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ننندذ  اد هلل  دو  نن سن تد   ن دو  ده     ,إن احلمد هلل نحمدد  ننتدينه و ننتديه   

نسشددد سن   إلدو إ  اهلل نهدد   ,ن و يضلل فال ه دي لو , و هيد  اهلل فال  ضل لو ,سعامل  

 . نسشدد سن حممدا عبد  نن ذلو ,   يك لو

  [102]آل عم ان:  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 [1ال ت ء: ] ژٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 (1) [71-70األهزاب: ]ژۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 س   اند:

ا يو عد  هد   األ دأ ادعن انلدد  ةدأ س دأ سة اد  لل د  , ناندل تن ىل تب نك نفإن اهلل 

ََ ن ذلَ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ژ  األنبه ء نامل  لني, نسنزل علهو كي ا      ة ت

:  فق ل عز ق ئال    اح ظو ال نعال نتك ل [42]فصل :  ژں  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ژ علهام 

  [9]احلج :  ژڱ   ڱ  

ن  و ننَ اهلل تن ىل ع  عبد  نتذفهقدو نإهتد نو إلهدو, سن يتدلك ادو ا يدم النلدَ نإ

 تدا ا  نفدام  نعلام نعمال . النزيزكي ب اهلل يف  سن يذفقو ملدان أ ال ظ الرشعي, ن

ن ن فدأ  النزيزلو المَ, نا ل يف حتصهلو األنق  , تنلَ كي ب اهلل  رصف نإن  و ةأ    

  ن نهو.

ال نعال لكي ادو ناد   سفد ا ا , ف دنا  ن نهدو ناه دذا سهك  دو ن د   نلقد قهض اهلل

ي ج إلهدو, اددءا   دو امل  د األنل نبه د  حممدد   ن دو تدبندَ  الصدح اأ ثدَ  دو اندد   ,ُيح

 يف ت تأ  كيب  ن فنأ. سل ذااإهت ن, ن

                                           
 .{1535}نانظ : صحهح   و ااو   او {1892}نهي يف   و ااو   او أ احل اأ, ةطبه    ( 1)
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 آلهف ن فندأ,نسل ذ فهو ت ,ن و النلامء ال يو ك ن  لَ الهد الطذىل يف ةد أ كي ب اهلل النزيز

 املند ن  ,املذصد  الاد فني او هتو  ذفم الديو ساذ النب   سمحد او يذ ف الن مل ال  :

  .نمحو اهللج ..  و الامليذىف   أ ثامنني ن يامئأ  ا لكذايش

  و ةالل  ص ف لو يف الي تأ ع ذانو: 

 .تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص

َح عّ  اإمت م الدنا أ اجل  نهأ احمدد اهلل, ن ذاصدلأ  نملدّ   ّو اهلل     النلهد دنا دالالك ي

اقتددَ الدددي تأ اكلهددأ القدد آن الكدد يَ يف نهدد ب هدد   اجل  نددأ املب نكددأ, نانددد ا  يادد ن. 

يف دنا دأ نحتقهدم هد ا  أل هل دناأ امل اتي نا  يخ ن., سهبب  سن يكذن  ذضذع احثي

 ه ظو اهلل. لاهخ الدكيذن: عبداهلل او ن فع النم ي.الي تأ, إكام   مل  ادس  ا

 و سنل  ذن. آل عم ان إىل آة   ذن. األنن م , يف  :ايذفهم اهلل  بح نو حتقهقي قد ك نن

  .ئأ ن   نثامنني لذهأ  

 نس عل اهلل تن ىل سن جينل عمل   ص حل , نلذادو ة لص , إنو  مهع جمهب. 

                                                 :املذضذعس ب ب اةيه ن 

 املجهد.يف ةد أ كي او  ,الب األا   و الب نئ ال نعز (1

 إحت   املكيبأ الق آنهأ هب ا الي تأ هيى يتي هد   و النلامء نالبأ النلَ. (2

 قدم عرص املؤلف نشخصهيو ال  . نادذد  يف ةد أ كي ب اهلل النزيز. (3

 (1). ث  ء النلامء علهو (4

 (2)النلمهأ.همأ الكي ب ق (5

 الين   ع  املص دن, ناليم ن ع  ال اذع إلهد  يف علَ الي تأ. (6

                                           
 .{18}  هعيت احلديث ع و يف  بحث ة ص ص ( 1)

 .{41}احلديث عو قهمأ الكي ب النلمهأ يف  بحث ة ص. ص   هعيت ( 2)
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 يايمل البحث ع   قد أ نقتمني نفد ن .: طأ البحثة  

  نتايمل ع    ي : املقد أ : 

 س ب ب اةيه ن املذضذع. -

 ةطأ البحث. -

   دج كي اأ البحث .  -

 فصالن :  الدنا أ : نفهد  :القتَ األنل 

 : دنا أ  ذاز. عو املؤلف , نفهو مختأ  ب هث: ألنلال صل ا

 املبحث األنل : ا مو ننتبو نك هيو .          

 املبحث الث ين :  ذلد  نناعتو ننف تو.          

 مختأ  ط لب :  املبحث الث لث :هه تو النلمهأ نفهد          

 املطلب األنل : نهالتو النلمهأ .            

 طلب الث ين : شهذةو .امل            

 الث لث : تال ه   .  املطلب            

 املطلب ال ااع :  ؤل  تو .            

 املطلب اخل  س :  ك نيو النلمهأ نث  ء النلامء علهو .            

 املبحث ال ااع : عقهدتو ن  هبو ال قدي .                    
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 مختأ  ب هث:دنا أ الكي ب, نفهو  :ال صل الث ين

 نييضمو: : الين يف ا لكي ب,املبحث األنل

 / تذثهم نتبأ الكي ب إىل املؤلف.2           / ا َ الكي ب.1       

 . و/  بب تعله 4         /  ذضذعو نسهَ   متهز او.3       

 /  صطلح   املؤلف يف كي او.5       

 .:   دج املؤلف يف ت تأ املبحث الث ين

  . ص دن املؤلف يف كي او  لث:املبحث الث

 قهمأ الكي ب النلمهأ.املبحث ال ااع: 

 ال تخ اخلطهأ للكي ب.املبحث اخل  س: 

 :نص الكي ب املحقم,  و سنل  ذن. آل عم ان إىل آة   ذن. األنن م. القتَ الث ين 

  :ال د ن  الالز أ 

   األه ديث ال بذيأ.فد  -                  .   املتيادد هب  فد   اآلي   الق آنهأ -

 فد   الاذاهد الان يأ. -     .ناألقذال فد   اآلث ن -

 فد   املص دن نامل ااع. -    فد   األعالم املرتاَ لَ. -

 فد   املحيذي   . -      .فد   األ  كو -
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   دج كي اأ البحث

يف  علهدد   مدعيان ,هي األصلناني ال تخيني الص حليني لليحقهم, نتخأ إي ل دا   ق نن -1

   تبدني ن {ب} نن ز  ل  ا حل   , تخأ  ت عد.ك إثب   ال ص, ننتخأ دان الكيب املرصيأ

املص دن األصلهأ إن ك ن الد ص   قدذ ,  دع ارشد ن. إىل  لدك يف   و سن د ,  و ييل ةطؤ  صذا

 ال  ش.

 َ؛انال    الرتقه  ليز   يف ضبطوال ص هتب القذاعد ار الئهأ املن رص.,   كيب -2

   قصذد املص ف نمحو اهلل.لهتدل ع  الق نئ فدَ 

 ,  ع كي اأ نقَ اآليأ.كي اأ اآلي   الق آنهأ اخط ن َ املصحف الرشيفيف   اليز  -3

 نص ال تخأ األصلهأ ع د ا ةيال ,   مل يكو  ال  نق اني ال تخيني  نيمدا   سثب    -4

 .الفو فها ن ل ص األة ى يف ال  شالصذاب اخ

 يف نص الكي ب   ع اه ن نقَ اآليأ ,املتيادد هب  إىل  ذنه  الق آنهأ ي  اآل  عزن -5

 .كي   تكث  احلذايشنكذفني ] [ املاني نانليد  

 نانليد   ,ع يضأ, ن هزهت  يف نص البحث اخط ل و  ظ هن  األصه األه ديث  ة ا -6

 إىل  انددزن  كي هددافددام كدد ن يف الصددحهحني سن يف سهددد    )) ((اددني سنانددأ سقددذا  هكدد ا 

, نإن ك ن يف غأ    و كيب الت أ نالصح ح ناملت نهد ناملصد     نغأهد   صدن    دام

 هتب ا  يط عأ. يف صحيو عزنتو ملصدن   ع اه ن سقذال سهل النلَ املنيربيو املحققني

   .إىل  ص دنه  امليذات . نالا  . الق اءا   عزن -7

دنانيو الان  األصدهل  و  -نهي قلهلأ ادا-ق ئلهد  د  إىل يح ب  األاه   الان يأ ننَت  عزن  -8

 نكيب اللهأ.

الددذاند  كدد هَ يف املخطددذا,  ددع اره لددأ إىل  غددأ املادددذنيو لألعددالم ا ةيصدد ن  ت جدد -9

 ا ةيص ن. سن  صدنيو  صدن

 يف املخطذا اقدن    ُيي ج إلهو.د. نلذاا أل  كو نالطذائف ا  ع ف -10

 ق ئلهد , هتب ا  يط عأ.األقذال اليي هك ه  املؤلف إىل   نتب -11

القضدد ي  اليددي   تتددلَ  ددو ال قددد,  ددع ا عدديامد عدد  سقددذال سهددل النلددَ  انددض  ن قادد -12

 املنيربيو.

امل  دا  نالكلام  اله يبأ ا ل اذع إىل كيب اللهأ ناملن اَ.   ه -13
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 فصالن:  نفهد الدنا أ:  األنل: القتَ

  ب هث: مختأ هونف املؤلف, عو  ذاز. دنا أ :األنل ال صل

 نك هيو. ننتبو ا مو األنل: املبحث

 ننف تو. نناعتو  ذلد  الث ين: املبحث

  ط لب: مختأ  نفهد النلمهأ الث لث:هه تو املبحث

 النلمهأ. نهالتو األنل: املطلب

 شهذةو. الث ين: املطلب

 تال ه  . الث لث: املطلب

  ؤل  تو. ال ااع: املطلب

 علهو. النلامء نث  ء مهأالنل  ك نيو اخل  س: املطلب

 ال قدي. ن  هبو عقهدتو ال ااع: املبحث
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 :املبحث األنل: ا مو ننتبو نك هيو

 ذفدم  (1)او نافع او هتني ادو  دذدان الادهب ين املذصد , سمحد او يذ ف او هتوهذ 

قلندأ  شدأتدبأ إىل َكَذان -ا ديح نف هدف ن نجمدأ  - ايش  ذَ  لكَ اد , املند ن الديو, سادذ النبد  

  (2).ا ملذصل

 :املبحث الث ين:  ذلد  نناعتو ننف تو

 يف   أ ن دتو ع  قذلني: اليي ت ج  للمص ف نمحو اهلل اةيل   املص دن  

 (3) األنل: سنو نلد   أ تتنني نمختامئأ للدج ..

 الث ين: سنو نلد   أ إهدى نتتنني نمختامئأ للدج ..

 (4)د هكى القذلني كثأ ممو ت اَ لإل  م الكذايش نمحو اهلل.نق

 ن ثل ه ا ا ةيال  الهتأ  يؤث  يف ت نيخ ن د. املص ف, ناهلل سعلَ.

ههدث فق س القد آن عد  نالدد ,  النلَ نالنلامء,ه ا نقد ناع املص ف نمحو اهلل, يف ك ف 

اشيهل نا ع يف القد اءآ   (5)لب النلَ,نا   ة لو نسشهلو اطثَ تذيف نالد  نهذ يف  قيبل عم  , 

 .نالي تأ نالن اهأ

                                           
 {4/1465}ت ك . احل  ظ  {368} ن فأ الق اء الكب ن  {4/104}ي ظ  يف ت جيو املص دن الي لهأ:  يل   آ. الز  ن  ( 1)

ابق   الا فنهأ  {116} النمه ن نك  يف المه ن نك  {8/291}الذايف ا لذفه    {15/385}ت نيخ ار الم 

ال جذم الزاه .  {1/151}غ يأ ال د يأ  {2/165}ابق   الا فنهأ  او ق يض شدبأ  {8/42}الكربى 

 {1/98}هديأ الن نفني  {2498, 1/222} ذن كاف الظ {1/100}ابق   امل  يو للدانندي  {7/348}

 .{2/209} نجَ املؤل ني  {1/274}األعالم 

اآلن ق يأ نجتمع ص  عي, تقع يف   ح اجلبل األاهض, يف  دل التله  نه ي قض ء شمهل,  يف الن اق نهي :كذاشأ ( 2)

 شامل غ ب  دي أ دهذك.   

 .{1/151}نااو اجلزني يف غ يأ ال د يأ  {368}ء الكب ن  ك   ال هبي يف  ن فأ الق ا ( 3)

نانظ :  {116}نيف نك  المه ن  {8/291} نالص دي يف الذايف {15/385}  دَ: ال هبي يف ت نيخ ار الم  ( 4)

 . {8/42}ابق   الا فنهأ 

 .{1/151}غ يأ ال د يأ  ( 5)
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نهج  و د ام نزان اه  املقد  نناع إىل الد  نتنبدد نكد ن   قطدع القد يو, عدديَ ال ظدأ 

  زهدا نصاله  نتبيال نصدق  ناايد دا.

, فيح عم   و لكذهن   (1)نمل  هج  و د ام اشرتى ثالثأ س داد قمح  و ق يأ اجل اهأ,

للزنع, فجندل  إىل سن هصد  لك الزنع, نسة    و    يقذتوعد , نع  ع تقو إىل الد  نزنمحلد  

هيى فيح اهلل علهو ننام الدزنع, فصد ن جي هدو يف كدل  د أ  د  يك هدو نيك دي  ,كل   أ ي نل  لك

 (2) .ال ق اء ال يو ع د 

 د . نكد ن ةدذاص يف سهدد   يد د ك ن كثأ ارنك ن ع  س أ املذصل, نإ ا  أ إلهو يا ع ع ن

  (3)س أ املذصل امليدي ذن ُيبذنو نينظمذنو. 

هدث ع و تلمه   الاهخ تقدي الدديو املقصد يت قد ل: )قد س  عد  الادهخ  ذفدم الدديو 

  ن ي  و إمت م الكي ب, نقد ل: سند  ساهدز  لدك, ن  تقدل ق ستدو  (نال ج )ت تأ , فلام اله   إىل 

ك هظ , ق ل: نغب  ع و   أ ننص  , فج   ندققد  كلو ع  املص ف, ين ي: سن لل  س يف  ل

 (4)الب ب, نك ن قد سرض, فج ء له يح, نق ل:  و  ا ساذ اك ؟ ف عيددهت  لو ك ا أ(

 (5)ييلقى  لك ا ل ىض ناليتلهَ. ذقبل نف تو اعكث   و عرش   ني, نه كف ارص 

 محو اهلل.ن,  و الج . ى اآلة .   أ ثامنني ن يامئأدج   و ت اع عرشاليف تذيف 

******************* 

*********** 

******

                                           
 {2/91}لح .  نجَ البلدان ص اجل اهأ ق يأ  و سعامل د ام, افييح  يف عدد عم   ( 1)

 {368} ن فأ الق اء الكب ن  ( 2)

 .{15/385}ت نيخ ار الم  ( 3)

 .{368} ن فأ الق اء الكب ن  ( 4)

 .{4/105} يل   آ. الز  ن  ( 5)
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 املبحث الث لث:هه تو النلمهأ نفهو مختأ  ط لب:

 املطلب األنل: نهالتو النلمهأ:

نهالتدو النلمهدأ ا لي صدهل, لك دد  سشد ن  إىل سندو قددم املصد دن املرتجدأ للكدذايش, إىل  رشتمل 

ام, نزان اهد  املقدد , ثدَ نادع إىل د ام, نسة  عو التخ ني نغأ , نهدج اهد  اهلل احلد 

  (1).الد  ن زم ارق اء نالنب د. ناليص هف

 طلب الث ين: شهذةو:امل

 و, نهَ: و  ا خي قلهال املص دن اليي ت ج  للكذايش نمحو اهلل, مل ت ك  إ  عددا

  الكذايش. نالد : الاهخ يذ ف او هتو -1

عدو عبدد املحتدو ادو  نالقد اءا  آن الكد يَ, ننى احلد ن نقد ق س علهو املص ف القد 

 (2)املذصل, اتامعو  و ُيهى او  ندنن الق ابي. ةطهب

ن ك  ال هبي عو ااو اجلزني ات د  عو املص ف سنو ك ن صهأا هني نف . نالدد , ف اد   ة لدو, 

  (3)النلَ ع د  إىل سن الغ عرشيو   أ. ناهلل سعلَ.طلب نسشهلو ا

 (4)او ننزاأ او عبد اهلل البهدادي القالنيس النط ن الصذيف. ع  او سيب اك ساذ احلتو  -2

  نمختامئأ, ك ن هتو اله أ,  لهح نلد   أ نهف نسناننيالاهخ املت د املنم , 

 ان الاهبأ, هلدذ الكدالم, قدذي المدأ, ننى الصدحهح نهددث ادو  د ا  احلدب ناهدداد نهد

تدذيف , هددث ع دو ةلدم كثدأ. نك ن قد سرض يف آة  عمد  ازدهَ ال    علهو, ننس  عني, ن

 ناهع اآلة    أ ثالث ن يامئأ, نقد ا نز اليتنني.  و   ساخللهلأ  , يففجع.

                                           
 انظ  املص دن امل كذن. يف سنل الرتجأ. ( 1)

 ثقأ ,ناألدب الن اهأ نسة  , ءاالق  ق س عال أ, إ  م ,الق ابي مت م او  ندنن اوهذ ا ُيهىن {1/151}غ يأ ال د يأ  ( 2)

 {20/546} بالء  أ سعالم ال .ا ملذصل هد567  ننق ن, نننع ننتك ديو ن  ,النلَ نا ع حمقم

 .{15/385}ت نيخ ار الم  ( 3)

 .{22/387}  أ سعالم ال بالء {203} المه ن  نكي ظ  يف ت جيو:  ( 4)
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او عبد الصمد او عبد األهد ادو عبدد اله لدب ادو غطد  , علدَ الدديو سادذ  ع  او حممد -3

 (1)ني الا فني.احلتو المداين التخ 

املق ئ امل   ال حذي, شهخ الق اء اد ام يف ز  نو, نلد   أ ثامن سن تتدع نمختدني نمختدامئأ, 

سيب  نعدو وسة  الق اءا  ع دصد  سيب الق  َ الا ابي, ار  م النال أ املق ئ املحقم ال حذي, 

رصد عد  الاد ابي نسيب ناقي (4) نسيب الهمو الك ددي, (3) نسيب ال ضل الهزنذي, (2) اجلذد اللخمي,

 سق س ال    سكث   و سنانني  د أ,شهخ ارق اء ا لرتاأ الص حلهأ, اجلذد يف إ   د ال ناي   ع دام, 

الد ي  قد س علهدو ةلدم كثدأ  ُيصدذن ا ل نايد  , كدعيب شد  أ املقددي نهذ سنل  و سق س هبد ,

 اند . , نشمس الديو سيب ال يح, ال ي تصدن لإلق اءصحبو ق ااأ ثالثني ع   

  ح الذصهد يف  ح القصهد, نهذ سنلص ف املص     الكثأ. امل هد.,   د : في

نلدو جد ل  , ح ع    ظذ أ الا ابهأ يف علَ الق اءا , ن ح ال ائهدأ, يف علدَ ن دَ القد آن

 .   و املص    نغأه الق اء نكامل ارق اء, يف علذم الق آن,

األةدالق, حمببد  إىل ال د  , نافد  احل  دأ,  ط هد   نك ن  ع  نأ علمدو نفضد ئلو ديا د  , هتدو

لليكلددف, لددهس لددو شددهل إ  النلددَ ننرشدد . ع نفدد  ا ألصددذل,  يق دد  للهددأ, ا نعدد  يف الي تددأ 

  نسهك  و, ا  ن  لرضنب األدب نالان .

 .ئأ  أ ثالث نسنانني ن يام ,ج دى اآلة .يف  تذيف

                                           
ابق    {1/568}غ يأ ال د يأ  {23/122} أ سعالم ال بالء  {340} اء الكب ن ي ظ  يف ت جيو:  ن فأ الق ( 1)

 . {1/430}امل  يو للدانندي 

 األداء هتو ,األةالق هتو دي     سديب    ف ضه    نحذي     ق ئ    ك ن, املرصي اللخمي اجلذد ساذ  كي او ف ن  او غه ث   ( 2)

 {2/4}غ يأ ال د يأ .هد 605  ,ا لق آن

 {2/286}امل اع الت ام  .هد599   فقهو    ,, الهزنذي ال ضل ساذ ع  او يذ ف او حممد   ( 3)

فن ش اند سن ق س  ,نهذ ااو عرش ءا ق س الق و , بع   ني لوتلقو الق آن ن ,ساذ الهمو الك دي زيد او احلتو او زيد   ( 4)

 .{2/297}لت ام . امل اع اهد613  .  أ, فك ن ع  ار   د ثالث   نثامنني ءا الق 
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 (1) املطلب الث لث: تال ه  :

زيو, نال يو ك ن لَ سث  كبأ يف  و انددهَ  دو  و النلامء املربر  -و نمحأ اهللعله-ينيرب املص ف 

 املص  ني. 

سن ال يو ساد ز  -نمحو اهلل-اآلة يو عو الكذايش  ,ال يو عث   ع  ت اجدَ  ك  اليال ه عن 

 نفه هتَ.   نيخ  تبأ هتب ت ,ق ؤنا علهو لَ سن

  (2).الاهخ عبد ال محو -1

دن ذل امللك سمحد,  لدك الييد ن نهذ سعطد   كي اد  يف  -نمحدو اهلل-الكدذايش ن س  ك , نيح

نق ل لو: اة ج اغتل ه ا يف البح , فخ ج فعندعو ع دد  دو يثدم ادو, نادعدى  (3)علَ التهمه ء,

هبد ا النلدَ, نهظدى ع دد املهدذل,  غتلو, ناند  لك اشيهل او نمتد  فهو, ندةل ع  اخلدذاتني

 تذيف   أ اث ني نثامنني ن يامئأ للدج .. ,ع د امللك سمحدن

 (4).او سيب النالء او ع  او سيب النالء حممذد او سيب اك  -2

املحددث, ال د يض, احل  دي,  ,ار د مالبخد ني,  شمس الدديو, سادذ الندالء الكالاد  ي,

, ت قو ابخ نى, ثَ قدم الند اق ن دمع ن يامئأ نانني  أ سناع نس (5)نلد امحلأ كالا  , الصذيف

  ف  يف  دبهل النلدَ إىل د ادم, ن رصد  -نمحو اهلل-هب   و ج عأ  و النلامء, ن  دَ الكذايش 

  .ن مع هب   و ا ئ أ  و النلامء, ص هب ةط جهل, ص ف يف علَ ال  ائض كثأا

                                           
 مل ي ك  الدكيذن عبد اهلل النم ي ه ظو اهلل, يف ن  ليو  و تال ه   إ  املقص يت نااو ة ن  املذص . ( 1)

 .{81} عقد اجلامن يف ت نيخ سهل الز  ني ظ  يف ت جيو:  ( 2)

تذاب إدانك  ,سن كلام  ة صأ ,كدهو ة ص ,عب ن. عام ت كب  و ةذاص سنضهأنذع  و سنذاع التح , نهذ  ( 3)

 . {1/48} ه شهأ ند املحي ن. اام لو ناذد هقهقي, سن اام هذ فههل رص  ,احلذا  اخلمتأ سن انضد 

 .{5/365}سعه ن النرص نسعذان ال رص  {15/961}ت نيخ ار الم ي ظ  يف ت جيو:  ( 4)

 {4/472}.  نجَ البلدان  اذنسيض  حملأ ا هت, نلأ ابخ نىحم ,كالا   ا ل يح نا ء  ذهد. نآة    ال  نجمأ ( 5)

 .ناملرتاَ لو  و اخ نى



 14  املــــقـــدمــــــــــــــــــــة

 , ننع  ,  يح ي  ,  يق   , كثدأ هي     , نز و شهذخ ار  م ال هبي نمحو اهلل, ههث ق ل ع و: نك ن دي

املن ن , هتو النرش., كثأ ارف د., حمب   للطلبدأ,  دمع  دو  دبنامئأ نمختدني شدهخ  , ن دذد 

  (1)ا ي دن    و, نك ن   يمس األازاء إ  ع  نضذء نادذن.اهد  , نجام  ل  تو

 ئأ للدج ..يف شد  ناهع األنل   أ  بنام -نمحو اهلل-تذيف 

  (2)او  اهع تقي الديو اجلزني املقص يت. ساذ اك  او عم  -3

كد ن اصدأا   ,ثدَ  دكو د ادم ,نادع ا ملذصدل ناهددادار  م املجدذد املقد ئ الصد لح, 

 نمحدو اهلل, ههدث  د دَ الكدذايش ,ا لق اءا , زاهدا   ينبدا  ننع  , هدث عدو كثدأ  دو النلدامء

  مع   و ت تأ .

قددم د ادم قد س هبد  عد   ملد  ندوأل ؛لك دو هتد نن ا  تدو ,سدنك الكب ن  و القد اء سنو :ال هبي  ك 

عرشيو ازءا  و الق آن نمل يكمل, ال سكمل الق اءا  ع  الادهخ  الاهخ علَ الديو األندليس

عبد الصمد  ق ئ اهداد, نلذ ق س ع  الداعي ال شدهدي, سن عد  الكدامل الرضدي , لكد ن شدهخ 

 (3)اء يف عرص , فإنو سق س ا ليجذيد يف سي  دام.الق 

 اجل  ع األ ذي سكث   و عرشيو   أ, نالس لإلق اء سكث   و مختني   أ.يف ةطب 

 ن بنامئأ للدج .. نقد ا نز الثامنني. .تذيف ج دى اآلة .   أ ثالث عرش

 (4)ح األ دي, حمهي الديو ااو الصب غ.او ان   او ع  او ص ل عبد اهللص لح او  -4

, ص هب سدب نفضل نعب د. نزهد د., نظدَ  و الج . الكذيف, نلد   أ تتع نثالثني ن يامئأ

 ال  ائض, نع ض علهو القض ء ا ملتي رصيأ ف  ي ع. 

                                           
  .{15/961}ت نيخ ار الم  ( 1)

 .{1/484} الدنن الك   أ {388} ن فأ الق اء الكب ن  {1/183}ي ظ  يف ت جيو: غ يأ ال د يأ  ( 2)

 .{388} ن فأ الق اء الكب ن  ( 3)

 .  {2/546} سعه ن النرص {2/229} الدنن الك   أي ظ  يف ت جيو:  ( 4)
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كدد ن ف يدددا  يف علددذم الي تددأ نال قددو نال دد ائض ناألدب, ندد دن. الندد اق يف  لددك,  ددع الزهددد 

ع, سلقدى الكاد   دنن د    دو صددن  ثدامين  د ا ,  دع احدث نتددقهم نإيد اد نال ضل نالذن

 . لكذفأانيد  إلهو نئ  أ الت د. احل  هأ ا, نتاكهك

 تذيف   أ  بع نعرشيو ن بنامئأ للدج ., عو ثامنهأ نثامنني ع   .

  (1).ذص  احل ب او ع  او سيب الق  َ او سيب النز او ة ن  امل حممد او ع  -5

املن ن  ا او الذناق, نلد ع م سنانني ن يامئأ للدج ., اشديهل ا ملذصدل, نقد س املق ئ 

ني ن يني ن ديامئأ, ينهل يف الب النلَ   أ اث ع  ج عأ  و املا يخ, نع  املص ف ت تأ , 

ادو سيب  الق اءا  اندد. كيدب  ؤل دأ يف التدبع نيف النرشد عد  الادهخ عبدد الصدمد ابهدادفق س 

 . نلز و  د. اذيلأ ,اجلهش

عرش. ن بنامئأ, نهدث هب , ثَ   ن إىل  رص, الس لإلقد اء ا لرتادأ    ف  إىل د ام   أ ثامين

  .إىل نا و ع دثَ  ,األ فهأ اد ام

 .ن  ظ  نشهبأ هبهأ ,ناءلو نظَ هتو ننَ ه ظ خميرص اخل قي, ننظَ الن اهأ, 

  ن بنامئأ للدج ., نقد ق نب اليتنني ع   .     يف ج دى األنىل ع م  بنأ نعرشيو

 (2).او  ذ ى او يذ ف او حممد الزنزاني  ذ ى او ع ضه ء الديو  -6

نقد س  ج عدأ,  ونالق ه .  نلد   أ ثامن نمختني ن يامئأ, ك ن ساذ  ق ضه  ,  مع ابهداد

تصددن لإلقد اء اجد  ع , و الي تدأ الكبدأن دمع   د ,الي تدأ الصدهأ نمحدو اهلل, ع  الكذايش

ك ن   كو الد  س, هتدو الصدذن., كثدأ ال ضد ئل,  ,الظ ه  ا حلته هأ, نةطب اج  ع كزاي

 نهذ الق ئل: 

 ضددع تكددو كدد ل جَ  ح ل دد   اتذ

 

 عدد  صدد ح   املدد ء نهددذ نفهددع  

 

 

 ن تدددك ك لددددة ن ينلدددذ ا  تدددو

 

 إىل ابقددد   اجلدددذ نهدددذ نضدددهع 

 
                                           

 .{4/195} الدنن الك   أ {388} ن فأ الق اء الكب ن  {2/206}ي ظ  يف ت جيو: غ يأ ال د يأ  ( 1)

 . {5/149} امل اع الت امي ظ  يف ت جيو:  ( 2)
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   أ ثالثني ن بنامئأ للدج .. , دي عرش شد  نابحلايف  ,    نهذ   اد

 (1)او حممد او هتني ال ف ء. نجهب الديو ساذ احلتو ع  او حممد -7

ساد ز  بط الاهخ ع هف الديو عبد ال ههَ او الزا ج, نلد   أ ثالث ن يني ن يامئأ. 

 ن ناال  ص حل   ع ادا   ق ئ  . نك لو الأ  و النلامء ن  دَ الكذايش نمحو اهلل, 

 تذيف   أ سنانني ن بنامئأ للدج ., ندفو امقرب. ار  م سمحد نمحدام اهلل.

 (2)او سمحد او عبد اهلل الكذيف ثَ البهدادي األت اني ال شمي. حممد او حممد -8

 .طلبد ناهنأ او احل نث او عبد املاالل الديو ساذ ه شَ,  و نل

نلد يف ن ض ن   أ ثالث ن يني ن يامئأ, ك ن سادذ  ناعظد  ابهدداد يف ز  ندو, ننادع نلدد  عد  

 ا يقيو, نك ن سكرب س   ء اهداد, سا ز لو الكذايش نمحو اهلل نآة نن.

 تذيف يف شد  ناب   أ    نسنانني ن بنامئأ للدج ., ابهداد.

ادو حممدذد ادو سيب الندز ال د ني  ادو سمحدد ادو عد  ادو حممدد ساذ النبد   سمحدد ادو حممدد -9

يف ن ض ن   أ تتدع نسناندني  هدث نسا ز لو الكذايش نمحو اهلل, تذيف يذم الثالث ءالك زننين, 

 (3) ., ندفو امق ا  الصذفهأ اد امن بنامئأ

 

********************* 

*********** 

****** 

                                           
 .{1/328} او نافع التال ي  ,الذفه  ي ظ  يف ت جيو:  ( 1)

 .{4/280} الدنن الك   أي ظ  يف ت جيو:  ( 2)

 .{2/99}الذفه    او نافع التال ي ظ  يف ت جيو: ي  ( 3)
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 ب ال ااع:  ؤل  تو:املطل

ا ل املص ف نمحو اهلل تن ىل, نقيو نادد , يف ةد أ النلَ نتنلهمو ناليعلهف فهو, فقد سلف عد. 

 كيب   د : 

 .تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص -1

  ايحقهددم اددزء   ددو, النمددل الدد ي س ح  انهددذ هدد  (1) نيتددمهو انضدددَ: الي تددأ الكبددأ,

 (2)و ارةذ. ال ضالء.نيا نك ي يف حتقهم الكي ب جممذعأ  

 تلخهص تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص. -2

نقددد خلددص فهددو املصدد ف نمحددو اهلل تندد ىل, الكيدد ب التدد ام, نيتددمهو انددض املرتجددني 

 (3)ا لي تأ الصهأ.

كاف احلق ئم يف الي تأ. نيذاد   و اجلزء الث لث ال ي يبيدئ اتذن. األنن م, ني يددي   -3

ت تدأ, نيقدع  {14307 (662)}ذا يف املكيبأ األزه يدأ, اد قَ اآة   ذن. يذنس, نهذ خمط

ننقددأ, نلددو صددذن.  هك نفهلمهددأ اقتددَ املخطذادد   ا جل  نددأ ار ددال هأ, ادد قَ  {281}يف 

                                           
هأ الكربى نابق   الا ف {8/292}الذايف ا لذفه    {368} ن فأ الق اء الكب ن  {4/104} يل   آ. الز  ن  ( 1)

 .{2/209} نجَ املؤل ني  {1/339}كاف الظ ذن  {8/42}

عبد اهلل او ن فع النم ي, يف ن  لأ امل اتيأ. : , الدكيذننقد ادس يف دنا أ نحتقهم  ذن. ال  حتأ ن ذن. البق .   و ( 2)

 نيا نك يف اليحقهم كل  و: 

 . عبد  ديم هتو,  و سنل  ذن. األع ا  إىل هن يأ  ذن. إا اههَ -1 

  احلج. ذن. هن يأ إىل احلج األخ: نائل عبد الق دن هجالني,  و سنل  ذن.  -2        

  ذن. غ ف . هن يأ إىلو سنل  ذن. األهزاب األخ: ضه ء الديو النطه  .   -3

  ذن. املميح أ. هن يأ إىلفصل  األخ: محد الن زي.  و سنل  ذن.  -4

هأ الكربى نابق   الا ف {8/292}الذايف ا لذفه    {368} ن فأ الق اء الكب ن  {4/104} يل   آ. الز  ن   ( 3)

 .{2/209} نجَ املؤل ني  {1/339}كاف الظ ذن  {8/42}
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نهذ خميلف عو كي ب تبرصد. امليد ك  امليقددم, كدام سثبد   لدك الددكيذن عبدد اهلل  {/ 447}

 (1)النم ي يف ن  ليو.

 (2)املذاقف يف الق اء.. -4

  (3)كي ب الذقذ . -5

 (4)ننضأ ال     نا أ امل    . -6

 (5)املط لع يف املب دئ ناملق اع يف خميرص كي ب الذقذ . -7

 (6)رص. يف ال حذ.بالي -8

 املطلب اخل  س:  ك نيو النلمهأ نث  ء النلامء علهو: 

ار د م , ) اهلل:فقد ق ل ع و ار  م الد هبي نمحدو  ن ل املص ف نمحو اهلل تن ىل, ثقأ النلامء,

  (7)(... ك ن إ    , ع مل , زاهدا, قدن. , ننع  , عال أالكبأ ,النال أ, الزاهد

ساذ النب   الكدذايش الاد فني املقد ئ امل  د الزاهدد, اقهدأ األعدالم ... تقددم يف نق ل سيض : )

يال ك ن   قطدع القد يو, عدديَ ال ظدأ, زهددا نصداله  نصددق  نتبد  ن فأ الق اءا  نالن اهأ,

  (8)نننع  ناايد دا, ص هب سهذال نك ا   (

نق ل الهدذنه ي: )الادهخ الند مل, صد هب الي تدأ الكبدأ نالي تدأ الصدهأ, نقدد ساد د فدهدام, 

ءا , ن ا نكأ يف غدأ  لدك انسهتو    ش ء نغأ  لك, ك ن  لو الهد الطذىل يف الي تأ نالق 

                                           
 {27-26} النم ي نانظ  ن  لأ الب هث ( 1)

 .{2/1894}كاف الظ ذن  ( 2)

 .{1/98}هديأ الن نفني  ( 3)

 .امل اع الت ام ( 4)

 .{2/209}ن نجَ املؤل ني  {1/98}هديأ الن نفني  {2/498}إيض ح املك ذن  ( 5)

 املصدن الت ام. ( 6)

 .{15/385}ت نيخ ار الم  ( 7)

 .{368} ن فأ الق اء الكب ن  ( 8)
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ل   قطند   عدو ال د  , جميدددا  يف النبد د., قد ئام   و النلذم... ك ن  قهام  ا جلد  ع النيهدم ا ملذصد

  (1)نلو جم هدا , نك ا   ( ...اذ  ئ د ,   يقبل ألهد شه    

 (2)(ار  م ساذ النب   الكذايش املذص  امل   ع مل زاهد كبأ القدننق ل ااو اجلزني: )

القد اءا  نالي تدأ نق ل ااو ق يض شدبأ: )ار  م النال دأ الزاهدد الكبدأ... اشديهل ناد ع يف 

 (3)نالن اهأ ن ال ض ئل(

 املبحث ال ااع: عقهدتو ن  هبو ال قدي: 

مل ساد  و ةالل اليحقهم    يدل ع  سن املص ف نمحو اهلل, ك ن ع  ةدال   د دج سهدل التد أ 

ن دو , ال ك ن  ذافق  للكيد ب نالتد أ ن د  علهدو  دلف األ دأ ناجلامعأ يف جلأ  ت ئل النقهد.,

  لك   ي :ت تأ  يف 

قد ل: سي: سفدال يي كد نن فهنلمدذن انددم  [82]ال تد ء:  ژ چ  چ  چژ ق ل ع د قذلدو تند ىل: 

 الي  قض, سنو كالم اهلل تن ىل؛ ألن     يكذن  و ع د اهلل   خيلذ  و ت  قض ناةيال .

]ال تد ء: اآليدأ,  ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ نق ل يف قذلو ادل نعدال: 

 حل قيل سهل اريامن ريامهنَ ك ن ك ف ا  خملدا .ق ل: ن و ا ي [93

ك ن  ضدط ا  يف ت تدأ آيد   الصد   , فعهه ند  يدذند قدذل التدلف  -ع   اهلل ع   نع و-لك و 

 نإلهك نام ج  و ت تأ :   يذند قذل األش ع . ضمو   يتذقو  و سقذال,  انكثأ

  (4)إناد. اخلأ ألهلو. نال محأق ل:  [1]ال  حتأ:  ژٻ  ٻ  ژ ق ل ع د قذلو تن ىل: 

                                           
 .{104/ 4} يل   آ. الز  ن   ( 1)

 .{1/151}غ يأ ال د يأ  ( 2)

 .{1/100} الا فنهأابق    ( 3)

 .{152}عبد اهلل النم ي  :انظ  ن  لأ الب هث الدكيذن ( 4)
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نا  ديذاء: نصدف  دو صد  تو قد ل:  [29]البقد .:  ژۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ژ نق ل ع د قذلو تن ىل: 

 تن ىل, في ن. سض فو إىل التامء, نت ن. سض فو إىل الن ش, نا يذى ا يذاء قددن.  ئقد  اجاللدو,  

   (1).ال ي هذ ضد ا عذا ج,  و اضطج ع سن قنذد, تن ىل عالؤ  نشعنو

ق ل: نهي صد أ  دو صد  تو تند ىل, سن  [64]امل ئدد.:  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ژ نق ل ع د قذلو ال نعال:  

غل الهد ناتطد  جم ز عو البخل ناجلذد؛ إ  هقهقأ اجل نهأ املينلقأ املرتكبأ ممي نأ يف هقدو تند ىل 

اللدو, نكدل عالؤ  نشعنو, ال  اد  و إة اج ه ا ن   ا ى جم ا  ع     هذ الالئم انظميو نا

نلدذ  [11: الادذنى] ژ ٺ  ٿ        ٿژ عد  ةالفدو     ةط  ا لب ل سن تدذهَ ا خلهد ل, فد ل ب 

ثبي   ن فأ ه ا ن   ش كلو ا لقلب لَكلر اللت ن عو النب ن. ع د , نك ن ج عأ  و سئمأ التدلف 

نن آي   الص    كام ا ء  اال كهف   
ا لد هو  د  ه ا  د  مل يينلدم  -سي الكذايش-قل :  ,يحم 

ي يض إىل اليابهو سن الينطهل, ن يدى هصدل يف الد هو يشء   يلهدم اجاللدو فدال ادد  دو كاد و 

نزنالو, نلهلجع ارنت ن إىل اهلل تن ىل يف كاف    ع ض لو؛ إ    ه دي إ  هذ تقد   س دامؤ  

 نال االلو نهب ؤ .

  (2)هقأ اجل نهأ.نيف ه ا إش ن. إىل سن لهس امل اد هق ))كلي  يديو يمني(( ق ل  

 (3)ق ل: اال كهف, سن س    نقض ؤ . [158األنن م: ]  ژپ  پ  پژ  نق ل يف قذلو ال نعال:

بني فهدو   هبدو يدد ,فلدَ سعثد  عد  ترصديح للمصد ف نمحدو اهلل تند ىل س     هبو ال قددي

ك لد هبي, نالتدهذاي, نهد اي  ال قدي, لكدو الد يو ت جدذا لدو  كد نا سندو شد فني املد هب,

ت جيدو. ,  و  ا ئخو, نهدذ شد فني املد هب, كدام تقددم يف كام سن علَ الديو التخ نيأ,ةله 

 ناهلل سعلَ.

                                           
 .{234}انظ  ن  لأ الب هث الدكيذن/ عبد اهلل النم ي  ( 1)

 {388}انظ  ص  ( 2)

 {490}انظ  ص  ( 3)
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  ب هث: مختأ نفهو الكي ب, دنا أ الث ين: ال صل

 : نييضمو ا لكي ب الين يف :األنل املبحث

 . الكي ب /ا 1َ

 . املؤلف إىل الكي ب نتبأ تذثهم /2

 . او   متهز نسهَ  ذضذعو /3

 . اليعلهف  بب /4

 . كي او يف املؤلف  صطلح   /5

 . ت تأ  يف املؤلف   دج الث ين: املبحث

املبحث الث لث :  ص دن املؤلف يف كي او .  

املبحث ال ااع : قهمأ الكي ب النلمهأ .  

املبحث اخل  س :  ال تخ اخلطهأ للكي ب .  
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 املبحث األنل: الين يف ا لكي ب نييضمو :

   / ا َ الكي ب: 1

 تبرصد. امليد ك  نتد ك .}الكيد ب ادد ات ق  جهع ال تدخ اخلطهدأ ناملصد دن عد  تتدمهأ 

ع  ه   اليتدمهأ يف  قد دأ الكيد ب, ههدث قد ل:  ,نقد نص املؤلف نمحو اهلل تن ىل {امليبرص

شه    و كالم  و تقد  ي  و سهل الي تأ فعجنو, نس ك   ع  لدك إن شد ء  آة )سهبب  سن 

النزيز كلو, سجنو س ينني او إن ش ء اهلل تن ىل, سن  ن و عت   سن يد ا   ه هد ,  اهلل تن ىل الكي ب

تبرصد. امليد ك  نتد ك . إ  النم  قصدأ, نالنلدَ كثدأ, ندنك املطلدذب عتدأ, نن دميو ادد 

  (1)...(امليبرص

نقد رصح ال ت خ ا  َ الكي ب, ف ي ال تخأ املح ذ دأ اددان الكيدب املرصديأ, ناملذادذد. 

قد ل ال   دخ  {2660}ا قَ  م  هك نفهلمهأ اقتَ املخطذا   ا جل  نأ ار ال هأع  سفال

اند هن يأ  ذن. ال تد ء: )نجدز املجلدد األنل  دو تبرصد. امليد ك  نتد ك . امليبرصد احمدد اهلل 

  (2)(و... نييلذ  يف اجلزء الث ين  ذن. امل ئد.تن ىل ن  

  (3) و  ذن. املؤ  ذن. {67} نك ا ق ل اند هن يأ اجلزء الث لث ع د هن يأ اآليأ

املصدذن. ام كدز البحدث النلمدي اج  ندأ سم القد ى اد قَ  -شتدرتاهيي–إي ل ددا نيف نتخأ 

ناليي اعيمدهت  سصال, ق ل ال   خ اند هن يأ  دذن. األنند م: )نجدز التد   األنل  دو  {73}

 (4)تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص, نييلذ  إن ش ء اهلل تن ىل  ذن. األع ا (

  نصدو:  3357( 218نا ء يف ه  ش الذنقأ ال اانأ  و ال تخأ األزه يأ املح ذ أ اد قَ )

 )ه ا كي ب تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص...( 

                                           
 .{128-127, 33}عبد اهلل النم ي  :الب هث الدكيذن انظ  ن  لأ ( 1)

 املجلد األنل. {243}انظ  اللذهأ:  ( 2)

 املجلد الث ين. {241}انظ  اللذهأ:  ( 3)

 األنل. املجلد {346}انظ  اللذهأ:  ( 4)
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( ناملح ذ دأ اددان الكيدب الذا هدأ 4342نيف ال تخأ املصذن. ا جل  ندأ ار دال هأ اد قَ )

  (1)ك . امليبرص يف ت تأ الق آن...(ايذنس    نصو: )نجز املجلد الث ين  و تبرص. املي ك  نت 

   (2)هب   اليتمهأ.  ناليي سف د    و املص دن املرتجأ للمص فانض نقد رصه  

 / تذثهم نتبأ الكي ب إىل املؤلف.2

س   نتبأ الكي ب إىل املؤلف فال شك فهد  فقد  ك  ا َ الكي ب   تذا  إىل املص ف الكذايش 

 (3) .سن نقل ع ونمحو اهلل تن ىل ال  و ت اَ لو 

 /  ذضذعو نسهَ   متهز او.3

نرصح املؤلدف اد لك, ههدث , كدالم اهلل عدز نادل يف ت تدأإن ال     إىل الكي ب ي ى سنو 

 (4)ق ل: )) سهبب  سن آة  شه    و كالم  و تقد  ي  و سهل الي تأ فعجنو...((.

ضدمو آيد    ,ا ايدداءالذقدف ن ال د  نلنقد متهز ه ا الكي ب امهز. ف يد.: س  نهي  ك   

  .إن ش ء اهللالق آن الك يَ, نا زا ل  ا  ذز  عحتدث ع د  اند قلهل 

 ددو كي اددو  كثدد  يفسن  ددو ممهزاتددو: اهيام ددو اي تددأ القدد آن ادد لق آن نا لتدد أ ال بذيددأ, كددام سكددام 

 لق اءا  امليذات .. ك  اا كي او سشبعنعو الصح اأ نالي انني نالتلف الص لح,  ال قذ  

  بب اليعلهف. /4

  نيب سن كل  ص اف لو  آناو ندنافنو اليي تدفنو إىل اليعلهف ناليص هف, نكام ي ك   

 فإن    النلذم  ينلم ارش  املنلذم, نإن اليص هف ناليعلهف فهام يينلم اكي ب اهلل 

 تن ىل  و األ هأ امك ن. 

                                           
 .{140}انظ : اللذهأ  ( 1)

 .  {1/274}ألعالم نا {2/209}انظ  املص دن امل كذن. يف سنل الرتجأ, ن نجَ املؤل ني  ( 2)

  .{490, 479, 1/272}انظ  املص دن امل كذن. يف سنل الرتجأ, نانظ : الربه ن يف علذم الق آن  ( 3)

 .{125}صانظ  ن  لأ الب هث د/ عبد اهلل النم ي  ( 4)
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ليص هف هد  الي تدأ, ههدث قد ل نقد اني املص ف الكذايش نمحو اهلل تن ىل, الدافع ال ي دفنو 

يف ديب اأ كي او: )ف لنلامء يرشدفذن ارشد  علدذ دَ, نالنلدذم ترشد  ارشد   نلذ  هتد , ن  

علَ س    و املين يل عدالؤ  نشدعنو, نامليدذايل عطد ؤ  نا ي  ندو, فدإ ن س   النلدذم  د  كد ن 

ف ى.... ثَ قد ل: نملد  نسيد   سن دا  علهو, نالكي ب النزيز يف  لك ا مل زلأ اليي    تذا  إلهو, 

إ  اد ل ظ   هق ئم  ن نهو, ناحذن غذا ضو  تتدلك ندقد ئم  ب نهدو, ننحدذن فذانضدو  تددنك

    دو هالصحهح ناخلرب الرصيح, اندد اليذفهدم ارلدي, ناليذقهدف ال بدذي, سهببد  سن آةد  شد

الكيد ب النزيدز  كالم  و تقد  ي  و سهل الي تدأ فعجندو, نس كد   دع  لدك إن شد ء اهلل تند ىل

 (1)(كلو...

 / صطلح   املؤلف يف كي او.5

ذاع   و علذم الق آن املي ذعأ, ننقذ تدو الكثدأ. ألقدذال سن متهز املص ف يف ت تأ  ا ك  لقد  

التلف نآث نهَ, اهد سنو  ك  يف  قد دأ ت تدأ   صدطلح   تتددل عد  القد نئ الكد يَ فددَ 

 ه هن :, نإلهك ا  اد املص ف نمحو اهلل تن ىل

الذقف يف  قد أ كي او إىل قتدمني, نحتد  كدل  ,قتَ املص ف نمحو اهلل :سن : الذقف نا ايداء

قد ل نمحدو اهلل: )نقدد نضدن  لكدل ناهدد   دد  قتَ ثالثأ سنذاع, فص ن  اد لك  ديأ سندذاع, 

 ننضع ل  النال    الي لهأ:   (2)عال أ ين   هب ...(

 الص لح: ص      الي م: ت  

 امل دذم:  ف    ساحلتو: ه 

 اجل ئز: ا      الك يف: ك   

                                           
 املصدن الت ام. ( 1)

 .  {128}املصدن الت ام  ( 2)
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امل  قادأ  دع املرشد   ه   عال    الذقدف اليدي  ك هد  املؤلدف نمحدو اهلل يف ث  يد  كي ادو, ناندد

   د :  ؛أل ب ب كي ايد عدم  إىل  تذصل  ؤال سهل الاعن الك يَ ل ا البحث, ن

كي اأ اآلي   الق آنهأ يف هد ا خم ل يد  ل  َ املصحف النثامين؛ ألن ي اعيمد  علهو يف  -1

 البحث, كام  ك    لك يف   دج كي اأ البحث.

نألهن  تذاد لبت  يف كي ب اهلل تن ىل, فقد يظدو القد نئ للقد آن سهند   دو ندص القد آن  -2

 ل لك:  لأ ثانض األ ه  ننس ثليد  كثأ. ادا, الك يَ, 

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ]ت [ڃ  چ   ڃ  ڃ ]ك [  ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ قذلو تن ىل: 

ڳ   ڳ    ]ت [ک     ک    گ        گ   گ        گ    ]ت [ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ک]ت [ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 [7-4]آل عم ان:  ژ  ]هس[ں  ]ا [ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

  ژڭ ]ا [ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے]ا [  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھژ  نقذلو تن ىل:

 [ 59عم ان: ]آل

ک  ک  گ      ]هس[ژ    ڑ  ڑ  ک  ]ك [  ڈ  ڈ  ڎ  ڎژقذلو تن ىل: ن

  ژ]ت [ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 [18, 17]ال ت ء:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ نقذلو تن ىل: 

  ژ  ]هس[ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ]ص [ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ]ص [  ٿ     

 [60]ال ت ء: 

   ژ]ك [ ک  ک  گ  گ  گ]ت [ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ نقذلو تن ىل: 

   [99, 98]امل ئد.: 

 الق اءا  نالق اء: ث نه :

 دمى  دنج املص ف نمحو اهلل يف عزن  للق اءا  يف اله لدب سن ينزنهد  للقد اء التدبنأ, فدإ ا 

نقدد يتدمي  نددَ ساد   لتدبنأ,لسادذ عمد ن اكد ا, ن دو اقدي اكد ا, فد لق اء.  ق ل: ق سن الق نئ
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نالق اء. ك ا, فددي إجد ع  :مل يتَ سهدا  و الق اء نق ل نإ ا (1)ان   نينقذب يف  ذاضع قلهلأ,

  و التبنأ, نإ ا ق ل: نق ئ اك ا, ف لق اء. ش  ..

 ا قد ل: قد س سهدل الكذفدأ, إن (2)كثأ املكي,نإ ا ق ل: ق س احل  ه ن, ف مل اد هبام: ن فع املدين, نااو 

 (3) : ع صَ نمحز. نالكت ئي.ف مل اد هبَ

 هك يأ األقذال:ث لث : 

, فقد ي ك  سهه ند  اصطلح املؤلف نمحو اهلل, ع  ا ينامل )سن( امن ى: نقهل, ع د تندد األقذال

  ہ ہ  ۀ ژ : ف صددال اه ددد  احدد   )سن( كددام  كدد  ع ددد قذلددو تندد ىل سكثدد   ددو مختددأ سقددذال

ههددث قدد ل: املن ددي  هبدد   اآليددأ نفددد  [7]آل عمدد ان:  ژھےےۓۓ ہہھھھ

 (4)هَ جهع املبيدعأ...اهد سن  هَ اخلذانج,... سنهَ امل  فقذن,  سنالهدذد ...  سننج ان... 

: نقهدل, فدإ ا نسيد  الكدالم يقيضدهو ىق ل املص ف نمحو اهلل تند ىل: نكثدأا س دينمل )سن( امن د

  (5)هدا.ف هكَ اعنو هذ

 املبحث الث ين:   دج املؤلف يف ت تأ .

, نهكد ا يف ت تأ كي ب اهلل تن ىل  بيدئ  ا ل  حتأ ثدَ البقد . ع املؤلف نمحو اهلل تن ىل,  

هتب ت تهب املصحف الرشيف, فه ك  ا َ التذن. ثَ يبدني إن ك ند  التدذن.  كهدأ كلدد  سن 

 اخلدال  يف  لدك إن نادد, ثدَ اندد  لدك انضد   دين, كام ي ك  عدد آي   التذن.,  اأا إىل

يرشع يف ت تأه , فه ك  سن     يظد  لو  و الل ظ الق آين سن اآليأ, ثَ يؤيد  اآيأ سن هدديث سن 

                                           
  و  ذن. آل عم ان. {97ن11}نانظ   ثال آيأ  ( 1)

ع د الق اء, نانظ   يو الا ابهأ ه ز األ  ين,  ادذننتبأ إىل احل  ني الرشي ني, نه ا املصطلح نال ي اند    ( 2)

 للا ابي, نالبدنن الزاه . لنبد ال ي ح الق يض.  

  هعيت  زيد اه ن نإيض ح يف املبحث الي يل.   ( 3)

 .{67}انظ  ص  ( 4)

 .{130}بد اهلل النم ي. انظ   قد أ ن  لأ الب هث الدكيذن ع ( 5)
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, نيالهظ علهو سنو يذند األقذال جم د. عو ار د  د اددنن اعقذال التلف  و امل  يو نغأهَ

  ك  ق ئلهد  يف اله لب.

يى  ددو علددذم القدد آن, كع ددب ب ال ددزنل, نال   ددخ نامل تددذخ, نقددد ضددمو ت تددأ  سنذاعدد  شدد

نالق اءا  نتذاهدد , نسنذاع الذقذ , ن دلذ   اخلط ب  و عمذم نةصدذص, ا رضد فأ 

إىل علَ اله يب, ن ك  ال ذاهي البالغهأ, ناليذاهد   ارع ااهدأ, كدام مل يه دل يف ت تدأ   كد  

 : و   دج املؤلف يف ت تأ  ثلأالقصص نامله زي نالتأ. نفهام ي  نام ج نس 

 ا ياد د  ا آلي   الق آنهأ:

, فددذ املصددن األنل  نن  غد ,القد آن اد لق آنعد  ت تدأ  املؤلف نمحو اهلل تند ىل كثدأا اعيمد

ملن فأ  ن ى كالم اهلل تن ىل, نهذ  و س   سنذاع الي تأ نسنفند ؛ إ    سهد سعلَ ام اد كدالم 

 اهلل  و اهلل ال نعز.

ا آليأ ألغ اض عديد., إ   لبه ن  ن ى لهدذي يد ك  , سن لبهد ن  الكذايش نمحو اهلل, قد يتياددف

ض األنادو ندسصذل الكلام , سن ليعيهد تنلهل ي ك  , سن لرتادهح قدذل عد  غدأ , سن ليقذيدأ ا

 أ, سن ارش ن. إىل  ن ى االغي.هارع اا

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ڳ   ڳ    ڳ ژ  :ق ل نمحو اهلل تن ىل ع د قذلو :و ث ل

ق ه ه   ادني املحكدَ ناملياد او, نانلدو يف  ذضدع آةد  حمكدام  كلدو, ق ل:  [7]آل عمد ان:  ژ نف ر

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  :نانلو يف  ذضع آة   يا هب   كلو فقد ل [1]هدذد: ژڳ           ڳ  ڳ  ژ : فق ل

؛ [23]الز  : ژڤ        ڤ  ڦ   ناد سنو هم لهس فهو عهدب, نههدث اندل س  فحهث انل الكل حمكام 

كلو  يا هب   سناد سن انضو يابو انض   يف احلم نالصدق نيف احلتو,  نه ه   انل انضدو حمكدام  

 نانضو  يا هب  .
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       ااددو عبدد   نيض اهلل عدد دام: املحكددام  اآليدد   يف  ددذن. األنندد م 

  [151:ن ماألن]   ,ننظأه  يف ا ي إرسائهل        :(1)اهد  [23]اررساء 

سي:  ددع امل افددم, نسكثدد هَ عدد   [6]امل ئددد.:  ڀڀڀ  نقدد ل نمحددو اهلل: يف قذلددو تندد ىل:

 ناذب غتل امل فقني, نيف ال ال غتل الكنبني. 

 ن غتل امل فقني نالكنبدني يف غتدل الهدديو نال ادل؛ ألن مد او ا ي :   يذابحمنالانبي ن

مب  ژ : ه د  امن دى ) دع( كقذلدو )إىل( قد لذا:, لله يأ ناحلد, ن  يدةل يف املحددند   )إىل(ه  

سي:  ع اهلل, سن اليشء إ ا  د إىل ا تو يدةل فهو اله يأ, نإ ا  د إىل غدأ  [14]الصف:  ژ ىب  يب       جت

  (2)[871]البق .:  ژڍڌ ڍ  ڇ ڇ ژ أ, كقذلو تن ىل:ا تو   يدةل فهو اله ي

 ا ياد د  ا أله ديث ال بذيأ:

هذ املصدن الث ين لي تدأ هديثو هذ سعلَ ال    اكالم اهلل ال االلو, ن مل  ك ن ال بي  

ضددمو الكددذايش نمحددو اهلل, ت تددأ  كثددأا  ددو األه ديددث اليددي ا يادددد هبدد  كددالم اهلل تندد ىل, 

سن تنهدني املد اد   دد , سن لبهد ن هكدَ تضدم يو, كدام يد ك   به ن  ن ى اآليدأ,ألغ اض شيى, إ   ل

انض األه ديث الذاند. يف فض ئل انض اآلي   نالتذن, إىل غأ  لك مم   ك   الكذايش نمحو 

 اهلل تن ىل. 

يث   ق نمحدو اهلل, احلدد [6]آل عم ان:  ژ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کژ : ع د قذلو تن ىل: و ث ل

إن ةلم سهدكَ جيمع يف اطو س و سنانني يذ   , ثَ يكذن علقأ  ثدل : ))الي يل: ق ل ن ذل اهلل 

َ يبنث اهلل إلهو امللك, سن ق ل: يبنث إلهو امللك اعناع كلام :  َ يكذن  ضهأ  ثل  لك, ث  لك, ث

   (3)نزقو نعملو نسالو نشقي سن  نهد...(( احلديث.

                                           
 .{66}انظ  ص  ( 1)

 .{351}انظ  ص   ( 2)

 {64}انظ  ف جيو ص  ( 3)
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ق ل نمحدو اهلل: سي: سن اجل نهدأ  [4]امل ئد.:  ژےے ھھھ ہہھ ژنيف قذلو ال نعال 

إ ا ة ا  اإن  ل ص هبد  الصهد فقيليو ك ن هال  , إ ا ك ن   نلرمدأ, نالينلدهَ يند   اعهند  

إ ا سحشله  ا يال , نإ ا زا   انزا  , نإ ا سة   الصهد س تك  نمل تعكدل, فدإ ا نادد 

   لك   د    انا , نسقلد  ثالث   ا  ك ن   نلمأ.

))إ ا سن ل  كلبك فع تك فكل, نإن سكل فدال تعكدل, فدإنام س تدك عد  ن تدو, نإ ا : ق ل 

 ...((ة لط كالا   مل ي ك  علهد  ا َ اهلل تن ىل فع تكو نقيلو فال تعكل, فإنك   تدني سهي  قيل

 (1)احلديث 

 نيف سنل  ذن. األنن م  ك  األث  الذاند يف فضل ه   التذن..

 (2)علهو سنل ك التبنذن سلف  لك لهلو نهن ن .  نني:  و ق سه  يص 

إ  سندو يالهدظ  , أله ديدث يف ت تدأ ا ا  يادد د  الادديد هيام دوا ع  نلكو املؤلف نمحو اهلل

   ي : -ع   اهلل ع   نع و- علهو

 و:,  كي ه  اقذلال  ي ك  ال اني إ  يف القلهل إي اد  للحديث اال إ   د, -1

  , ن  ي ك  ف يج احلديث إ  ن دنا., سن ق ل نع و , سق ل ن ذل اهلل   

قد ل ن دذل قد ل:  [6]آل عمد ان:  ژ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کژ ع د قذلو تن ىل:   ث لو:

 (3)...(( احلديث.إن ةلم سهدكَ جيمع يف اطو س و سنانني يذ    : ))اهلل 

 [4]امل ئد.:  ژہ  ہ  ھ    ھ  ژ نع د قذلو تن ىل:  

  (4) (())إ ا سن ل  كلبك ن ك   ا َ اهلل تن ىل علهو فكل نإن سكل   و: ع و ق ل:   

                                           
 .{348}انظ  ف جيو ص  ( 1)

 .{422}انظ  ف جيو ص  ( 2)

 .{64}انظ  ف جيو ص   ( 3)

 .{348}انظ  ف جيو ص   ( 4)
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 .هد و علهبي ال دم, نعذضذعأنامل ضنه أاله ديث إي اد  لأل -2

))إ ا كد ن  [31]ال تد ء:  ژڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ژ  ع دد قذلدو تند ىل  ث لدو:

املدؤ  ني  , أ حممد, إن اهلل قد ع   عد كَ جهند   يذم القه  أ ن دى    د  و اط  ن الن ش: ي  س

  (1)((ناملؤ    , تذاهبذا املظ مل نادةلذا اجل أ ا محيي

 لبنض األه ديث الصحهحأ اصههأ اليم يض, مم  يذهَ اضن د .  سهه ن  إي اد  -3

قدد ل: نني: سن  [173]آل عمدد ان:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  ث لددو: ع ددد قذلددو تندد ىل: 

 (2) ))هتب   اهلل نننَ الذكهل((ههَ اخللهل مل  سلقي ق ل: إا ا

   [ 21]ال ت ء: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ  نع د قذلو تن ىل: 

: ))اتقدذا اهلل يف ال تد ء فدإنكَ سةد متذهو اع  ندأ اهلل...(( سندو قد ل ق ل: نني عو ال بدي 

 (3)احلديث

 للق اءا : إي اد 

فقد ت اَ لو احل فظ الد هبي يف  ن فدأ القد اء ق اء, يند ار  م الكذايش نمحو اهلل,  و ال

  ت تدأ ,لكدذايش نمحدو اهلل تند ىل دأل االكب ن, ن ك   اادو اجلدزني يف غ يدأ ال د يدأ, نلد ا فقدد 

  كام تقدم يف  ك   صطلح تو. يف  ك ه  , ناف  ل  تو   دج ا لق اءا 

 ن و   دجو يف  ك  الق اءا     ي : 

  ك   للق اء. -س

 ع نناهتَ, نقلهال    ي ك  سا  ان   نينقدذب  دو  يف  ك   للق اء ع  التبنأ ملؤلفا نكز

 النرش., إ  سنو ين ي اقذلو:  و اقي, سي  و مل يتمو  و الق اء التبنأ. 

                                           
 .{246}احلديث  ذضذع, نانظ  ف جيو ص  ( 1)

 {186} جيو ص نانظ  ف ,احلديث صحهح ( 2)

 .{232}انظ  ف جيو ص   ( 3)
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محز. نالكتد ئي ا لهد ء ق ل:  ژ     ³﴿ :يف قذلو تن ىل  ث لو: قذلو

 (1).نُيرشنن, ن و اقي ا لي ء فهدام ع  اخلط ب هنَ يهلبذنسهدام, سي: ف

 ژڇ  ژ  [20:لشررى:  ] ژہ   ژ ن[145]آل عمررن:   ژھ  ھ  ژ ن ژڻ  ژ  :نقدد ل يف األل دد ظ الي لهددأ

ق ل: ساذ عم ن نساذ اكد  نمحدز.  د ك أ الد ء؛ ألهند  يف  ذضدع اجلدزم, نهدي  [115]:لنساء  ژچ  ژن

فع دك   يف اجلدزم, كدالم ال ندل إ ا ادزم ال ندل, نقد لذن اك د الد ء؛ ألندو كعهن   م ال نل, 

سا ا  ع  سصلو قبل اجلزم ناكي ى ا لك  عو اله ء, ن دو اقدي سشدبع نقد س اهد ء عد  األصدل؛ 

 (2) ألن األصل يف ال ء ارشب ع.

ليدد ء قدد ل: ه ددص نينقددذب ا لهدد ء ن ددو اقددي ا  ]آل عمدد ان[ ژۈئ  ېئ  ېئ   ژ  :نيف قذلددو تندد ىل

 (3)ةط ا .

  ژڤ  ژ نق ل يف ل ظ آة : ساذ ان   نااو ع    نالكت ئي اضَ النني نال اء  و 

  (4).لهي ن نهذ اخلذ , ن و اقي ا ر ك ن[115]آل عم ان: 

 لق اءا  يف الكلام  امليامثلأ يف  ذضع ناهد.ع  ا ت بهدو -ب

, نهدد ا فهددو   ذضددع نند يف سنل يددذند الكلددام  امليامثلددأ تندد ىل, املؤلددف نمحددو اهللإن 

 مم يتدل ع  الق نئ  ن فأ الق اءا  الذاند. يف الكلمأ.

  [27]آل عم ان:             ع د قذلو تن ىل:  ث لو:

 ن             : ئيدتددن فع نه ص نمحدز. نالكق ل: 

    : ن [9]فدد ا     : نشددبدو إ ا كدد ن قددد  دد   ا لياددديد, ن ددو اقددي  [57]األعدد ا

 ن, ساددذ ن دد  لهيدد [30]الز دد :       ادد ليخ هف, نكل دددَ شدددد  دد مل يمدد , نحددذ: 

                                           
 {72}انظ  ص  ( 1)

 {120}انظ  ص  ( 2)

 {127}انظ  ص  ( 3)

 {171}انظ  ص  ( 4)
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ناملخ ددف         :عمدد ن: املثقددل  دد  مل يمدد  انددد ن ددهمذ , كقذلددو تندد ىل

 (1)  ف نقيو ال نح, ه ا سشد  الله  .

 لق اءا  نتذاهدد .ا ك    -ج

 ع د قذلو تن ىل:  ث لو, امليذات . نالا  . سكث  الكذايش نمحو اهلل  و تذاهو الق اءا  

محز. اخ دض األنهد م  عط د , نفهدد  نظد , إ  النطدف عد  ق ل:  ژ ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿ  ٿژ 

قتددام؛ ألهنددَ كدد نذا يقتددمذن هبدد   املضددم  املخ ددذض اهددأ إعدد د. هدد   اخل ددض قلهددل, سن

 (2).نيي  شدنن هب  فهقذلذن سنادك اهلل نال هَ

الكل,   عدا    قد ئ   يذح املهَ  ذصذل ع د  ژٱ  ٻ  ژ ن و تذاهدو للا  : ع د قذلو تن ىل: 

 قطذع  اتكذن املهَ ع  نهأ الذقف, ثَ اقطدع األلدف لالايدداء, سن جيد ي عد  لهدأ  دو يقطدع 

  (3)ن و فيح املهَ فالليق ء الت ك ني. سلف الذصل,

 ياأ للق اء. امليذات ., اقذلو: الق اء., نللا  . اقذلو: نق ئ. -د

القد اء. ا ديح الد اء  دو قد ل:  [23ء:]ال تد  ژک  گ  گ  ژ ع د قذلدو تند ىل:  ث لو:  

  .ال ض عأ, نق ئ اك  ال اء

 (4) اضَ الدال, نق ئ اك ه ,  و دام يدام كخ   خي  .   نق ل: الق اء. 

غأ سنو ع   اهلل ع و, قد ة لف ه   الق عدد. يف  ذاضدع قلهلدأ, فقدد يد ك  قد اء.  يدذات . ألهدد 

 (5)النرش. اصههأ اليم يض.

                                           
 {85}انظ  ص  ( 1)

 {203}انظ  ص  ( 2)

 {63}انظ  ص  ( 3)

 {405}انظ  ص  ( 4)

     {491}ن  {87}ص  انظ  ( 5)
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 و ا للهأ الن اهأ.اهيام 

املص دن اليي يتينني هب  القد نئ ل ددَ كيد ب اهلل تند ىل, كد ن  سهَ مل  ك ن  اللهأ الن اهأ  و 

 نقد ا ز اهيام و هب  يف ال ق ا الي لهأ:اهيامم الكذايش نمحو اهلل هب  يف ت تأ  ناضح  ناله , 

 اه ن  ن ين امل  دا  نسصذل الكلام . -س

قد ل: سصدلو  دو ن دذخ اليشدء يف  [7]آل عمد ان: ﴾   ﴿ىل: ع دد قذلدو تند  ث لو:   

 (1)اليشء, نهذ ثبذتو, يق ل: ن خ اريامن يف قلب فالن, ي  خ ن ذة   نن خ  .

نسصدل اللطدف دقدأ ال ظد  يف األشده ء,  [103]األنند م:  ژڤ  ڤ  ڦژ نق ل ع دد قذلدو تند ىل: 

 (2) نلطف اهلل او, اضَ الط ء  نفيحد . يق ل: لطف اليشء يلطف لط  ,

 . اه ن اشيق ق الكلام  -ب

سصدلو احلرصد نهدذ احلدبس, سن الد ي   يدعيت  [39آل عمد ان:] ژڄ  ژ ع د قذلو تند ىل:   ث لو 

نهذ فنذل امن ى ف عل, سي: ُيرص ن تو عو الادذا , سن الن اني, فهكدذن  ال ت ء ن  يق هبو,

 احلصذن املم ذع عو ال ت ء.

 اه ن الكلام  امليض د.. -ج

قذلو نمحو اهلل: نيكذن املتهح امن ى الك اب ناو  مي الددا ل, نهد ا احلد    دو  ث لو:  

 األضداد.

ق ل: نالبني  دو األضدداد نيكدذن نصدال  نيكدذن  [94]األنن م:  ژمب  ىب  يب  ژ  نع د قذلو تن ىل:

 (3) هج ا .

                                           
 {70}انظ : ص   ( 1)

  {463}انظ  ص  ( 2)

 .{458 -101}ظ  يف املث لني ص ان ( 3)
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 .اه ن انض املدلذ   اللهذيأ -هد

اآليأ األنىل  و  ذن. امل ئد., ههث ق ل: نالنقذد جع عقد, نهذ النددد املذثدم,  ث لو: ع د  

نشبو انقد احلبل, نهي عقذد اهلل تند ىل اليدي عقدده  عد  عبد د  نسلدز دَ إي هد ,  دو  ذاادب 

الرشددع ناليكلهددف, سن هددي  دد  ينقدددنن اهدد دَ  ددو عقددذد األ  ندد   ناملب يندد   نغددأ  لددك, 

 (1)سهن  عقذد اهلل تن ىل املقد أ جممال, ثَ عقبو   صال.نالظ ه   نييح ل ذن علهو,

  ارع اب. -ن

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ژ  ث لددددو ع ددددد قذلددددو تندددد ىل:    

( ا فع الدالم, و( لَ, اضَ الزاي نك  اله ء, )قيلح يا ااو ع   :)زح ق ل:  [137]األنن م: ژۆ  

يدو لكثدأ  دو دَ( اجد  المدز., عد )سن َدهَ( ا صب الدال, ) كد ئ    اليقدديَ, ناليقددي : )زح

 (2).املرشكني قيلح  ك ئدَ سن َدهَ(

 كالم سهل اللهأ. -ز

سي:  ژی  ی  ژ قد ل ال د اء: كثد    قد ل: [78]ال ت ء:  ژی  ی  ی    ژ    ث لو ع د قذلو تن ىل: 

لدالم ممد  يف الكالم هيى تذ ذا سن الالم  يصلأ هب  نسهنام هد   ناهدد, ف صدلذا ا ,ه   الكلمأ

انده  يف انضو, ننصلذه  يف انضو, نا تص ل الق اء., ن  جيذز الذقف عد  الدالم ألهند   م 

 (3)ا .

ذيو: فهدو هنقدل كدالم  دب[69]:ملائرة:   ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ نيف قذلو تند ىل:  

 (4)آة ه .تقديَ نتعةأ, تقدي   ع د : ال يو آ  ذا نال يو ه دنا نال ص نى  و آ و ا هلل إىل 

                                           
 .{339}انظ  ص  ( 1)

  .{478}انظ  ص  (2)

 .{282}انظ  ص  ( 3)

 .{391}انظ  ص  ( 4)
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  ك   أل ب ب ال زنل.

, نقدد  ن فأ  بب ال زنل ينني ع  فدَ اآليأ؛ فدإن النلدَ ا لتدبب يدذنث النلدَ ا ملتدبب 

 لآليأ الذاهد. سكث   و  بب. يف انض اآلي   يذند ناملؤلف اهيَ املؤلف او اهيام   ا له ,

أ نيض اهلل ع دد  نفلدف نك ن  بب اليهمَ هديث ع ئاد قذلو نمحو اهلل يف  بب اليهمَ:  ث لو:

ا ل    ع  غأ   ء, اتبب النقد ال ي ك ن ل  فقدتو فلَ جتد  فعصدبحذا عد  غدأ  ال  ذل 

سن ل ن  د    دو سصدح او يف  سن سن ن ذل اهلل  [43ال ت ء: ] ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ   ء, فعنزل اهلل 

, فدعنزل اهلل تند ىل بدي الب قالدهت  فعدنكيدَ الصال. فصلذا اهأ نضذء, فاَكذا  لك إىل ال 

 (1)ه   اآليأ.

 اهيام و ا ل   خ نامل تذخ.

 . ك  الكذايش نمحو اهلل ال   خ نامل تذخ يف ت تأ , نقد يتمي الق ئل ا ل تخ سهه ن 

لددهس يف آل عمدد ان  ددو قدد ل:  [102 ]آل عمدد ان: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  ث لددو ع ددد قذلددو: 

 . امل تذخ إ  ه ا

 [8]ال تدد ء:  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ژ ذلددو تندد ىل:نع ددد ت تددأ  لق

 .املتهب نالضح كاآيأ املأاث ع د ااو اآليأ   تذةأ نه    ق ل:

 ي   األهك م.آل   ك 

 ,  اكد ا فهدد  سقدذال الصدح اأ   دد , ننقدف ع دد كثدأ آيد   األهكد ما املؤلف اهيام دو سنىل

نسصدح ب  انأ, لكو نقلو عو ار  م سمحد نمحدو اهلل,نالي انني لَ اإهت ن, نسئمأ امل اهب األن

األنزاعدي, نكام هكى سيض  عو األئمأ ال يو اندن     اهبدَ, ك لثذني,  ,ك ن قلهال الظ ه 

 نااو املب نك.نإ ح ق او ناهذيو, نااو سيب له , 

                                           
 ن هعيت ف جيو. {262}انظ  ص  ( 1)
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نفيلف ا يقيدو يف ع ضدو لألقدذال, فعهه ند  يتدذق سقدذالَ اعدليدد , نسهه ند  يتدذقد  

  نتد ن. هبد. اال دلهل, نت ن. ي ك  سدلدأ اندض األقدذال دنن الدبنض, نتد ن. يرصدح اعصدح جم 

  (1) .ن ك   ألقذال النلامء فهد  , تعلأ ال ض ع ث لو:   يرصح.

لمددس ناملال تددأ, نقددل سقددذال النلددامء يف  ن ددى ال  [43ال تدد ء: ] ژڄ  ڄ  ڃ  ژ نيف قذلددو تندد ىل: 

ال األئمددأ يف هكددَ انيقدد ض الذضددذء ادد ل ذم, ن ددس نإجيدد ب الذضددذء اددو, ن كدد  كدد لك سقددذ

  (2)ال  ج.

  ك   للمه زي نالتأ.

رسد   نيمدددا يف نهدد ا ناضددح ادد  يف ت تددأ الكددذايش نمحددو اهلل, نس ثليددو كثددأ., 

ع  كيب سهل التأ نامله زي, نانظد  سنل  دذن. آل عمد ان يف قصدأ نفدد نصد نى لألهداث 

نانظد   د  ك   ع دد قذلدو نكهف سا ل فهد ,  ,غزن. سهدسهل نج ان, نتع ل يف رسد  ألهداث 

 . [49]آل عم ان:  ژڃ  چ  چ  چ   ژ  تن ىل:

نقصدأ  , ع القذم اجلبد نيو, ن كد  قصدأ اا دي آدم  نيف  ذن. امل ئد.  ك  قصأ  ذ ى 

  (3) نزنل امل ئد..

  ك   لإلرسائهله  .

ةبد ن اررسائهلهدأ اليدي كد ن  دو لقد ضمو امل   الكذايش نمحو اهلل كي او كثدأا  دو األ 

األنىل سن يتلَ   د  ت تأ كي ب اهلل عز نال, ن لك ع د ت تدأ  لآليد   اليدي تيحددث عدو 

 سنبه ء ا ي إرسائهل. نسةب ن األنلني, 

 نإلهك سةي الق نئ الك يَ س ثلأ ليلك األةب ن اررسائهلهأ:

                                           
 .{234}انظ  ص  ( 1)

 .ن   انده {260}انظ  ص  ( 2)

 .{418 -363 -360}انظ  الص ح   الي لهأ  ( 3)
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ق ل ااو عب  : سهه  سنانأ سن س, عد زن  [49]آل عم ان:  ژگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ژ يف ت تأ  لقذلو تن ىل: 

صدديق   لدو, فعن دل  سةيدو إىل نااو النجذز, ناا دأ الند  , ن د م ادو ندذح, س د  عد زن فكد ن 

سن سة ك ع زن    , نك ن اه و ناه و  تدأ. ثدالث, فعتد   هدذ نسصدح او, فذاددن  قدد  :عهتى

لقد  إىل قدرب , فددع  اهلل تند ىل فقد م         ثالثأ سي م, فق ل ألةيو: انطلقي ا د  إىل قدرب , ف نط

د ر ادو  هيد   عد  عهتدى, عد   لد لدو, نس د  اادو النجدذز فمح ع زن نندكو يقط , فخ ج  و قرب  ننح

مل, فدع  اهلل تن ىل عهتى فجلس ع  رسي  , ننزل عو سع د ق ال اد ل, نلدبس ثه ادو,  رسي  ُيح

لدد لدو, ن س د  اا دأ الند   فكد ن نادلذ يعةد  نمحل ال ي  ع  ع قو ننادع إىل سهلدو, فبقدي ننح

الناذن,   ت  لو ا   ا أل س, فدع  اهلل فعهه هد  ناقهد  ننلدد لد , نس د   د م ادو ندذح, فدإن 

عهتى ا ء إىل قرب  فدع  ا  َ اهلل األعظَ, فخ ج  و قرب  نقد ش ب نصف نس دو؛ ةذفد    دو 

لقه  دأ؟ قد ل:  , نلكدو قه م التد عأ, نمل يكذندذا يادهبذن يف  لدك الز د ن, فقد ل: قدد ق  د  ا

دعذتك ا  َ اهلل تن ىل األعظَ, ثَ ق ل:  د , قد ل: ارشدا سن ينهد ين اهلل تند ىل  دو  دك ا  

 (1)املذ , فدع  اهلل تن ىل ف نل.

 قد ل: [12]امل ئدد.:   ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ژ ن    ك   نمحو اهلل ع د ت تأ  لقذلو تند ىل: 

نثو نقذ دو األنض املقد دأ نهدي الاد م, نكد ن يتدك د  قذ و سن اهلل تن ىل يذ نعد  ذ ى 

الك ن نهذن اجلب ننن, فلام ا يق   لب ي إرسائهل الدان امرص س د هَ اهلل تند ىل ا لتدأ إىل سنُيد  

 و سنض الا م, نهي األنض املقد أ, ق لذا: نك ن  ل  سلف ق يأ, يف كدل ق يدأ سلدف اتدي ن, 

قد انا , فد ة ج إلهدد  نا هدد  دو فهدد   دو النددن فدإين نق ل: يد   ذ دى إين كيبيدد  لكدَ دانا  ن

ن رصك علهدَ, نة  اث ي عرش نقهب    و قذ ك,  و كل  بط نقهب   يكذن ك هال  ع  قذ و اعلف 

فآَ  حدَ ع     سح  نا او, ف ةي ن  ذ ى ال قب ء ن  ن  ذ ى اب ي إرسائهل هيدى دندذا  دو سنُيد , 

ذن علمد , فلقهدَ نال  و اجلب نيو, يقد ل: عدذج ادو فبنث ال قب ء ييجتتذن األةب ن نينلم

                                           
 .   {103}انظ  ص  ( 1)
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ع م, ق لذا: نك ن اذلو ثالثأ آ   نثالثامئأ نثالثدأ نثالثدذن  ناعد   نثلدث  ناع, نيد نى: سن 

امل ء ابم    ع  األنض  و ابل ن   ا نز نكبيي عذج, نع ش ثالثأ آ     أ هيدى سهلكدو 

َن هج ا  اهلل ع  يدي  ذ ى  ن عتدك   ذ دى  , ألنو ا ء نقذر , نكد ن  و ابل ع  قد 

ن الصدخ . ام قد ن  فذقند  يف  ف  خ   يف ف  خ, نمحلد  لهطبقد  علهدَ فبنث اهلل الدهد, فقدذر

و إهدى ا    آدم, ك ن جملتدد   ع قو فرصعي و, فقيلو  ذ ى  نهذ  رصنع, نك ن  ع م س  

طدب, سةد هَ نانلددَ يف ا تدو ا يب    و األنض, فلام لقي َعذج ال قب ء نع  نس و هز أ ه

نستى هبَ زنايو, نق ل: انظ ي هؤ ء يزعمذن سهنَ ي يدنن قي ل  , نا هدَ اني يدهي , نقد ل: 

س  ساح دَ ا ا ؟ فق ل :   ال ةدل عد دَ هيدى خيدربنا قدذ دَ ادام نسنا, سن سندو انلددَ يف 

نسيديَ, قد لذا نكد ن   ُيمدل كمو نستى هبَ امللك ف ث هَ اني يديو, فق ل لَ  امللك: سةدربنا ادام 

ع قذدا   و ع بدَ إ  مختدأ سن دس يف ةادبأ اهد دَ, ناقهدأ فد كديدَ عد  هد   ال تدبأ, فيند   

ال قب ء سهذالَ, نق لذا ي  قذم: إن سةدربتَ ا دي إرسائهدل ةدرب القدذم انتددنا عدو نبدي اهلل تند ىل 

ةد نا املذاثهدم عد  سن   نلكو اكيمذا, نسةربنا  ذ دى نهد ننن فأيد ن نسهيدام, نتن هددنا نس

خيربنا ا لك, ثَ إهنَ نكثذا الندد نانل كدل ناهدد  د دَ ي ددي  دبطو عدو قيد لَ, نخيدرب ادام 

 (1) .نسى, إ  ناالن

ملدد  انددث اهلل تندد ىل اربيددل إىل األنض لهعتهددو  سي  ددو آدم  [2]األنندد م:  ژٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

سن ت قص   ي شه  , ف اع نمل يعةد    دد , نقد ل: اط ئ أ   د , فق ل  األنض: سعذ  ا هلل   ك 

ي  نب إهن  عد    ادك, فبندث  هك ئهدل, ف  دين    ف ادع, فبندث  لدك املدذ  ف  دين   , 

فقدد ل: نسندد  سعددذ  ادد هلل سن سةدد لف س دد  , فعةدد   ددو ناددو األنض, نةلددط احلمدد اء نالتددذداء 

نامللدح ناملد , ف ةيل د  نالبهض ء, فلد لك اةيل د  سلدذان ا دي آدم, ثدَ عج دد  ا ملد ء الند ب 

                                           
 . {355}نظ  ص ا ( 1)
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سةالقدَ ل لك, فق ل اهلل مللك املذ : نهَ اربيل ن هك ئهل األنض نمل ت محد  سن ,   ا م 

 (1) سانل سنناح  و سةلم  و ه ا الطني اهدك.

 املبحث الث لث:  ص دن املؤلف يف كي او.

, ههدث  لدك املؤلدف نمحدو اهللإىل كدام سشد ن  ,شديى  علذ  املؤلف نمحو اهلل هذى كي ب

ن دو املالهدظ سن  (2)ق ل: )سهبب  سن آة  شه    و كالم  و تقد  ي  و سهدل الي تدأ فعجندو(

هكى األقذال عو هؤ ء النلامء ت ن. ا ك  س امئدَ, نسةد ى ا دد األقدذال املص ف نمحو اهلل, 

إلهدك ق ئلهد , ني قل املص ف نمحدو اهلل  دو ت تدأ ار د م البهدذي نمحدو اهلل كثدأا, ن  ك  ادنن

 :يف ت تأ  سةي الق نئ الك يَ املص دن اليي نقل ع د  املص ف نمحو اهلل

 (3)  ن ين الق آن لل  اء. -1

 (4) جم ز الق آن أليب عبهد.. -2

 (5)  ن ين الق آن لألة ش. -3

 (6) .قيهبأت تأ غ يب الق آن,  او  -4

 (7) ا  ع البه ن عو تعنيل آي الق آن, ملحمد او ا ي  الطربي. -5

 (8) نإع ااو. للزا ج.  ن ين الق آن -6

  الصح ح, للجذه ي. -7

                                           
 .{423}انظ  ص  ( 1)

 .{125}انظ  ن  لأ الب هث د/عبد اهلل النم ي ص  ( 2)

 .{330 -308 -282}انظ  ص  ( 3)

 .{406-104-95}انظ  ص  ( 4)

 .{211 -174}انظ  ص  ( 5)

 .{98 -94-71}انظ  ص  ( 6)

 .{351 -343}انظ  ص  ( 7)

 .{462 -425 -420}انظ  ص  ( 8)
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   نجَ  ق يهس اللهأ,  او ف ن . -8

  اليهتأ يف الق اءا  التبع, أليب عم ن الداين. -9

  الكاف عو ناذ  الق اءا  التبع نعللد . -10

  كي ب ارا نأ عو  ن ين الق اءا . -11

   اكل إع اب الق آن. كلد  ملكي او سيب ا لب القهيس. -12

قددف. أليب حممددد احلتددو اددو عدد  النددامين, نقددد رصح املؤلددف امل شددد يف  ن ددى الذ -13

ني قل ع و املص ف اذا طأ تلخهصو املتمى ا ملقصد, أليب ُيي زك يد  ادو  (1),ا  مو

 حممد األنص ني.

  (2)  ن مل الي زيل, للبهذي. -14

 (3) الكا  , للزخمرشي. -15

 دذن, املبثذثدأ سقدذالَ يف كام نقل املص ف نمحو اهلل, عدو كثدأ  دو النلدامء املاد هأ, يف شديى ال 

 , نالي انني.  و الصح اأ, ع دَ أاطذن الكيب ال  قل

نمحددَ  ,التدأ نسهدل, نعلامء اللهأ نال حذنا ايداء,  علامء الذقفكب ن ال قد ء, ن كام نقل عو

 اهلل جهن . 

 املبحث ال ااع: قهمأ الكي ب النلمهأ.

ب يف الدنا دد   الق آنهددأ  ددو غددأ  ددو كيدد ,نقددل عددو ار دد م الكددذايش نمحددو اهلل تندد ىل 

 يف كي او: الربه ن يف علذم ,الي تأ, نسش دنا ا سيو, فقد نقل ع و الزنكيش نمحو اهلل تن ىل

ناعيمدد علهدو ار د م اادو اجلدزني نمحدو اهلل تند ىل, يف تن يدف  (1)الق آن, يف عدد  دو املب هدث, 

   س هأ ه ا الي تأ.كام دل  عب نا  النلامء ع (2)الق اء. الصحهحأ نالا  .,

                                           
 .{76} ذن. آل عم ان آيأ انظ  ت تأ  ( 1)

 كثأا. ع ونس ثليو سكث   و سن حتىص فإن املؤلف نمحو اهلل ي قل  ( 2)

 .نه    و امل ااع,  يجده   دننأ يف هذا ش البحث إن ش ء اهلل ( 3)
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ق ل الهذنه ي نمحدو اهلل تند ىل: الادهخ الند مل صد هب الي تدأ الكبدأ نالصدهأ قدد ساد د فدهدام, 

  (3) اهدنسهتو.

  (4) اهدنق ل ااو ته ي ا دي نمحو اهلل تن ىل عو ه يو الي تأيو: ن    و سهتو الي   أ.

 عيمد الاهخ االل الديو املح  نق ل االل الديو التهذاي نمحو اهلل تن ىل: نعلهو ا

 (5) اهديف ت تأ  ناعيمد  علهو سن  يف تكمليو ...

نق ل الدانندي نمحو اهلل تن ىل: اذد فهو ارع اب, نه ن سندذاع الذقدذ , نسن دل   دو نتدخأ 

  (6)اهد.إىل  كأ ناملدي أ ناه  املقد 

النلدامء يف اهد  املقدد   نيقذل الدكيذن عبد اجللهل هتو يف كي او  دان  اه  املقدد : نكدز

عدد  دنا ددأ عدددد  ددو كيددب الي تددأ... ن  ددد  ت تددأ ار دد م سمحددد اددو يذ ددف الكددذايش 

   (7) اهداملذص ...

ع  ا يقأ  ؤل و مم  يدذهي اع هدأ هد ا  -ال يذه   ارلهأ-  ت تأ قد سث ى اجلمل يف  قد أن

   (8)  ي ب ا.ن ك  اعن الكذايش نمحو اهلل ممو هييَ ا ل قذل نا الكي ب, 

 (9) كام نقل عو الكذايشا الاذك ين  نمحدام اهلل تن ىل يف ت تأ  فيح القدي .

                                                                                                                                
 . {3/413, 402-393-286-2/98, 490-479-1/272}انظ  املذاضع الي لهأ  و الربه ن:  ( 1)

 .{1/44}انظ  ال رش:  ( 2)

 .{104/ 4} يل   آ. الز  ن   ( 3)

 .{148/ 7}ال جذم الزاه .  ( 4)

 .{401/ 1}اههأ الذع .   ( 5)

 .{101/ 1}ابق   امل  يو  ( 6)

(7 ) {1 /39}. 

 .ا ةيص ن {1/6}ال يذه   ارلهأ  ( 8)

 . {2/26}انظ  :  ( 9)
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  .املبحث اخل  س: ال تخ اخلطهأ للكي ب

ازءا سن قطنأ كام يف ال دد    يكذنللكي ب يف  كيب   الن مل   د       ي  قأتذاد نتخ 

(  791 -3/785   الي تددأ )الادد  ل للددرتاث الندد يب ار ددال ي املخطددذا قتددَ خمطذادد

عبد اهلل او ن فع النمد ي, يف دنا ديو للمخطدذا سنادع نتدخ : ننصف الب هث الاهخ الدكيذن

 جل  نددأ ا قتددَ املخطذادد   يف  صددذن., عثدد   عدد  نتددخأ ة  تددأن (1),ةطهددأ للكيدد ب

 :نفهام ي  نصف ل   ال تخ اخلمس ,ار ال هأ

, نلد  صدذن.  هك نفهلمهدأ اج  ندأ  3256دا اد قَ سصلد  ااترتاهدديي اإي ل د ال تخأ األنىل :

ار دد م حممددد اددو  ددنذد ار ددال هأ قتددَ املخطذادد   ادد  س الدد قَ التدد ام نلدد  صددذن. 

 . 73 هك نفهلمهأ سة ى ام كز البحث النلمي اج  نأ سم الق ى ا قَ 

يف  ( ننقأ  تدط هت  تتدنأ عرشد  دط ا346نهي  و سنل الكي ب إىل هن يأ  ذن. األنن م , يف )

 727الص حأ الذاهد. ,  كيذاأ اخط نتخ  اكذل ناآلي   اخط كبأ ناد نز, كيبد  يف عد م 

 هد  و شد  ناب, نهي  ق الأ ن صححأ,نه   ال تخأ اليي اف هت  سصال. 

حم ذ ددأ ادددان الكيددب املرصدديأ يف القدد ه ., نتذاددد لدد  صددذن. عدد  سفددالم  ال تددخأ الث نهددأ :

نهدي  دو  2260/3إىل1/ 2260جل  ندأ ار دال هأ اد قَ هك نفهلمهأ اقتَ املخطذاد   ا 

(  و  ذن. املؤ  دذن, يف ثالثدأ جملددا ,  تدط هت  تتدنأ عرشد 67سنل الكي ب إىل هن يأ اآليأ )

 ط ا يف الص حأ الذاهد., نيذاد علهد  متلهك ه م للملك حممدد هتدو قدالننن,  دو  لدذك 

 تدخأ اليدي انليدد  نتدخأ  تد عد. هدد. نهد   ال 762الدنلأ القالنننهأ امرصد نالاد م تدذيف 

 نن ز  ل  يف البحث ا حل   )ب(.

 ننص د  كام ي : 

 ( ننقأ.244املجلد األنل:  و سنل الكي ب إىل آة   ذن. ال ت ء يف )

                                           
 ن   انده .  {36}ص  الدكيذن النم ي,انظ   قد أ ن  لأ  ( 1)
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( 150(  ددو  ددذن. امل ئددد. إىل هن يددأ  ددذن. يذ ددف, يف)53) املجلددد الثدد ين : ددو سنل اآليددأ

 ننقأ.نفهو  قط يف املذاضع الي لهأ :

   ڍ  ڍ  ژ (  و التذن. ن تد , قذلو  بح نو: 52 و سنل  ذن. امل ئد. إىل هن يأ اآليأ )( س

 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

  :ن ىلد(  و  ذن. األع ا , إىل قذلو ت53آيأ ) ژٿ   ٿ  ٹ  ژ  : ىلدب(  و قذلو تن

 (  و التذن. ن تد  .57آيأ ) ژۈئ  ېئ    ېئ  ژ 

قذلدو  هن يدأ (  دو  دذن. األن د ل, إىل63) آيدأ ژٹ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ژ  : و قذلو تن ىلج( 

 (  و  ذن. اليذاأ.117اآليأ ) ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ  بح نو: 

قذلددو هن يددأ إىل  ,(  دو  ددذن. اليذادأ120آيددأ )  ژچ  چ  چ   ڇ  ژ  : دو سنل قذلددو تند ىل د(

 .(  و  ذن. يذنس 47اآليأ ) ژ ک   ک  کژ تن ىل: 

 ( ننقأ.241يف ) ,(  و  ذن. املؤ  ذن67ال عد إىل هن يأ اآليأ ) املجلد الث لث:  و سنل  ذن.

 . 3357(  218نهي حم ذ أ ا ألزه يأ ا جل  ع األزه  ا قَ )  ال تخأ الث لثأ :

 .71نل  صذن.  هك نفهلمهأ سة ى ام كز البحث النلمي اج  نأ سم الق ى ا قَ 

ا جل  ندأ  3622-3621قَ نصدذن.  كدرب. اد  1323نل  صذن.  هك نفهلمهدأ سةد ى اد قَ 

 قتَ املخطذا  .يف ار ال هأ 

 دط ا يف  33( ننقدأ, ن تدط هت  443هدد نتقدع يف )1322ت نخيدد   يدعة  فقدد كيبد  يف عد م 

 لكي ب إىل آة  , إ  ة نم اتهطأ.الص حأ الذاهد. , نه   ال تخأ ك  لأ  و سنل ا

 اخل نم اليي يف ه   ال تخأ كام ي : 

  :إىل قذلو ژې  ى  ى   ژ  :(  و  ذن. األن  ل قذلو تن ىل67س(  و ن ط اآليأ )

 (  و  ذن. اليذاأ.29اآليأ ) ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ 

  :إىل قذلو  ژ جخ  حخ   مخ  جسژ : (  و  ذن. يذنس قذلو  بح نو42ب(  و سنل اآليأ )

 التذن. ن تد .  و( 62اآليأ ) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 
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إىل سنل ل دظ يف  ,(  دو  دذن. القصدص82آيدأ ) ژے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ  :و تند ىلج(  دو قذلد

 .ژٺ  ٺ     ٺ   ژ : تن ىل قذلو ,(  و  ذن. الن كبذ 8اآليأ )

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ  :(  و  ذن. احلج ا  إىل قذلو13آيأ ) ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  :د(  و قذلو

 (  و  ذن. ق.30آيأ ) ژی  ی  ی  ی  

سصددلد  ادددان الكيددب املرصدديأ يف القدد ه ., نتذاددد لدد  نتددخأ عدد  سفددالم  ال تددخأ ال اانددأ:

نهدي آةد   {2260–2260/4} :املخطذا   ا جل  نأ ار دال هأ اد قَ  هك نفهلمهأ اقتَ

 الكي ب,  و سنل  ذن. األهزاب إىل هن يأ  ذن. ال    يف ازسيو    ال ااع ناخل  س. 

 ( ننقأ .256 يأ  ذن. الطذن يف ):  و سنل  ذن. األهزاب إىل هناجلزء ال ااع  

( نفهدد  46:  و سنل  ذن. ال جَ إىل هن يأ الكي ب إ  سندو  دقط    دو الذنقدأ ) اجلزء اخل  س

(  و  ذن. احلديد إىل آةد  التدذن., نيقدع 27آيأ ) ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ژ  : و قذلو تن ىل

 ددط ا يف  21هت  ( ننقددأ,  كيددذب اخددط جهددل, ناآليدد   الددذن خمدد لف, ن تددط  256يف ) 

هد, ن ثب  علهدد  نق هدأ ايد نيخ اخلد  س 705الص حأ الذاهد., نقد كيب  يف شد  ص     أ 

 هد.797نالنرشيو  و شد  شنب ن   أ 

نهي حم ذ أ ادان الكيب الذا هأ اليذنتهأ ايدذنس, كدام هدذ  ددنن ا دد ن  : ال تخأ اخل  تأ

اقتددَ املخطذادد   ا جل  نددأ ادد قَ  خمطذادد   اجل  نددأ ار ددال هأ, نلدد  صددذن.  هك نفهلمهددأ

ننقدأ  140نهي املجلد الثد ين  دو سنل  دذن. األن د ل إىل آةد   دذن. احلدج, نتقدع يف  4342

 ط ا  يف الص حأ, نمل ي ك  علهد  ا َ ال   خ ن  ت نيخ ال تخ, نهدي  كيذادأ  21ن تط هت  

 لأ ا تخأ األصل(.اخط  رشقي نكلامهت   اكذلأ, نيف ه  ش الذنقأ األةأ. عب ن. : ) ق ا

نآة ه : )نجز املجلد الث ين  و تبرص. املي ك  نت ك . امليبرص يف ت تأ الق آن احمدد اهلل تند ىل 

ن  ّو, نص  اهلل ع   هدن  حممد ال بي, نع  آلو نصدحبو سجندني , ييلدذ  يف املجلدد الث لدث إن 

األن د ل  .ط املذاذد يف  دذنش ء اهلل تن ىل  ذن. املؤ  ذن(, ن يكذن ه   ال تخأ  كملأ للتق

 .ناحلمد هلل .ناليذاأ نيذنس

 شك  نتقدي 
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 ا البحث, نانل ي  و سهل سشك  اهلل تن ىل الن  القدي  ال ي نفق ي رمت م هنيف اخلي م: 

ملو ك ن  بب  يف ناذدي, ثَ سث ي ا لاك  الق آن, ف حلمد هلل سن  نآة ا ن  ه ا نا ا  , 

  .هأا تن ىل سن يه   لام ني محدام كام ناه ين صالك يمني, س عل اهلل نالدير 

نالث  ء الن ا  لاهخي ال  ضل األ ي   الدكيذن: عبد النزيز او ص لح  ا لاك ستذاو  كام

ال ي ت ضل  اكذنا  ا ر ا  ع  ه   ال   لأ, نال ي سف دين  و علمو نتذاضنو  ,النبهد

 ينو اهلل ا لصحأ  ن ي انيو املتيم ., تديد.,, ف ل ضل هلل سن  ثَ ليذاهد تو القهمأ الاجلَ

 نالن فهأ, نا نك لو يف عم   ننلد .

اليي ست ه  يل ال  صأ ركامل  كام  ي ذت ي سن س دي الاك  اجلزيل للج  نأ ار ال هأ

ممثلأ يف س  ت هت  الك ام, نسشك  كل  و س دى  نسةص ا لاك  كلهأ الق آن الك يَدنا يي, 

  إىل الصذاب, ازى اهلل اجلمهع ةأ اجلزاء.إيل  ن نف  نسنشدين

 ...ناند 

اهلل نهد , ن   ك ن فهد   و ةطإ سنزلل سن   و فام ك ن يف ه   ال   لأ  و صذاب فب ضل  

 : يف   ظذ يو ال ائهأ اهلل الا ابي ههث ق ل نته ن فمو ن يس نالاهط ن. ننهَ

 فددددال نزنا    لددددو عدددد نذ   ددددو عدددد ب عهبدددد   

 

 

 

  دددددد اير   اللددددددذم  ح  دددددد زَ ي جهددددددو  ددددددو عَ 

 ا هيدددددددددد    نإندددددددددام هدددددددددي سعددددددددداملذ  

 

 

 كدنا    ةد   د  صد د  ناهديمدل اد لدن دذ 

 .نص  اهلل ع  نبه   حممد نآلو نصحبو ن لَ تتلهام كثأا

 

************************ 

******************* 

************* 
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 الكي ب خمطذا    و  صذن. نام ج
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.األنعام سورة آخر إىل عمران آل سورة أول من املحقق, الكتاب نص    الثاين: القسم
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 (2)إال آية. وهي مئتا آية أو  (1) مدنية سورة آل عمران 

 

ويف  ,أربعة عرش  رج م م ن أهافه م موفيه ,وكانوا ستني ىل رسول اهلل إوفد نجران جاء 

أم  ا الق  وم و   ار  ما  ورالم ال     ال  (3)العاق   , أم  رهماألربع  ة عرش    م   ة نه  ر إل  يهم ي   ول 

وأب و رار  ة ب ن  ,واس مه األم م, و  ار  ررهه م (4)ماملُ واسمه عبد املسيح والسيد     ,إال عن رأيه

 (6)عه يهم  ي اب ر ربا    ,رني     الع   دخهوا مسجد رسول اهلل  ,أسقههم ورربهم (5)عهقمة

 ب  ُج 
وق د ران   , م ثههم وف دا رأين ا آهم: مار نيف مجال رجال باحلارث بن كع  يقول م ,وأردية (7)

فكه م  ,فص هوا إىل املرش   ((دع وهم)) :فق ال  ,فقاموا لهصمة يف مسجد رسول اهلل  , مالم

 ,ك  بتام)) :ق الف ,ق اال ق د أس همنا قبه  ف ((هامأس )) :رس ول اهلل  /ب[161] فق ال ل ام والعاق    السيد  

قاال إن مل يكن ولدا فمن  ((وأكهكام اخلنزير ,لصهي  اوعبادتكام ,يمنعكام من اإلسمم دعاؤكام هلل ولدا

  ((؟ألستم تعهمون أنه ال يك ون ول د إال وه و يا به أب اه)):فقال  ,وخا موه مجيعا يف عيسى ؟أبوه

 :قال ,ب  ؟ قالوا:((الهناءعهمون أن ربنا ري ال يمو  وأن عيسى يأيت عهيه ت ألستم)) :قال ,ب  :قالوا

فهل يمه  عيسى م ن )) :قال ,ب  :قالوا ؟((م ع  كل يشء حيهظه ويرزقهألستم تعهمون أن ربنا قي  ))

                                           
: وعن ابن عباس {4/3}وركى القرطبي اإلمجاع ع  ذل  يف أركام القرآن  {3/438}انظر تهسا الدر املنثور  ( 1)

 .{2/71}أهنا نزل  يف املدينة. روح املعاين 

( املوضع األول, انظر: عند مجهور أهل العدد مئتا آية, وعند أهل الاام مئة وتسعة وتسعون آية, برتك عد قوله )اإلنجيل ( 2)

 .{62}مرشد اخلمن 

واسمه عبد املسيح, أما وفد نجران, بعد امتناعه من املباههة ورجوعه إىل نجران, عاد هو والسيد  السيد النجراينالعاق    (3)

 .{3/236}. انظر: اإل ابة  دار أيب أيوب األنصار  النبي  أنزلامفأسهام ف األمم إىل النبي 

 الصحاح, مادة:  مل.   وش وهنم. يقوم بأمرهم: عامدهم فمن   امُل قومه, أ : الغياث, والثامل ( 4)

انية فعظمته الروم دخل يف دين الن  ,من العرب من بكر بن وائل كان رجم نجران, أسقف أبو رار ة بن عهقمة ( 5)

ولكن  ومع ذل  يعرف أمر رسول اهلل  ,ملا يعرفون من  مبته يف دينهم ؛وهفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وخدموه

 .{5/67ج}اإلسمم. البداية والنهاية   ده الرشف واجلاه من اتباع

   .رربمادة:  ,لسان العرب والقاموس .ةأو قطن مزين نوهي  ياب من كتا ,ة: رضب من برود اليمنرْب  احلربا  مجع ر   ( 6)

طَّعا  الثياب ُته نوعاجلُبَُّة ُجب :  ( 7) بابمجعها ُجب     ,سبمن ُمق   . لسان العرب والقاموس, مادة: جب . وج 
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 ؟((ألستم تعهمون أن اهلل ال خيهى عهيه يشء يف األرض وال يف السامء)) :قال ,ال :قالوا  ؟((ذل  شيئا 

فإن ربنا  ور عيس ى يف )) :قال ,ال :قالوا ؟((مه  فهل يعهم عيسى من ذل  إال ما عُ )) :قال ,ب  :قالوا

ألستم تعهمون أن عيسى محهته أمه كام )): قال ,ب  :قالوا ؟((وربنا ال يأكل وال يرشب ,الررم كيف شاء

  م ك ان يطع م ويرش ب  ,الص بي ى  ك ام يغ  َّ  م غ     , م وضعته كام تضع املرأة ولدها ,حتمل املرأة

  در س ورة  فأنزل اهلل تعاىل ,فسكتوا ؟((فكيف يكون ه ا كام زعمتم)) :قال ,ب  :قالوا ؟((وحيدث

 (1). آل عمران إىل بضع و امنني آية منها

ماعدا ما قرئ مقطوعا بسكون امليم   (2)د الكل,مهتوح امليم مو ول عن     :تعاىل فقال

فتح امليم  ومن (3),لغة من يقطع ألف الو ل ف,  م بقطع األلف لمبتداء, أو جير  ع ع  نية الوق

  .ملتقاء الساكننيف

          ابتداء وما بعده خرب ,      نع  له    

3    القرآن بالصد :أ       
من الكت  يف التوريد  ملا قبهه :أ  (4) 

 مرة زالن فيهام؛ ألهنام    قالو       واألخبار وبعض الرشائع ا والنبو

ْوريةتوراةال لأ و ,ل لهتكثازي والتن ,ألنه نزل مهصم مضعهاً؛   وقال يف القرآن  ,واردة  : و 

فحول  الواو األوىل تاء وجعه  الياء املهتورة  ,وأوريته أنا ,رج  نارهرإذا من ورى الزند  عهةوْ ف  

فقهب  الياء  ,تو يةكهة تهع   والكويف جيعهها  (5)كتب  بالياء ع  أ ل الكهمة,, وألها فصار  توراة

                                           
أسباب  والوارد  يف {6/151}أخرجه الطرب  من طريق حممد بن إسحا  عن حممد بن جعهر بن الزبا بأتم منه  ( 1)

والبغو  يف التهسامن طريق الكهبي والربيع بن أنس  {1/574}وابن هاام يف الساة  {97}النزول بم إسناد 

واملهرسون جممعون ع  أن  در  {4380}ولكن ليس هب ا الطول  ,وقصة وفد نجران  ابتة يف الصحيح {1/406}

 ه ه السورة نزل يف وفد نجران.

 .{1/468}وإحتاف فضمء البرش  {1/359}ة. انظر النرش يف القراءا  العرشوهي قراءة القراء العرش ( 2)

قرأ هبا أبو يوسف ويعقوب بن خهيهة واألعمش عن أيب بكر عن عا م يف بعض طرقه, واحلسن وعمرو بن  ,وهي شاذة ( 3)

ن لهنحاس وإعراب القرآ {2/389}عبيد وأبو جعهر الرؤايس والربمجي وابن القعقاع, انظر: البحر املحيط 

   {1/9}ومعاين القرآن لههراء   {1/353}

     :عند قوله [/أ162]هناية الهورة  ( 4)

 .{3/18}والدر املصون  {1/407}وه ا قول اخلهيل وسيبويه والب يني, انظر: تهسا البغو   ( 5)
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كتامن الرس  يةالتورأو من   (1) ية,هنا اة لونالهجارية,  فإهنم يقولون جاراة طيء,ألهًا ع  لغة  

  (2) أكثر التوراة معاريض من غا ت يح. ؛ ألنوالتعريض

فسمي اإلنجي ل  خروجه,بومنه سمي الولد نجمً  ,إفعيل من النجل وهو اخلروج واإلنجيل:

 وأ ل م ون وراً, ةس عوه أن زل ألن  نجمء واس عة؛ عنيأو من خرج به من احلق عافياً, أألن اهلل تعاىل  ؛به

  (3) أنقهيون ومعناه اإلكهيل. :واإلنجيل ,معناه الرشيعةا, وتوروتو :التوراة بالعربانية

هاديًا ملن اتبعه ومل يثن ه؛ ألنه مصدر الهر  بني احلق  :أ

  (4) ا, أ : وأنزل التوراة واإلنجيل والهرقان هدى لهناس.والباطل, أويف اآلية تقديم وتأخ

        منيع بالنقمة وهي  :أ

 ر ع  مثهه منتقم. يقال: انتقم منه إذا عاقبه, واملعنى: أنه  ار  انتقام شديد ال يقد[ /ب162]العقاب,

            : أ

وه ا رد ع  وفد نجران,  ﴾      3﴿ تامًا أو ناقصاً, أبيض أو أسود,أو ذكراً أو أنثى, 

 م؟ وقد  وره اهلل تعاىل يف الرر اً : كيف يكون ولدقالكأنه  (5)اهلل, ابن ريث قالوا: عيسى

, مه أربعني يوماً,  م يكون عهقة مثل ذل أجيمع يف بطن  إن خهق أردكم)): رسول اهلل  قال

ه وعمهه قرز :ليه امله  بأربع كهام إ يبعث: أو قال, ليه امله إ م يكون مضغة مثل ذل ,  م يبعث اهلل 

 ,غا ذراع يكون بينها وبينه قال:وإن أردكم ليعمل بعمل أهل اجلنة رتى ما ,وأجهه وشقي أو سعيد

إن أردكم ليعمل بعمل أهل النار رتى ما يكون  وأ فيسبق عهيه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخهها,

   (6) ((اجلنة فيدخهها أهل ذراع فيسبق عهيه الكتاب فيعمل بعمل بينها وبينه غا

                                           
 .{3/18}والدر املصون  {1/408}وهو قول الهراء, انظر: تهسا البغو   ( 1)

 . {4/5}والقرطبي  {1/408}انظر: تهسا البغو   ( 2)

 . {3/20}والدر املصون  {4/6}والقرطبي  {1/408}انظر: تهسا البغو   ( 3)

: القرآن, واختار ابن جرير القول األل: وهو ادة والربيع بن أنس: الهرقان هناوقال قت {1/408}انظر: تهسا البغو   ( 4)

فموجه لتكريره هنا, واهلل أعهم.  ,؛ ألن ذكر القرآن قد مىض يف اآلية السابقةطل يف أمر عيسى الهر  بني احلق والبا

 .{6/164}انظر: تهسا الطرب  

 . {700}. درة الغواص أبيه غا إىل أضيفوه ه من املواضع التي تثب  فيها األلف من ابن؛ ألن االسم  ( 5)

 .{2643}ومسهم برقم  {6594 ,3332, 3208}أخرجه البخار  يف مواضع  ( 6)
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فيقول : يارب  ,ربعني أو مخس وأربعني ليهةأبعد ما تستقر ب يدخل امله  ع  النطهة)) : قالو 

 م  ,وأجهه ورزقه  رهوأ م أنثى؟ فيكتبان, ويكت  عمههأرب أذكر   أ , فيقول:انأشقي أو سعيد؟ فيكتب

  (1) ((ينقص تطوى الصحف فم يزاد فيها و ال

ننادك  فقال ريي: بهغنا أنه أنزل عهي  رسول اهلل /أ[163]رو  أن مجاعة من املرشكني منهم ريي, أتوا

وه ه وسبعون سنة.  (2) ى[رد]إإن كن   ادقا فإن مدة دوام مهك   :قال ((نعم)) :آهلل أنزله عهي ؟ قال

 قال ريي: فام ندر  بكثاه نأخ  أم بقهيهه, ونحن ال ,احلكاية مستوفاة يف أول سورة البقرة, ويف آخر احلكاية

كأنه  ,األركاممبينا  مهصم , من  :أ  3      3  (3)فنزلن من هب ا, 

عهيه  يعملأ هه ال   أ : 3 أركمها فمنع اخلهق من الت ف فيها لظهورها ووضوح معناها

 ة الواردة, اآلي يف تكامهها واجتامعها ك اآليا ن أمها ؛ ألومل يقل    3, وقالاألركاميف 

اىل ع قوله ت ك (4) ,تاب الك أمن  منهة  ل آي , أوكد وار ه تعاىل عمؤه وشأنهممفك

ر(  فتومل  ,منهام كل وارد :أ [50]املؤمنون: , أو عمرك عن آخر, ةمعدول األهن )أُخ 

                                           
 .{2645 -2644}أخرجه مسهم  ( 1)

 يف النسختني: أرد. ( 2)

وعزاه لهبخار  يف التاريخ, وهو جزء من رديث طويل,  {3/450}والدر املنثور  {1/221}انظر تهسا الطرب   ( 3)

 امل لف يف أكثر من موضع,وسيورده  مرو  من الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس عن جابر بن عبد اهلل بن رئاب,

وضعف أيب  الح,  {847}كام يف التقري   ,, واحلديث ضعيف؛ لضعف الكهبي{1/547}وانظر الساة البن هاام 

 والهتن احلوادث أوقا  ذل  من يستخرج وأنه ,املدد معرفة ع  دالة أهنا زعم من وأماقال ابن كثا يف تهساه: 

 بطمن ع  أدل ذل  مع وهو ,ضعيف رديث ذل  يف ورد وقد ,مطاره غا يف وطار ,له ليس ما ادعى فقد ,واملمرم

 ال ممن وهو الكهبي السائ  بن حممد ع  مداره.  م سا  احلديث وقال بعده:  حته ع  به التمس  من املسه  ه ا

. ميزان االعتدال وقال سهيان: قال الكهبي: قال يل أبو  الح: كل ما رد ت  ك ب {1/150}...اه  به انهرد بام حيتج

 . والكمم ع  كل رال من قول اليهود .{1/296}

 ال لكان ,الكتاب أم منهن آية كل أن ذل  معنى كان ولوورد الطرب  القول الثاين, وقال:  {1/410}انظر: تهسا البغو   ( 4)

 وجعهنا:  معناه ألن آيتني: يقل وملوقال:  (     ) . واستاهد بقوله: الكتاب أمها  هن: قيل قد ش 

 جعل بأنه انهراده ع  منهام وارد كل عن اخلرب مراد كان ولو ,عربة لهخهق فيه جعم فيام واردا املعنى كان إذ آية مجيعهام

 .{6/171}... عربة لم منهام وارد كل يف كان قد ألنه ؛آيتني وأمه مريم ابن وجعهنا: لقيل عربة لهخهق
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رقها األلف والمم, فهام خولف ع  التو ف هبام النكرة, فم تهاخاله  بناء أخواالا؛ ألن أفعل وفُ  

 (2) وهي مجع أخرى.(1) بأخر بني  كام ترى, عن اخلهيل,

     3فقال: كهه, حمكاًم يف موضع آخر  هوجعه ,  هاهنا بني املحكم واملتاابهفرَّ و

  :وجعهه يف موضع آخر متااهبًا كهه فقال[1]هود::[23]الزمر 

بعضه أن  أرادمتااهبًا  ه, وريث جعل كهي رق ليس فيه عه أراد أن /ب[163]؛جعل الكل حمكامً  حيثف

 هاهنا جعل بعضه حمكاًم وبعضه متااهباً.ويابه بعضاً يف احلق والصد  ويف احلسن, 

 ورة األنعامس  يف املحكام  اآليا :ابن عباس ريض اهلل عنهام

[ :151آية]  إرسائيلونظاها يف بني,  :(3)[23]اإلسراء 

وما  ,مل واحلراماملحكم ما فيه احل وأ (4) ,وعنه أنه قال: املتااهبا  رروف التهجي يف أوائل السور

قوله تعاىل:كويصد  بعضه بعضاً,  ,سوى ذل  متاابه يابه بعضه بعضًا يف احلق

:[26]البقرة        :ملحكم الناسخ ال   ا وأ (5) [100 ]يونس

حمكام  القرآن ناسخه ورمله وررامه  أو (6) ,املنسوخ ال   ي من به وال يعمل بهيعمل به, واملتاابه 

واملتااهبا  منسوخه ومقدمه وم خره  وأقسامه وما ي من  ,وردوده وفرائضه وما ي من به ويعمل به

 ,تعاىل بعهمهواملتاابه ما استأ ر اهلل , اخلهق ع  معناه تعاىل املحكام  ما أوقف اهلل وأ (7) به, لوال يعمبه 

ونزول عيسى, وطهوع  ,خروج الدجالو ,اخلرب عن أهاط الساعةك عهمه, إىل ألردسبيل  ال

                                           
دينا  ,كان رأسا يف لسان العرب , ار  العربية وعهم العروض ,الهراهيد  الب   أبو عبد الرمحن اخلهيل بن أمحدهو  ( 1)

مء . سا أعمم النبستني ومئةال ما  بعد ,العروضوهو يسبق إليه  رزقه عهام ملفدعا اهلل  ,ورعا قانعا متواضعا كبا الاأن

{7/429}. 

 .{1/377}معاين القرآن لهزجاج  ( 2)

 .{6/174}والطرب    {1/410}انظر: تهسا البغو   ( 3)

 .{2/7}وقاله مقاتل بن ريان, تهسا ابن كثا  {1/153}وزاد املسا  {1/410}انظر: تهسا البغو   ( 4)

 .{8/263}البار   فتح {6/177}قاله جماهد وعكرمة, انظر تهسا الطرب   ( 5)

 .{1/410}والبغو   {6/175}وقتادة والضحاك والسد  والربيع, انظر: تهسا الطرب    وهو قول ابن مسعود  ( 6)

 .{3/447}والدر املنثور  {1/410}قاله ابن عباس ريض اهلل عنهام, انظر: تهسا البغو   ( 7)
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غا وجه وارد,  التأويلحكم ماال حيتمل من أو امل  (1) ,الامس من مغرهبا , وقيام الساعة, وفناء الدنيا 

 واملتاابه (3)[اتبه]يال  اضحةيعرف معناه وتكون رججه و املحكم ماأو  (2) ,أوجهاً  تملحيواملتاابه ما 

يستقل بنهسه يف  املحكم ما أو (4).يعرف العوام تهصيل احلق فيه من الباطل يدرك عهمه بالنظر, وال ما

 /أ[164](5)غاه. إىلاملعنى, واملتاابه ماال يستقل بنهسه إال برده 

         (6)ش  أوميل عن احلق  :أ          هب ه  املعني

 نه كهمة اهلل وروح منه؟ أيف عيسى, وقالوا: ألس  تزعم  خا موا النبي  ,اآلية وفد نجران

ه ه األمة  (8)ل  كْ اليهود طهبوا عهم أُ  وأ (7),ه ه اآلية تعاىل قالوا: رسبنا, فأنزل اهلل ((ب ))قال:

   (11).هم اخلوارج وأ  (10)هم املنافقون, وأ  (9),واستخراجه بحساب اجلمل

                                           
 .{1/410}البغو  وانظر: تهسا  {6/180}عزاه الطرب  جلابر بن عبد اهلل بن رئاب  ( 1)

 .{3/10}وتهسا الثعهبي   {6/177}والطرب     {1/410}وهو قول جعهر بن حممد والاافعي. راجع البغو   ( 2)

 يف )ب( ال تاتبه. ( 3)

 . {3/11}والثعهبي عن ابن كيسان  {1/410}انظر: تهسا البغو   ( 4)

  .{1/410}انظر: تهسا البغو   (5)

ه عن حممد بن جعهر بن الزبا وهو قول جماهد, ورواه عيل بن أيب طهحة عن ابن عباس ريض اهلل أخرجه الطرب  بسند   ( 6)

 .{8/263} البار  وفتح {6/184}عنهام,  انظر: تهسا الطرب  

 عن مقاتل بن ريان. {2/660}والعجاب  {6/186}الطرب  عن الربيع  أخرجه   ( 7)

 .ظ. لسان العرب, مادة: أكل. أ : أهنم أرادوا معرفة مدة بقاء ه ه األمة.: أ  احلاألُْكل   ( 8)

 .{6/187}والطرب     {1/411}قاله ابن عباس والكهبي, انظر: تهسا البغو     ( 9)

 .{6/184}والطرب   {1/411}قاله ابن جريج, راجع البغو     ( 10)

وهو  {3/454}ه ا التهسا عن أيب أمامة مرفوعا, الدر املنثور ورو   {1/411}قاله قتادة واحلسن, تهسا البغو     ( 11)

مرفوعا,  ف, وهو ضعي{2/662}والعجاب  {8046}وعند الطرباين يف املعجم الكبا  {22208}يف املسند برقم 

. {2/8}قال ابن كثا يف تهساه: وه ا احلديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كمم الصحايب ومعناه  حيح. 

 الصحابة أيام يف اخلروج كان سواء ,خارجيا يسمى عهيه اجلامعة اتهق  ال   احلق اإلمام عن خرج من كلارج: واخلو

 .{1/113}. امل هل والنحل بإرسان التابعني ع  بعدهم كان أو الراشدين األئمة ع 



 68 آل عــمـــــــرانورة ـس

فم أدر   (3)يةئوالسب (2): إن مل يكونوا احلروريةيقول         :قرأ إذا (1)]قتادة[وكان  

   (5) هم مجيع املبتدعة. وأ  (4)من هم,

إىل  3 هلل قال : تم رسول اأهنا عن عائاة ريض اهلل عنها رو  

ما تاابه منه فأولئ  ال ين  يتبعون نفإذا رأي  ال ي))قال : قال رسول اهلل ف قوله 

  (6) ((فار روهم تعاىل سمى اهلل

 المهَّ والهبس ليضهوا هبا ُج  ,ابتغاء الابها وطه  الا   :أ  أ : 

عاقبته,  ءابتغا وأ [78 :الكهف]قوله تعاىل:كتهساه وعهمه, 

دليل قوله تعاىلبه ه األمة  ل  كْ أُ مدة  : أ ,ه ه األمة من رساب اجلمل ل  كْ وطه  أُ 

 :عاقبة :أ [59]النساء الواو يف قوله:  

  ومع عهمهم ,ويعهمه الراسخون يف العهم ىلتعا : تأويل املتاابه يعهمه اهلل, أ واو العطف ﴿

                                           
 ,بن قتادة أبو اخلطاب السدويس الب  بن دعامة ا يف النسختني ]قتيبة[ وهو تصحيف, واملثب  من التهاسا, وقتادة هو:   ( 1)

, قال ال هبي: وهو رجة باإلمجاع إذا بني السامع, فإنه مدلس أخ  القرآن ومعانيه وروى عن أنس بن مال  وعن غاهم

 .{5/269}وسا أعمم النبمء  {9/228}ه . انظر الطبقا  الكربى 117  معروف ب ل , 

. معارج أمرهم بداية يف فيها لتجمعهم إليها سبوانُ  اخلوارج, هو من أسامءو بالكوفة, قرية رروراء إىل نسبة احلرورية:   ( 2)

 .{3/172}القبول 

ال   أظهر اإلسمم إلرداث الهتنة بني املسهمني, وهو أول من , سبأ بن اهلل عبد اليهود  السوداء ابن إىل بةنسالسبئية:    ( 3)

 {.1/86} اإلسمميني ال مقا. , وأول من قال بالرجعةقال بإمامة عيل 

 .{4/10}والقرطبي  {1/411}انظر: تهسا البغو   ( 4)

وقال: ه ه اآلية تعم كل طائهة من كافر وزنديق وجاهل و ار   {4/10}والقرطبي  {1/411}انظر: تهسا البغو   ( 5)

 فيه نزل  أهنا ذكرنا فيمن نزل  كان  وإن اآلية ه هبدعة وإن كان  اإلشارة هبا إىل نصارى نجران ا.ه  وقال ابن جرير: 

 به راجَّ   م ,القرآن آ  متاابه لبعض منه تأويم ,إليها قهبه فامل بدعة اهلل دين يف مبتدع كل   هبا معني   فإنه ,الرشك أهل من

 ؛امل منني من احلق أهل ع  الهبس ب ل  منه إرادة ؛املحكام  ةآي أدلة من الواضح عن وعدل ,احلق أهل به وجادل

 .{6/198}...اه  الطرب  كان املبتدعة أ ناف وأ  ,كان من كائنا ذل  من عهيه تاابه ما تأويل لعهم طهباو

 .{2665}ومسهم  {4547}رواه البخار     ( 6)
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 ﴾ ف ﴿﴾  الراسخون يف العهم قائهني آمنا و :أ  /ب[164] (1)ع  ه ا القول, راالً يكون

       إىل قوله تعاىل:كبه,

:لم سبق,  م قال عطف ع  ما        : م قال

 قائهني ع  احلال. أ :يقولون ربنا اغهر لنا,  يءمع استحقاقهم اله :أ  [10-9-7]احلشر:

   (2).مهيف الع ان يقول يف ه ه اآلية: أنا من الراسخنينه كأ عن ابن عباسو

 :رتى يو ل بقوله ﴾﴿ :فع  ه ا ال يوقف ع  قوله  (3)تأويهه, أنا ممن يعهم وعن جماهد:

﴿﴾  فيكون الوقف ع  ه ا ع﴿﴾ ]وتبتدئ  (4) ]جائزا﴿﴾ أ: 

  ﴿ووجوه, واالختيار أن يكون  :أ   [22]القيامة:      :كقوله تعاىل ويقولون,

﴾   يف موضع نص  رال, فع  ه ا ال جيوز الوقف ع﴿﴾(5) ره وفق  اهلل تعاىل.فتدب 

ال يعه م تأوي ل  : ع   ه  اوق الوا﴾﴿ :ويبت دئ ﴾﴿:تع اىل تم الكمم عند قوله وأ

 اس تأ رع عهيه أرداً م ن خهق ه, ك ام طه  يُ ال بعهمه  تعاىل يكون لهقرآن تأويل استأ ر اهلل وأ (6),اهلل إالاملتاابه 

ب ه, ويف  ب اإليامندون يف املتاابه بَّ متع  , واخلهق ُ ونحومهاووق  طهوع الامس من مغرهبا,  بعهم الساعة,

  (7).املحكم باإليامن به والعمل

                                           
وهو قول ابن عباس وجماهد والربيع وحممد بن جعهر ببن الزبا والقاسم بن حممد وابن فورك, وذكره القرطبي عن شيخه    ( 1)

 .{3/29}والدر املصون  {4/13}والقرطبي  {2/11}عباس أمحد بن عمر,  تهسا ابن كثا أيب ال

 .{3/461}وعزاه السيوطي يف الدر املنثور البن املن ر وابن األنبار   {6/203}انظر:  تهسا الطرب     ( 2)

 .{3/461}املن ر وابن األنبار  وعزاه يف الدر املنثور البن  {4/13}والقرطبي  {1/412}انظر:  تهسا البغو     ( 3)

[ بالرفع   ( 4)  ؛ ألنه خرب يكون, واهلل أعهم., ولعل الصحيح ما أ ب يف األ ل: ]جائز 

 .{3/27}البحر املحيط  {195}املكتهى  {1/124}وانظر يف الكمم ع  الوقف يف اآلية: القطع واإلئتناف   ( 5)

ل ابن عمر وابن مسعود وأيب بن كع  وعائاة وابن عباس يف رواية وه ا القول الثاين يف موضع الوقف, وهو قو ( 6)

طاووس عنه, وعروة بن الزبا وعمر بن عبد العزيز وأيب الاعثاء وأيب هني , وهو م ه  الكسائي والهراء واألخهش 

  {6/202}والطرب   {1/412}وأيب عبيد, وركاه الطرب  عن اإلمام مال , واختاره البغو . انظر: تهسا البغو  

 .{4/12}والقرطبي  {3/459}والدر املنثور 

 .{1/410}وفتح القدير  {4/14}والقرطبي {1/412}انظر: تهسا البغو   ( 7)
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م ه ويقول الراس خون يف الع :قرئو (1) ,ن تأويهه إال عند اهلل والراسخون يف العهم يقولون آمنا بهإ :ئوقر 

  (2) .به آمنا

القرآن إىل أن قالوا آمنا به كل من عند  بتأويلعهم الراسخني  ىته ه اآلية انيف ه :وقال عمر بن عبد العزيز

   (3).ربنا

﴿   ﴾ (4)ال ين أتقنوا عهمهم بحيث ال يدخل يف معرفتهم ش  هالداخهون في. 

يرس خ رس وخاً  ,يف قه   ف من اإلي امنال: رس خ يق  ,وه و  بوت ه ء,يف الش  ءأ هه من رسوخ الش  

  (6).هوأ حاب  عبد اهلل بن سمم كأهل الكتاب  واالراسخون يف العهم م منأو  (5)رسخاً,و

الراس خ يف العه م  وأ (7)بام عهم املتبع ل ه, قال: العامل العاملفسئل عن الراسخني يف العهم قد مال  ووعن 

, والتواضع بينه وبني اخلهق, والزهد بينه وبني تعاىل : التقوى بينه وبني اهللائطيف عهمه أربعة هجد من وُ 

 (8)الدنيا, واملجاهدة بينه وبني نهسه.

ه  ا يف  ق ولم أداه م إىل سامهم اهلل تعاىل راسخني يف العهم, فرس وخهم يف العه م  ﴾ ﴿ بقولم أو

واملحك م املتا ابه  أ : ﴾    ﴿ , املتاابه والناسخ واملنسوخب أ :  ﴾  ﴿ (9)املتاابه

   ﴿ ﴾  ائ   ﴿ وم ا ي تع.ظ أ : ﴾ ﴿ والناسخ واملنسوخ وم ا عهمن ا وم ا مل نعه م

﴾ : قهوب ال   يف قهوهبم زيغ أزغ متهها عن احلق والدى كام  ال أ : ,ناويقول الراسخون: رب أ 

                                           
 .وهي شاذة {3/29}قرأ هبا عبد اهلل بن مسعود, البحر املحيط  ( 1)

 ., وهي شاذةاملرجع السابق قرأ هبا أيب بن كع   وابن عباس  ( 2)

 .{4/12}والقرطبي  {6/203} طرب انظر: تهسا ال ( 3)

 /أ[ عند ررف اجلر يف اآلية.165هناية الهورة ]  ( 4)

 انظر: لسان العرب: رسخ.  ( 5)

 .{1/412}والبغو   {208/ 6}انظر تهسا الطرب   قاله ابن عباس  ( 6)

 . {1/412}انظر: تهسا البغو   ( 7)

 .{1/412}انظر: تهسا البغو   ( 8)

 .{6/208}والطرب   {1/412}وجماهد والسد , انظر: تهسا البغو   باس قاله ابن ع ( 9)
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 ﴿  ﴾: جمي  ع كتاب    ب واإلي  امنوفقتن  ا ل  دين   أ﴿    ﴾ : م  ن عن  دك  أ

 .﴾   ىئ   ﴿ (1) جتاوزاً ومغهرة وأتوفيقاً وتثبيتًا له   نحن عهيه من اإليامن والدى, 

 ب  قهوبنا ع  دين , وامليزان بيد الرمحن يرفع قوماً ويضع آخرين  مقه  القهوب يا)) :يقولكان 

  (2).((إىل يوم القيامة

قال و 
  (3).((ياح ظهراً لبطنبها الربأرض فمة تقه   مثل القه  كرياة)) [/ب165]

﴿    5﴾ : (يف)ال  مم بمعن  ى  وأ ,لقض  اء ي  وم أ ﴿  ﴾ : ي  وم  أ

 مهعال من الوعد.﴾    يب     ﴿ القيامة

﴿    ﴾  : لن تنهع ول ن ت دفع أ﴿       ﴾ : أ

﴾   ٿ  ﴾ ﴿   ﴿عند اهلل أ :  (4)بمعنى عند,, أو تكون من ع اب اهلل

 ﴿    ﴾  : أو (6)كسنة آل فرع ون,أو  (5)كهعل آل فرعون يف الكهر والتك ي ,أ 

 تك  ي  الرس ول  م نادة ه  الء الكه ار ع أ :  (8)ادة آل فرعون,عكأو  (7)هنم,أمر آل فرعون وشأك

 و م ود وغ اهم ع ادككه ار األم م املاض ية, أ : ﴾  ﴿ وجحود احلق كعادة آل فرع ون,

﴿   ﴾ : فعاقبهم اهلل أ﴿5﴾ نظم اآلية: وأ ﴿      

                                           
 {1/413}قاله الضحاك, انظر: تهسا البغو   ( 1)

واحلاكم و ححه ووافقه ال هبي  {943}وابن ربان  {7738}والنسائي يف الكربى  {199} ماجهأخرجه ابن  ( 2)

 .{165}و ححه األلباين يف  حيح سنن ابن ماجه  {1926}

 هط ع   قا  كههم رجاله , حيح إسنادهوقال األلباين يف ظمل اجلنة:  {19677}وأمحد  {88} ماجهأخرجه ابن  ( 3)

 .والهمة األرض الواسعة املقهرة {227}. مسهم

 .{3/34}والبحر املحيط  {1/414}قاله أبو عبيدة, انظر: تهسا البغو   ( 4)

 .{6/224}والطرب   {1/414}د  والضحاك, انظر: تهسا البغو  وعكرمة وجماهد والس قول ابن عباس  ( 5)

 .{1/416}الوسيط  {1/414}قول عطاء والكسائي وأيب عبيدة, انظر: تهسا البغو   ( 6)

 .{1/414}قاله األخهش, انظر: تهسا البغو   ( 7)

وتهس ا  {1/191} الق رآن لهه راء ومع اين {1/414}قاله النرض بن ش ميل واله راء واب ن قتيب ة, انظ ر: تهس ا البغ و   ( 8)

واملعاين التي ذكر  يصح محل اآلية عهيها كهها, فه ي متقارب ة, وم ن قواع د التهس ا: أن الهه .ظ إذا  {101}غري  القرآن 

ارتمل معاين عدة ومل يمتنع إرادة اجلميع محل عهيها. قال ابن كثا يف التهسا: هو الصنيع واحل ال والا أن واألم ر والع ادة, 

 {2/15}ال ه ا دأيب ودأب . يق
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   ﴾مأخ  ناهم فه  ,ل فرعون وكهار األم م اخلالي ةآمثل  ,عند رهول النقمة والعقوبة 

﴾   ڄ   ﴿ تغن عنهم أموالم وال أوالدهم

﴿    ³ ﴾  يغهب ون  إهن م :بالياء فيهام, أ  (2)والكسائي (1)محزة

 :أ كي مك ة, مرش  ي انكم ستغهبون وحترشون إ :أ  (3)بالتاء فيهام ع  اخلطاب, من بقيوحيرشون, و

نزل   ه  ه اآلي ة ق ال  , فهاميف اآلخرة :أ  ,يوم بدر وحترشون إىل جهنم /أ[166] قل لكهار مكة: ستغهبون

 (4) ((وراهكم إىل جهنم إن اهلل غالبكم)) لم النبي 

املرشكني يوم بدر: ه ا واهلل  النبي  تعاىلملدينة قالوا ملا هزم اهلل ان مود أو أو املراد هب ه اآلية: اليهود, أ

نظر إىل نباعه,  م قال بعضهم لبعض: التعجهوا رتى تَّ له راية, وأرادوا ا رد  التُ  ,ال   برشنا به موسى

فهم , وا فغه  عهيهم الاقاءشك   ,ك  أ حاب رسول اهلل نُ  ردأ خرى, فهام كان يومأوقعة 

وانطهق كع  بن  ,فنقضوا ذل  العهد ,عهد إىل مدة  اهلل يسهموا, وقد كان بينهم وبني رسول

فأنزل اهلل تعاىل ه ه  ,ع  قتال رسول اهلل  هم, فأمجعوارهنمكة يست إىلني راكبًا بعيف س (5)األهف

مجع اليهود يف سو  بني قينقاع,  ,املدينة إىلورجع  ,قرياًا ببدر وملا أ اب رسول اهلل أ (6).اآلية

 وأسهموا قبل أن ينزل بكم مثل ما ,يش يوم بدرنزل بقر ار روا من اهلل مثل ما ,معرش اليهود يا))وقال: 

                                           
عاملا التيمي والء, أرد القراء العرشة, كان إماما رجة قيام بكتاب اهلل, رافظا لهحديث,   محزة بن ربي  الزيا  الكويف ( 1)

معرفة : انظر ه 156قرآن والهرائض,  بالهرائض والعربية, عابدا خاشعا قانتا هلل, قال الثور : غه  محزة الناس ع  ال

 .{254/ 1}وغاية النهاية  {1/140 }القراء الكبار

أبو احلسن الكويف املقرئ النحو , إليه انته  اإلمامة يف القراءة والعربية, قال أبو بكر بن األنبار :  عيل بن محزة الكسائي ( 2)

: كان أعهم الناس بالنحو, وأوردهم يف الغري , وكان أورد الناس يف القرآن, وكان ذو اجتمع  يف الكسائي أمور

 .{535/ 1}وغاية النهاية  {1/120}ه  انظر: معرفة القراء الكبار189دعابة.   سنة

 .{2/238}والنرش  {50}احلجة البن خالويه  {201}السبعة البن جماهد  ( 3)

 . {1/415}أخرجه البغو  عن مقاتل  ( 4)

, ويتاب  يف شعره بنساء املسهمني. وأ حابه وحيرض عهيهم وي ذمم كان مجو النبي  ,اليهود  كع  بن األهف ( 5)

 .{2/31}الطبقا  

, وأورده البغو  من رواية الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس ريض اهلل عنهام {98}انظر: أسبباب النزول لهوارد   ( 6)

 . {3/556}. والكهبي مرتوك متهم, وأبو  الح مل يهق ابن عباس ريض اهلل عنهام, ميزان االعتدال {1/415}
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ن  أن  لقي  يغر   ال ,حممد يا فقالوا: ((جتدون ذل  يف كتابكم ,فقد عرفتم أين نبي مرسل ,نزل هبم 

 (1)نا نحن الناس,أقومًا أغامرًا ال عهم لم باحلرب, فأ ب  منهم فر ة, إنا واهلل لو قاتهناك لعرف  

﴾   ڇ ³     ﴿ الزمون﴾    ﴿ :فأنزل اهلل تعاىل

 النار. , يعنىلمهد مُ  بئس ماأ : الهراش,  :أ 

﴿  3  ﴾قد كان لكم بيان, ف  ه  إىل املعن ىأ :  ,ألنه ردها إىل البيان  نثها,مل ي, 

من ه ا  وردكل ما و (2)ر الهعل,واالسم امل نث, ذك    /ب(166)ملا رال اجلار واملجرور بني الهعل ه نر ألذكَّ  وأ

  ﴿ نكم س تغهبونإ عربة وداللة ع   د  ما أقولأ :  ,قد كان لكم آيةأ :  ,النحو فه ا وجهه

  ﴿, يوم بدر :أ  ﴾﴿يرجع  :أ  ىل بعضإ يبعضهم يهإذ احلرب,   أ هها يفقنييرف :أ  ﴾

   ﴾  رسول ال, وهم تعاىل طاعة اهلل :أ  ج مً, ر حابه, وكانوا  م امئ ة و م  ة عرش وأ

ين ع يل ر ار  راية املهاج نصار,سبعة وسبعون رجمً من املهاجرين, ومئتان وستة و م ون من األ

, وك ان ف يهم س بعون بع اًا وفرس ان,  س عد ب ن عب ادة األنصار, و ار  راية بن أيب طال  

, وك ان معه م م ن ةوأكث رهم رجال  ,(4) وف رس ملر  د ب ن أيب مر  د  ,(3)فرس لهمقداد بن عمرو

مك ة, وك انوا  اة, وه م مرش كورفرقة كافأ :  ﴾ ﴿درع و امنية سيوف أ (5) [س ]السمح 

                                           
وعزاه السيوطي يف الدر أليب داوود والبيهقي يف الدالئل  {98}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول عن ابن إسحا   ( 1)

جمهول كام يف  اهلل عنهام, وفيه حممد بن أيب حممد, من رواية ابن عباس ريض {6/227}ابن جرير أخرجه و {3/473}

 .{2/47}ورواه عن قتادة مرسم, وعن عكرمة نحوه. وانظر: ساة ابن هاام  {894}التقري  

 .{3/43}الدر املصون  {3/42}البحر املحيط  {293} النحو يف اجلمل ( 2)

األسود ؛ ألنه ريب يف رجر املقداد بن األسوديقال له:  البهراين, أرد السابقني األولني, الكند  ملقداد بن عمروهو: ا ( 3)

رتى إنه  ,وكان فارسا يوم بدر, شهد املااهد كهها, وهاجر الجرتني, قاتل ع  فرس يف سبيل اهلل أول من, فتبناه الزهر 

 .{1/385}ه  سا أعمم النبمء 33 , مل يثب  أنه كان فيها ع  فرس غاه

بينه وبني أوس بن  وملا هاجر آخى رسول اهلل  ن,ايبدر , حايب وأبوه  حايب ,بن احلصني الغنو  مر د بن أيب مر د ( 4)

سنة  مث من الجرة.  الرجيع رسيةاستاهد مر د يف  ,وكان حيمل األسار  من مكة إىل املدينة لادته وقوته ,الصام 

 .{6/70}بة اإل ا

 يف ب: ستة. ( 5)
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, رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, وف يهم مائ ة ف رس, وكان   تهةسعامئة ومخسني رجمً من املقات 

  .رسول اهلل  هول ماهد شهدأررب بدر 

﴿ ﴾ ن أل ؛مك ة م ثيل املس همني أه ل معرش  اليه ود ترون ي ا :أ  (3)بالتاء, (2)ويعقوب (1)نافع

م ع كث رة  ف رأوا الن  ة لهمس همني ,ن تك ون ال دائرةمل  نظروتين (4)ل بدرمجاعة من اليهود ررضوا قتا

قال: مثه يهم وك انوا  م  ة و ,مثهيهمن املسهمويروهنم أ :  ,بالياء من بقيمعجزة وآية, وقرأ املرشكني 

فيك ون  ,مثهي ه س واه إىل : أ ,مثيل ه  ا ال درهم إىلرتاج أأنا  /أ[167]:عنده درهمو قول الرجلك ؛أمثالم

, قهههم اهلل تعاىل رت ى رأوه م س تامئة أنهسهموكان املسهمون يرون املرشكني مثيل عدد أ م ة دراهم, 

 .أنهسهميف رالة أخرى رتى رأوهم مثل عدد  أعينهم م قهههم يف  (5)وستة وعرشين,

فام رأيناهم يزيدون  , م نظرناهم ,ون عهينافرأيناهم يضعه رشكنيامل (6) ]إىل[: نظرنا ابن مسعود  

قال  امل منني رتى رأوهم عددا يساًا أقل من أنهسهم, م قهههم اهلل تعاىل يف أعني  ,عهينا رجًم وارداً 

يرى املرشكون  أوأراهم مائة,  تراهم سبعني؟ قال: (7) :[جنبي ]إىللرجل   : رتى قهابن مسعود 

فهام توا هوا أكثرهم يف  ليقدموا عهيهم,يف أعني املرشكني  عاىل أول النهارت املسهمني مثهيهم, قهههم اهلل

                                           
قال مال : نافع إمام الناس يف القراءة, وكان بن أيب نعيم الهيثي موالهم, املدين, أرد القراء العرشة,  نافع بن عبد الرمحن ( 1)

 :انظره  169,  اتم:  دو وقال أبو ر نافع  ار  دعابة وطي  أخم , و قه حييى بن معني, ولينه أمحد بن رنبل,

 .{2/330} غاية النهاية {1/107} معرفة القراء الكبار

السجستاين وكان من تمم ته: هو أعهم  مالب  , أرد القراء العرشة, قال أبورات يعقوب بن إسحا  بن زيد احلرضمي ( 2)

ه  انظر: معرفة 205قرآن وعههه وم اهبه وم اه  النحو, وكان أقرأ أهل زمانه,  من رأي  باحلروف واالختمف يف ال

 .{1/386}وغاية النهاية  {1/157}القراء الكبار 

 .{1/470}احتاف فضمء البرش  {2/238}النرش  ( 3)

ر اليهود قتال ومل أجد يف كت  السا من ذكر رضو {1/229}واخلازن  {1/416}ه ا الكمم بنصه يف تهسا البغو   ( 4)

 بدر. واهلل أعهم. 

. تهسا ئة إىل األلفما بني التسعام واكان, املرشكني يوم بدرما ورد من أن ه ه الرواية خمف ذكر الطرب  وابن كثا أن  ( 5)

 .{2/16}وابن كثا  {6/235}الطرب  

 يف )ب( حم وف. ( 6)

 يف )ب( جينبني. ( 7)



 75 آل عــمـــــــرانورة ـس

  , يف رأ  العني :أ   ﴾ ﴿ (1),عهيهم أعينهم ليجبنوا, وقهههم يف أعني امل منني ليجرتئوا 

           امل كور :أ     ں     ول, أو ل و  العق :أ

  (2)ملن أب  اجلمعني.

      ليه إما تدعو النهس : اهوةال       بدأ

  (5)أوقية, (4)[تاومائ]ألف  وأ (3)ثاالكاملال  هوو ,قنطارالمجع  , والقناطاألهنن ربائل الايطانالنساء؛ ب

مائة ألف ومائة  أو (9)دية أردكم,أو (8),دينار لفأ وأ, درهم (7) ]ا نا عرش ألف[و أ (6),ألف ومائتا مثقالأو 

                                           
 .{4/18}والقرطبي  {1/416}بغو  وال {6/233}انظر: تهسا الطرب   ( 1)

 .{1417}والبغو   {1/375}تهسا املاورد   ( 2)

 .{1/417}البغو   {1/376}تهسا املاورد   {6/249}قاله الربيع بن أنس . انظر: تهسا الطرب   ( 3)

 يف النسختني ]مائة[ واملثب  من التهاسا. ( 4)

وأبو الدرداء وعا م بن أيب النجود واحلسن يف رواية, انظر: تهسا البغو  وبه قال معاذ بن جبل وابن عمر وأبو هريرة  ( 5)

, وال يصح بسنده عن أيب بن كع  عن النبي  {6/245}وأخرجه الطرب   {1/359}وزاد املسا  {1/416}

فيه عيل بن مرفوعا, فهي إسناده خمهد بن عبد الوارد, قال فيه ابن ربان: منكر احلديث جدا.  وقال أبو راتم: ضعيف. و

زيد بن جدعان, وهو ضعيف, وراجع تعهيق الايخ أمحد شاكر ع  هامش الطرب . وقال ابن كثا يف تهساه بعد إيراده 

 .{2/18}. الصحابة من كغاه كع  بن أيب ع  موقوفا يكون أن واألقرب ,أيضا منكر رديث وه ال ا القول: 

 {3/479}الدر املنثور  {1/471}البغو   {6/246}  قاله ابن عباس والضحاك انظر: تهسا الطرب ( 6)

 يف النسختني ]عرشة آالف[ واملثب  من الطرب  والدر املنثور. ( 7)

 .{3/479}الدر املنثور  {6/246}وه ان القوالن البن عباس والضحاك أيضا يف رواية عنهام, الطرب   ( 8)

 . {1/471}البغو   {6/247}قاله احلسن, انظر: تهسا الطرب   ( 9)
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أو  (3)واألرض,مابني السامء أو  /ب[167] (2)الف مثقالآ أربعةأو  (1),مائة رطلو ومائة درهم ,ومائة مثقال من   

 (4)ر ذهباً أو فضة.س   وملء م  

 أو ,املحصنة :أ     , ومنه سمي  القنطرةأركمته إذا ءقنطر  الشوهو مأخوذ من 

 ار  املرضوبة املنقوشة رتى  أو (7)املدفونة, أو (6)الكثاة املنضدة بعضها فو  بعض, أو (5)املحكمة,

 ال وارد        (9) واملقنطرة تسعة ,القناطا  م ة وأ (8)دراهم ودنانا,

مها, يقال : أسام اخليل وسو    (11)هي الراعية, أو (10),رسنها اخليل تسويمهو مجع, وو ه,من لهظلهخيل 

 العممة,   من السيام (13),هي املعهمة أو (12)أو هي املرسهة وعهيها ركباهنا,

                                           
 .{1/471}قاله سعيد بن جبا وعكرمة, انظر: تهسا البغو   ( 1)

 .{4/21}القرطبي  {1/471}قول السد  انظر: تهسا البغو   ( 2)

 . {1/417}البغو   {4/21}قاله احلكم, انظر: القرطبي   ( 3)

س : بهتح امليم وامل   {1/417}والبغو   {6/248}وأبو نرضة, انظر: تهسا الطرب   قاله أبو سعيد اخلدر   ( 4)

ه ه األقوال كهها حتكم يف األكثر, وقد رو  بعضها وسكون السني هو اجلهد. النهاية: مس . قال ابن العريب رمحه اهلل: 

. اه  أركام وال   يصح يف ذل  أنه املال الكثا الوزن, ه ا عرف عريب, وال يصح يف ه ا الباب يشء عن النبي 

 .{1/472}القرآن 

 .{1/383}معاين الزجاج  {1/417}قاله الضحاك, والزجاج, انظر: تهسا البغو   ( 5)

 .{1/376}املاورد  و {1/417}البغو  و {6/249}قاله قتادة, انظر: تهسا الطرب   ( 6)

 .{1/417}قول يامن بن رباب, انظر: تهسا البغو   ( 7)

 . {1/417}والبغو   {6/250}قاله السد , انظر الطرب   ( 8)

 {1/195}قاله الهراء, انظر: معاين الهراء  ( 9)

 .{1/377}واملاورد   {6/253}الطرب  تهسا  :قول ابن عباس وعكرمة وجماهد والسد , انظر ( 10)

قول ابن عباس, وسعيد بن جبا, وجماهد يف رواية, والربيع, وعبد اهلل بن أيب أبزى, واحلسن, والضحاك, انظر الطرب   ( 11)

 .{1/360}وزاد املسا  {1/418}لبغو  وا {6/252}

 لسان العرب, ومعجم مقاييس الهغة, مادة: سوم. ( 12)

 {6/254}الطرب  تهسا قاله ابن عباس يف رواية عيل بن أيب طهحة عنه, واحلسن, وأبو عبيدة, واختاره الزجاج, انظر  ( 13)

 . {1/384}معاين الزجاج  {1/360}وزاد املسا 
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 امن لهظه اال وارد ل ,مجع النعم, وهي اإلبل والبقر والغنم    (2)الكي أو (1)والهون يةالا :أ  

    الزرع  : أ    امل كور :أ        تهنى كهناء الدنيا هنا إ :أ  

   ۈ    : اآلخرةيف  اً يف الدنيا وترغيب اً تزهيد ولهيق ,املرجع أ . 

  3   أخربكم  :أ              

         يف مجيع القرآن, إال  بضم الراء (4)عن عا م (3)بو بكرأ

ومها  (5)كرس الراء يف مجيع ذل  من بقي, [16]املائدة:      :تعاىل يف سورة املائدة هقول

  (6).تانغل

فيقولون: لبي  ربنا وسعدي   ,ةألهل اجلنة: يا أهل اجلن عاىل يقولتإن اهلل )) /أ [168]: قالو

وقد أعطيتنا مامل تعط أردًا من  (7),وما لنا ال نرىض :واخلا يف يدي  , فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون

أفضل من ذل ؟ فيقول:  ءوأ  يش ,خهق ؟ فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذل ؟ فيقولون: يارب

  (8) ((أرل عهيكم رضواين فم أسخط عهيكم بعده

                                           
ي ةومعنى  {6/245}والطرب   {1/418}ظر: تهسا البغو  قاله قتادة, ان ( 1)  الهرس لون معظم خيالف لون كل :الا 

 . خمتار الصحاح, مادة: وشى.وغاه

 .{1/360}رو  عن امل رج, زاد املسا  ( 2)

 مث مرا  ع  عا م, وكان يقول: تعهم  من عا م القرآن كام يتعهم  الكويف, قرأ القرآن أبو بكر شعبة بن عياش ( 3)

الصبي من املعهم, فهقي مني شدة فام أرسن غا قراءته, وه ا ال   أخربت  به من القرآن إنام تعهمته من عا م تعهام. 

 .{1/325}غاية النهاية  {1/134}انظر: معرفة القراء الكبار ه  193 

 أيب النجود الكويف, إليه انته  اإلمامة يف القراءة بالكوفة, كان أرسن الناس  وتا بالقرآن, قال عبد اهلل عا م بن هبدلة ( 4)

, فقال: رجل  الح خا  قة, فسألته: أ  القراءة أر  إلي ؟ قال بن أمحد بن رنبل: سأل  أيب عن عا م بن هبدلة

 .{1/346}وغاية النهاية  {88/ 1}ه  انظر: معرفة القراء الكبار127أهل املدينة, فإن مل يكن فقراءة عا م.  قراءة 

 .{2/238}والنرش  {202}السبعة البن جماهد  ( 5)

 .{3/68}الضم لغة متيم والهتح عند أهل احلجاز, الدر املصون  ( 6)

 يف )ب( زيادة: يارب. ( 7)

 .{2829}ومسهم  {7518-6549}رواه البخار   ( 8)
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     ېئ       حمل    زأعني ال ين, وجيو :نص  ع  املدح, أ 

    دقنا :أ           اخلهض ردًا ع  قوله تعاىل زالرفع ع  االبتداء, وجيو

     ڀ      الصابرين يف أداء  :نص  ع  املدح أوخهض ع  النع , أ

 دق  نياالم واستقام  قهوهبم  يف إيامهنم, :أ     األمر وعن ارتكاب النهي

 ن  ي ع طي م ال :أ     ة ي من ع ر وال س دقوا يف ال ص  م ف ه ت ن وألس

    تعاىل موالم يف طاعة اهللأ :أ.  

   ٿ   (2),هم ال ين يصهون الصبح يف مجاعة أو (1),املصهني باألسحار :أ 

  (3).السحر  م استغهروا إىلو مدوا الصمة أحر لقربه من الصبح, السَّ ب ديوقُ 

فإذا قه :  ,فيعاود الصمة ,ال :سحرنا؟ فأقولأ (4)ل: يا نافع م يقو ,ي الهيلوكان ابن عمر حُي 

 (5)ويدعو, رتى يصبح. تعاىل يستغهر اهلل , قعدنعم

وأن   ن ائم ع    باألس حارأعجز من ه  ا ال دي  يص و   نونتك ال ابنييقال لقامن البنه: و

 /ب[168] (6)فراش .

          املدينة , أتيان من أربار الااميررب , أويفنجرانوفد يف  نزل, 

فهام دخم  ,مدينة النبي ال   خيرج آخر الزمانبما أشبه ه ه املدينة  :أردمها لصاربه قال هافهام أب ا

قاال:  ((أنا حممد وأمحد)) قاال: وأن  أمحد؟ قال: ((نعم)) :, فقاال له: أن  حممد, قالتهعهيه عرفاه بصه

                                           
 .{1/419}والبغو   {6/265}الطرب  تهسا  :قاله جماهد وقتادة والكهبي وسعيد بن جبا, انظر ( 1)

 .{3/484}والدر املنثور  {1/419}والبغو   {6/267}الطرب   تهسا :قاله زيد بن أسهم, انظر ( 2)

 .{1/419}والبغو   {6/266}طرب  ال : تهساقاله ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مال , انظر ( 3)

لقد من اهلل تعاىل  :بن عمراوقال , أ ابه يف بعض مغازيهوراويته, بن عمر اموىل  ,القريش العدو  نافع أبو عبد اهللهو  ( 4)

وسا  {8/84}الكبا  خه . التاري117  , بن عمراأ ح األسانيد مال  عن نافع عن  :قال البخار , عهينا بنافع

 .{5/95}أعمم النبمء 

 .{3/484}والدر املنثور  {6/266}انظر: تهسا الطرب   ( 5)

 تأكل ال بني ياوأول األ ر:  {10/414}ومصنف عبد الرزا   {5/41}وشع  اإليامن  {11/636}الدر املنثور  ( 6)

 ... الختكونن ال بني ويا ,ل  خا الكه  إىل تنب ه إن فإن  ,شبع فو  شبعا
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أخربنا عن أعظم شهادة  :قاال ((سم)) فإنا نسأل  عن يشء فإن أخربتنا به آمنا ب  و دقناك, فقال: 

 (1)فأنزل اهلل تعاىل ه ه اآلية, فأسهم الرجمن. ,يف كتاب اهلل

 نه ال إله إال هو.أ عهم اهللأو أ ,م اهللك  ر   أوني,  ي الاهادة تب إذ   , اهللبني   :أ     ومعنى 

وخهق األرزا  قبل األرواح  ,األرواح قبل األجساد بأربعة آالف سنة تعاىل بن عباس: خهق اهللا

سامء وال أرض وال بر  كنيومل  ,اخلهق رني كان (2) بأربعة آالف سنة, فاهد بنهسه لنهسه قبل أن خهق  

معنى شهادة  أووشهد  املمئكة,  :أ          3  :تعاىل فقال (3),وال بحر

ع  فعمء ,  (4) (شهداء  هلل), وقرئ إلعمم, وشهادة املمئكة وامل منني اإلقرارااإلخبار و تعاىل اهلل

 :, وقرئ أيضاً أنه ال إله إال هوشاهدين  :أ  ,شهداء       منصوبة, راال ل  

 هم شهداء هلل, واسم اهلل تعاىل جمرور يف هاتني القراءتني. :ع  فعمُء مرفوعة, أ   (5)( شهداُء هلل)

   الكتاب عبد اهلل بن سمم  /أ[169] عهامء م مني أهل وأ (6)ن واألنصار,واملهاجرأو  ,األنبياء

ونظم اآلية شهد اهلل قائاًم بالقسط, , بالعدل :أ       (8)مجيع عهامء امل منني أو (7)وأ حابه,

فمن,  بأمرقائم : فمن القائل لوكق ,قائم بتدبا اخلهق :أ       نص  ع  احلال, ومعنى

  مدبر راز  جماز باألعامل.  تعاىلفاهلل  ,جماز له :أ  ,وقائم بحق فمن ,مدبر له ومتعهد ألسبابه :أ 

     ڃ   ,ومن فتحها كان الوقف عنده ع   (9)عند من كرس المزة   

                                           
 واحلديث ضعيف لضعف الكهبي.  {3/420}والبغو   {99}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول عن الكهبي  ( 1)

   اهللُ  وقوله: ﴿ ﴾ ڱ  ڳ قوله تعاىل: ﴿ياهد لا وه ه لغة فصيحة,  ( 2)
ض   ﴾ يف قراءة نافع. أْن غ 

 .{1/113}. كاف اخلهاء تاواه احلديثيةابن رجر املكي يف ف هقال. ال أ ل لهرديث  ( 3)

 وهي قراءة شاذة. {3/61}والبحر املحيط  {1/155}قرأ هبا أبو املهه , املحتس   ( 4)

الدر  {3/61}قراءة ابن مسعود وأيب بن كع  وابن السميهع وعا م اجلحدر  وأيب املهه  وأيب هني , البحر املحيط  ( 5)

 وهي شاذة. {3/72}املصون 

 .{1/421}الوسيط  {1/420}ابن كيسان عن ابن عباس, انظر: تهسا البغو  قاله  ( 6)

 قول مقاتل, البغو , انظر املرجعني السابقني. ( 7)

 واآلية عامة. {1/421}الوسيط  {1/420}قول السد  والكهبي, انظر تهسا البغو   ( 8)

 ة, وهم كل القراء ماعدا الكسائي.تام عند من كرس المز أ : إن الوقف هنا ( 9)
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ام أنص عهيه من الوقوف؛ فإنه ال يمكن تعهيل كل وقف أذكره؛ ألن ه ا كافياً, فتدبر ه ا وأشباهه في 

 كتاب اختصار.

         تعاىل  هلوكق ,املريض الصحيح :أ  3    

شهد  :أ     من  المزةوفتح الكسائي  [85ران: ]آل عم       وقال  [3]املائدة:

إله إال  أن الدين عند اهلل اإلسمم, بأنه ال شهد اهلل , أوين اإلسممدن الأوشهد  ,نه ال إله إال هوأاهلل 

أو  وهو االنقياد والطاعة, ,الدخول يف السهمهو, وكرس من بقي المزة ع  االبتداء, واإلسمم 

 ,لنهسه هوهو دين اهلل تعاىل ال   هع ,واإلقرار بام جاء من عند اهلل ,ال إله إال اهلل أنشهادة  اإلسمم

 (1).وال جيز  إال به ,وال يقبل غاه, ودل عهيه أولياءه ,وبعث به رسهه

 ڄ ژإىل  ژٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ژ   فمر هب ه اآلية ذا  ليهة قام يتهجد, أنه (2)وعن األعمش:

 ,وأستودع اهلل تعاىل ه ه الاهادة ,به [/ب169] تعاىل وأنا أشهد بام شهد اهلل :األعمش م قال  ژڃ  

 (3) قال الراو  وهو غال  القطان:قالا مراراً,          وهي يل عند اهلل وديعة

ىل سنة, إ شيئاً  هافي أرد  فيها؟ قال: واهلل ال فام بهغ   ,آية ترددها من : سمع  له ودعته, قه فهام 

عن عبد  (4)قال: رد ني أبو وائلف ,قه  : يا أبا حممد مض  السنة ,أقم  سنة, فهام مض  السنةقال ف

                                           
 .{1/421}والبغو   {6/275}قاله قتادة, انظر: تهسا الطرب   ( 1)

كان يسمى وركى عنه, و واملحد ني, رأى أنس بن مال   األسد , شيخ املقرئنيسهيامن بن مهران : األعمش ( 2)

. انظر: الطبقا  الكربى التكباة األوىل وقال وكيع: كان األعمش قريبا من سبعني سنة مل تهته, املصحف من  دقه

 .{1/315}غاية النهاية  {8/461}

طاف( بن أبى غيمن سهمة غال  القطان وأبهو: الهقيه  ( 3)  ,ضبطه أمحد بالهتح وابن املديني وابن معني بالضم ,الراسبي )خ 

بن ربان يف الثقا , اذكره والقريش, سمع احلسن وابن ساين وبكر بن عبد اهلل,  بن كريز عبد اهلل بن عامراألما موىل 

 .{6/205}وسا أعمم النبمء  {7/48}. انظر: اجلرح والتعديل كان  قة :بن سعداوقال 

قال ابن سعد: كان  قة كثا احلديث.  وما رآه, أدرك النبي خمرضم  الكويف,, أبو وائل األسد  شقيق بن سهمةهو:  ( 4)

 .{4/161}وسا أعمم النبمء  {8/216}ه   انظر: الطبقا  الكربى 82أ حاب الكت  الستة.  روى له: 
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د  إن لعبد  ه ا عن :عز وجل فيقول اهلل ,يوم القيامة جياء بصاربها)) :قال: قال رسول اهلل  (1) اهلل 

 (2) ((بالعهد, أدخهوا عبد  اجلنة وأنا أرق من وىف  ,عهداً 

     3  ,وما اختهف  :أ  (3) نزل  يف اليهود والنصارى رني تركوا اإلسمم

 .يان نعته ب أ :         ال ين أوتوا الكتاب يف نبوة حممد 

واستخهف يوشع بن  ,موسى املو , دعا سبعني رجًم من بني إرسائيل فاستودعهم التوراة ملا ررض 

وهم ال ين أوتوا الكتاب من أبناء  ,وقع  الهرقة بينهم ,نون, فهام مىض القرن األول والثاين والثالث

 ,جاءهم العهم ذل  من بعد مارتى أهرقوا بينهم الدماء , ووقع الرش واالختمف, و ,السبعني أولئ 

  (5) .عهيهم اجلبابرة تعاىل طهباً لهمه  والرياسة, فسهط اهلل       (4) يف التوراة  بيان ما : أ

اإلنجيل يف أمر عيسى  : أ      3  :أ  (6)نزل  يف نصارى نجران وأ

  وأن عيسى عبده ورسوله  ,دروا تعاىل ن اهللأالعهم ب /أ[170] جاءهم ل فيه إال من بعد ماوفرقوا القو

   ملعاداة واملخالهةا :أ ,  3          
     لسنا ع  ما :ليهود والنصارى قالوان األ ؛خا موك يا حممد يف الدين :أ 

  :فقال اهلل تعاىل ,ونحن عهيه اإلسمم,والدين هو  ,  إنام اليهودية والن انية نس ,حممد سميتنا يا

      ألنه  ؛انقد  هلل ورده بقهبي ولساين ومجيع جوارري, وإنام خص الوجه :أ

أخهص   وأ, له مجيع جوارره خضع ءه, فإذا خضع وجهه لهشجوارح اإلنسان وفيه هباؤ أكرم

  :الياء يف قوله (7) ب  نافع وأبو عمروأ, وأسهمُ  ومن اتبعن أسهم كام  :أ      عميل هلل

  (1)ألهنا يف املصحف بغا ياء. ؛ع  اخلط من بقي باحل فو ,ع  األ ل 

                                           
 .هو ابن مسعود  ( 1)

اجلوز  يف العهل  وقال ابن {3/223}إسناد احلديث ضعيف, فيه عمر بن املختار, متهم بالوضع, ميزان االعتدال  ( 2)

 . {1/111}.اه  باألباطيل حيدث وعمر ,املختار بن عمر به تهرد , اهلل رسول عن يصح ال رديث ه ااملتناهية: 

 .{2/669}والعجاب  {1/422}قاله الكهبي, تهسا البغو   ( 3)

  يف )ب( زيادة: أ . (4)

 .{1/422}والبغو   {6/277}أخرجه الطرب  عن الربيع  ( 5)

 .وتقدم خترجيه يف أول السورة {3/490}والدر املنثور  {1/422}والبغو   {6/278}نظر الطرب  ا ( 6)

الب  , أرد القراء العرشة, كان أعهم الناس بالقرآن والعربية, من أهل السنة, ويعترب من  هو أبو عمرو زبان بن العمء ( 7)
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     3   العرب : أ     كام قال ,أسهموا :, أ أمرومعناه  ,استههام 

     تعاىل 
 أهلفقال  ,ه ه اآلية رسول اهلل  أفقر         [91]املائدة:  (2)

 ,فقالوا: معاذ اهلل ((وكهمته؟  ورسولهاهلل عبد عيسى أن أتاهدون))قال لهيهود: , فأسهمناالكتاب: 

فقال عز , يكون عبداً  أن: معاذ اهلل قالواف ((له؟وعبد اهلل ورس عيسى أنأتاهدون )) لهنصارى:وقال 

     [/ب170] ي  الدايةإلتبهيغ الرسالة وليس  :أ          :وجل

   ن. بمن ي من وبمن ال ي مملعا :أ 

   3     اليهود والنصارى جيحدون القرآن  :أ   

          بضم الياء وفتح  (ويقاتهون ال ين)محزة

هم ي, ومل يكن يأتإرسائيلبني  أنبياءان الوري يأيت ك (3)القاف وألف بعدها وكرس التاء من املهاعهة,

قتهون أيضاً, فهم  رون فيُ  ك  فيُ  ,عهم و دقهمقتهون, فيقوم رجال ممن اتبهم فيُ رون قوم   ك  كتاب, فيُ 

 (4).ال ين يأمرون بالقسط من الناس

رجمً أمر  قتل أو ,رجل قتل نبياً ))الناس أشد ع ابًا يوم القيامة؟ قال:     , أرسول اهلل سئل 

قته  بنو )) : م قال       إىل  ,ه ه اآلية  تم  م ((باملعروف وهنى عن املنكر

اد بني  م ة وأربعني نبيًا من أول النهار يف ساعة واردة, فقام مائة وا نا عرش رجًم من عب   إرسائيل

فهم  ,اليوم آخر النهار يف ذل  منمجيعًا  اتهوأمروا من قتههم باملعروف وهنوهم عن املنكر, فقُ ف ,إرسائيل

  (5)((كتابه وأنزل اآلية فيهم تعاىل يف ال ين ذكرهم اهلل

                                                                                                                                
 {1/288}وغاية النهاية  {100/ 1}ه  انظر: معرفة القراء الكبار 154  أكثر القراء شيوخًا,

 {2/247}الياء و م, ويعقوب و م ووقها, والباقون بح فها يف احلالني. النرش  رأ ب  نافع وأبو عمرو وأبو جعه ( 1)

 .{1/348}إحتاف فضمء البرش 

 زيادة: أ : انتهوا.يف ب  ( 2)

 .{2/238}النرش  {203}السبعة  ( 3)

 .{1/423}والبغو   {6/285}قاله ابن جريج ومعقل بن أيب مسكني, انظر: تهسا الطرب   ( 4)

 الناس أشد))وأوله  حيح بهه.ظ:  {25}ختريج أراديث الكااف  ,يف إسناده أبو احلسن موىل بني أسد, وهو جمهول ( 5)

 .{182}الصحيحة  (( وانظر السهسهة...نبيا قتل أو نبي, قتهه رجل: القيامة يوم ع ابا
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  ³   خربهمأ :أ        أ  وجيع, وأدخل الهاء ع  تقدير :أ ) ال ين  :إلقاء )إن 

رتى  ,رب ال  وال تدخل الهاء يف خ, ن زيدًا فقائمإال يقال: , إذ فبرشهم األنبياء يكهرون ويقتهون

 يكون الهعل يف  هته, ومل يدخل عهيه عامل يغا معناه.

    [171]بطه  :أ  /أ              

 عمرو نعيم بن]فقال له , تعاىلراس, فدعاهم إىل اهلل دْ اليهود بي  امل   ع  دخل رسول اهلل 

إن إبراهيم كان  قال: ((ع  مهة إبراهيم))فقال:  حممد؟ دين أن  يا ع  أ    (1)[احلارث بن زيد:و

        عهيه, فنزل وافأب ((وبينكم يفههموا إىل التوراة فهي بين)) :قال فمودياً, 

  
, عرضوا عنهأىل ركم القرآن فإاليهود  دعي :أ       اليهود  :أ  (2)

كم القرآن ع  اليهود والنصارى حف ,ن اهلل تعاىل جعل القرآن ركاًم فيام بينهم وبني رسول اهلل أ وأ

وكان يف  ,أن رجًم وامرأة من أهل خيرب زنيا وأ ,هو التوراةو أ (3)عرضوا عنه,أأهنم ع  غا الدى ف

فقال  ,بالرجم فحكم  ,إىل رسول اهلل  ذل لرشفهام, فرفعوا  ؛كتاهبم الرجم, فكرهوا رمجهام

بيني )) :ليس عهيهام الرجم, فقال  ,حممد عهيهام يا ر   ُج  (4) وبحر  بن عمرو: ,وىفأالنعامن بن 

 ,رجل أعور يسكن فدك :قالوا ((؟ةافمن أعهمكم بالتور)) :قالوا: قد أنصهتنا, قال ((وبينكم التوراة

فقال له  ,وكان جربيل قد و هه لرسول اهلل  ,فأرسهوا إليه فقدم املدينة (5) وريا,ابن  :يقال له

فدعا  ,ك يزعموناقال:ك  ((عهم اليهود؟أأن  )) :قال ,نعم قال: ((؟أن  ابن  وريا)) :رسول اهلل 

فهام أتى ع  آية الرجم  ((قرأ))اوارة, فيه الرجم مكتوب, فقال له: تمن ال ءبش [/ب171] رسول اهلل 

 م  ,قام فرفع كهه عنهاو ,قد جاوزها ,رسول اهلل يا :فقال ابن سمم ,بعدها وقرأ ما ,وضع كهه عهيها

مجا, البينة رُ  (6) [عهيهم]ع  اليهود بأن املحصن واملحصنة إذا زنيا وقام  رأ قو ,قرأ ع  رسول اهلل 

                                           
 الصحيح ما أ ب  من مصدر التخريج يف الامش التايل. لعل , ونعيم بن احلارث بن زيديف النسختني:  ( 1)

من طريق حممد بن أيب حممد شيخ ابن إسحا , وهو جمهول, وانظر: ساة  {6/288}إسناده ضعيف, أخرجه الطرب   ( 2)

 .{1/180}ريج األراديث واآل ار وخت {3/494}والدر املنثور  {1/552}ابن هاام 

 .{1/424}, البغو  قاله ابن عباس  ( 3)

 . {1/514}. ساة ابن هاام ومها من مود بني قينقاع ومن أعداء النبي  ( 4)

 .{1/549}الهطيوين األعور, من عهامء اليهود وأربارهم, ساة ابن هاام  عبد اهلل بن  وريا  ( 5)

 يف النسخة ب: عهيهام.  ( 6)
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مجا, فغض  اليهود باليهوديني فرُ  فأمر  يف بطنها, رتى تضع ما ,ص هبارب  ب  تُ وإن كان  املرأة ُر  

 . التوراة :أ            (1)فنزل  ,ل ل  وان فوا

     3              

              3     فكيف  :أ

 ,هاوفر  جزاء كسب :أ         ,هو يوم القيامة   5     رالم

       ينقص من رسناالم وال يزاد ع  سيئاالم. ال :أ 

         رسول اهللسأل  أمته,أن جيعل مه  فارس والروم يف  اهلل تعاىل 

قال  املنافقون:  ,مه  فارس والروم أمتهمكة وعد  و ملا افتتح رسول اهلل أ (2)اآلية,ه ه   زلنف

أمل يكف حممدًا مكة  ,منع من ذل أعز وأملحمد مه  فارس والروم؟ هم  أينهيها  هيها  من 

  فهام ر ف ررف النداء زيد ,هللا يا :أ     ومعنى (3),ه ه اآلية /أ[172] تعاىل أنزل اهللف ؟واملدينة

أ هه هل إلينا,  كقولم: ههم   ,أ : اقصدنا, ر ف ررف النداء ,نا بخام  اهلل أُ  يا معناه وأامليم يف آخره, 

مال  العباد وما  أ :     وخههوا أيضًا فقالوا: الهم   ,اً ر ف  المزة استخهاف ,إلينا أم

 ,ومه  السموا  واألرض, وقال تعاىل يف بعض الكت : أنا اهلل مه  املهوك, ومال  امله أمهكوا, 

وإن عصوين جعهتهم عهيهم  ,جعهتهم عهيهم رمحة أطاعوين العبادُ  فإن   ,قهوب املهوك ونوا يهم بيد 

 (4)أعطههم عهيكم. ولكن توبوا إيلَّ  ,املهوك ال تاتغهوا بس   و ,ةعقوب

                                           
 -1/564}وانظر: ساة ابن هاام  {1/424}, انظر: تهسا البغو  رواه الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس  ( 1)

وأ ل اخلرب يف  حيح  {305 -10/303}, وفيه راو مل يسم وأخرج نحوه الطرب  بسنده عن أيب هريرة  {565

وسي كره املصنف يف سورة املائدة بهه.ظ  {1700}ليس فيه سب  نزول اآلية. و مسهم من رديث الرباء بن عازب 

 .  {373}ص  آخر

 عن قتادة مرسم.  {100}والوارد  يف أسباب النزول  {6/300}أخرجه الطرب   ( 2)

ه وقال ابن رجر يف ختريج أراديث الكااف: مل أجد ل {100}ذكره الوارد  يف أسباب النزول  قول ابن عباس  ( 3)

 .يف غزوة اخلند ذكر ذل    واملاهور يف السا أن النبي   {25}إسنادا. 

 .{1/425}تهسا البغو   ( 4)
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       : (2)و ت يت امله  حممدًا وأ حابهأ (1)مه  النبوة, أ       

ت ل فارس و ,املهاجرين واألنصار تعز أ : ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳژ  ,أ حابهأيب جهل و

  زَّ وت ل أبا جهل وأ حابه رتى ُر  ,وأ حابه رتى دخهوا مكة تعز حممدًا  وأ (3)والروم,

تعز من تااء  وأ  (4) ,تعز من تااء باإليامن, وت ل من تااء بالكهر وألقوا يف القهي , رؤوسهم وأُ 

 بالغنى وت ل و تعزأر, وت ل من تااء بالقه ,تعز من تااء بالن  وأوت ل من تااء باملعصية,  ,بالطاعة

فاكتهى  ,اخلا والرش أ :      والطمع صوت ل باحلر ,و تعز بالقناعة والرىضأبالهقر, 

   ڻ      والربد  أ :  [81]النحل:       :تعاىل هلوقك ,ردمهاأب كر 

           : تدخل رتى يكون النهار مخس عرشة ساعة أ, 

كي أن بعض البقاع ع  خط ه ا, وُر زاد يف  /ب[172] ه افام نقص من , وبالعكس والهيل تسع ساعا 

 (5)اآلية عامة.و ,االستواء ال يزيد فيها ليل وال هنار, وفيه نظر

           ومحزة والكسائي (6)نافع ورهص    

         و      :و [9]فاطر      :وشبهه إذا كان  [57]األعراف

]الزمر:       هم شدد مامل يم , نحو: وكه   (7)قد ما  بالتاديد, ومن بقي بالتخهيف,

        :يم  بعد وسيمو , كقوله تعاىل املثقل ما مل :ومها لغتان, أبو عمرو [30

 واملخهف مافارقته الروح, ه ا أشهر الهغا .

                                           
 .{3/499}والدر املنثور  {1/425}والبغو   {6/300}قاله ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبا, انظر الطرب   ( 1)

 . {1/369}سا وزاد امل {1/426}قاله الكهبي ومقاتل, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{1/426}قول عطاء,  البغو   ( 3)

 زيادة: والضملة.يف ب  ( 4)

   {2/278}معجم البهدان  الهيل والنهار. طول فيها ع  خط االستواء مت ساو   عض البهدان الواقعةبل  ب  أن ب ( 5)

كان أعهم  , الكويف املقرئ,  ار  عا م وابن زوجته, أبو عمر األسد , موالهم الغارض هو رهص بن سهيامن ( 6)

أ حاب عا م بقراءته, وكان األولون يعدونه يف احله.ظ فو  أيب بكر بن عياش, ويصهونه بضبط احلروف التي قرأ هبا 

 .{1/254}غاية النهاية  {140/ 1} انظر: معرفة القراء الكباره   180ع  عا م, تويف سنة 

 {1/473}احتاف فضمء البرش  {2/224}نرش ال {205}السبعة  ( 7)
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الهرخ من البيضة والبيضة من أو  (1) ,رج النطهة من احليوانوختتة, خيرج احليوان من النطهة وهي ميْ  أ : 

  .  اله ادر مي  افوالك فامل من ري   (3)امل من من الكافر والكافر من امل من, وأ (2)الطا,

حل  االطر  من احل  اليابس, و (4) خيرج النبا  وأ [122]األنعام:        :قال تعاىل

     (6),السقطة من لسان العارف     أو  (5),اليابس من النبا  احلي النامي

 5    : من غا تضييق وال تقتا.  أ 

    3       أيببن ا(7)]و[ كان احلجاج بن عمرو 

وعبد اهلل بن  ,بنهر من األنصار ليهتنوهم عن دينهم, فقال رفاعة بن املن ربطنوا  (8) ,احلقيق وقيس بن زيد

 أولئ نهر: اجتنبوا ه الء اليهود ال يهتنونكم عن دينكم, فأبى ال ألولئ  بن خيثمة (10) [سعد]و (9)جبا

وكانوا يظهرون  ,وغاه بهتعة أيباط  بن رنزل  يف  وأ (11),ه ه اآلية  فنزل /أ[173]النهر إال مباطنتهم,

                                           
والبغو   {6/304}قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبا وجماهد وقتادة والسد , انظر تهسا الطرب   ( 1)

 .{1/385}تهسا املاورد   {3/500}والدر املنثور  {1/426}

 .{6/306}الطرب   {1/426}قاله عكرمة والكهبي, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{1/370}وزاد املسا  {1/426}والبغو   {6/306}قول ابن عباس واحلسن وعطاء, انظر: تهسا الطرب   ( 3)

 .الغضيف ب زيادة:  ( 4)

 {1/426}انظر: تهسا البغو   ( 5)

 .{673}وه ا تهسا إشار , كام هو واضح, وانظر البحر املحيط  ( 6)

  . ساقط يف النسختني والتصحيح من الطرب ( 7)

 وه الء من اليهود. ( 8)

وكان أما  ,شهد العقبة وبدرا واستاهد بأرد, األنصار  األويس بن النعامن بن أمية بن امرئ القيس عبد اهلل بن جبا ( 9)

 .{2/331}سا أعمم النبمء  {4/35}ه  اإل ابة 3فيها.    الرماة

استاهد , أرد النقباء بالعقبة, األنصار  سعد بن خيثمة بن احلارثثب  من مصدر الرتمجة, وهو يف املخطوط سعيد, وامل ( 10)

 .  {3/55}. وانظر: اإل ابة يوم بدر

البن إسحا   {3/505}وعزاه يف الدر املنثور  {102}, والوارد  عن ابن عباس  {6/314}أخرجه الطرب   ( 11)

 وابن أيب راتم.
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 اليهودو كانوا يتولون املرشكني (2),وأ حابه أيب  نزل  يف املنافقني عبد اهلل بن  أو (1),املودة لكهار مكة 

  .يرجون أن يكون لم الظهر ع  رسول اهلل  ,ويأتوهنم باألخبار

     : ني هم ورة املس ع  ع ارهم وإظه هم, إليار يف نقل األخبار  ه  ك مواالة ال أ  

       : دين اهلل يف أ.  

  (4) كاف, وفيه نظر؛ ألن بعده ررف االستثناء ]إال أن جيعل ررف االستثناء[ الوقف هنا (3) :مأبو رات

 واهلل أعهم بكتابه. ,بمعنى الههم ,ال   هو إال

        : (ةتقيَّ )ئ: قرون ختافوا منهم خمافة, أ إال أ
بالياء ومل   كتب ألهنا ؛بقيةك (5)

اتقي   ومصدر ,ة وتقوىتقيَّ و تقًى و ه تقاةً تُ يْ ق  يقال ت   ,وهي مصدر, ورصاة نواةحو نباأللف,  تكت 

مصدر احتد معنامها جاز إيقاع  إذاألن الههظني  ؛اتقاءً  موقع قاةً تُ  , وأوقعتتقوا اتقاءً مصدر , واتقاءً 

اهلل تعاىل هنى امل منني عن  أن :يةومعنى اآل [8]املزمل:       :كقوله ,اآلخر موقعردمها أ

و يكون امل من يف قوم كهار أن يكون الكهار غالبني ظاهرين, أال إ مباطنتهممواالة الكهار ومداهنتهم 

ماالً  أويستحل دمًا ررامًا  أنمن غا  ,دفعًا عن نهسه ؛باإليامنوقهبه مطمئن  ,خيافهم فيدارمم بالهسان

مع خوف القتل وسممة النية, قال  إالعورة املسهمني, والتقية ال تكون  ع  ر الكهار  ظه  يُ  أورراماً, 

رتى قتل فهه  /ب[173] , فهو  رب م ه ا رخصة  [106]النحل:          :تعاىل

د  يف  ية: كان  التققاال وجماهد معاذ منهم  ,ة اليومقوم التقيَّ  وأنكرأجر عظيم,  سمم قبل إلا ةج 

 أن اإلسممينبغي ألهل  فم اإلسمم, تعاىل ين وقوة املسهمني, وأما اليوم فقد أعز اهللاستحكام الد  

  (6)يتقوا من عدوهم,

                                           
 .{1/371}وزاد املسا  {2/676}والعجاب  {6/314}ن وابن ريان, انظر: تهسا الطرب  قاله مقاتل بن سهيام ( 1)

 .{1/428}البغو   {102}, انظر: أسباب النزول لهوارد  ريض اهلل عنهام قاله الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس ( 2)

 .{12/268}ه  سا أعمم النبمء 255,   النحو  ئاملقر ,الب   أبو راتم: سهل بن حممد بن عثامن السجستاين ( 3)

 مابني املعكوفني زيادة من ب. ( 4)

 .{1/474}وإحتاف فضمء البرش  {2/239}وهي قراءة متواترة, قرأ هبا يعقوب احلرضمي ورده, انظر: النرش  ( 5)

 وه ه يف رال دون رال. {4/38}ي القرطب {1/428}انظر: تهسا البغو   ( 6)
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 فقال سعيد ,يام احلجاج, يف أبالهسان والقه  مطمئن باإليامن لكم تقية :كان يقولأنه  (1)احلسنوعن  

  (3).احلرب أهلالتقية يف  إنام ,تقية اإلسممليس يف  (2) :بن جبا

      : عقوبته ع  مواالة الكهار  أ    ىئ     

        : من مودة الكهار أ     : إن , أومن مواالالم أ

  فع  رُ       تاله  وق بهر هروه, بح تظ أو ي   من التك م لرسول اهلل  يف قهوبك ترسوا ما

   ع  االستئناف         : وال  األرضيف  ءخيهي عهيه يش ذا كان الإ أ

   ىث       بالقه ؟ إليهمعهيه مواالتكم الكهار وميهكم  ىفكيف خته السامء يف

 

        ُفعل  رضامإب ع  الظرف, أو (يوم)ص  ن       

عمه  من  جتد حمرضًا ما أ : خرب يف موضع نص ,      , يئامنه ش سبختُ  مل  أ :

   مه وما ع :قرئ وعهيه مانهاً, أوجعهه بعضهم خربًا مست ,رس بام عمه  من اخلافتُ  ,والرش اخلا

  س  النه ني السوء وبني  ب أ :         (4),لو أن بينها وبينه /أ[174]  ن سوء ودَّ  م

   : رس أردهم أال يهقي عمهه ي وأ (6)إليها, ينتهياألمد األجل والغاية التي  وأ (5)مكانًا بعيداً, أ

    ڤ          (1) .هميود أنه مل يعه وأ (7)أبداً,

                                           
رفيعا  قة مأمونا  افصيحا عاملوكان  ,ناأ بواد  القرى, موىل زيد بن  اب , الب   احلسن بن أيب احلسن يسارأبو سعيد  ( 1)

 {4/563}لنبمء سا أعمم ا {7/156}ه   الطبقا  البن سعد 110.  عابدا ناسكا كبا العهم

رواية ودقة وحتريا يف  , من أكثر تممي  ابن عباس أرد عهامء التابعني ,الهقيه املحدث املهرسالوالبي, سعيد بن جبا  ( 2)

حتدث انظر كيف  :ابن عباس  يقول لهيسمعه منه, وقرأ عهيه القرآن, وكان ما النقل عنه, وكان رريصا ع  تدوين 

 .{1/10}طبقا  املهرسين لألدنه و   {4/321}. سا أعمم النبمء رديثا كثاافإن  قد رهظ  عني  ,عني

 .{3/49}والثعهبي  {1/428}انظر: تهسا البغو   ( 3)

وإعراب القراءا  الاواذ {3/123}, وهي شاذة, انظر: الدر املصون عبهة أيب وابن, قراءة ابن مسعود  ( 4)

{1/311} . 

 .{3/508}والدر املنثور  {1/429}والبغو   {6/320}الطرب   تهسا :قاله السد , انظر ( 5)

 . {1/429}البغو  تهسا قاله مقاتل,  ( 6)

 .{3/507}والدر املنثور  {1/429}والبغو   {6/321}الطرب   تهسا :قاله احلسن, انظر ( 7)
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        3   (2).وأرباؤهريث قالوا: نحن أبناء اهلل  ,نزل  يف اليهود 

وقد نصبوا  ,ع  قريش, وهم يف املسجد احلرام : وقف امعن ابن عباس ريض اهلل عنه  

يا )) :وهم يسجدون لا, فقال ,ا الانوف ه هوا يف آذان ع وج ,ام نع ض ال ا بي هيه وا ع ق ه أ نامهم وع

ليقربونا  ,نعبدها ربًا هلل إنام :فقال  قريش ((وإسامعيل إبراهيمواهلل لقد خالهتم مهة أبيكم  معرش قريش

فأنا رسوله إليكم  ن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل,إ :حممد : قل ياتعاىلفقال  (3)إىل اهلل زلهى,

وابتغاء  ,وإيثار طاعته أمره,, فح  امل منني هلل اتباع يعتي وسنتاتبعوا هي أ :ورجته عهيكم, 

هام ف   چ   3 3     (4)ور  اهلل امل منني  ناؤه عهيهم وعهوه عنهم ,مرضاته

رنا أن نحبه كام أرب  ويأم ,ن حممدًا جيعل طاعته كطاعة اهللإ  :قال عبد اهلل بن أيب   ,نزل  ه ه اآلية

        فنزل  ,النصارى عيسى بن مريم
  وا عن طاعتهام عرضأ أ : (5)

   3 ژ     [174]يرىض فعههم وال يغهر لم. ال أ : /ب 

       فنزل  , ونحن ع  دينهم, اسحإو إبراهيمنحن من أبناء  :ل  اليهودقا 

  .اإلسممع  غا دين  وأنتم باإلسمم امل كورين يف اآلية ا طهى ه الء أ : (6),ه ه اآلية

أراد بآل       ء وهي اخلالص من كل يش ,ختار, من الصهوةا    و

          :تعاىل, كقوله نهسهاموعمران  إبراهيموآل عمران  هيمإبرا

, وآل  إبراهيممن آل  , وكان حممد واألسباطويعقوب  وإسحا إسامعيل  إبراهيم:آل  أو [248]البقرة: 

و هو عمران بن أ, وسى وهارونم وآُله ,بن الو  بن يعقوب ثاهقعمران: هو عمران بن يصهر بن 

و عمران , أعهيهام السمم مريم وعيسى وآله ,سهيامن بن داود عهيهام السمم من ولد ما انبن  أشهم

    ڳ   والرسل كههم من نسههم  ءاألنبياألن  ؛ه الء بال كر واصوُخ  ,بن ما ان

                                                                                                                                
 يف )ب( يعمهه. ( 1)

 .{1/429}والبغو   {103}ذكره الوارد  يف أسباب النزول عن الكهبي  ( 2)

من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس ريض اهلل عنهام, والبغو   {103}ذكره الوارد  يف أسباب النزول  ( 3)

{1/429} . 

 وه ا تأويل واضح, واحل   هة من  ها  اهلل تعاىل التي تهيق بجمله وعظمته. ( 4)

 .{2/679}والعجاب  {3/51}انظر تهسا الثعهبي   ( 5)

 . {1/374}زاد املسا  {1/431}انظر: تهسا البغو   عباس قاله ابن ( 6)
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   ألنه استخرجهم من  ه  آدم كال ر,  ؛من ال ر  و أبمعنى خهق,  ,اشتقاقها من ذرأ

 أ :نص     و (1)واألوالد ذرية؛ ألنه ذرأهم اآلباء, األبناء منهم,  ألنه ذر ؛ويسمى اآلباء ذرية

و بعضها أ ,بعضها من بعض يف التنارص وأ (2),من ولد بعض أ :       ا طهى ذرية

   ڻ     (3)ع  دين بعض

        وليس  ,عمران هو عمران بن ما ان, وأم مريم  (4)[وذققا]هي رنة بن

هم وأربار   إرسائيلسنة, وكان بنو ما ان رؤوس بني  مئةوبينهام ألف و امن /أ[175]موسى, بعمران أب  

 (5) و عمران بن أشهم.أ ,ومهوكهم

                ڭ   : جعه  ال   يف بطني  أ

اهلل وخلدمة  ةعتيقًا خالصًا مهرغًا لعباد أ :   ووالن ر: ما يوجبه اإلنسان ع  نهسه  ,ن رًا حمرراً 

رر كان املحرر إذا ُر و ,حمرر, ررر  العبد إذا أعتقته هصمن الدنيا, وكل خمء أشغهه بشال  (6)الكنيسة,

أقام  أر ن فإ ,وال يربرها رتى يبهغ احلهم,  م خيا ,جعل يف الكنيسة يقوم عهيها ويكنسها وخيدمها

مل يكن يكن له ذل , و مع التخيا مل يررحذه  ريث شاء, وإن أراد أن خيرج بعد الت أر , وإن افيه

إال الغهامن, وال تصهح له  ررحيومل يكن  (7)املقدس,  حمرر لبيأرد من األنبياء والعهامء إال ومن نسهه 

أن زكريا وعمران تزوجا  (8)تها:اجلارية ملا يصيبها من احليض, فحرر  أم مريم ما يف بطنها, وقص

وذ أم مريم عند عمران, قاوذ أم حييى عند زكريا, وكان  رنة بن  ققاع بن  قابشأختني, وكان  أ

بمكان, فبينا هي يف ظل  تعاىل وكانوا أهل بي  من اهلل , رتى أسنَّ ,مس  عن رنة الولدأ وكان قد

                                           
 لسان العرب وتاج العروس, مادة: ذرأ. ( 1)

 .{1/375}زاد املسا  {1/386}انظر: تهسا املاورد   ( 2)

 .{1/375}زاد املسا  {1/386}قالام ابن عباس وقتادة, تهسا املاورد   ( 3)

 يف )ب( فاقوذ. ( 4)

 .{1/345}  تاريخ الطرب ( 5)

 .{102}وتهسا غري  القرآن  {1/90}انظر: جماز القرآن  ( 6)

 واهلل أعهم. ومل أجد دليم ع  ه ا, وهو مما تناقهته بعض كت  التهاسا. ( 7)

 .{6/330}أوردها الطرب  بسنده عن حممد بن إسحا   ( 8)
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 ,ا ولداً لأن م   تعاىل فدع  اهلل , ل  نهسها لهولدلفتحرك   ,فرخاً  (1)[طعمت]بطائر   شجرة ب  

بي  املقدس فيكون من سدنته وخدمه,  [/ب175]: الههم ل  عيل إن رزقتني ولدًا أن أتصد  به ع وقال 

رأي  إن أ ؟فقال لا زوجها : وحي  ما  نع  ,فحمه  بمريم فحرر  ما يف بطنها, ومل تعهم ما هو

 عاً يف هم من ذل , فهه  عمران, ورنة رامل بمريم. مفوقعا  كان ما يف بطن  أنثى ال تصهح ل ل ؟ 

    : تعاىلهي جارية, والاء يف قوله  ولدالا إذا أ    ة الراجعة إىل الن ير 

 أ :       فعند ذل   ,رنة ترجو أن يكون غمماً  وكان  ,ثول ل  أنَّ  (ما) إىل

إخباراً  بإسكان العني وضم التاء, (2)ابن عامروأبو بكر         ,تعاىلإىل اهلل   اعت ر

يف  أ :       ,تعاىلإخبارًا عن اهلل  (3),التاء من بقي بهتح العني وسكونورنة,  عن

   ,ض والنهاس حي ا من ال عرتم هها وما ي ورالا وضع لع ؛فيها ناد ال يوالعب   ,نيسة دمة الك خ

   : نأمجل النساء يف وقتها وأفضههمن العابدة واخلادمة بهغتهم, وكان  مريم  أ,   

  : منعها وأجاها أ أ      وئ   : فالايطان الطريد  ,أوالدها أ

 .الهعني, والرجيم املرمي بالاه 

آدم إال يمسه الايطان رني يولد, فيستهل الصبي  ارخاً من  يبن من دما من مولو)) :قال 

  /أ[176] (4)((الايطان, غا مريم وابنهامس 

 ,غ ا عيس ى ب ن م ريم ,ه رني يول ديه بأ بعييطعن الايطان يف جنب آدمي كل بن)) :قال و

 (5)((بيطعن فطعن يف احلجالذه  

                                           
 يف ب ]يطعم[.  ( 1)

اليحصبي, كان أهل الاام قاطبة ع  قراءته إىل قري  اخلمسامئة, قال أمحد بن عبد اهلل  ابن عامر: هو عبد اهلل بن عامر ( 2)

ومجع له بني اإلمامة والقضاء ومايخة اإلقراء.  -رمحه اهلل-العجيل: ابن عامر شامي  قة, وقد ائتم به عمر بن عبد العزيز

 .{1/424}ية النهاية وغا {1/82}ه  انظر معرفة القراء الكبار  118  

 .{2/239}النرش  {204}السبعة  ( 3)

 {2366}ومسهم  { 4548-3431}أخرجه البخار   ( 4)

وأليب ذر  ,ك  ا لألكث ر ب اإلفراد (جنب ه)يف  :وقول هوقال ابن رجر:  {147ح2366}ومسهم  {3286}أخرجه البخار   ( 5)

ب اإلفراد لك ن بي اء مثن اة م ن حت   ب دل  (جنب ه)اي ة األ  ييل وذك ر عي اض أن يف كتاب ه م ن رو ,بالتثني ة (جنبيه)اجلرجاين 

وامل راد  ,لعل نقطته س قط  م ن القه م ف م ينبغ ي أن يع د ذل   رواي ة واهلل املس تعان :قه  ,وهو تصحيف :قال ,املوردة
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       : ريض (1) أ :تقبل مريم من رنة مكان املحرر, وتقبل  أ ,

  (2).زوع, ومل يأ  غا ه ه الثم ةلوع والو  مثل الو   ,بوالً يقبل ق   والقبول مصدر قبل  

ه ا مصدر  وأوأنبتها فنبت  نباتاً,  أ :      ,الرتبية والقيام باأهنابالتكهل  :التقبل وأ

    ,السعداء سبيلسه  هبا  أ :      وك ل   الهعل, له.ظ من غا

  : (3)فكان  تنب  يف اليوم ما ينب  املولود يف العام ,خهقها ىسوَّ  أ        ملا وضع

بناء هارون, وهم يومئ  يهون أومحهتها إىل املسجد فوضعتها عند األربار,  ,رنة مريم لهتها يف خرقة

ألهنا  ؛دونكم ه ه الن يرة, فتنافس فيها األربار :يل احلجبة من الكعبة, فقال تمن بي  املقدس ما 

األربار:  خالتها عند , فقالألن  ؛و ار  قرباهنم, فقال زكريا: أنا أرقكم هبا ,مامهمإ كان  بن 

لكنا نقرتع عهيها فتكون عند من خرج ولرتك  ألمها,  ,هعل ذل , فإهنا لو ترك  ألرق الناست ال

من  أنفألقوا أقممهم ع   ,هو األردنوار, اجلن رجًم إىل هنر وتسعة وعرشهم سهمه, فانطهقوا و

كانوا يكتبون  وأ [/ب176],وارد منهمكل ع  كل قهم اسم وكان أ (4), هبا أوىل عد فهو و ب  قهمه يف املاء 

كأنه يف و ب   ,قهم زكريا فارتهع فو  املاء (5) فارتز   ,التوراة فألقوا أقممهم التي كان  بأيدمم يف املاء

وجر   ,املاء و جرى قهم زكريا مصعدًا إىل أع أ (6)وانحدر  أقممهم ورسب  يف النهر, ,طني

بتاديد  (7)الكوفيون   هم األربار ونبيَّ  س  أفسهمهم زكريا وقرعهم, وكان ر إىل أسهل أقممهم

إىل  ضمها زكريا أ : (8),بالتخهيف من بقيبالقرعة, و إليهزكريا وضمها  تعاىل نها اهللضمَّ  أ : ,الهاء

                                                                                                                                
 .{6/412}. اه  فتح البار  اجلهدة التي فيها اجلنني أو الثوب املههوف ع  الطهل ,باحلجاب

 : ]قبل وريض[ادةيف ب زي ( 1)

غا ما ذكره  بالهتح لهمصدر أخرى ورد  ألهاظ, وضوءهعل به كالو  أنه اسم ملا يُ  ,بهتح الهاء (عولف  ) يف قياسال ( 2)

 .{1/344}التحرير والتنوير  {2/127}انظر: املزهر  قود.غوب والو  هور والهَّ ضوء والط  الو  املصنف, مثل:  

 .وال ري  أهنا من اإلرسائيهيا  هيهاوه ه مبالغة واضحة, ال دليل ع ( 3)

 وما بعدها. {6/349}راجع الطرب   ( 4)

كان ه وب ق  ب :  اْرت زَّ  ( 5)  . النهاية يف غري  احلديث: )رزز(.يم 

 .{1/433}قاله حممد بن إسحا , البغو   ( 6)

 وهم عا م ومحزة والكسائي وخهف العاه. ( 7)

 .{2/239}النرش  {205}السبعة  ( 8)
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 (1) هيهام السمم.من أوالد سهيامن بن داود ع ن,نهسه وقام بأمرها, وهو زكريا بن آذن بن مسهم بن  دو 

لا ى بن  زكرياأخ ها ام هف (2), ومها لغتان.يمدونلباقون زكريا, وا يق ون ومحزة و الكسائي ورهص:

بنى لا حمرابًا يف  ,بهغ  مبهغ النساءفإذا شب   رتى ,ضمها إىل خالتها أم حييى وأواسرتضع لا, , بيتاً 

ال يصعد إليها غاه, وكان و ,مثل باب الكعبة ,السهمرقى إليها إال بابه يف وسطها ال يُ باملسجد, وجعل 

واملحراب  (3)الغرفة, أ :       يأتيها بطعامها وهاهبا ودهنها كل يوم 

املربد: ال يكون  (5)ويقال لهمسجد حمراب, (4)أهف املجالس ومقدمها, وك ل  هو من املسجد,

 فإذا دخل غرفتها  أبواب,, وكان زكريا إذا خرج يغهق عهيها سبعة (6)ال أن يرتقى إليه بدرجاملحراب إ

     : أ[177]فعند ذل   (7),فاكهة الصيف يف الاتاء, وفاكهة الاتاء يف الصيف أ/   

      : (8)هس ال عن املكانلوأين  , ال عن اجلهةى لهسألن أنَّ ؟ جهةمن أ    أ   

      : ان يأتيها رزقها من وكقط,   ديالد  مل تهقم وُ ملا مريم أن  أو من قطف اجلنة, أ

        تكهم  وهي  غاة ,من عند اهلل فتقول:أنى ل  ه ا؟  اجلنة, فيقول زكريا:

 مج     قادر ع  أن  ,بالهاكهة يف غا رينها اإلتيانإن ال   قدر ع   زكريا:فعند ذل  قال

 ,أهل بيته قد انقرضوا كانوم  يل ولدًا يف غا رينه ع  الكرب فطمع يف الولد, و ,يصهح زوجي

 يس من الولد.أ  وكان زكريا قد شاخ و

                                           
 .{2/56}البداية والنهاية  ( 1)

 .{2/239}النرش  {205}السبعة  ( 2)

 .{2/690}والبحر املحيط  {104}ي  القرآن قاله األ معي, تهسا غر ( 3)

 .{1/91}قاله أبو عبيدة, جماز القرآن  ( 4)

 .{104}تهسا غري  القرآن  ( 5)

 .{4/384}فتح القدير  ( 6)

والدر املنثور  {6/354}تهسا الطرب   :عباس وجماهد والضحاك وقتادة والسد , وغاهم, انظر قول ابن ( 7)

 .{2/32}وتهسا ابن كثا  {3/523}

)أنى( له.ظ مارتك بني االستههام والرشط, واملصنف تبع النحاس يف معناها يف ه ا املوضع, وجل املهرسين ع  أن  ( 8)

معاين القرآن لهنحاس  {2/91}ك ا عند أيب عبيدة وابن قتيبة وغامها, جماز القرآن املعنى هنا: من أين ل   ه ا؟ وهو 

 .{104}تهسا غري  القرآن  {1/135}
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        : وناجى ربه األبوابهق  راب وغ مح ل ال دخ ف ,ند ذل  ع أ 

           : من عندك ولدًا مباركًا تقيًا  احلًا رضياً, وال رية  عطنيأ أ

 [5]مرمي:        :هنا وارد, بدليل قوله (1)يوه ,ذكرًا وأنثىوتكون واردًا ومجعاً, 

 .سامعهأو  ,جميبه أ :   ٿ    نيث له.ظ ال رية ألت     أنثو

   3  محزة والكسائي    ,لتأنيث له.ظ املمئكة  (3),بالتاءمن بقي و (2)بالياء

 [/ب177] :ىلاكقوله تع,رسنأكان التأنيث فيها  ,تقدم فعههم وهم مجاعة مع أن ال كور إذا ,ولهجمع

     :[14]احلجرات . 

 (5).ر املمئكة يف القرآن ك  عنه يُ   قال: كان عبد اهلل بن مسعود (4)عن إبراهيم

                                           
 يف )ب( زيادة )ها(. ( 1)

 , ألهنام يقرآن )فناداه(.املةامل فلاألعرب امل لف بالياء وأراد هبا  ( 2)

 .{64}البدور الزاهرة  {2/239}النرش  {205}السبعة  ( 3)

ما  وهو  فقيه  قة إال أنه يرسل كثاا,الصحابة ومل حيدث عنهم,  من مجاعة أدرك, النخعي بن األسود إبراهيم بن يزيد ( 4)

 .{233 /2}ال ي  الكامل  ه 196سنة  خمتف من احلجاج

 . {1/435}البغو  وتهسا  {3/527}انظر: الدراملنثور, وعزاه السيوطي البن املن ر  ( 5)
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 (2).املمئكة بنا  اهلل :اختار ذل  خمفاً لهمرشكني يف قولم نرى عبد اهلل إنام (1):ة[عبيد]أبو  

 (3)روا القرآن.وذك   ,والياء فاجعهوها ياء إذا اختههتم يف التاء :ابن مسعود

 :كقول ه تع اىل ,ن الوارد بهه.ظ اجلمعيف العربية ع روجيوز اإلخبا (4)املمئكة هنا: جربيل ورده,براد املو

أو بأن  (6),سهيان وأب أ : [173]آل عمران:     ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ    (5)يعني نعيم بن مسعود    ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ 

املمئك ة عظ يم   , وك ان جربي ل إذ ه و رئ يس ؛اجلم عهه .ظ ب هعظ ياًم يف نهس ه فيخ رب عن ل ئالقا يكون

احل رب الكب ا ال    يق رب القرب ان, ي ا ه و زكر كان ؛املسجد أ : ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ,همئيس  رو

ن أوالن اس ينتظ رون  ,امل  بح دفبينا هو قائم يصيل يف املس جد عن  ه,ذنإب إاليهتح امل بح فم يدخهون و

ڤ  ژ     :ل, يا زكريافهزع منه فناداه, وهو جربي ,ضاإذا هو برجل شاب عهيه  ياب بي ,يأذن لم يف الدخول

إن ) :فقال    ژٿ  ٿ  ژ  أ : ,ع  إضامر القول مزةبكرس ال ژڤ  ڤ  ژ ة زابن عامر ومح ژڤ  ڤ  

إال  ,ب التخهيف كل القرآنيف وبابه   ژڤ  ژ محزة , ون اهللأنادته املمئكة بف أ : (7)بالهتحمن بقي و (اهلل

                                           
يف النسختني عبيد, والتصحيح من املصادر اآلتية يف الامش التايل. وأبو عبيدة هو: معمر بن املثنى التيمي الب    ( 1)

النحو  العممة, من أعهم الناس بأنساب العرب وأيامهم,  ار  التصانيف الكثاة, كان عاملا بالاعر والغري  

سا أعمم النبمء  {28/316}ه  ال ي  الكامل 210ن العرب إال الشء الصحيح  واألخبار والنس , وال حيكي ع

{9/445}. 

 .{4/48}والقرطبي  {1/435}انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{6/152}واملصنف البن أيب شيبة  {1/435}أورده البغو  عن الاعبي  ( 3)

, ليس جربيل ورده. وانظر: تهسا الطرب  املمئكة من ةمجاع أهناوه ا ع  قراءة محزة والكسائي, والقول الثاين:  ( 4)

{6/365} . 

سكن يومئ ,  ل املرشكنيوهو ال   خ َّ  ,يف اخلند  هاجر إىل رسول اهلل أسهم و ,بن عامر األشجعي نعيم بن مسعود ( 5)

 .{6/461}.  اإل ابة  املدينة وما  يف خمفة عثامن

أسهم عام الهتح  ,بعرش سنني أسن من النبي وكان  ,والد معاوية, القريش األمو  بن أمية يان  خر بن رربأبو سه ( 6)

. اإل ابة  يف خمفة عثامن , تويفابنته أم ربيبة قبل أن يسهم تزوج النبي  ,كان من امل لهةو ,وشهد رنينا والطائف

{3/412} . 

 .{2/239}نظر: النرش ا ( 7)
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 (2)ويف س  بحان (1)الكس  ائي هن  ا ق  هواف ,ا  ديدهااتهق  وا ع    ت [54]احلجررر:  ژٹ  ڤ  ژ  :تع  اىل قول  ه 

فالتا ديد م ن  /أ[178]والباقون بالتا ديد, ژٻ  ژ وأبو عمرو يف  (5)ووافق ابن كثا (4) ,وعسق (3)والكهف

 (حيي ى)ال ين  ف  ژڤ   ڦ  ژ  (6).واألوىل أش هر , يبرُش ومن خهف فهو من برش   , تباااً  يبرش  برشَّ 

ن اهلل تعاىل أري ا قهب ه أو أ (7)به عقر أمه,ألن اهلل تعاىل أريا  ؛سمي حييىو, يزيدك أولهولهزائد يف  ,ملعرفته

,مَّ رتى مل يعص ومل مُ  ,أن اهلل تعاىل أرياه بالطاعة وأ (8),باإليامن
ژ أو هو اسم موضوع غ ا ما تق, و (9)

م ن غ ا أب ك ن : ن اهلل تع اىل ق الأل ؛س مي كهم ةً و؛ عيسى أ : ژڦ   ڦ   ڦ  ژ  رال   ,نص    ژڦ  

 (11)؛ألنه متدى به كام مت دى بك مم اهلل ؛سمي كهمةً  وأ (10)ألنه هبا كان, ؛فكان, فوقع عهيه اسم الكهمة

خرب األنبياء بكممه يف أو ألن اهلل تعاىل أ ؛أو هي باارة اهلل تعاىل مريم بعيسى بكممه ع  لسان جربيل

تع اىل  بكهم ة م ن كت اب اهلل أو (13),ب  ل  الوع د (12)[حص وله]به كهم ة امنه خيهق نبيًا بم أب, فسأكتبه 

                                           
 يف املوضعني من ه ه السورة.  ( 1)

 [.9]اإلرساء:  ³   :قوله تعاىل ( 2)

 [.2]الكهف:  ³   :قوله تعاىل ( 3)

 [.23]الاورى:    ³    :قوله تعاىل ( 4)

بن كثا بن املطه  الدار  املكي, إم ام املكي ني يف الق راءة, أر د الق راء العرش ة, ك ان فص يحا بهيغ ا مهوه ا,  بو معبد عبد اهللأ  (5)

 .{1/120} والنرش {2/443}وغاية النهاية  {1/86} معرفة القراء الكباره  120عهيه سكينة ووقار  

 .{1/477}حتاف فضمء البرش وإ {2/239}انظر: النرش  ( 6)

 .{1/436}قاله ابن عباس, انظر: تهسا البغو   ( 7)

 .{1/436}والبغو   {6/370}قاله قتادة, انظر: تهسا الطرب   ( 8)

 .{1/382}قاله احلسن بن الهضل, انظر: زاد املسا  ( 9)

 . {1/382}قول ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والسد  ومقاتل, انظر: زاد املسا  ( 10)

 .{6/24}عن أيب اجلبائي. روح املعاين  رو  ذل  ( 11)

 يف )ب( حلصوله. ( 12)

 .{1/436}انظر ه ه األقوال يف تهسا البغو   ( 13)
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كرب م ن أ من آمن بعيسى و دقه, وكان حييى  أول حييى قصيدته, و أ :كام يقال: كهمة فمن  (1)وآياته, 

(2)أشهربستة  عيسى
الس يد ال     أو (3),سيداً يف ال دين, أو من ساد يسود املتبوع,الرئيس  أ : ژڄ  ژ  

 أو (7)ء,ه يشباحلهيم ال   ال يغض أو  (6)العامل العابد, أو السيد الورع (5),العامل ههقيالسيد ال أو (4),يطيع ربه

 (11),ال   يهو  قومه يف مجي ع خص ال اخل اأو  (10),ال   الحيسدأو  (9)أوالتقي, (8),الكريم ع  اهلل تعاىل

  .السخيأو  [/ب178] (12)تعاىل, القانع بام قسم اهلل

وأ  داء ))ق ال:  ,ه ها نبخ  ع  أن   (13),قالوا: جد بن قيس ((بني سهمة؟ يا من سيدكم)) :قال 

 (15).(((14)لكن سيدكم عمرو بن اجلموحل؟ أدوأ من البخ

                                           
 .{6/373}وقد رد الطرب  ه ا التهسا  {1/91}قول أيب عبيدة وأهل الب ة, جماز القرآن  ( 1)

 .{3/530}والدر املنثور {1/436}والبغو   {6/372}انظر: تهسا الطرب   ( 2)

 .{1/436}قاله املهضل, انظر: تهسا البغو   ( 3)

 .{1/436}قول سعيد بن جبا, البغو   ( 4)

 .{1/390}تهسا املاورد   {1/436}البغو   {6/376},  الطرب  قول سعيد بن املسي  ( 5)

 .{1/436}والبغو   {6/374}قول قتادة, انظر الطرب   ( 6)

 .{3/531}والدر املنثور  {6/376}والطرب   {1/436}له عكرمة, انظر: تهسا البغو  قا ( 7)

 .{6/375}والطرب   {1/436}قول جماهد, تهسا البغو   ( 8)

 .{6/375}رو  عن ابن عباس ريض اهلل عنهام, وهو قول الضحاك, تهسا الطرب   ( 9)

 . {1/436}قول سهيان الثور , البغو   ( 10)

 .{1/406}لزجاج, انظر معاين الزجاج قاله ا ( 11)

 .{3/63}قاله أمحد بن عا م, انظر: تهسا الثعهبي   ( 12)

ساد يف اجلاههية , ختهف يوم احلديبية عن البيعة, ابن عم الرباء بن معرور ,األنصار  السهمي بن  خر اجلد بن قيس  (13)

اإل ابة  .ما  يف خمفة عثامن  , دده وسود فيهم عمرو بن اجلموح س ي سهمة فانتزع رسول اهلل مجيع بن

{1/468} . 

م رو ب ن دف ن ه و وعب د اهلل ب ن ع ,بدرا وقتل يوم أر د ش هيداوشهد العقبة  ,بن زيد األنصار  السهمي عمرو بن اجلموح  (14)

 . {4/615}ا. اإل ابة وكان أعرج ,وكانا  هرين متصافيني ,ررام يف قرب وارد

 والطرباين يف الكبا من رديث ابن عباس   ,{296}أخرجه البخار  يف األدب املهرد من رديث جابر ( 15)

 و ححه  {317}والصغا من رديث كع  بن مال    {3650}واألوسط من رديث أيب هريرة  {12116}
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, فع ول بمعن ى فاع لوهو  (1)ال يأيت النساء وال يقرهبن,, أو ال     وهو احلبساحلأ هه  ژڄ  ژ  

 .ن النساءعفيكون احلصور املمنوع , أو العن ني,   نهسه عن الاهوا حي أ :

ن أ أو (3),هلب  وقد تزوج مع ذل  ليكون أغض   ,مثل هدبة الثوب يحيىكان ل (2) بن املسي :ا  

الثناء, وه ا الكمم خرج خمرج ن أل ؛ه ا القول , وقد اختان الوطء مع القدرة عهيهعاحلصور املمتنع 

فه ورصف ه  ا  (5)وال يدخل مع الداخهني فيه, امليرس واحلصور أيضا ال   ال حيرض (4)أقرب إىل الثناء,

؛ ألنه ال حيرض األباطيل, وال يدخل يف العبث والغض , واحلصور أيض اً اً املعنى إىل حييى مل يكن بعيد

    ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  (6).الكتوم لهرس

 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ,هلل ع ز وج ل هو قال أ (7),: ياسيد جلربيلقال  أ : ژڃ  ڃ     ژ

ق  د ن  الني الك  رب أن  ا يف اجله  د, أو أ :, ك  ام يق  ال بهغن  ي اجله  د ,خ ش   فق  د وق  د بهغ    الك  رب  أ :

 ,ابن عرش ين ومائ ة , أوابن تسع وتسعني , أو نتني وتسعني سنةابن ا وبالولد وهبرش ؛ ألنه وأضعهني

                                                                                                                                
 .{227}األلباين يف  حيح األدب املهرد 

تهسا  {1/437}وابن قتيبة, انظر: تهسا البغو   واحلسن وعطاء وقتادة جبا بن وسعيد عباس وابن مسعود ابن قول ( 1)

 .{6/379}الطرب   {105}غري  القرآن 

أعهم الناس , من وسيد التابعني يف زمانهأرد الهقهاء السبعة, مي, أبو حممد القريش املخزو بن رزن سعيد بن املسي  ( 2)

 .{5/119}الطبقا   {4/217}ه  سا أعمم النبمء 94وزوج ابنته,   أيب هريرة  بحديث

 .{1/437}والبغو   {6/378}انظر: تهسا الطرب   ( 3)

واملقصود أن مدح وقال ابن كثا يف تهساه:  {1/437}وذكر البغو  عهة أخرى: أنه أبعد من إحلا  اآلفة باألنبياء.  ( 4)

وال يمنع  ,بل معناه كام قاله هو وغاه: أنه معصوم عن الهوارش والقاذورا  ,حييى بأنه رصور ليس أنه ال يأيت النساء

ژ : بل قد يههم وجود النسل له من دعاء زكريا املتقدم ريث قال ,ذل  من تزوجيه بالنساء احلمل وغاياهنن وإيمدهن

 . {2/136}.اه   واهلل سبحانه وتعاىل أعهم ,كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعق   ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ

 .{3/65}, انظر تهسا الثعهبي املربد هقال ( 5)

 ولسان العرب مادة: ر .  {1/92}انظر: جماز القرآن  ( 6)

 , واهلل أعهم.الف لظاهر اآليةوه ا تهسا خم {1/437}قاله الكهبي, انظر: تهسا البغو   ( 7)
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يق ال: رج ل ع اقر وام رأة  ,عقيم ال ته د أ : ژ ڇ  ڍژ  :ف ل  قوله (1),ن وتسعنيامرأته بن   امو 

  (2).بهتحها قارةً وع   بضم العني قراً ر عُ يعقُ  /أ[179] ر بضم القافعاقر, وقد عقُ 

مل ا س مع  ألن ه ژچ  چ  چ  چ  ژ  ,قال زكريا بعدما وع ده اهلل تع اىل امإنو ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

إن ام ه و  ,ل يس م ن اهلل هس معت كن   ن الص و  ال   إ ,فقال: ي ا زكري ا ,جاءه الايطان نداء املمئكة

 وأ (3)لي  يف سائر األمور, فقال ذل  دفعاً لهوسوسة,ى إلو كان من اهلل ألوراه إلي  كام يور الايطان,

, أم ترزقن ا أجتعهني وامرأيت ش ابنيكيف ذل ؟  أ :إنام ش  يف كيهيته, و تعاىل, نه مل يا  يف وعد اهللأ

 (4)ولدا ع  الكرب من ا, أم ترزقني من امرأة أخرى.

ژ  فأزيد يف العبادة ش كراً ل    ,رأيت مل ام ها وق  ر هم ب عممة أع أ : ژژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ژ 

بس وتقب ل بكهيت   ع   عب اديت, ال أن ه ُر  ,تكف عن الك مم أ : ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ژ  :قول ه تع اىلو [10]مررمي:  ژٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  ,ودليهه قوله تعاىلح سو , وهو  حي هلكنه هني عن ,لسانه

 (5)؛ه عقوب ة ل همس  لس انُ و أُ أ  م ة أيام, الناسمع كمم الفأمره وهناه عن   ژں  ں  ڻ  ڻ  

ة واإلشار ,إشارة أ : ژڳ     ڳڱ  ژ فهم يقدر ع  الكمم  م ة أيام,  ,لس اله اآلية بعد ماافهة املمئكة إياه

بالهسان م ن غ ا  قد يكون الرمز وأ ,وكان  إشارته باإل بع املسبحة قد تكون بالهسان وبالعني واليد,

 يتكهموا مل/ب[179] اموا إذاألهنم كانوا  ؛أراد  وم  م ة أيام وأ (6)شبه المس, ,وهو الصو  اخلهي ,نابي

العش   م  ا ب  ني زوال امل  راد بالتس  بيح الص  مة, و ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  رم  زاً  إال

                                           
بني  مل يبني  هنا القدر ال   بهغ من الكرب, ولكنه قال الانقيطي رمحه اهلل: , وال فائدة من ذكر ه ه األقوال, يف حتديد العمر ( 1)

والعتي: اليبس  ژڻ  ں ں ڱ ڱژ :وذل  يف قوله تعاىل عنه ,يف سورة مريم أنه بهغ من الكرب عتًيا

إىل غايته يف كرب أو فساد أو  اه  ن ت  ابن جرير يف تهساه: وكل مُ  وقال, ها ل والعظام من شدة الكربوالقحول يف امل

 .{1/218}. اه  أضواء البيان كهر فهو عا  وعاس

 لسان العرب, مادة: عقر.  ( 2)

 .{6/382}أخرجه الطرب  بسنده عن السد    ( 3)

 . {1/437}البغو   {3/66}ي  ,  انظر: تهسا الثعهبقول احلسن وابن كيسان ( 4)

 {1/438}قول قتادة,  انظر: تهسا البغو   ( 5)

 .{1/93}وقاله أبو عبيدة يف جماز القرآن  {1/438}نقهه البغو  عن الهراء   ( 6)
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, واإلبكار ما بني  مة الهج ر اءالظهر والع   ميت العا تا مي  ومنه سما, الامس إىل غروهب 

  .إىل الضحى

م   ن  أ : ژہ  ژ اخت   ارك  أ : ژۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  ربي   لج أ : ژڻ  ڻ   ۀ  ژ 

ھ  ھ     ھژ م ن ال  نوب أو  (1)كان  مريم ال حت يض,وو من احليض والنهاس, أ ,مسيس الرجال

ومل يكن ذل  ألرد  ,هنا ولد  بم أبأو ع  مجيع نساء العاملني يف أ ,عاملي زماهنا أ : ژھ  ے  

 رر أنثى.ومل حُت  ,بالتحرير يف املسجد وأمن النساء, 

وخ ا نس ائها  ,م ريم بن   عم ران خ ا نس ائها)) يق ول: النبي ل: سمع  اق عيل عن 

 إىل السامء واألرض. بيدهوأشار (3):عن هاام بن عروة  ورو (2)((خدجية

 ,وخدجية بن  خويهد, وفاطمة بن  حممد  ,العاملني مريم بن  عمران رسب  من نساء)) :قال و

 . (4)((وآسية امرأة فرعون

  (5) .قيام يف الصمةو أطييل الأأطيعي رب ,  أ : ژے  ۓ  ۓ  ژ 

                                      (6) .وسال  دماً وقيحاً  ,  قدماهام  رتى ور   ةالصميف ذل , قام   لا ملا قال  املمئكة :األوزاعي

لرك وع ك ان ا وأألنه كان ك ل  يف هيعتهم,  ؛إنام قدم السجود ع  الركوع ژڭ    ڭ  ژ 

ومل يق ل م ع   ژڭ  ڭ  ۇ  ژ  ب ل لهجم ع ,قب ل الس جود يف الرش ائع كهه ا, ول يس ال واو لهرتتي  

  (7)و مع املصهني يف اجلامعة.أوالنساء,  /أ[180] فإنه يدخل فيه الرجال ,شملأعم وإذ هو أ ,الراكعا 

م زكري ا وم ريو حيي ى م ن ر ديث امل كورذل   يقول ملحمد  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ژ 

  .امل كور, ول ل  ذك رذل   أ : ژۈ   ٴۇۋ  ژ أخبار الغي   أ : ژۆ  ۆ  ۈ  ژ   وعيسى

                                           
 .{1/387}زاد املسا  {3/541}قاله ابن عباس والسد , انظر: الدر املنثور  ( 1)

 .{2430}م ومسه {3815 -3432}أخرجه البخار   ( 2)

كان هاام  قة  بتا كثا  :بن سعداقال , لهقيها إلمام احلاف.ظ احلجة, ابن الزبا بن العوام هاام بن عروة رهو أبو املن   (3)

 .{6/46}سا أعمم النبمء  {1/267}ه  طبقا  ابن خياط 146ودعا له.    , رأى ابن عمر احلديث رجة

 .{2431}ومسهم  {5418 -3433}لبخار  أخرجه ا ( 4)

 {1/439}وهو قول جماهد, انظر: تهسا البغو   ]لرب [يف ب زيادة:  ( 5)

 واهلل أعهم ب ل .  {4/54}والقرطبي  {1/440}انظر: تهسا البغو   ( 6)

 .{1/440}انظر: تهسا البغو   ( 7)
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   يربيها أ : ژې  ې   ې  ژ  يف املاء لمقرتاع , حممد يا أ : ژۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  

 يف كهالتها.  ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ 

عيس    ى,  اء عائ    دة إىلوال     ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ژ 

ألنه خرج م ن بط ن  وأ (1)مسح بالربكة, وأهر من ال نوب, وطُ  ,سح من األق ارنه مُ أل ؛وسمي مسيحاً 

مس يح الق دم ال  وأن لها يطان عهي ه س بيل, ويك لئممسحه جربيل بجناره  وأ (2)أمه ممسورًا بالدهن,

ان ك  أو م ن الس يارة يف األرض, (4)أ,س ح ذا عاه ة إال ب رم ا م   ,و هو فعيل بمعنى فاع لأ (3)أمخص له,

ويك ون املس يح بمعن ى الك  اب وب ه س مي ال دجال,  (6)أو املسيح الصديق, (5),مكانبيسيح وال يقيم 

 تعاىل. عند اهلل أ : ژجئ  حئ  مئ   ژ  ذا جاه وقدر أ : ژی  ی  ی  ی  ژ وه ا احلرف من األضداد 

كن  إذا خهو  أنا  :قال مريم أن  رو  ,الكمموق   غااً قبل  أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 

إذا  أ :  ژٻ  ژ  (7)فإذا شغهني عنه إنسان س بح يف بطن ي وأن ا أس مع /ب[180]وعيسى رد ني ورد ته,

أنه يبقى رتى يكتهل, وكممه بع د الكهول ة  أخربها وأ ,بعد نزوله من السامء أو (8),رفعاجتمع قبل أن يُ 

وكمم ه يف امله د معج زة ويف  ,نبي اً برش ها بنب وة عيس ى ژٻ  ژ  وأ (9)خباره عن األشياء املعج زة,إ

 .رهيامً   ژٻ  ژ  وأ ,الكهولة دعوة

حسن   ت ال رأ  و جي ودالعق ل وه ا يكم ل فياإلنسان؛ إذ هي احلالة الوس طى, ول وارأ دُ  أمح  والكهولة 

ل   اإلي ان بتنقهه من ر ال إىل ر ال, وذ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ وفائدة أنه و ف أنه  ,التجربة

 ژپ  پ  پ   ژ رد ع  من يدعي فيه اإللية,  م زاد ذل  بياناً بأن قال 

                                           
 .{3/547}والدر املنثور {1/389}وزاد املسا  {6/414}قول احلسن وسعيد, انظر الطرب   ( 1)

 .{1/389}, انظر: زاد املسا القاسم ابن وركاه الدماقي سهيامن أبو قاله ( 2)

 .{1/389}رواه عطاء عن ابن عباس, زاد املسا  ( 3)

 .{1/440}قول ابن عباس يف رواية, البغو   ( 4)

 .{1/389}قاله  عه , زاد املسا  ( 5)

 وعزاه السيوطي البن املن ر وابن أيب راتم. {3/547}والدر املنثور  {6/414}  ل النخعي, تهسا الطربوق ( 6)

 .{1/440}رو  عن جماهد, وأورده املصنف بصيغة التمريض. انظر: تهسا البغو   ( 7)

 .{1/440}قاله مقاتل,  انظر: تهسا البغو   ( 8)

 .{3/69}تهسا الثعهبي   ( 9)
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 :, فعند ذل  تب ارك وتع اىلمل يصبني رجل, قال  ذل  تعجباً  أ : ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ  

 . تعاىل عمؤه وشأنه كام يريد ژٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ژ 

إن اهلل أو  ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ :ع   له .ظ الغيب ة يف قول ه رداً  ,وعا  م بالي اء نافع  ژڄ  ژ 

  الكتاب ة واخل ط أ : ژڄ  ژ خمربًا عن نهسه تعاىل  (1),بنون التعظيم ومن بقي ,ويعهمهبعيسى  يبرشك

 ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

إنام كان رس والً بع د  وأ ,الصباكان رسوالً يف رال  ,عهه رسوالً جيو أ : ژڃ  چ  چ  چ      ژ

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ   /أ[181] :فه ام بع ث ق ال ,وآخ رهم عيس ى ,يوس ف إرسائي لالبهوغ, وأول أنبياء بني 

, وه و   دقه وارد ءألن الكل دل ع  يش ؛قال: بآية وأتى بآيا و ,عممة تصد  قويل أ : ژڍڍ   

ع   مزةنافع بكرس ال  ژڌ  ڌ  ژ  قال:  ؟هي وما قال ذل  عيسى لبني إرسائيل, قالوا:فهام  ,يف الرسالة

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ ر ر وأق د  أ  و   أ :  ژڌ  ژ ب أين  أ : (2)ب الهتح م ن بق ياالس تئناف, و

ن افع  ژڑ  ک  ک  کک  ژ  لط ني  ا أ : ژژ  ڑ   ژ أ هحته إذا  ءمن هيأ  الش ة,واليئة الصورة املهيأ

 ؛ألن ه أكم ل الط ا خهق اً  ,اخلهاشبخهق هاش, وخص اخلُ  سوىهق مل خيو ,نوعأراد ال  اوارد (طائراً )

 (3) ألن لا  دياً وأسناناً وهي حتيض.

اخلهق  ليتميز فعُل  ؛فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً  إليهينظرون  واكان يطا مادام (4)قال وه :

  .أراد أنه خهق طااً كثااً  (6),, ومن بقي باجلمعتعاىلعهم أن الكامل هلل وليُ  (5)؛من فعل اخلالق

  (8),و هو األعمىأ (7)لد أعمى,ال   وُ  ه:كماأل, أشهيهام أ : ژگ  گ  گ   ژ 

                                           
 .{1/478}مء البرش إحتاف فض {2/240}انظر: النرش  ( 1)

 .{2/240}النرش  {206}السبعة  ( 2)

 .{3/810} الكربى احليوان رياة ( 3)

 , أخ  عن ابن عباس وجابر وابن عمر عنده من عهم أهل الكتاب يشء كثاالصنعاين, األخبار  القصيص,  وه  بن منبه  (4)

 .{4/544}وسا أعمم النبمء  {5/543}ه  الطبقا  الكربى 114 . كان  قة تابعيا :قال العجيلوغاهم, 

 .{1/392}وزاد املسا  {1/441}انظر: تهسا البغو   ( 5)

 .{2/240}النرش  {206}أ  بقية القراء . السبعة  ( 6)

 .{1/392}وزاد املسا  {1/441}والبغو   {6/428}قاله ابن عباس وقتادة وابن قتيبة والزجاج, انظر الطرب   ( 7)

والبغو   {6/429}ذكره ابن جريج عن ابن عباس, ومعمر عن قتادة, وبه قال احلسن والسد , انظر: تهسا الطرب   ( 8)
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ألهن ام داءا  ؛خ ص ه  ين وإن امال    ب ه وض ح,  ژگ   ژ  (1)الهي ل دونهو ال   يب  بالنهار أو  

 املعجزة من جنس ذل . تعاىلاهلل  يف زمن الط , فأراهم قد بعث عيسى نعياء, وكاإ

م ن أط ا  م نهم أن  ,يف اليوم الوارد من امل رىض مخس ون أله اً  عيسى  : اجتمع عقال وه 

 (2)وكان يداومم بالدعاء ع  هط اإليامن. ,طق ماى إليه عيسىومن مل يُ  ,يبهغه بهغه

وابن العج وز, وابن ة الع اه, وس ام  ر, عازأنهسأربعة  أريا قال ابن عباس: /ب[181]  ژگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ژ 

وك ان بين ه وبين ه ا , م  أن أخ اك ع ازر :أخته إىل عيس ى فأرسه  ,بن نوح, أما عازر فكان  ديقًا له

ه, , فقال ألخت ه: انطهق ي بن ا إىل ق ربأيامفوجدوه قد ما  من   م ة  ,فأتاه هو وأ حابه ,مساة  مث

وأم ا اب ن العج وز  ,لد ل هفخرج من قربه ووُ  ,إىل قربه, فدعا اهلل تعاىل فقام عازر وودكه يقطر فانطهق 

أعن ا  ع ن عيسى فجهس ع  رسي ره, ون زل  تعاىل فدعا اهلل ,ملع  رسير حُي  ,به ميتًا ع  عيسى رَّ مُ ف

ك ان فوأم ا ابن ة الع اه  ,ل د ل هفبقي ووُ  ,الرجال, ولبس  يابه, ومحل الرسير ع  عنقه ورجع إىل أههه

وأما س ام ب ن ن وح ,  ,رياها وبقي  وولد لاأمات  له بن  باألمس, فدعا اهلل  ف (3),يأخ  العاور رجل  

خوف اً م ن  ؛فخرج من قربه وقد ش اب نص ف رأس ه ,اهلل األعظم باسمجاء إىل قربه فدعا  فإن عيسى 

 باسمولكن دعوت   ,قال: قد قام  القيامة؟ قال: الف ,قيام الساعة, ومل يكونوا يايبون يف ذل  الزمان

 تع اىل م ن س كرا  امل و  ف دعا اهلل تع اىل يعي ين اهلل أنقال: برشط  ,األعظم,  م قال: م  تعاىل اهلل

 (4)فهعل.

وب ام يأك ل  ,ان خيرب الرجل ب ام أك ل البارر ةك ,عاينهيمما مل  أ : ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ژ 

 اليوم.

 /أ[182] ويق ول لهغ مم: انطه ق ,ث الغهامن بام يصنع آباؤهمحيد   ابان عيسى يف الكتَّ ك (5)السد :

فيقول ون  ,الا  يءرتى يعطوه ذل   ,إىل أههه ويبكي عهيهم ه  الغمم في ,هه  ك ا وك اأفقد أكل 

                                                                                                                                
 .{1/392}وزاد املسا  {1/441}

 .{1/441}والبغو   {6/428}قول جماهد والضحاك, انظر تهسا الطرب   ( 1)

 .{6/431} .ائيهيا , ول ل  قال الطرب : وزعم وه  ..ولعهه من اإلرس {1/442}انظر: تهسا البغو    ( 2)

 رش من أموال الناس. لسان العرب, مادة: عرش.    ال   يأخ  العُ  ( 3)

    .{1/442}تهسا البغو   ( 4)

له  :بن عد . وقال االسد   قة :محد بن رنبلأ, قال وهو السد  الكبا ,هرس, املالكويف إسامعيل بن عبد الرمحن السد   (5)
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فجمع وهم  ,تهعبوا مع ه ا السارر ال وقالوا: ,فحبسوا  بياهنم عنه ,فيقول: عيسى هب ا؟ أخربكمن  

 :ق الوا: خن ازير, ق ال عيس ى فقالوا: ليسوا هنا, قال: فام يف ه ا البي  ؟ ,فجاء عيسى يطهبهم ,يف بي 

 ,فهم   ب ه بن و إرسائي ل, ذل  يف بني إرسائيلا فها (1),هم فإذا هم خنازيرنك ل  يكونون, فهتحوا ع

 ,ه  ا يف املائ دةك ان و إن ام أم  ,  أه لإىل   هارب ةلا, وخرج    ا    مه محهته ع  مُح  أعهيه   فهام خاف

فخ انوا  ,ال خيون وا وال خيبئ وا أنأمروا ف لغاهم, والسهوى كاملن   ,نزل عهيهم أين كانواتوانًا خ    وكان

ڻ    ڻژ  (2)خنازير. تعاىل فمسخهم اهلل ,خروا منهابام أكهوا من املائدة وما ادَّ عيسى خربهم أفلغد,  واوخب 

  ژۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   ژ كور  امل أ : ژۀ  

ھ  ھ  ے  ژ  ,لهظا, ورال معنى, وتقديره وجئتكم مصدقا  ژڃ  ژ عطف ع   ژھ  ژ 

  .من الهحوم والاحوم أ : ژے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  

 (3) .الكل  كر البعض ويراد بهويُ  ,رم عهيكمكل ال   ُر  أ : ,أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل

 رتبط بعض النهوس محامهايأو               (4):كقول لبيد

ژ  ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  اوار د اا جنس لكوهن  ؛دهاورَّ ور من اآليا  وكامل  أ :ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ 

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  
(5)

 

 وأرادوا قته ه استن   أ : ژوئ   ۇئ   ژ   (2)رأى أو (1),فع ر أو (6),وجد أ : ژەئ   ەئ   وئ  ژ 

 ,إىل بني إرسائيل وأمره بالدعوة, نهته بنو إرسائي ل أرسههملا ألن اهلل تعاىل  ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ژ عهيهم 

                                                                                                                                
ه  الطبقا  الكربى 127.  وهو عند  مستقيم احلديث  دو  ال بأس به ,ردها عن عدة شيوخوأراديث ي

 .{5/264}سا أعمم النبمء  {2/132 }ال ي  الكامل  {6/323}

 .{1/442}والبغو   {6/435}انظر الطرب   ( 1)

 .{1/442}البغو   قاله قتادة, انظر: تهسا ( 2)

 .{1/94}جماز القرآن  ( 3)

هف يف , فأس هم ورس ن إس ممه, وف د قوم همع  قدم ع  النبي , عقيل الااعر املاهور أبو ,العامر  لبيد بن ربيعةهو  ( 4)

. والبي   يف {5/675}اإل  ابة ه . انظ ر: 41,  سنة, عاش أكثر من مائة معدود يف فحول الاعراء ,اجلاههية واإلسمم

 وفيه: يعتهق, بدل: يرتبط. {175}ديوانه 

 /ب[بعد قوله: )وربكم( 182هناية الهورة ] ( 5)

 .{1/216}قاله الهراء, انظر: معاين الهراء  ( 6)
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وك ان لته    ,أض افهامو فأرس ن إل يهام ,رج هو وأمه يسيحان يف األرض, فنزل ع  رجل يف قريةفخ 

فقال   ل ا  ,فجاء ذل  الرجل يومًا مه تاًم رزين اً, ف دخل منزل ه وم ريم عن د امرأت ه ,د  تار معاملدينة جبَّ 

خربيني لعل اهلل يهرج كربته, قال : إن لنا أقال : ال تسأليني, قال :  ن زوج  أراه كئيباً,أمريم: ما ش

قبه, واليوم نوبتنا فإن مل يهعل عا اخلمر يوما,ويسقيهم  ,ا أن يطعمه وجنودهكًا جيعل ع  كل رجل منَّمه  

كهي ذل , فقال  م ريم لعيس ى فيُ  ,فإين آمر ابني فيدعو له ,وليس عندنا سعة, قال : فقويل له ال متم

ق ال, فق ويل ل ه إذا فإلين ا وأكرمن ا,  أرس نال تبال فإنه ق د ويف ذل , فقال: إن فعه  وقع ه, قال : 

ل  , ف دعا اهلل عيس ى, فتح ول م اء فهع ل ذ ,  م أعهمن ي ,اقرتب ذل  فامأل قدورك وخوابي   م اء

, ق ال: فهام هب اخلمر   ,فهام جاء امله  أكل ,مثهه قط ر الناُس القدور مرقًا وحلاًم, وماء اخلوايب مخرًا مل ي  

وليس   مث ل  /أ[183],ف إن مخ ر  م ن ته   األرض قال: من أرض ك ا, قال امله : ؟من أين ه ا اخلمر

عن د  غ مم ال  ,ق ال: أن ا أخ ربك ,ع  امله  واشتد عهيهه ه, قال: هي من أرض أخرى, فهام خهط 

فجع ل امل اء مخ راً, وك ان لهمه   اب ن يري د أن  تع اىل ن ه دع ا اهللأشيئًا إال أعطاه إي اه, و تعاىل يسأل اهلل

ع ل امل اء مخ راً أن جين رج مً دع ا اهلل إاخلهق إليه, فق ال:  أر بأيام, وكان   (3)يستخههه فام  قبل ذل 

فإنه إن عاش  ,فقال عيسى: ال تهعل ,يي ابني, فدعا عيسى فكهمه يف ذل له رتى حُي يبنَّ ستجليومرقا, 

وأم ي ن  ه  ري ث نا اء,  أرييته ترتك وين إنقال عيسى: فوقع ه, فقال امله : ال أبايل أليس أراه, 

ته قد ع اش تب ادروا بالس مح, فهام رآه أهل ممهك ,فدعا اهلل فعاش الغمموعاهده ع  ذل , , قال: نعم

ذه   و ,ف اقتتهوا ؟أبوه ناكام أكه ناا ابنه فيأكهنرتى إذا دنا موته يريد أن يستخهف عهي ,نا ه اوقالوا: أكه  

ق ال:  ,د السم ينص قالوا:يصطادون السم , فقال: ما تصنعون ؟  مباحلواريني وه اعيسى وأمه فمر

 ب ه ف آمنوا ,عيسى ابن م ريم عب د اهلل ورس وله قال: ؟ن ومن أ قالوا:أفم متاون رتى نصطاد الناس, 

  (4)وانطهقوا معه.

                                                                                                                                
 .{1/94}قاله أبو عبيدة, جماز القرآن  ( 1)

 .{1/443}قاله مقاتل, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 دة ]اليوم[.يف )ب( زيا ( 3)

واملصنف هنا مل يورد األ ر كامم, وهو يف الدر املنثور وعزاه البن عساكر عن  {6/444}أخرجه الطرب  عن السد   ( 4)

 .{3/584}ابن عباس
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يف ذا  اهلل  أ : ,م   ن أع   واين يف اهلل أ : (1)(يف) :إىل بمعن   ىأو  ,م   ع اهلل أ : ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ژ  

 أو (2),يادين  وناحلواريوكان , تعاىلاهلل  ةه إىل ن تمعناه من يضم ن  ,و إىل يف موضعهأوسبيهه, 

  (3) يبيضوهنا. أ :وا ب ل  ألهنم كانوا حيورون الثياب سمُ  , أومرني م , أوقصارين

 ,, فدفعته إىل رئيسهم ليتعهمقصارينإىل السهمته فآخر ما  ,أعامل شتى /ب[183] يفسهم  مريم عيسى أو 

ج وأنا خ ار ,وعرض له سهر, فقال لعيسى: إن  قد تعهم  ه ه احلرفةكثاة  ياب  هعند  فاجتمع

كل وارد منها بخيط ع  الهون ال     مُ  ثياب, وقد عه  ال فا بغ ه ه ,يف سهر ال أرجع عرشة أيام

ط بخ عيس ى جب ًا وار دًا ع   ل ون و, وخ رج منه ا تكون فارغًا وق  ق دومي أنصبغ به, فيج  يُ 

ي ع مجع   م ا أري د من  , فق دم احل وار  وهلل تعاىل وقال: كوين بإذن ا ,مجيع الثياب هوأدخه ,وارد

 قال: كهها, قال:اجل , هي؟ قال: يف  أينقال:  منها,قال: فرغ   الثياب يف اجل , فقال: ما فعه ؟

و وب ًا أمح ر و وب ًا  أخرض ,فأخرج عيسى  وب ًا  فانظر,فقال: قم  الثياب,لقد أفسد  ته  , قال نعم

فق ال  تع اىل, أن ذل   م ن اهلل عه موي ,فجع ل احل وار  يتعج   أراده ا,ع  األل وان الت ي ,  هرأ

 (4),و سموا رواريني لصهاء قهوهبمأ , فهم احلواريون ,فآمن به هو وأ حابه ,لهناس: تعالوا فانظروا

 ا ن يوك انوا  ,م ك انوا أ  هياء عيس ىألهن  (6),هم األ  هياء أو (5)ونورها, ر العبادة أملا عهيهم من  وأ

 (8).النارصأو  (7),هم الوزراء أواخلمفة, صهح لم ت نهم ال ي رجمً, أوعرش 

فانت دب  ,فانت دب ال زبا,   م ن دهبم ,  م ن دهبم ,فانتدب الزبا ,يوم اخلند  (9)[الناس]  النبي دبن

  (1)((روار  الزباإن روارياً و ن لكل نبيإ))  فقال  ,الزبا

                                           
 .{1/94}جماز القرآن  {1/444}قاله احلسن وأبو عبيدة, انظر: تهسا البغو   ( 1)

 .{1/444}والبغو   {6/449}الطرب   تهساجماهد والسد , انظر وقاله ابن عباس  ( 2)

 .{1/444}وتهسا البغو   {1/95}قاله الضحاك ومقاتل وأبو عبيدة واحلسن, انظر: جماز القرآن  ( 3)

 .{1/444}البغو   {6/450}قاله الضحاك, انظر: تهسا الطرب   ( 4)

 .{1/444}قاله ابن املبارك, انظر: تهسا البغو   ( 5)

 .{1/446}فتح القدير  {1/444}الكهبي وعكرمة, انظر: تهسا البغو  قاله ابن عباس و ( 6)

 .{1/444}البغو   {6/450}قالام قتادة, انظر: تهسا الطرب   ( 7)

 .{2/41}وه ا هو الصحيح كام قال ابن كثا يف تهساه  {1/446}قاله سهيان بن عيينة, انظر: فتح القدير ( 8)

 (.مابني املعكوفني حم وف يف )ب ( 9)
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ژ  ,ا عيس ى ي أ : ژی  ی  ی  ژ  ,تعاىل ن اهلل وان دي أع أ : ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ژ  

  ژی  جئ  حئ   

 ژٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ژ 
پ  پ   ژ   عيس    ى أ : ژٻ  پ  ژ  ,م    ن كتاب      أ : /أ[184]

 مع حممد  و, أألن كل نبي شاهد أمته ؛مع النبيني , أوشهدوا ألنبيائ  بالصد  أ : ژپ  ڀ  

  بالبمغ.ألهنم ياهدون لهرسل  (2)؛وأمته

ع اد إل يهم بع د إخ راج  عيسى ألن ؛بروا يف قتل عيسىدإرسائيل كهار بني  أ : ژڀ  ژ 

وتواطئوا ع  الهت  به ف ل  مكرهم,  ,قومه إياه وأمه مع احلواريني, و اح فيهم بالدعوة فهموا بقتهه

: تع  اىل ف  املكر م  ن املخه  وقني: اخلب  ث واخلديع  ة واحليه  ة, وم  ن اهلل ژڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ژ 

 وأ ,فسمي اجلزاء باسم االبت داء (3),جمازاالم ع  مكرهم تعاىلمكر اهلل أو  ,بغتةالعبد  أخ وستدراج اال

أن وذل    ؛مكر اهلل تعاىل يف اآلية خا ة إلقاؤه الابه ع   اربهم ال    أراد قت ل عيس ى رت ى قت ل

 خنازير. وافدعا عهيهم فمسخ ,ق فوه وأمهف رهطا عيسى استقبل

 ه ادخه ه خوخ ة فيأجربي ل ف تع اىل فبع ث اهللاليهود ع  قتهه,  , واجتمع معفهام رأى ذل  موذا فزع 

ويقتهه,   ع  عيسىانوس أن يدخل طبفأمر موذا ط نة,ز  وْ ته  الرَّ  يفإىل السامء  تعاىل اهلل هفرفع (4) روزنة

 أو (5), فهام خ رج قته وه و  هبوه,عهيه شبه عيسى تعاىل اهلل ىفألق ,نه يقاتههأفظنوا  ,فدخل فأبطأ عهيهم

, فجم ع احل واريني ته   الهيه ة عيسى بينهم وبنياملمئكة رال  وفأظهم  األرض, أهنم أرادوا قتهه 

عن ه كهرن يب أردكم قب ل أن يص يح ال دي  ويبيعن ي ب دراهم يس اة, فخرج وا ي  قال: ل  و وأو اهم,

, م  ني درمه اً   ع   املس يح؟ ق الوا: [/ب184] واليهود تطهبه, فقال أرد احل واريني م ا جتعه ون يل وأدلك م

فق ال: أن ا ال    , خ  فأ ,ف عرُ و عهي ه ش به عيس ى تعاىل هام دخل البي  ألقى اهللف, ودلم عهيه هافأخ 

                                                                                                                                
 .{2415}ومسهم  {2997-2847 -2846}أخرجه البخار  يف مواضع  ( 1)

وعزاه السيوطي يف الدر املنثور لعبد بن محيد وابن املن ر من طريق  {1/445}قاله ابن عباس, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{3/595}الكهبي عن أيب  الح, 

من  ها  اهلل تعاىل التي تهيق بجمله وعظمته, ومن آ ارها  واملكر  هة {1/419}قاله الزجاج, انظر معاين الزجاج  ( 3)

 , ومن آ ارها أخ  العبد بغتة.وعمماالا هنا إلقاؤه الابه ع   اربهم ملا أرادو قتل عيسى 

ن ةُ  ( 4) ْوز  ةُ : الرَّ  . لسان العرب: رزن.اخلر  يف أ ع  السقف, وهي الُكوَّ

 .كهبي عن أيب  الح عن ابن عباس ريض اهلل عنهام, واإلسناد ساقط لضعف الكهبي وأيب  الحذكره ال ( 5)
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تبكي ان عن د املص هوب, فج اء أخ رى ج اء  م ريم وام رأة وو  هبوه,  ي ه, فهم يهتهتوا إلهدلهتكم عهي 

لم, فه ام ك ان  هشب ءن ه ا يشإون اهلل تعاىل رفعني ومل يصبني إال خا, إقال: عمم تبكيان؟ و ,عيسى

 ,أرد بكاءها يف جبهها, فإنه مل يب  عهي    (1) نية,جدالط ع  مريم املوببال تعاىل اهللأمره  ,بعد سبعة أيام

فه ام ه بط عيس ى ع   اجلب ل  , فبثهم يف األرض دع اةني م ليجتمع ل  احلواري أرد رزهنا,ومل حيزن 

فيه ا النص ارى,  ره  الهيهة هي التي ت دخوت تعاىل,  م رفعه اهللىل به, هعل ما أمره اهلل تعااشتعل نوراً, ف

ق ال  ,عيس ىأن  أو (2) ,إل يهم  ث ك ل وار د م نهم بهغ ة م ن أرس هه عيس ىدَّ حت فهام أ بح احلواريون 

 ,أن ا ي ا نب ي اهلل, فقت ل ذل   الرج ل :همفقال رجل من ؟ق ف عهيه شبهي فإنه مقتولأل حابه أيكم يُ 

وطار مع املمئكة فه و  ,عنه ل ة املطعم واملرشبورصف  ,عيسى ورفعه وكساه الريش تعاىل ومنع اهلل

مريم ولا  مث عرشة س نة, وول د   به محه ونسيًا مهكيًا سامئيًا أرضياً, إ, وكان عرشمعهم رول ال

در ع   أرض س كنإلمليض  مخ س وس تني س نة م ن غهب ة ا (3),شهم أور رض أم من ببي  خل عيسى

إلي ه ع   رأس  م  ني س نة, ورف ع م ن بي   املق دس ليه ة الق در م ن ش هر  تعاىل أورى اهللو (4),بابل

  (5)رفعه س  سنني.رمضان, وهو ابن  مث و م ني سنة فكان  نبوته  مث سنني, وعاش  أمه بعد 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ژ 
 (7)ن ال  دنيا م  ن غ  ا م  و ,قابض    ورافع    م   أ : (6)

ألن قوم ه تن  وا بع د رفع ه ال بع د موت ه,  ,قبض تني أ : [117املائردة: ] ژۉ  ۉ  ژ  :قول ه تع اىل يللب د

ن ق ولم , م  مُ س ه  ت  مُ  أو أينتوفي  ك ا إذا أخ ته تام اً,  :, منل بسوءنتوافيًا مل  رافع  إيلَّ فمعناه: إين 

                                           
 اسم موضع يف جبهها كام عند البغو . ( 1)

 والكهبي مرتوك متهم.  {1/446}أورده البغو  عن الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس  ( 2)

  .{252 -238}معجم املعامل اجلغرافية  وأورشهيم هي املقدس. ,بي  حلم: قرية قرب بي  املقدس ( 3)

إردى عجائ  الدنيا القديمة  ,ماهورة بحدائق بابل املعهقة -أعاد اهلل إليها أمنها واستقرارها -اليومالعرا   مدينة يف هي  ( 4)

 .{39}, بجوار مدينة احلهة. املرجع السابق بني النهرين هاتقع آ ار, وقد اند ر  بابل, السبع

 .{1/446}بغو  عن قتادة ذكره ال ( 5)

 /أ[ بعد له.ظ اجلملة من اآلية.185هناية الهورة ] ( 6)

قاله احلسن والكهبي وابن جريج وكع  األربار وحممد بن جعهر وابن زيد وابن قتيبة, انظر: تهسا الطرب   ( 7)

 .{1/106}وتهسا غري  القرآن  {1/397}تهسا املاورد   {6/456}
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ق الوا:  (2)امل و , التويفأو  ,ورافع  إيل  ميمن أين أ : (1), النومالتويفأو تسهمته,  أ : ,توفي  منه ك ا 

تق ديم  أوفي ه ,س بع س اعا أو  ,رفع هو  م أري اه  ,  مث س اعا  م ن النه ار  عيسى توىف تعاىل اهللإن 

 (3)ومتوفي  بعد إنزال  من السامء. ,يل ومطهرك من ال ين كهرواإرافع  و أ : ,وتأخا

   :اىل ع ه ت ول ق ,م ع ال ن ق فقرآن؟  عيسى يف ال جد نزول هل ت (4) :ل لهحسني بن الهضل ي ق

 يكتهل بعد نزوله, قالوا يمكث يف األرض بعد وإنام  ,مل يكتهلفإنه رفع و [46]آل عمران:  ژٻ  ژ 

                                           
وه ا التهسا ياهد له قوله {1/397}تهسا املاورد   {1/447}نس, انظر: تهسا البغو  قاله الربيع بن أ ( 1)

 .{1/219}[ وانظر: أضواء البيان 42]الزمر:  ژ ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ  تعاىل:

 .{3/596}والدر املنثور  {6/457}قول ابن عباس انظر: تهسا الطرب   ( 2)

والبغو   {1/420}ومعاين الزجاج  {1/219}والضحاك, انظر معاين الهراء  قول الهراء والزجاج ( 3)

{1/447}. 

مام, الهغو , املحدث, العممة, املهرس, اإل  م النيسابور , الكويف البجيل بن عما احلسني بن الهضلأبو عيل  ( 4)

 ,يعهم الناس ويهتي هبا بقيوفسكنها,  انيسابور, وابتاع له دارعامل ع ه يف معاين القرآن, أقدمه ابن طاهر معه 

 .{13/416}. سا أعمم النبمء وهو ابن مئة وأربع ه 282عام إىل أن تويف 
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 (1)نزوله أربعني سنة,  م يتوىف ويصيل عهيه املسهمون. 

  ژڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ , خمرج     ومنجي     أ : ژڤ  ڦ ڤ  ڤ ژ 

فه م ف و  ال  ين كه روا  ,حمم د  ةهم أهل اإلسمم ال ين  دقوه واتبع وا دين ه يف التوري د م ن أم 

ه م  وأه م ال روم,  وأ (3)و احل واريني ف و  ال  ين كه روا,أ (2)ظاهرين قاهرين ب العزة واملنع ة واحلج ة,

ومه  النصارى دائ م إىل قري   م ن قي ام الس اعة, , اليهود انقرضن مه  إف (4)ليهود,و  افالنصارى 

   [/ب185] .يندتباع الاال  ,عاء واملحبةبمعنى االد   ع  ه ا باعفيكون االت  

 ,الدين وأم ر عيس ى من أ : ژچ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ژ يف اآلخرة  أ : ژڃ  چ  چ   ژ 

ڑ   ڑ  ژ  بالن ار أ : ژژ  ژ بالقتل والسبي واجلزي ة  أ : ژژ   ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ 

ڳ  ژ  (5),ب النون من بق يرهص بالياء, و ژک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  

 أ : ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ نخ ربك ب ه  أ : ژں  ڻ  ژ   امل  كور أ : ژں  ژ   ژڱ    ڱ  ڱ  ڱ   

ال  كر احلك يم ه و اله وح  وأ ,ك م املمن وع م ن الباط لملحاال  كر  وأال كر ذ  احلكم ة,  أ : ,القرآن

  ؛العمما  الدالة ع  نبوت  أ :من اآليا   وأ (6),رة بيضاءد من شاملحهوظ, وهو معهق بالعر

                                           
 نهيس وال  ) ) ,   اب  باألراديث الصحيحة منها ما ورد يف الصحيحني من رديث أيب هريرة نزول عيسى  ( 1)

. وورد {155}ومسهم  {2222}(( احلديث أخرجه البخار  ...مقسطا ركام مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيده

 {4324}, أخرجه أبو داوود مكثه يف األرض أربعني يوما يف رديث  من طريق عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة 

يف املستدرك و ححه ووافقه ال هبي  واحلاكم {6/459}والطرب   {6821}وابن ربان  {437, 2/406}وأمحد 

 .{6/602}ر يف الهتح وابن رج {4163}

 .{6/462}الطرب   {1/448}قول قتادة والربيع والاعبي ومقاتل والكهبي وابن جريج,  انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{4/66}, القرطبي الضحاك وحممد بن أبانقول  ( 3)

 .{1/397}, زاد املسا ابن زيد هقال ( 4)

 .{2/240}النرش  {206}السبعة  ( 5)

بن , واعبد الرزا ل {14/121}وعزاه يف الدر املنثور  {16/489} ابن جرير , أخرجهه ا رديث عن ابن عباس  ( 6)

 واحلاكم {10605} الطرباينأخرجه و ,وابن مردويه, الايخ يف العظمة وأيب, والبيهقي يف األسامء والصها  ,املن ر

اسم أيب  ويف احلديث أبو محزة الثاميل, قال عنه ال هبي: {4/305, 1/325} عيم يف احلهيةن وأيب {3917 -3771}

 .{185}. ضعيف رافيض . وقال ابن رجر يف التقري :وهو واه بمرة , اب  :محزة
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 وأن  أمي ال تقرأ. ,إليه ىألهنا أخبار ال يعهمها إال قارئ كتاب أو من يور 

هن  م ؛ ألنزل    يف وف  د نج  ران ژڭ      ڭ  ۇ  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ژ 

أجل هو )) قال: ,قالوا : تقول إنه عبد ((؟وما أقول)) : مال  تاتم  اربنا ؟ قال:قالوا لرسول اهلل 

هل رأي  إنساناً قط من غا أب؟  :وقالوا ,فغضبوا ((الع راء البتول إىلعبد اهلل ورسوله وكهمته ألقاها 

  (1).  ه ه اآليةزلفن

ڭ      ژ  :وإن  ام ق  الفك  ان,  أ :  ژڭ      ڭ  ۇ  ژ   /أ[186]لعيس  ى  أ :  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ژ  :تع  اىل وقول  ه

قه   ل ه: ك ن  أ : أخ ربتكم,ه   م ت معن اه خهق؛ وال تكوين بعد اخلهق خهقه :بعد أن قال ژڭ  ۇ  

  م  أ :درمه اً,  أمس م أعطيت   ,  اليوم درمهاً قول الرجل: أعطيتك ,فكان من غا ترتي  يف اخلهق

 أ  ل إىله و رد ف رع ووفيام سبق من التمثي ل دلي ل ج واز القي اس, , درمهاً  أمس أعطيت أين  أخربك

  (2)ما.آدم بنوع شبه  إىل  , وقد رد اهلل تعاىل خهق عيسىمابنوع شبه 

 ژٴۇ  ۋ  ۋ    ۈ   ۈ ژ  ,و جاء احلق من رب أ  (3),هو احلق أ : ژۇ  ۆ  ۆ  ژ 
ته اعهوا  ,وايأ  هه تع ال ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ژ  جادل  يف عيس ى أ : ژۅ  ۅ  ۉ  ژ 

ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ  (4)فاس تثقه  الض مة ع   الي اء فح   ف  واملج يء, م ن العه و

 ي عن ي ژۇئ  ژ  أمهام, ژوئ  ژ احلسن واحلسني,  ژەئ  ژ  جزم بجواب األمر ژائ    ژ   ژۇئ   

 وأ (5)نترض  ع يف ال  دعاء, أ : ژۆئ   ۆئ  ژ   ,جلامع  ة أه  ل ال  دين و ه  و ع    العم  ومأ ,وعهي  اً  نهس  ه

 .ة اهلللعن أ : ,يقال: عهيه هبهة اهلل ,االلتعان :واالبتهال (7),نهتعنأو  (6),نجتهد

                                           
لسد  , وه ه من الطر  الضعيهة عنه, وأورد نحوه عن قتادة وااحلديث أخرجه الطرب  من طريق العويف عن ابن عباس  ( 1)

  .{104}وأورده الوارد  يف أسباب النزول بم إسناد  {6/468}وعكرمة وحممد بن جعهر بن الزبا وابن زيد. 

 .{1/327}انظر: تهسا السمعاين  ( 2)

 يف )ب( زيادة ]من رب  أ  هو احلق[. ( 3)

 .{3/224}والدر املصون  {3/188}انظر: البحر املحيط  ( 4)

 . {1/450}: تهسا البغو  انظر قاله ابن عباس  ( 5)

 . {1/423}ومعاين الزجاج  {1/450}يف الدعاء, وهو قول الكهبي والزجاج,  انظر: تهسا البغو   :أ  ( 6)

 .{106}تهسا غري  القرآن  {1/96}وجماز القرآن  {1/450}قاله الكسائي وأبو عبيدة وابن قتيبة, تهسا البغو   ( 7)
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وف د نج ران  رس ول اهلل  دعامر عيسى, ف أمنا ومنكم يف  أ : ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ   

أتي   غ داً, فخ م ونوننظ ر يف أمرن ا  [/ب186] ق الوا: رت ى نرج ع بعدما قرأ عهيهم ه  ه اآلي ة, ةاملباهه إىل

 ت رى؟ ق ال: واهلل لق د ع رفتم ي ا عب د املس يح م ا يا -موكان ذا رأم  - :فقالوا لهعاق  ,بعضببعضهم 

نب   غاهم, وال  ,فعاش كباهم نبياً  قوم قط  باهل واهلل ماون حممداً نبي مرسل, إ ,معرش النصارى

 إىلفوادعوا الرج ل وان  فوا قائهون, ما أنتم  قول فإن أبيتم إال اإلقامة ع  ,نَّ ههكُ تُ ولئن فعهتم ذل  ل

وفاطم ة متش  خهه ه وع يل  ,آخ  ًا بي د احلس ن ,حلسنياوقد غدا حمتضنًا  بمدكم, فأتوا رسول اهلل 

إين ألرى وجوه اً  ,فقال أسقف نجران: يا معرش النص ارى ((نوام  أإذا دعو  ف)) :ويقول لم ,خههها

وال يبق ى ع   وج ه األرض  ,تههك واف فم تبتهه وا ,زالهمكانه ألعن يزيل جبمً  أن تعاىل لو سألوا اهلل

س هموا يك ن لك م م ا أف إن أبي تم املباهه ة ف)) :فق ال  ,نمعن  إن ا ال فقالوا يا أبا القاس م:  ,ن اين

, طاقةمن فقالوا: مالنا بحرب العرب  احلرب, فقال: إين أناب كم ,فأبوا ((مسهمني وعهيكم ما عهيهمله

ولكنا ن د  إلي  كل عام ألهي رهة, أله ًا يف   هر وأله اً يف رج  , ع   أن ال تغزون ا وال ختيهن ا وال 

إن الع  اب ق د ت دىل ع   أه ل  ,وال   نهيس  بي ده)) وقال: ,ع  ذل  فصاحلهم  ,تردنا عن ديننا

نجران  تعاىل والضطرم عهيهم الواد  ناراً, والستأ ل اهلل ,ولو تمعنوا ملسخوا قردة وخنازير ,نجران

  (1).((هم رتى ههكواكه  /أ[187]ا رال احلول ع  النصارى الاجر, ومل   رؤوس رتى الطا ع  ,وأههه

ڀ  ٺ  ژ   ,وم ا إل ه إال اهلل أ : ,زائ دةمن  ژپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ژ  ,نبأ احلقال أ : ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ژ 

  ژٺ    ٺ      ٺ  ٿ  

 غا اهلل إىل عبادة (2)دعونال ين ي ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ أعرضوا عن اإليامن  أ : ژٿ  ٿ  ژ 

 . تعاىل ون غا اهللبد, ويعتعاىل

 ,وه م ع   دين ه إبراهيم م ود  هود أن, فزعم  اليعند النبي  اليهودووفد نجران  اجتمع

ب ل  ,من إبراهيم كم الهريقني بر ء)) : فقال ,ن اين وهم ع  دينهإبراهيم  أن النصارى زعم و

, باً فقال  اليهود: ما تريد إال أن نتخ ك ر ((فاتبعوا دينه اإلسمم ,وأنا ع  دينه ,كان إبراهيم رنيهاً مسهامً 

                                           
من رواية السد  الكبا عن ابن  {3041}سم عن الاعبي, وورد بعضه عند أيب داوود مر {6/478}أخرجه الطرب   ( 1)

 بن حممد طريق من النبوة دالئل يف نعيم أبو أخرجه :اافكال ختريج أراديث يف رجر ابن قال, وريض اهلل عنهامعباس 

 {26}اه  .بالك ب متهم مرتوك مروان وابن ,بطوله عباس ابن عن  الح أيب عن الكهبي عن ,السد  مروان

 يف ب زيادة: الناس.  ( 2)
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اليه ود  ك ام اخت    رب اً  كنتخ تريد إال أن ما , وقال  النصارى: بن مريم كام اخت   النصارى عيسى 

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ : فنزل ,اعزير
ومن ه  ,كهم ة تس مى وكل قصة لا هح  (1)

النص ف,   (2) أ :الس واء,  إىلمستو, يقال: دعا ف من أمر  أ : ژڦ  ڦ  ڄ   ژ  و ,هقصيدة كهمةل قيل

نع     ژڦ  ژ  و (3),ألن أعدل األمور وأوسطها أفض هها ؛واءهوسط سوقيل ل وسواء كل يشء وسطه,

ض مم   أوم ع, ف إذا فتح   الس ني م دد , وإذا كرس   جيثنى وال يمصدر, و ال  وسواء ,هكهمةل

و حمه ه نص   أ باالبت داء, [/ب187] رف ع  , ال نموض ع أو ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  : م فرس الكهمة فق ال ,ق  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ , اهلل إالن ال نعب د أتع الوا  أ : (4),ب دالً م ن الكهم ةخهض  , أونأب أ :الباء  بنزع

ۇ  ۆ   ژ  :تع اىلم ن قول ه فعه  اليهود والنص ارى, كام  أ : ژچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

دوا  ج س ال ت أ :ض,  ع لب هو سجود بعضهم (5)وقال عكرمة: [31]التوبرة:  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

آمن ا  :ن تم ل مأ ژڌ  ڌ  ڎ  ژ (7),عاىل ت ة اهلل ي ص ع يف م دا أرع  ي ط اه ال ن ن  ع  أو م (6),اىل ع تر اهلل  ي غ ل

 خمهصون. أ : ژڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  وقولوا ,باهلل

وإن ام دي نكم اليهودي ة نه كان ع  دينكم, أتزعمون  أ : ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ژ 

ک  گ  گ  ژ  ,اليهودية بعد نزول التوراة, والن انية بع د ن زول اإلنجي ل   وقد رد  والن انية, 

                                           
وإطمقه ع  قائل ه ا مع فقال:  {2/687}وعق  ابن رجر عهيه يف العجاب  {3/85}ذكره الثعهبي بدون إسناد  ( 1)

 ,دفإن ه ه اآلية األوىل أنزلا اهلل يف قصة وفد نجران قبل أن يقع اجتامعهم باليهو ,عهيه ضعهه أنه قول املهرسين مما ينكر

فتجادلوا إىل أن ذكروا إبراهيم ونزل   ,أو فيام بينهم  فهام أبوا وب لوا اجلزية واطمأنوا اجتمعوا بيهود املدينة عند النبي

 .اه . اآليا  التي بعدها يف إبراهيم

 .إىليف ب زيادة:  ( 2)

 .{1/96} وجماز القرآن {106}تهسا غري  القرآن  ( 3)

 .{1/162}ماكل إعراب القرآن  {1/425}انظر: معاين الزجاج  ( 4)

ما بقي أرد أعهم بكتاب اهلل من  :الاعبي, قال من الرببر أ هه,  بن عباساموىل  املهرس, ,املدين عكرمة أبو عبد اهلل  (5)

 .{5/12}ء سا أعمم النبم {20/264}. ال ي  الكامل أعهمهم بالتهسا عكرمة: عن قتادة. وعكرمة

 .{1/452}البغو   {6/489}انظر: تهسا الطرب    ( 6)

 .{3/615}الدر املنثور  {6/489}قول ابن جريج, انظر: تهسا الطرب   ( 7)
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وبني موسى  ,بعد إبراهيم بزمان طويل, وكان بني إبراهيم وموسى ألف سنة أ : ژگ  گ  ڳ  ڳڳ   

 بطمن قولكم؟  أ : ژڳ     ڱ  ڱ  ژ  (1) ,وعيسى ألها سنة

أق ل م دا, ألن ه ل ني الم زة ومل ي دخل  (2)نافع باملد من غا مهز, وورشأبو عمرو و ژڱ  ژ 

هبمزة مقصورة بني الاء والنون, وبألف بني الاء والمزة م ع حتقيقه ا م ن  (3)بينها وبني الاء ألها, وقنبل

ژ   وأرقت ه,امء  ال  هرق  المزة ه اء, ك أبدل  أنتم, أ وأ: أنتم وها تنبيه, اهه أ ل لغا , و والك (4)بقي,

 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
 ,وادعي تم أنك م ع   دي نهام ,عه يهام الس مم موسى وعيسى أمر  (6) أ : (5)

 أونه كان مودي ًا أوليس يف كتابكم  أ : ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ژ  ,عهيكم واإلنجيلأنزل  التوراة 

ألهن  م وج  دوا نعت  ه يف كت  اهبم, ؛ حمم  د  م  رأيف  ج  ادلتم أ : ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  وأن   انياً, 

ھ  ھ  ھ    ے  ژ  وال عهم لكم ب ه؟ ,ون يف إبراهيم, وليس يف كتابكم اج هم حت الباطل, ف جادلوا فيه ب ف

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ژ فق ال:  , م برأ اهلل تعاىل إب راهيم ژے  ۓ  

  ژۅ  

                                           
 .{1/453}وتهسا البغو   {1/495}تاريخ الطرب    (1)

ع  نافع عدة ختام , ونافع هو ال   لقبه بورش؛ لادة بياضه, وكان  , قرأ القرآن وجودههو عثامن بن سعيد امل    (2)

 .{1/502}وغاية النهاية  {1/152}ه  معرفة القراء الكبار 197 قة رجة يف القراءة, تويف بم  سنة 

ل مكة, جود القراءة ع  أيب احلسن القواس, وانته  موالهم املكي, مقرئ أه أبو عمر حممد بن عبد الرمحن املخزومي  (3)

معرفة ه   291إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز, قرأ عهيه خهق كثا, ويل الرشط ة بمك ة يف وس ط عمره, فحمد  ساته,  

 .{2/165} وغاية النهاية {1/230}القراء الكبار

 با  ألف بعد ال اء, ومه زة مس ههة م ع امل د والق  , وك  ا أب و تهصيل القراءا  كام ييل: قرأ قالون وأبو عمرو الب   بإ ( 4)

وقرأ ورش بح ف األلف بعد الاء وتسهيل المزة, ع  وزن: هعنتم, وله وجه آخ ر بإب دال الم زة , جعهر لكن مع الق 

هبم زة حمقق ة وأل ف بع د وقرأ الباقون  ,عهتم وقرأ قنبل بح ف األلف وحتقيق المزة, ع  وزن: ف  , ألها حمضة مع املد املابع

 .{1/480}حتاف فضمء البرش إ {1/400}الاء. انظر: النرش 

 )راججتم فيام(. :/أ[ عند قوله تعاىل188هناية الهورة ] ( 5)

 .]يف[يف )ب( زيادة:   ( 6)
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تن ت  حي ج وخيو يور د ويض حي م نو احلنيف: أ (1),ئل عن األديان كهها إىل الدين املستقيماحلنيف: املا 

 . تعاىل اهلل وأربها إىل األديانوهو أسهل   (2)ويستقبل الكعبة.

 ژى  ائائ  ژ  حممد  أ : ژې  ى  ژ  ه يف زمانهواتبع أ : ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ژ 

 ژەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ من ه ه األمة  أ :

 (3)إىل النج ايش احلباة إىل وأناس من أ حاب رسول اهلل  بن أيب طال   جعهر هاجر ملا

 أيب مع يط,وعامرة بن  (4),العاص نمع عمرو ب داياهب النجايشأرسه  قريش إىل  ,واستقر  هبم الدار

عم رو  فه ام دخ لم ما يري دون, يطهبون من النجايش جعهرًا وأ حابه؛ لادهم إىل قريش؛ لينالوا منه

ي زعم أن ه رس ول , قوم رجل ك اب /ب[188] عهي  (5) ]قدم[ وقاال: قد, ع  النجايش سجدا له و اربه,

يهتن   اب ن عم ه  إلي   أرسلعهيهم  ذل  شتدافهام  ,يقنا عهيهمضكنا قد و ء,ومل يتابعه إال السهها ,اهلل

دخهوا عهي  ال يسجدون  إذاهنم أ :هم, وآية ذل لنكهيك إليناوادفعهم  مفار ره ,دين  ورعيت عن 

فج اؤوا رغبة عن دين  وس نت , ف دعاهم النج ايش  ؛وال حييون  بالتحية التي حييي  هبا الناس ,ل 

وذمت ه,  ورهظ ه اهلل بأم ان يستأذن عهي  رزب اهلل, فقال النج ايش: فهي دخهوا :صاح جعهر, فالباب

 وم ا م نعكميستكربون أن يسجدوا ل , فقال النج ايش: أال ترى  :دخهوا فهم يسجدوا, فقال عمروف

كان   ته   التحي ة ونح ن نعب د األو  ان,  وإن ام ,قالوا: نسجد له   خهق  كغاكم؟ ا يلوتسجد أن

 ق الف ,اجلنة أهلوهي السمم حتية  تعاىل, بالتحية التي رضيها اهلل وأمرنا ,ًفينا نبيًا  ادقا تعاىل فبعث اهلل

                                           
 .{1/172}, انظر: تهسا البغو   عباس ابن هقال ( 1)

 .{1/58}قول أيب عبيدة, انظر: جماز القرآن  ( 2)

تويف , وليس  له رؤية, ومل ماجر أسهم ع  عهد النبي  ,ه بالعربية عطيةمعنامه  احلباة و ,أ حمةاسمه  :النجايش ( 3)

كان ردءا لهمسهمني نافعا وقصته ماهورة يف إرسانه إىل املسهمني ال ين ,   عهيه  مة الغائ صف يف رياة النبي 

 .{1/428}وسا أعمم النبمء  {1/205}انظر: اإل ابة  .هاجروا إليه  در اإلسمم

مسهام يف أوائل سنة  امن مرافقا خلالد بن الوليد  هاجر إىل رسول اهلل , القريش السهمي عمرو بن العاص بن وائل ( 4)

ه . انظر: 43,  يف الهطنة والدهاء واحلزميرضب به املثل , بقدومهم وإسممهم فهرح النبي  ,عثامن بن طهحةو

 .{3/54}وسا أعمم النبمء  {4/650}اإل ابة 

 يف األ ل: عهم. والتصحيح من ب. ( 5)
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مه    ن  إرزب اهلل؟ قال جعهر: أنا, قال : ف تكهم, ق ال:  (1)[عهي ]ف: يستأذن : أيكم الاتالنجايش 

أ  حايب, وأن ا أجي   ع ن , وال يص هح عن دك كث رة الك مم ,الكت اب أهلومن  ,األرضمن مهوك 

س ل  هنجايش:لفقال عمرو جلعهر: تكهم, فقال جعهر  اآلخر,ولينص   ,ه ين الرجهني ردأ وليتكهم

نجوا من العبودية, وه ل  كرام, فقال النجايش: أرراربل  ؟ فقال:أررار أم حننأعبيد ه ين الرجهني, 

وهل أخ نا ماال ألر د بغ ا ر ق؟ ق ال النج ايش:  (2) ال, وال ]قهيم[ :هرقنا دما بغا رق؟ قال عمرو

و: كنا عمر /أ[189] وال قااطاً, قال النجايش: فام تطهبون منهم؟ قال ,ال :, قالقضاؤه كان قنطارًا فعيل  ولو

م ا ال دين و , قال النج ايش:إليناقومهم لتدفعهم  إلي نا ث  فبع   ,وا غاهتبعفرتكوا ذل  وا ,وهم ع  دين

كه ر ب اهلل ونعب د ن ,دي ن الا يطان ل   اتبعتموه, ا  دقني, ق ال جعهر:كن ا ع  ا امال   كنتم عهيه و

فق ال  ,رسول وكتاب مثل كتاب عيسىجاءنا به من اهلل  اإلسمم, تعاىل دين اهلل إىلحتولنا  م احلجارة, 

ال    أن زل  تعاىل ال: أنادكم اهللوق, انهورهب يهقسيسفجمع النجايش  ,تكهم  بأمر عظيم النجايش:

, ق د برش نا ب ه هل جتدون ب ني عيس ى والقيام ة نبي ًا مرس مً, فق الوا: الهه م نع م ,ع  عيسى اإلنجيل

يقول لكم ه ا  ومن كهر به فقد كهر يب, فقال النجايش جلعهر: ما ,يب وقال: من آمن به فقد آمن ,عيسى

ويأمر بحسن اجلوار و  هة  ,أمر باملعروف وينهى عن املنكريو تعاىل قال: يقرأ عهينا كتاب اهلل ؟الرجل

 مم ا يق رأ عه يكم, فق رأ ورده ال هي  له, قال: اقرأ ع يل   تعاىلهللا ن نعبد أ ويأمرنا ,وبر اليتيم ,الررم

فق رأ س ورة  ,ه ا الطي  دنا من زوقالوا:  وأ حابه,فهاض  عينا النجايش  ,سورة العنكبو  والروم

فهام  ,سورة مريم جعهر فقرأ عهيهم ليغض  النجايش, ون عيسى وأمه,سبهنم يإ: عمرو فقال ,الكهف

ما زاد املسيح ع  ما  قال: واهللو , ى العنيُيق قدر ما همن سواك (3)ةً هث  رفع النجايش ن   ,ىل ذكر مريمإأتى 

ر زب  ف ع م خوف ,باحلبايةآمنون  أ :, نتم سيوم بأريضأعهر وأ حابه: جلا,  م قال  تقولون ه

   م رد  ,: ه   الء ال  رهط و   اربهمالنج  ايش ؟ ق  الإب  راهيم, ق  ال عم  رو: وم  ن ر  زب إب  راهيم

أنزل اهلل تعاىل ذل   الي وم ف ,كني ومل يأخ  مني رشوةفإن اهلل مه   ,رشوةالدايا, وقال هي  /ب(189)النجايش

  (4).اآلية ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ژ يف خصومتهم يف إبراهيم  ع  رسول اهلل 

                                           
 يف )ب( عهيكم. ( 1)

 يف )ب( وال قطرة. ( 2)

 . ق ف الريق القهيل, وهو أقل من التهل, املهردا : نهث :النهث ( 3)

وعزاه يف الدر املنثور لعبد بن  {106}  يف أسباب النزول عن الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس أخرجه الوارد ( 4)
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ  :ل, فن زمعاذ بن جبل ور يهة بن اليامن وع امر ب ن ي ارس إىل دي نهم اليهود اعد 

ژۆئ  ۈئ  
(1)

  ژۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  اليهود أ :    

أن   ژيئ  جب  حب   ژ  القرآن وبيان نع   حمم د ب أ : ژجئ  حئ  مئ    ىئ   ی   ی ژ 

 نعته يف التوراة واإلنجيل. 

ختهط ون مل  أو (2),ختهطون اإلسمم باليهودية والن انية أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ژ 

ال    بالباط ل  ع   موس ىأومل ختهطون الت وراة املنزل ة  ,(3)وهو رق بالكهر بمحمد  ىاإليامن بعيس

(4)ررفتموه وكتبتموه بأيديكم
 ودينه رق.   رسول اهلل أن حممداً  أ : ژپ  پ        پ  ڀ  ڀ  ژ  

 اكه رواو ,ادخهوا يف دين حممد بالهسان أول النهار وا:وقال, تواطأ ا نا عرش رربًا من مود خيرب

ك, وظهر ك به, فإذا فعهتم اب  نظرنا يف كتبنا وشاورنا عهامءنا فوجدنا حممداً ليس وقولوا: ,آخر النهار به

 (5)ذل  ش  أ حابه يف دينهم واالموه فاجعون عن دينهم.

: آمن وا أل  حابه /أ[190]ب ن األهفا  اليه ود, فق ال ع ه ا يف شأن القبهة ملا رصف  إىل الكعبة شق أو 

قبه تكم آخ ر   م اكه روا وارجع وا إىل  ,و هوا إليه ا أول النه ار ,نزل ع  حممد من أمر الكعبةأ بال  

 ع  نبيهعهم فاجعون إىل قبهتنا , فأطهع اهلل تعاىل أوهم  ,لعههم يقولون ه الء أهل الكتاب ؛النهار

ژڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   :رسهم وأنزل
 ؛سمي وجهاً  ,أوله أ : (6)

 عن دينهم.  أ : ژ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤژ  ,وأول ما يواجه الناظر فااه ,ألنه أرسنه

ال  أ : ژڦ  ڦ  ژ  ه   ا متص  ل بق  ول اليه  ود بعض  هم ل  بعض ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ژ 

 .زائدةوافق مهتكم, والمم يف ملن  أ : ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ژ  تصدقوا

                                                                                                                                
 .{1/334}وهو عند ابن هاام يف الساة  {3/619}محيد من طريق شهر بن روش  

 .{1/455}ذكره البغو  يف تهساه,  ( 1)

 .{1/405}زاد املسا {6/504}قاله قتادة والربيع وابن جريج, انظر: تهسا الطرب   ( 2)

 .{1/225}انظر تهسا النسهي  ( 3)

 .{1/405}زاد املسا  {6/505}قاله احلسن وابن زيد, الطرب   ( 4)

 .{109}وأسباب النزول لهوارد   {1/456}والبغو   {6/507}قاله احلسن وقتادة والسد , تهسا الطرب   ( 5)

 .{109}أسباب النزول لهوارد   {1/456}بغو  قاله جماهد ومقاتل والكهبي, انظر: تهسا ال ( 6)
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وم ا  (1)معرتض بني كممني, موه ا كمأن البيان بيانه,  أ :تعاىل ه ا خرب من اهلل  ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ژ  

إال ملن تب ع دي نكم,  اوال ت منو أ : عن قول اليهود بعضهم لبعض, ابعده متصل بالكمم األول إخبار

امل ن , وهه ق البح رك ,من العهم واحلكمة والكت اب واآلي ا  أ : ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ وال ت منوا 

, أو أن اليه ود ألنكم أ ح دين ا م نهم ؛أن حياجوكمأو  أ : ژڇ   ڇ   ڇ  ڍڍ  ژ  . وغا ذلوالسهوى, 

ال  أ :في ه مض مر,  :ل ئم ي  تى أر د, وال أ : ژڃ  چ  ژ ال ت منوا إال ملن تبع دي نكم قال  لسههتهم: 

 /ب[190] :, وق رئول ئم حي اجوكم ,فيكون لكم الهض ل عه يهم  (3) [ما عهمتم]لئم يعهموا  (2) [تصدقوهم]

 ژڃ  چ  ژ  المز من بكرس
وم ا  ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ژ  :تع اىل هام ا عن د قول فع  ه ه يكون قول اليه ود ت (4)

ما ي تى أرد مث ل م ا أوتي تم ي ا أم ة  أ : ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  قل يا حممد ,من قول اهلل تعاىل هبعد

ڇ  ژ  قوله تعاىلوفيقولوا: نحن أفضل منكم,  ,إال أن جيادلكم اليهود بالباطل أ :  ژڇ   ڇ   ژ  حممد 

 (5),: تعهق به أو يعطي   رق  ملوكق (رتى)بمعنى    ژڇ   ژ كون ت وأل ربكم ذل , ععند ف أ : ژڍڍ  

م ن ال دين واحلج ة رت ى  , مث ل م ا أعطي تم ي ا أم ة حمم د عط ي أر د  رتى, ومعنى اآلية: م ا أُ  أ :

 حياجوكم عند ربكم.

ل م ا أوتي تم ي ا معرش  تقديره: أن ي تى أرد مث ,وفيه اختصار (6),باملد ع  االستههام ژڃ  چ  ژ ابن كثا 

ع   ه  ه الق راءة   ژڇ   ڇ   ژ  :وقول ه (7)[ق ل] من الكتاب واحلكمة حتس دونه وال ت من ون ب ه, اليهود

                                           
 ار الكمم من قوله: قل: يا   م (إال ملن تبع دينكموال ت منوا ) :انقطع كمم اليهود عند قولهقد : يف املعاين قال الهراء ( 1)

اخرتنا ذل   وإنامواختاره الطرب  وقال:  {1/222}أهل اإلسمم.  أن ي تى أرد مثل ما أويت إن الدى هدى اهللحممد  

من سائر األقوال التي ذكرناها ألنه أ حها معنى وأرسنها استقامة ع  معنى كمم العرب وأشدها اتساقا ع  نظم 

 .{6/516}. اه  الطرب  وما عدا ذل  من القول فانتزاع يبعد من الصحة ع  استكراه شديد لهكمم ,الكمم وسياقه

 يف )ب( يصدقوهم. ( 2)

 عهيه. يف )ب( ما هم ( 3)

الدر  {2/792}البحر املحيط  {4/74}ا القرطبي قرأ هبا سعيد بن جبا واألعمش وشعي  بن أيب محزة, تهس ( 4)

 .{37}القراءا  الااذة  {3/259}املصون 

 .{1/223}  يف معانيه قاله الهراء ( 5)

 . {66}لبدور الزاهرة قرأها بزيادة مهزة )أأن( ع  االستههام, بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية. ا ( 6)

وقاال: ه ا من  .ه ا قول قتادة و الربيع ,حتسدونه وال ت منون بههك ا يف النسختني, والنص بتاممه عند البغو  هك ا: ... ( 7)

 



 119 آل عــمـــــــرانورة ـس

؛ ألهن ام ررف ا هط وج زاء, ويوض ع أر دمها بمعن ى: إنْ   ژڇ   ژ رجوع إىل خطاب امل منني, وتك ون  

بكم فقل يا حممد: إن الدى هدى اهلل ونحن ا معرش امل منني عند روإن حياجوكم ي أ :موضع اآلخر, 

أن ي  تى أر د مث ل م ا أوتي تم ي ا معرش   عهيه, وجيوز أن يكون اجلميع خطابًا لهم منني, ونظ م اآلي ة:

 .ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ژ   وإن راجوكم ف ,إن الهضل بيد اهلل :فقل ,امل منني رسدوكم

من ك مم   ژڦ  ڦ  ژ  :وقوله  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  :قد تم عند قولهو ,يهودوجيوز أن يكون اخلرب عن ال

لئم ياكوا عند تهبيس اليهود وتزويرهم يف دينهم, يقول ال تص دقوا  ؛يثب  به قهوب امل منني تعاىل اهلل

من تبع دينكم, وال تصدقوا أن ي تى أرد مثل ما أوتيتم م ن ال دين والهض ل,  /أ[191] يا معرش امل منني إال

 م قال لنبي ه  ,فإن الدى هدى اهلل ؛و يقدروا ع  ذل أ ,وال تصدقوا أن حياجوكم يف دينكم عند ربكم

:  مل  منني عن د تهب يس افتكون اآلي ة كهه ا خط اب اهلل  ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژ

  (1)لئم يرتابوا. ؛اليهود

   ژڳ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ    ژ  بنبوته أ : ژک  گ      گ  گگ  ژ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :بقول ه أن فيهم أمانة وخيانة عن اليهود خرب اهلل تعاىلأ

م ن القنطار عبارة عن املال الكثا, والدينار عبارة عن املال القهي ل, يق ول: م نهم  ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ژ أو  :ن قه  إو ,ي د  األمانة وإن كثر , وم نهم م ن ال ي دم ا

كع   ب ن  ژہ   ھ  ھ  ھ  ژ و ,أودع ه رج ل أله ًا وم ائتي أوقي ة م ن ذه   ف أداه ,عبد اهلل بن سمم

  (3).ستودعه رجل من قريش ديناراً فخانهافنحاص بن عازوراء, أو  (2)وأ حابه, األهف

                                                                                                                                
. اه   نزل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا رسدمتوه وكهرتم بهأن أإن الدى هدى اهلل ب :قول اهلل تعاىل يقول: قل لم يا حممد

 . {1/457}ر: تهسا البغو  انظ

وما بعدها. قال ابن كثا يف  {3/252}فراجعه ص  ,ويف اآلية أوجه كثاة, أو هها يف الدر املصون إىل تسعة أوجه ( 1)

ويمتازوا به عهيكم لادة  ,ال تظهروا ما عندكم من العهم لهمسهمني فيتعهموه منكم ويساووكم فيهتهسا ه ه اآلية: 

فتقوم به عهيكم الداللة وترتك  احلجة يف  ,يتخ وه رجة عهيكم بام يف أيديكم :أ  ژڇ   ڇ  ڍڍ   ڇ  ژ  ,اإليامن به

 .{2/53}واآلخرة. اه  الدنيا 

 . {2/696}, انظر: العجاب يف بيان األسباب قول مقاتل بن سهيامن ( 2)

 ر السابق., املصدرواه جويرب بن الضحاك عن ابن عباس  ( 3)
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 ژچ  ژو ژڇ  ژ  [20, الشروى::145]آل عمرران: ژہ   ژ و ژھ  ھ  ژ و ژڻ  ژ     أبو عمرو وأب و بك ر ومح زة 

, وهي كأهنا الم الهعل, فأسكن  يف اجلزم, كمم الهعل إذا موضع اجلزميف ألهنا  ؛ساكنة الاء [115]النسراء:

ومن بق ي  ,عن الياء اكتهى بالكرسألنه أجراه ع  أ هه قبل اجلزم و الاء؛ رسبك (1)وقالونجزم الهعل, 

  .ألن األ ل يف الاء اإلشباع (2)وقرأ بياء ع  األ ل؛ أشبع

أودعت ه وأن   إن  وأ (4)تواظ  عهي ه باالقتض اء,أو  (3),بإحلاحطالبه ت أو مهحا, أ : ژھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  ژ 

س تحمل اال أ : ژڭ  ژ (5)دهرإن فارقت ه وأخرت ه أنك ره ومل ي وهي  , عومل تهارق ه رده  رأس هقائم ع  

 [91]التوبرة:  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  كقول ه تع اىل: ,إ م أ : ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ژ  واخليانة,

يستحهون ظه م م ن خ الههم يف  وكانوا هم,ليسوا ع  دين؛ إذ ال العربأموكانوا يستحهون ن اليهود أل

فم سبيل عهين ا يف  ,ظهموناو العرب غصبونا ولكن ,األموال كان  لنامجيع و قال  اليهود إن أ, دينهم

بع د وهم فه ام تقاض   ,يف اجلاههي ةبايعوا طائهة م ن اليه ود املسهمني  إن طائهة منو أ (6),أخ نا إياه منهم

وانقط ع  ,نك م ت ركتم دي نكمأل ,قالوا: ليس لكم عهين ا ر ق, وال عن دنا قض اء ,بقية أموالمسمم باإل

ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  : ق الف (7),تع اىلهبم, فك  هبم اهلل اوا أهنم وج دوا ذل   يف كت ع  العهد بيننا وبينكم, وادَّ 

  . ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 ولكن من أوىف أ : ژې  ې  ې   ژابتدأ وبل عهيهم سبيل, زعموا,  كاماألمر ليس  أ : ژۉ  ژ 

 هك  ا ذك ر بعض هم,وأداء األمان ة,  ,ال   عهد إليه يف التوراة من اإلي امن بمحم د  تعاىل, بعهد اهلل

                                           
قالون: أبو موسى عيسى بن ميناء الزرقي, قارئ أهل املدينة يف زمانه, كان ربي  نافع, وأرد الرواة عنه, وهو ال   لقبه  ( 1)

. ومعه يف ه ه القراءة {1/155} معرفة القراء الكباره  220بقالون؛ جلودة قراءته, وهي لهظة رومية معناها: جيد,  

 ه باالختمس من غا إشباع لهكرس.يعقوب وهاام يف إردى وجهي

 .{66}وهو الوجه الثاين لاام, انظر: البدور الزاهرة  ( 2)

 .{1/458},  انظر: تهسا البغو  قاله ابن عباس ( 3)

 .{1/458}البغو   {106}قاله ابن قتيبة والضحاك, تهسا غري  القرآن  ( 4)

 .{3/96}عهبي  تهسا الث {6/520}قول أيب رو  والسد , الطرب   ( 5)

 .{1/458}قاله الكهبي,  انظر: تهسا البغو   ( 6)

 .{6/522}أخرجه الطرب  عن ابن جريج  ( 7)
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إذا كان جوابا لهجحد ال   قبهه فهو إجي اب مل ا بع ده  (ب )إن  (1)وقال أبو حممد احلسن بن عيل العامين: 

ال تهص ل بين ه  بينه وبني الشء ال   يوجبه, كحرف التوكيد, كقول  : إن زي دا ق ائم, /أ[192]فم يهصل 

وبني ال   بعده م ن اخل رب, فك  ل  احل رف ال    ي  د  معن ى اإلجي اب جي   أن يك ون مو  وال 

بالكمم ال   يوجبه؛ ألن الهصل بينهام ينقض معنى اإلجياب, كام لو فصهنا بني ر رف النه ي واملنه ي 

 ژې  ژ أو الاء يف بحال.رف اإلجياب واملوج  ال جيوز ى النهي, فك ل  الهصل بني رانتقض معن

 .ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  الكهر واخليانة أ : ژې  ژ راجعة إىل املوىف 

من النها  كان فيه خصهة  واردة ومن كان  فيه خصهة ,كان منافقاً خالصاً  أربع من كن فيه)) :قال        

  (2)((وإذا عاهد غدر, وإذا خا م فجر وإذا ردث ك ب, ,متن خانؤرتى يدعها: إذا ا

 ,وب دلو وكتب وا بأي دمم غ اه ,يف ش أن حمم د  إل يهم يف الت وراة تع اىل كتم اليهود ما عهد اهلل

ژۈئ               ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ژ  : , فنزلهوالم املآكلت لئم تعاىل, ورههوا أنه من عند اهلل
(3)

 

 (4)((عهيه غضبانتعاىل وهو يقتطع هبا مال امرئ مسهم لقي اهلل   رب   من رهف ع  يمني)) :قال  أو ملا

 ,ه  ه اآلي ة اهلل تع اىل نزلأن حيهف أراد أملا أن احلالف ورو  , قولهل اتصديق ه ه اآلية فأنزل اهلل تعاىل

 (6).أن حيهف, وأقر خلصمه (5)بن عابس الكند  ؤ القيسفامتنع امر

قالوا: وإن  ,ررم اهلل عهيه اجلنة وأوج  له النار ,امرئ مسهم بيمينه من اقتطع رق)) :قال 

  .(7)((مرا رسول اهلل؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك قالا  مث  يا رباًًًكان ش  

فحهف باهلل لقد أعطي هبا ما مل يعط, ليوق ع رج مً م ن  ,يف السو  /ب[192] سهعةأن رجمً أقام  وأ

ژەئ   وئ  وئ  ژ املس  همني, فنزل    
(8)

 أ : ژۆئ  ژ  األمان  ة, اءأدب   أ : ژۇئ  ۇئ  ژ يس  تبدلون  أ : 

                                           
 .{1/223}تويف بعد اخلمسامئة. ألف املرشد يف الوقف. غاية النهاية  أبو حممد احلسن بن عيل بن سعيد  العامين ( 1)

 .{58}ومسهم  {2459 -34}رجه البخار  أخ ( 2)

 .{112}والوارد  يف أسباب النزول  {6/528}أخرجه الطرب  عن عكرمة  ( 3)

 .{138}ومسهم  {2676 -2673-2356}أخرجه البخار  يف مواضع  ( 4)

شعر حيرض فيه , له وأنكر ع  األشعث ارتداده ,مممن  ب  ع  اإلسم , وسكن الكوفة ,الكند  القيس بن عابس امرؤ ( 5)

 . {1/112}, وشهد الاموك. انظر: اإل ابة ررض رصار رصن النجا, قومه ع  الثبا  ع  اإلسمم

 .{224ح139}أخرجه مسهم  ( 6)

 .{137}أخرجه مسهم  ( 7)

من رهف ع  يث ورديث: )). وقال ابن رجر يف الهتح: يف ه ا احلد{4551 -2675 -2088}أخرجه البخار   ( 8)
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  عيمها ون  ژېئ  ىئ  ىئ   ژ  ,ال نص ي  أ : ژۈئ  ېئ     ېئ  ژ  ,دنيا طام ال  من ر أ : ژۆئ                 ۈئ  ژ الكاذبة  

أو كمم ا إذا غض   عهي ه,  ,فمن اً فمن ال يكهم  :لا, كام يقالغض  ع  سبيل أ : ژىئ  ی  ی  ژ 

وال  ,ال يثن  ي عه  يهم باجلمي  ل أ : ژىئ  يئ  ژ ال ي  رمحهم  أ : ژی  ی   جئ   حئ  مئ  ژ ي  نهعهم 

 ژجب   حب  خب  مب   ژ يطهرهم من ال نوب 

املسبل إزاره, واملن ان,  :, املسبل, ويف روايةاآلية ...يوم القيامة,  م ة ال يكهمهم اهلل))  قال

  (1)(واملنهق سهعته باحلهف الكاذب(

يمني ع  مال مسهم فاقتطعه, ورجل رهف ع  رجل رهف اآلية,  ... م ة ال يكهمهم اهلل)) : وقال

, فإن اهلل ءبعد  مة الع  أنه أعطي بسهعته أكثر مما أعطي وهو كاذب, ورجل منع فضل ماع  يمني 

  (3)((تعمل يداك  (2)[مل منع  فضل ]ماام ك يقول: اليوم أمنع  فضيل

ومال    ب  ن  ,كع    ب  ن األهف م  نهم طائه  ة أ : ژٻ  ژ أه  ل الكت  اب  أ : ژٱ  ٻ   ژ 

 أ : ژٻ  ٻ  پ  ژ  (4)الا اعر, ووش عبة ب ن عم ر   ,وأب و ي ارس ,خط  أب ن وريي  ,يفصال

 ىيق ال: ل و /أ[193] (5)وآية ال رجم وغ ا ذل  , ,حممد  هة ال   ررفوه من لتحريف وهو ا ,يعطهون

  ,ال   أنزله اهلل تعاىل ن الكتابم هلتظنو أ :  ژپ     ژ ه غاَّ  أ : ,ك ان لسانه ع

 ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ 

وأحلقوا  ,ررفوا التوراة واإلنجيلألهنم  ؛اليهودو نزل  يف النصارى اهنأ وأ, يف قولم هنم كاذبونأ أ :

  (6)بكتاب اهلل ما ليس منه.

ڄ  ڄ         ڦ  ڦ      ڦژ  :فق ال تع اىل أمرهم أن يتخ وه رب اً  نصارى نجران يقولون: إن عيسى كان

  (1)اإلنجيل. تعاىل عيسى أن ي تيه اهلل أ : ژڄ  

                                                                                                                                
 .{5/353}...(( قال: وال تعارض بينهام الرتامل أن تكون نزل  يف كل من القصتني.اه  يمني

 وأورده املصنف هنا خمت ا. {106}أخرجه مسهم  ( 1)

 يف األ ل ]ماء ل م[ والتصحيح من املصدر. ( 2)

 .{108}ومسهم  {7446-2369}أخرجه البخار   ( 3)

 وه الء من اليهود. ( 4)

 .{2/704}, العجاب قاله مقاتل بن سهيامن ( 5)

 .{6/536}ونحوه عن جماهد وقتادة والربيع وابن جريج, الطرب   عن ابن عباس  ( 6)
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,  ن أبا رافع القرظي اليهودأل (2)؛القرآن أ : ,الكتاب تعاىل أن ي تيه اهلل حممد  أ : ژڦ  ڦ      ڦ       ژ  وأ 

 ةبعباد نأمرمعاذ اهلل أن ))فقال: (3)]إلاً؟[نعبدك ونتخ ك  أنوالرئيس من أهل نجران قاال: يا حممد تريد 

ژڦ  ڦ      ڦ       ژ  ه  ه اآلي ة  فنزل  ((أم رين ي اهلل, وال ب  ل بعثن غا اهلل, م ا ب  ل  
 ,بغي م ا ين  أ : (4)

ڄ     ژ   .وضع الوار د واجلم ع ع م  ه, ويوض ظ ه ن ل د له م ال وارع  م ج ,يع بني آدم رش: مج لبوا

ڃ  ڃ  ژ   املنزل ة الرفيع ة أ : ژڃ  ژ  ,تع اىلو إمضاء احلكم عن اهلل أ (5)عهم,الههم وال أ : ژڃ  

  أ : ,ربانيني ولكن يقول كونوا أ : ژچ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  

  (8),و فقهاء معهمنيأ (7),ركامء عهامء وأ (6),فقهاء عهامء

                                                                                                                                
 .{1/462}قاله مقاتل والضحاك, انظر: تهسا البغو   ( 1)

  .{1/462}والبغو   {6/539}وعطاء, الطرب  قول ابن عباس  ( 2)

 يف )ب( ]رب اًّ[. ( 3)

, وهو حممد أبى بن حممد عن من طريق ابن إسحا  {6/539}والطرب   {113}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 4)

والبيهقي  , وعزاه يف الدر املنثور البن املن ر وابن أيب راتم عباس ابن عن جبا بن سعيد أو عكرمة عن جمهول,

 .{1/544}وانظر ساة ابن هاام  {3/642}

 .{1/413}قول قتادة, زاد املسا  ( 5)

 .{1/463}البغو   {6/541},  الطرب  و احلسنوجماهد عيل و ابن عباس قول  ( 6)

 .{1/463}البغو   {6/540}وأيب رزين, انظر: تهسا الطرب   قتادةقول  ( 7)

 املرجع السابق.  عن ابن عباس سعيد بن جباعن  ( 8)
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الرب اين الع امل  وأ (2)و ركامء نصحاء هلل يف خهقه,أ (1)ه,الرباين ال   يريب الناس بصغار العهم قبل كبار وأ 

م ة م ا ك ان وم ا بأنب اء األرف م ر والنه ي, الع اواأل ,واحل رام /ب(193)ملحلالع امل ب اأو  (3)والعامل بعهمه,

 أ : ,أو أ هه رايب منسوب إىل ال رب تع اىل ,البصارة بسياسة الناسومع العهم ااجل و الرباينأ (4)يكون,

و ه م أ ,النون لسكون األل ف, كص نعاين وهب راين أدخه أدخه  األلف لهتهخيم,  م ه,  م يدين لرب

عطا ان,   م ك ,انبَّ دها: رُ  ر اه, وه يرب  د ربَّ  فق  هإ  مر وأوكل م ن ق ام بإمت ام يشء  (5)أرباب العهم

 اب  ن ع  امر ژژ   ڌ  ڌ       ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ ژ   (6)ي  اء النس  بة, كهحي  اين ورقب  اين. إلي  هض  م  

سون( ع  التعدي ة ر  دْ وقرئ )تُ  (8)بقي بالتخهيف, منو غاكم, أ : (7),بالتاديد ژڎ  ژ الكوفيون و

سون( بالتاديد, من درَّ ُس ر  دْ يُ  س  ر  دْ أمن   (9) غاه. س  بنهسه ودرَّ  س  درَّ  :, يقالس  , وقرئ )تدر 

 ژڃ  ڃ  ژ اً ع   قول ه: بنص  ال راء عطه  (10)ابن عامر وعا م ومحزة ويعقوب ژڑ  ڑ  ژ 

وال أن ي  أمركم ذل     أ : ,نأ إض  امرب وأوال ي  أمر ذل    البرش  ,  أ : (11)يك  ون م  ردوداً ع    البرش  ,و

 د م  ح ركم م أم   و وال يأ ,م اهلل ك رُ  أم وال ي أ : (1)ناف, ئ  ى االست ه  ع ع الرف  بقي  ن ب   مو (12)البرش,

                                           
 .  {1/463}البغو   {1/403}واملربد, انظر: لسان العرب  ابن األ عرايبعن  ( 1)

 , املرجع السابق.عطاءقول  ( 2)

 , املرجع السابق.سعيد بن جباقول  ( 3)

 . {1/403}عن أيب عبيد, لسان العرب  ( 4)

 .{1/463}عن ابن املربد, البغو   ( 5)

 .{1/403}لسان العرب  ( 6)

 أ  بضم التاء وفتح العني وكرس المم ماددة. ( 7)

 .{67}أ  بهتح التاء وإسكان العني وفتح المم خمههة. وانظر: البدور الزاهرة  ( 8)

 .{3/233}والبحر املحيط  {1/163}كم القراءتني شاذتني, قرأ هبام أبو ريوة, وانظر:  املحتس   ( 9)

 وخهف العاه. ( 10)

ال يهتئم به  أورد ابن عطية ع  الطرب  فقال: وه ا خط {1/385}السعود  ووأب {6/547} يف تهساه قاله الطرب  ( 11)

قال أبو ريان: فإطم  ابن عطية اخلطأ وعدم التئام املعنى إنام يكون ع  أرد التقديرين يف:  {3/142}املعنى.اه  املحرر 

بم ع  املثب  الداخل عهيه النهي, نحو: ما أريد أن جتهل ال, وهي أن تكون لتأسيس النهي, وأن يكون من عطف املنهي 

 . {3/234}وأن ال تتعهم, تريد: ما أريد أن ال تتعهم.اه  البحر املحيط 

 .{3/233}البحر املحيط  {4/80}وعهيه جل املهرسين, انظر: القرطبي  ( 12)



 125 آل عــمـــــــرانورة ـس

 ,(2)   واليه  ود لوا: املمئك  ة بن  ا  اهللق  اري  ث  ,ابئنيكق  ريش والص   ژک  ک    ک   ک  گگ  ژ ,

 س  بيل  ع   ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  ري  ث ق  الوا يف املس  يح وعزي  ر م  ا ق  الوا, ,والنص  ارى

 ال يقول ه ا.  أ :التعج  واإلنكار, 

الم  ع   أهن ا بكرس المم, ژڻ    ژ محزة  /أ[194] ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ژ 

أخ  ميثا  النبيني ألج ل ال    آت اهم م ن  أ :ال   يريد له   آتيتكم,  أ :دخه  ع  ما, اإلضافة 

 وأله    آتي تكم,  أ : (3)ع   اخل رب, تح الممبقي به ئع, ومناأهنم أ حاب الرشو ,الكتاب واحلكمة

 لئن آتيتكم ومهام آتيتكم . أ :اجلزاء,  ع 

ق رأ ع   له .ظ و ,هتعظ يمله.ظ اجلمع لع   ألف ونونب ژڻ  ژ   نافع ژھ     ھ  ژ وجواب اجلزاء  

أخ   اهلل تع اىل عه يهم  ,خا  ةاألنبي اء هب ه اآلي ة:  املعني  و (4),املصحف ملوافقة خط ؛التوريد من بقي

بع ده م ن  ي أيتن ي من بمن وأ ,عباده, ويصد  بعضهم بعضاً  إىلأن يبهغوا كتاب اهلل ورساالته امليثا  

امليث ا  م ن  اهلل تع اىل خ  أ, فأدرك وهه إن تركه, وإن مل يدركه أن يأمر قومه بن األنبياء, وين ه إن أد

 ,د  م  مليثا  م نهم يف أم ر حماخ  أام أو إن ,أن ي من بمحمد  ن عيسىي من بعيسى, وم   أنموسى 

 ژۀ  ہ  ہ  ژ : تع اىل أال ترى قوله (5)ن,وهم النبيإليميثا  ع  أهل الكتاب ال ين أرسل    ال أخ ف

هل الكتاب دون النبيني, أمبعو اً إىل  وإنام كان حممد  ژہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ژ  حممد  أ :

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  ا هورةق راءة املالو (7) (اهلل ميث ا  ال  ين أوت وا الكت اب (6)[خ  إذ أو]) :وقرئ

خ  أو: أراد أ ,أدركوه ويصدقوه وين وه, إن امليثا  ع  أممهم أن ي منوا بمحمد  يأخ واأن  اآلية,

                                                                                                                                
الثاين له: اختمس ضمتها. انظر: احتاف فضمء إال أبا عمرو الب   بخهف عن الدور , فإنه قرأ بإسكاهنا, والوجه  ( 1)

 .{67}والبدور الزاهرة  {1/483}البرش 

 . {1/464}قاله ابن جريج,  انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{2/241}النرش  ( 3)

 املرجع السابق.  ( 4)

 .{1/464}قول جماهد والربيع,  انظر: تهسا البغو   ( 5)

 من املصادر.يف النسختني ]وأخ [ والتصحيح  ( 6)

 .{3/235}البحر املحيط  {6/553}. الطرب  هنا ة شاذةقراء, وهي كع  بن وأيب مسعود بن اهلل عبد قراءة ( 7)
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 املتب وع عه د  ألن العهد ع ؛نبياء, فاكتهى ب كر األ, وأممهم يف أمر حممد نبياءامليثا  ع  األ تعاىلاهلل  

 (1).ع  األتباع /ب[194]

العه د يف امليث ا  وهي ه , آدم ومن بعده, إال أخ   عيبعث اهلل نبياً  لن: أنه قال  عيل بن أيب طال  عنو 

 (2).ن نهتل أرياء منن به, ولئن بعث وهم ت, وأخ  العهد ع  قومه ل أمر حممد

  (3)ع  ذل  عهد , واإلرص: العهد الثقيل,وأخ تم : قبهتم  أ : ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ژ 

كم عه ي أ : ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ أتب اعكم, و ع   أنهس كم فاشهدوا أ : ژۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ژ 

 .وعهيهم

  (4).قال اهلل تعاىل لهممئكة فاشهدوا عهيهم: وأابن عباس: فاشهدوا: فاعهموا, 

   .ژې  ې  ې  ى   ژ  اإلقرار أ : ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ 

 ,واختص موا إىل رس ول اهلل  ,فادعى كل وارد أنه ع  دين إب راهيم  ,أهل الكتاباختهف 

 (5)نرىض بقض ائ  وال نأخ   ب دين , فغضبوا وقالوا: ال ((كم الهريقني بر ء منإبراهيم  إن)) :فقال

ې  ې  ژ  :بالي  اء لقول  ه تع  اىل ژەئ  ژ   وره  صعم  رو أب  و  ژى  ائ  ائ  ەئ  ژ  :فن  زل

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ژ             ژ ڻ    ڻ  ژ   :لقول  ه تع  اىلخطاب  ا  (6)بالت  اء م  ن بق  يو           ژ ې

  (7)فالطوع: االنقياد واالتباع بسهولة, والكره: ما كان بماقة وإباء من النهس. ژۈئ  

أو امل راد وأس هم م ن يف األرض بعض هم طوع ًا وبعض هم كره اً,  ,السموا  طوعاً من يف هم أس أ :

 [17]األعرراف:  ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃژ  :اله  ا ي وم امليث ا  ر ني ق أو الك افر,  ظ لوكره اً  ,طوعاً امل منالسجود 

                                           
قول من قال: معنى  ,وأوىل ه ه األقوال يف ذل  بالصوابوقال:  {6/356}, انظر: تهسا الطرب  عن ابن عباس  ( 1)

بنحو ال   أخ   وأخ  األنبياء ع  أممها وتباعها امليثا    ,ه بتصديق بعضهم بعضامن أنبيائ ذل : اخلرب عن أخ  اهلل امليثا   

 .اه ألن األنبياء عهيهم السمم ب ل  أرسه  إىل أممها ؛عهيها رهبا من تصديق أنبياء اهلل ورسهه بام جاءالا به

 .{6/556}والطرب  بسنده عن السد   {1/464}أورده البغو   ( 2)

 ادة: أرص.لسان العرب, م ( 3)

 .{1/465}, والقولني عند البغو  املسي  بن سعيد هقال ( 4)

 .{2/706}وابن رجر يف العجاب   {113}أورده الوارد  يف األسباب عن ابن عباس  ( 5)

 .{484}وإحتاف فضمء البرش  {2/241}النرش  ( 6)

 املهردا , مادة: طوع, كره.  ( 7)
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الك افر أس هم كره اً يف وو أسهم امل من طوع ًا فنهع ه, أرهاً, ك /أ[195]وبعضهم  ,طوعاً ذل  فقال بعضهم  

ه و اس تعاذالم ب ه عن د  وأ[ 85]غرافر:   ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  وق  البأس فهم ينهعه, ق ال تع اىل:

 ژۈئ  ېئ  ېئ   ژ  (1)ع  اإلسمم جربأمم, وكرهاً ال   لد يف اإلسطوعاً ال    وُ أو اضطرارهم, 

  (2)خطابا.بالتاء ومن بقي رهص ويعقوب بالياء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ 

 ,املهل واض طراب الن اس فيه ا اهلل ذكر ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

  اآلية. ژٻ  ٻ  ژ  :أن يقول  همر رسولأ م 

 وخرج  وا م  ن املدين  ة وأت  وا مك  ة كه  اراً, م  نهم احل  ارث ب  ن س  ويد ,عرش   رج  مً ارت  د ا ن  ا 

ه   ه اآلي  ة  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  :تع  اىلنزل أف   (3),نص  ار األ

 أبطه  عمل كل عامل ع  غا مهة اإلسمم. 

]كي  ف ه  و اس  تههام   ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   چ  ڇ ژ 

ألن الظ  امل يس  تحق بظهم  ه الس  خطة  (4)[ژژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ژ ال م  د   أ :ومعن  اه جح  د, 

  والعقوبة.

 /ب[195] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ع  اب اهلل  أ : ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ 

   ژڻ  ۀ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  يف الهعنة أ :

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ  :: ه ل يل م ن توب ة؟, فن زل رسول اهلل  إىل احلارث بن سويدأرسل 

قرأه  ا عهي  ه فق  ال احل  ارث: واهلل إن    إىل احل  ارث, فرج  ل  فحمهه  ا ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

                                           
 .{1/465}ه ه األقوال عند البغو   انظر ( 1)

قرأ رهص بياء مضمومة وفتح اجليم, ويعق وب بي اء مهتور ة وكرس  اجل يم, والب اقون بت اء مض مومة وف تح اجل يم. النرش   ( 2)

{1/67}. 

ل بن األ ا اتهق أهل النقل ع  قا ,كان مسهام  م ارتد وحلق بالكهار, بن الصام  األنصار  األويس احلارث بن سويد ( 3)

. واأل ر ذكره الوارد  يف أسباب النزول {1/576}. انظر: اإل ابة به فقتهه النبي  ,أنه ال   قتل املج ر بن زياد

 .{2/709}وابن رجر يف العجاب  {6/572}وأورده الطرب  من عدة طر   {114}بسنده عن جماهد 

 والتصحيح من ب.ما بني املعكوفني ساقط يف األ ل,  ( 4)
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 ة, فرج ع احل ارث إىل املدين ة أل د  الثم تعاىلوإن اهلل  ,أل د  من  وإن رسول اهلل  ,لصدو  

  (1)أسهم ورسن إسممه.ف

إن اهلل تع    اىل قب    ل  ژۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

ژ  :لن تقبل توبتهم إذا وقعوا يف احلرشجة كقول ه تع اىل أ : ژۆ  ۈ  ۈ   ژ   :قالتوبة من تاب فامله؟ 

أو عهم أهنم ال  [18]النساء:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      

,   م موسىكهروا بعيسى بعد إيامهنم برني نزل  يف اليهود يتوبون فه ل  أخرب عنهم بعاقبة أمورهم, 

بعد إيامهنم بنعته و هته يف  كهروا بمحمد  , رنياليهود والنصارى يف أو (2),كهرا محمد بازدادوا 

أهك وا ب اهلل تع اىل بع د  ,أو نزل  يف مجي ع الكه ار (3)ا يف رال كهرهم,ذنوب أ :ازدادوا كهرًا كتبهم, و

زدادوا كه راً ا وبإقامتهم ع  الكهر رتى ههكوا, أو كهام نزل  آي ة كه روا هب ا, أازدادوا كهرًا  م  اإلقرار

ا: ق الو /أ[196]ألهن م  (5)ال  ين ارت دوا؛ نزل  يف أ حاب احل ارثأو  (4),ري  املنون  محمدب همبرتبص

فمن دخ ل م نهم يف  ,مكة , فهام افتتح  اربنانزل يف  نزل فينا ما سممفمتى أردنا اإلديننا, نقيم ع  

ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ  :ن زل في ه من ما  منهم ك افراً وبه  توبته, اإلسمم قُ 

 م ا مق دار أ : ,األرض ءومل مانعني, أ : ژەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

نص  ميم املصدر, وبكرس امليم ما يمأل اإلناء ذهبا,  وامللء بهتح ال يمأل األرض من هقها إىل غرهبا,

 موجع خيهص أمله إىل قهوهبم.  ژۈئ    ژ , والواو زائدة ژ وئ    وئ  ۇئژ  ,ع  التهسا

                                           
وابن رجر يف العجاب  {6/572}وأورده الطرب  من عدة طر   {114}ذكره الوارد  يف أسباب النزول  ( 1)

{2/709}. 

 .{115}قاله احلسن وقتادة وعطاء اخلراساين, الوارد  يف أسباب النزول  ( 2)

 قول أيب العالية, املرجع السابق. ( 3)

 .{1/467}انظر: تهسا البغو    ( 4)

 .{2/713}العجاب يف بيان األسباب  {1/467}قاله ابن الكهبي, انظر: تهسا البغو   ( 5)
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يشء, يف األرض من  ألهون أهل النار ع اباً يوم القيامة: لو أن ل  ما تعاىل يقول اهلل)) :قال  

ترشك يب  ال أن ,يف  ه  آدم وأن  ا همن  أهون, فيقول: أرد  من  فيقول: نعم  د  به؟تته أكن 

  (1)((فأبي  إال أن ترشك

ٻ  ٻ  پ  ژ (2) و أن تكون وا أب راراً أ ,و اخل اأ ,و الطاع ةأالتق وى,  أو:اجلن ة, أ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 ايبتغي هب ةنهق لكوأ (4)نسختها آية الزكاة, وأ (3),الزكاة أداءو املراد  أأر  أموالكم إليكم,  أ : ژپپ  

ل ن تبهغ وا رقيق ة التوك ل والتق وى رت ى  أ : ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  وأه ا ال رب,  اينال هب  تعاىلوجه اهللاملسهم 

 (5)أب  و طهح  ة األنص  ار ومل  ا نزل    ه   ه اآلي  ة  تص  د   ,األم  وال واألنه  س أ : تنهق  وا مم  ا حتب  ون,

  (6).اراء بب

 (7)فأعتقها. ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ ل: فقا ,بتاع جاريةً ا هنأ عمر بن اخلطاب وعن 

 ,إيل من فمنة, هي ررة لوجه اهلل تعاىل أعج يشء  ما :, فقاله ه اآلية أنه قرأ /ب [196] بن عمرا عنو

  (8)لنكحتها. تعاىللوال أين ال أعود يف يشء جعهته هلل و

 عهمه وجياز  به.ي أ : ژپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

                                           
 .{2805}ومسهم  {6538 -3334 -6557}أخرجه البخار   ( 1)

 .{1/468}انظر ه ه األقوال يف البغو    ( 2)

 , املرجع السابق.رواه الضحاك عن ابن عباس  ( 3)

 السابق.قاله جماهد والكهبي, املرجع  ( 4)

وأرد  ,وأرد أعيان البدريني ,ومن بنى أخواله  ار  رسول اهلل  ,ماهور بكنيته األنصار , أبو طهحة زيد بن سهل ( 5)

ه  أو بعدها. انظر: اإل ابة 50,   يوم أرد يرمي بني يد  النبي  كان ,من فضمء الصحابة ,النقباء ليهة العقبة

 .{2/27}أعمم النبمء وسا  {2/607}

 . {998}ومسهم  {2752-3218-1461}أخرجه البخار  يف مواضع  ( 6)

 .{1/469}أورده البغو  عن جماهد,  ( 7)

 أورده البغو  عن محزة بن عبد اهلل بن عمر, املرجع السابق. ( 8)
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حلوم  (2)ال يأكل (1) ]وكان إبراهيم[ : أن  تزعم أن  ع  مهة إبراهيمقال  اليهود لرسول اهلل  

 (إلب راهيم( )كل ذل  ك ان ر مال): اإلبل وال يرشب ألباهنا, وأن  تأكهها فهس  ع  مهته, فقال 

 ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ژ زل: فن
(3) 

ام قالوا من ررمة حلوم اإلبل وألباهنا ع   كليس األمر  أ : ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  ژ  وإرسائيل هو يعقوب

 ,الت وراةررمته ا يف  (4) [لون ز]وإن ام ررمه ا إرسائي ل ع   نهس ه قب ل  ,إبراهيم, بل كان الكل ر مالً 

م ن س قمه تعاىل فن ر لئن عافاه اهلل  ,يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمهأن  :حتريمه إياهاوسب  

 أو ر  الرشاب إلي ه,أألباهنا اإلبل أر  الطعام, وحلامن   وكان إليهالطعام والرشاب  أر من ليحر  

أت ى بي   املق دس عرش ولدًا و تعاىل ا نياهلل رزقه إن  ه ن ر, أنبه وكان أ ل وجعه ,النساعر   كان به

فه ل ل   يف  ,يعقوب إن  رجل ق و  يا له:  حيحًا أن ي بح آخرهم, فتهقاه مه  من املمئكة, فقال

 ,   م ق ال ل هءعر  النسامنها , فغمزه امله  غمزة عرض له اآلخرردمها أفهم ي ع  هال اع, فعاجل

كن   ن  ر  إن أتي   بي    ألن   ؛ ه الغم زةه  غمزت  إنامو /أ[197], ت عل: أما إين لو شئ  امله 

, فه ام ق دمها م ن ن  ركرج اً خمجعل اهلل ل   هب  ه الغم زة قد  بح آخر ولدك, فأن تاملقدس  حيحًا 

 فم سبيل ل  إىل , وذكره الغمزة,فأتاه امله  وقال: قد ويف ن رك ,ذبح ولده نيس الغمزة وأراديعقوب 

 اه لص ن فهقي ه مه   فظ ,يريد بي  املقدس (5) ,عيصهاربا من المن رران   ل يعقوببقأ وأ, ولدك ذبح

ي عه, فغمز امله  فخ  يعقوب,  م   عد إىل الس امء ويعق وب  ينظ ر إلي ه, فه اج ب ه ع ر  لفعاجله 

 الو ,رق اً ال يأك ل ع   تع اىل (6)فحه ف ل ئن ش هاه ,ين ام الهي ل وشدة, وكان ال ولقي من ذل  بمءً  ,ساالنَّ

 خيرجوهنا من الهحم.و  بنوه بعد ذل  يتبعون العرور , فحرمه ع  نهسه, فكان طعاماً فيه ع  

                                           
 زيادة من )ب(. ( 1)

 .منيف ب زيادة:  ( 2)

 عن أيب رو  الكهبي بدون إسناد. {115}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 3)

 يف األ ل: نزل, والتصحيح من )ب( ( 4)

. رران :فقيل ,فعرب  ,ألنه أول من بناها ؛هاران أخي إبراهيم   قيل سمي  ب, ع  طريق املو ل والاامرران:  ( 5)

. وفيه عيون وقرى كثاة, واد جلهينة بني املدينة والبحراألمحر,  ع  سارل البحر العيص: {1/101}معجم البهدان 

  .{218}معجم املعامل اجلغرافية 

 [.اهللله.ظ اجلملة ]يف ب زيادة  ( 6)
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 فحرمها يعقوب ع  نهسه. ملا أ ابه عر  النساء,  حلامن اإلبلو هوا له ترك األطباء  وأ 

,  ولدهع تعاىل له فحرمه اهلل  هجييز أنفسأل ربه  ,ررم إرسائيل حلم اجلزور ع  نهسه تعبداً هلل تعاىل وأ

و إن ام ك ان حمرم اً عه يهم أيف الت وراة م ا ك انوا حيرمون ه قب ل نزول ا,  اليهود أ : عهيهمتعاىل حرم اهلل ف

ال يأكهه يل ولد, ومل يكن حمرماً عهيهم يف تعاىل فإنه كان قد قال: لئن عافاين اهلل  ,إرسائيلنبي اهلل بتحريم 

ۇ  ۇ  ۆ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭژ  :رم عهيهم بعد التوراة بظهمهم, كام قال تعاىلالتوراة وإنام ُر 

]األنعرام:  ژی  ی  یی  جئ  حئ  ژ  :إىل أن ق ال ژۉ  ې  ې  ې    ژ  وق ال تع اىل: [160]النسراء:  ژ

146 ] 

أو    عهيهم رجزاً  ,عهيهم طعاماً طيباً تعاىل ررم اهلل  ,إذا أ ابوا ذنبا عظيامً  /ب[197] وكان  بنو إرسائيل

إنام ررموه ع  أنهسهم اتباعًا ألبيهم,   م أض افوا و رم؛حم ءيف التوراة يشعهيهم يكن مل وأ, وهو املو 

 : تعاىل ملحمد  , فقالتعاىل, فك هبم اهلل تعاىلاهلل  إىلحتريمه 

 :تع اىلفق ال , هب ا يأتواتم, فهم  ه ق ا م م كلني  تب تى ي ر أ : ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ  ژ 

 ژچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ 
تباع األن  ؛وإنام دعاهم إىل اتباع مهة إبراهيم ژژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گ   گ    ڈژ 

 . تباعه ا  مهة إبراهيم

وه و مه اجر  ,اليهود لهمسهمني: بي  املق دس قبهتن ا, وه و أفض ل م ن الكعب ة وأق دمقال  

 (1),والت ي بع دها ,اآلي ة ژڱ  ڱ       ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  زلناألنبياء, وقال املسهمون بل الكعبة أفضل, ف

د خه ق ن ظهر ع  وجه امل اء ع أ : ,وضع أول بي و. من ه ه الهضائل لبي  املقدسء ليس يش أ :

ف دري   ,وكان  زبدة بيضاء ع  املاء (2)بألهي عام,خهق آدم  قبلتعاىل واألرض, خهقه اهلل  وا السم

 .رضأول بي  بني يف األ وهأو األرض من حتته, 

                                           
 عن جماهد بم إسناد. {115}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 1)

 وه ا ليس عهيه دليل. ( 2)
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 اهلل تعاىل أمرفوهو البي  املعمور,  ,بيتاً  شالعر أن اهلل تعاىل وضع حت  (1):عن عيل بن احلسني 

 بيت اً ع   مثال ه /أ[198]األرض ن وا يف بي أنرض مر املمئكة ال ين هم سكان األأيطوفوا به,  م  أناملمئكة 

 يطوفوا به كام يطوف أهل السامء بالبي  املعمور. أن األرضوأمر من يف  ,واسمه الرضاح ه,وقدر

رججنا  ,رج  ر  قال  املمئكة: بُ   م بألهي عام, وكانوا حيجونه, فهام رجه آدمدآ لبنوه قب مرو  أهن

ك وضع هدى أنه أول بي  بناه آدم يف األرض, أو أول بي  مبار وأعام,  يه ا البي  قبه  بأله

 فيه الربكة,  بي  وضعمسجد ومتعبد وضع لهناس, أو أول أول  لهناس, أو أول بي  وضع قبهة, أو

 (3)يعبد اهلل تعاىل فيه.أول بي  وضع  وأ (2) ]أو أول بي  وضع حيج إليه[

 .(4)عن أيب ذر  سنة,نيأربعووضع املسجد احلرام قبل األقىص ب

 ,بكة موض ع البي  أو  (6)بدال الباء من امليم وبالعكس جائز ماهور,وإ (5)هي مكة نهسها, ژڱ       ڱژ  

 أو (9),يزدمح ون أ :ون فيه ا, ألن الناس يتب اكَّ  (8)ف؛بكة موضع البي  واملطا وأ (7) ومكة اسم البهد كهه.

وس مي  مك ة  (10)تعاىل,قصمه اهلل و إال ءيقصدها جبار بسو مفه ,تدقها أ :اجلبابرة,  أعنا  ألهنا تب   

                                           
له, وكان  تعرضُي  فهم يقاتل ومل مريضاوكان  مع أبيه كربمء ررض, زين العابدين ,بن عيل بن أيب طال  عيل بن احلسني ( 1)

   .{4/386}وسا أعمم النبمء  {5/211}ه  الطبقا  94.   قة مأمونا كثا احلديث عاليا رفيعا ورعا

 مابني املعكوفني ساقط من األ ل والتصحيح من )ب(. ( 2)

 .وما بعدها {1/471}انظر ه ه األقوال عند البغو   ( 3)

يف  مسجد وضع أ    ,يارسول اهلل)) يقول: قه :  {520}ومسهم  {3425 -3366}ورديثه أخرجه البخار   ( 4)

أربعون ))قه : كم كان بينهام؟ قال:  ((املسجد األقىص)) م أ ؟ قال:  :قه  ((املسجد احلرام))األرض أوال؟ قال: 

 .((فإن الهضل فيه ,فصل   لصمة بعدُ أينام أدركت  ا)) قال:  م ((سنة

 . {107}وتهسا غري  القرآن  {7/25}قول الضحاك وابن قتيبة, الطرب   ( 5)

 املهردا  مادة: بك . {107}انظر: تهسا غري  القرآن  ( 6)

 . {1/425}وزاد املسا  {7/25}قول الزهر  وضمرة بن ربي , انظر: تهسا الطرب   ( 7)

 .{2/69}تهسا ابن كثا  {1/425}, انظر: زاد املسا وعطية وإبراهيممال   وأبووجماهد ابن عباس قول  ( 8)

 .{1/97}انظر: جماز القرآن ( 9)

 .{1/425}زاد املسا  {1/472}عن عبد اهلل بن الزبا انظر: تهسا البغو   ( 10)
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وت دعى أم  (1)في ه م ن اله بن, كه إذا امتص ك ل م ات  وأمْ  ,رضع أمه الهصيُل  لقهة مائها, من: م َّ  ؛ب ل  

وبركت ه تكه ا ال  نوب ذا برك ة  أ :, عن ال  , نص  ع  احلال ژڱ  ژ ألن الرمحة تنزل هبا  ؛مْر رُ 

  .هم مننيلألنه قبهة  ژں  ں  ڻ  ژ ومغهرة اخلطايا 

م ن مج ع وه ي الق راءة ور ده, و ژۀ    ۀہ  ژ  بالتوري د وامل راد (2) ژ ۅ ژ  :ئق رو ژڻ  ڻ  ڻ  ژ 

م ن  بع د ذل   اندرس م  ,ه فيهاأ ر قدمفحلجر ال   قام عهيه إبراهيم, ا ,مقام إبراهيم أرادفاملاهورة, 

مجي ع  /ب[198] و مق ام إب راهيمأس ود واحلط يم وزم زم واملا اعر كهه ا, كثرة املسح باأليد , واحلج ر األ

 ْ  هَّ ص يد ف دخل احل رم ك  الإذا قصد   تطا فوقه, وأن اجلاررة  ال من آيا  البي  أن الطا  (3)احلرم,

 (5).ألف ضعفبامئة احلسنة فيه واألولياء واألبرار, وتضاعف  , در إليه األنبياء املرسهونو (4)عنه,

 [126رة: بقرر]ال ژ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ  ري  ث ق  ال: إب  راهيم,وذل    ب  دعاء  م  اج؛ ال أ : ژہ  ہ  ہ   ھھ  ژ 

امل راد م ن اآلي ة ال تتعرض إليه, وإن كان لم عهي ه دم اء, و وكان  العرب يف اجلاههية من دخل احلرم

ه و خ رب بمعن ى , أو كان آمناً  املراد من دخهه عام عمرة القضاء مع رسول اهلل أو  (6),, عند مجاعةه ا

 (7).ن دخهه فأمنوهم أ :, األمر

 يقت ل, الإن ه فالتج أ إىل احل رم ف ,و ر داً ك ان أقصا ًا  ,  عهيه قتلإىل أن من وجقوم  ذه  

 .ه عقوبتهمن ستوىففتارتك  اجلريمة يف احلرم  إذاال يبايع وال ياارى رتى خيرج, أما ولكن 

الا افعي, وب األول  , وبه ق الوذه  قوم إىل أن القتل الواج  بالرشع يستوىف فيه, قاله ابن عباس

 (8) قال أبو رنيهة.

                                           
 راجع لسان العرب, مادة: مك .  ( 1)

 {3/13}د وأبو جعهر يف رواية قتيبة, وهي قراءة شاذة. انظر: البحر املحيط قرأ هبا أيب وعمر وابن عباس وجماه ( 2)

 .{1/338} وإعراب القراءا  الاواذ

 .{2/69}, انظر تهسا ابن كثا قول ابن عباس  ( 3)

 واهلل أعهم. وه ا خمف الواقع, وليس عهيه دليل,  ( 4)

 . {2/567}ة, ك اب يضع احلديث, العهل املتناهية ه ا ورد يف رديث ال يصح, مداره ع  إسامعيل بن أمي ( 5)

 .{4/91}القرطبي  {1/473}قول احلسن وقتادة,  انظر: تهسا البغو   ( 6)

 وكم القولني حمتمل, فهو آمن ع  العموم, واهلل أعهم. {1/473}انظر: تهسا البغو   ( 7)

 .{18/472}واملجموع لهنوو   {4/91}وتهسا القرطبي  {1/322}انظر: أركام القرآن لهجصاص  ( 8)
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 .كان آمناً يوم القيامةتعاىل من دخهه معظاًم له متقرباً إىل اهلل  وأ 

 بكرس  ومح زة والكس ائي وره ص (1)أب و جعه ر ,فرض واج   أ : ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ژ 

 (3)وقد يكون بالهتح مصدرا وبالكرس اساًم, (2),ومها لغتان ,هتحالبمن بقي , ووردهاحلاء يف ه ا احلرف 

اإلس مم والعق ل  (4) ولوجوب احلج مخس هائ ط: رد أركان اإلسمم,أج واحل ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ 

وال ع   الص بي  /أ[199]وال يص ح م نهام, والبهوغ واحلرية واالستطاعة, فم جي  ع  الك افر واملجن ون,

وال ع    غ  ا إذا    ارا م  ن أهه  ه, ه  رض ال ع  نهامتطوع  اً ال يس  قط ويك  ون  ,م  نهاموالعب  د, ويص  ح 

, واآلخ ر: أن يك ون بدنهب نوعان: أن يكون مستطيعاً  عنه إن وجد منه, واالستطاعةويسقط املستطيع, 

وتكون د الزاد والرارهة, جيو ,أن يكون قادرًا بنهسه ع  ال هابف بدنهاه, أما االستطاعة بغمستطيعًا ب

الراره ة تص  هح ملثه  ه, وال زاد ق  در الكهاي  ة له   هاب والرج وع, فاض  م ع  ن نهق ة م  ن تهزم  ه نهق  تهم 

ين  يكون عهيه, وإن مل يك ن ل ه م ن تهزم ه نهقت ه وال عهي ه دي ن وكسوالم مدة ذهابه ورجوعه, وعن د  

ع ادة ي ان ووج د رفق ة خيرج ون وق   جرووجد قدرا يكهيه ل هابه فهي وجوب احلج عهيه قوالن, 

يهزم ه  ه ة, الر, فإن تقدموا أو تأخروا مقدارا لو كانوا يساون كل يوم أكث ر م ن مرباخلروج هأهل بهد

جيد فيه ا ال زاد وامل اء, ف إن ته ر   ,كون املنازل املأهولة معمورةين وأيكون الطريق آمناً, اخلروج, وأن 

ق در ع   املش , أو مل جي د ال زاد ويمكن ه ويول و مل جي د الراره ة  ,غار  مياهه ا, ف م يهزم ه أو ,هههاأ

أن يك ون ع اجزاً, ب أن س تطيع بغ اه خمفا ملال  فإنه يوجبه, وامل منه, ويستح , يهزمه مل ,باكتساال

أن  لزم هو به مرض غ ا مرج و ال زوال, لك ن ل ه م ال يمكن ه أن يس تأجر م ن حي ج عن ه, أنًا ن زم  وكي

 ب ه إذايف أن حيج عنه, لزمه أن ي أمره  ,أو أجنبي الطاعة ,لكن ب ل له ولدهومل يكن له مال وإن , يستأجر

ال جي  جي  احلج بب ل الطاعة, وعند مال    رنيهة اله ا عند الاافعي, وعند أيبكان يعتمد  دقه, 

 (5)ع  املعضوب.

                                           
وهو  غا فمسح  ع   -ريض اهلل عنها-, القارئ أرد القراء العرشة, أيت به إىل أم سهمة أبو جعهر يزيد بن القعقاع ( 1)

 .{382/ 1}وغاية النهاية  {1/72}ه . انظر: معرفة القراء الكبار 130رأسه ودع  له بالربكة,  

 .{1/485}وإحتاف فضمء البرش  {2/241}انظر النرش  ( 2)

 . {3/17}البحر املحيط  ( 3)

 . {7/12}املجموع  {3/164}املغني  {2/293}بدائع الصنائع وانظر بسط الكمم يف هوط احلج:  ( 4)

نُ  :املعُضوب{1/632}مغني املحتاج  {1/378}أركام القرآن البن العريب  {2/297}بدائع الصنائع  ( 5) م   ال ل  ا الزَّ
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ع   عب اده يف  تع اىل إن فريض ة اهلل ,رس ول اهلل قال  : ي اإذ  /ب[199] ر ديث اخلثعمي ة من أوجبه ةورج 

 (1)احلديث.احلج, أدرك  أيب شيخاً كبااً ال يستطيع أن يثب  ع  الرارهة, أفأرج عنه؟ 

م ن وج د م ا حي ج ب ه   م مل و من كهر باهلل أ (2)جحد فرض احلج, أ : ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ژ 

 (3)حيج رتى ما  فهو كهر به.

فهيم   إن  ,أو سهطان جائر, ومل حيج ,أو مرض رابس ,راجة ظاهرة بسهحيمن مل ))   قال

 (4) ((إن شاء ن انياً و ,شاء مودياً 

  ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ژ والقرآن   بمحمد أ : ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ژ 

 تطهبوهن  ا أ : ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ ت  فون ع ن دي  ن اهلل  أ : ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژ 

 .زيغاً وميمً 

  (5).والقول والعمل, وبالهتح يف اجلدار, وكل شخص قائمالدين  يف -بالكرس -وجبو عبيدة: الع  أ

  و اإلسمم. بل غاه ه    ال يق ن اهلل ال ن ديأو ,مد  ح م   ع وراة ن أن يف الت أ : ژېئ  ىئىئ  ژ 

بن قيس اليه ود  ع   نه ر م ن األوس واخل زرج يف جمه س  (6) [شاس] مرَّ   ژىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  ژ 

بعد ال   كان بينهم يف  ,و مح ذا  بينهم يف اإلسمم ,لهتهمما رأى من أُ  يتحد ون, فغاظه نيمعتجم

                                                                                                                                
اك   ر   النهاية: عض . . به ر 

 .(())نعموتكمهة احلديث: قال: {1334}ومسهم  {4399 -1855 -1513}أخرجه البخار   ( 1)

 .{1/429}زاد املسا {1/476}قول ابن عباس واحلسن وعطاء وعكرمة والضحاك ومقاتل, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 وانظر الامش التايل. {1/476}, البغو  قول السد  ( 3)

وابن اجلوز  يف املوضوعا   {1785}والدارمي  {8443}ويف السنن الكربى  {3979}أخرجه البيهقي يف الاع   ( 4)

وركم بوضعه, وأعهه بهيث بن أيب سهيم, وبأن عبد الرمحن بن سابط مل يسمع من أيب أمامة. و قال يف  {2/209}

رواه الرتم   , ووليث ضعيف وهي  يسء احله.ظ ...ال يصح فيه يشء :ل العقييل والدارقطنيوقاالتهخيص احلبا: 

. اه . وهمل بن عبد اهلل الراو  له عن أيب إسحا  جمهول ,ضعفواحلارث يُ  ,غري  ويف إسناده مقال :وقال

هو ال يرى تركه إ ام و ال فعهه إذا مل حيج و  ,و ه ا إن  ح فإنام أراد واهلل أعهموقال البيهقي يف الاع :  {2/222}

و حح إسناده  من أطا  احلج فهم حيج, فسواء عهيه موديا ما  أو ن انيا.موقوفا قوله:  وقد ورد عن عمر اه  .برا

 واهلل أعهم. {2/76}ابن كثا يف تهساه 

 .{1/98}جماز القرآن  ( 5)

وشأس بن قيس ه ا من مود بني قينقاع, من أعداء الرسول , يف املوضعني, واملثب  من املصادر. سامشيف النسختني:  ( 6)
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وم ا ك ان قبه ه,  (1)  كرهم ي وم بع اثوي معه م  أن جيه ساجلاههية من العداوة, فأمر ش ابًا م ن اليه ود  

ذل   وته اخروا,  دعن  /أ[200]القوم  فتنازع ذل , لوا فيه من األشعار, فهعلوكانوا تقا نادهم بعض مايو

ق ال أر دمها لص اربه: إن ش ئتم رددال ا واهلل ج ع ة, , فى توا   رجمن من احلي ني ع   الرك  رت

موع دكم الظ اهرة, وه ي ر رة فخرج وا  ,السمح الس مح ,وقاال: قد فعهنا ,وغض  الهريقان مجيعاً 

إىل بعض ع  دعواهم التي ك انوا عهيه ا يف اجلاههي ة, فبه غ  مإليها, وانضم  األوس واخلزرج بعضه

 ,ي ا معرش  املس همني)): الرتى جاءهم, فق ,فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين ل  رسول اهلل ذ

باإلسمم, وقطع عنكم أمر اجلاههية وألف تعاىل بعد إذ أكرمكم اهلل  ,اجلاههية وأنا بني أظهركم أبدعوى

ة من الايطان وكيد من عدوهم, غفعرف القوم أهنا نز ((, اهلل اهللكنتم عهيه كهاراً  بينكم؟ ترجعون إىل ما

سامعني مطيعني,   م ان فوا مع رسول اهلل  ,فألقوا السمح من أيدمم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً 

  ژجت  حت  خت      مت    ىت   ژ اسا وأ حابه ش أ : ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  ژ  :فنزل

 (2) .الً, وأرسن آخراً من ذل  اليومأقبح أوَّ    يوماً : فام رأي قال جابر

يف   ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ژ   تكه رون؟مل أ : ژٱ  ٻ  ژ  :ا منهم م قال تعاىل تعجب

اب اهلل فق د مىض , وأم ا كت  أما نبي اهلل ف, تعاىل ونبي اهلل تعاىل عهامن بينان: كتاب اهلل /ب[200] ةه ه اآلي

  (3)ونعمة. هبني أظهركم رمحًة مناهلل تعاىل فأبقاه 

و أطريق واض ح,  أ : ژٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ   ژ  ,يمتنع ويتمس  بدينه وطاعته أ : ژڀ  ڀ  ڀ  ژ 

  .ي من باهلل, وأ ل العصمة: املنع أ :ومن يعتصم 

فأ  هح  رس ول اهلل  مإليه رتى هاجر ,كان بني األوس و اخلزرج عداوة يف اجلاههية وقتال

فق ال  (5),ةومن اخلزرج أسعد ب ن زرار ,(4)بن غنم ة:  عهب, من األوسفافتخر بعده منهم رجمن ,بينهم

                                                                                                                                
 وسي كره يف آخر احلديث بدون تصحيف. {1/514}, ساة ابن هاام 

 يف راشية األ ل مانصه: بعاث: بالعني والغني م وف وغا م وف, وزعم بعضهم أنه بالغني املعجمة تصحيف. ( 1)

 {115}سحا , أورده  الوارد  يف أسباب النزول بدون إسناد من طريق حممد بن إ {7/55}أخرجه ابن جرير ( 2)

 .{1/555}وعن عكرمة بنحو ه ه الرواية. وانظر ساة ابن هاام  وأسنده عن ابن عباس 

 .{7/61}قول قتادة, أخرجه الطرب   ( 3)

 .{1/406}بة , اإل ابدراو العقبة شهد, بن غنم بن كع  السهمي اخلزرجي بن عد  بن نايب  عهبة بن عنمة ( 4)

ول , وهو أوكان نقيبا ع  قبيهته ,شهد العقبتني ,قديم اإلسمم, أبو أمامة األنصار  ,بن النجار بن عدس أسعد بن زرارة ( 5)
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وعا م ب ن  اب   ب ن أفه ح  (2),املمئكةورنظهة غسيل  (1)ذو الاهادتني, األويس: منا خزيمة بن  اب  

ق  ال , وريض اهلل بحكم  ه يف قريظ  ة ,وس  عد ب ن مع  اذ ال     اهت ز ملوت  ه ع  رش ال رمحن (3)بر,ي ال  دَّ مح 

ومن ا  (4)اخلزرجي: منا أربعة أركموا القرآن: أيب بن كع , ومعاذ بن جبل, وزيد بن  اب , وأب و زي د,

خل زرج سعد بن عبادة خطي  األنصار ورئيسهم, فغضبا وأنادا األشعار وته اخرا, فج اء األوس و ا

ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ نزل و ,السمح, فأتاهم النبي  ومعهام
 (6)أن يطاع ف م يعىص , أ : (5)

 (7)  أن جتاهدوا يف اهلل رق جهاده وال تأخ كم يف اهلل لومة الئم, وتقوموا بالقسط ول و ع   أنهس كم أو

  وأبنائكم.

 (8)تقاته رتى خيزن لسانه. /أ[201] قر امرؤ يتقي اهلل أنس قال: ال 

  [16]التغراب::  ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ يا رسول اهلل ومن يقوى ع  ه ا؟ فأنزل تعاىل:  :فهام نزل  ه ه اآلية قالوا

  (1)من املنسوخ إال ه ا. ليس يف آل عمران (9) فنسخ  ه ه اآلية, مقاتل:

                                                                                                                                
 .{11/299}وسا أعمم النبمء  {1/54}. انظر: اإل ابة قبل بدر ما   باملدينة قبل مقدم النبي عمن مجَّ 

وكان من  ,شهادته شهادة رجهني جعل النبي  ,من السابقني األولني ,بن الهاكه بن  عهبة األنصار  خزيمة بن  اب  ( 1)

   .{2/485}وسا أعمم النبمء  {2/278}. انظر: اإل ابة فاستاهد يوم  هني  كبار جيش عيل

 .{2/137}. اإل ابة استاهد بأرد ,املعروف بغسيل املمئكة ,األنصار  األويس رنظهة بن أيب عامر ( 2)

أرسه  فقتل فيها, ف رسيةع   هوأمر  رسول اهلل هبعث ,من السابقني األولني ,بن أيب األقهح األنصار  عا م بن  اب  ( 3)

فبعث اهلل عهيه مثل الظهة من الدبر  ,عاهد اهلل أال يمس مرشكا وال يمسه مرشكقد وكان  ,قريش لي توا بشء من جسده

 . {3/569}. انظر: اإل ابة برمحي الدَّ فسمي  ,فحمته

ما  بعد السبعني من ,  من بني عد  بن النجار أرد من مجع القرآن ع  عهد النبي, األنصار  قيس بن السكن ( 4)

 .{5/476}, اإل ابة الجرة

 .{1/479}أورده البغو  عن مقاتل بن ريان  ( 5)

روأن يُ وتكمهته:  ( 6) ر فم ُيْكه  ى, وأن ُيْاك  , وانظر: تهسا البغو  . وهو موقوف عن ابن مسعود  كر فم ُينْس 

 و ححه. {2/77}وتهسا ابن كثا  {1/479}

 .]وآبائكم[يف ب زيادة  ( 7)

 . ومعنى خيزن: أ : حيه.ظ, املهردا  مادة: خزن.{3/708}والدر املنثور  {1/480}بغو  انظر: تهسا ال  ( 8)

قال البخار : مقاتل . وما أرسن تهساه لو كان  قة :قال ابن املبارك البهخي كبا املهرسين. بن سهيامنمقاتل  أبو احلسن ( 9)

 .{7/201}سا أعمم النبمء  عوا ع  تركه.أمج عنه ال هبي:وقال  البتة.ء ال يش
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و حمس نون أ, تع اىل اهلل إىلمهوضون أموركم أو  ,خمهصون وأم منون,  أ : ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  

 .تعاىل لظن باهللا

 ب  أمر اهللو أ (3),تع  اىل بعه  د اهلل أو (2)متس  كوا ب  دين اهلل, أ : ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ژ 

 (5)أو اجلامعة. (4)أو ربل اهلل تعاىل القرآن, وطاعته, تعاىل

خا مما حتبون  ,والطاعةتكرهون يف اجلامعة  امإن و ,فإهنا ربل اهلل ,عهيكم باجلامعة)) : قال

 واحلبل: أ هه السب  ال   يو ل إىل البغية.  (6)يف الهرقة((

ال ترشكوا لكم  م اً, ويسخط لكم  م اً, يرىض لكم أن تعبدوه و هلل تعاىل يرىضإن ا)) : قال

ل, به شيئاً, وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعاً, وأن تنا حوا من وىل اهلل أمركم, ويسخط لك م: قي ل وق ا

 (7).((وإضاعة املال, وكثرة الس ال

بس ب  قتي ل, فتط اول  وقت ال فوقع   بي نهام ع داوة ,كان األوس واخلزرج أخوين ألب وأم

, وس ب  وألف بينهم برس وله  ,ذل  باإلسممعاىل تأطهأ اهلل  أن إىل ,عرشين سنةو ل  بينهم مائةذ

ه ونسبه, قدم مكة, وك ان تدجلم ؛الكامل يسمونه /ب[201] ال   كان قومه (8)سويد بن الصام  أنألهتهم 

                                                                                                                                
قال أبو جعهر النحاس: فكل ما ذكر يف اآلية واج  ع   {4/102}القرطبي  {1/408}انظر: تهسا البغو    ( 1)

وك ا ع   ))أن تعبدوا اهلل ال ترشكوا به شيئا((: املسهمني أن يستعمهوه, وال يقع فيه نسخ, وه ا هو قول النبي 

: أن تطيعوا اهلل فم تعصوه, وت كروه فم تنسوه, وأن تاكروه وال تكهروه, وأن جتاهدوا كام قال ابن مسعود املسهمني 

 ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ فيه رق جهاده. فأما قول قتادة مع حمهه من العهم: إهنا نسخ , فيجوز أن تكون معناه: نزل : 

 .{2/130}ا إال طاقته.اه  الناسخ واملنسوخ وأهنا مثهها؛ ألنه ال يكهف أرد ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژبنسخة  

 .{1/408},  انظر: تهسا البغو  قول ابن عباس  ( 2)

 قول جماهد وعطاء,  املرجع السابق. ( 3)

 .{1/432}زاد املسا  {1/408}, تهسا البغو  قول قتادة والضحاك والسد , ورو  موقوفا عن ابن مسعود  ( 4)

 .{1/408}تهسا البغو   ,  انظر:عن ابن مسعود  ( 5)

 {13/411}والدر املنثور  {7/75}, وراجع: الطرب  ه ا احلديث ليس بمرفوع, بل هو من قول ابن مسعود  ( 6)

 . {21/273}والتمهيد  {8973 -8972}واملعجم الكبا 

 .{1715}أخرجه مسهم  ( 7)

رأى  , وهو ابن خالة عبد املطه ,الكامل جلهده وشعره وهفه ونسبهيسمونه ومه وكان ق, بن رار ة سويد بن الصام  ( 8)

. نه ما  مسهام شيخا كبااأفكان قومه يرون  ,اىل اإلسمم  فدعاه النبي ,بسو  ذ  املجاز وذل  قبل بعاث  النبي
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 اهلل وإىل اإلس مم, فق ال ل ه إىلمر بالدعوة, فتصدى له رني سمع ب ه ودع اه وأُ  قد بعث رسول اهلل  

هة لق امن, يعن ي: جم (1)]قال[ ((وما ال   مع )): له سويد: فهعل ال   مع  مثل ال   معي, فقال 

معي أفضل وإن لكمم رسن, اإن ه ا )), فقال: عهيهفعرضها  ((اعرضها عيلَّ )) :ركمته, فقال له 

 ,اثغفهم يهبث أن قتهته اخلزرج قبل يوم ب ,املدينة إىل م ان ف  ((عيلَّ تعاىل قرآن أنزله اهلل المن ه ا, 

ف يهم  ,م ن بن ي األش هل بجامع ة (3)أنس ب ن راف ع, (2)[رسياحل] م قدم أبو  ,قومه يقولون: قتل مسهامو

أتاهم فجهس  من قريش ع  قوم من اخلزرج, فهام سمع هبم  (5)[هفاحل  ]يهتمسون  (4) إياس بن معاذ

اهلل بعثن ي تعاىل, أنا رسول اهلل  )) ؟ قال:هوقالوا: وما  ((؟خا مما جئتم له هل لكم إىل )) , فقال:إليهم

وت م  ,  م ذك ر ل م اإلس مم ((الكت اب شيئاً, وأنزل عيلَّ  هإىل العباد أدعوهم إىل أن ال يرشكوا بتعاىل 

رهن ة م ن  احليرس  ا واهلل خا مما جئ تم ل ه, فأخ   أب وه  قوم   أ :عهيهم القرآن, فقال إياس بن معاذ: 

وقام  ,لغا ه ا, فصم  إياس  (6) [محينا]فهعمر  لقد  ,وقال: دعنا من  ,فرضب هبا وجه إياس تراب

تع اىل هلل افه ام أراد  ,إي اس ب ن مع اذ فهه  اث غ كان  وقعة ب م املدينة,  إىل, وان فوا رسول اهلل 

يع رض نهس ه ع   قبائ ل  ,لقي النهر من األنصار كان يف املوسم ال   رج نبيه خ وإعزازإظهار دينه 

هب م خ ااً,  تع اىل كام كان يصنع يف كل موسم, فهقي عند العقبة رهطاً من اخل زرج أراد اهلل /أ[202],العرب

 (1),ب ن مال   العج مين وهو اب ن عه راء, وراف ع (7), وعوف بن احلارثوهم ستة نهر: أسعد بن زرارة

                                                                                                                                
 .{3/179ج}والبداية والنهاية  {4/233}اجلرح والتعديل

 من ب. ساقط يف األ ل والتصحيح  ( 1)

 يف النسختني: أبو اخليرس باملعجمة, والتصحيح من مصدر الرتمجة.  ( 2)

 .{1/256}ابنته, وشارك ابنه يف بدر. اإل ابة   تزوج عبد الرمحن بن عوف, األويس أنس بن رافع أبو احليرس ( 3)

وذكره البخار  يف تارخيه األوسط فيمن ما  ع   ,له  حبة :بن السكن وابن رباناقال  ,إياس بن معاذ األنصار  ( 4)

. املرجع جرة وذكر قومه أنه ما  مسهامالفرجع وما  قبل  ,قدم إياس مكة وهو غمم قبل الجرة, عهد النبي 

 .{1/167}السابق

 واملثب  من ب. هف.: اخلاأل ليف  ( 5)

 لنسخة ب: جئنا.يف ا ( 6)

 قتلوبن إسحا  فيمن شهد بدرا ا هذكر ,عهراء ابني ,أخو معاذ ومعوذوهو  ,شهد العقبةرفاعة,  بن عوف بن احلارث ( 7)

 . {2/359}وسا أعمم النبمء  {4/739}ا. انظر: اإل ابة شهيد فيها
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 ((م ن أن تم؟)): فق ال  وجابر ب ن عب د اهلل, (3)وعقبة بن عامر بن نايب,  (2)[ديدةربن  بن عامر ]قطبةو 

 ((أفم جتهسون رت ى أكهمك م؟))قال:  ,قالوا: نعم ((ن موايل مود؟أم  ))قالوا: نهر من اخلزرج, قال: 

وك ان مم ا  ,اإلسمم وتم عه يهم الق رآن عهيهمرض وع تعاىل, اهلل إىلفجهسوا معه فدعاهم  ,ا: ب قالو

وه م ك انوا  ,كت اب وعه م أه للم به يف اإلسمم أن مود كانوا معهم ببمدهم, وكانوا تعاىل  نع اهلل 

ل زمانه, نتبعه ونقتهكم قالوا: إن نبيًا اآلن مبعوث قد أظء, نهم يشبيكان  إذاوهك, وكانوا  أو انهل أ

ن ه النب ي إق ال بعض هم ل بعض: تعهم ون واهلل  ,أولئ  النهر  معه قتل عاد وإرم, فهام كهم رسول اهلل

وال قوم بي نهم م ن  ,وقالوا: إنا تركنا قوماً  ,ليه, فأجابوه و دقوهإال   توعدكم به مود, فم يسبقنكم 

أم رك, ف إن  إىلوس نقدم عه يهم فن دعوهم  ,معهم ب  جي تعاىل أنبينهم, وعسى اهلل  العداوة والرش ما

فه ام ق دموا  م  منني, ,بمده م إىل  م ان  فوا راجع ني  ,عهي  فم رجل أعز من تعاىل جيمعهم اهلل 

 إالفهم يبق دار من دور األنصار  ,اإلسمم, رتى فاا فيهم إىلودعوهم  املدينة ذكروا لم رسول اهلل 

 ,رج مً  /ب[202]ى املوس م م ن األنص ار ا ن ا عرش أت ذا كان العام املقب ل ورتى إ ,وفيها ذكر رسول اهلل 

وعب ادة  (5)ورافع بن مال , وذكوان بن عبد الق يس, ,ابنا عهراء (4)وعوف ومعاذ ,وهم: أسعد بن زرارة

الي ثم ب ن  وأبو ,زرجمن اخلوعقبة بن عامر, وقطبة بن عامر, ه الء  (6)بن  عهبة,[زيدي]بن الصام , و

                                                                                                                                
وجيعل  ,أول من أسهم من األنصار بمكة ,نقي  بدر  شهد العقبة األوىل والثانية, األنصار عجمين ال رافع بن مال  ( 1)

. انظر: اإل ابة قتل يوم أرد شهيدا ,يف الستة النهر ال ين يروى أهنم أول من أسهم من األنصار وليس قبههم أرد

 . {3/621}الطبقا   {2/444}

عامر بن جديدة, والتصحيح من املصادر, وساد اسمه يف الصهحة التالية.  تصحف االسم يف األ ل إىل: عطية بن ( 2)

. الطبقا   ما  يف خمفة عثامنكهها,  شهد العقبة واملااهد ,األنصار  بن رديدة بن عمرو قطبة بن عامروهو: 

 .{5/444}اإل ابة  {3/587}

 .{4/521}. اإل ابة واستاهد بالياممة وسائر املااهد, شهد العقبة األوىل, األنصار  السهمي عقبة بن عامر بن نايب ( 3)

رك يف قتل أيب اوش ,شهد العقبة األوىل ,أمه هيو, ف بابن عهراءورمع ,األنصار  اخلزرجي بن رفاعة معاذ بن احلارث ( 4)

 يه وقتل هبا,مع أخو اشهد بدر ,معاذ ومعوذ وف أخو. وعبل جرح ببدر فام  :وقيل ,عاش بعد ذل  ر,يف غزة بد جهل

  . {793, 4/140}اإل ابة 

, وأرد ال ين شهدوا رني رجع من بدر النبي  ساررأرد  ,بن خهدة بن خمهد بن عامر بن زريق ذكوان بن عبد القيس ( 5)

 .{2/291}وتاريخ ابن خهدون  {1/54}ة األوىل. انظر: اإل ابة العقب

, ذكره بن أبو عبد الرمحن ,البهو  مة بن أرصمبن خْز  يزيد بن  عهبةيف النسختني ]زيد[ والتصحيح من املصادر, وهو:  ( 6)
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أن  ع   بيع ة النس اء,  هألوىل, فبايعوافهقوه بالعقبة وهي  (2)بن ساعدة من األوس, موعوي (1),التيهان 

شيئاً فأخ تم بحده  منه ن غايتمإفهكم اجلنة, و ب ل  فإن وفيتم)), اآليةال يرشكوا باهلل شيئاً وال يزنوا, 

 ((كمع ن عه اإن ش اء ع  بكم وإن ش اء تعاىل, اهلل  إىلرت عهيكم فأمركم فهو كهارة له, وإن ُس يف الدنيا 

مص ع  ب ن عم ا ب ن  بعث معه م رس ول اهلل  وافهام ان ف, هرض عهيهم احلربتوذل  قبل أن 

ويهقهه م يف ال دين, وك ان مص ع   اإلس ممهاشم بن عبد مناف, وأمره أن يقرئهم القرآن ويعهمهم 

روائط  عض,  م خرج أسعد بمصع  فدخل بوكان منزله ع  أسعد بن زرارة ,ملدينة املقرئيسمى با

 (3)رجال ممن أسهم, فقال سعد بن معاذ ألس يد ب ن رض ا: إليهامواجتمع  ,بني ظهر, فجهسا يف احلائط

ولوال  ,زجرمها, فإن أسعد ابن خالتيليسهها ضعهاءنا فا ؛يا دارناته ين الرجهني اله ين قد أ إىلانطهق 

 إىلسيد بن رضا سيد  ق ومهام, فأخ   أس يد رربت ه   م أقب ل أ  لكهيت , وكان سعد بن معاذ ولذ

ه ا س يد قوم ه ق د ج اءك,  /أ[203]قال ملصع : ,مصع  وأسعد ومها جالسان يف احلائط, فهام رآه أسعد

 إلين اقف عه يهام متا تاًم, فق ال: م ا ج اء بك ام قال مصع : إن جيهس أكهمه, فواهلل تعاىل فيه, فا د  

جته س فتس مع؟ ف إن  أوكان  لكام يف أنهس كام راج ة, فق ال مص ع :  إنتسههان ضعهاءنا؟ اعتزال 

 هكهم و, إليهامتكره, قال: أنصه ,  م ركز رربته وجهس  ف عن  مان كرهته كُ إو ,قبهته أمرارضي  

 هي تكهم, يف إهاق  أنقب ل  اإلسمم هاهلل لعرفنا يف وجهو :عهيه القرآن, فقاال أاإلسمم وقريف مصع  

أردتم أن ت دخهوا يف ه  ا ال دين؟ ق اال ل ه:  إذاكيف تصنعون  ,أرسن ه ا وأمجهه هه,  م قال: ماوتسه  

اغتس ل وطه ر  وبي ه, وش هد و م تاهد شهادة احلق,  م تصيل ركعت ني, فق ام  ,تغتسل وتطهر  وبي 

 ,إن اتبعكام مل يتخهف عنه أرد م ن قوم ه ,ني,  م قال: إن ورائي رجمً ركع ركعتف م قام  ,شهادة احلق

                                                                                                                                
 .{1/432}ساة ابن هاام  {1/220}الطبقا   {6/650}إسحا  فيمن شهد العقبة األوىل. انظر: اإل ابة 

رسول اهلل  واالستة النهر ال ين لقأرد  ,ال ني عرشاأرد النقباء , ماهور بكنيته, األنصار  األويس أبو اليثم بن التيهان ( 1)

 الطبقا   {7/449}اإل ابة  انظر: شهد املااهد كهها ,املدينةب من األنصار بمكة فأسهموا وأفاوا اإلسمم

{3/447}. 

 .{4/745}. انظر: اإل ابة شهد العقبة واملغاز , بدر  كبا, األنصار  األويس بن عائش بن ساعدة عويم ( 2)

 ب  , وسعد بن معاذ, أسهم قبل ء ليهة العقبةوأرد النقبا ,من السابقني إىل اإلسمم, األنصار  األشهيل أسيد بن رضا ( 3)

وسا أعمم  {1/83}. انظر: اإل ابة من أرسن الناس  وتا بالقرآن, وذو  الرأ األهاف من عقمء , يوم أرد

 .{1/340}النبمء 
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سعد وقومه, وه م جه وس يف ن ادمم, فه ام نظ ر  إىلاآلن, سعد بن معاذ,  م ان ف  إليكاموسأرسهه  

قال  ,قال: أرهف باهلل لقد جاءكم بغا الوجه ال   ذه  من عندكم, فهام وقف ع  الناد  ,سعد إليه

هعل ما أربب  , نرأي  هبام بأساً وقد هنيتهام, فقاال:  اهلل ما ه ؟ قال: كهم  الرجهني فوله سعد: ما فع

 (1)[ ت خال]عرف وا أن ه اب ن  ألهن مليقته وه,  س عد ب ن زرارةأ إىلخرجوا  قد د   أن بني رار ةوقد ُر 

أراك أغني    ق ال: م اوفأخ   احلرب ة,  من بني رار  ة, هفقام سعد مغضبًا مبادرًا له   ذكر ,روكخهلي

فوقف عهيهام متاتاًم,   م  ,امنهام شيئيسمع  أنأراد  أسيدا أنعرف  ,مطمئنني رآمهافهام  ,ًشيئا /ب[203]  عني

ق ال أس عد ف ؟ه ا مني, تغا انا ب ام نك ره بيني وبين  من القرابة مارم    قال ألسعد بن زرارة: لوال ما

م راً قبهت ه, وإن أف إن رض ي   ,: أو تقع د فتس معلسعدفقال مصع   ملصع : جاءك واهلل سيد قومه,

, فع رض عهي ه ت هرك ز رربإل يهام بع د أن  ,   م جه سأنص ه كرهته عزلن اك م ا تك ره, ق ال س عد : 

أس همتم  إذاكي ف تص نعون ه,   م ق ال ل ام: قاال: فعرفنا اإلسمم يف وجه ,وقرأ عهيه القرآن ,اإلسمم

 م تاهد شهادة احلق,   م تص يل ركعت ني, فق ام  ,تطهر  وبي  م : تغتسل يف ه ا الدين؟ قاال تمدخهو

ناد  قوم ه  إىلداً مأقبل عاو , م أخ  رربته كع ركعتني,ور ,د شهادة احلقاهَّ تاغتسل وطهر  وبيه, وو

غا الوجه ال   ذه   ب إليكملقد رجع  ,تعاىلالوا: نحهف باهلل ق ,, فهام رآه قومهضاربن  أسيدومعه 

كيف تعهمون أم ر  ف يكم ؟ ق الوا: س يدنا  ,بني عبد األشهل قال: يا ,به من عندكم, فهام وقف عهيهم

رت ى ت من وا ب اهلل ورس وله, ف ام  ؛ر رام قال: فإن كمم رجالكم ونسائكم ع يلَّ  ,ننا نقيبة وأفضهنا وأيم

 إىلأس عد ب ن زرارة و , ورج ع مص ع مسهمة أوال مسهم إأمسى يف دار بني األشهل رجل وال امرأة 

 ,وفيه ا رج ال مس همون إال األنص اردار من دور  بقتهم ف ,اإلسمم إىلفأقام عنده يدعو الناس  ه,منزل

 (2)الا اعر, /أ[204] ق يس ب ن األس ه  أبونه كان فيهم أل قف,وخطمة ووائل ووا ,بن زيد أميةدار بني  إال

رج ع  م , , ومىض بدر وأرد واخلند فوقف هبم عن اإلسمم رتى هاجر رسول  ,طيعونهوكانوا ي

رت ى  ,هل الرش كأوخرج معه سبعون من األنصار مسهمني مع رجاج قومهم من  ,مكة إىلمصع  

 .وهي العقبة الثانية ,أيام الترشيق أوسطالعقبة من  فواعدوا رسول اهلل  ,قدموا مكة

                                           
 , واملثب  من املصادر, وقد ذكره قبل أسطر.خال يف النسختني:  ( 1)

وكان  ,كان يعدل بقيس بن اخلطيم يف الاجاعة والاعر ,ويف إسممه خمتهف يف اسمه ,األويس أبو قيس بن األسه  ( 2)

 .{7/334}اإل ابة  , استبقوا إىل ه ا الرجل وذل  بعد أن اجتمع بالنبي :حيض قومه ع  اإلسمم ويقول



 143 آل عــمـــــــرانورة ـس

فهام فرغنا من احلج, وكان  الهيهة التي واعدنا رس ول اهلل  -قد شهد ذل  وكان- :قال كع  بن مال  

  قهنا له: يا أبا ج ابر , فوكنا نكتم من معنا من املرشكني أمرنا أخربناه,جابر  أبوومعنا عبد اهلل بن ررام

, تك ون رطب اً لهن ار غ داً  أنوإنا نرغ  ب  ع ام أن   في ه  ,وهيف من أهافنا ,إن  سيد من ساداتنا

فاهد معنا العقبة, وك ان نقيب اً, فبتن ا ته    اإلسمم فأسهم, وأخربناه بميعاد رسول اهلل  إىلودعوناه 

نتس هل تس هل القط ا  ,خرجنا مليعاد رس ول اهلل  ,مىض  هث الهيل إذارتى  ,الهيهة مع قومنا يف ررالنا

نسيبة بن   ,مرأتان من نسائناومعنا ا ,اجتمعنا يف الاع  عند العقبة, ونحن سبعون رجمً مستخهني, ف

نس اء بن ي  إر دى (2)بن   عم رو ب ن ع د  أم مني ع وأس امءنساء بني النجار,  إردى (1),أم عامرة كع 

 أن أر  ن ه أ إال ,جاءنا ومعه عمه العباس, وهو يومئ   ع   دي ن قوم هف ,نتظر رسول اهلل  سهمة, ن

  (3) معرش  اخل زرج جهسنا كان أول من تكهم العباس, فق ال: ي ا /ب[204]امهه, فمر ابن أخيه, وتو ق لأحيرض 

 ةوهو يف عز م ن قوم ه ومنع  ,وقد منعناه من قومنا ممن هو ع  مثل رأينا ,منا  ن حممدمكاقد عهمتم 

دعومت وه ]وافون له ب ام  بكم, فإن كنتم ترون أنكم  (4) [قوالهحْ ] إليكماالنقطاع  إالنه قد أبى إ, وهيف بهد

مس هموه وخ اذلوه بع د   (5)إليه ومانعوه ممن خالههم فأنتم وما حتمهتم من ذل , وإن كنتم ت رون أنك م[

رسول اهلل وخ    فتكهم يا ,قد سمعنا ما قه  :فقهنا ,فمن اآلن فدعوه, فإنه يف عز ومنعة إليكماخلروج 

 شئ .  لنهس  ماو لرب 

 أنأب ايعكم ع   )) :,   م ق الاإلس مم تع اىل ورغ   يف اهلل إىلفتم القرآن ودعا  فتكهم رسول اهلل 

ق ال: وال    بعث   ف ,بي ده (6)قال: فأخ   ال رباء ب ن مع رور ((مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم متنعوين

                                           
أردا واحلديبية ويوم وشهد  ليهة العقبة , الهاضهة املجاهدة, األنصارية النجارية بن عمرو أم عامرة نسيبة بن  كع  ( 1)

 .{2/278}وسا أعمم النبمء  {8/265}. انظر: اإل ابة وقطع  يدها يف اجلهاد وجاهد  ,رنني والياممة

 .{7/489}. اإل ابة لأم معاذ بن جب ,األنصارية السهمية بن عد  أسامء بن  عمرو ( 2)

 .وكان  العرب تسمي ه ا احلي من األنصار األوس واخلزرج خزرجايف ب زيادة:  ( 3)

 يف )ب( ]الهحو [. ( 4)

 مابني املعكوفني ساقط من األ ل واملثب  من )ب(. ( 5)

ول من أ ,وكان نقي  قومه بني سهمة ,لنقباء ليهة العقبةأرد ا ,بن  خر بن خنساء األنصار  اخلزرجي الرباء بن معرور ( 6)

ما  يف  هر  ,وكان فاضم تقيا فقيه النهس ,وأول من أوىص بثهث ماله ,وأول من استقبل القبهة ,بايع ليهة العقبة األوىل

 .{1/267}وسا أعمم النبمء  {1/282}. انظر: اإل ابة املدينة باهر قبل قدوم رسول اهلل 
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قة ور ناه ا ك ابراً رسول اهلل, فنحن أهل احلرب وأهل احلهْ  انا يفبايعْ  ,نار  زُ   مما نمنع منه أُ نلنمنع ,باحلق 

 عن كابر.

إن بينن ا وب ني الن اس  ,رسول اهلل فقال: يا -والرباء يكهم رسول اهلل - (1)بو التيهان أفاعرتض القول 

قوم    إىلأن ترج ع تع اىل  أظه رك اهللون فعهنا ذل  إفهل عسي   ,نا قاطعوهاإهود, ويرباالً يعني ال

أر ارب م ن  ,أن تم من يو أنا م نكم (2)والدم الدم, الدم الدم)) م قال:  ,نا, فتبسم رسول اهلل وتدع

كهمء ع  ق ومهم ب ام  ,عرش نقيباً  ا ني منكم أخرجوا إيل  )) /أ:[205]وقال  ((مل من ساملتماوأس ,راربتم

, و م ة م ن األوس ,تسعة من اخلزرج ,عرش نقيباً  ا ني اخرجو م أ ((واريني لعيسىككهالة احل ,فيهم

ا تبايعون ه ا الرجل؟  مهل تدرون ع  ,معرش اخلزرج يا (3):ةقال العباس بن عبادة بن نضهفعند ذل  

 وأهافكم ,مصيبة أموالكمهنك   إذانكم محر, فإن كنتم ترون أاألو تبايعونه ع  ررب األسود إنكم

ن كنتم ترون أنكم وافون له ب ام دعومت وه إ, فمن اآلن, فهو واهلل خز  الدنيا واآلخرة, وأسهمتموه قتم

 ا واآلخرة.يفخ وه فهو واهلل خا الدن ,وقتل األهاف األموال,كة هنع   إليه,

رس ول اهلل إن نح ن وفين ا؟ ق ال:  فام لنا ب ل  ياقالوا: فإنا نأخ ه ع  مصيبة األموال وقتل األهاف, 

تت ابع   م ,  وأول من رضب ع  يده الرباء ب ن مع رور ,فبسط يده فبايعوه ,بسط يدكاُ : واقال ((اجلنة))

هل لكم يف  ,أهل اجلباج  الايطان بأنه   و  سمعته قط: يا خرص ,القوم, فهام بايعنا رسول اهلل 

ه ا أزب العقبة, اس مع , تعاىله ا عدو اهلل )): فقال  قد اجتمعوا ع  رربكم, ,والصباة معه م مم

فقال العباس بن عبادة بن  (4) (([الكمجر] ارفضوا إىل)):  م قال  ,((واهلل ألفرغن ل  :عدو اهلل أ :

مل )) :, فق ال رس ول اهلل بأس يافنامن ى  أه ل: وال   بعث  باحلق لئن شئ  لنم يهن غ دًا ع   نضهة

 ,مضاجعنا فنمنا عهيها رتى أ بحنا إىلفرجعنا  :قال (([الكمجر]ولكن ارجعوا إىل  ,ب ل  /ب[205]ن مر

 إنك مبهغن ا  ,معرش  اخل زرج فق الوا: ي ا ,رتى جاؤون ا يف منازلن ا ,فهام أ بحنا غد  عهينا جهة قريش

م ن الع رب أبغ ض  ري   وتبايعونه ع  رربنا, وإنه واهلل ما أظهرنا,جئتم  اربنا تستخرجونه من بني 

                                           
 املتقدم قريبا. أبو اليثم بن التيهانهو  ( 1)

 يف راشية األ ل: أ : حميانا حمياكم, ومماتنا مماتكم. ( 2)

 رسول اهلل  أقام بمكة رتى هاجر مع ,من أ حاب العقبة ,بن مال  األنصار  اخلزرجي العباس بن عبادة بن نضهة ( 3)

 .{3/630}. انظر: اإل ابة واستاهد بأرد ,كان أنصاريا مهاجرياف ,إىل املدينة

 يف ب: ررالكم. ( 4)
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 قال: فانبعث من هناك من مرشكي قومنا حيههون لم باهلل: م ا ,أن تنا  احلرب بيننا وبينهم منكم إلينا 

رث اعهموا, وبعضنا ينظر إىل بعض, وقام القوم وفيهم احل اقوا ومد  و    ,عهمناها وم ءكان من ه ا يش

أم ا  ,ج ابر ي ا :وعهيه نعمن, فقه  كهمة كأين أريد أن أهك القوم هبا فيام ق الوا (1),املخزومي بن هاام

 م رمى هب ام  ,رث فخهعهاماش, فسمعها احلتستطيع وأن  سيد من ساداتنا مثل نعيل ه ا الهتى من قري

نعهي ه, ق ال: ال  إلي هرهظ  الهتى ف اردد أ: مه, واهلل يقول أبو جابر  :قال ,وقال: واهلل لتنتعهنهام إيل,

 هبنه.تواهلل لئن  د  الهأل ألس : م قالأردمها, 

وبهغ  ,أظهروا اإلسمم, فهام قدموها  مع رسول اهلل قد شددوا العقدواملدينة  إىلن ف األنصار ا م 

خوان ًا وداراً إلك م  إن اهلل قد جع ل)) :فقال رسول اهلل  ,فآذوا أ حاب رسول اهلل  ,ذل  قريااً 

 األنصار.  /أ[206] املدينة والهحو  بإخواهنم إىلفأمرهم بالجرة  ((تأمنون فيها

  م عب د اهلل ب ن  (3), م عامر ب ن ربيع ة (2)د األسد املخزومي,أبو سهمة بن عب :املدينة إىلول من هاجر أف

ه ا ها وخزرج  املدينة أوس   فجمع اهلل أهل   ,املدينة إىلأرساالً   م تتابع أ حاب رسول اهلل  (4),جحش

  .(5)نبيه حممد بباإلسمم, وأ هح ذا  بينهم 

  اإلسممقبل  أ : ژچ  چ         ڇ  ژ  نصارمعرش األ يا أ : ژڃ  ڃ  چ  چ  ژ  هلل تعاىل:قال اف

يف ال دين والوالي ة   أ : ژڌ  ژ ف تم برمحت ه  أ : ژڍ  ڍ  ژ باإلسمم  أ : ژڇ  ڇ   ڇ   ژ 

 أ :قي ل جان   البئ ر,  ,معرش األوس واخل زرج ع   ط رف ره رة يا أ : ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ 

                                           
 ,غزا أردا مع املرشكني أيضا, شهد بدرا مع أخيه أيب جهل  م فر منها, وبن املغاة املخزومي القريش احلارث بن هاام ( 1)

 .{1/606}, له رديث يف الصحيحني. اإل ابة الهتح ورسن إسممه م أسهم يوم 

 ته,بن عموامن الرضاعة  النبي  وأخ ,من السابقني األولني إىل اإلسمم ,بن همل املخزومي عبد اهلل بن عبد األسد ( 2)

ما   ,إىل أرض احلباة  م إىل املدينةبأههه أول من هاجر  ,ماهور بكنيته , تزوج أم سهمة  م  ار  بعده إىل النبي

 .{1/450}وسا أعمم النبمء  {4/152}. انظر: اإل ابة جرح كان أ ابه بأرد فام  منهمن باملدينة 

 قتل عثامن بعد  ما  ,جرتنيوهاجر ال  أسهم قبل عمر ,من السابقني األولني ,ز  العن أبو عبد اهلل عامر بن ربيعة ( 3)

 .{2/333}, وقيل قبهه. سا أعمم النبمء بأيام

هاجر إىل إىل اإلسمم, و ار  أول راية عقد  يف اإلسمم,  أرد السابقني, بن رياب األسد  عبد اهلل بن جحش ( 4)

 .{3/91}والطبقا   {4/35}. انظر: اإل ابة واردودفن هو ومحزة يف قرب  يوم أرد قتل  وشهد بدرا ,احلباة

 . {1/440}ه ه القصة أوردها ابن هاام يف الساة  ( 5)
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ک  ک  ک  ژ باإليامن  أ :  ژژ  ڑڑ  ژ  متوتوا ع  كهركم, أنإال  النار يف كميس بينكم وبني وقوعل 

  ژک  گ  گ  گ     گ  

الم  ژڳ  ژ وال مم يف  (1),ليس   لهتبع يض زائ دة (م نو) كونوا أم ة, أ : ژڳ  ڳ  ڳ   ژ 

  ژ  ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ  ,اإلسمم أ : ژڳ  ڱ  ڱ   ژ األمر 

, هفإن مل يستطع فبقهب ,فإن مل يستطع فبهسانه ,فهيغاه بيده /ب[206]  من رأى منكم منكراً )): قال

 (2).((وذل  أضعف اإليامن

ع ز يوشكن اهلل أو ل ,عن املنكر  (3) [ولتنهون] ,لتأمرن باملعروف وال   نهيس بيده)) : وقال

 (4)لكم(( م لتدعنه فم يستجاب  ,أن يبعث عهيكم ع اباً من عندهوجل 

  (5).((يعمهم اهلل بع ابه أنيوش   ,وهفهم يغا   ,نكراملرأوا  إن الناس إذا)) : وقال

ع  ة م  ن املبتده  م  وأ ه  م اليه  ود والنص  ارى, ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ژ 

 (6) .كانوا م منني فكهروا بعد إيامهنم, و هم احلرورية بالاامأه ه األمة, 

اجلنة فعهيه باجلامع ة, ف إن الا يطان م ع اله  , وه و م ن اال ن ني  من رسه بحبورة)): قال 

  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ   (7)((أبعد

                                           
 من واملقصودقال ابن كثا رمحه اهلل يف تهساه:  {7/90}وال   يظهر واهلل أعهم أهنا لهتبعيض, وه ا مارجحه الطرب   ( 1)

 {2/81}. اه  بحسبه األمة من فرد كل ع  واجبا ذل  كان وإن أن,الا ل ا متصدية األمة من فرقة تكون أن :اآلية ه ه

 .{49}أخرجه مسهم  ( 2)

 يف )ب( ]ولتنهن[ ( 3)

من طريق عمرو ابن أيب عمرو, ولهحديث شواهد من  {23327 -23301}وأمحد  {2169}أخرجه الرتم    ( 4)

  .{5140}املاكاة  ورسنه األلباين يف {4337 -4336}: عند أيب داوود رديث ابن مسعود 

و ححه األلباين يف الصحيحة  {4005} ماجهوابن  {2057 -2168}والرتم    {4338}أخرجه أبو داوود  ( 5)

{1564}. 

 .ه الء كههمواآلية عامة يف  ( 6)

 من غري   حيح رسن رديثوقال الرتم  :  {2363}وابن ماجه  {227}والنسائي  {2168}أخرجه الرتم    ( 7)

.  النبي عن عمر عن وجه غا من احلديث ه ا رو  وقد ,سوقة بن حممد عن املبارك ابن رواه وقد ,الوجه ه ا

 .{2165} و ححه الايخ األلباين يف  حيح سنن الرتم  
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ي وم  وأ ,وتس ود وج وه الك افرين ,امل  مننيتب يض وج وه يوم  أ : ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ژ  

وج وه أه ل  وتس ود ,تب يض وج وه أه ل الس نةأو  ,تبيض وجوه املخهص ني وتس ود وج وه املن افقني

 (1).البدعة

 [115]النسراء:  ژچ  چ  چ  ژ  وه و قول ه تع اىل:, كانوا يعبدون رفع لكل قوم ما ,ذا كان يوم القيامةإ

مل يعرفوا شيئاً  ,هم من احلزن, وبقى أهل القبهة واليهود والنصارىفتسود وجوه ,ليه رزنواإفإذا انتهوا 

الكت اب  أه لويبق ى  ,يف ال دنيا مطيع اً  ل ه فيس جد ل ه م ن ك ان يس جد ,عز وج ل مما رفع, فيأتيهم اهلل

ووج وه امل  منني مث ل ال ثهج  ,ال يستطيعون السجود,  م ي ذن لم فافعون رؤوس هم /أ[207] واملنافقون

رزن وا فاس ود  وج وههم, فيقول ون:  ,وجوه امل منني إىلنظروا  إذانافقون وأهل الكتاب وامل ,بياضاً 

كي ف ك  بوا ع    واانظ ر :ت هملمئكتع اىل كنا مرشكني؟ فيق ول اهلل  ربنا مالنا مسودة وجوهنا فو اهلل ما

  (2) أنهسهم.

س ودادها: رزهن ا , واتع اىل واستبا ارها ورسوره ا بعمهه ا و  واب اهلل إهاقه اابيضاض الوجوه: و

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀژ  ل تعاىل:اق (3),تعاىلوكآبتها وكسوفها بعمهها وبع اب اهلل 

 [26,27]يونس:  ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ژ   ژ

:  م, وقال هرت م أك ه ال لق ي أ :  ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى  ژ 

فكأنه  [172]األعرراف:  ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃژ امليثا   (4) [يومإرادة إليامهنم ] وليس لم إيامن؛  ژ        ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

أو ه م  (6)أو هم املنافقون تكهموا ب اإليامن بألس نتهم وأنك روا بقه وهبم, (5)قال: أكهرتم بعد أخ  امليثا ,

                                           
 .{3/721}الدر املنثور  {1/489},  تهسا البغو  قول ابن عباس  ( 1)

 .{1/489}اهلل عنهام, ذكره البغو  عن الكهبي عن أيب  الح عن ابن عباس ريض  ( 2)

 واملصنف رمحه اهلل, أراد هنا أن الهون ليس معتربا يف ذل  املقام, واملعترب رينئ  رالة الوجه. ( 3)

 .{1/490}واملصنف اخت  الكمم من البغو   [بعديف األ ل ] ( 4)

 .{1/490},  انظر: تهسا البغو  ركي عن أيب بن كع   ( 5)

 .{1/490}سا البغو  قول احلسن,  انظر: ته ( 6)
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أو هم م ن أه ل قبهتن ا, أو ه م  (1)به, قبل بعثه, فهام بعث كهروا أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد  

 (3)أو هم أهل البدع. (2)اخلوارج,

, فإن ورائكم فتنا كقطع الهيل املظهم, يصبح الرجل م منا ويميس  )بادروا باألعامل): قال 

  (4)((يبيع دينه بعرض من الدنيا /ب[207] كافراً, ويميس كافراً ويصبح م مناً 

  .يف جنته أ : ژائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ائژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ   ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ 

ووه  بن موذا اليهوديان البن مسعود, وأيب بن كع , ومعاذ ب ن  (5)[يفصال]قال مال  بن 

ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :م نكم, ودينن ا خ ا مم ا ت دعوننا إلي ه, فن زلجبل, وسامل موىل أيب ر يهة, نح ن أفض ل 

 ژٺ  ٿ  
 أو ه م أ  حاب حمم د  (7)إىل املدين ة, أو نزل  يف ال ين هاجروا م ع رس ول اهلل  (6) 

يك ون ألولن ا  أ :  ژٺ  ٺ  ٺ  ژ الرواة والدعاة ال ين أمر اهلل تعاىل املس همني بط اعتهم, أو  (8)خا ة,

 (9)وال يكون آلخرنا.

 وق ع ش   يف امل رتني والثال ث,  م ال   يهوهنم,  م ال   يه وهنم(( ,)خاكم قرين): ال ق

, وين رون وال يوفون, ويظهر نإن بعدكم قوم خيونون وال ي متنون, وياهدون وال يستاهدو)) وقال:

 أو هم مجيع م مني ه ه األمة. (10)(فيهم السمن(

                                           
 قول عكرمة, املرجع السابق. ( 1)

 قول أيب أمامة, املرجع السابق. ( 2)

 قول قتادة, املرجع السابق. ( 3)

 .{118}أخرجه مسهم  ( 4)

 يف النسختني: الضيف, وهو حتريف. ( 5)

 .{118}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 6)

 .{1/491}بغو  وال {7/101}, الطرب  عن ابن عباس  ( 7)

 .{1/491}عن الضحاك, البغو   ( 8)

 واملرجع السابق. {7/101}, انظر: تهسا الطرب  عن عمر  ( 9)

 .{2535}ومسهم  {6695 -6428 -3650-2651}أخرجه البخار   ( 10)
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أنتم, أو كنتم خا أمة عند اهلل تعاىل يف الهوح املحه وظ, أو كن تم  أ : ژٺ  ژ  :وقوله تعاىل 

 (1)لهناس, أو أنتم خا الناس /أ[208]خا أمة ما أمرتم باملعروف وهنيتم عن املنكر, وآمنتم باهلل,

 .ما أخرج اهلل تعاىل لهناس أمة خاا من أمة الرسول  أ : هة,   ژٿ  ژ أو 

  (2)(األمة تويف سبعني أمة, هي أخاها وأكرمها ع  اهلل تعاىل( )أال وإن ه ه): ل قا

                                           
 .{1/456}والزجاج  {1/229}انظر ه ه األقوال يف: معاين الهراء  ( 1)

 . {696}عيل بن زيد بن جدعان, وهو ضعيف كام يف التقري   من طريق {11587}أخرجه أمحد  ( 2)
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   (1)(ع  األنبياء كهها رتى أدخهها, وررم  ع  األمم رتى تدخهها أمتي( )إن اجلنة ررم ) :وقال  

 (2)( نف,  امنون من ه ه األمة( ةومائ )أهل اجلنة عرشون): وقال 

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ژ 

 ژڄ  ڃ  ڃ  

 :فأنزل اهلل تع اىل ,بن سمم وأ حابه, فآذوهم اليهود إىل من آمن, منهم عبد اهلل سعمد رؤو

ژڃ  ڃ  ژ 
كهم ة  وأ ,بالهس ان وعي دًا وطعن اً  أ : ژچ   چچ   ژ اليه ود ه الء  ,امل منونأما  أ : (3) 

بل يك ون لك م  عهيكم أ : ژڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ژ , منهزمني أ : ژچ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ كهر تتأذون هبا 

 عهيهم.   (4) [الن ]

  م ي أمنون وا ف  بُ  وا وُس  ه ت وا وقُ  ه ع ض ت اس دوا جوُ  ث ما ي ر أ : ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ب أن  أ : ,نوامل من  /ب[208] :واملراد بالناس ها هنا يسهموا,بأن  أ : ,عهدب أ : ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک         ژژ 

ژ رجع وا ب ه  أ : ژگ  گ  گ  گ  ژ نوا. إال أن يعتصموا بحب ل ف أم   أ :, أو أمان   ,ماجلزية إليه ي دوا

 . ژہ  ہ  ہ  ھ    ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ   

 ,آمن بمحم د إال هارن ا اليهود: ما أربار, قال  وأ حابهملا أسهم عبد اهلل بن سمم 

ژھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ژ  :دي ن آب ائهم, ف أنزل اهلل تع اىل امل ا ترك وول وال ذل   
(5)

 أ : 

 :تع اىل قول ه و متام الكمم عن دأرد الهريقني, أغا قائمة, فرتك األخرى اكتهاء ب كر  وأخرى

ڄ   ژ :الكتاب يف قوله تعاىل أهلألنه قد جرى ذكر الهريقني من  ؛وهو وقف ژھ  ھے   ژ 

                                           
 ,مجاعة وضعهه ,وغاه راتم أبو و قه ,السمني اهلل عبد بن  دقة وفيه ,األوسط يف الطرباين رواهقال اليثمي يف املجمع:  ( 1)

 .{451}وضعغه ابن رجر يف التقري   {16717} رسن فإسناده

ورسنه الرتم  . وفيه لهظة:  ,ع  هط مسهم, ووافقه ال هبي و ححه {273} واحلاكم {2546}أخرجه الرتم    ( 2)

 ,الصحيح رجال ورجالم ,الثم ة يف والطرباين والبزار يع  وأبو أمحد رواه ف, بدل  نف. وقال اليثمي يف املجمع: 

 . {18677}.  قوُ  وقد ,رصاة بن احلارث غا

 .{118}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 3)

 يف )ب( ]الن ة[ ( 4)

 .{7/120}وابن جرير عن ابن عباس ومقاتل,  {119}أورده الوارد  يف أسباب النزول  ( 5)
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    م و   ف ,نون والهاس  قوامل من   أ : ژ ھ  ھژ    م ق  ال:  ژڄ    ڄ  ڃ   

ژ  :قول ه أو من ژڭ  ڭ  ژ  :تعاىل و ف امل منني بقوله م   ژ ڃ  ڃ  چ   چژ الهاسقني, فقال: 

  م  ,الهريق ان س واءً  نألن ذكر الهريقني قد جرى,  م قال: ليس ه ا ؛كمم آخرلابتداء  ژے  ۓ  ۓ  

الثابت ة ع   تع اىل, اهلل  ب أمرالقائمة  ,(1) حممد وأمةاليهود   ستو تال  أ : ژے  ۓ  ۓ  ژ  ابتدأ فقال:

اهلل  /أ[209] مطيع ة قائم ة ع   كت اب , أومل يض يعوهتع اىل, هتدية ع  أمر اهلل املقائمة ال وأاحلق, املستقيمة, 

 ذو طريقة مستقيمة.  أ : ,األمة الطريقة وأ ,و قائمة يف الصمةأوردوده, تعاىل 

 ين  إ  س اعاته, وار دها:  أ : ژۇ  ۆ       ژ و يتبع ون أ, تعاىل يقرؤون كتاب اهلل أ : ژڭ  ڭ  ۇ  ژ 

وه ي  ,ت موة يف الس جود إذ ال ؛يص هون أ : ژۆ  ۈ  ۈ  ژ  (2),نح اءأونح ي ك بكرس المز

نزل    يف الص  مة ب  ني  وأ (3) ,ها م  ن س  واهمييص  هإذ ال  ؛ه  ي    مة العتم  ة وألهي  ل, الص  مة با

 ,ن م  ن احلبا  ةون و م   اوا ن   ,رج  ًم م  ن نج  ران ع  ونأرب ژڭ  ڭ  ژ أو  (4)املغ  رب والعا  اء,

 ,وال رباء ب ن مع رور ,سعد ب ن زرارةأ, منهم و دقوا حممدًا   عيسىب آمنوا ,و امنية من الروم

يغتس هون كانوا مور دين  (6),نسأقيس رصمة بن  وأبو( 5),وحممود بن مسهمة ,وحممد بن مسهمة

  (7)فصدقوه. رتى جاءهم النبي  ,ويقومون بام عرفوا من هائع احلنيهية ,من اجلنابة

                                           
 .{2/94}تهسا ابن كثا  {1/496}, انظر: تهسا البغو  قاله ابن مسعود  ( 1)

 أنا. املهردا , مادة:انظر:  ( 2)

 .{1/496}والبغو   {7/127}, الطرب  عن ابن مسعود  ( 3)

 .{2/738}والعجاب  {7/129}رواه سهيان عن منصور بن املعتمر, انظر: تهسا الطرب   ( 4)

ولد قبل البعثة با نتني  ,رهيف بني عبد األشهل ,أبو عبد الرمحن املدين, األويس األنصار  بن سهمة حممد بن مسهمة ( 5)

, أرد ال ين شاركوا وآخى بينه وبني أيب عبيدة, هو وأوالده  ح  النبي , حممداممن سمي يف اجلاههية , وعرشين سنة

عتزل الهتنة فهم ياهد اجلمل ه, اع  املدينة يف بعض غزوات استخههه النبي , أيب احلقيق وابن قتل كع  بن األهف يف

سا  {42 -6/33}اإل ابة  .خيربغزوة يف  , قتلبن مسهمةحممود ه  وأخوه:  43وقيل:  46سنة , تويف وال  هني

 . {2/369}أعمم النبمء 

 رتى ,تره  يف اجلاههية واغتسل من اجلنابة وهم بالن انية  م أمس  ,ماهور بكنيته ,أبو قيس األويس أنسبن رصمة  ( 6)

. عاش عرشين ومائة سنةو ,أدرك اإلسمم شيخا كباا ,وكان معظام يف قومه ,ان قواال باحلقك ,أسهمف قدم النبي 

 .{3/422}اإل ابة 

 .{1/496}انظر: تهسا البغو    ( 7)
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  

م ن بق ي عن األمة القائمة, و اً بالياء فيهام, إخبار محزة والكسائي ورهص ژەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئۆئ  

وم ا تهعه وا م ن  أ : (1)خا بني الت اء والي اء ف يهام,وأبو عمرو  ژ ٺ  ٺ  ٺژ  :له تعاىلخطابا لقوبالتاء 

 ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ جتازون عهيه بل  /ب[209]خا فهن تعدموا  وابه,

ال  أ :, تع   اىلم   ن ع    اب اهلل  أ : ژٱ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ژ 

 ,ألن اإلنس ان ي دفع ع ن نهس ه ؛وخصهام بال  كردهم ين وهنم, تنهعهم أموالم يف الهداء, وال أوال

ب أ  حا س امهمو ژٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ  ,وت ارة باالس تعانة ب األوالد ,تارة به داء امل ال

 ال خيرجون منها وال يهارقوهنا, كصار  الرجل ال يهارقه. إذ  النار؛

 يف قت ال النب ير د أبب در و وأ  حابهس هيان  أيبنهق ا   أ : ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

,(2) ڤ  ڦ  ڦ    ژ  (3)ء,اي الر ةنهق  وأمجيع نهقا  الكهار و دقاالم,  وأو نهقة اليهود ع  عهامئهم, أ

 (5).برد شديد وأو  و , أ (4)السموم احلارة التي تقتل, ال  ژڦ  

  مث  ل نهق  ا أ :ر  ق اهلل تع  اىل,  ب  الكهر واملعص  ية ومن  ع   أ : ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 فه م ينته ع ,ن ار فأررقت هأو  ژڃڃ  ژ ريح باردة  أ ابتهكمثل زرع  ,الكهار يف ذهاهبا وق  احلاجة

   ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ أ حابه  به

ملا بي نهم م ن القراب ة والص داقة واجل وار والرض اع  ,كان رجال من املسهمني يوا هون اليهود

ع ن مب اطنتهم خ وف هن وا  ( 6) ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ ژ  :, ف أنزل اهلل تع اىلوغا ذل  

                                           
. و حح الوجهني يف النرش عن أيب عمرو, وقال: إال أن اخلطاب أكثر وأشهر, {69}البدور الزاهرة  {2/241}النرش  ( 1)

 أهل األداء. اه   وعهيه اجلمهورمن

وقال حمقق العجاب:  م إن اآلية  {2/739}وابن رجر يف العجاب عن يامن بن املغاة  {1/497}ذكره البغو   ( 2)

 ذكر  األموال واألوالد, ومعركة أرد مل تكن وقع  والسيا  يف أهل الكتاب.اه  

 .{1/497}البغو   {1/445}انظر: زاد املسا   ( 3)

 , املرجع السابق.باس ركي عن ابن ع ( 4)

تهسا غري  القرآن  {1/102}جماز القرآن  {7/136}وأيب عبيدة وابن قتيبة, تهسا الطرب   قول ابن عباس  ( 5)

{109}. 

 /أ[ عند قوله )آمنوا(.210, وهناية الهورة]{120}والوارد  يف أسباب النزول  {7/141}أخرجه الطرب   ( 6)
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وبطان ة الرج ل: خا  ته, تا بيهًا ببطان ة  (1),نزل  يف قوم من امل منني كانوا يصافون املنافقنيأو , الهتنة 

ال تتخ وا أولياء وال أ هياء م ن غ ا  أ : عهيه,هعون ويطَّ  أمرهألهنم يستبطنون  ؛الثوب التي تيل بطنه

ال يق  ون وال  أ : ژڎ  ڈ  ڈ   ژ  :تع اىلهة يف النهي ع ن مب اطنتهم فق ال  م بني العأهل مهتكم, 

 نص   ژڈ   ژ و (3)الرش  والهس اد,العن اء وواخلب ال  (2) ]والهس اد[ يرتكون جهدهم ف يام ي ورث الرش 

 ,العن  : املا قةإذ  ياق عهيكم, يودون ما أ :  ژژ  ژ  ڑ  ژ بنزع اخلافض,  أو, ا ليألونكم اني مهعوال

 (4) .طأ والغهطأو اخل

 ,طمع املرشكني ع  أرسار امل مننياو بأيف املسهمني,   الوقيعةب أ : ژڑ  ک  ک   ک  ک  ژ 

  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ژ من العداوة والغي.ظ  أ : ژگ  گ   گ  گڳ  ژ 

أم ا امل من ون, أنتم  أ :, إليهم ةشارإ ژڻ  ژ ووأنتم كناية لهمخاطبني  ,ها تنبيه ژڻ  ڻ  ژ 

 ژڻ  ۀ  ژ  م ا تق دم ذك رهالرض اع وكألس باب  ؛ل ين هنيتكم عن مباطنتهماه الء  أ : ژڻ  ژ 

  ژۀ  ہ  ہ              ژ  اإلي امن ظه رواأا  َّهم املنافقون حيبهم امل منون ملأو ملا بينكم من خمالهة الدين,  أ :

مل ا  أ : ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ہ  ہ  ژ   [/ب210]بالكت  وهم ال ي منون بكتابكم أ :

وإن مل يك ن  وعض األنامل عبارة عن شدة الغي.ظ, وه ا من جم از األمث ال, ,يرون من ائتمف امل منني

ڭ  ڭ  ژ  (5)أط راف األ  ابع,وه ي  , وك  ل  الم زة,بض م امل يم وفتحه ا وهي مجع أنمه ة , م عض

 القهوب من خا وه.  أ : ژٴۇ    ۋ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ املام   إىلابقوا  أ : ژۇۇ  

 ژ ۉژ وغا ذل   بظهوركم ع  عدوكم وغنيمة تنالوهنا, أ : ژۋ  ۅ  ۅ  ژ 

  ,أو يقع بينكم اختمف وما أشبه ذل جدب  أن يصبكموبأن يدال عهيكم  أ : ژۉ  ې  ې    ژ

ال  :أ  ژەئ  ەئ  ژ  خت  افوا ربك  م أ : ژائ  ژ ع    أذاه  م  أ : ژى  ائ  ژ   ژې   ېى  ژ 

ومن بق ي بكرس  الض اد وس كون  ,تاديد الراءالراء وبضم الضاد وابن عامر وأهل الكوفة  ينقصكم,

                                           
 .{3/737}الدر املنثور  {7/141}لطرب  عن جماهد, انظر: تهسا ا ( 1)

 مطموس يف األ ل والتصحيح من )ب( ( 2)

 املهردا  مادة: خبل. ( 3)

 النهاية يف غري  احلديث والهسان, مادة: عن . ( 4)

 لسان العرب, مادة: نمل. ويف أنمهة تسع لغا , بتثهيث المزة وامليم.  ( 5)
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, واألول ج زم داً ر   هي رد هردك اً, رض   هُ يرض   ه  م ن رض  وبتاديد ال راء ضااً,  هرض  ي   هيقال: ضار (1),الراء 

ال راء يف فأدغم    وأ  هه عن ده: يرض ركم, ,جواب اجلزاء, ومن شدد الراء وضمها فقد جزم أيض ا

ويضمر  ,بمعنى ليس (ال)كون ت وأ (2),إتباعام  الثانية وُض  ,الضاد إىلالراء, ونقه  ضمة الراء األوىل 

 أ : ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  (3) ژوئ       وئۇئ   ژ وإن تص ربوا وتتق وا فه يس يرض كم  أ :في ه اله اء, 

 عامل. 

 (4)؛ي وم أر د وأي وم األر زاب,  وأهو ي وم ب در,  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی  ژ 

 أ  حابهيصف  ,ردأ إىلع  رجهيه  رسول اهلل  فماى ,آخر السورة يف ررب أرد إىلألن ما بعده 

استا ار أ  حابه ودع ا ف ,س مع بن زولمف ,يوم األربعاء بأردن واملرشك ونزل ,لهقتال كام يقوم القدح

باملدين ة, ي ا رس ول اهلل أق م س هول:  ب ن ب ن أيب  ال ومل يدعه قط قبهها فاستااره, فقا ,عبد اهلل بن سهول

وال دخهها عهينا إال أ بنا منه, فكيف وأن  فينا, ف إن  ,قط إال أ اب منامنها عدو  إىلفواهلل ما خرجنا 

ورم اهم النس اء والص بيان م ن  ,أقاموا برش جمه س, وان دخه وا ق اتههم الرج ال يف وج وههم ,أقاموا

 .ه ا الرأ  أعج  رسول اهلل , فبنيفوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائ

ق ال فا ع نهم وض عهنا, رسول اهلل إىل ه ه األكه , اليرون أن ا جبنَّ  : اخرج بنا ياأ حابهوقال بعض 

: ((باب سيهي  هاًم فأولتها هزيمًة, ورأي  أين أدخه  ذبقراً فأولتها خااً, ورأي  يف  رأي  يف منامي

 .(5)((درع رصينة فأولتها املدينةد  يف ي

 تع اىل اهلل وأك رمهم ,فقال رجال من املسهمني ممن فاالم يوم ب در ,وكان يعجبه أن يدخهوا عهيه املدينة 

 مت ه, فه ام رأوه ق د,رت ى دخ ل فه بس ألْ  ه فهم يزالوا ب /ب[211] أعدائنا إىلالاهادة يوم أرد: اخرج بنا ب

 ,, فق اموا واعت  رواين زل عهي ه وال وري ا, ناا ع  رس ول اهلل بئس ما  نعن لبس ندموا, وقالوا:

                                           
 .{1/486}وإحتاف فضمء البرش  {2/242}النرش  ( 1)

 .{171}رجة القراءا  البن زنجهة  {1/118}إعراب القراءا  السبع  ( 2)

 /أ[ عند قوله )كيدهم(.211هناية الهورة ] ( 3)

وه ا ما عهيه مجهور املهرسين, وهو قول عبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وابن عباس والزهر  والربيع واحلسن  ( 4)

يف تهساه فيمن قال  ابن كثاوقال  {1/449}زاد املسا  {7/160}  وقتادة والسد  وابن إسحا , وراجع الطرب

 {2/97}إنه يوم األرزاب: غري  ال يعول عهيه.اه  

 .{2272}ومسهم  {7035 -4081-3622}أخرجه البخار   ( 5)
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 ((أن يهبس ألمته فيض عها رت ى يقات ل ال ينبغي لنبي)) :فقال  ,رأي  رسول اهلل ما يا وقالوا: ا نع 

رد ي وم أ فأ بح بالاع  من ,يوم اجلمعة إليهم  جروخاألربعاء واخلميس,  بأردوأقام املرشكون 

ېئ  ژ  :ك ان, ف  ل  قول ه تع اىل م اأمرهم  السب  لهنصف من شوال سنة  مث من الجرة, فكان من

الق وم  هقتال, ب وأُ  لتنزل امل منني مواطن  أ : ژىئ  ی  ی  یی  ژ واذكر  أ : ژېئ  ىئ  ىئ      

  ژجئ  حئ  مئ  ىئ   ژ   توطنوا إذاهم  اوتبوؤووطنتهم,  إذا

 ,بن و س همة م ن اخل زرج ومه اجتبنا وتض عها وتتخهه ا,  :أ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

و يف أ ,رج ل ألفأرد يف  إىلخرج  ن رسول اهلل أل ؛وبنو رار ة من األوس, وكانا جناري العسكر

, يف  م امئ ةورج ع  ,بثه ث الن اس ل عب د اهلل ب ن أيب  زط انخ ومخسني رجمً, فهام بهغ وا الرش  تسعامئة

فقال: أنادكم اهلل يف نبيكم ويف أنهسكم,  ,دنا؟ فتبعهم أبو جابر السهميعمم نقتل أنهسنا وأوال وقال:

 /أ[212] ب ن أيب  اع  وبنو رار ة باالن اف م  ةبنو سهم إذ ذاك هم ف: لو نعهم قتاالً التبعناكم, بن أيب  اقال 

ڀ   ڀ  ڀ  ژ نارصمه  ا  أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ  :تع  اىلفق  ال  ,وا رف   هم ينص ف  

  ژ  ڀ  ٺ

 كر اهلل تعاىل منته عهيهم ي   (2),و اسم لبئر هناكأ (1)واملدينة,موضع بني مكة  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ 

هنم كانوا  م امئة و م ة عرش رج مً, ألقهة ال جاء بجمعمجع: ذليل, و ژٿ   ٿٿ  ژ  يوم بدر لم بالن ة

, ب ألفي وم ب در  اهلل تعاىل أمدهم  ژڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ   ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

سن: ل احلاق . م  اروا مخسة آالف , م  اروا  م ة آالف[9]األنفرال:  ژپ  پ  پ   ژ   :بدليل قوله تعاىل

  .يوم القيامة إىلامل منني  ردء   ه الء اخلمسة آالفف

ة واإلعانة يقال فيه: أمده إمدادا, أو ما كان ع   باجليش, أو ما كان ع  جهة القو شإعانة اجلي اإلمداد:

(3)اخل ا. , واإلم داد يفاملد يف الرش  أ :  ژىئ  ىئ  ژ  :جهة الزيادة يقال: مده مدا, ومنه قوله تعاىل
ژ  

, وم  ن بق  ي ب  التخهيف وال  زا  اب ن ع  امر بتا  ديد ال  زا  ع    التكث ا ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  

 منزلني الن . أ : (1),وقرئ بكرسها (4)مهتورة فيهام,

                                           
 .{3/750}الدر املنثور  {7/171}قاله الضحاك, الطرب   ( 1)

 املرجعني السابقني.قاله عيل بن أيب طال  والاعبي, انظر:  ( 2)

 انظر: لسان العرب, مادة: مدد. ( 3)

 .{2/242}والنرش  {215}انظر: السبعة  ( 4)
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يوم بدر, وفيام سوى ذل   يا هدون القت ال  إالوجماهد:مل تقاتل املمئكة يف املعركة  ابن عباس 

 /ب[212] (2)وال يقاتهون, إنام يكونون عدداً ومدداً.

ال   يرم ي, وبق ي س عد ب ن م ,انج  القوم عن رسول اهلل و بن إسحا : ملا كان يوم أردا

مرتني, فهام انجه  املعركة إسحا , ارم أبا إسحا  ارم أبا  :فهام فني النبل أتاه فنثره, فقال تنبل,يوشاب 

 (3).سئل عن ذل  الرجل , فهم يعرف

, نيرجه  , وع ن يمين هس ول اهلل ع ن ش امل ر يوم أردرأي  عن سعد بن أيب وقاص قال: 

 (4)يعني جربيل وميكائيل. ,أشد القتاليقاتمن كيتهام قبل وال بعد أما ر ,ضاعهيهام  ياب بي

فاق يوم بدر, يريد أن يمد املرشكني  (6),املحاريب : أن كرز بن جابر غ رسول اهللبه   (5)الاعبي:

باخلمس ة آالف,  تع اىل اهلل مل ي أالم ومل يم دهموة فرج ع فبهغ ك رزًا الزيم ه ه اآليا , عهيهم, فأنزل 

إن   ربوا ع   طاعت ه , أو كان ي وم أر د و وعد اهلل تعاىل املسهمني يوم بدرأ (7).بألف أمدواوكانوا قد 

تع اىل  يوم األر زاب, فأم دهم اهلل إاليف رروهبم كهها, فهم يصربوا  اهلل تعاىل يمدهم أنواتقوا حمارمه 

   (8).يظة والنضاوا قررارص نير

                                                                                                                                
وإحتاف فضمء  {3/74}خمههة قراءة احلسن وأيب ريوة, وماددة قراءة ابن أيب عبهة, ومها شاذتان, انظر: البحراملحيط  ( 1)

 .{1/487}البرش 

وانظر السهسهة الضعيهة  {9985}, األزد  ضعهه ,اجلنبي مال  أيب بن عامر وفيه ,رباينالط رواهقال اليثمي يف املجمع:  ( 2)

{4088} 

 . وابن إسحا  ه ا هو عما بن إسحا , وليس هو بصار  الساة. {3/256}أخرجه البيهقي يف الدالئل  ( 3)

  النبي كرامة بيان فيه: وقال النوو  يف هره ع  احلديث {2306}ومسهم  {5826 -4054}أخرجه البخار   ( 4)

 هو وه ا بدر بيوم خيتص مل قتالم وأن تقاتل املمئكة أن وبيان معه تقاتل املمئكة بإنزال إياه وإكرامه تعاىل اهلل ع 

 .{15/66}. عهيه الرد يف رصيح فه ا اختصا ه زعم ملن خمفا الصواب

, أدرك جهة من أ حاب رافظا عاملافقيها وكان الهارو ,  عهدولد يف  ,الاعبي أبو عمرو عامر بن هاريل المداين ( 5)

 .{4/294}سا أعمم النبمء  {6/246}ه . انظر: الطبقا  104وروى عن بعضهم.    رسول اهلل 

يف أ ر  كاناجليش ال    وواله رسول اهلل , ورسن إسممه أسهم بعد الجرةاملحاريب,  بن رسيل كرز بن جابر ( 6)

 .{5/581}. انظر: اإل ابة قتل يوم الهتح, قتهوا راعيهاستاقوا اإلبل والعرنيني ال ين 

 .{3/752}وعزاه يف الدر املنثور البن أيب شيبة وابن املن ر وابن أيب راتم  {7/173}أخرجه الطرب   ( 7)

 .وه ا حيتاج إىل دليل {1/502}انظر: تهسا البغو   ( 8)
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 ,فهم يه تح عهين ا فرجعن ا تعاىل, ما شاء اهلل قريظة والنضا نارارص (1)قال عبد اهلل بن أيب أويف: 

ومل تض ع  ,وض عتم أس هحتكم فق ال: إذ ج اءه جربي ل, ,فهو يغسل رأس ه ,بغسل فدعا رسول اهلل 

 أتين ارت ى  /أ[213] فقمن ا ,بخرقة فهف هبا رأسه ومل يغسهه,  م نادى  املمئكة أوزارها؟ فدعا رسول اهلل

 (2)فتح لنا فتحاً يسااً.وبثم ة آالف,  يومئ  أمدنا اهلل تعاىلف ,قريظة والنضا

ڇ  ڇ    ڇ  ژ املرشكون   أ : ژڇ  ژ تتقوا خمالهة نبيكم ولعدوكم  أ : ژڃچ  چ  چ  چ  ژ 

ألهنم إنام رجعوا لهحرب يوم أرد من غض بهم لي وم  (4)؛غضبهم ه امن  أو (3),من وجههم ه ا أ : ژ

هم نذكر من  م ة آالف, ب ل أراد م   يرد مخسة آالف سوى مامل ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  بدر

 (5)هتح,الب من بقي و ,موا خيههمسو   أهنمابن كثا وأبو عمرو وعا م بكرس الواو, أراد  ژڈ   ڈ  ژ 

ع    , وعمم تهم أهن م ك انوامن السومة وهي العمم ة والتسويم: اإلعمم, هموسنهسوموا  أهنمأراد 

عامئ م   هر  وأ (7),و كان عهيهم عامئم بيض قد أرسهوها ب ني أكت افهمأ (6)خيل بهق عهيهم عامئم  هر,

 (9).عهموا بالعهن يف نوايص اخليل وأذناهباأكانوا قد  وأ (8)مرخاة ع  أكتافهم,

لصوف األبيض قد تسوم  با فإن املمئكة ,تسوموا)) قال أل حابه يوم بدر:  رسول اهلل أن  ورو

  (10).((يف قمنسهم ومغافرهم

                                           
 .{4/18}ه . انظر: اإل ابة 80 احلديبية وروى أراديث شهاة  شهد ,األسهمي بن خالد عبد اهلل بن أيب أوىف ( 1)

ليس بثقة ن معني: , قال عنه حيي بضعيفوفيه سهيامن بن زيد املحاريب أبو إدام وهو  {7/178}أخرجه الطرب  بسنده  ( 2)

 .{11/432}. ال ي  الكامل ك اب

 .{1/451}زاد املسا  {7/181}, انظر: تهسا الطرب  قاله ابن عباس واحلسن وقتادة و مقاتل و الزجاج ( 3)

 , املرجع السابق.قاله عكرمة و جماهد و الضحاك ( 4)

 .{1/487}وإحتاف فضمء البرش  {70}النرش  ( 5)

 .{3/756}الدر املنثور  {7/188}لزبا, انظر: تهسا الطرب  قاله عروة بن ا ( 6)

 .{1/503}عيل وابن عباس, البغو   هقال ( 7)

 .{1/451}زاد املسا  {1/503}والكهبي, انظر: تهسا البغو   قال هاام بن عروة ( 8)

 .{1/422}وتهسا املاورد   {1/503}سا البغو  قول ابن عباس واحلسن وقتادة وجماهد والضحاك, انظر: ته ( 9)

وانظر تعهيق الايخ {7/354}وابن أيب شيبة  {7/186}أخرجه الطرب  بسنده عن عما بن إسحا  وهو جمهول  ( 10)

 شاكر ع  احلديث. أمحد 
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 أ : ژک  ک  گگ  ژ  ,با   ارة لتستبرش   وا إالالوع   د وامل   دد  أ : ژژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ژ  

 ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ,ا من كث رة ع دوكم وقه ة ع ددكمفم جتزعو قهوبكم,ولتسكن 

ن الع ز أل ؛فإن الن  من اهلل فاستعينوا به وتوكهوا عهيه ال حتيهوا بالن  ع  املمئكة واجلند, أ : /ب[213]

 .واحلكم هلل

م ن ال  ين ا رف لك ي مه   ط أ : ,لقد ن كم اهلل ليقطع طرفاً  أ : ژڱ  ں    ں  ڻ  ڻ         ژ 

 ,و ليهدم ركنًا من أركان الرشك بالقتل واألرس, فقتل من ق ادالم وس ادالم ي وم ب در س بعونأكهروا, 

 أن إىلوكان   الن  ة لهمس همني  ,فقد قتل م نهم يومئ   س تة عرش  ,ردأومن محل اآلية ع  ررب 

 أو (3)لوج وههم, و ي  عهمأ (2)م زمهم, أ : ژڻ  ڻ  ژ   (1) عه يهم  فانقهب  خالهوا أمر الرس ول 

يص  ي  احل  زن والغ  ي.ظ  أ :  (6)ي   لم, أو يكب  تهم ]بكي  دهم[ وأو حي  زهنم, أ (5)و مهكه  م,أ (4)يهع  نهم,

 ين الوا ملأ : ژۀ  ۀ  ہ  ژ  ,هت كس ب  رأس ه وس بده: رهق (7),الت اءو ال دالع  تعاق   أكبادهم, 

  هم.وَّ مرُج 

أربعة بعد انقضاء  ,ة أربع من الجرةبئر معونة يف  هر سن إىل رجمً نيسبع بعث رسول اهلل 

 (9),فق تههم ع امر ب ن الطهي ل (8),ليعهموا الناس القرآن والعهم, أماهم املن ر بن عم رو ؛ردأأشهر من 

ته   القبائ ل  نطائه ة م يدعو ع    ,يف الصهوا  كههايقن  شهراً بقي , ورسول اهلل  عهيهم فوجد

                                           
 يف )ب(زيادة ]أمجعني[. ( 1)

 .{1/454}وزاد املسا {1/467}قاله ابن عباس والزجاج, انظر: معاين الزجاج ( 2)

 .{1/454}وزاد املسا {1/103}قاله  يامن وأبو عبيدة واليزيد  واخلهيل, انظر: جماز القرآن  ( 3)

 .{1/454}قاله السد , زاد املسا  ( 4)

 .{1/454}وزاد املسا {1/503}قاله أبوعبيدة, البغو   ( 5)

 يف )ب( ]يكيدهم[. ( 6)

 .{110}انظر: تهسا غري  القرآن  ( 7)

استاهد يوم بئر  ,كان يكت  بالعربية قبل اإلسمم ,عقبي بدر  نقي  ,األنصار  اخلزرجي الساعد  املن ر بن عمرو ( 8)

 .{3/555}الطبقا   {6/217}. انظر: اإل ابة معونة

وأرادا الغدر به فهم يههحا, أ ي  بطاعون يف عنقه  ,النبي  العامر , وفد هو وأخوه ع  بن مال  عامر بن الطهيل ( 9)

 .{4/568}وما  منه ومل يسهم. ساة ابن هاام 
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اآلخ ر, يف من الرك وع  وكان دعاؤه عهيهم بعد رفعه (1) ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ژ بالهعن والسنني, فنزل :  

كرس   رباعيت ه وش ج يف  أو نزل  مل ا /أ[214] (2)الهجر, بعدما يقول: سمع اهلل ملن محده, ربنا ول  احلمد,

  (3)((.شجوا نبيهم, وكرسوا رباعيته ومق كيف يههح)) رأسه يوم أرد, فجعل يسه  الدم ويقول:

, الههم العن  هوان بن الههم العن احلارث بن هاام ,الههم العن أبا سهيان)) يوم أرد:ملا قال  أو نزل 

  (5)(((4)أمية

بأ  حاهبم ي وم   نع ما أ حابهو ملا رأى رسول اهلل أو  ,حسن إسممهمف فأسهموا ژھ  ھ  ے  ژ 

اآلذان واألنوف, قالوا: لئن أدالنا اهلل تع اىل م نهم ل نهعهن هب م مث ل م ا فعه وا, وامل اكا ج  أرد من 

  (6).نزل اهلل تعاىل ه ه اآليةأرد من العرب, فأولنمثهن هبم مثهة مل يمثهها 

  ژڱ  ں    ژ  :و هو نسق ع  قولهأأن يتوب,  ىلإأو , رتى يتوب عهيهم أ : ژھ  ھ  ے  ژ 

أو ليقط ع طرف ا م ن ال  ين كه روا أو يكب تهم  :كأنه قال نيض بني الكممعرتم ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ژ  و

 كهه. بل األمر أمر  يف ذل   ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ژ  ژے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ژ  ,يتوب عهيهم

  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ژ  :تعاىل  م قال

ج ل م ن األكانوا يهعهونه عند ره ول  ما أ : ژى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژ 

 /ب[214] ههميوخت  أك د   م  ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ مر الربا أيف  أ : ژۇئ  ۆئ   ژ املال وتأخا الطه , يف زيادة 

  ژېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ  :ه تعاىللوقب

                                           
 . {675}ومسهم  {6200 -4560}أ ل القصة يف البخار   ( 1)

 .{7346-4559 -4069}أخرجه البخار   ( 2)

 .{1791}أخرجه مسهم  ( 3)

 ,رننييف منه سمره  استعار النبي  ,أسهم بعد الهتح ورسن إسممه ,بن خهف اجلمحي املكي  هوان بن أمية ( 4)

آخر خمفة نزل باملدينة  م أذن له النبي يف الرجوع إىل مكة فأقام هبا رتى ما  هبا  ,من كرباء قريش ,وأعطاه من الغنائم

  .{2/562}وسا أعمم النبمء  {3/432}. انظر: اإل ابة  عثامن

 .{4070-4069}أخرجه البخار   ( 5)

 .{284}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول بم إسناد  ( 6)
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 س  ژنافع وابن عامر  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
فع    (1)وأ بته ا م ن بق ي,ب م واو,  ژ واْ عُ ار 

وه و معط وف ع   ماقبه ه, فت دبر ه  ا  ,كافيا ژجئ  ژ كان الوقف ع   ژٻ  ژ قراءة من قرأ 

 ذكره رتى تتحقق املراد, وفق  اهلل تعاىل وإيانا.   وأمثاله, سواء ذكر  االختمف ال   فيه, أو مل أ

 إىل وأ (3)أداء اله  رائض, إىلو أ (2)التوب  ة, أو إىل ,همغه رةوجب  ة لاألع  امل امل إىلب ادروا  ,س  ارعوا :ومعن ى

  (5).و أهنا التكباة األوىلأ (4)الجرة,

 خ  صو س  عتها, أ : ,وإىل جن  ة عرض  ها كع  رض الس  موا  أ : ژپ  پ   پ  ڀ  ژ 

ف م يعهم ه إال اهلل ا طول فأم ا  ,عرضها اأكثر من عرضه, ه  الباغ ءألن طول كل يشبال كر؛ لعرض ا

كع  رض الس  موا  الس  بع ب  ل غ  ا,  كالس  موا  واألرض ال أهن  اال  ,, وه   ا ع    التمثي  لتع  اىل

 .واألرضني السبع عند ظنكم

ف أين الن ار؟ فق ال   ژپ  پ   پ  ڀ  ژ  :تعاىل قولهسألوا عن ملا  ,عمرقالوا لاليهود  رو  أن

وإذا ج اء النه ار أي ن يك ون الهي ل؟ فق الوا: إن ه ملثهه ا يف ؟ جاء الهيل أين يكون النه ار إذارأيتم فعمر: أ

 .إن باب اجلنة يف السامء وعرضها السموا  واألرض قالوا: (6).ةاالتور

  (7).السبع حت  العرشالسموا   و فأن اجلنة : نس بن مال  وعن أ

 (8).اجلنة فو  السموا  السبع /أ[215] أنوحت  األرضني  : كانوا يرون أن جهنمقال وقتادة

بدأ ب كر السخاء إذ هو أش ق ع    يف اليرس والعرس, أ : ژٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ ژ 

 نهوس من غاه.بعض ال

                                           
 .{1/488}واحتاف فضمء البرش  {216}انظر: السبعة  ( 1)

 .{1/506}وعكرمة,  انظر: تهسا البغو   رو  عن ابن عباس  ( 2)

 .{1/460}د املسا زا{1/506},  انظر: تهسا البغو  قول عيل بن أيب طال   ( 3)

 قول أيب العالية, املرجع السابق. ( 4)

 قول أنس بن مال , املرجع السابق. ( 5)

 .{4/6}والدر املنثور  {7/211}انظر: تهسا الطرب   ( 6)

 .{1/507}انظر: تهسا البغو    ( 7)

 املرجع السابق. ( 8)
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قري  من اجلنة قري  من الناس, بعيد من النار, والبخيل بعيد  السخي قري  من اهلل)) :قال  

 (1)((قري  من النار ,بعيد من الناس ,بعيد من اجلنة ,من اهلل

 ءر بس الش الكظ م: إذ أ  ل اجلارعني الغي.ظ عند امتمء نهوسهم من ه,  أ : ژٿ  ٿ  ژ  

ٿ      ٿ      ژ  قول ه تع اىل:, وك  ل  وال يظه ره بعد أن يمتأل غيظا رده يف جوفه الغي.ظ وكظم ,عند امتمئه

  [18]غافر:  ژٹ  ٹ  ٹٹ  

دعاه اهلل يوم القيام ة ع   رؤوس اخلمئ ق  ,نه هوهو يقدر ع  أن يُ  اً ظمن كظم غي)) : قال 

 (2)((احلور شاء أ ن رتى خياه م

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ   , عمن ظهمهمأو  ,املمهوكني بسوء األدب أ : ژٿ   ٹ  ٹٹ  ژ 
من ا, ك ان أر دهم إذا أذن    تع اىل أكرم ع   اهلل إرسائيلكان بنو  ,رسول اهلل يا :قال امل منون

ڤ  ژ , فنزل عل ك ا, فسك  فا أذن , ,عتبة بابه, اجدع أنه  ع مكتوبة  هأ بح  كهارة ذنب

 مت را ن يف البي  إ :فق ال ,أتته امرأة تبتاع من ه مت راً  (4)أيب مقبل,نبهان التامر  أو نزل  يف (3)  ژڦ         ڦ  ڦ  

ف أتى  ,ع   ذل  اتق اهلل, فرتكه ا ون دم  نهسه وقبهها, فقال : إىلبيته فضمها  إىلأجود منه, ف ه  هبا 

أر دمها م ن  ,ب ني رجه ني وآخ ى رس ول اهلل أ (5),وذكر ذل   ل ه, فنزل   ه  ه اآلي ة /ب [215]النبي 

فاش رتى ل م الهح م  ,ع  أههه واستخهف األنصار َّ  ,فخرج الثقهي يف غزاة ي,األنصار واآلخر  قه

ووض ع  ,  م ن دم وان  ف ره ا وقب ل ي دها, إدخ ل ع    ,ذا  يوم , فهام أراد  املرأة أن تأخ  من ه

                                           
 بن سعيد به تهردوقال:  {10851}يهقي يف الاع  والب {2363}والطرباين يف األوسط  {1916}أخرجه الرتم    ( 1)

  {154}يف الضعيهة: ضعيف جدًا.  . وقال األلباين{4707}.اه  وك ا يف جممع الزوائد ضعيف وهو حممد

ورسنه األلباين يف  حيح سنن ابن  {4186} ماجهوابن  {2493 -2021}والرتم    {4777}أخرجه أبو داوود  ( 2)

 .{3375} ماجه

موقوفا, ومن طريق عطاء مرسم  عن ابن مسعود  جدعان بن زيد بن عيلالطرب  من طريقني عن  أخرجه ( 3)

. وأخرجه الوارد  يف أسباب {696}. التقري  وابن جدعان ه ا ضعيف, مل يدرك ابن مسعود  {7/219}

 عن عطاء مرسم.  {124}النزول 

, معدود يف الصحابة, ذكر ابن رجر يف اإل ابة قصة فيه غا ه ه يف سب  نزول اآلية, ويف إسنادها أبو مقبلنبهان التامر  ( 4)

 .{6/418}ضعف. 

 . {123}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول بدون إسناد عن عطاء عن ابن عباس  ( 5)
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امرأته, فقال  :  عنه فسأل ,وهام ع  وجهه, فهام رجع الثقهي مل يستقبهه األنصار  ,الرتاب ع  رأسه 

احلال, واألنصار  يسيح يف اجلبال تائباً مستغهراً, فطهبه الثقه ي ب أخربتهو ,ال أكثر اهلل يف اإلخوان مثهه

وذكر القصة,  ,ههك  :قال األنصار , وه رارة وفرجاً ن جيد عندأرجاء  ؛فأتى به أبا بكر ,رتى وجده

أتي ا النب ي  م  ل , ك فقال ,يا عمرلقاهلل يغار لهغاز  ماال يغار لهمقيم,  م  أنبكر: أما عهم   أبوفقال 

 ژڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ژ أنزل اهلل تع اىل ف كرا له أمرمها, ف 
قبيح ة خارج ة ع ام أذن اهلل تع اىل  أ : (1)

 والقبح. خلروج عن احلد ا :الهحشل  وأ فيه, 

مل س  م ن , أو الهارا ة م ادون الزن االقبه ةك ,مادون الزنا أ : ژڦ  ڄ  ڄ  ژ  ,جابر: الهاراة الزنا

 أ : ,وظهم وا أنهس هم بالكب ائر, أ : ,و فعه وا فارا ةأ ,باملعص ية أنهسهمظهموا  وغامها, أو ونظرة

و أن اهلل س ائههم, ف إ وعي د اهلل أ : ژڄ  ڄ  ژ  ,قولب الظهم أنهس هم و هعلبالة هاراال وأ ,بالصغائر

 ژڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  ,ذكروا اهلل بالهسان عند ال نوب
وهل يغه ر ال  نوب  أ : (2)

مل يقيموا, ولكن تابوا وأنابوا واستغهروا, وأ  ل اإلرصار: الثب ا  أ : ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ  ؟إال اهلل

 ء. شع  ال

  (3) رتى يتوب. عمداً إرصار   قال احلسن: إتيان العبد ذنباً 

  (4) وترك االستغهار. السكو  السد  : اإلرصار

 (5)(( , وإن عاد يف اليوم سبعني مرةما أرص من استغهر)) :قال 

و يعهمون أو يعهمون أن لم رباً يغهر ال نوب , أاهلل يمه  مغهرة ال ن ,  أن أ : ژڍ  ڍ  ڌ  ژ 

  (6)يعهمون أهنم إن استغهروا غهر لم.أهنم  وأ ,ال يتعاظمه العهو عن ال نوبتعاىل اهلل  أن

                                           
, والبغو  عن مقاتل والكهبي من رواية الكهبي, وهي طريق ضعيهة{123}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول  ( 1)

{1/509} . 

 /أ[ عندقوله تعاىل: )ل نوهبم(216هناية الهورة:  ] ( 2)

 .{4/35}والدر املنثور  {7/224}أخرجه الطرب   ( 3)

 انظر املرجعني السابقني. ( 4)

وليس  ,اةصإنام نعرفه من رديث أيب ن ,ه ا رديث غري وقال:  {3554}والرتم    {1514}أخرجه أبوداوود  ( 5)

 .{5004يف ضعيف اجلامع الصغري } . اه  وضعهه األلباينإسناده بالقو 
 .{1/510}انظر: تهسا البغو    ( 6)
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 أ : ژڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  ژ  

 املطيعني.  واب

إال غهر  , م يستغهر اهلل ,فيحسن الطهور  م يقوم فيصيل ,ي ن  ذنباً  من عبد م من ما)): قال

 (1).((اهلل له

دع وتني ورج وتني  م ا اب ن آدم إن   :ق ال)) ع مؤه وش أنه تعاىلاهلل عن  , رسول اهللعن 

بعد أن  ,إن تهقاين بقراب األرض خطايا لقيت  بقراهبا مغهرةً  آدم إن   , ابنمن نماكاغهر  ل  ع  

 مل ا  (2).(( م تستغهرين أغهر ل   ,بهغ ذنب  عنان السامءيإن ت ن  رتى  ال ترشك يب شيئاً, ابن آدم إن 

 (4)(3)إبهيس, ركاه  اب  البناين. بكى نزل  ه ه اآلية

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژ 
 إذا اتبعوه ا ريض اهلل ,نةلك ل أم ة ُس , مض أمم  وأهائع,  أ : /ب[216]

 أهل سنن. وأن ك ب قبهكم, ملخه  من قبهكم سنن بالمك  وأعنهم,  تعاىل

مض    ق د أ : ,ن سنة رسنة, وس نة س يئةفم سنَّ منها والسنة: الطريقة املتبعة يف اخلا والرش, يقال: 

رت ى يبه غ  ,وسهه  مني سنن ف يمن ك ان ق بهكم م ن األم م املاض ية الك افرة, بإمه ايل واس تدراجي

  .الكتاب فيهم أجيل ال   أجهته إلهمكهم, وإدالة أنبيائي

 :ب أر د, يق وله ا يف ررمنهم,  أ : ژڻ      ڻ  ژ آخر  أ : ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ژ 

 وأوليائه وإهمك أعدائه.  يف ن ة النبي امل جل رتى يبهغ أجيل  ,أنا أمهههم وأستدرجهمو

 خا ة.  أ : ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ عامة  أ : ژہ  ژ  القرآن أ : ژۀ  ۀ  ژ 

                                           
يف صحيح  ورسنه األلباين {1395} ماجهورسنه, وابن  {3006 -406}والرتم    {1521}أخرجه أبوداوود  ( 1)

 .{222سن: اب: ماجه }
 {12346}والطرباين يف الكبا  {21510}.اه  وأمحد من طر  ديث غري ر :قالو {3540}أخرجه الرتم    ( 2)

. و ححه األلباين  حيح سنن {2687}وأخرج بعضه مسهم  {820}والصغا  {5483 -4305}واألوسط 

  {2805}الرتم   
من ومن الثقا  املأمونني و ,من أئمة العهم والعمل ,اإلمام القدوة ولد يف خمفة معاوية ,أبو حممد البناين   اب  بن أسهم ( 3)

 .{5/220}سا ال {7/232}, ما  قبل الطاعون. الطبقا  تابعي أهل الب ة وزهادهم وحمد يهم

 .{1/513}انظر: تهسا البغو   ( 4)



 164 آل عــمـــــــرانورة ـس

ه  ا ر ث أل  حاب  ,ال تضعهوا وال جتبن وا ع ن جه اد أع دائكم أ : ژھ   ھ  ھ  ے  ژ  

م ن امله اجرين  قت ل يومئ  ورح, , ع  ما أ اهبم يوم أرد من القتل واجل  الصربو ع  اجلهاد النبي 

 .ومصع  بن عما, ومن األنصار سبعون ,مخسة منهم: محزة بن عبد املطه 

 .م منني انواكم ألهن ؛إذ كنتم م مننيعهيهم؛ تكون لكم العاقبة  أ : ژے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ    ڭ  ژ 

عه يهم  يري د أن يعه و   ,ب ن الولي د بخي ل املرش كنيافأقب ل  /أ,[721]اهنزم أ حاب رس ول اهلل 

 ,املس همنيم ن  رم اةو  اب  ((عهينا, الههم ال ق وة لن ا إال ب   نيعهتالههم ال )) :اجلبل, فقال النبي 

 ژے  ۓ  ژ  ف ل  قوله تعاىل: ,فصعدوا اجلبل ورموا خيل املرشكني رتى هزموهم
(1)  

أ  اهبم م ن اجل راح, ما  عبطه  القوم م ,أ حابه رني أمر النبي  ,بعد يوم أرد اآليةنزل  ه ه  وأ

  (2)ة.ذل  ع  املسهمني فأنزل اهلل تعاىل ه ه اآلي فاشتدَّ 

ب  الهتح م  ن بق  ي و  وق  ع, مح  زة والكس  ائي وأب  و بك  ر بض  م الق  اف ري  ث ژڭ  ۇ  ۇ  ژ 

ان فوا من أر د م ع  همسهمني رنيلخطاب  (4),هبالضم:أملاجلرح, و بالهتحبمعنى اجلهد أو  (3),لغتان

  . يوم بدر أ : ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ژ يوم أرد  ژڭ  ۇ  ۇ  ژ  أ :الكآبة واحلزن, 

 ي وم نيهمس همل ل م, أدي ُل  اً عهيهم ويوم افيومنجعهها دولة بينهم,  أ : ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

 رت ى جرر وا م ن ,أر دي وم  نيهمرش كل, وأديل سبعني وأرسوا سبعنياملرشكني  بدر رتى قتهوا من

 (5) وسبعني. ةسبعني وقتهوا مخساملسهمني 

إن )), فق ال: عبد اهلل ب ن جب ايوم أرد ن رجمً ومخسهم و ,ع  الرجالة رسول اهلل جعل 

 ,وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم ,انكم ه ا رتى أرسل إليكمالطا فم تربروا مك رأيتمونا ختطهنا

ياتددن قد  نا واهلل رأي  النساءوأ :بن عازب /ب[217]الرباء فهزمهم, قال  ((فم تربروا رتى أرسل إليكم

ق وم, ظه ر أ  حابكم ف ام تنتظ رون؟  أْ  : الغنيم ة فقال أ حاب عبد اهلل بن جب ا, بد  خمخههن

                                           
رسم ومن والطرب  بسنده عن ابن جريج م {124}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول عن ابن عباس بدون إسناد  ( 1)

 .{7/236}طريق عطية العويف وهو ضعيف 

 .{1/514}قاله الكهبي,  انظر: تهسا البغو   ( 2)

 .{1/488}وإحتاف فضمء البرش  {216}انظر: السبعة  ( 3)

 .{1/119}إعراب القراءا  السبع  {55}احلجة يف القراءا   ( 4)

 . {4/11}ية والنهاية البن كثا والبدا {2/58}وانظر يف أرداث غزوة أرد تاريخ الطرب   ( 5)



 165 آل عــمـــــــرانورة ـس

قالوا: واهلل لن أتني الن اس فهنص يبن م ن الغنيم ة, فه ام  ؟سيتم ما قال لكم رسول اهلل فقال عبد اهلل: أن   

]آل  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :قول ه تع اىل  لف   ,ف  وجوههم فأقبهوا منهزمنيأتوهم رُص 

فنه اهم  يف القوم حممد  مث م را ,أفقال أبو سهيان:  ,عرش رجمً غا ا ني   هفهم يبق مع [153عمرران: 

 م رج ع إىل ك  ل ,  أيف الق وم اب ن اخلط ابك ل ,  ,,  م قال: أيف القوم ابن أيب قحافةعن جوابه  

ع دو اهلل, إن ال  ين  ك  ب  واهلل ي ا :أ حابه, فقال: أما ه الء فقد قتهوا, فام مه   عم ر نهس ه, فق ال

 أب و س هيان ك, يوم بيوم بدر, واحل رب س جال,   م أخ  ؤيسو م, وقد بقي ل  ماعدد  ألرياء كهه

 ((وأج ل قول وا اهلل أع  ))نق ول؟ ق ال:  ق الوا: م ا ((؟أال جتيب وه)): اعل هبل, فقال النب ي  يرجتز:

نق ول؟ ق ال:  قالوا: ما ؟(())أال جتيبوه: ى لكم, فقال إن لنا العزى وال عز :أبو سهيانقال فأجابوه, 

ألي ام دول واحل رب وإن ا ,ي وم بي وم :ق السهيان  اأبأن ورو    (1)((وال موىل لكم اهلل موالنا)) :قولوا

 (2)قتمنا يف اجلنة وقتمكم يف النار. ,: ال سواءسجال, فقال عمر

ال  ين آمن وا فيمي ز امل  من  لاى اهلل أ : ,إنام كان  ه ه املداولة ليعهم اهلل أ : ژ ې  ې  ې     ېژ 

     ژ ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ ژ ,يكرم قوماً بالاهادة أ :  ژ ى  ى  ائائ ژ /أ[218] ,من املنافق

, الك افرين من ال نوب, ومه  امل منني يطهر أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

 . همكهمقتهوكم فهو تطهاكم, وإن قتهتموهم فهو  إن أ :

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ژ 

امل راد ر د, وأفأراهم اهلل ي وم  ,يستاهدوا وأ ,قوماً من املسهمني متنوا يوماً كيوم بدر ليقاتهوا ألن ژڤ  

 .و  وهو اجلهادسب  امل أ : ژٹ  ژ  :بقوله تعاىل

إذ قد تك ون  ,ب ليعهم أن املراد رؤية ال أو, لرأيتموه تأكيد ژڦ  ڦ  ڄ  ژ  أسبابه أ : ژڦ  ڦ  ژ 

 . حممد  إىلو أنتم تنظرون الرؤية بمعنى العهم, أ

                                           
 . {4043 -3039}أخرجه البخار   ( 1)

 و ححه ووافقه ال هبي. {3163}أخرجه احلاكم  ( 2)
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عب د اهلل ب ن ع   الرجال ة رج ل, وجع ل  سبعامئةرد يف أالاع  من  إىل خرج رسول اهلل  

وانضحوا عنا بالنبل ال يأتونا م ن خههن ا,  ,أقيموا بأ ل اجلبل))وقال:  (1),أخو خوا  بن جبا ,جبا

 ((م مك انكمن زال غ البني م ا  ب ت  ال فإنا  ,عهينا فم تربروا مكانكم رتى أرسل إليكم أوفإن كان  لنا 

ومعهم النساء يرضبن  ,عكرمة بن أيب جهلة يرساملوع   ,قريش ع  ميمنتهم خالد بن الوليد فجاء 

م ن يأخ   ه  ا )) :فق ال ,سيهاً  فأخ   ,فقاتهوا رتى محي  احلرب ,ويقهن األشعار  /ب[218] ,بالدفوف

فه ام أخ  ه اع تم  (2),دجانة سامك بن خرش ة أبوفأخ ه  ((ينحنيويرضب به العدو رتى  ,السيف بحقه

 ((طناهلل تعاىل إال يف ه  ا امل و إهنا ملاية يبغضها)): فقال  بني الصهني, وجعل يتبخرت ,بعاممة محراء

 (3)وأ حابه ع  املرشكني فهزموهم. حمل النبي ففههق به هام املرشكني, 

ف  رأى خال  د قه  ة الرم  اة يف طه    الغنيم  ة,     حاب رس  ول اهلل فعن د ذل    ج  اء الرم  اة يوافق  ون أ

  رسول اهللمحل ع  أ حاب و اح يف خيهه,  ,واشتغال املسهمني بالغنيمة, ورأى ظهورهم خالية

بحج ر فكرس  أنه ه ورباعيت ه  ,من خهههم فهزموهم وقتهوهم, ورمى عبد اهلل ب ن قمئ ة رس ول اهلل

يعهوه ا, وك ان ق د ظ اهر ب ني ل  خرة  إىل وهن ض  عن ه, ه  حابأوتهر   ,وشجه يف وجهه فأ قهه

 (4) .((أوج   طهح ة)) :فجهس حتته طهحة فنهض رتى استوى عهيها, فق ال  ,درعني, فهم يستطع

رتى اخت   هند من ذل  قمئد,  ,جيدعن اآلذان واألنوف ,يمثهن بالقت  وارباالا و (5)ووقع  هند

بن قمئة يريد ا وأقبل هم تستطع أن تسيغها فههظتها,ف ,مكتهافوبقر  عن كبد محزة  (6),وأعطتها وراياً 

                                           
ه  انظر: اإل ابة 40.  شهد أردا واملااهد بعدهاو ,أسهم فحسن إسممه, بن النعامن األنصار  خوا  بن جبا ( 1)

 .{2/329}م النبمء وسا أعم {2/346}

شارك يف قتل واستاهد بالياممة , كان يوم أرد عهيه عصابة محراءو ,شهد بدرا ,األنصار  أبو دجانة سامك بن خرشة ( 2)

 .{1/243}وسا أعمم النبمء  {7/119}. انظر: اإل ابة مسيهمة

 .{2/66} وانظر ساة ابن هاام {2470}أخرج بعضه مسهم  ( 3)

 .{2/86}املرجع السابق ( 4)

. كان  ت ل  ع  املسهمني إىل أن جاء اهلل بالهتح فأسهم زوجها  م أسهم  يوم الهتح ,لقرشيةا بن ربيعة هند بن  عتبة ( 5)

 .{8/155}انظر: اإل ابة 

 ,  وجهه عنهغي  أمره أن يُ مع وفد أهل الطائف مسهام, و النبي قدم ع   ,يوم أردقاتل محزة  ,احلبش ورش بن ررب ( 6)
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فقته ه اب ن قمئ ة, وه و  وهو  ار  راية رس ول اهلل  مصع  بن عما /أ[219]عنه , ف بقتل النبي  

قال: حممدًا قد قتل, ي إن أال : ارخ خورص ,, فرجع وقال: إين قته  حممداً يرى أنه قتل رسول اهلل 

 م ون  إليهفاجتمع  ,((إيل عباد اهلل ,عباد اهلل إيلَّ )): يدعو إبهيس, فانكهأ الناس, ورسول اهلل  ه كانإن

قوس ه,  (1) يةُ وق اص رت ى ان دق  س   أيبرتى كاهوا عنه املرش كني, ورم ى س عد ب ن  ,رجمً فحموه

رج مً رامي اً ش ديد  طهح ة أب و وك ان ((وأم ي ارم فداك أيب))له:  قالفكنانته,  له رسول اهلل  (2)ونثل

انثره ا أليب )):  فيق ول ,النبلفيها عبة ومعه اجل كرس يومئ  قوسني أو  م اً, وكان الرجل يمر ,النزع

وأ يب  ي د طهح ة ب ن عبي د اهلل وق ى هب ا  ,نبهه عموقينظر ل النبي  هرشفاستوكان إذا رمى  ((طهحة

رتى وقع  ع  وجنت ه, فرده ا رس ول  (3), وأ يب  عني قتادة بن النعامنيومئ  فيبس  رسول اهلل 

بن خهف اجلمحي, وهو يقول:  أيب أدركه ,ن ف رسول اهلل افهام  ,كان  مكاهنا كأرسن ما اهلل 

 م:س مالفق ال عهي ه  يعط ف عهي ه رج ل من ا؟ أال ,رس ول اهلل , فق ال الق وم: ي اإن نج و    ال نجوُ  

 ,عههه ا ك ل ي وم ف ر  ذرةأ (4)فيقول: عن د  رمك ة ,رسول اهلل  ىقبل ذل  يهق وكان أيب   ((دعوه))

احلرب ة م ن احل ارث ب ن  تن اول  ,ا من هفهام دن   /ب(219) ((إن شاء اهلل بل أنا أقته ))أقته  عهيها, فقال: 

 ع ن فرس ه وه و خي ور ك ام خي ور الث ور, فتدهدأ   ,خدشه خدشةو , م استقبهه فطعنه يف عنقه (5),الصمة

وقالوا: ليس عهي  بأس, قال: ب  لو كان  ه ه الطعنة بربيعة  ,أ حابهارتمهه ف ويقول: قتهني حممد,

ال يوم ًا رت ى إقتهن ي, فه م يهب ث  بعد ته  املقال ة , أليس قال يل: أقته ؟ فهو بز  عيلَّ ومرض لقتهتهم

                                                                                                                                
 .{6/601}. انظر: اإل ابة تويف يف خمفة عثامن  الك اب, قتل مسيهمةوهو من 

ي ُة القوس ( 1)
العرب مادة:سيا. والنهاية  مادة: . لسان من رْأسها ما اعوج :وقيل ,رْأسها :وقيل ,ما عطف من طرفيها :س 

 سيه.

 استخرج مافيها من نبل ونثره. لسان العرب مادة: نثل. ( 2)

بن زيد األويس البدر , األما املجاهد, من نجباء الصحابة, أخو أيب سعيد اخلدر  ألمه, من الرماة  قتادة بن النعامن ( 3)

 .{2/331}وسا أعمم النبمء  {5/416}. اإل ابة ما  يف خمفة عمر  ,بي املعدودين, روى عن الن

م كة ( 4)  . لسان العرب, مادة: رم .لهنسل تتخ  التي الرباذين من واألُنثى الهرس :الرَّ

 شهد ,وبايعه ع  املو  ,ف الناسرني انكا أرد يوم  ب  مع رسول اهلل , بن مال  بن النجار احلارث بن الصمة ( 5)

 .{3/508}الطبقا   {1/578}. انظر: اإل ابة وقتل يومئ  شهيدا يوم بئر معونة
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فق ال بع ض املس همني: لي   لن ا  ,وفاا يف الناس أن حممدًا قد قت لموضع بقرب مكة,  (1)رسفبما   

دمم, وقال فيأخ  لنا أمانًا من أيب سهيان, وبعض الصحابة جهسوا وألقوا بأي عبد اهلل بن أيب   إىلرسوالً 

نس بن مال : أ عم   (2)إن كان حممداً قد قتل فاحلقوا بدينكم األول, فقال أنس بن النرض :نيفقانبعض امل

؟ فقاتهوا ع  وما تصنعون باحلياة بعد رسول اهلل  ,فإن رب حممد مل يقتل ,قتل حممدقد  يا قوم إن كان

 ,مم ا يق ول ه  الء إلي عت ر أ م قال: الههم إين  ,ما  عهيه وموتوا ع  ما ,قاتل عهيه رسول اهلل  ام

الص خرة  إىل  م انطهق , د بسيهه فقاتل رتى قتلن,  م شواملنافق أ : (3),مما جاء به ه الء إلي وأبرأ 

ه حت   املغه ر كع   ب ن مال  , ق ال عرف   عيني  وهو يدعو الناس, ف أول م ن ع رف رس ول اهلل 

 ,اس ك  أن   إيلفأش ار  ,معرش  املس همني أبرش وا ه  ا رس ول اهلل  تزهران, فنادي  بأع   ويت: يا

نب ي اهلل ف ديناك بآبائن ا  ي ا :ع   اله رار, فق الوا /أ [220]ليه طائهة من أ حابه, فممهم النب ي إفانحاز  

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ژ  :ا م دبرين, ف أنزل اهلل تع اىلنا فولينوأمهاتنا, أتانا اخلرب بأن  قد قته , فرعب  قهوبُ 

 ژڃ  ڃ  چ  چچ  
أبهغ  الكامل, والتحميد إاليستوجبه  ال مدُ احل   إذ   ؛حممد هو املستغر  مجيع املحامد (4)

نبي ه باس مني تع اىل وأك رم اهلل  (5)يف الك امل,املتن اهي  إالف م يس تحقه وحمم د بن اء مبالغ ة, , من احلمد

 .حممد وأمحد :مهماتقني من اس

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ژ  ,دي نكم األول إىلرجع تم  أ :ژچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ژ 

  ژک  ک  ک  ک  ژ  إنام رض نهسه بل

 هبعهم  أو ئهبقض ا أ : ژڳ    ڳ   ڳ  ژ و   تم  هس ل ان  ن ا ك وم أ : ژگ  گ    گ  گ  ڳ  ژ 

مص در أو نص    ژڱ        ژ و ,هوال ت أخاه قديم  يقدر أرد ع   تلكل نهس أجل ال أ : ژڱ        ڱڱ  ژ 

من يرد بطاعته الدنيا ن ته منه ا  أ : ژڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ,إغراء, واملعنى آمنوا بالقدر املقدور

                                           
   .{156} معجم املعامل اجلغرافية كيم شامال 12 بعدي, ويعرف اآلن بالنوارية, مكةب الطول متوسط وادرسف:  ( 1)

, واستاهد يومئ , يوم أرد أول ماهد له مع رسول اهلل  , عم  أنس بن مال ,بن ضمضم األنصار  أنس بن النرض ( 2)

 .{7/642}ووجد به أكثر من  امنني طعنة, ما عرفه أرد إال أخته ببنانه. انظر: اإل ابة 

 .{4048 -2805}قوله ه ا يف  حيح البخار   ( 3)

وقال ابن كثا يف  {125}والوارد  يف أسباب النزول  {2/67}عن أسباط عن السد  ذكره الطرب  يف تارخيه بسنده  ( 4)

   {4/26}البداية والنهاية بعد أن سا  القصة: وه ا غري  جدا وفيه نكارة.اه  

 ولعل املصنف رمحه اهلل يقصد الكامل النسبي, إذ الكامل املطهق هلل ورده.  ( 5)
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ژ  ,نزل  يف ال ين تركوا املركز يوم أرد طهباً لهغنيم ة, ا قدرنا لهممنااء  ن ته ما أ :جزاء لعمهه,  هو ما 

رت ى  ال  ين  بت وا م ع عب د اهلل ب ن جب ا وهمأراد بعمهه اآلخرة, إذا  أ : ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہہ  

أو كأنه قال من يرد  واب الدنيا ن ته منها ملن نريده منها قدر ما نااء إذا نااء, جزاء عمهه,  /ب[220] (1), قتهوا

 املطيعني.  أ : ژھ  ھ  ھ  ژ  ,اءوإن كان مل يستحق عهيه اجلز

ومجع له شمهه وأتته الدنيا  ,ه يف قهبهءغناتعاىل طه  اآلخرة جعل اهلل  من كان  نيته)) :قال 

وشت  عهيه أمره, وال يأتيه منها  ,بني عينيه  (2) [هفقر]جعل اهلل  ,وهي راغمة, ومن كان  نيته طه  الدنيا

  (3).((  لهإال ما كت

تهي ني وبعد األل ف مه زة, وق رئ ب, كاعن ريث وقعزن وباملد والمز  ابن كثا ژھ  ے  ے  ژ 

ومل املستههم هبا,   (أ   )ضم  إىل  ,وكم, وهي كاف التابيه أ : (5),التاديد كعني  من بقي بو (4),المزة

ألن ه عن ده ؛ ب م ن ون (وك أ   )يق ف وبعضهم يقع لهتنوين  ورة يف اخلط إال يف ه ا احلرف خا ة, 

  (6).بالنونومن بقي  ,وهو أبو عمروتنوين  ب  يف املصحف 

م ن القت ل  ,وم ن بق ي بغ ا أل ف ,م ن القت ال ,بألف ژۓ  ژ ابن عامر والكوفيون      ژۓ  ۓ     ڭ  ژ 

  ر, أو ب  تداء وخ اب   ژۓ     ڭ  ژ و ,ال إىل النبي ت ق د ال ن د أس ق ف ,ف األل رأ ب ن ق م ف (7)اف, ق م ال ضو

أو تكون اجلمهة يف موضع احلال م ن الض ما , رفع بالظرف أو بهعههم, واجلمهة  هة لهنبي ژڭ  ژ 

                                           
 .{1/470}قاله مقاتل,  انظر: زاد املسا  ( 1)

 يف )ب( ]الهقر[. ( 2)

. ولهحديث شواهد كثاة, منها ما أخرجه ابن فوهو ضعي يزيد بن أبان الرقايشمن طريق  {2465}أخرجه الرتم    ( 3)

وإسناده  حيح رجاله كههم  قا . و ححه األلباين يف  {680}عن زيد بن  اب , وابن ربان  {4105} ماجه

 . {950 -949}الصحيحة 

 بتسهيهها, وهي قراءة أيب جعهر. أ :  ( 4)

 .{1/489}وإحتاف فضمء البرش  {2/242}انظر: النرش  ( 5)

 املرجع السابق. ( 6)

 انظر املرجعني السابقني. ( 7)
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 ژے  ژ تعود ع  ذل  املضمر, ولو جعهته  هة لهنب ي كان   تع ود ع    ژۓ     ژ والاء يف  ژۓ  ژ  يف 

 (1)عن احلسن وغاه. /أ[221].يف قتالقط  نبيل ت  ه ما قُ أن :رو  .والربيون قاتهوا معه

  هة لهنب ي,  هوم ا بع د ژۓ  ژ بغا ألف جع ل  ژۓ  ژ ومن قرأ  ,فإضافة القتال إليه أوىل من القتل 

 ژۓ  ژ تل النبي ومعه ربي ون كث ا, ف الوقف ع   ه  ا ع   قُ  أ :مسندا إىل النبي,  هوالهعل وما بعد

بُقت  ل,  ل وما بعده  هة أيضا لهنبي, والهعل مسندا إىل ربيني مرف وعأو يكون قت ژۓ     ڭ  ژ  :ويبتدئ

: الواردة وأالواردة: عرشة آالف,  يةرب  ال وأاأللوف,  وأمجوع كثاة,  والربيون: (2)ع  ما مل يسم فاعهه.

 ال ربو ه م ال  ين يعب دون أالربانيون الوالة, والربيون الرعي ة, فهم األتباع,  وأ ,و فقهاء عهامءأألف, 

  (3).تعاىل عمؤه وشأنه

اجله اد ب ام ن الم م ن اجل راح, وقت ل م ن  أ : ژۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ جبن وا,  أ : ژڭ         ڭ  ڭ  ژ 

ولك نهم   ربوا  ,و م ا جبن واأما ترضعوا, أو ذلوا,  ما وأ ,ما استسهموا أ : ژۋ  ۋۅ  ژ . مأ حاهب

  .ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ . ع  أمر رهبم

 ژې   ژ قرئ برفع المم من   ژې           ې  ې  ژ 
االس م أن و خ رب ك ان, موالقراءة بنص  الم (4)

ع   أ : ژوئ  ژ  الصغائر, أ : ژى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ژ قولم عند قتل نبيهم  وما كان أ :قالوا, 

 ژۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ژ الكبائر,  أ : ژۇئ   ۇئ  ژ أنهسنا, 

 ژی  ی  یجئ  ژ  الن ة والغنيمة أ : ژىئ  ىئ   ىئ  ی   ژ 
  .األجر واجلنة أ :   (5)

يف ق    ولم أو املن    افقني  اليه    ود أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ                 حئ  مئ    ىئ       يئ   ژ 

 أ : ژپ  پ  ڀ  ژ  (6)لهم   منني عن  د الزيم  ة: ارجع  وا إىل إخ  وانكم وادخه  وا يف دي  نهم

                                           
 .{4/147}انظر: تهسا القرطبي  ( 1)

 .{1/520}انظر: تهسا البغو    ( 2)

وركى ابن جرير عن بعض نحاة الب ة وقال:  {2/117}ا وابن كث {4/148}والقرطبي  {1/520}انظر تهسا البغو   ( 3)

 .اه بهتح الراء ,بيونلقيل: الرَّ  ,فقال: لو كان ك ل  ,قال: ورد بعضهم عهيه ,أن الربيني هم ال ين يعبدون الرب عز وجل

 .{39}وهي قراءة شاذة قرأ هبا احلسن, انظر: القراءا  الااذة  ( 4)

 )رسن  واب(. :وله/ب[ عند ق221هناية الهورة ] ( 5)

 .{1/521},  انظر: تهسا البغو  قاله عيل بن أيب طال   ( 6)
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 ژٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ  مغب  ونني أ : ژڀ  ڀ    ڀ ژ  ,يرجع  وكم إىل الرش  ك 

 رافظكم.  أ :
 ,ملا ارحتهوا ي وم أر د نح و مك ةوأ حابه  سهيان أيب أ : ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ژ 

قتهناهم رتى مل يبق منهم إال الرشيد تركناهم,  ,ندموا وقالوا: بئس ما  نعنا ,رتى بهغوا بعض الطريق

  (1), رتى رجعوا عام مهوا به.ذل  دقهوهبم عنالرع  يف  اهلل تعاىل فق فارجعوا فاستأ هوهم, 

 ,انس كاإلبم ن بق ي , ووهو اخلوف ژڤ  ژ والراء من أبو جعهر وابن عامر والكسائي بضم العني 

ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ  ژ  ,برهان  اً  أ : ژڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄڄ  ژ  (2),لغت  ان

 مقام الكافرين.  أ : ژچ  

أ  ابنا  كي ف :واقال أ اهبم,ما بأرد أ اهبم  ااملدينة بعدم إىل رسول اهلل أ حاب جع ملا ر

ژچ  چ  ڇ   ڇ  ژ  :الن  , فن زلتع اىل ب ه ا؟ وقد وعد اهلل
ألن  ؛بالن   والظه ر أ : (3)

واس تقبل املدين ة  ,جع ل أر داً خه ف ظه ره /أ [222]ن رس ول اهلل أل ؛االبت داءذل  كان لهمسهمني يف 

فجع ل  ,وأقبل املرشكون فأخ وا يف القت ال الرماة,وأقام عهيه  ,عن يساره -بلاسم ج –عينني وجعل 

  ه:الرماة يرشقون خيل املرشكني بالنبل, واملسهمون يرضبوهنم بالسيوف, رتى ولوا هاربني ف ل  قول

 .تعاىل وقدره تقتهوهنم قتمً ذريعاً بقضاء اهلل أ : ژڇ  ڇ  ڍڍ  ژ 

 . احلس: االستئصال بالقتل (4):ة[دأبو عبي] 

والتن    ازع  ژڎ  ژ ال    واو زائ   دة يف  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ جبن    تم  أ : ژڌ  ڌ  ڎ   ژ 

 م ن  ب ا   نك ا وطهبوا الغنيمة كام تقدم ذكره, إال مااهنزم املرشكون ملا ن الرماة اختههوا االختمف؛ أل

عبد اهلل وأ حابه,  وعكرمة, بمن معهام من املرشكني, وقتل   وعرشة من أ حابه, ومحهة خالدعبد اهلل 

جعه وا و ,واختهط وا ,   باً, وانتقض   هوف املسهمنيانكأن دبورًا بعد وعند ذل  انتقه  الريح 

 .ياعر من الدهش يرضب بعضهم بعضاً ما ,هون ع  غا شعارتيقت

 من الظهر والغنيمة  أ : ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  ژ  ,أمرهوخالهتم  الرسول  أ : ژژ  ژ 

                                           
 .{125}والوارد  يف أسباب النزول  {7/280}أخرجه الطرب  بسنده  عن السد   ( 1)

 .{1/490}وإحتاف فضمء البرش  {2/216}انظر: النرش  ( 2)

 .{126}  القرظي أخرجه الوارد  يف أسباب النزول مرسم عن حممد بن كع ( 3)

 .{1/104}, واملثب  من املصدر, والقول بمعناه يف جماز القرآن  ديف النسختني أبو عبي ( 4)
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 ب املركزال ين  بت وا  أ : ژڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ژ  ,ال ين تركوا املركز أ : ژگ  گ  گ   گ  ژ  

 .رتى قتهوا

  (1).رتى كان يوم أرد ,يريد الدنيا  رسول اهلل من أ حاب بن مسعود: ما شعر  أن أرداً ا

 ژ  ڱ  ڱ  ڱژ  :ونزل   ه   ه اآلي ة
أو  ,لين زل ال  بمء عه  يكم أ : ژںں   ژ ردك م  أ : /ب[ 222]

 أ : ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ژ  ,يستأ  هكم بع د املعص ية مل أ : ژڻ  ڻ  ڻڻ  ژ ليخت ربكم 

 ولقد عها عنكم.

 والقراءة بضم التاء وكرس العني. (2)بهتح التاء والعني, :وقرئهاربني,  أ : ژھ  ھ  ژ 

مص  در    عد, إذا ع  م وارته  ع, أو  والص  عود:يف األرض, أبع  د فيه  ا, مص  در أ   عد  واإل   عاد:

 (3).أ عد  إذا مضي  ريال وجه , و عد  ارتقي  يف جبل أو غاه

 (4)د بمعنى وارد.د و عَّ د وأ ع  و  ع  أ ,صعدوم  اعدوكان املسهمون يومئ  منهم 

ڭ    ۓ  ڭژ ج  ون, وال يهته    بع  ض إىل بع  ض, ال تعر   أ : ژھ  ے  ے  ۓ     ژ 

الث واب أ  ل  ژڭ   ژ  :وقولهفجازاكم,  أ : ژڭ   ژ  يف آخركم من ورائكم أ : ژڭ  

و: أ ژۇ  ۇ  ژ جعل مك ان الث واب ال    كن تم ترج ون أنه جازاكم, و :ومعناه ها هنا ,يف احلسنا 

 م ن الزيم ة غاًم متصمً بغم, فاألول: ما فاالم من الظهر والغنيمة, والثاين: ما نالم والباء بمعنى ع , أ

مانالم من القت ل واجل راح, والث اين: ماس معوا أن حمم دا ق د قت ل فأنس اهم الغ م األول:  وأ (5).والقتل

رني وقف هو  (7)سهيان, يبف أاهإ, والثاين: عهيهم إهاف خالد بخيل املرشكنيأو األول:  (6)األول,

أ  حاب  /أ[223]  ذل   ظ نن د , جل أ إلي ه ه و وأ  حابه فعن رس ول اهلل أل ؛وأ حابه بباب الاع 

 ,ل يس ل م أن يعهون ا)): فأنساهم ه ا ما ن الم, فق ال  ,أهنم يميهون عهيهم فيقتهوهنم رسول اهلل 

                                           
 .{4/70}والدر املنثور  {7/294}أخرجه الطرب   ( 1)

 .{3/438}والدر املصون  {39}وهي شاذة قرأ هبا احلسن وأبو عبد الرمحن السهمي, انظر: القراءا  الااذة  ( 2)

  عد. ملهردا , مادة:ا ( 3)

 .{3/439}قاله املهضل, الدر املصون  ( 4)

 .{1/523}البغو   ( 5)

 .{1/430}تهسا املاورد   {7/306}قاله قتادة والربيع, انظر: تهسا الطرب   ( 6)

 . {1/523}انظر: تهسا البغو   ( 7)
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 (1) م ندب أ حابه فرموهم باحلجارة رتى أنزلوهم. ((قتل ه ه العصابة ال تعبد يف األرضالههم إن تُ  

ۆ  ژ  (2).ب  ل  غ  م القت ل والزيم  ة تع  اىل بمخاله ة أم  ره, فج ازاهم اهلل ب  ي نهن م غم وا الأو أ

وال ع  م ا أ  ابكم م ن  أ : ژۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  من الهتح والغنيمة, أ : ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

  ژۉ  ۉ  ې  ې  ې   ژ القتل والزيمة 

ل اك ون م ع زوو األم ن يأوار د,   (3)]واألمن[ أمناً, واألمنة أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

إذ ه و مص در وس كون الع ني يف  (4) ,وقرئ: أْمن ة, بس كون امل يم ,هنة مع بقاء سببسب  اخلوف, واألم  

م ن رداً إىل األمن ة, و ,محزة و الكسائي بالت اء ژپ  ڀ   ڀڀ  ژ من األمنة  بدالً  ژپ  ژ املصدر أكثر

نثا  م أخ رب  عنه ا, فه   أن ت رد وك ل  كل كهمة تضمن  م كرا وم  (5),بالياء ردًا إىل النعاس بقي 

 اخلرب إىل الت كا والتأنيث, وه ا أ ل كبا. 

 (6)يغااهم, وإنام ينعس من يأمن, واخلائف ال ينام. م يومئ  بنعاسأم نهبن عباس: ا

آخ ه ويسقط وأرد, فجعل سيهي يسقط من يد  بمصافنا ب طهحة قال: غاينا النعاس ونحن أيب عن

  (7).وآخ ه

  (8)من النعاس. /ب[223] حت  جحهته ئ موام أرى أرداً من القوم إال وهو يفرفع  رأيس  :وقال

عهين ا الن وم, تع اىل , أرس ل اهلل وفرني اشتد عهين ا اخل  رسول اهلل  لقد رأيتني مع :قالالزبا عن و

والنعاس يغااين ما أسمعه إال كاحلهم, يقول: لو ك ان لن ا م ن  (1),واهلل إين ألسمع قول معت  بن قاا

 (2).قتهنا ها هنا ما ءاألمر يش

                                           
 /أ[220انظر ل] ( 1)

 .{1/523}البغو   ( 2)

 زيادة من )ب(. ( 3)

 .{39}والقراءا  الااذة  {1/174}ي شاذة قرأ هبا ابن حميصن وروي  عن حييى والنخعي, انظر: املحتس وه ( 4)

 .{1/491}وإحتاف فضمء البرش  {2/242}انظر: النرش  ( 5)

 .{1/524}والبغو   {7/317}أخرجه الطرب   ( 6)

 .{4562 -4068}أخرجه البخار   ( 7)

 .{219 -218} الكربىوالنسائي يف  {3007}يح وقال رديث رسن  حالرتم   أخرجه  ( 8)
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ال  واو قاطع  ة, إذ ال ر  .ظ ل   ه , قوناملن  اف أ : ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  امل   منني, أ :  ژ ڀژ و 

 .ژٺ  ژ  أو اخلرب يفخربه,  ژٺ  ٺ  ژ الطائهة يف النعاس, وما بعدها مبتدأ و

 كقول  مه  ما أمه . ,محهتهم ع  الم أ : ژٺ  ژ معنى و (3)أهنا واو احلال, :وعن سيبويه

ژ كظ ن اجلاههي ة  أ : ژٿ  ٹٹ  ژ قد قتل  إنه وأحممدا,  اهلل تعاىل ال ين  أ : ژٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

برف ع ال مم أبو عمرو   ژڄ  ڄ        ڄڄ   ڦ  ڦ  ژ جحد,  ومعناه: ,لهظه استههام ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   

ڃ  ژ  (4)عند األخه ش, البدللألمر أو ع     الن ص  ع بالنن بقي  مو  ژ ڄژ وخربه   ,ع  االبتداء

م  ا ل  و ك  ان لن  ا عق  ول  وا:ن املن  افقني ق  الأل ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

, أو ظ نهم ب اهلل غ ا احل ق: قت ل ه ا هن ان ملو ل و كن ا ع   احل ق أقتل رؤس اؤنا, ومل يُ  ,مع حممدخرجنا 

 ژڎ  ڎڈ    ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌژ  :وهو قولم (5)التك ي  بالقدر,

 (ل رُب ز)وقرئ: مصارعهم,   :أ ژک  گ  گ  گگ   ژ قيض  أ : (6) ژڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ژ خي ترب  أ : ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  (8)( عهيهم القتال)وقرئ:  (7)بالتاديد وضم الباء,

 وه. خا  من أ : ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  ,هرطخيرج وي أ : ژںں   

مج  ع املس  همني ومج  ع   (9)ي  وم التق  ى املس  همني, م  ن أ : ژۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ 

, م ع رس ول اهلل عرش رجمً  ا نيإال  , ذل  اليوم,أ حاب رسول اهلل املرشكني يوم أرد, اهنزم 

وعيل وطهحة وعب د ال رمحن ب ن ع وف وس عد ب ن أيب وق اص ريض اهلل وعثامن  أبو بكر وعمرمنهم: 

و أمحههم ع   الزل ة وه ي اخلطيئ ة,  أوطه  زلتهم,  أ : ژھ  ھ  ے  ژ  وهزم الباقون. همعن

                                                                                                                                
 .{6/175}. انظر: اإل ابة كر فيمن شهد بدراذُ و ,شهد العقبة ,األويس بن مهيل األنصار    بن قاامعت   ( 1)

 .{3/79}الدر املنثور  ( 2)

 .{1/61}الكتاب  ( 3)

 .{1/425}ومعاين األخهش  {1/491}رش وإحتاف فضمء الب {2/242}انظر: النرش  ( 4)

 .{1/525},  انظر: تهسا البغو  قاله ابن عباس  ( 5)

 النهي )ما(. ف/أ[ عند رر224هناية الهورة ] ( 6)

 .{3/396}والبحر املحيط  {4/156}وهي قراءة شاذة قرأ هبا أبو ريوة, انظر: القرطبي  ( 7)

 .{3/396}انظر: البحر املحيط  وهي قراءة شاذة قرأ هبا احلسن والزهر , ( 8)

 يف ب زيادة ]اجلمعان[. ( 9)
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ا وسوس إليهم من ملقبولم من الايطان ب وأبرتكهم املركز,  أ : ژے  ۓ     ۓڭ  ژ وارد,  أزل واستزلَّ  

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ژ (1).الزيمة

 أ : ژې  ې  ژ افقني عبد اهلل بن أيب وأ  حابه, املن أ : ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ 

, كهاس ق وفس  ق مج ع غ از [/ب224] غ زاةً  أ : ژائ  ەئ      ەئ  ژ س افروا  أ : ژې        ى  ى  ائ  ژ , االعتقاديف 

ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی   ژ : ق ولمأو ظنهم  أ : ژوئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ   (2)وكافر وكه ر

جب  ژ  (3).م ن بق ي بالت اء خطاب ابالي اء, و ژمئ  ژ ابن كثا ومحزة والكسائي  ژيئ    جئ  حئ  مئ  ىئ

, وافقه م ره ص يف مجي ع بكرس  امل يم ژڱ  ژ  و ژجت  ژ نافع ومحزة والكسائي  ژحب  خب  مب  ىب   يب  جت  

يام  كخاف خياف, لغة, وم ن بق ي بالض م من ما  القرآن, إال يف ه ين املوضعني, يف ه ه السورة, 

رهص  من الغنائم, أ : ژحت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   ژ  (4),, كقال يقولا  يمو  أيضمن ما

 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  (5)من بقي بالتاء خطابا.وبالياء غيبة, 

إذ  ي وم أر د تهم, وارتمهلم خمق أسهه   أ : ژڀ  ٺٺ  ژ زائدة   (ما)و ,فربمحة أ : ژپ  ڀ  ژ 

  ,يف القول أو فظاً  ,اخلهقيسء جافياً  أ : (6)ماء الكرش, :أ ل اله.ظ ژٺ  ٺ      ٿ  ژ , خالهوك

                                           
 .{4/157}والقرطبي  {1/525}انظر: تهسا البغو   ( 1)

 ولسان العرب, مادة: غزا. {114}تهسا غري  القرآن  ( 2)

 .{1/492}وإحتاف فضمء البرش  {217}انظر: السبعة  ( 3)

 .{1/492}وإحتاف فضمء البرش  {218}انظر: السبعة  ( 4)

 .{1/493}وإحتاف فضمء البرش  {218}انظر: السبعة  ( 5)

 , لسان العرب, مادة: فظ.ظ.لغهظه به الغهي.ظ به الرجل اله.ظُش و ,ُيعت  فيرُشب عند احلاجةمن البعا  ماء الكرش :اله.ظ ( 6)
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جت اوز ع نهم م ا أت وا ي وم  أ : ژٹ  ڤ  ژ تهرق وا  أ : ژٿ  ٹ   ٹٹ   ژ  يف الهعل, أ : ژٿ  ٿ  ژ  

م ن اعه م م ا عن دهم  أ : ژڤ  ڦ  ڦڦ  ژ رتى أش هع  ف يهم اشهع لم  أ : ژڤ  ڤ  ژ أرد, 

أهت ه أخ ت ه م ن  وأ  العس ل ُه من  وأشورها, استخرج  جرما, أ  الدابة, من ُه  /أ[225], الرأ

رأ , ووج وب طاعت ه ع   اخله ق العقل والكامل  ما أعطاه من مع الممااوروأمره تعاىل ب (1),موضعه

الع دو  ن اظرهم يف لق اءأو  (2)شاورهم ف يام ل يس عن دك في ه م ن اهلل تع اىل عه د, أ :أربوا. كرهوا أو 

 وأذه   ألض غاهنم, ,أعطف لم عهي ه افإهن ؛تطييبًا لقهوهبمشاورهم  وأ (3),ومكايد احلرب عند الغزو

م ن  إي اهم  ما اورتهيس تن بل وأ ,اق ذل  عهيهميااوروا إذا مل يُ من عادالم  العرب كان ةفإن ساد

 (4)بعده.

 .(5)استاارة لهرجال من رسول اهلل  رجمً أكثر رأي  ما: عائاة قال 

  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  و ق به واستعنه, هقم ب أ :ال ع  مااورالم,  أ : ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ 

ي رتككم  أ : ژڍ  ڌ  ژ , كي وم ب درع دوكم  ع  يع نكم  أ : ژچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ژ 

م ن بع د  أ : ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ژ أرد, واخل الن: القع ود ع ن الن  ة يوم كمنصورين,  غا  

ال تطه  لنهس    وأ, أن ال تعيص من أجل رزق  هو: التوكل ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  ,خ النه

 وال لعمه  شاهداً غاه.  /ب[225] غاهوجمرياً اً يزاجوال لرزق   ,نارصاً غا اهلل

من هم؟ قال: هم  ,اهلل رسول ياقيل:  ,ألهاً بغا رسابسبعون  يدخل اجلنة من أمتي)) قال 

 رسول يا (6):فقال عكاشة بن حمصن ((ال ين ال يكتوون وال يسرتقون وال يتطاون وع  رهبم يتوكهون

                                           
 املرجع السابق. مادة: شور. ( 1)

 .{1/483}ج معاين الزجا ( 2)

 .{3/89}انظر: الدر املنثور  ( 3)

 .{1/433}تهسا املاورد   {1/488}انظر: زاد املسا  ( 4)

 {13/416}.اه  منقطع انه الإ  قا  رجالهوقال ابن رجر يف الهتح:   {1714}أخرجه الرتم   عن أيب هريرة  ( 5)

اده: طهحة بن زيد, مرتوك, قال أمحد وعيل ويف إسن {1/526}والبغو  يف التهسا عن عائاة ريض اهلل عنها 

 .{463}وأبوداوود: كان يضع احلديث. التقري  

قتهه طهيحة بن  ,يف قتال أهل الردة وقتل ,شهد بدرا ,من السابقني األولني ,بن خزيمة األسد  عكاشة بن حمصن ( 6)

 .{4/533}. انظر: اإل ابة خويهد
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 ي منهم, قال:أن جيعهن تعاىل فقال: ادع اهلل ,قام آخرف ((أن  منهم)) قال: ,ادع اهلل أن جيعهني منهم ,اهلل 

 (1).((سبق  عكاشة))

  :, فأنزل اهلل تعاىلأخ ها رسول اهلل لعل يوم بدر, فقال بعض الناس  قطيهة محراءقد  فُ 

 ژک  گ       گ    گ   گڳ  ژ 
(2)  

من أخ  ش يئاً  :بي رد رني ترك الرماة املركز لهغنيمة, وقالوا: نخاى أن يقول النأنزل  يف غنائم  وأ

أمل )) : يوم بدر, فرتكوا املركز ووقع وا يف الغن ائم, فق ال (3)[قسمي]مل وأن ال يقسم الغنائم كام  ,فهو له

نغ ل وال  ب ل ظنن تم أن ا)): قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاً, فقال  ((أن ال ترتكوا املركز؟ أعهد إليكم

  (4)فأنزل اهلل تعاىل ه ه اآلية. ((نقسم لكم

 هلل تع اىل:اوا عهيه يسألونه من املغنم, فأنزل  ح  ن األقوياء ألأ وأ (5),أ حابهو نزل  يف طائهة غه  من أ

 ژک  گ       گ    گ   گڳ  ژ 
كان  ما أ : ه ا يف الوري, وأ, بل يقسم بالسوية ,اً ويمنع آخرينيفيعطي قو أ : (6)

 (7)لنبي أن يكتم شيئاً من الوري رغبة أو رهبة أو مداهنة.

 ژگ   گڳ  ژ وأبو عمرو ابن كثا وعا م 
وامل راد  ,ما ك ان لنب ي أن خي ون أ :بهتح الياء وضم الغني,  /أ[226]

 ال تظنوا به اخليانة, وهو من لطيف التعريض. أ :نوه, و  فم خُت  أ : األمة.

                                           
 .{220 -218 -216}ومسهم  {5811 -5705 -6542}خار  أخرجه الب ( 1)

 {126}والوارد  يف أسباب النزول  {7/348}وابن جرير  {3009}والرتم    {3971}أخرجه أبو داوود  ( 2)

يف عن ابن عباس  {2651 -2438}وأبو يع   {12029 -12028 }والطرباين يف الكبا  . من طريق ُخص 

يف ه ا  وأعهه ابن عد   {1/414}. وقال يف الهتح السامو : {297}التقري   . دو  يسء احله.ظوُخص 

يف, فاحلديث ضعيف, ووهم من رسنه كاجلمل السيوطي؛ اغرتارا بتحسني الرتم   له. اه  ويدل ع  ضعهه أن  بُخص 

 سيا  اآليا  يف معركة أرد وليس يف بدر.  

 يف النسختني: قسمها, والتصحيح من البغو . ( 3)

عن الكهبي  {2/779}وابن رجر يف العجاب  {1/528}والبغو   {127}ه الوارد  يف أسباب النزول أخرج ( 4)

 ومقاتل بن سهيامن.

 عن قتادة. {127}والوارد  يف أسباب النزول  {7/353}أخرجه الطرب   ( 5)

 .{1/529}انظر: تهسا البغو   ( 6)

 .{2/117}ابن هاام  وانظر: ساة {1/529}ذكره البغو  عن حممد بن إسحا   ( 7)
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بضم الياء وف تح من بقي و (2)إذا ترك فيه شيئا من الهحم, ,يف اإلهاب من غلَّ  اخليانة, :الغهول  (1) وأ ل 

ينس  ون, خيوَّ  أنما كان لنبي  أ :و من اإلغمل, أختونه أمته,  أ : ما كان لنبي أن خيان, أ : (3)الغني,

ه  ْ ل ل ه: ان زل فُخ يق اف ,مث ل ل ه ذل   الش ء يف الن اريُ  أ : ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ژ إىل اخليانة 

 ذل  ب ه هعل يُ  ,خرجههف أن ينزل إليه فيُ فإذا بهغ موضعه وقع يف النار,  م كُ  ,فينزل فيحمهه ع  ظهره

 (4).أبدا

امً دع  م  ملا أ اب  وقال 
يوم خيرب من الغن ائم  غههاإن الامهة التي  وال   نهيس بيده)) :سهم فقتهه (5)

 (6).((ا املقاسم, تاتعل عهيه ناراً مل تصبهو

س او  ما تخرزا  من خرزا  اليهود  لكونه غل رسول اهلل فهم يصل عهيه خيرب  عامتويف رجل و

 (7)درمهني.

ال )) :إىل ال يمن مل ا بعث ه رسول اهلل  له قال أنه (9)]عن معاذ بن جبل[ (8)قيس بن أيب رازم   عنورو

 (10).((بغا إذين فإنه غهول, ومن غل يأ  بام غل يوم القيامة ن شيئاً تصيب

 (1).ررقوا متاعه وارضبوهاقد غل ف إذا وجدتم الرجل : وعن عمر 

                                           
 يف )ب( ]وأضل[. ( 1)

 لسان العرب مادة: غهل. ( 2)

 .{1/493}وإحتاف فضمء البرش  {1/243}انظر: النرش  ( 3)

 .{1/529}قاله الكهبي, البغو   ( 4)

 .{6/60}ر: اإل ابة . انظ أهداه رفاعة بن زيد اجل امي لرسول اهلل,  موىل رسول اهلل مدعم األسود ( 5)

 .{115}ومسهم  {6707 -4234}أخرجه البخار   ( 6)

وابن ربان  {21719}وأمحد  {2848} ماجهوابن  {1959}والنسائي يف السنن  {2710}أخرجه أبوداوود  ( 7)

 . {579}وقال  حيح ع  هط الايخني. وضعهه األلباين يف ضعيف أيب دوود  {2582}واحلاكم  {4853}

نه مل يرو إ :ويقال ,روى عن كبار الصحابة ,يهقاه أنقبل  النبي  بضاملدينة فقُ  , هاجر إىلالبجيل األمحيس ن أيب رازمقيس ب ( 8)

 .{5/531}. انظر: اإل ابة ما  يف آخر خمفة سهيامن بن عبد امله  ,رتى جاوز املائة كربغاه,  عن العرشة مجيعا

 النسختني, واملثب  من املصادر.ساقط من  ( 9)

. اه  رديث أيب أسامة عن داود األود  رديث غري  ال نعرفه إال من ه ا الوجه منوقال:  {1335}أخرجه الرتم    ( 10)

 .{1335}يف ضعيف الرتم    . وضعهه األلباين{259}والطرباين يف الكبا 
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  (2).غال ورضبوهوأبا بكر وعمر ررقوا متاع ال  أن رسول اهلل :ورو   

 ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ 
ھ   ے  ے  ۓ  ژ  رتك الغهول,ف أ : ژہ  ھ  ھ   ھ  ژ  (3)

ن اتب ع مل أ :درجا ,  أ حاب أ : ژۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ   ژڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ  ژ  لفغ أ : ژۓ  

  ژۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ژ األليم الع اب ن باء بسخط من اهلل ملو الثواب العظيم, رضوان اهلل

الع رب  أري اءألنه ليس ر ي م ن  ؛العرب أ : ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ژ 

ب  اإليامن  أ : ژەئ  ەئ      ژ  :مجي ع امل   منني, ومعن ى مأراد هب  أو  (4),تغه  إال بن ي  ,إال ول ه ف يهم نس   

  (5)[128التوبة: ] ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ  قوله تعاىل:لوالاهقة ال بالنس , 

  ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ 

ن املرش كني قته وا م ن املس همني ي وم أل ؛بدرب أ : ژجئ  حئ  مئ  ژ بأرد  أ : ژی  ی  ی  ژ 

من أي ن لن ا ه  ا  أ : ژىئ  يئ  جبحب   ژ  بدر سبعني وأرسوا سبعني,يوم وقتل املسهمون منهم  ,أرد سبعني

 ژخب  مب  ىب  يب  جتحت  ژ  فينا؟ تعاىل ل والزيمة ونحن مسهمون ورسول اهللالقت

فق ال: إن اهلل ق د ك ره م ا  /أ [227]رسول اهلل إىل  جاء جربيلأن  :عن عيل (6)روى عبيدة السهامين

ن ي أرسى يع- , وق د أم رك أن خت اهم ب ني أن يق دمواى نع قوم  يف أخ  هم اله داء م ن األس ار

ف كر ذل  رسول اهلل  ,مقتل منهم عداُل تُ فترضب أعناقهم, وبني أن يأخ وا الهداء ع  أن   -املرشكني

                                                                                                                                
ه ا احلديث غري  ال نعرفه إال من وقال الرتم  :  {144}وأمحد  {1461}والرتم    {2713}أخرجه أبو داوود  ( 1)

إنام  :فقال ,عن ه ا احلديث]أ : البخار [ وسأل  حممدا  :قال... والعمل ع  ه ا عند بعض أهل العهم, ه ا الوجه

 النبي عن رديث   غا يف رو  وقد :حممد قال, وهو منكر احلديث ,وهو أبو واقد الهيثي ,روى  الح بن حممد بن زائدة

 {580} يف أيب داوودعاأللباين يف ض .اه  وضعف إسنادهمتاعه بحر  فيه يأمر فهم ,الغال يف. 

  .{582} يف أيب داوودعيف ض وضعهه األلباين {2715}أخرجه أبو داوود  ( 2)

 /ب[ عند ررف النهي يف اآلية.226هناية الهورة ] ( 3)

 .{1/469}. األنساب ربيعة بن نزار بن معد بن عدنانتعود إىل قبيهة معروفة, تغه   وه ا حيتاج إىل إ با  ودليل, واهلل أعهم. ( 4)

 ,ليتمكنوا من خماطبته وس اله وجمالسته واالنتهاع به ؛من جنسهم :أ وه ا التهسا الثاين األشبه بظاهر اآلية, قال ابن كثا:  ( 5)

 .{2/141}.اه  من جنسكم :أ  [21]الروم:  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ژ  كام قال تعاىل:

, من أ حاب ابن السهامين املراد  الهقيه الكويف, أسهم عام فتح مكة بأرض اليمن ومل ير النبي  عبيدة بن عمرو ( 6)

 .{4/40}وسا أعمم النبمء  {6/93}ه  انظر: الطبقا  72وكان  بتا يف احلديث.   مسعود 
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  فنق وى ب ه ع   قت ال  ,ف داءهمم نهم ب ل نأخ    ,لهناس, فقالوا: يا رسول اهلل عاائرنا وإخواننا, ال

 أ : ژىب  يب  جتحت  ژ  :معن ىو  (1).سبعون بأردفقتل منهم فكان ك ل , م ستاهد منا عداُل ويُ  ,عدونا

 بأرد  أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   ژخت  مت  ىت  يت         جث  مث  ىث   ژ  بأخ كم الهداء واختياركم القتل

ألج ل  أ : ژڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ ل اى.  وأليميز,  أ : ژپ  پ  پ  پ      ڀ  ژ  

يك ون , مل تق اتهواإن و كثروا سواد املس همني أأههكم, ررمكم و عن أ : ژٹ   ٹٹ  ژ  وطاعته تعاىل دين اهلل

 إىل اإلي امن, أ : ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ژ  (2)ذل  دفع ًا وقمع اً لهع دو,

ڃ  ڃ      چ  ژ كهم ة اإلي امن  أ : ژڃ  ڃ  ژ   وهم عبد اهلل بن أيب وأ حابه ال  ين ان  فوا ع ن أر د

ژ  /ب[228] دأر وه م ش هداء  ,يف النس  ال يف ال دين أ : ژڍ  ڌ        ڍ  ژ   ژچچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ژ (3) ها ام ژڈ  ڈژ  ژ  وان فوا ع ن حمم د  ژڎ  ڎ  ژ وأ حابه عن اجلهاد  عبد اهلل أ :  ژڌ  

 ن احل   ر يغن  ي ع  ن الق  در.أ يف ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ  گ  ژ ما  ددا مبالغ  ة   ژ ڈ

گ  ژ  :, فن زل ف يهموستة م ن امله اجرين ,صار ن األن انية م م   ,مً  رش رج ة ع ع أربدر  هداء ب شان  ك

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  
ألن بل بعد أمواتا ليس  بعاطهة, ول و كان   عاطه ة الخت ل املعن ى,   (4)

 بل هم أرياء, وإنام ه ا عطف مجهة ع   مجه ة وه و يف رك م االس تئناف, أو نزل   يف ويقدر الكمم:

 (5),وع ثامن ب ن ش امس ,ومصع  بن عما ,ن محزة بن عبد املطه ومهاجرمنهم  ,أرد سبعنيشهداء 

 (6)وسائرهم من األنصار. ,وعبد اهلل بن جحش

                                           
  .رديث رسن غري  من رديث الثور وقال الرتم  :  {8622}والنسائي يف الكربى  {1567}والرتم    {7/375}طرب  أخرجه ال ( 1)

 .{7/380}قاله السد , الطرب   ( 2)

رفا بالرواية بن نصا السهمي, شيخ أهل دماق وخطيبهم وحمد هم, وكان  قة عدال ضابطا فصيحا عاملا عا هاام بن عامر ( 3)

 .{2/354}وغاية النهاية  {1/195}معرفة القراء الكبار . ه  245والدراية, رز  كرب السن و حة العقل والرأ .  

 .{1/533}انظر: تهسا البغو   ( 4)

 خهف بن أيب   قتهه ,بن عما ذكره بن إسحا  فيمن هاجر إىل املدينة مع مصع  ,بن الرشيد املخزومي عثامن بن شامس ( 5)

 .{4/450}. انظر: اإل ابة بأرد اجلمحي

 .{130}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول عن سعيد بن جبا  ( 6)
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خرض  ترس ح يف  يف ج وف ط ا))  :روو ((أروارهم كطا خرضن إ)): عن رسول اهلل  

 ,طمع ةً إإذ اطهع عهيهم رب    ,فبينا هم ك ل  ,معهقة بالعرش  م تأو  إىل قناديل ,شاء أين اجلنة 

قالوا: يا رب كيف نسأل  ونحن نرسح يف اجلنة يف أما ش ئنا؟ فه ام رأوا أن ال ف ,فقال: سهوين ما شئتم

فهام رأى قال:  ,نقتل يف سبيه يف الدنيا قالوا: نسأل  أن ترد أروارنا إىل أجسادنا  ,يرتكوا أن يسألوا شيئاً 

 (1).((ركوام ال يسألون إال ه ا تُ أهن

لم م ن الكرام ة,  تعاىل ما أعد اهللالعيش, وطي  وما هم عهيه من  /أ[228] أهنم ملا رأوا نعيمهم)) :ورو 

أنا  تعاىل:قال كي يرغبوا يف اجلهاد, وال يتكهوا, ف ,وما  نع اهلل بناعهيه, ما نحن رأوا قالوا: يا لي  قومنا 

 (2)اآلية. ژگ  گ  ژ فأنزل اهلل تعاىل  ((فهرروا ب ل  واستبرشوا ,خمرب عنكم ومبهغ إخوانكم

 ,يا رسول اهلل :قه  ((ما يل أراك منكرساً؟)) :ه فقال لرأى جابرا منكرسا,   رسول اهللورو  أن 

ما كهم اهلل أرداً ))قال:  ,قه : ب  ((؟أفم أبرشك بام لقي اهلل به))استاهد أيب وترك عياالً وديناً, قال: 

ق ال: ي ا رب   (3)[أعط  ]كهمه كهاراً, قال: يا عبد  مت ن ع يل ومن وراء رجاب, وأريا أباك  إالقط 

گ  ژ  :فأنزل  في ه :قال جابر ((قال تعاىل: إنه قد سبق مني أهنم ال يرجعونفأريني فأقتل في  الثانية, 

 (4) .اآلية ژگ  

ع  رسول اهلل  (5), ممع  األسنة,بن مال  قدم أبو براء عامر أنهوذل   ,و نزل  يف شهداء بئر معونةأ

  عرض  ((ال أقبل هدية مرشك فأسهم إن أرد  أن أقبل هديت ؟)) قبولا وقال: دية, فأبىهباملدينة

فه و بعث    ,ت دعو إلي ه رس نام وقال: يا حممد إن , فهم يسهم, ومل يبعده, عهيسمم, وما له وما إلعهيه ا

                                           
 .{1887}أخرجه مسهم  ( 1)

 {3165 -444}واحلاكم  {2520}وأبو داوود  {130}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول بسنده عن سعيد بن جبا ( 2)

وود اواحلديث ع  كل رال رسنه شعي  األرناؤوط, واأللباين يف  حيح سنن أيب د {2388}وأمحد 

 واملصنف رمحه اهلل أورده هنا خمت ا.{2199}

 , واهلل أعهم.وهو ك ا عند الرتم   وابن ماجهيف األ ل ]أعطي [ ولعل الصحيح ما أ ب ؛  ( 3)

واحلاكم و ححه  {7022}وابن ربان  {14924}وأمحد {2800} ماجهوابن  {3010}أخرجه الرتم    ( 4)

 .أه  ولهحديث شواهد أخرى. ورسن إسناده األلباين .ك اب و يق بن فيضوتعقبه ال هبي بقوله:  {4911}

وجع  يسأله الدواء من بعث إىل النبي  ,ممع  األسنةبأبو براء املعروف  ,بن جعهر العامر  الكميب عامر بن مال  ( 5)

 .{3/599}. انظر: اإل ابة عكة عسل فسقاه فربأ فبعث إليه النبي  ,بن أخ لهابطن 
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إين أخا ى )) :رجو  أن يستجيبوا ل . فق ال  ,إىل أهل نجد فيدعوهم إىل أمرك قوم رجاالً من  

 فابعثهم فهيدعوا الناس إىل أمرك. ,فقال أبوبراء: أنا لم جار ((عهيهم أهل نجد

فس اروا , يف   هر س نة أرب ع م ن الج رة ,أخا بني ساعدة يف سبعني رجمً  ,املن ر بن عمرو فبعث  

 ماررأهل ه ا املاء؟ فقال  غ رسالة رسول اهلل أيكم يبه   وا:قال /ب[228] فهام نزلوها, ,رتى نزلوا بئر معونة

فه ام أت اهم  وك ان ع   ذل   امل اء, ,ىل عامر بن الطهي لإ فخرج بكتاب رسول اهلل  ,أنا (1):بن مهحان

 رس ول اهلل رس ول  إين ,فقال ررام: يا أه ل بئ ر معون ة, ام, مل ينظر عامر يف كتاب رسول اهلل رر

رج ل م ن  إين أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله, فآمنوا باهلل ورسوله, فخرج إليه ,إليكم

 ,ه رتى خرج من الاق اآلخر, فقال: اهلل أكرب ف ز  ورب الكعب ةبكرس البي  برمح فرضب به يف جن

وق الوا: ل ن  ,فأبوا أن جييب وه إىل م ا دع اهم إلي ه ,ع  املسهمني بني عامر  م است خ عامر بن الطهيل

 -عص ية ورع مً وذك وان - م است خ قبائل من بني سهيم  ,قد عقد لم عقداً وجواراً  ,نخهر أبا براء

 ع نغاوا القوم يف رر الم, فه ام رأوه م أخ  وا الس يوف فق اتهوهم رت ى قته وا ففخرجوا  ,فأجابوه

بني القت , فعاش رتى قتل يوم اخلند , وك ان  (3)فارتث, تركوه وبه رمق (2)؛إال كع  بن زيد ,خرهمآ

مص اب أ  حاهبام إال ع   ام هه  ينب فهم ,ورجل من األنصار (4),الضمر  القوم عمرو بن أمية يف رسح

وإذا  ,إذا الق وم يف دم ائهم, وف أقبم لينظ را ,قاال: واهلل إن ل  ا الط ا لا أناً و ,الطا حتوم ع  العسكر

ما ت رى؟ ق ال: أرى أن نهح ق برس ول اهلل  :أمية اخليل التي أ ابتهم واقهة, فقال األنصار  لعمرو بن

  م لكني ما كن  أرغ  بنهيس عن موطن قتل فيه املن ر ب ن عم رو /أ[229]:فنخربه, فقال األنصار   ,

وج ز  ع امر ب ن الطهي ل خ  هفهام أخربهم أنه من مرض أ ,بن أمية أسااً اوأخ وا  قاتل القوم رتى قتل,

أخربه اخلرب, ف بن أمية ع  رسول اهلل اعن رقبة زعم أهنا كان  ع  أمه, فقدم  وأعتقه هطهقنا يته وأ

فاق عهيه إخهار عامر , فبهغ ذل  أبا براء ((قد كن  ل ا كارهًا متخوفاً  ,ه ا عمل أيب براء)) :فقال 

                                           
 .{8/227}يف القصة. اإل ابة  معونة كاماستاهد يوم بئر  ,خال أنس بن مال  ,بن خالد األنصار  ررام بن مهحان ( 1)

فيها. انظر: الطبقا  اخلند  وقتل وشهد بدرا وأردا وبئر معونة  ,يس بن مال  النجار األنصار بن ق كع  بن زيد ( 2)

{3/521} . 

مق: ارتث ( 3)  . لسان العرب, مادة ر ث.يقال لهرجل إذا رضب يف احلرب فُأْ خن ومُحل وبه ر 

, أول ماهد شهده مسهام بئر معونةفكان  , م أسهم ,شهد بدرا وأردا مع املرشكني ر ,الضم بن خويهد عمرو بن أمية ( 4)

 .{4/248}. الطبقا   ما  باملدينة يف خمفة معاوية ,النجايش إىل بعثه رسول اهلل وهو ال   
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ع امر  (1)فق ال ,ممن قتل ذل   الي وم كان عامر بن فهاةو بسببه وجواره. إياه, وما أ اب رسول اهلل  

رتى رأي  السامء دونه؟  م بعد ذل  محل ربيع ة  ,رفع بني السامء واألرضقد ا قتل رأيته مل :بن الطهيل

ذك وان وبن ي حلي ان و أن رع مً وعص ية أو (2).فطعنه ع  فرس ه فقته ه بن أيب براء ع  عامر بن الطهيل

الق راء, حيتطب ون بالنه ار  ر يس مونفأمدهم بسبعني من األنص ا ,ع  عدو لم استمدوا رسول اهلل 

  .شهراً عهيهم يف الصبح يدعو  فقن   ببئر معونة قتهوهمف ,ويصهون بالهيل

  (3) (لقينا ربنا فريض عنا وأرضانا أنابهغوا قومنا ): خنسقرآناً,  م  أنه نزل يف السبعني :رو 

إن أولياء الاهداء كانوا إذا أ ابتهم نعمة حترسوا ع  الاهداء, وقالوا: نحن يف النعم ة وإخوانن ا يف أو 

 ژگ  گ  ژ  :, فأنزل اهلل تعاىلرالقبو
بتا ديد  [/ب229]اب ن ع امر ژڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ ال تظنن  أ : (4)

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ك أموا  م ن مل يقت ل يف س بيل اهلل  أ : (5),بالتخهيفمن بقي و ژڳ  ژ  من ءالتا

و ألن أرواره م ترك ع أويأكهون كاألرياء,  ويتنعمونرزقون و يُ أ ,و ال كرأأرياء يف الدين,  أ : ژڻ  

ڻ   ۀ   ژ  (6).ن الا هيد ال ي ب , وال تأكه ه األرضأ وأوتسجد كل ليهة حت  العرش إىل ي وم القيام ة, 

 ژھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   ژ  ,هرر ونيأ : ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

  هم. نالوا نالوا مايهحقوا هبم وأن ي ,إخواهنم ال ين تركوهم يف الدنيا أ :

                                           
 يف النسختني زيادة: ابن, وهو خطأ من الناسخ. ( 1)

 . {2/183}ة ابن هاام وسا {2/81}انظر: القصة يف تاريخ الطرب   ( 2)

 .{677}ومسهم  {4090 -3064}ساقه املصنف بصيغة التمريض, واحلديث أخرجه البخار   ( 3)

. وع  كل رال فام ذكر من أسباب {1/537}والبغو   {130}أخرجه الوارد  يف أسباب النزول بدون إسناد  ( 4)

 النزول فإن العربة فيه بعموم الهه.ظ ال بخصوص السب .

 .{1/494}وإحتاف فضمء البرش  {2/243}نظر: النرش ا ( 5)

وما ورد يف احلديث املتقدم عند مسهم أن أروارهم يف أجواف طا خرض ويف اجلنة يتنعمون هو ال   ينبغي املسا إليه يف  ( 6)

... ائر امل مننيوال حمالة أهنم ماتوا وأن أجسادهم يف الرتاب وأروارهم رية كأرواح ستهسا اآلية, قال القرطبي: ... 

ألن ما  ح به  ؛وه ا هو الصحيح من األقوال... قال: فال   عهيه املعظم هو ما ذكرناه وأن رياة الاهداء حمققة وقال:

 .{4/172}.اه  نص يرفع اخلمف  ورديث ابن عباس ,النقل فهو الواقع
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ع     لم  زةبكرس   ا ژۋ  ژ   الكس  ائي  ژۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ژ  

  (1)االستئناف.

 (2)((أمل القتل إال كام جيد أردكم أمل القر ة جيد الاهيدال )) : قال

 (3)((الهون لون الدم والريح ريح املس  ,وجرره يثع  دماً  )يأيت الاهيد يوم القيامة) :وقال 

ق ال: ال قته تم , ون دموا ع   ان  افهمطالب ا مك ة, رد أسهيان وأ حابه من  وأب ان فملا 

فأراد أن يره  الع دو,  ,الكواع , ارجعوا فاستأ هوهم, فبهغ ذل  رسول اهلل  أردفتم حممدًا وال

ون ادى , وأ حابه /أ[230] دب أ حابه لهخروج يف طه  أيب سهيانتناف ,ويرمم من نهسه وأ حابه قوةً 

فهم خي رج مع ه م ن املخهه ني مم ن مل  ((معنا أرد, إال من ررض يومنا باألمس أال ال خيرجن))مناديه: 

ب ه أن يظن وا لب اً لهع دو, ويرهوفع ل ذل   ت اس تأذنه ف أذن ل ه  ,حيرض الوقعة, إال ج ابر ب ن عب د اهلل

 فين فوا.  ,أ اهبممل يوهنهم ما  ,قوةوبأ حابه 

 فمر برس ول اهلل  (4)من املدينة وهي ع   امنية أميال-  رجم رتى بهغ محراء األسدبسبعني فخرج 

رتى لق ي خرج ,  م يا حممد فقال: واهلل لقد عز عهينا ما أ اب  -وهو مرشك يومئ - (5)معبد اخلزاعي

 ,, فه ام رأى أب و س هيان معب داً هلل الرجعة إىل رس ول امعني ع  تجم (6)أ حابه بالروراء,أبا سهيان و

 حترق اً,أ حابه يطهبكم يف مجع مل أر مثهه قط, يتحرق ون عه يكم بقد خرج حممد  قال:قال: ما وراءك؟ 

مل أر مثه ه ق ط,  ءوفيهم من احلنق عهيكم يش  نيعهم,وندموا ع   عنه,جتمع معه من كان ختهف اقد 

رتى ترى نوايص اخلي ل, ق ال: ف و اهلل لق د من مكان  ل حتأراك تر قال: ويه  ما تقول؟ قال: واهلل ما

ف ه, وق ال أب و س هيان ]قال معبد: فواهلل إين أهناكم عن ذل  وفرته عن ذل   وخو  أمجعنا الكرة عهيهم,

                                           
 .{1/494}وإحتاف فضمء البرش  {2/244}انظر: النرش  ( 1)

. وقال {2408}والدارمي  {7940}وأمحد  {2802} ماجهوابن  {3161}والنسائي  {1668}   أخرجه الرتم ( 2)

 . {1668}.اه  ورسن إسناده األلباين يف  حيح سنن الرتم   رديث رسن  حيح غري الرتم  : 

 .{1876}ومسهم  {2803}أخرجه البخار   ( 3)

 .{106}معجم اجلغرافية .كيم(  20)  ع  املدينة جنوب أمحر جبلمحراء األسد:  ( 4)

 .{6/172}املدينة. انظر: اإل ابة  معبد اخلزاعي ال   رد أبا سهيان يوم أرد عن الرجوع إىل ( 5)

وْ بئر  ( 6) اءالرَّ ين ة  امل من ْيًم ك( 75) ع  ر   .{143}معجم املعامل اجلغرافية, د 
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لنستأ ههم   (1)به طالبا املدينة: إذا جئتم حممدا فأخربوه أنا قد أمجعنا الكرة عهيهم[ لرك  عبد القيس مر   

 فأخربوه بال   قال أب و س هيان, فق ال رس ول اهلل , رك  برسول اهلل المر ة, ف م ان ف إىل مك

 (2).((ونعم الوكيل رسبنا اهلل)) وأ حابه:

ملا ان ف من أر د إىل موس م ب در  اخلروج رسول اهلل أبو سهيان عد او نزل  يف بدر الصغرى, أو

ألقى ف  (3),مك ة رت ى ن زل جمن ة م ن [/ب230] خرج أبو سهيان العام املقبل , فهام كانالعام املقبلالصغرى يف 

إين واع د  حمم داً وأ  حابه أن نهتق ي  ,نع يم ق ال أب و س هيان: ي اف ,فبدا له الرج وع ,الرع  يف قهبه

حممد, وال يكون مني, فإنه إن خرج ن اخلهف من كيول ,بموسم بدر الصغرى, وقد بدا يل أن ال أخرج

وأهنم ال قوة لم بنا, فأتى  ,يف مجع كثا أناوأعهمهم  , بطهمداد جراءة عهينا, فاحلق هبم ووال أخرج, از

فقال: بئس ال رأ  رأي تم, أت وكم يف دي اركم  ,أيب سهيانإىل موعد فوجد الناس يتجهزون  ,نعيم املدينة

يهه   م نكم  فهم يهه  منكم إال الرشيد, تريدون أن خترج وا وق د مجع وا لك م عن د املوس م, واهلل ال

ألخ رجن ول و  وال   نهيس  بي ده)): , فقال عند ذل  اخلروج أرد, فكره أ حاب رسول اهلل 

 ونعم الوكيل. فأما اجلبان فإنه رجع, وأما الاجاع فإنه تأه  لهقتال, وقال: رسبنا اهلل ((ورد 

 أيب س هيان وأ  حابه, ع ن نبدراً الصغرى, فجعهوا يس ألوعه رتى وافوا بمن م فخرج رسول اهلل 

ونع م الوكي ل, فأق ام  فيقول امل منون: رسبنا اهلل ,قد مجعوا لكم يريدون أن يرعبوا املسهمني :يقولونف

جيتم ع إليه ا  نية أيامها  امموسميف اجلاههية  اوكان  سوق ,ينتظر أبا سهيانالصغرى  ببدر رسول اهلل 

 , هبا أيام سوقها.وكان  مدة مقامه  ,الناس

إىل املدين ة  /أ[231] ه درهم درمه ني, وان  فوالفب اعوا وأ  ابوا  ,جتارا  ونهق ا  أ حابه وكان مع 

 ژې  ې  ې  ى  ژ  ف  ل  قول ه تع اىل: ومل جيئهم أبو س هيان, ساملني غانمني,
ژ و أج ابوا, أ : (4)

                                           
 من )ب(. مابني املعكوفني ساقط من األ ل واملثب  ( 1)

 .{2/102}وساة ابن هاام  {2/75}انظر: تاريخ الطرب   ( 2)

 . {5/58}, معجم البهدان بأسهل مكة ع  قدر بريد منهاوهو لعرب يف اجلاههية, ا  اسومن أ. نة جم   ( 3)

من معه و  ل خروج رسول اهلليف راورجح أهنا نزل   {7/412}ويف التهسا  {2/87}أخرجه الطرب  يف التاريخ  ( 4)

وذل  أن وقعة أرد كان  يف النصف , وقال: أرد إىل محراء األسدمن , من فهم رشكنيامليف أ ر أيب سهيان ومعه من 

ذل  بني  لغزوة بدر الصغرى إليها يف شعبان من سنة أربع, ومل يكن لهنبي  من شوال من سنة  مث, وخروج النبي 

 .{7/413}. وقعة مع املرشكني كان  بينهم فيها ررب جرح فيها أ حابه



 186 آل عــمـــــــرانورة ـس

ج  ر امل   منني املس  تجيبني هلل أال يض  يع  تع  اىل ن اهللأ أ : ,هم   مننيل   هة  ,ه  ضخيف موض  ع  ژې   

 أ : ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ  م ابتدأ  ,نالم اجلرح, تم الكمم أ : ژى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  ژ هرسول لو

 ژۆئ    ۈئ  ۈئ   ژ  معصيته واتقوا إىل الغزو,  هرسولأرسنوا بطاعتهم اهلل تعاىل, وإجابتهم 

 راد بالن اس: نع يم,املو ,األول ژېئ  ژ ع   اخهض أيضاً رد ژېئ  ژ حمل  ژ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ 

راد بالن اس امل  وأ ,(1)حمم دًا  أ : ژٹ   ڤ  ڤ   ژ  كقول ه تع اىل: ,ب ه اخل اص امل رادمن الع ام   افه

ی      جئ  حئ  ژ  وأ حابه, أبا سهيان أ : ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  (2).امل كور الرك  من عبد القيس

 .املوكول إليه األمور أ : ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ تصديقاً وقوة و يقينا أ : ژ

  (3) ((ونعم الوكيل رسبنا اهلل)) :قالألقي  اخلهيل ملا إبراهيمأن  :رو 

مل أ :  ژپ  پ  پ  ژ جتارة وربح  (4)[ژٻ  ژ و] ,بعافية مل يهقوا عدواً  أ : ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 [/ب231] ه ا غ زواً لنا  هنم قالوا: هل يكونأل ؛رسولهو تعاىل طاعة اهلل أ : ژپ   ڀ  ڀڀ  ژ هم أذى يصب

  ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ  ,وريض عنهم , واب الغزو تعاىل فأعطاهم اهلل

يف  ىألق  ,م ن فع ل الا يطان ژ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یژ  ل لك م:ئقاال أ : ژٿ  ٿ  ٿ    ژ 

خي  وف  أ : (5),ئ هب  اخي  وفكم بأوليائ  ه, وق  ر أ : ژٿ  ٹ    ژ ع  نهم  أف  واههم لاهب  وهم وجيبن  وا

 (6) .أولياءه كمخيوف :وقرئيعظم أولياءه يف  دورهم ليخافوهم, أو امل منني بالكافرين, 

  ژڤ  ڤ        ڤ  ڤ   ژ  يف ترك أمر  أ : ژٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 : تعاىل إال قوله ,قرآنال يف كلبضم الياء وكرس الزا ,  نافع ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ 

 (7).ومها لغتانوقرئ بضمها,  [103]األنبياء:   ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ 

                                           
 .{4/178}والقرطبي {1/504}قاله جماهد وعكرمة ومقاتل والكهبي, زاد املسا  ( 1)

 .{542}والبغو   {1/504}قاله ابن عباس وابن إسحا , زاد املسا  ( 2)

 .{4564 -4563}ه البخار  أورده املصنف بصيغة التضعيف واحلديث  حيح أخرج ( 3)

 .{1/542}زيادة يقتضيها السيا , وانظر: تهسا البغو   ( 4)

 وهي شاذة. {3/493}والدر املصون  {3/167}قرأ هبا أيب  والنخعي, انظر: البحر املحيط  ( 5)

 هي شاذة.و {3/167}البحر املحيط  {1/177}قرأ هبا ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء, انظر: املحتس   ( 6)

 .{1/495}وإحتاف فضمء البرش  {2/244}األنبياء فقط, انظر: النرش سورة وقراءة الضم أليب جعهر ورده يف  ( 7)
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يس ارعون يف الكه ر  ,و املنافقونأهم كهار قريش,  ژڄ  ڄڄ  ژ  (1)زن,وأرزن حُي  وهي العهيا, نن حيزُ رز   

 ژڇ  ڍڍ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇژ بمس ارعتهم يف الكه ر  أ : ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  ژ  بمظ اهرة الكه ار

 ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ژ  ل  خ لم رتى سارعوا يف الكهر هف ا؛ واب أ :

رضوا له وهم يف الكهر, عوا إىل اإليامن وعُ ألهنم دُ  ؛استبدلوا أ : ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ 

مل تص حبه الب اء  فرتكوا اإليامن وأخ وا بالكهر, وكل ما ك ان م ن ه  ا مم ا   حبته الب اء فم رتوك, وم ا

  .بمعنى ع , كان ع  معنى االشرتاء االختبار /أ[232]جعه  الباء فمأخوذ, وإن

شيئا من الرضر, واملعنى لن يرض وا دي ن اهلل أو  أ :نص  ع  املصدر,  ژک  ژ و ژڑ  ک     ک  ک  ژ 

 ژک  گ  گ  گ  ژ  أولياء اهلل.

والم زة   ژڱ  ڱں    ڳ  ڱ  ڱژ  محزة بالتاء ف يهام ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ               ژ 

وال حيس بن أن ام  أ : ژ ڳ ژب دل م ن   ژ ڳ  ڱ  ڱژ  نص  ع   ه  ه الق راءة, و ژڳ  ڳ      ژو مهتورة

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :ن( م ع )م ا( يف ري زه تن وب ع ن املهع ولني, كقول ه تع اىلأنميل لهك افرين خ ا ل م, و)

ك ان ينبغ ي أن تكت   و مءنا خا,إم أنسبن حت: وال وما مصدرية بمعنى [44]الفرقران:   ژٻ  ٻ  

واتباعه سنة, وجاز البدل ها هنا وإن مل يأ  ب املهعولني, ك ام  (2)مهصولة؛ لكن هك ا وجد  يف اإلمام,

متاع , وجي وز تق دير  جاز يف قول : جعه  متاع  بعضه فو  بعض, أال ترى امتناع سكوت  ع 

م مء خ ا ألنهس هم, أو ال حتس بن ر ال ال  ين كه روا أن اإل نمضاف حم وف ع  تقدير: وال حيسب

وال ين رفع  ع  ه ه القراءة, والهعل متعه ق  (3)بالياء, بقي منال ين كهروا أن اإلممء خا ألنهسهم, و

  (4).بأن وما يف ريزه

هو  وأ (5),إذا أرخى له لاعى كيف شاء ,من أم  لهرسه ,شأهنم مستعارمع ختهيتهم  واإلممء:

 وال حتسبن أن اإلممء خا لم من منعهم أو قطع آجالم  أ : ,عمرهمإمهالم وإطالة 

                                           
 .{3/495}انظر: الدر املصون  ( 1)

 .أ : يف مصحف عثامن  ( 2)

 . {1/495}وإحتاف فضمء البرش  {2/244}انظر: النرش  ( 3)

والدر  {1/233}والكااف  {3/170}عراب ه ه القراءة راجع: البحر املحيط لهتوسع فيام ذكره املصنف من إ ( 4)

 .{1/182}وماكل إعراب القرآن  {3/496}املصون 

 انظر:لسان العرب, مادة:مم. ( 5)



 188 آل عــمـــــــرانورة ـس

 إن ام أ : /ب[232] مجه ة مس تأنهة يوه  ,دون األوىل ,متص هة كاف ةه ه  )ما( أن تكت  ينبغي ژں    ڻ  ڻ  ژ  

 (1), بالي اء ژگ  ڳ  ژ وق رئ بكرس  األوىل وف تح الثاني ة,  ژڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  ,ل مل هنم

, يتوب وا وي دخهوا يف اإلي امنوإنام هو ل ,ال حيسبن ال ين كهروا أن إممءنا الزدياد اإل م كام يهعهون أ :

أن إممءن ا خ ا ألنهس هم إن عمه وا  :ومعناه, اعرتاض بني الهعل ومعموله ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ژ و

احلال, كأن ه قي ل: لي زدادوا واو  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  والواو يف, املدةعهيهم بتهسيح  نافيه وعرفوا إنعام

 (3). قريظة والنضا أو (2)نزل  يف مرشكي مكة, إ ام معدا لم ع اب مهني.

  (4) ((من طال عمره ورسن عمهه الناس خا)) قال 

واهلل عهي ه غض بان, وأن م ن اتبع    ,من خاله  فهو يف الن ار أنقال  قريش: يا حممد تزعم 

ژ هو يف اجلنة, واهلل عنه راض, فأخربنا بمن ي من ب  وبمن ال ي من ب , فأنزل اهلل تع اىل ع  دين  ف

 ژہ  ھ         ھ  ھ       ھ  
(5)  

عهم  كام عرض  ع  آدم, وأُ  ,يف  ورها يف الطني أمتي عرض  عيلَّ )) :أنه قال رو  عن النبي  وأ

 ,نه يعهم من ي من به ومن يكهرأفقالوا استهزاًء: زعم حممد  ,اليهودفبهغ ذل   ((من ي من يب ومن يكهر

وأ نى عهيه,  تعاىل , فقام ع  املنرب فحمد اهللممن مل خيهق بعد, ونحن معه وما يعرفنا, فبهغ رسول اهلل 

 ((تكم ب هأإال أنب ,فيام بينكم وبني الساعة ءال تسألوين عن يش ,طعنوا يف عهمي أقوامما بال )) م قال: 

قال: رضينا باهلل رب اً و فقام عمر ((ر افة))قال:  /أ[233]فقال: من أيب؟ (6),فقام عبد اهلل بن ر افة السهمي

                                           
 وهي شاذة. {3/501}والدر املصون  {3/171}قرأ هبا حييى بن و اب, انظر: البحر املحيط  ( 1)

 .{1/508}وزاد املسا  {1/543}بغو  قول مقاتل, انظر: تهسا ال ( 2)

 قول عطاء, انظر املرجعني السابقني. ( 3)

 رديث( وقال: 2330أخرجه الرتم   ) ((وه الناس من طال عمره وساء عمهه))ويف )ب( زيادة, تكمهة احلديث  ( 4)

 و ححه ووافقه ال هبي.   {1256}. واحلاكم  حيح رسن

 . {132}عن الكهبي  أخرجه الوارد  يف أسباب النزول ( 5)

برسالة إىل كرسى, وله   , أرسهه النبيهاجر إىل احلباة ,من السابقني األولني ,عبد اهلل بن ر افة بن قيس السهمي ( 6)

.انظر: اإل ابة  تويف بم  يف خمفة عثامن قصة معروفة مع مه  الروم تدل ع  شدته و مبته يف الدين,

 .{2/11}وسا أعمم النبمء  {4/57}
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 م نزل, فأنزل اهلل   م ا, ؟((فهل أنتم منتهون))فقال  يا رسول اهلل, فاعف عنا ,وباإلسمم ديناً وب  نبياً  

 (1)اآلية. تعاىل ه ه

و اخلط اب أ ژڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ  ,اخلطاب لهكهار واملنافقني, من الكه ر والنه ا  ژے  ے   ۓ  ۓ  ژ 

ن تم عهي ه م ن ألي ركم ي ا معرش  امل  منني ع   م ا تعاىل ما كان اهلل  أ :عنهم,  والهم منني ال ين أخرب

 التباس امل من باملنافق, فرجع من اخلرب إىل اخلطاب. 

إذا  ,متيي زاً يمي  زه  هزيميزه ميزًا وميَّ  هماز (2)لغتان, يف األنهال, مثههو ,لكسائي بضم الياء والتاديدمحزة وا

ق   ب التخهيف, ميز  متييزاً, وك ل : فر   وبني األشياء ,ميزاً  : مزُ  فرقه, إذا فرق  بني شيئني, قه   

امل  منني م ن ربأ اهلل ن املخه ص, ف رت ى يمي ز املن افق م  أ : (3),بني الا يئني, وبالتا ديد ب ني األش ياء

 .ريث أظهروا النها  وختههوا عن رسول اهلل  ,ردأيوم 

يف أ  مب الرج ال  أ : ژھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ژ وأ  (4)]ب الجرة[ و رتى يمي ز امل  من م ن الك افرأ

مبكم وأررام نسائكم من يف أ  ارتى يهر  بينكم وبني م لكهار,يا معرش املنافقني وا ,وأررام النساء

ع ن امل  من األوزار  طحي أ :وهو امل من,  ژڭ  ۇۇ  ژ  (6)[ ن امل]وهو  ژڭ  ڭ    ڭ  ژ وأ (5)امل منني,

ۋ  ۅ  ژ  ,ألنه ال يعه م الغي   أر د غ اه ژۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ژ بام يصيبه من نكبة وحمنة ومصيبة, 

ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ژ  :تع اىلكام قال   بعض عهم الغي , يطهعه ع أ : /ب[233] ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  

(7)ع  الغي  ولكن اهلل اجتباه ليطهع حممداً تعاىل ما كان اهلل أو  [26,27]اجلر::  ژی  ی  جئ  حئ  
ې  ى   ژ 

  ژىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

                                           
وخرب عبد اهلل بن ر افة أخرجه البخار   {132}أخرج أوله الوارد  يف أسباب النزول عن السد  بم إسناد  ( 1)

 . {2359}ومسهم  {7294}

 .{1/496}وإحتاف فضمء البرش  {2/244}انظر: النرش  ( 2)

 لسان العرب, مادة: ميز. ( 3)

 .{1/511}وزاد املسا  {7/425}لطرب  زيادة من )ب(. وه ا قول قتادة, انظر: تهسا ا ( 4)

 .{1/545}قول الضحاك, انظر: تهسا البغو   ( 5)

 . واملثب  من تهسا البغو .ال ن يف النسختني:  ( 6)

 .{1/545}والبغو   {7/426}انظر: تهسا الطرب   ( 7)
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وه و  ن الب اخهون البخ ل خ ااً ل م,وال حيسب أ : ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ژ  

يئ  جب  حب  خب  مب  ژ  البخ ل أ : ژی  جئ  حئ                 مئىئ  ژ  هة, ويسميه الكوفي ون ع امداً, والب  يون فص م 

 (1),ه إىل قدم هقرن تنهاه من  ,عل ريًة تطو  يف عنقه يوم القيامةجُت  منعوا من الزكاة, ال ين أ : ژىبيب   

 نزل   يف أرب ار اليه ود ال  ين كتم وا   هة حمم د  أو (2)به يف ال دنيا, اام بخهويكههون يوم القيامة ب وأ

 .راد بالبخل كتامن العهماملو (3),ونبوته

ك ل يشء  أن أ :  ژجت  حت  خت  متىت  ژ حيمهون وزره  أ : ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىبيب   ژ ومعنى 

  (4).خطابا بالتاءمن بقي لياء, وبا وابن كثا وأبو عمر ژيت  جث   مث  ىث  يث   ژ , الباقي وهو تعاىل ن  اف

س  تقرض من  ا يقال    اليه  ود: إن اهلل فق  ا  [245]البقرررة:  ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ  مل  ا نزل   :

بكت اب عن ه  بك ر  اأب  اهللأرسل رسول و أ (6),خط أو قائل ه ه املقالة ريي بن أ (5)ونحن أغنياء,

 تع اىل وأن يقرض وا اهلل ,الزك اة ي ت واو /أ[234] ا الص مةيموقي وأندعوهم إىل اإلسمم ي ,مود بني قينقاع

فنحاص  :فوجد كثااً من اليهود قد اجتمعوا إىل رجل منهم, يقال له (7),سهمارقرضاً رسناً, فدخل مدْ 

حمم داً رس ول فو اهلل إن  ل تعهم أن  ,فقال أبو بكر لهنحاص: اتق اهلل وأسهم ,أشيع معهو ,بن عازوراء

جتدونه مكتوبًا عندكم يف التوراة, فآمن و د  وأق رض اهلل قرض اً  ,قد جاءكم باحلق من عند اهلل ,اهلل

                                           
وانظر: تهسا البغو   {7/440}, واختاره الطرب  والسد  والاعبي وائل وأيب عباس وابن مسعود ابن قوله ا  ( 1)

)من ):  قال: قال رسول اهلل عن أيب هريرة  {4565-1403}. ويدل له ما رواه البخار  يف  حيحه {1/545}

أنا  :يقول -يعني بادقيه -آتاه اهلل ماال فهم ي د زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخ  بههزمتيه 

 ... م تم ه ه اآلية ((مال  أنا كنزك

 . {1/513}وزاد املسا  {1/546}قاله جماهد وإبراهيم النخعي, انظر: تهسا البغو   ( 2)

وزاد املسا  {7/432}, وابن جريج عن جماهد, انظر: تهسا الطرب  رواية عطية العويف عن ابن عباس  ( 3)

{1/512}. 

 .{1/496}وإحتاف فضمء البرش  {2/245}انظر: النرش  ( 4)

, انظر: العجاب يف بيان أخرجه ابن رجر يف العجاب وعزاه البن أيب راتم عن سعيد بن جبا عن ابن عباس  ( 5)

 .{4/160}والدر املنثور {2/804}األسباب 

 .{1/515}وزاد املسا  {1/547}, انظر: تهسا البغو  قاله احلسن و قتادة ( 6)

اس: املكان ال   يدرس فيه ا ( 7)  ليهود. لسان العرب, مادة: درس.املْدر 
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وم ا يس تقرض إال الهق ا م ن  ,يس تقرض أموالن ا اهللرسنًا يدخه  اجلنة, فق ال فنح اص: ت زعم أن  

هاكم عن الربا ويعطينا, ولو ك ان غني اً وين ,فإن اهلل إذاً لهقا ونحن أغنياء ,الغني؟ فإن كان ما تقول رقاً 

ل وال  ورضب وجه فنحاص رضبة شديدة, وق ال: وال    نهيس  بي ده فغض  أبو بكر  ,ما أعطانا

 يب  (1)فع  ل[م ا ]فق ال: انظ  ر  ,العه د ال     بينن ا لرض  ب  عنق  , ف   ه  فنح اص إىل رس  ول اهلل 

فقال: ي ا رس ول اهلل إن ع دو اهلل ق ال  (( نع ؟ محه  ع  ما ما)) :أليب بكر   ارب , فقال 

ف أنزل اهلل  رضب   وجه ه, فجح د فنح اص,وزعم أن اهلل فقا وهم أغنياء, فغضب  هلل  ,قوالً عظيامً 

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ  تع  اىل:
 والهري  ة ع    اهلل اإلف   م  ن  أ : (2)

ژ  محزة  ژٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ژ  (3)و سنأمر احلهظة بالكتابةأه.ظ عهيهم, حي وأجازمم به, يف تعاىل

ٿ  ژ  (4)بالي اء ژٿ    ژ برف ع ال مم  ژٺ  ژ  ,مل يس م فاعه ه ع  ما ,وفتح التاء بضم الياء ژڀ  

 . النار أ :  [/ب234] ژٹ  ٹ  ٹ  

  اب ب ه إن ام ر ليقال له عند نزول الع أ : ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

بهعه  بنهس  من كهرك, ال أن اهلل تعاىل ظامل , وأض اف الهع ل إىل األي د  ه ا هن ا تأكي دا  ب  ه ا

 لهحجة عهيه, إذ الهعل بعد تقدير اهلل تعاىل لإلنسان واليد بعضه.

م  عه  ن م م و ,يف ص  ال  ب ن ال رف وم    بن األش كعط  و بن أخوريي  حاص فنال  ق

وعهد إلينا يف الت وراة  ا,لي  كتابإنزل أو ,اهلل بعث  إلينا رسوالً  إن  (5)]تزعم[ :اهلل  ن اليهود لرسول م

ف إن جئتن ا ب ه   دقناك,  ,رتى يأتينا بقرب ان تأكه ه الن ار ,أن ال ن من لرسول يزعم أنه جاء من عند اهلل

 ژڄ  ڄ  ژ  نزل اهلل تعاىل:أف
وس مع  أ :قبهه ا,  ژڄ  ژ  م ن ب دال ,خه ض ژڄ  ژ حم ل   (6)

                                           
 يف )ب( ما  نع. ( 1)

, وعن عكرمة, وعن أخرجه الطرب  من طريق حممد بن أيب حممد موىل زيد بن  اب , وهو جمهول, عن ابن عباس  ( 2)

وابن هاام يف الساة  {1/547}والبغو   {133}وذكره الوارد  يف أسباب النزول  {7/441}السد  

{1/558}. 

 .{1/547}: تهسا البغو  انظر ( 3)

 .{1/469}وإحتاف فضمء البرش  {2/245}انظر: النرش  ( 4)

 زيادة من )ب(. ( 5)

 .{134}ذكره الوارد  يف أسباب النزول عن الكهبي ( 6)



 192 آل عــمـــــــرانورة ـس

چ  ژ ال نص د  رس والً  أ : ژڃ  چ  چ  ژ كتب ه  يف أمرنا أ : ژڄ  ڄ         ڃ  ڃ  ڃ    ژ قول ال ين  

 وكان  الغن ائم ة وغاه,والقربان: كل ما يتقرب به العبد إىل اهلل تعاىل من  دق ژچ  ڇ       ڇ  ڇڇ  

ن ار بيض اء م ن الس امء ال دخ ان ل ا,  ب ل ج اء إن قُ إذا قرب وا قربان اً فال حتل لبني إرسائيل,  والقرابني

 (1)مكانه.قبل بقي مل يُ  نوإ رقته,رفأ

 ,ف م تص دقوهتعاىل بني إرسائيل من جاءكم يزعم أنه رسول اهلل  اهلل تعاىل أمر إنقال السد : 

فآمنوا هبام, فإهنام يأتيان بغا   (2)]فإذا أتياكم[ رتى يأتيكم املسيح وحممد, ,رتى يأتيكم بقربان تأكهه النار

  (3).مكقربان, إقامة لهحجة عهي

تهوا من األنبياء ن قُ مم ,قد جاءكم رسل كزكريا وحيي وغامها :يا حممدقل  أ : /أ[235]  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

إياك يا حممد تك يبهم  أ : ژژ  ڑ  ڑ  ک       ک  ک   ژ القربان  أ : ژڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ 

وامل  راد أس  مفهم,  بالقرب  ان واملعج  زا , مبص  دق , كقت  ل آب  ائهم األنبي  اء, م  ع إتي  اهن عهمه  م عم  

ک  گ  گ  گ        گ  ژ : بقوله تع اىل نبيه  اعزَّ  م  وخاطبهم ب ل ؛ ألهنم رضوا بهعل أسمفهم,

دها زب ور املكتوب ة, وار  أ :الكت  املزبورة,  أ : بالباء, ژڱ  ژ ابن عامر  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  

ڱ  ژ  , وانه رد ها ام بزي ادة ب اء يفالواضح أ : ژڱ  ڱ    ڱ  ژ        من بقي بم باءرسول, وك

 (4). ژ

اشتك  األرض إىل رهب ا مل ا أخ   منه ا,  ,ملا خهق اهلل آدم)) يف احلديث:  ژں  ں  ڻ  ڻڻ   ژ 

  (5)((يدفن يف الرتبة التي خهق منهاوأرد إال  فوعدها أن يرد فيها ما أخ  منها, فام من

 يج  نُ  أ : ژہ  ھ   ھ  ھ   ژ  فخا وإن هاً فرش  اخا إن أ : ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ژ 

 ,منهع   ة ومتع   ة أ : ژڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ظه   ر بالنج   اة  أ : ژھ  ے  ے  ۓۓ  ژ 

                                           
 .من طريق العويف عن ابن عباس  {4/161}والدر املنثور  {7/448}أخرجه الطرب   ( 1)

 زيادة من )ب(. ( 2)

 .{1/548}سا البغو  انظر: ته ( 3)

 .{1/497}وإحتاف فضمء البرش  {2/245}انظر: النرش  ( 4)

وفيه  {4/17}وورد بعضه عند الديهمي يف زهر الهردوس   {3/224}ذكره الثعهبي عن أيب  الح عن أيب هريرة  ( 5)

 .  {3/478}حممد بن إسحا  األهواز  متهم بالوضع. ميزان االعتدال 
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مض محهة, ه ي مت اع مرتوك ة أو  قاء ل ه,ال بخرضة النبا  ك وأ ,زولي,  م غامهار ووكالهأس والقد 

 (1)ما استطعتم, والغرور: الباطل.الطاعا  فخ وا من 

وق ال أليب  ,كتاب اً مع ه بكر إىل فنحاص بن ع ازوراء يس تمده, وكت   أبا   أرسل رسول اهلل

رأه ق ال: ق د ارت اج رب   إىل أن فه ام ق  ,الكتابأبو بكر فأعطاه  ,رتى ترجع ءبش ن عيل  أهت ال ت: بكر

ۆ  ۈ  ۈ  ژ  :نزل  و ,فك ف,  رس ول اهلل  م ذك ر ق ول  ,رضبه بالسيفبأبو بكر  فهمَّ  ,نمده

 ژٴۇ      ۋ  
املسهمني, و كان مجو رسول اهلل و (3),و نزل  يف كع  بن األهفأ /ب[235]  (2)

فق د  ,م ن يل ب ابن األهف)): ره بنساء املس همني, فق ال , وياب  يف شعيهموحيرض املرشكني عه

رسول اهلل, أنا أقتهه, ق ال: فافع ل إن  يا به األنصار : أنا ل  مسهمة بن فقال حممد  ((آذى اهلل ورسوله

عه ق نهس ه, ف  كر ذل   يال يرشب إال م ا بن مسهمة فمكث  م ًا ال يأكل واقدر  ع  ذل . فرجع 

ه أم ال,   بال أدر  أيف  وقال: قه  قوالً  ((مل ترك  الطعام والرشاب؟))قال له: ف فدعاه, لرسول اهلل 

دا  ا ب  وا م  ول ق))ال:  ول, ق ق ن أن ن د م الب ا إن ,ول اهلل ا رس ال: ي ق ((هد ج   ال هي ا ع م إن))ال:  ق ف

ا  ان أخ  وك  (4)و نائهة, أب رف تل ابن األش يف ق د حم م معع  تم اج ف ((  ن ذل ل م ر م يف ت أنو ,م ك ل

فماى معهم  (7)[جرب]ن  س بب و ع وأب (6)ن أوس بارث  ح وال (5)رش باد بن ب اعة, وع رض ن ال ع  م كل

                                           
 .{1/549}بغو  انظر: تهسا ال ( 1)

 .{1/550}والبغو  مرسم عن عكرمة ومقاتل والكهبي وابن جريج  {7/455}أخرجه الطرب  عن عكرمة  ( 2)

وساة  {2768}وانظر: سنن أيب داوود  {1801}ومسهم  {3032 -3031 -2510}أ ل القصة عند البخار   ( 3)

 .{2/54}ابن هاام 

 .{7/409}عدودين. اإل ابة كان شاعرا ومن الرماة امل ,ماهور بكنيته ,بن وقش األنصار  سهكان بن سممة أبو نائهة ( 4)

 الياممةأب  بمء رسنا يف  ,أرد الاجعان املو وفنيو ,أرد البدريني األشهيل, األنصار بن وقش بن  عباد بن برش ( 5)

 .{1/337}وسا أعمم النبمء  {3/611} واستاهد هبا. انظر: اإل ابة

 .{1/563}. انظر: اإل ابة بن األهفاقتل  شارك يف ,ن أخي سعد بن معاذاب ,بن معاذ األنصار  احلارث بن أوس ( 6)

بن جرب بن عمرو  عبد الرمحن أبو عبستصحف يف األ ل إىل ]جبا[ واملثب  من النسخة ب ومصدر الرتمجة, وهو  ( 7)

 .ما  باملدينة, كان هو وأبو بردة يكرسان أ نام بني رار ة رني أسهامو ,شهد املااهد, بدر  كبا ,األنصار  األويس
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  ف ه  , يهة مقمرةيف ل فجاؤوا رصنه ((الههم أعنهم تعاىل, انطهقوا ع  اسم اهلل))قال: و ,بقيعالإىل

العرب عن قوس وار دة,  رمتناالرجل بمًء,  ه ا : كان قدوممع ابن األهف, وقالنائهة  وأب فتحدث

ق ال: ]ق ال: ترهن وين أبن اءكم, , إن معي أ حابًا أردنا تبيعنا طعام  ونرهن , ووانقطع  عنا السبل

, ولكن ا يمك ن ذل  أمج ل الع رب وال كم, قال: أن   ؤنساب ل , قال: ف (1)[بعدنا أبناؤنا عاَّ تُ نستحي 

فرج ع  ؛ لئم ينكر عه يهم إذا رأى معه م الس مح,السمح وإنام ذكر له قة, يعني: السمح,نرهن  احلهْ 

وك ان ر ديث عه د بع رس فو    م ن  ,فهتف أب و نائه ة, وانتهى هبم إىل رصنه أبو نائهة إىل أ حابه

 ل يم إىلإن الك ريم إذا دع ي فق ال: حمارب,  أن وأسمع  وتًا يقطر منه الدم,  مهحهته, فقال  امرأته:

ف إذا رأيتم وين  فأشمه,وكان أبو نائهة قال: أل حابه إين فاتل شعره  ون,تامشفخرجوا يجاب, ألطعنة 

  م لزم س,فقال له: ما أطي  رائحة رأس , فهمسه بيده  م شمها مرارا رتى أن  , وهستمكن  فدونكما

اً,  يئ  ن ش غ م ت ه م ف يافه هيه أس   ع تهه فاخ ,هللاال: ارضبوا عدو  م ق ,رأسه رتى استمكن (2)ود به  

 :د م  ح ال م ق  ار, ه ن  هي  د  ع نا إال أوق  ول  ر /أ[236] ن ص   ق ر م يب  ًة ل  يح دو اهلل   اح ع د   وق

 دو اهلل ع ع  انته, ووق  غ  ع  هيه رتى به امه  ع  م حت (4),ه ندوت وضعته يف  ُ  ف معي (3)والً غ ر  م  ك ف

م ن رج ال    ادفتممن )): , فقال من ذل خاف  مود فبرأسه,  سول اهلل رنا  جئ , فإىل األرض

إذ  (7)ص ةوي  رجل من جتار مود, وكان ُر  (6)]ابن سنينة[ع   (5)ودصة بن مسعفو   حمي   ((يهود فاقتهوهال

                                                                                                                                
 .{1/188}وسا أعمم النبمء  {7/266}انظر: اإل ابة  ه  34سنة 

 يف ب: قالوا: نستحي ُتعاَّ أبناؤنا من بعدنا. ( 1)

ْودُ  ( 2)  .. لسان العرب مادة: فودالرْأس مما ييل األُذن ُمعظم شعر :اله 

 .ل  و  غ   . لسان العرب مادة:يكون لا غمفا رديدة جتعل يف السوط: املغول ( 3)

 . لسان العرب مادة:  ند.لهحم ال   رول الثد : يقال:  ندوة ( 4)

 .{6/45}. انظر: اإل ابة أ غر من رويصة وأسهم قبهه بن كع  بن عامر األنصار , حميصة بن مسعود ( 5)

ألنه قال بعد ذل : رجل من  {2/54}وتاريخ الطرب   {2/58}يف النسختني: شا ينة. واملثب  من ساة ابن هاام  ( 6)

 جتار مود كان يمبسهم ويبايعهم ...اه .

 .{2/143}بعدها. انظر: اإل ابة  ألنصار  شهد أردا و املااهدابن كع  بن عامر  ن مسعودرويصة ب ( 7)
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أما واهلل لرب شحم يف  ,هعدو اهلل قتهت   أ :يرضبه ويقول:  جعلف ,وكان أسن من حميصة ,ذاك مل يسهم 

 كان يبايعهم. (1)؛ ]ألنه[بطن  من ماله

بقته  من أمرين بقتهه لرضب  عنق , قال: ل و أم رك بق تيل لقتهتن ي؟ ق ال:  قال حميصة: واهلل لو أمرين

 أ : ژۈ  ژ  :أنزل اهلل تع اىلف فأس هم رويص ة,  !ب   ه  ا لعج   , ق ال واهلل إن دين اً به غنعم

 بالعاه  ا  أ : ژۈ  ٴۇ      ژ  ,ن, ال  مم لهتأكي  د, وفي  ه معن  ى القس  م, والن  ون لتأكي  د القس  مربُ ت   خلتُ 

م امله اجرون أخ   أو باألمراض, أو ه بمصائ  األقارب والعاائر,  أ : ژۋ  ژ  ,جلوائحوا

الص  مة  واحل  ج و الص  يامم  ن و ه  و م  ا ف  رض عه  يهم أ (2)وهم,املرش  كون أم  والم ورب  اعهم وع   ب

 أ : ژې  ې  ى  ژ  ,اليه    ود والنص    ارى أ : ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ژ 

 أ : ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ   ژ ع   أذاه م  أ : ژى  ائائ   ەئ  ەئ  ژ  ,مرش كي الع رب

  (4)و من رقيقة اإليامن.أ ,رق األمور

وأب و بك ر بالي اء  ب و عم روابن كثا وأ ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ ژ 

ژ  وع   قول ه أيض ا  ژٻ  پ  پ  ژ  قول ه تع اىل:ع  له.ظ الغيبة, ردا ع  الغيب ة املقدم ة يف  فيهام,

 أ : ژڀ  ڀ  ٺ  ژ  (5),فقال لم لتبينن ه أ : ,ع  اخلطاب  بالتاءمن بقي و ژڀ  ڀ  ٺ  

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ل أكامل أ : ژٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ژ  ركوا العمل بهوت /ب[236] طرروه

 (6)مه, وإياكم وكتامن العهم فإنه ههكة.اهلل ع  أهل العهم فمن عهم شيئاً فهيعه   قتادة: ه ا ميثا  أخ ه

 (7)((هجام من نارأجلم ب ,يعهمه فكتمه من سئل عن عهم)) :قال 

  (1).موارتى أخ  ع  أهل العهم أن يعه   ,أهل اجلهل أن يتعهموا ما أخ  اهلل ع  :طال  أيبعيل بن  وعن

                                           
 يف األ ل: ألهنم, والصحيح ما أ ب  من )ب(. لعود الضما ع  ابن سنينة امل كور. ( 1)

 .{1/551}قاله عطاء, انظر: تهسا البغو   ( 2)

 السابق. قاله احلسن, املرجع ( 3)

 قاله عطاء, املرجع السابق. ( 4)

 .{1/497}وإحتاف فضمء البرش  {2/246}انظر: النرش  ( 5)

 .{4/194}والقرطبي  {1/552}انظر: تهسا البغو   ( 6)

 واحلديث  ححه األلباين. {7561}وأمحد  {264} ماجهوابن  {2649}والرتم    {3658}أخرجه أبو داوود  ( 7)
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م ن بق ي حتسبن يا حممد, و ال أ : عا م ومحزة والكسائي بالتاء, ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ژ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  ,رون فررهم منجيًا لم من الع  ابال حيسبن الهار أ : (2),الياءب

بالت اء وف تح ون أنهسهم, فم حيسبُ  أ : راً عن الهاررني,اخبإابن كثا: بالياء وضم الباء وأبو عمرو   ژ

 يفنزل    ژڃ  ڃ  ڃڃ  ژ تأكي داً  ژڄ  ڄ   ژ ف م حتس بنهم ي ا حمم د, وأع اد  أ : (3),من بقي الباء

اعت روا فإذا قدم جاؤوه و ,ويهررون ب ل الغزو يف  إذا ذه  رسول اهلل بعد  يتخههونرجال كانوا 

 ,إي اهع ن يشء فكتم وه يه ود ال سأل  أو أن رسول اهلل (4),إليه ورههوا وأربوا أن حيمدوا بام مل يهعهوا

ف أنزل اهلل  , وفرروا بام أت وا م ن ك تامهنم,مقد استحمدوا إليه بام أخربوه عنهفأروه أن  ,أخربوه بغاهو

وبنسبة الناس  ,يف فنحاص وأشيع وغامها من األربار يهررون بإضملم الناس أو (5),تعاىل ه ه اآلية

دهم ومح  ,اليهود فرروا بإعجاب الناس بتبديههم الكتاب أو هم (6).إياهم إىل العهم وليسوا بأهل العهم

 م ود خي ربهم وأ(8)آل إبراهيم وهم براء من ذل . تعاىل اليهود فرروا بام أعطى اهلل أو هم(7)إياهم عهيه.

رأيك م ونح ن لك م ردء, ول يس ذل   يف  نح ن ع  و ,قالوا: نعرف   ونص دق و اهلل  أتوا رسول

املس همون: أرس نتم عرفن اه و  دقناه, ق ال  ؟ ق الوا:فعهتملم املسهمون: ما  قهوهبم, فهام خرجوا قال

                                                                                                                                
 .{1/521}وزاد املسا  {1/552}البغو  انظر: تهسا  ( 1)

 .{1/498}وإحتاف فضمء البرش  {2/246}انظر: النرش  ( 2)

 انظر املرجعني السابقني. ( 3)

 .{2777}ومسهم  {4567}أخرجه البخار   ( 4)

عد؛ , وما ورد يف الصحيحني فيه غنية عن غاه من األسباب امل كورة ب{2778}ومسهم  {4568}أخرجه البخار   ( 5)

وهب ا  ,ويمكن اجلمع بأن تكون اآلية نزل  يف الهريقني معالضعف أسانيدها, أو انقطاعها. قال ابن رجر يف الهتح: 

أو نزل  يف أشياء خا ة وعمومها يتناول كل من  ,وال مانع أن تكون نزل  يف كل ذل  ,  م قال:أجاب القرطبي وغاه

 . {8/294}.اه  الناس ويثنوا عهيه بام ليس فيه واهلل أعهمأتى بحسنة فهرح هبا فرح إعجاب وأر  أن حيمده 

 . {7/466} لوهو جمهوحممد بن أيب حممد  من طريق عكرمة عنأخرجه الطرب   ( 6)

 .{7/469}أخرجه الطرب  عن جماهد  ( 7)

 .{2/816}قول سعيد بن جبا, املرجع السابق والعجاب  ( 8)
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م ا فعه وا  أ : ژڤ     ڤ   ڤ  ژ   :تعاىلوقوله  (1)ه ه اآلية,  فنزل هك ا فافعهوا, فحمدوهم ودعوا لم, 

  ژچ  چ  چ  چ  ژ بمنجاة  أ : /أ[237] ژڃ  ژ و

ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ژ 

اعتربوا ب ام ت رون م ن عجائ   الص نع وك امل الق درة  :سألوا آية فقيل لم اقوم نَّ أك ژگ  گ  گ  

 السموا  واألرض وما فيهام. قبخه

  ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ژ فتسوك  م توضأ وهو يقول:  ليهةاستيق.ظ : أنه عن رسول اهلل 

 ,الركوع والسجود,  م ان ف فن ام رت ى نه خفأطال القيام و ,السورة,  م قام فص  ركعتنيإىل آخر 

اآلي ا ,   م أوت ر   هكل ذل  يستاك,  م يتوضأ  م يقرأ ه  ,س  ركعا ب , م فعل ذل   مث مرا 

ب   نوراً ويف سمعي  الههم اجعل يف ))  م أتاه امل ذن فخرج إىل الصمة وهو يقول:, بثمث ركعا 

وم ن حتت ي ن وراً,  ,واجعل من فوقي ن وراً  ,وأمامي نوراً  ,خههي نوراً من نورًا واجعل  نورًا ويف لساين

 (2).((واجعل يف قهبي نوراً وعن يميني نورا, وعن يسار  نوراً 

ر  ال  أ : ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ژ  العق  ول,    م و   ههم فق  ال: واأللب  اب ذو ول  واأو

ع    ههم بمداومة ال كر, إذ ال يكون اإلنسان غالبا إالقيامهم وقعودهم وع  جنوهبم, وه ا هناية و

ف إن مل يس تطع فع    ,فإن مل يستطع فقاع داً  ,يف الصمة يصيل قائامً  , أو هوالثمثإردى ه ه احلاال  

ه  ا يف   مة امل ريض, وه  ه رج ة الا افعي يف  (4)وقت ادة. (3)عن عيل وابن عب اس والنخع ي, جن 

 (6).وعند أيب رنيهة يستهقي رتى إذا وجد خهة قعد (5)هحد,إضجاع املريض ع  جنبه كال

                                           
 .{2/815}والعجاب  {7/471}قول قتادة, انظر: تهسا الطرب   ( 1)

 .{763}ومسهم  {6316}أخرجه البخار   ( 2)

دخل ع   ,واسع الرواية فقيه النهس مهتى أهل الكوفة ,أرد األعمم ,بن قيس النخعي اليامين إبراهيم بن يزيدأبو عمران  ( 3)

 .{4/520}ه  سا أعمم النبمء 96   ,منها سامع له ب ومل يث ,وهو  بيريض اهلل عنها  أم امل منني عائاة

 .{1/527}وزاد املسا  {1/555}انظر: تهسا البغو   ( 4)

 .{5/116}واملجموع لهنوو   {1/215}مغني املحتاج  ( 5)

 .{1/288}بدائع الصنائع  ( 6)
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 ,ص انعالع   ق درة م ن العجائ   اس تدالال ب  ل  وما فيهام  أ : ژڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ژ  

ك ام حي دث  ,الهكرة ت ه  الغههة وحتدث لهقه  اخلا يةوقادرًا مدبرًا ركياًم,  ويعرفون أن لام  انعا

 (1).لقهوب بمثل األرزان, وال استنار  بمثل الهكرةاملاء لهزرع النبا , وما جهي  ا

يب ول ال دم  /ب(237) املقام  م رفع رأسه فهام رأى الكوك  غش عهيه, وكان أنه    خهف :وعن الثور 

  (3) ((ركالتهك ال عبادة))ورو :  (2)من طول رزنه وفكرته.

)ال تهضهوين ع  يونس بن متى, فإنه ك ان يرف ع ل ه يف ك ل ي وم مث ل عم ل أه ل ) :ورو  أنه قال 

 (4) ((األرض

يف أمر اهلل تع اىل ال    ه و عم ل القه  ؛ إذ ال يق در أر د أن يعم ل بجوارر ه   (5) وإنام كان ذل  :ليق

  .مجيعا كعمل أهل األرض

 ژۀ  ژ ه  ه لق ال    واألرضالس موا داخلهق, ول و أرا داروأويقولون  أ : ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ 

م ا  أ : ,أور اال لهخه ق لأو لهباط  بالباطل, أ :, اربنزع اجل هبل ألمر عظيم, ونصب ,عبثًا وهزالً  أ :

 ژہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ژ  خهقته مبطم

نار  ول ال   بدخ   وأراد هن  ا ته, ضح   و فأ ,ته ن   أهأو  ,ه ت   هك أه أ : ژھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ژ     

  ژڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ژ  , يدخه الت

  , دا م  ح مهقى  د ي ل أر س ك ي ه ف (7)رآن, ق ال أو ,(6)داً  م ح م أ : ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 بوأراد بال نو  ژۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ژ  ,يامناإل إىلأ : ژٴۇ  ۋ  ژ 

                                           
 .{1/556}قاله ابن عون, انظر: تهسا البغو   ( 1)

 .{7/242}سا أعمم النبمء  {3/231}انظر: تهسا الثعهبي   ( 2)

وهو رديث موضوع. وانظر: كاف اخلهاء {4647}والبيهقي يف الاع   {2688}أخرجه الطرباين يف الكبا ( 3)

 .{5428}والسهسهة الضعيهة  {1/443}والهتح السامو   {2/358}

وال   ورد يف  {1/172}ية بتحقيقه قال األلباين يف اجلمهة األوىل: ال أ ل له هب ا الهه.ظ, هح العقيدة الطحاو ( 4)

 (.( متى بن يونس من خا أنا يقول أن لعبد ينبغي الالصحيح: ))

 . التهكر يف ب زيادة: ( 5)

 .{1/528}وزاد املسا  {1/557}قاله ابن مسعود وابن عباس وابن جريج وابن زيد ومقاتل, انظر: تهسا البغو   ( 6)

 قول حممد بن كع  القرظي, انظر املرجعني السابقني. ( 7)



 199 آل عــمـــــــرانورة ـس

رن ا م ع النبي ني والص احلني, أو أروا  اق بض أ : ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  ,الكبائر وبالس يئا  الص غائر 

  وع  مهة األبرار., يف مجهة األبرارتوفنا 

 ژۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ  ع    ألس  نة رس  ه  أ : ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ژ                                                             

  ژې  ې  ې  ى  ى    ائ  ژ  تقديره: ,نالت تينا ما وعدت أ : رب,اخلمعناه وه ه اآلية دعاء, 

يس تحقون  ال  ين و واجعهنا م نأنا ما وعدتنا ع  رسه  من الهضل والرمحة, لت ت ژۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ 

 أناستحقاقهم لته  الكرامة, فسألوه  نيتيقنو ألهنم ال ؛وت تيهم ما وعدالم ع  ألسنة رسه  , واب 

ألهنم عهموا أنه ال خيهف امليعاد يف الن    ؛لن  ع  األعداءتعجيل ا او إنام سألوأ جيعههم مستحقني,

 . الن فعجل  ال  رب لناقالوا  ولكن  وغاه,

ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ژ ب  أين أ : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
إين   (2)[:مةأم س  ه]قال     (1)

  (3).نزل اهلل تعاىل ه ه اآليةأف , كر النساءوال ي ,ي كر الرجال يف الجرة تعاىل أسمع اهلل

رجالكم شكل نسائكم  وأو كهكم من آدم ورواء, أ ,يف الدين والن ة واملواالة أ : ژٺ  ٺ  ٺٿ  ژ 

يف ط  اعتي  أ : ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ونس  اؤكم ش  كل رج  الكم يف الطاع  ة 

 ,ابن عامر وابن كث ا بالتا ديد ژ ڤ  ڤ ژ ة أخرجهم املرشكون من مك ,وديني, وهم املهاجرون

 يقدمان املهع ولني ع   ژڤ  ڤ  ژ بالتخهيف, ومحزة والكسائي  من بقيك, ورتقطعوا يف املع أ :

ق د ق اتهوا, وم ن بق ي بت أخا املهع ولني ع   , ووقته وا وقاتل من بقي منهمقتل بعضهم  أ :الهاعل, 

نص    ع     ژڄ     ڃ    ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ  أ : (4),الهاع  ل

وه ه عادة العرب بينا هو مواجه  ,من عند  أ : ژڃ  ڃ  ڃچ  ژ أل يبنهم  واباً  أ : (1)مصدر, أو (5)القطع,

  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ بالكمم إذ  ار خمربا, أو خمربا إذ  ار مواجها 

                                           
 /أ[ عند قوله تعاىل: )عامل(.238هناية الهورة ] ( 1)

 يم, والتصحيح من املصادر.سهيف النسختني: أم  ( 2)

. وقال {139}والوارد  يف أسباب النزول  {7/487}والطرب   {3174}واحلاكم  {3023}أخرجه الرتم    ( 3)

 ووافقه ال هبي. يح ع  هط البخار  ومل خيرجاهرديث  حاحلاكم: 

 وتقدم ختريج القراءة التي قبهها. {1/498}وإحتاف فضمء البرش  {2/246}انظر: النرش  ( 4)

  .{1/185}قاله الكسائي, ماكل إعراب القرآن  ( 5)
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 ف أنزل اهلل ,يام ن رى م ن اخل ا, ونح ن يف اجله دتعاىل ف  : إن أعداء اهللبعض امل منني يوما قال 

 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ژ  :تعاىل
 وأن واعرضهب م يف األرض وت  فهم لهتج ارا   أ : (2)

 واملراد غاه.  اخلطاب لهنبي واملكاس , 

ک  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ژ منهعت ه يس اة يف ال دنيا  أ :, كل ما هو فان قهيل وإن كثر أ : ژڈ  ڈ     ژ 

  .الهراش أ : ژک  

گ  ڳ  ژ هنا إ با  ما بع د النه ي  ه ژک  ژ ى  متقني, معن ال ال ر أ : ژک  گ  گ     گ  ژ 

عوض املتاع ال   يتقه  في ه الكه ار, ون زال  أ : ,جزاًء و واباً  أ : ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  

 متاع الدنيا.من  أ : [238]ژں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ نص   مصدر  أو ع  القطع 

وحت   رأس ه وس ادة  ,ءوإنه لع  رصا ما بينه وبينه يش  رسول اهلل دخه  ع  قال عمر:

فرأي   أ  ر احلص ا يف  ,معهق ة (3)اهبدم راوها ليف, وإن عند رجهيه قرظًا مصبورًا وعند رأسه أُ من أُ 

وأن  رسول  ,إن كرسى وقي  فيام مها فيه :ه : يا رسول اهللفق ((ما يبكي ؟))جنبه, فبكي  فقال: 

  (4).((أما ترىض أن تكون لم الدنيا ولنا اآلخرة؟))اهلل؟ فقال: 

لرس ول اهلل  نع اه جربي ل  عطية بهسان احلباة, :معناهو ,النجايش, واسمه أ حمة ملا ما 

  يف اليوم ال   ما  فيه, فقال أخ لك م م ا  بغ ا أرض كم  اخرج وا فص هوا ع  )) :أل حابه

و   عهيه وكرب  ,النجايش  (5)[يررس]البقيع وكاف له إىل أرض احلباة فأب   إىلفخرج  ((النجايش

ط, ين مل يره قاربش ن  (6)أربع تكباا , واستغهر له, فقال املنافقون: انظروا إىل ه ا يصيل ع  عهج

  (7).اآلية ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ  :فأنزل اهلل تعاىل ,وليس ع  دينه

                                                                                                                                
 .{3/205}البحر املحيط  {1/558}قاله املربد, البغو   ( 1)

وأورده املناو  يف الهتح السامو  وقال:  {2/818}وابن رجر يف العجاب  {139}ب النزول أخرجه الوارد  يف أسبا( 2)

 .{1/447}مل أقف عهيه. اه  

ظُ  ( 3) ر   : شجر ُيدبغ به, أو ور  السهم جمموع, واأله : مجع إهاب, وهو اجلهد. لسان العرب, مادة: قرظ, أه .  الق 

 .{34ح1479}ومسهم  {5191 -4913 -2468}أخرجه البخار   ( 4)

 يف األ ل: سا, واملثب  من )ب(. ( 5)

 . القاموس مادة: عهج. العجم كهار من والرجلالعهج: الاديد الكثا ال ع ألقرانه,  ( 6)

عن ابن عباس وجابر وأنس وقتادة, بم إسناد,  {139}والوارد  يف أسباب النزول  {7/497}أخرجه الطرب   ( 7)
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  (2).الكتاب كههم أهلنزل  يف م مني أو  (1),و نزل  يف عبد اهلل بن سمم وأ حابهأ 

 ,متواض عني أ : ژڭ  ۇ  ژ  ,الت وراة واإلنجي ل أ : ژڭ    ڭ  ڭ  ژ  ,قرآن ال أ : ژے  ۓ  ۓ  ژ 

ألج  ل الرياس  ة  ال حيرف  ون كت  بهم وال يكتم  ون    هة حمم  د  أ : ژٴۇۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ 

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ى  ى  ژ ,كهعل غاهم من رؤساء اليهودواملمهكة

و ا ربوا ع  طاع ة ألادة وال رخاء,  رتكوهم تفع  دينكم  أ : ژائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ 

  (3).ع  البمء وأو ع  اجلهاد. أهرائض, لاأداء  ع  وأ ,تعاىل و ع  أمر اهللأ ,تعاىل اهلل

أن  :داوموا وا بتوا, والربط الاد, وأ ل الربط أ :املرشكني,  أ : ژوئ  ژ  الكهار   أ : ژوئ  ژ 

مل يك ن ل ه /أ[239],  م قيل: ذل  لك ل مق يم يف  غ ر ي دفع عم ن وراءه, وإن يف الثغر يربط ه الء خيولم

 مرك .

خا من الدنيا وما عهيها, والرورة يرورها العبد يف سبيل  تعاىل اهلل رباط يوم يف سبيل))  قال

 (4)((اهلل أو الغدوة خا من الدنيا وما عهيها

                                                                                                                                
ومسهم  {1333 -1245}ع  النجايش  ابتة يف الصحيحني عند البخار   و مة النبي  {1/559}بغو  وال

{951- 952} . 

 .{1/559}عن ابن جريج, والبغو   {7/498}أخرجه الطرب   ( 1)

 .{7/499}الطرب   ( 2)

 .{1/559}انظر ه ه األقوال يف البغو   ( 3)

 .{1881}ومسهم  {6415 -3250 -2892 -2794}أخرجه البخار   ( 4)
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ار الص مة غ زو ي رابط في ه, ولكن ه انتظ  اهلل  رسولمل يكن يف زمان  (1):قال أبو سهمة بن عبد الرمحن 

 (2).خهف الصمة

اخلطايا ويرفع به ال درجا  ؟ إس باغ الوض وء ع   به  تعاىل يمحو اهلل أال أخربكم بام)):  قوله هدليه

ف لكم  ,ف لكم الرباط ,ف لكم الرباط املكاره, وكثرة اخلطا إىل املساجد, وانتظار الصمة بعد الصمة,

   (3)((الرباط

أكد ه  ه الطاع ة كهه ا ب التقوى إذ ه ي م مك األم ر وعص مة ال دين,  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ 

 وغي  مآل أمرهم, ليكونوا ر رين وجهني, ومتى أمن ابن آدم طغى. 

واتق وا إل ه  ,ورابطوا يف دار األع داء ,و ابروا ع  البأساء والرضاء ,: ا ربوا ع  النعامءهمقال بعض

  (4) دار البقاء.تههحون يف ,األرض والسامء

                                           
أرد أعمم الهقيه, احلاف.ظ  ,إسامعيل :اسمه عبد اهلل وقيل :قيل ,بن عوف القريش الزهر  أبو سهمة بن عبد الرمحن ( 1)

والطبقا   {4/287}ه  سا أعمم النبمء 94  ,رجة جمتهدا كبا القدرردث عن جهة من الصحابة, وكان  ,املدينة

{5/155}. 

 , ووافقه ال هبي.ث  حيح اإلسناد ومل خيرجاهيرد وقال: {3177}أخرجه احلاكم يف املستدرك  ( 2)

 .{251}أخرجه مسهم  ( 3)

 .{2/159}ومدارج السالكني  {1/561}انظر: تهسا البغو   ( 4)
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 سورة النساء

 مدنية
(1)

أو سبع وسبعون آية أو ستوهي مائة ومخس  
(2)

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿  9  3  3    ﴾ ي: آدمأ ﴿   ﴾ 
  ﴿أنشنهها أو أبندع,ا، ] س واحندةمنن ن ن خلقكم :هاهنا عىل حمذوف، أيالعطف و حواء،ي:أ

 ﴾ أي: أنشهكم من ن س واحدة] 
(3)
خلقكنم منن  :واملعنن عىل خلقكم، العطف  أوهذه ص ت,ا،  

آدم وخلق من,ا حواء أمكم، وخلقنت ببنخ خلنق النناإ، وأننت أخنرذ ر النذكرو ون النواو    ن س

 .غريكم من اومم املاضية أي:  ﴾   ﴿ م وحواءآد :أي ﴾ ﴿توجب ترتيبا 

 ﴿   9 ﴾ منن بقني وعنىل حنذف أحندل التناءين،  الكوفيون خي  ون السني

 عىل أثباهتا /ب[239] بالتشديد
(4)

 ﴿ ﴾ وفي,ا نظر، عط ا، اورحام   محزة بخ ض
(5)

 أذ العطف عنىل 

مون هبنا ويتنادندون هبنا سنوهنم كانوا يق وبست بغري أعادة حرف اخل ض بليخ، أو املضمر املخ وض

أو الرحم دجنة ،والرحمأنشدك اهلل  فيقولون
(6)

 (واورحام  ) :من اهلل تعاىل، وبرئ 

 ـــــــــــــــــ

والنساء أ   عن,ا، ر البخاري: وما نزلت سورة البقرة وبتادة، ويدل له بول عائشة ريض اهلل وهو بول ابن عباإ  ( 1)

 . {5/3}أنت بن  بعائشة باملدينة.  . بال القرطبي: و  خالف بني العلتء أن النبي {4993} .وأنا عنده

سبعون عند الشاميني. مردد وع ئة وسبامائة ومخس وسبعون عند اجلم,ور، مائة وست وسبعون عند الكوفيني، م ( 2)

 .{66}اخلالن 

 زيادة من ب. ( 3)

 .{1/501}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}انظر: النرش  ( 4)

طعن بعض أهخ اللغة عىل هذه القراءةو حمتجني بهن ذلك غري فصيح ر لغة العرب، والقاعدة التي جيب املصري ألي,ا ر  ( 5)

: أن القراءة سنة متبعة يلزم ببوهلا واملصري ألي,ا، فإذا ثبتت القراءة مل يردها بياإ مثخ هذا الطعن والرد عليه، أن يقال

 .{1/94}وبواعد الت سري  {1/10}عربية و  فشو لغة. واهلل أعلم. وانظر النرش 

: عروق الشجر املشتبكة، أي: برابٌة من اهلل عّز وجوالش   ْجنَة  الش   ( 6) خ مشتب كٌة كادتباك العروق. الصحاح، مادة: ْجنَة 

من الرمحن، فقال اهلل: من وصلك وصلته ومن بطعك بطعته((  ))أن الرحم دجنة: دجن. ور الصحيح عن النبي 

{5988}. 
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بالرفع،
(1)

،بومن بقي بالنص 
(2)

يندل  ذكور منن اةينةأن تقطعوها، واإلتيان بمثخ امل اتقوا اورحام أي:  

، أذ عقنب اومنر حقيقة النظر جعخ التقول له مالذا ، وأذا نظر اإلنسانعىل بدرة الصانع عىل كخ يشء

       3 6   ﴿ ،يدل علي,ا أو بت يوجب,ابالتقول ينبغي أن يؤت  

فرتافعنا أىل  ،اليتنيم طلنب املنال فمنعنهيتيم، فلت بلغ  يهمال كثري  بن أخ رجخ غط اين كان مع

نعنوذ  ،اةية، فلت سمع,ا العم بال: أطعنا اهلل وأطعنا الرسول   9 9  :، فنزلتالنبي 

 ثبنت اوجنر )):فقنال النبني فهخذه ال ت  فهن قه ر سبيخ اهلل، باهلل من احلوب الكبري، فدفع أليه ماله 

((للغالم وبقي الوزر عىل والده ثبت اوجر))؟ فقال: يا رسول اهلل: كيف يخفق ((وبقي الوزر
(3)

 

  9  أب لنه و   النذي لصنغريا هنوخطاب لألولياء واووصياء، واليتام : مجع يتنيم، و  

  ،بعند احللنم مَ تْ و  ي  بعد البلوغ استصحابا للحال، يتام   وامنوغ، وسنبلنعد النم ب,ندفع ألينت ينوأن ،دّ نج

  9  9   هننم وحالل أموالكم بت هو حرام عليكم منن أمنواهلمو  أي:   تستبدلوا

ن ذلك.، فن,وا عيءيهخذون اجليد من مال اليتيم وجيعلون مكانه الردكانوا 
(4)

 

، لنه ويهخذ اوكرب املرياث، فنصيبه من املنرياث طينب ر اجلاهلية، ساء والصبيانن  يورثون ال واكان وأ

احلالل.أتيان   تتعجخ الرزق احلرام ببخ  وأ خبيث، أنصباء غريه من ا يهخذهمو
(5)

 

     39    حتن    ت ربنوا بنني  اإلن اق   تضموها ألي,ا ر أي:، أي: مع أموالكم

 أي: أثًت عظيًت.       6  أموالكم وأمواهلم 

      9  :ن خ ننننتم يننننا أوى اليتننننام  أن   تعنننندلوا فنننني,ن أذا أ أي

 /أ[240]طناب  منن :ومل يقخ ،طاب ما :بال    93  غريهن فتزوجوا أي:  3  نكحتموهن

 ـــــــــــــــــ

 .{1/179}وهي براءة داذة برأ هبا عبد اهلل بن يزيد، املحتسب  ( 1)

 .{1/501}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}انظر: النرش  ( 2)

 عن مقاتخ والكلبي.  {142}والواحدي ر أسباب النزول  {1/562}ذكره البغوي  ( 3)

 . {1/562}والبغوي  {7/525}بول ابن املسيب والضحاك والنخعي والزهري والسدي، انظر: ت سري الطربي  ( 4)

 بول جماهد، انظر املرجعني السابقني. ( 5)
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كخ واحدة من,ت موضنع  (ما)و (من)أو العرب تضع  ،احلالل أي: ،فانكحوا الطيب أي:وهو الوجه، 

،اوخرل
(1)

والب,ائم.: يعني الدواب جماهد  [20]احلجر:    9 9   :كقوله تعاىل 
(2)

 

وأن كاننت بليلنة املنال غنري  ،ليتيمة مرضنية عنندهم تزوجوهنااأذا كانت  كان من عادة العرب

  يتزوجنون فكنذلك  ينكحوهنا،فكت يرغبون عن,ا أذا كانت غري مرضية أن  :مرضية رغبوا عن,ا، بال

 هبا أذا كانت مرضية.

 أنكراهية  وفيتزوج,ا وجخ ماهلا وهي   تعجبه ةميكون عنده اليتتاملدينة  أهخ كان الرجخ من

وذ ويرث,نا، فعناب اهلل تعناىل تنيدخله غريب فيشاركه ر ماهلا، ثنم يءنء صنحبت,ا وينرتب  هبنا أن 

،ذلك، وأنزل هذه اةيةعلي,م 
(3)

 منا عنندهبنخ فإذا  ،من النساء ةبريش يتزوج العرش و كان الرجخ منأ 

  3   39  9  :فنهنزل تعناىل ،علي,ن حجره فهن قه حتتيتيمه الذي مال أىل ع,د 

   (4)  :اليتيملئال حتتاجوا أىل مال  أربع  تزيدوا عىل  أي. 

 مل، ولنذلك عنن أربعنة أربعنة عا، وربنمعندول عنن ثالثنة ثالثنة وثنالث اثننني، عن اثنني مثن  معدول

 :بمعن  أو، للتخيري، كقولنه تعناىل ووالوا ،أن دئتم اثنني وأن دئتم ثالثا وأن دئتم أربعا أي: ن،ينرصفْ 

        :و  [46]سبأ       :أنه خطناب  :وفائدة التكرير [1]فاطر

العدد الذي أطلق، وأكثر من ذلك غري جنائز  ما أراد من للجميع فكررهو ليصيب كخ ناكح يريد اجلمع

أ  عند أصحاب الظاهر، مجيع ال ق,اء، دعن
(5)

فإنه رأل اجلمع بنني مثنن  وثنالث وربناع، فعنىل زعمنه  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/253}معاين ال راء انظر:  ( 1)

 .{4/391}وزاد املسري  {17/82}انظر: ت سري الطربي  ( 2)

 .{1/563}باله احلسن، انظر: ت سري البغوي  ( 3)

 .{4/217}والدر املنثور  {7/535}بول عكرمة، انظر: ت سري الطربي  ( 4)

 {5/13}والقرطبي  {1/280}دي للقاسم بن أستعيخ، وعزاه السمربن {7/436}عزاه ابن بدامة ر املغني  ( 5)

للرافضة وبعض أهخ الظاهر. وبد رصح ابن حزم الظاهري: بهنه   جيوز نكاح أكثر من أربع زوجاذ ر أكثر من 

موضع من كتبه، فقال ر املحىل: )فلم خَيتلف ر أنه   حيخ وحد زواج أكثر من أربع نسوة أحٌد من أهخ اإلسالم، 

ض،   يصح هلم عقد اإلسالم(. وبال أيضا: )و  حيخ وحد أن يتزوج أكثر من أربع وخالف ر ذلك بوم من الرواف

وبال ر مراتب اإلمجاع: وات قوا عىل أن نكاح أكثر من أربع زوجاذ   حيخ وحد  {9/441}نسوة أماء أو حرائر...( 

 . .{63}بعد رسول اهلل 
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كان كنذلك جلناز التنزويام بنت   هناينة لنه،  يصري املجموع تسعة، فجوز ذلك وهذا غري صحيحو أذ لو

أو كان بعض,م يتحرج عن أموال اليتنام  وينرتخ  ، وأنت كانت الزيادة من خصائ  رسول اهلل 

   9 9  :فلت أننزل اهلل تعناىل ر أمنوال اليتنام  ر التزويام بت داء فربت عدل وربت جار،

فكنت خ نتم أ  تقسنطوا ر اليتنام ، فكنذلك خنافوا ر  أي:       9  (1) :أنزل

]من[ النساء فال تتزوجوا أكثر
(2)
أذ هنن كاليتنام  ر الضنعف، فنت بنالكم  ما يمكننكم القينام بحق,ننو  

ونه رخ  ر  واستعتل القياإ واحلكم به /ب[240] هذا يوجبو ،مثله ر هلل ر يشء وتعصونهاتراببون 

فانكحوا واحدة، وبنرئ برفنع  أي:   في,ن وبين,ن  أي:      9 :ثم بال ،أربع

 (واحدةٌ )
(3)

فانكحوا النسناء احلنالل نكاحنا  ،لزنامن ا فكذلك حترجوا أو أن حترجتم من أموال اليتام  

أكثنر منن  العبد فال جينوز لنه نكناح أماهذا للحر،       :ثم بني العدد بقوله تعاىل (4)،طيبا

.امرأتني عند أكثر أهخ العلم
(5)

 

.قتنييطلتويطلق  ينكح امرأتنيالعبد  :عن عمر بن اخلطاب
(6)

   

وربيعة
(7)

.اللعبد أن ينكح أربعجوز  
(8)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/563}البغوي  {537 -7/536}سري الطربي بول سعيد بن جبري وبتادة والضحاك والسدي، انظر: ت  ( 1)

 زيادة من )ب(. ( 2)

 .{1/502}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}وهي براءة متواترة ويب جع ر، انظر: النرش  ( 3)

وهذا أبعد اوبوال عن اةية كت بال الشنقيطي {4/220}والدر املنثور  {7/539}بول جماهد، انظر: ت سري الطربي  ( 4)

 .{1/240}ء البيان ر أضوا

وأيب حني ة ومالك ر أحدل روايتيه، والشافعي والثوري  وهو بول عمر بن اخلطاب وعيل وعبد الرمحن ابن عوف  ( 5)

والرشح الكبري  بن بدامة  {1/409}والليث وعطاء واحلسن والشعبي وبتادة، انظر: أحكام القرآن  بن العريب 

عىل أن العبد  آن: ورول ليث عن احلكم بال: اجتمع أصحاب رسول اهلل وبال اجلصاص ر أحكام القر {7/498}

 .{2/347}  جيمع من النساء فوق اثنتني. فقد ثبت بإمجاع أئمة الصحابة ما ذكرناه.اهن

 .{2/347}وروي مثله عن ستة من الصحابة. أحكام القرآن للجصاص  {1/564}أخرجه البغوي ر ت سريه  ( 6)

من أئمة و، واسم أبيه فروخ، القريش التيمي مو هم، املش,ور بربيعة الرأي، م تي املدينة، عبد الرمحنربيعة بن أيب  ( 7)

 .{322}والتقريب  {6/89}سري أعالم النبالء انظر: هن عىل الصحيح. 136ا جت,اد، ثقة فقيه مش,ور، ذ

 .{2/348}انظر: أحكام القرآن للجصاص  ( 8)
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   3 3  :و  بسنم هلنن،    يلزم في,ن من احلقوق ما يلزم ر احلرائر، ، ونهالرساري أي

منا تن نذ فينه  أي:القسنم كنم هنو مجنع يمنني اجلارحنة، أو مجنع يمنني منن ر عددهن، وأيتن تو  وب

،أي: جتننوروا    9  أبننرب  :أي  9  أبسننامكم، 
(1)

 .أي: جننائر يقننال: ميننزان عائننخ، 

أن   تضلوا، جماهد:
(2)

علنيكم، تعاىل   جتاوزوا ما فرض اهلل أن وأ 
(3)

وأصنخ العنول: املجناوزة، ومننه  

.عول ال رائض
(4)

  

،كثر عيالكميأن    :وبال الشافعي رمحه اهلل
(5)

من كثنرة العينال: أعنال يعينخ  وا أنت يقالبالخذ عليه، أ  و 

 ر أعال يعيخ. لغة وجيوز أن يكون ما باله الشافعي ، أذا كثر عياله،أعالة

وأن مل يكنن لغنة  :بلنت و هني لغنة محنري،أالعرب منا ولعلنه لغنة،  بال أبو حاتم: الشافعي أعلم بلسان

، فقال: أ  تكثنر عينالكم أذا كنان اجلنور واملجاوزةفيجوز أن الشافعي نظر أىل السبب املوجب للجور 

عيلنوا( بضنم التناء )ت   :وبنرئ ،الكناينةواملجاورة غالبا أنت يقعان بسبب كثرة العينال، فيكنون منن بناب 

وكرس العني وهذه القراءة حجة للشافعي،
(6)

يخ أذا جار.وهنا من أعال يع 
 (7)

 

 ـــــــــــــــــ

وروي هذا الت سري مرفوعا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عن,ا، بال ابن أيب حاتم: والصواب  ( 1)

 . {1/280}عن عائشة ريض اهلل عن,ا موبوف. انظر: ختريام اوحاديث واةثار 

 .{2/10}وزاد املسري  {1/565}انظر: ت سري البغوي  ( 2)

 .{1/565}ر: ت سري البغوي بول ال راء، انظ ( 3)

 الصحاح، مادة: عول. ( 4)

 .{1/450}عزاه املاوردي له ر ت سريه النكت والعيون  ( 5)

 . {3/570}والدر املصون  {3/231}وهي داذة برأ هبا طاووإ، انظر: البحر املحيط  ( 6)

وسياب,ا يدل عىل محخ العول ر اةية . وظاهر اةية {2/349}راجع ر ت صيخ هذه املسهلة وأحكام القرآن للجصاص  ( 7)

 عىل اجلور وامليخو وهو اوبرب ملعن  اةية ومقصود الرشع. واهلل أعلم. 
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،بضم الصاد والدال :برئ ژڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ژ 
(1)

،وبضم الصاد وسكون الدال 
(2)

وبضم الصناد  

(ن  ,  تَ بَ د  )ص   ءاالتمن غري ألف وفتح والدال 
(3)

  .والكخ لغاذ 

طاب لألولياء،خ وه
(4)

وأن ديئا، فإن كانت معه ر العشرية مل يعط,ا من م,رها وليته وى أذا زوج كان ال 

وا وأمنر ،ا عنن ذلنكوا منن م,رهنا غنري ذلنك، فن,نهننيعطو  زوج غريباً محلوها أليه عىل بعنري والكان 

 العقد.ر بتسمية امل,ر 

 الرجنخ اةخنر ابنتنه، و  هأن ينزوج الرجنخ ابنتنه عنىل أن يزوجن وهنو نكاح الشنغار، /أ[241] ودبيه هبذا

.بين,ت صداق
(5)

  

،و اخلطاب لألزواجأ
(6)

  .اخلطاب فيت ببخ مع الناكحني أذ   ووبنسائ,م الصداق، وهذا أص نايأمروا بإت 

فريضة، :نحلةو ،صدبةمجع والصدباذ: امل,ور، 
(1)

أ   أبنو عبيند:   تكنون النحلنة و فريضنة مسنتة،أ 

مستًة معلومة،
(2)

،و عطية وهبة عن طيب ن سأ 
(3)

اً.نو تديأ 
(4)

  

 ـــــــــــــــــ

 {3/232}وهي براءة داذة برأ هبا جماهد وموس  بن الزبري وابن أيب عبلة وفياض بن غزوان، انظر: البحر املحيط  ( 1)

 .{3/570}والدر املصون 

 ادة، انظر املرجعني السابقني.وهي داذة برأ هبا بت ( 2)

 وهي داذة برأ هبا النخعي وابن و ثاب، انظر املرجعني السابقني. ( 3)

 .{1/565}بول الكلبي وجماهد وأيب صالح، البغوي  ( 4)

 .{1417 -1416 -1415}ومسلم  {6960 -5112}واحلديث الوارد ر الن,ي عنه رواه البخاري  ( 5)

ورجحه الطربي وبال: و  د لة ر اةية  {5/17}ابن زيد وابن جريام، انظر: ت سري القرطبي باله ابن عباإ وبتادة و ( 6)

ف عن,م أىل غريهم، فإْذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين بيخ هلم:  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ عىل أن اخلطاب بد رص 

من النساء صدباهتن نحلة،  وأن معناه: وآتوا من نكحتم ژڻ   ۀ  ۀ  ژ هم الذين بيخ هلم:   ژ ک  ک  گ

مرصوًفا أىل  ژڻ   ۀ  ۀ  ژ ومل يقخ: فهنكحوا، فيكون بوله:  ژژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ : اةية ونه بال ر أّول

أنه معنّي به أولياء النساء دون أزواج,ن، وهذا أمٌر من اهلل أزواَج النساء املدخول هبن واملسم   هلن الصداق، أن يؤتوهن 

باهتن، دون واختاره ابن العريب ر  {7/554}املطلقاذ ببخ الدخول ممن مل يسّم هلا ر عقد النكاح صداق.اهن  صد 

وهو الصحيحو ون الضتئر واحدةو أذ  –أي أن املخاطبني هم اوزواج  -أحكام القرآن، وبال: وات ق الناإ عىل اوول

زواج، ف,م املراد ها هنا..ثم ذكر اةية وبال: هي معطوفة بعض,ا عىل بعض ر نسق واحد، وهي فيت تقدم بجملته او

 .{1/413}فوجب تناسق الضتئر، وأن يكون اوول هو اةخر في,ا أو من,ا.اهن  
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.((أن توفوا بت استحللتم به ال روج طحق الرشوأ)) :بال 
(5)

 

 وانتصاهبا عىل املصدر، أو النحلة امللة، وملة اإلسالم خري النحخ.

)من( هاهنا كقوله  ، فنهاهنا للجنس بدليخ جواز ببول الرجخ مجيعه )منه( ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ 

 يؤمروا باجتناب بعض اووثان. أذ مل [30]احلج:   6 9    :تعاىل

فخرجت  ،خ ال عخ من الن وإ أىل أصحاهبامنكم، فنقَ  هي: أن طابت ن وس,ن بيشء من ذلك فوهبنأ 

واحند ومعناهنا  و ل ظ,ناأ  [77هـد:: ]       تعناىل: هلنو، كقلنذلك النن سووجدذ  ، ةم رس  

 .مجع

أتت بزوج,ا رشحينا امرأةأن  :وروي
(6)

، فنهمره بردهنا أن ترجنع بأياهنا تطلنر عطينة أعطتنه  

، نبكرسن الننو نيئن هين ن ،الطعام ب تح النونين ههنَ :، يقالائغاً طيباً س أي: ژے    ۓ  ۓ  ڭ  ژ   (7).علي,ا

: الطينب املسناغ النذي   ءاهلننيو، ٌؤٌٌؤ، ومنرأ منرهنَه الطعام هين نواملريء لغتان عىل فعيخ، من  اهلنيءو

ين، فنإذا أ، ويقال هنهين الطعام ومررغري رضمن اهلضم  رسيعصه يشء، واملريء: املحمود العاببة الغين

سين,ضنم  أي: ،ومحندذ مغبتنه، ومعنن  منرأيناهنضنم  بند أي: :ينأين، ومعنن  أمنرأأفردوا بالوا: أمر

.وأمحدذ مغبته
(8)

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{2/11}باله ابن عباإ وبتادة وابن جريام وابن زيد ومقاتخ، زاد املسري  ( 1)

 .{5/18}ت سري القرطبي  ( 2)

 .{120}وت سري غريب القرآن  {1/117}ز القرآنباله أبو عبيدة وابن بتيبة، انظر: جما ( 3)

 {2/11}عن الزجاج، زاد املسري  ( 4)

 .{1418}ومسلم  {5151 -2721}أخرجه البخاري  ( 5)

 . {4/100}هن سري أعالم النبالء 78بن بيس بن اجل,م الكندي، أبو أمية ال قيه بايض الكوفة. ذ  رشيح بن احلارث ( 6)

. وانظر املسهلة عند ابن العريب ر أحكام القرآن {9/114}أخرجه عبد الرزاق ر املصنف من عدة طرق عن رشيح،  ( 7)

حيث رجح عدم جواز رجوع الزوجة فيت وهبته لزوج,ا من صداق أو نحوه، أذا كان ذلك عىل ما ذكر ر  {1/415}

 ي عن الرجوع ر اهلبة. واهلل أعلم.اةية من طيب ن س,ا بهو لعموم اودلة الواردة ر الن,

 انظر: هتذيب اللغة ولسان العرب، مادة: مرأ، هنه.  ( 8)
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،مهز في,تمشددا بال  (اا مري  هني  )وبرئ: 
(1)

الرشط عىل   نبحيث  ،ر اةية دليخ عىل وجوب ا حتياط 

.هم النساء ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ژ  .فإن وهبن :ومل يقخ  ژہ  ہ  ژ طيب الن س، فقال: 
(2)

 

ك:لضحاا
(3)

.النساء من أس ه الس ,اء 
 (4)

 

أو  أو أم,ناذ ،أزواجناً و بنناذ كنن   سنواءوهنن سن ,اء،  /ب[241] النسناءأمنواهلم  الرجال أن يؤتنوا  ي,نن  

 الزوجنةهني  وأهنم النسناء والصنبيان،  وأ:   تعط ولدك السن يه مالنك، يأ، هم اوو د وأ، أخواذ

  .الس يه بن الس ي,ة وا

علينك، ثنم  بنه يقومنونفامرأتك وبنينك  ،لكوجعله معيشة  تعاىل اهلل خولك مالك الذي ط  تع أي:

بالنه ابنن  وكن أنت الذي تن ق علي,م ر رزب,م، ،ولكن أمسك مالك وأصلحه تنظر أىل ما ر أيدهيم،

عبا إ.
 (5)

 

(للرجخ الصالح( )نعم املال الصالح): روي أنه بال 
(6)

 

أىل  اومنوال وأضاف، يكون عندك   تؤته أياه وأن ق عليه حت  يبلغ مة: هو مال اليتيمابن جبري وعكر

بوام,ا ومدبروها.وهنم  واوولياء
(7)

  

 ـــــــــــــــــ

وهي براءة متواترة حلمزة ر حالة الوبف، وأيب جع ر ر حالتي الوصخ والوبف بخلف عنه من الروايتني. انظر: أحتاف  ( 1)

 .{1/503}فضالء البرش 

واوظ,ر واهلل أعلم ما رجحه الطربي واختاره ابن  {7/565}ها عند الطربي ور معن  الس يه أبوال أخرل، انظر ( 2)

العريب أن الس يه: هو املتناهي ر ضعف العقخ وفساده، كاملجنون واملحجور عليه. أحكام القرآن  بن العريب 

{1/331}. 

أوعية العلم، وصاحب الت سري، وثقه أمحد، وحيي  بن معني، وضع ه حيي  بن ، أبو حممد، من الضحاك بن مزاحم اهلالى ( 3)

 .{4/598}هن انظر: سري أعالم النبالء 102سعيد، ذ 

 .{1/566}البغوي ت سري  ( 4)

 .{1/566}البغوي  ت سري انظر هذه اوبوال ر ( 5)

واحلاكم  {3211}وابن حبان  {299}والبخاري ر اودب امل رد  {17835 -17798}أخرجه اإلمام أمحد  ( 6)

 .{229}وصححه اولباين ر صحيح اودب امل رد  {2130}وصححه ووافقه الذهبي 

 . {1/566}ت سري البغوي  ( 7)
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 أي:، بذرًا ر ماله أو م سدًا ر دينههن يكون مب، املستحق للحجر والذي   جيوز لوليه أن يؤتيه ماله هو

بنال  (بنيتً )وابنن عنامر  ننافع  ژۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ژ أي: اجل,ال بموضنع احلنق ، اء  تؤتوا الس ,

.مجع بيمة كديمة وديم، أو مصدر بمعن  القيام، وأنت اعتخو تبعا ل عله املهخوذ منه ألف،
(1)

 

اوخ ش: 
(2)

،القوام والقيام والقيم :ر املصدر ثالث لغاذ 
(3)

من بقي باولف مصدر بنام بيامنا،و 
(4)

أو  

وأراد   نكسار ما ببل,ا وهو مالك اومر وما يقنوم بنه، ياء ب واما، فقلبت الواو مصدر يقيمكم، وأصله:

,اد وأعننتل الننربنام واجلنننأو مننا يقننام بننه احلنن الننذي تعيشننون بننه، عيشننكم بننوام
(5)

أي:  ژٴۇ  ۋ  ژ 

اجعلوا هلم في,نا  أي:  و(من,ادون ) ژۋ  ژ  :مؤنته، وبالب عليكم جتملن  أي: ژۋ  ژ  أطعموهم،

 دود.عأجراء مؤبت م لقعطية من غري حد، ومن اخلاخلالق تعاىل فالرزق من  ،رزباً 

مجيلنة، ةً عٍدٌَ أي: ژۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  ژ 
(6)

فينه أذا ربحنت أعطيتنك وأن غنمنت جعلنت لنك يقنول:  

 .و هو الدعاءأحظاً، 

:ابن زيد
(7)

و بو ً تطينب بنه أقخ له: عافاك اهلل وأيانا، بارك اهلل فيك، ف ن قته، أن مل يكن ممن جتب عليك 

أن س,م.
(8)

  

 أخني يتنيم ر /أ[242] وبنال: أن ابنن عمنه، أىل النبني  فجناء ثابتنا صنغرياوترك ابنه  رفاعةتور 

 ژې   ې   ژ   :فهنزل اهلل تعاىل حجري، فت حيخ ى من ماله ومت  أدفع أليه ماله؟
(9)

اختنربوهم ر   أي: 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/167}أمالء ما من به الرمحن  ( 1)

بني جمادع، أخذ عن اخلليخ بن أمحد، املجادعي البلخي ثم البرصي. موىل  اوخ ش: هو اووسط سعيد بن مسعدة ( 2)

 .{10/206}هن وبيخ غري ذلك. سري أعالم النبالء 215ولزم سيبويه حت  برع، ذ 

 .{3/581}والدر املصون  {3/237}انظر: البحر املحيط  ( 3)

 .{1/503}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}انظر: النرش  ( 4)

 .{1/567}باله الضحاك، ت سري البغوي  ( 5)

 .{2/13}باله ابن عباإ وعطاء وجماهد ومقاتخ، انظر املرجع السابق، وزاد املسري  ( 6)

 .{6/342}هن السري153، ومسلم ر املتابعاذ، ذالبخاري به استش,د  مو هم، الليثي املدين، أبو زيد  زيد بن أسامة ( 7)

 .{4/233}انظر: الدر املنثور  ( 8)

بدون أسناد، وابن حجر ر اإلصابة، وبال: هذا مرسخ رجاله  {143}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول  ( 9)

 .{1/387}ثقاذ.
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عقنالً  أبرصنتم أي: ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  ،الرجنالوأي: مبلنغ النسناء  ژې  ى  ى  ائ  ژ ، عقوهلم

 .وصالحاً ر الدين وح ظاً للتل

ماله وأن كان ديخاً حت  يؤنس ردده. :   يدفع أليهبن جبري وجماهد والشعبيا
(1)

 

وأن  ،الوى ديئًا يسريًا من املنال وينظنر ر ترصنفهأليه أن كان ممن يترصف ر السوق فيدفع : وا بتالء 

همر بيت,نا وح نم متاع,نا بن تربخت   ملرأة، واكان ممن   يترصف فيختربه ر ن قة داره، واإلن اق عىل عبيده

 يغلب عىل القلب ردده، دفع املال أليه. ،رأل حسن تدبريه ر اومور مراراً  نا واستغزاهلا، فإوغزهل

  :أدياء أربعة البلوغ بهحدو، ال أليه بشيئني: بالبلوغ والرددزوال احلجر عن الصغري وجواز دفع املو

نند أكثنر أهنخ ع ،غالمناً كنان أو جارينة ،ستكمخ مخس عرشة سنة حكم ببلوغنهوهو أن يالسن،  :اوول

.سنة واجلارية باستكتل سبع عرشة سنةوعند أيب حني ة بلوغ الغالم باستكتل ثتين عرشة ، العلم
(2)

 

،بكخ حال جتع أو غريهبنزول املني وهو  ،ا حتالم :الثاين
(3)

فإذا وجد ذلك بعد استكتل تسنع سننني  

وهنذان يشنرتك فني,ت  [59النـد:: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  من أهيت كنان حكنم ببلوغنه، لقولنه تعناىل:

 الرجال والنساء.

ف,و بلوغ ر أو د املرشكني، ملا روي عن عطينة القرظني ، رجنباذ الشعر اخلشن حول ال :والثالث
(4)

 

كنت ممنن مل ينبنت.وبال: كنت من سبي بريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت بتخ ومن مل ينبت مل يقتخ، 
(5)

 

،رشنكنيهو د املبو ن، أحدمها: يكون بلوغنًا كنيكون بلوغًا ر أو د املسلمني؟ وهخ 
(6)

 و والثناين:  

 .آبائ,م، والك ار   يقبخ بول آبائ,ممن ببخ  هميمكن الوبوف عىل مواليد ونه

 ـــــــــــــــــ

 .{1/567}انظر: ت سري البغوي  ( 1)

 .{5/25}وأحكام القرآن للقرطبي  {4/551}املغني  بن بدامة  ( 2)

  .{1/46}. معجم لغة ال ق,اء النوم أثناء املني نزولوهذا فيه تعميمو ون املقرر أن ا حتالم  ( 3)

وسمع منه ونزل الكوفة و  يعرف له نسب، سكن الكوفة، رول حديثه أصحاب  ، رأل رسول اهلل عطية القرظي ( 4)

 .{4/512}السنن، ورول عنه جماهد وعبد امللك بن عمري. اإلصابة 

وبال الرتمذي: هذا  {2541} هماجوابن  {3429}والنسائي  {1584}والرتمذي  {4404}أخرجه أبو داوود  ( 5)

 حديث حسن صحيح. وصححه اولباين.

 . {3/159}مغني املحتاج  {4/551}رواية للشافعي، املغني  ( 6)
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حكم ببلوغ,ا،  ،فإذا حاضت املرأة بعد استكتل تسع سننيخيتصان بالنساء، احليض واحلبخ،  :والرابع

 زمان. /ب[242] وأيرس كذلك أذا ولدذ حيكم ببلوغ,ا ببخ الوضع بستة أد,رو

ال نواحش واملعنا   اجتنابنه هدينن هصنالح، فدينه ومالنهلوأما الردد: ف,و أن يكون مصلحًا 

منا  ر أ  ين نق مالنه  أن ، ور البينوع، بهن   يغبن حيسن الترصفأن  همال هالعدالة، وصالح ةسقطامل

و   ،احلجرعليه غري مصلح ملاله، دام  وأفإذا بلغ وهو م سد ر دينه ، مثوبة أخروية وأوية حممدة دني فيه

 ،كان مصلحاً ملالنه زال احلجنر عننه أنوعند أيب حني ة باطخ عند الشافعي،  فيه ترصفهو ،يدفع أليه ماله

حت  يبلغ مخساً وعرشين سنة، غري  املال بال:   يدفع أليه ،كان م سداً ملاله نوأن كان م سدًا ر دينه وأ

تزوج أو مل  ،رجالً كان أو امرأة ،أليهاملال  إذا بلغ وأونس منه الردد، دفع ف (1)،أن ترصفه يكون نافذاً ببله

تزوجنت دفنع ألي,نا، ولكنن    ، فإذاأ  بعد التزويامألي,ا  اليتيمة يدفع مال فإنه  الك ملخالفا ، يتزوج

ين ذ ترصف,ا أ  بإذن الزوج، ما مل تكرب وجترب.
(2)

 

مالنه حجنر علينه، ر مبنذراً  كنانفنإن  ثم عاد س ي,اً، ،احلجرعنه أذا بلغ الصبي رديدًا وزال و

،عند الشافعي فعىل وج,ني ،م سدًا ر دينه كانوأن 
(3)

خ العابالبالغ :   حجر عىل احلر أيب حني ة وعند 

واملكاري امل لس. اجلاهخأ  امل تي اجلاهخ والطبيب بحال، 
(4)

 

 ژېئ  ژ  بغنري حنق،   تهكلوهنا أاافنا  ،يا معرشن اووليناء أي: ژوئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ 

خمافنة  وأىل أن اب,نا أاافنا ر املعصنيةي :   تبنادروا أ ،حخمنصوبة امل ژېئ  ژ  ژېئ  ېئىئ  ژ  مبادرة  أي:

وحنرف اجلحند مننوي هاهننا، كقولنه  فيلزمكم تسليم,ا ألني,م،أن يكربوا، حذراً و وورددهم كربهم

ىئ  ىئ              ژ :فقنال تعناىل ،أمنواهلممن  ءلألوليااحلالل  ثم بني [186]النسـا::  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  :تعاىل

ی  جئ      حئ  ژ  : ا متناع مما   حيخ، والع ةينال منه ديئا ال فيمتنع من مال اليتيم  أي: ژی  یی  

 . ژمئ  ىئيئ  ژ حمتاجاً أىل مال اليتيم  أي: ژ

 ـــــــــــــــــ

 .{2/231}مغني املحتاج  {2/340}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 .{5/27}وأحكام القرآن للقرطبي  {1/419}انظر: أحكام القرآن  بن العريب  ( 2)

 .{2/232}ملحتاج مغني ا ( 3)

 .{6/172}انظر: بدائع الصنائع  ( 4)
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كنخ منن منال ))فقنال:  ، قنري لنيس ى يشء وى يتنيملفقنال: أين  رسنول اهلل جاء رجخ أىل 

.((متهثخ /أ[243]غري مرسف و  مبادر و  ،يتيمك
(1)

 

ابن جبري.ومن,م جماهد أذا أيرس،  وجوب القضاء بوم أىلاء؟ فذهب ,خ يلزمه القضف فإن أكخ
(2)

 

]مال[ من مال اهلل بمنزلة : أين أنزلت ن ء بال عمر
 (3)
أن استغنيت اسنتع  ت وأن افتقنرذ  ،اليتيم  

أكلت باملعروف، فإذا أيرسذ بضيت.
(4)

  

أىل امليتة. ضطرارهكا يضطر أليه حت الشعبي:   يهكله عند و
(5)

وبال بوم:   بضاء عليه. 
(6)

 

عطاءفعند 
(7)

.وعكرمة: يهكخ بهطراف أصابعه، و  يرسف و  يكتء منه 
(8)

  

  يلبس الكتان و  احللخ، ولكن ما سد اجلوعة ووارل العورة.عند النخعي: و
(9)

  

منا النذهب ه بضناء علينه، فومجاعة: يهكنخ منن ثمنر نخيلنه ولنبن موادنيه بناملعروف و  نوعند احلس

ديئاً رده. هأخذ منفإن  ،وال ضة فال
(1)

  

 ـــــــــــــــــ

وبال ابن حجر ر ال تح:  {6747}وأمحد  {2718} ماجهوابن  {3668}والنسائي  {2872}أخرجه أبو داوود  ( 1)

. {2/459}وانظر ال تح الستوي  {8/304}أسناده بوي. وزاد نسبته  بن خزيمة وابن اجلارود وابن أيب حاتم 

: أي: غري جامع. وبال ابن حجر ر ال تح: اختاذ . ومعن  متهثخ{2496}اين ر صحيح سنن أيب داوود وحسنه اولب

 وانظر الن,اية ر غريب احلديث، مادة: أثخ.  {5/491}أصخ املال حت  كهنه عنده بديم. 

 .{585 -7/584}انظر: ت سري الطربي  ( 2)

 زيادة من )ب(.  ( 3)

 .{2/195}وبال ابن كثري ر الت سري: أسناده صحيح {4/237}والسيوطي ر الدر  {7/582}ه الطربي أخرج ( 4)

 . {7/582}أخرجه الطربي  ( 5)

ويش,د له احلديث املتقدم، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعيو ون اةية أباحت اوكخ أىل غري بدل، كت بال ابن كثري  ( 6)

 . {1/195}ر ت سريه 

، فقيه، عامل، كثري ثقةٌ  ،ء بن أيب رباح، واسم أيب رباح أسلم، أبو حممد القريش مو هم املكي، من أوعية العلمعطا ( 7)

 .{5/78}وسري أعالم النبالء  {5/467}الطبقاذ  هن114احلديث، أدرك مجلة من الصحابة ورول عن,م. ذ 

وهذا كت ترل حتديد ليس له   {7/586}وأخرجه الطربي عن السدي عن ابن عباإ  {1/571}ت سري البغوي  ( 8)

 دليخ. واهلل أعلم.

 . {1/571}والبغوي  {7/587}انظر: ت سري الطربي  ( 9)
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الكلبي:
(2)

له أن يهكخ من ماله ديئاً. سوخدمة اخلادم، ولي ركوب الدابة :املعروفب 
(3)

  

منن أبلنه؟ بنال: أن كننت  أفنهرشب ،وأن له أبنالً  أن ى يتيتً  قال:ف جاء رجخ أىل ابن عباإ 

ن ،وتسقي,ا يوم وردها ،ط حوض,اووتل ،هاءجربا هوهتن ،تبغي ضالة أبله و   ،بنسنخ فارشب غري مضر

ٌٌٍٍ ر احللب. ناهٍك
(4)

  

ريض اهلل  عائشنة منن,م، و  بضناء علينه، عملنه ةبعض,م: يهخذ من مجيع ماله بقدر بيامه وأجنر عندو

عن,ا.
(5)

 

دفنع اليتيم عند ليس بواجب، أمر الوى باإلد,اد عىل و ر أردادأم ژجب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  ژ 

 ، بالندفع والقنبض، أوكافينا بالشن,ادة علنيكم أي: ژحت  خت  مت  ىت   ژ لتنزول عننه الت,منة  ينهواملال أل

 واجتناب الكذب. قبالصدفعليكم حماسباً 

مننه، فقنام  اأم كجنة وثنالث بنناذ هلن :ل هلنايقنا ،وترك امنرأة ،اونصاري أوإ بن ثابت تور

، فهخذا ماله ومل يعطيا امرأته و  بناتنه دنيئاً، وكنانوا سويد وعرفجة ،رجالن مها ابنا عم امليت ووصياه

رسنول  فجاءذ أم كجنة فقالنت: ينا ،النساء و  الصغار، وأن كان الصغري ذكراً ر اجلاهلية   يورثون 

لي,ن، وبند تنرك ن ق عنما  نا، وليس عندبناذ وأنا امرأتهثالث  عيلّ  أن أوإ بن ثابت ماذ وترك ،اهلل

ولندها    ،، فقنا : ينا رسنول اهلل، وهو عند سويد وعرفجة، فدعامها رسنول اهلل أبوهن ما ً حسناً 

منن أو د املينت  /ب[243]لنذكوراي: أ ژٱ  ژ  :تعناىل يركب فرسًا و  حيمخ و  ينكه عدواً، فنهنزل اهلل

پ  ڀ  ژ  ن حنملإلناث من, أي: ژپ  پ   ژ  حم أي: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  ،وأبربائه

جعنخ أو نصنب عنىل القطنع،  ژٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ   أي: منن املنال، ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ـــــــــــــــــ
= 

 املرجع السابق. ( 1)

هن. 146حممد بن السائب بن برش الكلبي، أبو النض الكور، النسابة امل رس، مت,م بالكذب، ورمي بالرفض، ذ  ( 2)

 .{847}التقريب 

 .{1/571}ت سري البغوي   ( 3)

: أي تطلي,ا بالقطران، وتلوط حوض,ا: أي ومعن : هتنه جرباءها {1/571}والبغوي  {7/588}أخرجه الطربي  ( 4)

 . {4/433}تطينه وتصلحه. رشح السنة للبغوي 

 .{1/571}ت سري البغوي  ( 5)
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ت ربنا   )) :أىل سويد وعرفجة ، ومل يبني كم هو، فهرسخ رسول اهلل فهثبت هلن املرياث ،ذلك نصيباً 

نزل اهلل هفن ((نظر ما يننزلأ، ومل يبني كم هو حت  ديئافإن اهلل جعخ لبناته  ،بن ثابت ديئاً  من مال أوإ

أىل أم  اأن ادفعن)) :أىل سنويد وعرفجنة فهرسخ رسول اهلل  ،اةية  3   9 : تعاىل

.((ابي املالبناته الثلثني، ولكت بوأىل  ،كجة الثمن
(1)

  

   9  ي: بسمة املواريثأ  9 9  :رثنون، الوا أي 9 9 

    ،بآينة املنرياث عنند ابنن اةينة منسنوخة هنذه و أي: فارضخوا هلم من املال ببخ القسنمة

أن  هني واجبنة عنىل أهنخ املنرياث :النخعيو ابن عباإ والشعبي والزهريوعند  ،حاكاملسيب والض

ما طابت به أن س,م.  يرزبوا
(2)

 

.من بسمته  حستَ الذي ي  الثياب واملتاع  واوواين ورث   احلسن: كانوا يعطون التابوذ
(3)

 

رضنخوا هلنم، وأن أكبناراً  واوغنريه: أن كنان  ابن عبناإ عندف، وأن كان بعض الورثة ط الً 

ر، ولو كنان ى مننه اأنت هو للصغو: أين   أملك هذا املال ، يقولالوى والو   ماعتذر هل راً اصغ واكان

  9    :عنده معن  بوله تعناىل ، هذامفون حقوبكعريشء وعطيتكم، وأن يكربوا فسي

  
(4)
  

يرضن  ر اصنغال، ويرضن  بن سنه ريكبالذلك حق واجب ر أموال الصغار والكبار، ف بعض,م:ال بو

 عن,م ولي,م.

 ـــــــــــــــــ

والسيوطي  {143}والواحدي ر أسباب النزول بال أسناد  {7/598}أخرجه الطربي مرسال باختصار عن عكرمة  ( 1)

 . {2/460}وال تح الستوي  {8/284}وانظر اإلصابة  {4/242}ر الدر 

والقول الثاين: أهنا حمكمة واجبة، والثالث: أنه حمكمة وتؤول عىل الندب والرتغيب، عند جماهد وسعيد بن جبري وعطاء  ( 2)

وهذا  ، بال النحاإ رمحه اهلل:واحلسن والزهري وَعبيدة وعروة والشعبي وحيي بن يعمر، وأحد بوى ابن عباإ 

ر اةية، أن تكون عىل الندب والرتغيب ر فعخ اخلري والشكر هلل تعاىل، فهمر اهلل عز وجخ الذين ف رض أحسن ما بيخ 

هلم املرياث أذا حضوا القسمة، وحض مع,م من   يرث من اوبرباء واليتام  واملساكني، أن يرزبوهم دكرا هلل عز و 

 -159 -158 -2/156}س  واملنسوخ للنحاإ والنا {10 -8/9}جخ عىل ما فرض هلم. انظر: ت سري الطربي 

161}. 

 .{1/572}ت سري البغوي   ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)
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:عن حيي  بن يعمر
(1)

  وآينة ا سنتئذان ،ةنذه اةينه :ن الناإن,نركناذ تندنينم اذنمنكنحناذ منثالث آي 

    39  3 3  وبولننننه تعنننناىل [58]النــــد::  اةيننننة:   9  

3      ،اةية
(2)

.الندب وا ستحبابعىل  بعض,معند و [13: ]احلجرات 
(3)

 

 ژچ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ 
(4)

 ال قنر أي:    ، أو داً صنغاراأي:  

املراد اوولياء، أمنروا أن خيشنوا اهلل فيخنافوا عنىل منن كنان ر حجنورهم منن      ،ةعوالضي

 .ب أن ي عخ بذريته من بعدهاليتام ، وليحسن ألي,م، وليهذ ر حق,م ما حي

ورثتك   يغننون عننك وو دك فإن أ ،فيقول من بحضته: انظر لن سك الرجخ حيضه املوذ،و ه وأ

ا عن ذلك، وأمرهم أن ينهمروه ووأعط فالنًا وفالناً، حت  يهيت عىل عامة ماله، فن, ،، أعتق وتصدقديئاً 

عىل ح م ماله  رسه أن حيثلت لو كان القائخ هو املو  كعىل الثلث،  ةصيبالوو  يزيد  ،نظر لولدهبال

 ، و  يدع,م عالًة مع ضع ,م وعجزهم.لولده

 99      بهن يتصدق بنت دون الثلنث وخيلنف  هيهمر أي:، والصواب، السديد العدل

 البابي لولده. 

    :فنهنزل اهلل تعناىل  ،وهو يتنيم صنغري فهكلنه ،مال ابن أخيهالغط اين بن زيد  مرثدوى 

  9   
(5)

منا  أي:، ر عنن مآلنهاخبأ        بغري حق،  أي: 

كلنوا ر بعنض بطننكم  :كقولنه .بطنوهنممنخء  أي: ژڑ   ڑ  ژ و ،فكهنه نار ر احلقيقة ،جير أىل النار

 تع وا
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

، أبو سليتن العدواين البرصي، ال قيه العالمة املقرئ، من أوعية العلم، برأ القرآن عىل أيب اوسود الدؤى، حيي  بن يعمر ( 1)

وسري أعالم النبالء  {7/368}حف نقط أعجام، تور ببخ التسعني. انظر: الطبقاذ الكربل وهو أول من نقط املصا

{4/441}. 

 .{4/244}وانظر: الدر املنثور  {8/9}أخرجه الطربي  ( 2)

 . {8/306}وابن حجر ر ال تح  {2/159}ورجحه النحاإ ر الناس  واملنسوخ  ( 3)

  اةية./أ[ عند حرف اجلزم ر244هناية اللوحة ] ( 4)

 .{144}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول عن مقاتخ بن حيان بال أسناد  ( 5)

 .{2/87} ، وانظر املحتسبذكره سيبويه ر الكتاب  يعلم له بائخ، ر )ب( زيادة: فإن زمانكم زمن مخي .  ( 6)
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 منالوفيه وأن ه وأذنينه، فيعنرف النناإ أننه آكنخ  بربه خيرج من أنه يبعث يوم القيامة والدخان :وروي

.اليتيم
(1)

 

      قولهنكون، نربنحننار وينن الونلندخني   أي:اء، ننينم النضنر بنو بكنامر وأبنابن ع:  

من بقني ب نتح اليناء،و [30]النسا::  ژڈ  ڈ  ژژ  ژ 
(2)

ا[يندخلوهن]أي:  
(3)

يقنال: صنيَل الننار يصنالها  

ال، تقول صليت اللحم أذا دويته، فإن  )وسيصنل ون(  وبنرئ:أصنليته،  بلنت:أنك أحربته  أردذوص 

مبالغة.بالتشديد 
(4)

 

فعقلنت،  ،ضنوئهفتوضه وصب عيل من وَ  ،يعودين وأنا   أعقخ  جاء رسول اهلل :جابربال 

رائض.ال  ملن املرياث أنت يرثني كاللة؟ فنزلت آية ،رسول اهلل فقلت: يا
(5)

  

امرأة أوإ بن ثابت وبناته. [/ب244] نزلت ر أم كجة أو
(6)

 

استش,د سعد بن الربيعملا  وأ
(7)

 ،النقيب يوم أحد وتنرك امنرأة وبنتنني وأخناً، فهخنذ اوخ املنال 

 اً وأن سعد ،أن هاتني ابنتا سعد ،فقالت: يا رسول اهلل ،بابنتي سعد امرأة سعد أىل رسول اهلل  جاءذف

 ارجعني فلعنخ اهلل)): نكحان أ  وهلنت منال، فقنال ي  ن عم,ت أخذ ماهلت و  أبتخ يوم أحد د,يداً، و

.أىل آخرها   3   9  فنزل ((ر ذلك سيقيض تعاىل
(8)

 

  :تعاىلبقوله فنس  ذلك  ،دون النساء والصبيانللرجال حسب لوراثة ر اجلاهلية نت ااوك

 ـــــــــــــــــ

ختريام اوحاديث وورد بعضه مرفوعا ور سنده ضعف، انظر: {8/26}أخرجه الطربي بسنده عن السدي  ( 1)

 .{1/290}واةثار

 .{1/504}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}انظر: النرش  ( 2)

 ر النسختني: يدخلونه، واملثبت من ت سري البغوي . ( 3)

 .{1/551}وفتح القدير  {3/595}وهي داذة برأ هبا أبو حيوة، انظر: الدر املصون  ( 4)

 .{1616}سلم وم {6743 -6723 -5676}أخرجه البخاري  ( 5)

 بريبا.تقدم ختريام اوثر  ( 6)

 .{3/58}بن عمرو اونصاري اخلزرجي البدري النقيب استش,د بهحد، اإلصابة  سعد بن الربيع ( 7)

وصححه  {7954}واحلاكم  {2720} ماجهوابن  {2092}والرتمذي  {8292 -2891}أخرجه أبو داوود  ( 8)

 .{2514}وبال الرتمذي: حسن صحيح. وحسنه اولباين ر صحيح سنن أيب داوود  ووافقه الذهبي،
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 9    9    ،اةية، وكانت أيضًا ر اجلاهلية وابتنداء اإلسنالم باملحال نة

  :تعناىل هلنوقلثنم صنارذ بناهلجرة،  [33]النسـا::         تعناىل: هلوقل

  9   93  9     ::بثالثةوصارذ الوراثة  ،نس  ذلك كلهثم   [72]األنفـا: 

  [75]األنفا::   9      :لقوله تعاىل ونسب

منن النزوجني ينرث  احندوأي: أن كنخ ، اةية  9      :لقوله تعاىل وونكاح

.(ملن أعتق( ) أنت الو ء) :لقوله عليه الصالة والسالم وو ءو .صاحبه
(1)

 

دنهن أو دكنم أي: ر  ژ گ  ڳژ   أي: يع,ند ألنيكم وي نرض علنيكم  3   :ومعن 

 9     :لههو العدل واملصلحة، هذا أمجال، ت صي منكم بعد موتكم ما مومرياث,
بدأ   

  .دهاوَ كر مثيل اونث و ون من تزوج,ا بام بهَ كر ل ضله، وجعخ للذ  بذكر الذ  

        :فصاعداً ثنتان ا املرتوكاذ أي،       هذا عنند اجلتعنة و﴿ ﴾ 

  .عندهم زائدة

 ـــــــــــــــــ

 .{1075 -1504}ومسلم  {2562 -2169 -2156}أخرجه البخاري ر عدة مواضع  ( 1)
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ني ما يعطي الواحدةو لظاهر اةية.تيعطي ا ثن :ابن عباإ
(1)

 

وحجة اجلتعنة أن البنتنني أبنرب أىل املينت، فنهوجبوا هلنت منا أوجنب اهلل تعناىل لألختنني، ومل ينروا أن 

,نا كنان أحنرل أن ييقرصوا هبت عن حم من هو أبعد رمحا من,ت، أو أنه ملا وجب للبننت الثلنث منع أخ

جيب هلا مع أخت,ا.
 (2)

  

     أ[245] أي: أن وبعنت واحندة (واحدةٌ ): أي: البنت، نافع برفع/   9   منن و

بقنني بنصننب,ا خننرب كننان
(3)

   93   9  نننون النصننف وضننم,ا، بننرئ ب ننتح
(4)

 

والثلث والربع والثمن،وبتخ يف السدإ 
(5)

      وبوي امليت، كناية عن غري مذكورأي:  

9     أو ولند ا بنن ،اوب واوم سندإ املنرياث عنند وجنود الولند أي: يكون لكخ واحند منن، 

 (منهفإل  )محنزة والكسنائي     9 3      9  ويكون اوب صناحب فنرض

.بالضم عىل اوصخمن بقي و ،لضمةمن ثقخ ا فراراًًٌبكرس اهلمزة 
(6)

  

      :أو أنناٌث  اثنان أو أكثنر ذكنورٌ  أي   9   أن كنان مع,نا  ،والبنابي لنألب

 حيجبون اوم من الثلث أىل السدإ. خبأب، واإلخوة   مرياث هلم مع اوب، 

 ـــــــــــــــــ

  ڱ  ں            ژ . بال ابن عبد الرب: وأما بوله عز وجخ: {5/42}والقرطبي  {1/436}انظر: أحكام القرآن  بن العريب  ( 1)

فاملعن  ر ذلك عند مج,ور العلتء ومجاعة ال ق,اء الذين تدور علي,م ر اومصار ال تول: أن كن  ژں    ڻ  ڻ  

نساء اثنتني فت فوب,ا، وما أعلم ر هذا خالفا بني علتء املسلمني، أ  رواية داذة مل تصح عن ابن عباإ ريض اهلل 

واية منكرة عند أهخ العلم باطبة، كل,م ينكرها ويدفع,ا بت رواه ابن عن,ت...ثم ذكر بوله، وبال بعد ذلك: وهذه الر

د,اب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت: أنه جعخ للبنتني الثلثني. وعىل هذا 

ا ستذكار  بن عبد الرب  من أخبار اةحاد العدول مثخ ما عليه اجلتعة ر ذلك. مجاعة الناإ، وبد روي عن النبي 

{5/323} . 

 .{1/437}أحكام القرآن  بن العريب  ( 2)

 .{1/504}وأحتاف فضالء البرش  {2/247}انظر: النرش  ( 3)

 . {3/255}والضم براءة عيل وزيد بن ثابت ريض اهلل عن,ت، والسلمي. ومها داذتان. انظر: البحر املحيط  ( 4)

 .{1/555}وفتح القدير  {1/372}رسة، أعراب القراءاذ الشواذ براءة احلسن ونعيم بن مي ( 5)

 .{1/504}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}انظر: النرش  ( 6)
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أ  أن يكوننوا ثالثنًة، بنال: ون اهلل تعناىل  ،اإلخوة اوم من الثلث أىل السندإب ابن عباإ   حيجبو

،و  يقال لالثنني أخوة      بال:
(1)

 أذ واسنم اجلمنع بند يقنع عنىل التثنينة علينه: أن لاقيف 

ذكنر  [4]التحـر::     3  تعناىل:ه لنوكقالتثنينة، موجنود ر له، وذلك مث اجلمع ضم يشء أىل

 .أىل اثنني وأضافهالقلب بل م اجلمع، 

.الذي حجبوا عنه اوم أن اإلخوة يهخذون السدإ وعن ابن عباإ أيضا:
(2)

 

           ب نتح الصناد عنىل منامل يسنم   (ينوَ  )وأبنو بكنر  وابنن عنامر ابن كثري 

وبكرس الصادي قمن ب ، وةفاعله، وكذلك الثانية، وافق ح   ر الثاني
(3)

 ببنخ،ذكنر املينت أذ بند تقندم  

وعنىل  ، فعنىل بنراءة الكرسن تقتيضن ختصني  املينت،كهنه بال: من بعد وصية يو  هبا امليت املذكور

ميت كان. أي  براءة ال تح مل يقتض ختصي  امليت، بخ 
(4)

   

بالندين ببنخ  ببنخ الندين، وبندأ رسنول اهلل  أنكنم تقنرؤون الوصنية :بال عيل بن أيب طالب

.الوصية
(5)

  /ب[245] .الرتتيب دوناجلمع معناها واةية  ،أمجاعتقديم الدين عىل الوصية و 

وأن ناذ وصنية بعد بضاء الندين  هذه اوبضية أنت جتب أي:ملرياث مؤخر عن الدين والوصية مجيعاً، وا

كقولنك جنالس  مع,ت يتضنمن اجلتعنة، ، والواحدلإلباحةأذ هي  ،أو مع واحدن ر ثلثه، وجاء ب امليت

امور النواو أهبن كنخ واحند منن,ت لنك جمالسنته، اجتمعنا أو افرتبنا أي: احلسن أو الشنعبي،
(6)

   

   كم آبنناؤكم وأبنناؤكمي: النذين يننرثأ      39      ين والنندنياأي: ر النند، 

 ـــــــــــــــــ

 وما بعدها، فقد أطال الكالم ر هذا القول والرد عليه. {1/440}انظر: أحكام القرآن  بن العريب  ( 1)

 .{8/45}ت سري الطربي  ( 2)

 .{1/505}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}انظر: النرش  ( 3)

 .{140}وم اتيح اوغاين  {193}انظر: حجة القراءاذ  بن زنجلة  ( 4)

ور اإلسناد احلارث بن اوعور، ضعيف، التقريب  {595}وأمحد  {2715} ماجهوابن  {2122}أخرجه الرتمذي  ( 5)

لدين ببخ الوصية. وحسنه اولباين ر صحيح وبال الرتمذي: والعمخ عىل هذا عند عامة أهخ العلم أنه يبدأ با {211}

 .    {7/47}وانظر تعليق الشي  داكر عىل ت سري الطربي  {2195}سنن ابن ماجه 

 . {1/169}وأمالء ما من به الرمحن  {1/254}انظر: الكشاف  ( 6)
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[تب]وأنا العامل  ،وبالعكس اوب أن ع لهله، فيكون  بن أن عيكون ا  أن نٌ اظف
(1)

هو أن ع ودبرذ أمركم  

 .لكم من بسمة ال رائض يه املصلحةعىل ما ف

املؤمنني بعض,م ر بعض، فإن كان الوالد أرفنع درجنة ر اجلننة  عاهلل تعاىل يش   أن : ابن عباإ

.وأن كان الولد أرفع درجة رفع أليه والده لتقر بذلك أعين,م ،رفع أليه ولده
(2)

  

      مصندر أو حنال، أذ معنن وفريضنة نصنب  ي: املوارينث،أ:  3   أي: 

اةن  أو اعلموا أنه ،مل يزل عليت حكيت، أو كان زائدة :أي       3   عليكم ي رض

 علمتموه عليه اةن. عليم حكيم، فقيخ هلم: بد كان ر اوزل عىل ما

 ما ورد من هذا ف,ذا سبيله. بمعن  امليض وا ستقبال، وكخ :انأبو عبيد: ك

 9      9 3 9     9   9    

         ألزواجلنذا ه  9  لزوجناذ ا :أي 9    9 

 93 9    9   9              أذا كنننان

 وختت  هبت الواحدة. درتكن ر الربع والثمن.أو أبخ ا للرجخ أربع نسوة

         ن كنان رجنخ أو أو /أ[246]اةينة: ترتيب، وأيضاتورث كاللة  :أي

خرب ما مل يسنم فاعلنه، احلال، أو عىل عىل  وأعىل املصدر، كاللة ونصب ب تح الراء  ،امرأة يورث كاللةً 

ه.، أو وأن كان رجخ كاللة يورث مال  ه كاللةل  ن كان رجخ يورث ماوأتقديره: 
(3)

 

من   ولد له و  والد. والكاللة عند أكثر الصحابة:
(4)

  

 ـــــــــــــــــ

 ر ب: بمن. ( 1)

 .{1/580}ت سري البغوي  ( 2)

 وما بعدها. {3/608}املصون  والدر {1/192}انظر: مشكخ أعراب القرآن  ( 3)

وهو بول أيب بكر الصديق وأحدل الروايتني عن عمر، وهو بول عيل وابن مسعود والصحيح عن ابن عباإ وهو بول  ( 4)

زيد والشعبي والنخعي واحلسن وبتادة وجابر بن زيد واحلكم، وبه يقول أهخ املدينة والكوفة والبرصة، وال ق,اء السبعة 

وبد حك  اإلمجاع عىل ذلك غري واحد. باله ابن كثري. وانظر: أحكام   مج,ور السلف واخللفواوئمة اوربعة و

 . {2/206}وت سري ابن كثري  {1/449}القرآن  بن العريب 
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منن ذ فخطنهأوأن  ،فمنن اهللأصنبت فنإن  أبنول برأيني سئخ عن الكاللة فقنال:أيب بكر أنه  رول عن

هي من   ولد له و  والد. ،ومني الشيطان
(1)

 

:طاووإ وعند 
(2)

،القولني عن عمر  آخرأحدل الروايتني عن ابن عباإ ، و يمن   ولد له، وه 
(3)

  

، جنابروأننت نزلنت ر  ، اةية [176]النسـا::       39  تعاىل: هبول ت,م عىل ذلكوحج

. ية الكاللة نزلت ر آخر عمر النبي ون عبد اهلل بتخ يوم أحد، وآ و  أبو ابن ئذومل يكن له يوم
(4)  

: اسنم بنوم بنالو، عنيل وابنن مسنعود م,منن : اسنم للمينت،بنوم قالفواختل وا ر الكاللة اسم ملن؟ 

كاإلكلينخ حينيط  ،أحند هوهنم يتكللون امليت من جوانبه، وليس ر عمود نسب وبن جبريمن,م اللورثة، 

وسط الرأإ منه خال، ،بالرأإ
(5)

:بن دميخ بال النض 
(6)

 .الكاللة اسم للتل 

:بال عقبة
(7)

ما عضلت هبم الكاللة.  رسول اهلل ما أعضخ بهصحاب 
(8)

 

دنيا ومنا في,نا: الكاللنة واخلالفنة وأبنواب بين,ن لنا أحب من الن النبي  ثالث ون يكون :وبال عمر

الربا.
ر يشء ما راجعته ر الكاللة، وما أغلم ى ر يشء ما أغلم ى   راجعت رسول اهلل ما :وبال (9)

أ  تك ينك آينة الصنيف التني ر آخنر سنورة  ،ينا عمنر))بنال: و ،ه ر صدريي، حت  طعن بهصبعهفي

 ـــــــــــــــــ

 .{2/206}ت سري ابن كثري  ( 1)

رإ الذين ج,زهم كرسل وخذ اليمن له، وهو حجة ، أبو عبد الرمحن ال اريس اليمني، من أبناء ال طاووإ بن كيسان ( 2)

 .{5/38}هن سري أعالم النبالء 106بات اق، من كبار تالميذ ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ذ 

 .{2/31}وزاد املسري  {8/59}ت سري الطربي  ( 3)

 .{338 -8/306}انظر: فتح الباري  ( 4)

 .{2/32}وزاد املسري  {121}ت سري غريب القرآن  ( 5)

بن خردة بن زيد، أبو احلسن املازين البرصي النحوي، ثقة صاحب سنة، أمام ر العربية واحلديث، ذ  النض بن دميخ ( 6)

 .{9/328}هن سري أعالم النبالء 204

ة من الصحابة والتابعني، كان بارئا حسن الصوذ ، ورول عنه جلاجل,ني، صحايب جليخ رول عن النبي  عقبة بن عامر ( 7)

 .{4/520}هن اإلصابة 58بالقرآن، عاملا بال رائض وال قه، فصيح اللسان داعرا كاتبا، وهو أحد من مجع القرآن. ذ 

 .{1/581}انظر: ت سري البغوي  ( 8)

 .{3032}ومسلم  {7337}أخرجه البخاري  ( 9)
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((النساء
ر اةية التي ر أول سورة النساء، وهي التي نزلت  ليس وفي,ا بيانٌ  وهنا نزلت ر الصيف،  (1)

     3   9 ,  آيننة الصننيففلننذلك أحننال عننىل والشننتاءر 
مننن اوم  :أي  

(وله أخ أو أخت من أم) ئبروبا ت اق، 
(2)

عنادة العنرب أذا أذ منن خ هلت مع ذكر الرجخ واملرأة، ومل يق 

   :ىل أحدمها وربت أضافت ألي,ت،كقوله تعناىلخربذ عن,ت، ربت أضافت أأذكرذ اسمني ثم 

9 9 
(3)

 [45]البقرة:   93 :ثم بال 

      9    9  الثلننث، رف,ننم رشكنناء  يزينندون عننىل الواحنند :أي 

 سواء.ذكرهم وأنثاهم فيه  ،زادوا عىل الثلث وأن   يزيد نصيب أو د اوم :أي

الولند والوالند. والثانينة ر ال نرائض ر  نزلنت ر بينانأول سنورة النسناء  راووىل  اةية بال أبو بكر:

اإلخوة واوخواذ من اوب واوم، والتني آخر النساء ر ر الزوج والزوجة واإلخوة من اوم، والتي 

.سورة اون ال ر أوى اورحام بعض,م أوىل ببعض ر كتاب اهلل ر آخر
(4)

 

                وغننري نصننب حننال، فكننهن اهلل تعنناىل هننن  عننن

الضار ر احلياة وعند املوذ، وهنن   تعاىلكره اهلل  بتادة: ، وهو بطع املرياث.عىل الورثةأدخال الضر 

عنه.
(5)

     ڭ    

      من ال نروض ورذكاملي: أ        فنيت حكنم بنني  :أي

        ،عنىل منا أمنر بنهعباده، وفيت فرض من أمواهلم، ويقم حندوده 

  9 9 9 ائ       بوله مجع الص ة وهو: ﴿﴾ بوله ووحد ا سم وهو: 

﴿   ﴾  ون﴿﴾ و يصنننلح للجمنننع والوحننندان﴿﴾   ،حنننال    

          ېئ     ك نر، أو منن يعن   ه,نا املعصية

، انرصف من بالنون ﴾ندخله﴿خالدين نصب حال، برأ و خالدا ،أمر به ملواريث فيحكم بخالف مار ا

 ـــــــــــــــــ

 .{1617 -567}أخرجه مسلم  ( 1)

 وهي داذة. {3/611}والدر املصون  {3/264}البحر املحيط  راءة سعد بن أيب وباص ب ( 2)

 /ب[ عند الكلمة اووىل من اةية.246هناية اللوحة ] ( 3)

 .{5/154}والدر املنثور  {9/431}ت سري الطربي  ( 4)

 .{8/65}ت سري الطربي  ( 5)
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ر  ﴾ندخلنه﴿وكنذا  ﴾   ﴿ :و لقولنهبالياء.من بقي و، وابن عامر نافع، في,ت اخلرب أىل احلكاية

وهي سبعة  [5آية:]الطالقر   ﴾ندخله﴿و  [9] ﴾نك ر عنه سيئاته وندخله﴿ور التغابن  [17]﴾نعذبه﴿و ال تح

مواضع.
(1)

 

 9  9  ي: الزنننناأ         (2) ي: املسنننلمني، أ

 :أي     3 ، نا   يثبت أ  بهربعة من الش,ودأن الز دليخ عىلفيه  ،خطاب للحكام

      69   9     6   فاحبسوهن

اجللند بر حق البكر  ذلك، املرأة حبست ر البيت حت  توذ، ثم نس أذا زنت اإلسالم ابتداء كان ر 

اجللد والرجم.بوالتغريب، ور حق الثيب 
(3)

 

عني: بد جعخ اهلل هلن سبيالً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،  خذوا عني خذوا)) : بال

.مسلم وهذا احلديث صحيح عن ((والثيب جلد مائة والرجم
(4)

  

ثم نس  اجللد وبقي الرجم عند أكثر أهخ العلم.
(5)

.طائ ة جيمع بين,ت عندو  
(6)

  

بكتناب اهلل رمجت,نا اهلمدانية يوم اخلميس مائة ثم رمج,ا يوم اجلمعنة، وبنال:  أنه جلد رشاحة عن عيل:

.بسنة رسول اهلل جلدهتا و
(7)

 

رجم ماعزاً والغامدية ومل جيلدمها.  هون والثيب مع الرجملد جت  عامة العلتء  عند و
(8)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/505}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}انظر: النرش  ( 1)

 /أ[ عند بوله: ﴿علي,ن ﴾.247هناية اللوحة ] ( 2)

بال ابن العريب: اجتمعت اومة عىل أن هذه اةية ليست منسوخةو ون النس  أنت يكون ر القولني املتعارضني من كخ  ( 3)

ذلك فليس بنس و  وجه، اللذين   يمكن اجلمع بين,ت بحال، وأما أذا كان احلكم ممدودا أىل غاية، ثم وبع بيان الغاية بعد

 .{1/457}ونه كالم منتظم متصخ مل يرفع ما بعده ما ببله، و  اعرتاض عليه. أحكام القرآن 

 .{1690}وهو ر صحيحه بربم  ( 4)

والنخعي والزهري واووزاعي والليث وأيب حني ة ومالك والشافعي وأمحد ر  بول عمر وعثتن وابن مسعود  ( 5)

 .{10/116}واملغني  {2/170}والناس  واملنسوخ للنحاإ  {1/316}افعي رواية، أحكام القرآن للش

 . {10/117}املغني  بول عيل وابن عباإ وأيب بن كعب وأيب ذر واحلسن وأمحد  ( 6)

 .{6812}أخرجه البخاري  ( 7)

 . {1692}أخرجه مسلم  ( 8)
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.منسوخ ق البكرالتغريب ر ح حني ة:وعند أيب 
.هتووأكثر أهخ العلم عىل ثب (1)

(2)

  

عمر وغرب.رضب وبكر وغرب،  وأبورضب  ،وغرب رضب 
(3)

 

ن.أم كان حبساً ليظ,ر احلد؟  بو  ،اإلمساك ر البيت كان حداً فنس وهخ 
(4)

  

                 النرجالن  وأأىل ال احشنة  عائندةواهلناء  ي: الرجخ واملرأة،أ

،اللواط وأراد ،الزانيان
(5)

د الننون يشندبت  و ، وو , ابنن كثنري  

  ر أبننو عمننرو وافقننهكيند، وللت      نن وبننالتخ يف،  مننن بقنيو أبننو عمننرو   خ 

    اروفحبالتشديد لقلة, ،
(6)

     للسان: أما خ ت فعريومها با :أي

 زنيت؟  اهلل؟ أما استحييت من اهلل حني

ينؤذل بنالتعيري ورضب  ،هنو باللسنان واليند :بنالو، : سنبومها وادنتمومها ابن عباإ

النعال.
(7)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{5/496}بدائع الصنائع  ( 1)

 . {10/129}املغني  {1/318ج}لقرآن للشافعي بول مالك والشافعي وأمحد، أحكام ا ( 2)

وبال: حديث غريب رواه غري واحد عن عبد اهلل بن أدريس، فرفعوه ورول بعض,م عن  {1438}أخرجه الرتمذي  ( 3)

عبد اهلل بن أدريس هذا احلديث عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر: أن أبا بكر...احلديث، ثم بال: ومل يذكروا فيه عن 

، الن ي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغريهم عن النبي  ، وبد صح عن رسول اهلل النبي 

من,م أبو بكر وعمر وعيل وأيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود  والعمخ عىل هذا عند أهخ العلم من أصحاب النبي 

بول س يان الثوري ومالك بن أنس وعبد اهلل بن وأبو ذر وغريهم، وكذلك روي عن غري واحد من فق,اء التابعني، وهو 

 املبارك والشافعي وأمحد وأسحاق.اهن 

والناس   {1/461}ورجح ابن العريب أنه حد جعله اهلل عقوبة ممدودة أىل غاية مؤذنة بهخرل هي الن,اية، أحكام القرآن  ( 4)

 .{2/151}واملنسوخ له 

 .{2/211}بول جماهد، ت سري ابن كثري  ( 5)

 .{1/506}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}انظر: النرش  ( 6)

 .{8/85}ت سري الطربي  ( 7)
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اووىل ر  أن: بينن,ت اجلمنع طرينقور هنذه اةينة اإلينذاء، ف احلبساووىل ذكر ر اةية 

،ذه ر الرجنننالوهننن ،النسننناء
(1)

اووىل ر الثينننب وهنننذه ر البكنننر. وأ 
(2)

ر  اووىل أو 

املساحقاذ والثانية ر اللواطني.
(3)

  

      من ال احشة :أي،    [247ب/] العمخ فيت بعد،      تؤذومها،و   

         بولنه د والنرجم، فاجللند لنفنسن  باجل احلدود،ببخ نزول كان  هذا كخ

أن رجلني اختصنت أىل  روي: ماوالرجم   [2]النـد::  9 9         تعاىل:

 ،فنهخربوين أن عنىل ابنني النرجم ،، فزن  بامرأتنهابني عسي ًا عىل هذا كان :فقال أحدمها رسول اهلل 

، سنة بتئة داة وجارية ى، ثم سهلت أهخ العلم فهخربوين أن عىل ابني جلد مائة وتغريب ابنيفافتديت 

مك وجاريتك بينكت بكتاب اهلل، أما غن والذي ن ء بيده وبضني)) : فقال ،وأنت الرجم عىل امرأته

اوسنلمي اوجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمنر أنيسن ((عليك فرد  
(4)

فنإن اعرتفنت  ،أن ينهيت امنرأة اةخنر 

فاعرتفت فرمج,ا. رمج,ا
(5)

 

 ،نزل آية الرجمأه الكتاب، فكان مما معباحلق وأنزل  بعث حممداً أن اهلل  بن اخلطاب: بال عمرو

ورمجنا بعده، فهخش  أن طال بالناإ زمنان أن يقنول  ها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول اهلل فقرأنا

والنرجم ر كتناب اهلل  ،، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل تعناىل ما نجد آية الرجم ر كتاب اهللبائخ: واهلل

و ا عرتاف.الرجال، أذا بامت البينة أو كان احلبخ أو النساءحق عىل من زن  أذا أحصن من 
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/584}بول جماهد، ت سري البغوي  ( 1)

 املرجع السابق. ( 2)

 .{2/211}ت سري ابن كثري  ( 3)

ر ر هذا احلديث، ومل أجد له رواية غري ما اوسلمي، بال ابن السكن: لست أدري من أنيس املذكو أنيس بن الضحاك ( 4)

 .{1/138}ذكر ر هذا احلديث. انظر: اإلصابة 

 .{1697}ومسلم  {6633-2724-2695}أخرجه البخاري ر مواضع  ( 5)

 .{1691}ومسلم  {6829}أخرجه البخاري  ( 6)
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وهو أربعة أوصاف: العقنخ والبلنوغ واحلرينة واإلصنابة بالنكناح  أنت جيب بعد اإلحصان،وحد الزنا: 

عند الشافعي.فحده الرجم، مسلًت كان أو ذمياً،  ،الصحيح
(1)

 

.ال يرجم الذميفاإلحصان، رشط ر أىل أن اإلسالم  الكوفةب فق,اء هذو
(2)

 

زنيا، وكانا بد أحصنا. هيوديني رجم أنه وبد صح  
(3)

 

عابالً، غنري أننه مل بالغاً أو جمنوناً فال حد عليه، وأن كان حراً  ،بهن كان غري بالغ ان الزاين حمصنكمل يوأن 

تغرينب اليصب بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأن كان عبنداً فعلينه جلند مخسنني، ور 

.ف سنةأصح,ت نص بو ن،
(4)

  

  9   منننن اهلل، املتقبلنننة عنننند اهلل، أو :أي  9  9    تمعنننتجا 

ف,و تعاىل وكخ من عىص اهلل  ،مل يكن أوف,و ج,الة عمداً كان  تعاىل أن كخ ما عيص به اهلل /أ[248] ةباصحال

،جاهخ
(5)

،]العمدأو املراد 
(6)

أو[ 
(7)
لكن ج,نخ عقوبتنه،و جي,خ أنه ذنب مل 

(8)

: اختينارهم اللنذة اجل,النة وأ 

يتنوب  أو السوء بحسنناته فيحبط,نا،أحاطة ببخ  :أي      ال انية عىل اللذة البابية. 

و ببخ معاينة ملك املوذ.أو ببخ املوذ، أ ر صحته ببخ مرض موته،
(9)

 

.((مل يغرغر العبد ما قبخ توبةأن اهلل ي)):  بال
(10)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{13/196}انظر: احلاوي الكبري  ( 1)

 .{3/94}أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

 {1699}خرجه مسلم أ ( 3)

 .{10/140}بول الثوري وأيب ثور، املغني  ( 4)

 .{1/586}بول بتادة، ت سري البغوي  ( 5)

 بول جماهد،املرجع السابق. ( 6)

 زيادة من )ب(. ( 7)

 باله الكلبي، املرجع السابق. ( 8)

 انظر هذه اوبوال ر املرجع السابق. ( 9)

وبال الرتمذي  {7659}واحلاكم  {6408 -6160}وأمحد  {4253}وابن ماجه  {3537}أخرجه الرتمذي  ( 10)

 {1/292}حديث حسن غريب. وصححه احلاكم ، وانظر ختريام اوحاديث واةثار 
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: وعزتك يا رب   أبرح أغوي عبادك مادامت أرواح,م ر أجسادهم، فقال الشيطان بال)) : وبال

((  أزال أغ ر هلم ما استغ روين ،: وعزيت وجالىتبارك وتعاىل الرب
(1)

. 

 9            

 9 9 9  9     9   زعننننني الننننع فنوبنن :أي  

   6 9   ولذلك مل ين ع بخ من كافر أيتن و  من عاص توبة،   يق روحه،وهي حني تساق

هننو الننذي للن نني والننواو  ( )          الغننرقحننني أدركننه  هفرعننون أيتننن

بولننه: و ، معطننوف عننىل  ﴾ 9  9﴿ جمننرور بننالعطف عننىل بولننه نللعطننف، والننذي

لل صخ بني املعطوف واملعطوف عليه.  6 9 ﴿يوبف عىل   هذا  وليست، فعىل
(2)

 

، دخلت عىل: الذين، والالم فينه لالسنتئناف، وموضنع النذين رفنع توكيدالاوخ ش: للذين، هو  م 

فعىل هذا الوبف عىل )تبنت   9    9    بتداء، كقولنا : لزيد عابخ، وخربه:با

تام عىل التنهويلني.    والوبف عىل        :اةن( تام، وتبتدئ
 

(3)  9    9   . 

جناء ابننه منن امنرأة، أذا مناذ الرجنخ ولنه  اإلسنالم،ابتنداء وأول  ةأهخ املدينة ر اجلاهلي كان

عىل خبائ,ا، فصار أحق هبنا منن ن سن,ا ومنن  وأ ،فهلق  ثوبه عىل تلك املرأة ،غريها أو بريبه من عصبته

ه ينت، وأن دناء زوج,نا غنرَي غريه، فإن داء تزوج,ا بغري صداق أ  الصداق اوول النذي أصندب,ا امل

لت تدي منه بت ورثت من امليت، أو  /ب[248] هاخذ صداب,ا، وأن داء عضل,ا ومنع,ا من اوزواج يضار  أو

]فإن ذهبت املرأة أىل أهل,ا ببخ أن يلقني علي,نا وى زوج,نا ثوبنه ف,ني أحنق بن سن,ا توذ هي فريث,ا،

[فكانوا كذلك
(4)
اونصاري حت  تور أبو بيس بن اوسلت  

(1)

من غريها فطنرح ه وترك امرأته، فقام ابن 

 ـــــــــــــــــ

وبال  {7672}واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي  {11367-11244 -11237}أخرجه أمحد من عدة طرق  ( 1)

 ر اووسط، وأحد أسنادي أمحد رجاله رجال الصحيح،  وكذلك اهليثمي ر املجمع: رواه أمحد وأبو يعىل والطرباين

 . {1650}وحسنه الشي  اولباين ر صحيح اجلامع  {17573}أحد أسنادي أيب يعىل 

 .{218}املكت   ر الوبف وا بتداء  {1/162}القطع واإلئتناف  ( 2)

 .{218}املكت    ( 3)

 زيادة من )ب(. ( 4)
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ها لت تدي منه، فهتت كبيشةثوبه علي,ا فورث نكاح,ا، ثم ترك,ا ومل ين ق علي,ا، يضار  
(2)

 رسنول اهلل  

  هو و  فال هو ين ق عيل   ،أن أبا بيس تور وورث نكاحي ابنه ،فقالت: يا رسول اهلل

     تعناىل: فهنزل اهلل ((تعاىل ابعدي ر بيتك حت  يهيت فيك أمر اهلل)) سبييل، فقال: خييل

  93   9  
 (3)   

.، ومها لغتانبضم الكاف، هنا ور التوبة محزة والكسائي
(4)

 

    9   ،وبالضم ما كان من ببخ ن سه منن املشنقة ،يهكره علأره بال تح ما الكَ و

   وموضع     أن حيخ لكنم    :، و  لتهكيد الن ي، أيرثواعىل أن ت اعط نصب

ن ضنجرفيتنعنوهن منن اوزواج  أي:  ، وليناءألهذا خطناب ل تعضلوهن، و  أن ترثوا النساء كرهاً 

نه خطاب لألزواج.أ، والصحيح نببعض ماهل ن تدييف
(5)

 

وهلا عليه م,ر فيضارها لت تدي وترد أليه منا  ،وهو كاره لصحبت,ا عند زوج,اتكون  املرأةابن عباإ: هذا ر 

،ساق ألي,نا
(6)

 تندي مننكم. تحينئنذ لكنم رضارهنن ليحنخ ف       6  ،عنن ذلنك فن,نوا 

لنشوز،ا ال احشةو
(7)

الزنا، وأ 
(8)

 .أو زنت حخ للزوج أن يسههلا اخللع املرأة أذا نشزذ،أن ي: أ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .143تقدمت ترمجته ص  ( 1)

 .{8/92}كبشة بنت معن بن عاصم اونصارية، زوج أيب بيس، ويقال هلا: كبيشة، بالتصغري. اإلصابة  ( 2)

ور صحيح البخاري: عن ابن عباإ  {106 -8/105}وأخرجه الطربي  {147}ذكره الواحدي ر أسباب النزول  ( 3)

كان أولياؤه أحق بامرأته أن داء بعض,م تزوج,ا، وأن داؤوا زوجوها، وأن  ريض اهلل عن,ت، بال: كانوا أذا ماذ الرجخ

 .{4579}داؤوا مل يزوجوها ف,م أحق هبا من أهل,ا، فنزلت هذه اةية ر ذلك. 

 .{1/506}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}النرش  ( 4)

وكان الوى  -أي الوى أو الزوج-ذا كان   سبيخ أىل عضل,ا وحد غريمهاورجحه الطربي، وبال: وأ وهو بول ابن زيد ( 5)

معلوما أنه ليس ممن آتاها ديئا، فيقال: أن عضل,ا عن النكاح عضل,ا ليذهب ببعض ما آتاها كان معلوما أن الذي عن  

 {8/113}. اهلل تبارك وتعاىل بن,يه عن عضل,ا هو زوج,ا الذي له السبيخ أىل عضل,ا رضارا لت تدي منه

 .{8/111}ت سري الطربي  ( 6)

 .{1/466}وت سري املاوردي  {1/588}بول عائشة وابن مسعود وابن عباإ وبتادة والضحاك وعطاء، ت سري البغوي  ( 7)

 بول احلسن، وأيب بالبة والسدي، املرجع السابق. ( 8)
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خذ من,ا ما ساق ألي,ا وأخرج,ا، فنس  ذلك باحلدود.أامرأته فاحشًة  تتكان الرجخ أذا أ
(1)

  

 بقني نمنو (مبينناذ)ر  وأبنو عمنرو ,نت ننافعب نتح اليناء، وافق( مبينناذ)و  (مبيننة) ربك وأبو ابن كثري

.في,ت بكرسها
(2)

 

  9   [وآتوا النساء صدباهتن نحلة] :الكالمتقدير
 (3)

وهني  ،وعارشوهن بناملعروف 

      3  ،تصنع هلا كت تتصننع لنهتأن  وأاإلمجال ر القول واملبيت والن قة، 

        علي,ا. اهلل تعاىل هصالح، أو يعط  اولد :أي 

        راد بننالزوج الزوجننة ومل يكننن مننن ببل,ننا نشننوزاملنن،  

   
منن  :أي         ،صنداباً  اكثنري منا  أحنداهن أعطيتم :أي  (4) 

 تصنيبون :أيانتصاهبا و     6   ،هني وتوبي  بصيغة ا ست ,ام    ، القنطار

باهتني فآثمني، :أي ،أو حالبنزع اخلافض،  ، أوهبتانًا وأثًت مبيناً 
(5)
الب,تان أن تستقبخ الرجخ بهمر ببيح و  

  .يتحري :منه، ونه يب,ت عند ذلك أي بريءتقذفه به وهو 

نيا أو فلنو كاننت مكرمنة ر الند ،ق النساءبصد   ههيا الناإ   تغالواي :خطيبًا فقالعمر يوما بام 

 ،أوبينة ةي عرشنتنامرأة من نسائه أكثنر منن اثن ما أصدق لكان أو كم هبا رسول اهلل  ،تقول عند اهلل

  :واهلل يقول ،لناتعاىل يا أمري املؤمنني مل تنعنا حقاً جعله اهلل  :بالتوفقامت أليه امرأة 

 ـــــــــــــــــ

مو وعدم دليخ التخصي ، وما ذكر من أبوال . ومعن  ال احشة عام لعموم الل {1/588}بول عطاء، ت سري البغوي  ( 1)

أنت هو من ببيخ اختالف التنوع، وهو الغالب ر خالف السلف ر الت سري. ورجحه الطربي حيث بال: وأذ صح ذلك 

منسوخ باحلدودو ون احلد حق اهلل جخ ثناؤه عىل من أت   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿فبني فساد بول من بال: 

ه بال احشة التي هي زنا، وأما ال عضخ لت تدي املرأة من الزوج بت آتاها أو ببعضه فحق لزوج,ا، كت عضل ه أياها وتضييق 

   {120-8/118}علي,ا أذا هي نشزذ عليه لت تدي منه حق له وليس حكم أحدمها يبطخ حكم اةخر. 

 .{1/507}وأحتاف فضالء البرش  {2/248}انظر: النرش  ( 2)

 من هذه اةية.ما ذكره املصنف رمحه اهلل ليس  ( 3)

 /أ[ عند الكلمة الثانية من اةية.249هناية اللوحة ] ( 4)

 ر )ب( وآثمني. ( 5)
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﴿   ﴾ تسمعونني أبول مثخ هنذا :ثم بال وصحابه ،مركخ أحد أعلم من ع :فقال، 

 ؟حت  ترد عيل امرأة ليست من أعلم النساء ال تنكرونه عيلّ ف
(1)

 

    ستعظامأنكار وا         كناية عن اجلتع.  

ما جيري بنني  يكون فكيف ،ة عرشين يومًا برابةصحببيخ:  د، وبوأصخ اإلفضاء: الوصول أىل اليشء

  .ا حتاداملتزجة والزوجني من 

        هو بول الوى عند العقد: زوجتكت عىل منا أخنذ اهلل للنسناء عنىل

 .من أمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان ،الرجال

اسنتحللتم فنإنكم أخنذتوهن بهماننة اهلل و اتقنوا اهلل ر النسناء)) :أننه بنال روي عن النبني ما  هو أو

.((فروج,ن بكلمة اهلل
(2)

  

فخطنب ابننه  ،تور أبو بيس وكان من صاحلي اونصنارفآبائ,م، نساء  ينكحون كانوا اجلاهلية

أسنتهمره،  وأنت من صاحلي بومك، ولكني آيت رسول اهلل  ،ختذك ولداً أ: أين فقالت ،امرأة أبيهبيس 

ن ننس  مننن نكننح أو أدننارة أىل :أي   3  3   (3)فهتتننه فهخربتننه، فننهنزل اهلل تعنناىل: 

 بمعنن    :أي    9       تنكحوا النكاح النذي كنان نكحنه آبناؤكم  :العقد، أي

بولنك: نحنو يعلنق باملحنال  كنت /ب[249] ،حيخ لكم غريه، وذلك غري ممكن، والغرض املبالغة ر حتريمنه

،القار ض  يَ نبْ نحت  يَ 
(4)

 .وحت  يلام اجلمخ ر سم اخلياط 

 ،زائندة و)كنان( ،حشنةأي: أننه فا      ،ر اجلاهلينة ف,نو مع نو عننه ما سنلف كنلأو 

كنانوا ي علنون  أو ، واملقت: أدد البغض،تعاىل أي: يورث مقت اهلل   وال احشة أببح املعا  

 ـــــــــــــــــ

 {2725}واحلاكم  {1887} ماجهوابن  {3349}والنسائي  {1114}والرتمذي  {2106}أخرجه أبو داوود  ( 1)

 {14114}ر الكربل فرواه البي,قي  وصححه، وبال الرتمذي: حديث حسن صحيح. وأما أنكار املرأة لعمر 

 .{1/294}وبال: هذا منقطع. وانظر: ختريام اوحاديث واةثار 

 .{1218}أخرجه مسلم  ( 2)

 {149}وأدعث هذا ضعيف، التقريب  {148}باله أدعث بن سوار، ذكره الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد  ( 3)

 {4/297}والسيوطي ر الدر  {13695}.والبي,قي وبال: هذا مرسخ وبمعناه ذكره غري واحد من أهخ الت سري

 : طالء َأسود ت طىل الس ن به يمنع وصول املاء. لسان العرب، مادة: بري.القار   ( 4)
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  واملقينت املقتني :علينه يقنال لنه املولودويمقتونه، وملروءهتم  ذلك مع أن في,م من يسميه نكاح املقت

 6   بئس طريقاً  :أي. 

أىل رجخ  رسول اهلل فقلت: أين تذهب؟ بال: بعثني  ،بن عازب بال: مر خاى ومعه لواء عن الرباءو

.تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه
(1)

   

   3  حنننرم علنننيكم نكننناح,ن، لقولنننه تعننناىل :أي: ﴿ 3  3 

 ﴾ رم عنىل الرجنخ حَينوون امل ,وم من حتريم ما نكح آبناؤكم منن النسناء حتنريم نكناح,ن، و

وهنن  ،اوماذ ناوصول هفوأول فصخ من كخ أصخ بعده،  ،وفصول أول أصوله ،أصوله وفصوله

 مجنع بننت،  3 منن ببنخ اوم أو منن ببنخ اوب  ،وأن علنني اجلنداذيدخخ فني,ن و ،مجع اوم

مل حينخ  ،وهن فصوله، وحتريم اوم,اذ والبناذ حتنريم مؤبند ،وأن س لن بناذ اوو ددخخ في,ن وي

و وننه أبنيح ر رشع منن تقندمنا ضبط وحد ر حال رضورة وانقطاع نسخ، وحتريم بابي اةينة عنار

ختنني، وعلنة حرم اهلل تعاىل، أ  امرأة اوب واجلمع بني او حيرمون ما اكآدم وأبراهيم، واجلاهلية كانو

سواء  ،مجع أخت    ،التحريم لذلكو ورد الرشع بهو أو لن ور الطباع وحتايش الن وإ منه

فصنول هنن وويدخخ في,ن بناذ اإلخنوة واوخنواذ  كانت من ببخ اوب واوم أو من ببخ أحدمها،

  3ا أجندادك وأن علنومجع عمة، ويدخخ في,ن مجيع أخواذ آبائك و  3  أصوله أول

 والعنتذ واخلنا ذ ومنن يندخخ فني,ن  ، ويدخخ في,ن مجيع أخواذ أم,اتك وجنداتك،ةمجع خال

 .وهن أول فصخ من كخ أصخ بعده

      (2) ع، ف,ننؤ ء سننبوينندخخ فنني,ن بننناذ أو د اوخ واوخننت وأن سنن لن 

   9 3   :ع حرمن بالسبب وهن بولنه تعناىلحرمن بالنسب، وسب

 ـــــــــــــــــ

من  {2607} ماجهوابن  {3332 -3331}والنسائي  {1362}والرتمذي  {4457-4456}أخرجه أبو داوود  ( 1)

من طرق ر أكثر من موضع وصححه، وبال الذهبي: أسناده  {2776}احلاكم طرق عن عدي بن ثابت عن الرباء، و

 مليح.اهن وبال الرتمذي: حديث حسن غريب.اهن 

 /أ[ عند الكلمة الثانية من اةية. 250هناية اللوحة ] ( 2)
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9    ،القراءة ب تح الراء من الرضناعة، وبنرئ بكرسن النراء
(1)

وحينرم منن الرضناعة منا حينرم منن  

 (حيرم من الو دة( ما )حيرم من الرضاعة): النسب و لقوله 
(2)

  

  :برشطنيذ حرمة الرضاع ووثب

 وبالنت [233]البقـرة:  9  9  أن يكون ببخ استكتل حولني، لقوله تعاىل  :اوول

 ((معاءالرضاع أ  ما فتق او   حيرم من)): أم سلمة: بال رسول اهلل 
(3)  

((ما أنشز العظم وأنبنت اللحنم   رضاع أ )) عنه  ،وعن ابن مسعود
(4)

وأننت يكنون هنذا ر حنال  

 الصغر.

 وعند أيب حني ة: مدة الرضاع ثالثون د,راً 
(5)

ند عو [15]األحقاف:      : لقوله تعاىل 

وأبخ مدة احلمخ ستة أد,ر. ،اوكثرين وبخ مدة احلمخ، وأكثر مدة الرضاع
(6)

  

 

 ـــــــــــــــــ

 .{3/295}وهي داذة برأ هبا أبو حيوة، البحر املحيط  ( 1)

وبال الرتمذي: حديث حسن صحيح،  {3302}والنسائي  {1147}والرتمذي  {2055}أخرجه أبو داوود  ( 2)

وغريهم،   نعلم بين,م ر ذلك اختالفا. وله داهد عند البخاري  والعمخ عىل هذا عند أهخ العلم من أصحاب النبي 

 . {1444}ومسلم  {3105 -2646}

الرتمذي: حديث حسن وبال  {1946} ماجهوابن  {5465}والنسائي ر الكربل  {1152}أخرجه الرتمذي  ( 3)

وغريهم أن الرضاعة   حترم أ  ما كان دون  صحيح، والعمخ عىل هذا عند أكثر أهخ العلم من أصحاب النبي 

 احلولني وما كان بعد احلولني الكاملني فإنه   حيرم ديئا. اهن

ابن حجر ر  بال {7/460}والبي,قي  {4/172}والداربطني  {2060}ضعيف مرفوعا، أخرجه أبو داوود  ( 4)

موبوفا وزاد ر  {2059}.ورواه أبوداوود {4/4}التلخي : ر أسناده أبو موس  اهلالى عن أبيه، ومها جم,و ن. 

 ، وصححه اولباين.  أسناده: عن ابٍن لعبد اهلل بن مسعود 

وبول الصحابة،  وبال ابن بدامة: وبول أيب حني ة حتكم خيالف ظاهر الكتاب {2/115}أحكام القرآن للجصاص  ( 5)

أن املراد باحلمخ محخ البطن، وبه استدل عىل أنه أبخ مدة احلمخ ستة أد,ر، وبد دل  فقد روينا عن عيل وابن عباإ 

فلو محخ عىل ما باله أبو حني ة لكان خمال ا هلذه اةية، أذا ثبت  [14]لقتن:  ڇڇ ڇ عىل هذا بول اهلل تعاىل:

 .{9/200}طام. اهن املغني هذا فا عتبار بالعامني   بال 

 املرجع السابق.  ( 6)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

235 

الشافعي.بال ه بو  بن الزبريامخس رضعاذ مت رباذ، عن عائشة و :الثاين
(1)

  

ومالنك  لثنوري،ابنن املسنيب وواابن عباإ وابنن عمنر، من,م بليخ الرضاع وكثريه حيرم،  وعند بوم:

بن املباركاو واووزاعي
(2)

فق,اء الكوفة.و 
(3)

 

 ((من الرضاع واملصتان   حترم املصة)) : دليخ اوول بوله
(4)

  

، ثنم نسن القرآن عرش رضعاذ معلوماذ حينرمن ر عائشة أهنا بالت: كان فيت أنزل وعن
(5)
بخمنس   

القرآن. ررأ فيت يق يوه معلوماذ، فتور رسول اهلل 
(6)

 

  3   فسنقطت اهلناء ر الواحند وعنادذ ر اجلمنع،  وبنرّبةرة كحمّ  ،أصخ واحدها أم,ة

حرم عىل الناكح أم,اذ املنكوحنة فيومجلته :كخ من عقد عىل امرأة املصاهرة،  حتريمكمياه ود اه، هذا 

 وجداهتا وأن علون من الرضاعة والنسب بن س العقد.

 6 9     3 9     وهنني بنننت املننرأة، ،مجننع: ربيبننةهنني و 

 وبوله:وأن مل يربي,ا الرجخ،  /ب[250] ثم لزم,ا ذلك ا سملرتبيته أياها، بذلكو سميت و

    أي: ر تربيتكم       .أي: جامعتموهن 

يحرم عليه بناذ املنكوحة وبناذ أو دها، وأن س لن من الرضاع والنسب بعد الندخول باملنكوحنة، ف

 حتنريم الربائنبور  ،اةينة قطنالإل وأم,ادون  لو فارق ببخ الدخول أو ماتت جاز له أن ينكح بنت,ا،ف

 أوي: ر نكاح بناهتن أذا فاربتموهن أ     9 3      : بالدخولبيد 

 .متن

 ـــــــــــــــــ

وابن الزبري وعطاء وطاووإ وأمحد ر الصحيح من أحدل روايتيه، املرجع السابق  وروي هذا عن ابن مسعود  ( 1)

 .{6/250}. ا ستذكار  بن عبد الرب {1/271ج}أحكام القرآن للشافعي  {11/310}

بن واضح، أبو عبد الرمحن احلنظيل مو هم املروزي، احلافم الغازي، أحد اوعالم ودي  اإلسالم،  عبد اهلل بن املبارك ( 2)

 .{8/387}هن سري أعالم النبالء 181عامل زمانه وأمري اوتقياء ر وبته، حديثه حجة باإلمجاع.ذ 

 .{3/66}أحكام القرآن للجصاص  {9/193}املغني  ( 3)

 . {1450}ه مسلم أخرج ( 4)

 ر )ب( نسخن. ( 5)

 .{1452}أخرجه مسلم  ( 6)
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أم املرأة أ  بالدخول بالبنت كالربيبة.م ر    حَت عيل: وعند  وابال
(1)

  

   9     وذكر حليخ، سميا بنذلكحليلة، وامل مجعزواج أبنائكم، أ ي:أ 

ن وو أ، الننزول :أيمنن احللنول  ،حيخ صناحبه ن كخ واحدو وأ حالل لصاحبه، تن كخ واحد من,و

 .دمن احلخ ضد العق ،كخ واحد من,ت حيخ أزار صاحبه

منن الرضناع والنسنب بنن س العقند،  ،أنه حيرم عىل الرجخ حالئخ أبنائه وأبناء أو ده ومجلته:

بندليخ تنزويام الرسنول حليلة املتبن    حترم عىل الرجخ الذي تبناه، أن      :وفائدة بوله

 بامرأة زيد بن حارثة،
(2)

 .بد تبناه وكان  

حنرم عنىل الولند وولند الولند ت: حليلة اوب واجلد وأن عال، فأيضا من املحرماذ بالص,ريةو

وبند  ﴾  3  3 ﴿ تعناىل:لقولنه كان اوب من الرضاع أو من النسب،  ،بن س العقد

  .ذكرهتقدم 

والشب,ة كوطء عقد النكاح ر التحريم حتن  لنو وطنم امنرأة بشنب,ة أو جارينة ]ملك اليمنيبلوطء او

[بملك اليمني
(3)

 وابنه.  الواطموحترم املوطوءة عىل أب  ،أم املوطوءة وابنت,ا الواطمفتحرم عىل  

بنن املسنيب وعنروة والزهنري اعنيل وابنن عبناإ ومن,م  ،فال حكم لذلك عند مجاعةبامرأة  زن  أنو

لك والشافعي.ماو
(4)

 

عمران بنن حصنني من,مرم، أنه حيأىل مجاعة وذهب 
(5)

 ءوفق,ناهرينرة، وجنابر بنن زيند واحلسنن  ووأبن 

الكوفة.
(6)

 
 ـــــــــــــــــ

 .{7/470}املغني  {1/484}وروي أيضا عن جابر وابن الزبري وزيد وجماهد، أحكام القرآن  بن العريب  ( 1)

مل يسم اهلل تعاىل ر كتابه صحابيا باسمه بن رشاحيخ الكعبي، اومري الش,يد، املسم  ر سورة اوحزاب، و زيد بن حارثة ( 2)

، أحد اومراء الثالثة ر غزوة مؤتة، واستش,د أ  هو، أبو أسامة سيد املواى وأسبق,م أىل اإلسالم، وحب رسول اهلل 

 .{1/220}سري أعالم النبالء  {2/598}. انظر: اإلصابة هبا 

 زيادة من )ب( ( 3)

 . {7/482}املغني  {5/76}أحكام القرآن للقرطبي  ( 4)

 ممن من فضالء الصحابة وفق,ائ,م، صاحب راية خزاعة يوم ال تح، وكانأسلم عام خيرب،  عمران بن حصني اخلزاعي، ( 5)

 .{4/705}هن. اإلصابة 53وبيخ  هن52ذ، في,ا يقاتخ فلم ال تنة اعتزل

 . {7/482}املغني  ( 6)
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جيعنخ كنالوطء ر هنخ اهرة؟ وكالدخول ر أثباذ حرمة املص هوملس امرأة بش,وة أو ببل,ا، ف,خ أن و

وهنو الصنحيح،نه تثبت به احلرمة، بال أ حتريم الربيبة؟ أكثر أهخ العلم:
(1)

بنه :   تثبنت بنال بعضن,مو 

كت   تثبت بالنظر.احلرمة 
(2)

 

      ر اةية حتريم النكاح مالتحري /أ[251] املراد حرمة النكاحو ون. 

.وحرمت,ت آية عثتن وعيل أهنت با : أحلت,ت آية وعن
 (3)

  

رتني ر العقند وبنني ل ,نت ر اجلمنع بنني احل نخ   [3]النسـا::   3 3  :يعنيان هنذه اةينة، وبولنه

خ، وسواء كانتا من نكاح أو بملك اليمني، فعيٌل رجح التحريم، وعثتن رجح التحلي ءاومتني ر الوط

رضاع فإن طلق أحدامها بائنا جاز له نكاح أخت,ا، ولو ملك أختني فال جيمع بين,ت ر الوطء، وكنذلك 

وبنني املنرأة  وعمت,نا،   جيمنع بنني املنرأة)) :لقولنه ,ا، توبني املرأة وخال ،وعمت,ا جيمع بني املرأة  

.((وخالت,ا
(4)

 

      وهنو اسنتثناء  وهنم كنانوا ي علوننه ببنخ اإلسنالم، ولكن ما مىض ف,و مع و عنه :يأ

أ  ما كان من يعقوب فإنه مجع بني ليا أم هيوذا وراحيخ أم يوسف، وكانتا أختني منقطع، أو
(5)

  

       ملا كان منكم ر اجلاهلية       ملا يكون منكم ر اإلسالم. 

 َ س  هذه اةية ليس في,ا وبف تام و  ر آخرهاو ون ما بعدها من مجلة ما ن  عىل حتريم,ن، لكن الننَ

يقرص عن  بلوغ التتم.
(6)

 

 ـــــــــــــــــ

الك واووزاعي وأيب حني ة وأحد بوى الشافعي، املغني روي عن ابن عمر وعبد اهلل بن عمرو ومرسوق وم ( 1)

{7/486}. 

بال اجلوزجاين: سهلت أمحد عن رجخ نظر أىل أم امرأته ر د,وة أو بب ل,ا أبو بارشها، فقال: أنا أبول   حيرمه يشء من  ( 2)

 ذلك أ  اجلتع، وكذلك نقخ أمحد بن القاسم و أسحاق ابن منصور. املرجع السابق. 

: بال اوئمة وأنت كان التحريم أحبو ون فيه ترك مباح  جتناب حمرم، وذلك بال الزركيش بعد أن ذكر رواية عثتن   (3)

 .{1/126}أوىل من عكسه. اهن املنثور ر القواعد 

 {1408}ومسلم  {5110 -5109}أخرجه البخاري  ( 4)

 .{1/148}تاري  الطربي  ( 5)

 .{1/163}القطع واإلئتناف  ( 6)
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 9  9   3    حرائنننرا كنننن أو أمننناء،  ي: ذواذ اوزواج،أ

، بالسبب ةحرمامل، وهذه السابعة ,ن  حيخ للغري نكاح,ن ببخ م اربة أزواج مسلتذ كن أو كافراذ،

قندم أزواج,نن م,ناجرين فن,ن  فيعض املسلمني، بوهلن أزواج فيتزوجن ب ر نساء كن هياجرن اهلونز

نكاح,نعن  ىلتعا اهلل
(1)

ي: السبايا اللوايت سبني وهلنن أزواج ر دار أ    3   ثم بال: 

أو أن ، بالسنبي بين,نا وبنني زوج,نا يرت نع احلرب فيحخ ملالك,ن وطؤهن بعد ا سنترباء، ون النكناح

يوم حنني أىل أوطاإ فهصابوا سبايا هلن أزواج فكرهوا غشياهنن، فنهنزل اهلل  جيشاً  بعث  رسول اهلل

تعاىل هذه اةية.
(2)

 منه. فيجوز نزع,ا للرجخ تكون ر نكاح عبده هي ر اومة عطاء: 

تقع ال ربة بين,ا وبنني النزوج ويكنون بيع,نا السيد اجلارية املزوجة، ف ابن مسعود: املراد أن يبيع

طالبا فيحخ للمشرتي وطؤها،
(3)

،باملحصنناذ احلرائنرأو املراد  
(4)

: أن منا فنوق اوربنع منن,ن  عنناملو 

 .عليكم في,ن /ب[251] عدد   جلواريمن ا    3  و ،حرام

   3    أي: ألزمنوا كتناب أغراء وأ، كتاباعليكم ذلك أي: كتب اهلل  ،مؤكدنصب مصدر ،

 بمعن  فرض. (5)،كتب اهلل عليكم :وبرئ عليكم،، أي: فرض اهلل اهلل

  39    عطف عىل ال عخ املضمر الذي نصنب   3  كتنب اهلل علنيكم حتنريم  :أي

 .أي: ما سول ذلكم الذي ذكرذ من املحرماذ    9  ذلك وأحخ لكم

  3﴿ :تعاىل كرس احلاء، لقولهاهلمزة وبضم  ﴾ 39﴿ وح  أبو جع ر ووالكسائي  محزة

ل تحبنا من بقيو ﴾
(6)

تنكحنوا بصنداق أو تشنرتوا أو  تطلبنوا :أي   6 93  أي: أحنخ لكنم 

 ـــــــــــــــــ

، وأسناده ضعيف، فيه حجاج عن أيب سعيد اخلدري  {1/594}والبغوي ر الت سري  {8/164}أخرجه الطربي  ( 1)

 . {222و218}بن أرطهة كثري اخلطه والتدليس، وحبيب بن أيب ثابت كثري اإلرسال والتدليس، التقريب 

 .{1456}أخرجه مسلم  ( 2)

 .{1/595}انظر القولني ر ت سري البغوي  ( 3)

 .{2/50}وعبيدة، زاد املسري  روي عن ابن عباإ  ( 4)

 . {2/300}براءة أيب حيوة وابن السمي ع وهي داذة، البحر املحيط  ( 5)

 .{1/508}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}فبضم اهلمزة وكرس احلاء، انظر: النرش  ،ماعدا خلف العارش ( 6)
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يطلنق عنىل أبنخ منن  ون اسم املال   وم,ر أبخ من عرشة دراهم   :ومن هنا بال فق,اء العراق ن،بثم

.املقدار ذلك
(1)

 

   أي: متننزوجني     :زانننني، مننن سنن ح املنناء وصننبه وهننو املننني، أي   

    ذتم بنناجلتع بالنكنناح الصننحيحانت عننتم وتلننذ مننا :أي،      :أي

،و هو نكاح املتعةأ ، م,ورهن
(2)

وهو أن ينكح امرأة أىل مدة فإذا انقضت تلك املدة بانت منه بال طالق،  

ينا أهينا )) :بقولنه ن,ن  عننه فمباحنًا وتستربلء رمح,ا وليس بين,ت مرياث، وكان ر ابتنداء اإلسنالم 

 تنت أذنت لكم ر ا ستمتاع من النساء، وأن اهلل تعاىل حرم ذلك أىل يوم القيامنة، فمنن كاننك الناإ

((عنده من,ن يشء فليخخ سبيله و  تهخذوا مما آتيتموهن ديئاً 
(3)

. 

عبد اهلل عنوبت روي 
(4)

واحلسن 
(5)

بن عيل دابني حمم 
(6)

أن رسنول   عيل بنن أيب طالنب أبي,ت عنعن  

.اوهليةهن  عن متعة النساء يوم خيرب، وعن أكخ حلوم احلمر   اهلل
(7)

 

،أن نكاح املتعة حرام، واةية منسوخةالناإ أىل ذهب عامة و
(1)

رجنع  وروي أننه ،ابنن عبناإأ  عنند  

.عن ذلك
(2)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{2/561}ائع بدائع الصن {2/147}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

ذكر الشنقيطي رمحه اهلل: بهن سياق اةية يدل د لة واضحة عىل أهنا ر عقد النكاح،   ر نكاح املتعةو ون اهلل تعاىل ذكر  ( 2)

املحرماذ التي   جيوز نكاح,ا، ثم بني أن غري تلك املحرماذ حالل بالنكاح، ثم بني أن النكاح وا ستمتاع يلزم منه ثبوذ 

 .{1/254}أضواء البيان      رتبا لذلك بال اء عىل النكاح، بقوله: امل,ر، م

 .{1406}أخرجه مسلم  ( 3)

هلل بن احلن ية، ثقة، بليخ احلديث، وكانت الشيعة تنتحله، بال الزهري: كان احلسن أوثق,ت وكان عبد ا عبد اهلل بن حممد ( 4)

 .{4/129}سري أعالم النبالء  هن98يتبع السبئية. ذ 

: ما رأيت أحدا بن احلن ية، كان أجخ اوخوين وأفضل,ت، من علتء أهخ البيت، بال عمرو بن دينار احلسن بن حممد ( 5)

 {4/130}املرجع السابق  هن100. ذ أعلم بت اختلف فيه الناإ من احلسن بن حممد

بن احلن ية، أخو احلسن واحلسني، أمه خولة بنت جع ر احلن ية من سبي اليتمة، كان ورعا كثري العلم، بال  حممد بن عيل ( 6)

 .{4/110} املرجع السابقأسند ابن احلن ية. أبراهيم بن اجلنيد:   نعلم أحدا أسند عن عيل أكثر و  أصح مما 

 .{1407}ومسلم  { -5523-5115 -4216}أخرجه البخاري  ( 7)
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   ؟رسنول اهلل عن,نا ينكحون هنذه املتعنة بند هنن   : ما بال رجالبالوخطب يوما أن عمر  يورو

.أجد رجالً نكح,ا أ  رمجته باحلجارة
(3)

 

حخ ثم حرم غري املتعة.أحخ ثم حرم ثم أديئاً  :   أعلم ر اإلسالمبال هالشافعي أنعن و
(4)

 

     3      9    أهننتفمن محخ ما ببله عىل نكاح املتعنة أراد 

وزاد الرجنخ ر اوجنر،  /أ[252] فإذا تم اوجخ فإن دناءذ املنرأة زادذ ر اوجنخ ،أذا عقد أىل أجخ بتل

   :تعناىل  ستمتاع بالنكاح الصحيح، بنال املنراد بقولنهوأن مل يرتاضيا فارب,ا، ومن محخ اةية عىل ا

 3     من اإلبراء عن امل,نر وا فتنداء وا عتيناض .     3   

   [20]النسا:: ﴾   ﴿   تقدير وكثر الصداق لقوله تعاىل:و

أتندري  :ويب سلمة بالتثم وزواجه اثنتي عرشة أوبية ونش،   هكان صدابأهنا بالت:  عائشة وعن

.نصف أوبية، فتلك مخستئة درهم ت:ل:  ، بالاب ما النش؟
(5)

 

والثنوري  ربيعنةعنند  باً عنًا أو ثمنناً جناز أن يكنون صنداال تقدير له، بخ ما جاز أن يكنون مبيف هأما أبلو

،والشافعي وأمحد وأسحاق
(6)

.: ر ثالث ببضاذ زبيب م,ر ل عمروقل 
(7)

 

سوطاً جاز. بن املسيب: لو أصدب,ااوبال 
(8)

 

 نصاب الرسبةعنده  امالك، غري أن ةوأبو حني مالك  م,منبنصاب الرسبة،  بوم: يتقدروعند 

،ثالثة دراهم
(1)

 حني ة عرشة دراهم.وعند أيب 
(2)

 

 ـــــــــــــــــ
= 

وأبو حني ة ومالك وأهخ املدينة واووزاعي والليث والشافعي  وهو بول عمر وابنه وعيل وابن مسعود وابن الزبري،  ( 1)

 .{2/191}إ الناس  واملنسوخ للنحا {7/571}وأمحد ر رواية، املغني 

 .{7/571}املغني  ( 2)

 .{4/332}والسيوطي ر الدر  {7/206}أخرجه البي,قي  ( 3)

 .{1/596}ت سري البغوي  {7/571}املغني   ( 4)

 .{1426}أخرجه مسلم  ( 5)

 .{4/460}املن,اج مع رشحه  {9/497}املحىل  {8/5}املغني  ( 6)

 .{1/597}ي ت سري البغو {14159}السنن الكربل للبي,قي   ( 7)

 .{8/5}املغني  ( 8)
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 ، فقالفزوجني,ا حاجة اهبأن مل يكن  ،يا رسول اهلل :أذ بال حديث الواهبة ن س,ا للنبي  :اوول دليخ

: ((هخ عندك من يشء تصدب,ا)) أن أعطيت,ا جلست   )): قالفأزاري هذا،  عندي أ قال: ما ف؟

فالتمس فلم جيد ديئاً،  ((فالتمس ولو خاتاً من حديد))قال: ما أجد، بال: ف ((أزار لك، فالتمس ديئاً 

بد زوجتك,ا بت )): فقال  ،ستها ةسورة كذا لسور ،؟ بال: نعم((هخ معك من القرآن يشء :فقال 

((معك من القرآن
(3)

. 

و  بيمة  ((من حديد لو خاتاً ))يشء كان من املال، وبال:  يدل عىل أي   ((التمس ديئاً )) :الدليخ بوله

 خلاتم احلديد أ  التافه. 

.الشافعي عند ،جيعخ تعليم القرآن صداباً  جواز أنور احلديث دليخ عىل 
(4)

 

ز ا ستئجار عليه مثخ البناء واخلياطة من اوعنتل جناز أن وجيوكخ عمخ    جيوز،الكوفة  ءعند فق,او

.حلر صداباً عخ من عة اجت أبو حني ة أنمل جيوز و ،جيعخ صداباً 
(5)

 

  9  3   فضالً  :أي   9 9  احلرائر :أي. 

ر أول    9  9  :تعناىلأ  بولنه  ،جاءحيث  (املحصناذ) من بكرس الصاد الكسائي

،ادهذه السورة فإنه فتح الص
(6)

  بياء وننون.    بني القراء ر كرس الصاد من  /ب[252] خالف و  

  3 3  3 9   احلنرة املؤمننة، فليتنزوج اومنة  نكناحأي: من مل يقندر عنىل

:برشطني فيه دليخ عىل أنه   جيوز للحر نكاح اومة أ ، املؤمنة
(7)

 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{5/410}ا ستذكار  بن عبد الرب  ( 1)

 ./أ 252تقدم ل  ( 2)

 .{1445}ومسلم  {5132 -5121-2310}أخرجه البخاري ر عدة مواضع  ( 3)

 . {3/303}مغني املحتاج  {2/140}اوم للشافعي  ( 4)

 .{91 -3/90}أحكام القرآن للجصاص  ( 5)

 .{1/508}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 6)

 .{1/502}أحكام القرآن  بن العريب  ( 7)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

242 

  :، وهنو الزننا، لقولنه تعناىلعنىل ن سنهمن العننت أن يكون خائ اً  :والثاين.أن   جيد م,ر حرة :أحدمها

9 9  9 3  جابر وطاووإ وعمرو بن دينار دعن
(1)

ومالك والشافعي. 
(2)

 

ة، أمنا العبند فيجنوز لنه نكناح اومنة وأن أ  أن تكون ر نكاحنه حنر ،نكاح اومةالكوفة  ءفق,اوجوز 

وعند أيب حني ة   جيوز أذا كانت حتته حرة، كت يقول ر احلر. ،حرة أو أمة ت حتتهكان
(3)

 

   3    .أي:   تعرتضوا للباطن ر اإليتن وخذوا بالظاهر فإن اهلل أعلم بإيتنكم 

 3     كلكم من ن س واحدة فال تستنك وا من نكاح اإلماء وأأخوة لبعض،  :أي.  

 3    أي: موالي,ن    9  م,ورهن من غري مطخ  :أي 

      أي: زانياذ      زنون هبن ر الرسيأحباب  :أي. 

، والعنرب كاننت حتنرم بواحد  تزين أ   نداخلكخ من دعاها تبعته، وذاذ احلسن: املسافحة هي  بال

.اووىل وجتوز الثانية
(4)

 

     ومنن  أو أسنلمن، ح ظن فروج,ن :أي ،والصاد هلمزةوالكسائي وأبو بكر ب تح ا محزة

.وجننز   :أي ،وكرسن الصناد اهلمزة بضم بقي
(5)      ي: الزنناأ،      

9   :احلرائر أذا زننياوبكار أي ،  9  نوفجلد الربيق أذا زن  مخسناحلد،  :أي ،

.يحلقول الصحنصف سنة عىل افبو ن، فإن غرب  ور التغريب
 

 

.الربينقو  رجم عىل  الرق،مقيس عىل اومة ر احلد اجلامع بين,ت  والعبد
 (6)

 ني منن تنزوجبنو  فنرق  

.اوكثرينأو مل يتزوج عند  ممن,
(7)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{734}هن التقريب 126اجلمحي مو هم املكي، أبو حممد اوثرم، ثقة ثبت، ذ  عمرو بن دينار ( 1)

 .{5/90}والقرطبي  {1/203}أحكام القرآن للشافعي  ( 2)

 .{3/110}ن للجصاص أحكام القرآ ( 3)

 .{1/599}ت سري البغوي   ( 4)

 .{1/509}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 5)

 /أ.248تقدم ر اللوحة  ( 6)

وهو بول عمر وعيل وابن مسعود واحلسن والنخعي ومالك واووزاعي وأيب حني ة والشافعي، انظر: أحكام القرآن  ( 7)

 .{95 -5/94}والقرطبي  {1/319}والشافعي  {3/124}للجصاص 
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       :و لقولنهمنن مل يتنزوج منن املتلينك أذا زنن   حد عىل عند بعض,م و

    9  .روي عن ابن عباإ ، وطاووإ
(1)

  

اإلحصننان اإلسننالم،اةخننرين  /أ[253] عننندو
(2)

التننزويام بننه أرينند وأن 
(3)

ن التننزويام رشط أفلننيس املننراد  

لند لتنبيه عىل أن اململوك وأن كان حمصنًا بالتزويام فال رجم عليه أننت حنده اجلللوجوب احلد عليه، بخ 

 .احلر بخالف

 9 9  9   ،أذ  الزنا، يريد املشقة لغلبة الش,وة، والعنت أي: نكاح اومة عند عدم الطول

أصخ العنت الضيق والشدة،
(4)

أن صناحب,ا يصنري منن دندهتا  :أي ،تعنته وأعنته محله عىل خطة حدباء 

 .أحدب بمعن  واحد

    عن نكاح اإلماء متع  ني :أي   39    ًأن العرق)) :أو ملا بيخ ،لئال خيلق الولد ربيقا 

((دساإ
(5)

         

   9 39   ،يبني لكم ما يقربكم  أوأي: يوضح لكم رشائع دينكم ومصالح أموركم

رشائنع  :أي      6 خنري لكنم  ةمويبني لكم أن الصرب عن نكاح اأو نه، م

 حمرمنة عنىل منن بنبلكم أ  آدم،ر حتريم اوم,اذ والبناذ واوخواذ، فإهننا كاننت  الذين من ببلكم

 .اهيمهيديكم ملة احلني ية وهي ملة أبرأو  ،وبته ر ومن كان من ولده

  3   و يرجع بكم من املعصية التي كننتم علي,نا أ لكم، يتبنيت أصبتم ببخ أن عيتجاوز  :أي

     3    و يوفقكم للتوبةأ ،أىل طاعته

       أن وبننع منننكم تقصننري ر أمننر دينننه :أي،     

9        ن باتباع الش,واذوبإتيانكم ما حرم عليكم، واملوصوفعن احلق  :أي 

 ـــــــــــــــــ

 . {5/94}املرجع السابق.  ( 1)

 .{5/94}والقرطبي  {1/517}بول ابن مسعود وعطاء والنخعي والشعبي والزهري وجماهد، أحكام القرآن  بن العريب  ( 2)

  باله سعيد بن جبري واحلسن وبتادة وأبو عبيد، وروي عن ابن عباإ وأيب الدرداء، املرجع السابق. ( 3)

 الصحاح، مادة: عنت. ( 4)

 . {2428}ضعيف اجلامع الصغري  {1/170}حديث موضوع، ال وائد املجموعة  ( 5)
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الي,ود والنصارل،
(1)

وهنم حيلون نكناح اوخنواذ وبنناذ اوخ واوخنت،و و هم املجوإأ 
(2)

هنم  وأ 

تزنون كت يزنون،عن احلق ف ميلكمالزناة يريدون 
(3)

و هم مجيع أهخ الباطخ.أ 
(4)

      3 

  يس,خ عليكم :أي. 

((بعثت باحلني ية السمحة الس,لة)) :بال 
(5)

  

       النساء   يصرب عن :أي،
(6)

،يستميله هواه ود,وتهأو  
(7)

 نه خلق من ماءأ أو 

م,ني،
(8)

أو هنو آدم ضنعف بهخنذ زوجتنه منن  [54]الـرم::     3    بياننه بولنه تعناىل: 

 خلناء والنالملنق اإلنسنان( ب نتح ا)وَخ  :وبنرئ، افقنري : ا أييأو ضنع /ب[253] ضلعه، أو ضعف اليقنني،

.ونصب اإلنسان
(9)

 

      39  69   غصبوالالربا والقتر ك ،احلرام :أي 

 النسب أذ هو القوام لنظام الدين والدنيا.فضيلة  دليخ عىل، فيه العقود ال اسدة وأواخليانة، 

   3   نصبب يونالكوف     ،بنالرفع،ومنن بقني خنرب كنان
(10)

عنىل أن كنان تامنة،  

     :التجارة عن تراض، كقوله تعناىل تال بالباطخ أذا كاناملاستثناء منقطع،   أنه جيوز أكخ وهذا 

   ::م أ  أن تكون عن تراض فناللفدعوه كذلك فال تهكلوا أموالكم بينكم بالباطخ، ال :أي [23 ]النسا, 

 ـــــــــــــــــ

 .{2/60}. وزاد املسري {1/601}باله السدي، ت سري البغوي  ( 1)

 .{1/601}انظر:ت سري البغوي  ( 2)

 .{2/60}وزاد املسري  {1/601}باله جماهد، ت سري البغوي  ( 3)

 ملرجعني السابقني.انظر ا ( 4)

ور أسناده عيل بن يزيد اوهلاين وهو ضعيف. جممع  {7868}والطرباين ر الكبري  {22345}أخرجه أمحد ر املسند  ( 5)

 .{9441}الزوائد 

 .{2/60}. وزاد املسري {1/602}باله طاووإ والكلبي ومقاتخ، انظر:ت سري البغوي  ( 6)

 ملرجعني السابقني.باله ابن كيسان والزجاج، انظر ا ( 7)

 باله احلسن، انظر املرجعني السابقني. ( 8)

 .{3/319}وهي داذة برأ هبا ابن عباإ ريض اهلل عن,ت وجماهد، البحر املحيط  ( 9)

 .{1/509}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 10)
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 من غري ترصف واإلتالف   تهكلوا أموالكم باإلااف :ض,م يقولأو كان بع تهكلوها أيضا بالباطخ،

  .فقراء عيلة، والصحيح ما يتهوله ال ق,اء من أن املراد بالباطخ احلرامفتقعدوا  ،وتقلب

   3   حد من املتبايعني صاحبه بعند أو هو أن جييز كخ أ، بطيبة ن س كخ واحد منكم :أي

 .أ  فل,ت اخليار مامل يت رباالبيع، فيلزم، و

   3   هتلكوها، :أي  
(1)

أراد بتنخ املسنلم  أو ،الباطنخم بهكنخ املنال   تقتلنوا أن سنكأو  

(( بيشء ر الدنيا عذب به يوم القيامة من بتخ ن سه)) : بال ن سه،
(2)

 

عجنزا عنن  أن سنكم   تقتلنواأو  أي:   يقتخ بعضنكم بعضناً، ي: أخوانكم،أ    3 أو

 .ص واإلمساكراحليلة والترصف، أو باحل

 للتهكيد بالتشديد (لواوبرئ )تقت  
(3)

     3     

   9  ما سبق ذكره منن املحرمناذيأ :       ،العندوان جمناوزة احلند

،)َنصنليه( ب نتح الننون :وبرئ     ء ر غري موضعه والظلم وضع اليش
(4)

نحربنه  :أي 

 .    9       (5) ،نارا ندخله ر اةخرة :ونشويه، أي

  6 6      اإلرشاك  :هنياهلل اجتناهبا تك ريًا للصغائر  الكبائر التي جعخ

  /أ[254]  .وبول الزور باهلل، وعقوق الوالدين، وبتخ الن س، واليمني الغموإ

واومن من مكر اهلل. ،واليهإ من روح اهلل ،باهلل : الك رهي ثالث: بن مسعود ا
(6)

  

 ،أ  أنه   كبنرية منع ا سنتغ ار ،أىل السبعتئة أبرب يقال: هف؟ الكبائرابن عباإ: أسبع  سهل رجخو

 ،به ف,و كبرية، فمن عمخ ديئاً من,ا فليستغ ر تعاىل و  صغرية مع اإلرصار، وكخ يشء عيص اهلل

 ـــــــــــــــــ

 .{1/124}باله أبو عبيدة، جماز القرآن  ( 1)

 .{110}ومسلم  {6105-6047 -1363}مواضع أخرجه البخاري ر عدة  ( 2)

 .{3/664}والدر املصون  {3/324}واحلسن، البحر املحيط  وهي داذة برأ هبا عيل  ( 3)

 .{41}القراءاذ الشاذة  {3/325}براءة املطوعي والنخعي واوعمش وهي داذة، البحر املحيط  ( 4)

 زيادة من )ب(. ( 5)

 .{1/606} والبغوي {8/242}ت سري الطربي  ( 6)
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أىل  أو مكنذباً بقندر. ،أو جاحندًا فريضنة ،عن اإلسالم فإن اهلل   خيلد ر النار من هذه اومة أ  راجعاً 

هنا كالمه.
(1)

 

ف,نو     6 6     السنورة أىل بولنه تعناىل: تعاىل عنه ر هذه بن مسعود: ما هن  اهللا

كبرية.
(2)

 

،بنار أو غضب أو لعنة أو عذابتعاىل تمه اهلل و هي كخ ذنب خأ
(3)

علينه حنداً تعناىل ما أوعد اهلل  هيوأ 

،رةنذابًا ر اةخنعودنيا نر ال
(4)

،ر القرآن كبرياً أو عظيتً  تعاىل اه اهللنمنا سنمهي و أ 
(5)

  قولنه تعناىل: ك 

   6   ::[31]اإلسرا    9 9    :[13]لقمان  

 تعناىل ون اهلل وفيه املظامل بينك وبني العبناد، والصنغائر منا كنان بيننك وبنني اهلل الثوري: الكبائر ما كان

أن اهلل بد  ،: يا أمة حممدنان العرشنادل مناد من بطالقيامة  أذا كان يوم)) :  بقوله، واحتام غ ركريم ي

((ا املظامل وادخلوا اجلنة برمحتيع ا عنكم مجيعاً املؤمنني واملؤمناذ، تواهبو
(6)

 

،و الكبائر ذنوب أهخ البدع، والسيئاذ ذنوب أهخ السنةأ
(7)

 اخلطنه سنيئاذ، والالعمدو الكبائر ذنوب أ 

،والنسيان
(8)

والسيئاذ مقدماهتا وتوابع,نا منا جيتمنع  ،عنه من الذنوب الكبار تعاىل الكبائر ما هن  اهلل أو 

 .النظرةو اللمسةك، الصالحو ال اسقفيه 
(9)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/606}والبغوي  {8/245}ت سري الطربي  ( 1)

 .{1/606}والبغوي  {8/233}ت سري الطربي  ( 2)

 . {8/246}بول ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري الطربي  ( 3)

 .{1/606}باله الضحاك، ت سري البغوي  ( 4)

 باله احلسني بن فضخ، املرجع السابق. ( 5)

سناده احلسني بن داوود، بال العرابي: رويناه ر سباعياذ أيب اوسعد القشريي من حديث أنس، احلديث موضوع، ر أ ( 6)

وميزان  {4603}وفيه احلسني بن داود البلخي، بال اخلطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع. ختريام أحاديث اإلحياء 

 .{3/439}والسلسلة الضعي ة  {1/534}ا عتدال 

 .{1/607}البغوي  باله مالك بن مغول، ت سري ( 7)

 .{1/607}ت سري البغوي  ( 8)

 بول السدي، املرجع السابق. ( 9)
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 (1)((، واليدان تزنيان والرجالن تزنيان، ويصدق ذلك ال رج أو يكذبهالعينان تزنيان)) :بال 

[، والصغائر ما يسنتعظمونه فيخنافون موافقتنهعباديستحقره ال ]أو الكبائر ما
(2)
و الكبنائر الرشنك، ومنا أ 

أي: منن الصنالة أىل الصنالة ومنن    3 3 3  السنيئاذ، ذلنك مننيؤدي ألينه، ومنا دون 

 اجلمعة أىل اجلمعة ومن رمضان أىل رمضان.

، مك راذ ما بين,ن أذا عة أىل اجلمعة، ورمضان أىل رمضانواجلم الصلواذ اخلمس))يقول:  وكان 

.((الكبائر تاجتنب
(3)

 

         ،وضع ملب تح امليم هنا ور احلام،  (دخالً مَ )نافع أي: حسناً وهو اجلنة

وهنذا ممنا ان تحنت العنني ر ماضنيه،  (4)،بالضم عىل املصدر بمعن  اإلدخال /ب[254] من بقيوالدخول، 

 وانضمت ر مستقبله، فليعترب بنظائره.

يغزون و  نغنزو وهلنم ضنعف منا لننا منن املنرياث، فلنو كننا  بالت أم سلمة: يا رسول اهلل الرجال

          3    (5) :. فنزل,مرجا ً غزونا كت غزوا وأخذنا من املرياث مثل

لضنع نا،وأحنوج  بالت النساء: نحنن أحنق ،للذكر مثخ حم اونثينيتعاىل ملا جعخ اهلل  أو
(6)

 :ملنا ننزلو 

ننا لبحسنناتنا فيكنون  ي,نن ضنخ علن أنا لنرجو أن :الرجال تبال  9     :تعاىل بوله

  9   6    :ننزلف ،كنت فضنلنا علني,ن ر املنرياثر اةخرة لنساء ل اف منعنض

9     (7)  أمثاهلا ةاحلسنة بعرش ذأ الرجال والنساء ر اوجر ر اةخرة سواء، :أي. 

 ـــــــــــــــــ

ومسلم  {6612 -6243}وورد نحوه عند البخاري  {4419}وابن حبان  {8507 -3912}أخرجه أمحد  ( 1)

{2657}. 

 زيادة من )ب(.  ( 2)

 .{233 -133}أخرجه مسلم  ( 3)

 .{1/509}البرش وأحتاف فضالء  {2/249}انظر: النرش  ( 4)

 {150}والواحدي ر أسباب النزول  {262 -8/261}والطربي  {3195}واحلاكم  {3022}أخرجه الرتمذي  ( 5)

وبال الرتمذي: حديث مرسخ. وبال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني أن كان سمع جماهد من 

 .{8/263}ت سري الطربي  أم سلمة ريض اهلل عن,ا، وصححه أمحد داكر ر حتقيقه عىل

 .{1/608}ت سري البغوي   ( 6)

 باله بتادة والسدي، املرجع السابق. ( 7)
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وللنسناء نصنيب منا اكتسنبن منن طاعنة اوزواج  ،معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا منن أمنر اجل,ناد أو

     ،,اد فللنساء فضنخ طاعنة وح نم فنروجأن كان للرجال فضخ ج :يأوح م ال روج، 

     ،عن ابن عيينة.مل يهمر باملسهلة أ  ليعطيو، عبادةمن عبادته، ف,و التوفيق للأوأي: رزبه ، 
(1)

 

 ،ركنة أىل السننياحلأذا كان ببخ السني واو أو فاء بغري مهز، ونقخ  (وسلوا)ابن كثري والكسائي 

فن,ن  اهلل تعناىل عنن التمنني ملنا فينه منن دواعني احلسند،   (2)،منزواهلبسكون السنني من بقي و

مثنخ منا  يتنن، والغبطنة كتمناهنا لن سنتو ،ان صناحب,أن يتمنن  زوال النعمنة عن هو واحلسد

 ،هو  فرس هو  دارزوجته   و  يتمن، ما ل الن الل,م ارزبني مثخاإلنسان ليقخ و لصاحبك،

    3       . 

 9     :بة يعطنونلكخ واحد من الرجنال والنسناء جعلننا عصنأي،    

9    (منا) أي: منن النذين تنرك,م و ،ممنا تنرك ورثنةلكنخ جعلننا  وأثون، وهم املورو 

  هم الوارثونهذا الوالدان واوبربون  فعىل  9   املواى فقال: )من( ثم فرس بمعن 

   ألف  غريب وفيوننالك    ومن بقي باولف
(3)

     ،مجع يمني

]عنند املحال نة[ هنم كانواو واليدو القسممن 
يهخنذ بعضن,م بيند بعنض عنىل الوفناء والتمسنك  [أ/525] (4) 

 بالع,د.

وحنريب  ،وثنهري ثنهرك ،هندمي هندمك ،ر اجلاهلية يعابند الرجنخ فيقنول: دمني دمنكالرجخ وكان 

وتعقخ عني وأعقخ عنك، فيكون  ،وتطلب يب وأطلب بك ،وترثني وأرثك ،وسلمي سلمك ،حربك

ف،نلينال احلنن مندإ منيف السنحلنلل
(5)

    ذلك بولنه تعناىل:نداء اإلسالم فننتنوكان ذلك ر اب 

   حظ,م من املرياث، ثم نس  بقوله تعاىل :أي:  9       ::و أ [75]األنفـا

 ـــــــــــــــــ

 املرجع السابق. ( 1)

 .{1/510}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 2)

 انظر: املرجعني السابقني. ( 3)

 زيادة من )ب(. ( 4)

 .{8/275}أخرجه الطربي عن بتادة  ( 5)
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، بالنه جماهند.منسنوخةعىل هذا غنري  ، واةيةرياثامل من فآتوهم نصيب,م من النرص والرفد  
(1)

لقولنه  

ر اإلسالم، وما كان من حلف    حتدثوا حل اً ))يوم فتح مكة:  وبال  [1]املائدة:    9  تعاىل:

 (2).((فإنه مل يزده اإلسالم أ  ددة به،ر اجلاهلية فتمسكوا 

منن امل,ناجرين واونصنار حنني بندموا بين,م  ر الذين آخ  رسول اهلل  ابن عباإ: نزلت هذه اةية

،نسنخت  9    :ؤاخناة دون النرحم، فلنت نزلنتوكان يتوارثون بتلك امل ،املدينة
(3)

ثنم  

 .يو  لهومن النرص والرفادة والنصيحة، وبد ذهب املرياث        بال:

            وهذه اةية فيه ثم نس  ،كانوا يتوارثون بالتبنيأو.
(4)

 

[زهري أيب بن]زيد  تحبيبة بن نشزذ
(5)

بنت حممند بنن مسنلمة، من النقباء، أوهي  امرأة سعد بن الربيع 

لتقنت  منن )) :فقنال  ،أفردنته كريمتني فلطم,نا فقنال: ،فلطم,ا، فانطلق أبوهنا مع,نا أىل النبني 

  :تعاىلفهنزل اهلل  ((أتاينبد ارجعوا هذا جربيخ )) :فقال  ،لتقت  منه فانرصفت مع أبي,ا ((زوج,ا

9   9   والقوام واحند، والقيم أي: مسلطون عىل تهديب,ن،  (6) اةية    

    و أ و بالشنن,ادة،عنىل النسناء، أ ينة، الرجنال بزينادة العقنخ والندين والوفضنخ ي: أ

و أأ  زوج واحند،  لنيس للزوجنةه أن يننكح أربعنًا ولنوأ ،اذاجلمعة واجلتعنكو بالعباداذ أباجل,اد، 

و بالنبوة.أو بالدية، أباملرياث،  أو الطالق بيده،ب
(7)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/609}ري البغوي ت س ( 1)

اإلسالم وأيت حلف كان ر  ))  حلف روما بعدها. وورد عند مسلم بل م  {8/281}أخرجه الطربي من عدة طرق  ( 2)

 .{206} اجلاهلية مل يزده اإلسالم أ  ددة((

 .{5/277}أخرجه الطربي  ( 3)

 . {8/280}بول سعيد بن املسيب، املرجع السابق  ( 4)

 .  {7/575}ر النسختني ]ابن زهري[ واملثبت من املصادر. وهي حبيبة بنت زيد بن أيب زهري اونصاري. اإلصابة  ( 5)

وأخرجه بنحوه عن احلسن مرسال، والطربي عن  {151}ذكره الواحدي ر أسباب النزول عن مقاتخ بدون أسناد  ( 6)

 .{292 -8/291}بتادة وابن جريام مرسال 

 .{1/611}انظر: ت سري البغوي  ( 7)
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    9  أعطاء امل,ر والن قةأي :  9   أي: مطيعناذ   9 

  ،ب[255]حافظناذ لرسنهم وأأي: لل روج ر غيبنة اوزواج/
     انصنب (اهللَ) :بنرئ

(1)

أي:  

شنوز: أصنخ الن عصنياهنن، :أي  9    ، بت ح ظ,ن اهلل  :ع أيفروال، ن اهللَ,ح ظب

املرت ع، للمكان اورض التكرب وا رت اع، من نشز
(2)

     النوعم اهلل، من وهنخوفف :أي، 

    يولي,ننا ظ,ننره ر  :أي ،ر املضنناجعفنناهجروهن عن عننن ذلننك القننول رجأن مل ينن ي:أ

ال ننراش و  يكلم,ننا،
(3)

عن مننع اهلجننران رجأن مل ينن ي:أ     (4)،أىل فننراش آخننرو يعتننزل أ 

.و رضباً بالسواكأو  دائن،  دديد :، أيفارضبوهن رضباً غري مربح
(5)

 

أذا طعمت وتكسوها أذا اكتسيت و  تضب الوجه و  تقبح  املرأة تطعم))أنه بال:  عنه و

((هتجننرو  
(6)

       6     ،و   تكل ننوهن أأي:   جتنننوا علنني,ن الننذنوب

،حمبتكم
(7)

 .فإن ذلك بيد اهلل تعاىل 

     6    النشنوز أذا ظ,نر  بنال بعضن,م:و ،يطيقنون العباد أ  ما   يكلف :أي

و لظاهر اةية.الزوج بني الوعم واهلجران والضب مجع
(8)

 

 مأي:علنم، ومنن,  [182]البقـرة:       عىل العلم كقوله تعاىل:      خومح

نشنوز وعظ,نا، فنإن أبندذ النشنوز هجرهنا، فنإن ال ظ,رذ أمناراذمن محخ اخلوف عىل اخلشية، فإن 

 أرصذ عىل ذلك رضهبا. 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/510}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}وهي براءة متواترة برأ هبا أبو جع ر املدين، انظر: النرش  ( 1)

 القاموإ، مادة: نشز. ( 2)

 .{1/533}باله ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، أحكام القرآن  بن العريب  ( 3)

 ي ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، املرجع السابق.باله أبراهيم والشعبي وبتادة والبرص ( 4)

 .{1/613}بول عطاء، ت سري البغوي  ( 5)

وصححه ووافقه  {2764}واحلاكم  {20027}وأمحد  {1850} ماجهوابن  {2143 -2142}أخرجه أبو داوود  ( 6)

 الذهبي.

 .{1/613}باله ابن عيينة، ت سري البغوي   ( 7)

 املرجع السابق. ( 8)
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       إذا ظ,نر بنني النزوجني ف ،أن ظننتم يقنتم خالفا بني الزوجني، أوأن ت

وخرجنا أىل منا  حينخ  مل ت تنداملنرأة احلنق و الرجخ ومل ي ارق ومل تؤدص ح يفلم  ،دقاق وادتبه حاهلت

بعث اإلمام حكًت من أهله أليه وحكًت من أهل,ا ألي,ا، رجلني حرين عدلني، ليستطلع كخ  ،بو ً وفعالً 

أو ر ال ربة، ثم جيتمع احلكتن فين ذان ما  ا جتتعأن رغبته ر  ،احلكمني رأي من بعث أليهواحد من 

  :اىلنعننتوله نذلك بننفن ، ربنا فربنايمعا مجعا وأن رأيا أن جيأن فإن رأيا  جيتمع عليه رأهيت من الصالح،

 3   3        نتنكنننننني: احلأ،      بنننننني  :أي

وذلك يكون  وج كخ واحد من,ت من الوزراخرأ فيه دليخ عىل ال راق وغريهو ون التوفيق هوالزوجني، 

املنرأة رضنيت بكتناب  [أ/562] قنولتو          أخرل،  ق تارة وبصالح حاهلتابال ر

 .الرجخ ويقول كذلكاهلل بت عيل فيه وى، 

أصنح القنولني أننه   جينوز أ   ،واختلف ر جنواز بعنث احلكمنني منن غنري رضنا النزوجني

لع عىل ماهلا أ  بإذهنا، وهنو تأن خي الزوجة، و  حلكم أ  بإذنهحلكم الزوج أن يطلق  برضامها، وليس

فق,اء الكوفة.بول 
 (1)

 

رضناه وحلكنم  بغنريق ينطلالتيجوز حلكنم النزوج فرضامها، بغري ز بعث احلكمني اوالقول الثاين: جو

، كاحلاكم حيكم بني اخلصمني وأن مل يكن عىل وفق فيه رضاها، أذا رأيا الصالح ا ختالع بغري الزوجة

.مرادمها، وبه بال مالك
(2)

  

 6       أي: وحنندوه،  9   بننراً وعط نناً  :أي   

9 9 39  :أحسنوا أي.  

((,ذا، وأدار بالسبابة والوسط  وفرج بين,تأو ك ك,اتنياليتيم  أنا وكافخ))  بال
(3)

 

   9  أي: ذي القرابة،   9   .أي: البعيد الذي ليس بينك وبينه برابة 

طلق، وأذا طبخت مربنًة فنهكثر ماءهنا  بوجهاملعروف ديئاً ولو أن تلق  أخاك    حتقرن من)): بال 

(( واغرف جلريانك من,ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{5/116}والقرطبي  {3/152}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 املرجع السابق. ( 2)

 .{2983}ومسلم  {6005 -5304}أخرجه البخاري  ( 3)
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.((يوصيني باجلار حت  ظننت أنه سيورثه جربيخما زال )) :بال 
(2)

  

 9 9  املرأة تكون معه أىل جنبه، :أي
(3)

س ر،الالرفيق ر  أو 
(4)

رجناء  يصنحبكالنذي أو  

ن عك.
(5)

   96   ،الضيف هو وأاملسافر. 

فليقخ خريًا جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اةخر  ماةخر فليكرباهلل واليوم  من كان يؤمن)) : بال

جائزته يوم وليلة، والضيافة ثالثة أيام، وما  فليكرم ضي هومن كان يؤمن باهلل واليوم اةخر  ،و ليصمتأ

.((كان بعد ذلك ف,و صدبة، و  حيخ أن يثوي عنده حت  حيرجه
(6)

 

  3 3    :أحسنوا ألي,مالربيق أي. 

((اجلنة يسء امللكة   يدخخ)) :بال 
(7)

 

           :ون  والنذي ي خنر عنىل النناإ وال خنور:، املتكنرب املختال

 .تكرباً  وقاملتكرب يمنع احلق

وأسامة بنن حبينبكردم بن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد  كان
(8)

ينهتون  مجاعنة أخنرو 

و  تدرون منا  ،فإنا نخش  عليكم ال قر ،قوا أموالكم   تن :يقولونورجا ً من اونصار وخيالطوهنم 

مننع السنائخ وهنو ر كنالم العنرب      9 9  (9)نزل اهلل تعاىل: هف ،يكون

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{2626 -143ح2625}أخرجه مسلم  ( 1)

 .{2625 -2624}ومسلم  {6014}أخرجه البخاري  ( 2)

 .{1/617}باله عيل وعبد اهلل والنخعي، ت سري البغوي  ( 3)

 باله ابن عباإ ريض اهلل عن,ت وعكرمة وبتادة، املرجع السابق. ( 4)

 باله ابن جريام وابن زيد، املرجع السابق. ( 5)

 .{48}ومسلم  {6476 -6135 -6019}أخرجه البخاري  ( 6)

ر أسناده: فربد السبخي وهو ضعيف، وبال الرتمذي: هذا حديث  {3691} ماجهوابن  {1946}أخرجه الرتمذي  ( 7)

 وبد تكلم أيوب السختياين وغري واحد ر فربد السبخي من ببخ ح ظه. اهن  غريب

 وهؤ ء من الي,ود. ( 8)

/ب[ عند الكلمة الثانية من اةية. واوثر أخرجه الطربي من طريق ابن أسحاق عن حممد بن أيب 256هناية اللوحة ] ( 9)

 .{153} عن ابن عباإ وابن زيد وذكره الواحدي ر أسباب النزول مرسال {8/353}حممد وهو جم,ول 
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ب تح البناء واخلناء، ومنن بقني  (خخَ بالبَ ) محزة والكسائي الواجب،من فضخ ما لديك، ور الرشع منع 

بضم الباء وسكون اخلاء،
(1)

الباء واخلاء بضم :، وبرئلغتان 
(2)

. وب تح الباء وسكون اخلاء 
(3)

  

،كتموهاو بيان ص ة حممد بأو نزلت ر الي,ود بخلوا 
(4)

.نزلت ر كتتن العلم وأ 
(5)

 

          أو يبخلنننون بالصننندبة ،أي املنننال،   9  

     

   9  9     9     أو ،املنننافقنينزلننت ر 

. اهلل ر مرشكي مكة املت قني عىل عداوة رسولأو  ،الي,ود ر
(6)

     ،ر حمنخ نصنب

   9    عطف عىل بوله تعناىل:  ،أو ر موضع خ ض    عطف عىل 

3 9 9       ًوالريناء وكنخ  صاحباو ونه محل,م عنىل البخنخ أي: فبئس ،صاحبا

  9   9   ، أي: أي  يشء علننني,م      ،نصنننب تيينننز رش وهنننو

         

        أي:  ،: وماذا علي,م لو آمنوا وأن قوا فنإن اهلل   يظلنمتقدير الكالم

 ،هني النملنة احلمنراء الصنغريةووزن ذرة، منن ثنواب عملنه  او  يننق  أحند   يبخس مثقنال ذرة،

(يظلم مثقال نملة اهلل  أن ) :وبرئ
(7)

ذرة و  وزن  كخ جزء من,اف ،أجزاء اهلباء ر الكوةأو هي واحدة  

 .هلا

    :ويؤيد ذلك بوله تعاىل ،به الظامل عفي,ا دليخ عىل ن ي الظلمو ون الظلم بمقدار الذرة، و  ينت 

  9   :[44]يدنس   

 ـــــــــــــــــ

 .{1/511}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 1)

 .{3/349}براءة عيس  بن عمر واحلسن، وهي داذة البحر املحيط  ( 2)

 براءة ابن الزبري وبتادة وهي داذة. املرجع السابق.  ( 3)

 .{2/82}باله جماهد وبتادة والسدي زاد املسري  ( 4)

 .{1/621}له سعيد بن جبري، ت سري البغوي با ( 5)

 انظر هذه اوبوال ر املرجع السابق. ( 6)

 .{3/355}، البحر املحيط وهي براءة داذة برأ هبا ابن مسعود  ( 7)
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ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون  :وأمنوا، فيقولوناجلنة  املؤمنون خأدخأذا )) : بال

معنا وحيجون معننا أدخلنت,م الننار، فيقنول اذهبنوا فنهخرجوا منن عنرفتم منن,م فينهتوهنم فيعرفنوهنم 

 ،ومن,م من أخذته أىل كعبيه ،فمن,م من أخذته النار أىل أنصاف سابيه ،  تهكخ النار صورهم ،بصورهم

ثم يقول: أخرجوا من كان ر بلبه وزن دينار من بإخراجه، فيخرجوهنم فيقولون: بد أخرجنا من أمرتنا 

 : منسعيد، بال أبو أيتن، ثم من كان ر بلبه وزن نصف دينار، حت  يقول: من كان ر بلبه مثقال ذرة

           .(1)مل يصدق هذا فليقرأ: /أ[257]

أىل حقه فليهخذ، في رح  فليجم له حق كان أ  من :القيامة نادل أذا كان يوم)): أنه بال  عنهو

   اهلل تعاىل:بوله  هومصداب له احلق عىل والده أو ولده أو زوجته أو أخيه، فيهخذ منه، كوناملرء أن ي

  9      :هنذا اخلالئنقرؤوإ عىل  يهعل لينادويؤت  بالعبد ف، اةية [101]املؤمنـدن :

يقال آذ هؤ ء حقوب,م، فيقول: يا رب منن ثم فالن ابن فالن فمن كان له عليه حق فليهذ أىل حقه، 

ذرة من,ا أعتله الصاحلة فهعطوهم من,ا فإن بقي  ملالئكته انظروا ر تعاىلأين وبد ذهبت الدنيا، فيقول اهلل 

 دخلوه ب ضيلأضع وها لعبدي وأمن حسنة بالت املالئكة: يا رب بق  له مثقال ذرة من حسنة، فيقول: 

: خذوا من تعاىلوأن كان دقياً بالت املالئكة: أهلنا فنيت حسناته وبقي طالبون؟ فيقول  ،رمحتي اجلنةو

.((ته، ثم صكوا له صكاً أىل النارسيئاهتم فهضي وها أىل سيئا
(2)

 

قن  لنه ويبهخذ له مننه يبخ  ،  يظلم مثقال ذرة للخصم عىل اخلصمتعاىل أن اهلل  فمعن  اةية عىل هذا:

 (حسنةٌ وأن تك )احلرميان        :بوله تعاىلدليله يثيبه علي,ا ويضع ,ا له، و

،بالنصنب منن بقنيجعالهنا تامنة و بالرفع،
(3)

أي: جيعل,نا  : وأن تنك زننة النذرة حسننًة يضناع ,ا،أي 

  .يقدر بدره أحد من خلقه أجر اهلل العظيم           ،أضعافاً كثرية

 ـــــــــــــــــ

 .{183}ومسلم  {4919 -4581}أخرجه البخاري  ( 1)

وصحح أسناده  ،ابن مسعود  ىلفا عموبو {2/273}وذكره ابن كثري عن ابن أيب حاتم  {8/363}أخرجه الطربي  ( 2)

. وبال ابن من عند ن سه هوما كان ليقول، عرف بالرأين ما ذكره مما   ي  و ومن املرفوع حكًت الشي  أمحد داكر، وذكر أنه 

 هن    .اولبعض هذا اوثر داهد ر احلديث الصحيحكثري رمحه اهلل: 

احلرميان: نافع وابن كثري، وسميا بذلكو ون نافع سكن  {1/511}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 3)

 املدينة، وابن كثري سكن مكة.
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 3          منة بشن,يدأننا منن كنخ احلال أذا جئأو  صنعالأي: فكيف، 

  علي,م بت عملوا، أو فكينف يكنون الظلنم منع ألنزام احلجنة وأحضنار الشن,ود، دمن اومة يش, :يأ

        حممد داهدا يش,د عىل من رآه وعىل من مل يره. يا :أي 

 ؤهأبنر ،قلنت: ينا رسنول اهللف ((رآنالقن ابنرأ عنيل)) :بال رسول اهلل  بال: ،بن مسعوداعن 

  :هذه اةية انت,يت أىلقرأذ حت  نف ((ريينن غنه منعنمنب أن أسنأح ،نعم))ك أنزل؟ بال: نلينك وعنلينع

3               فالت ت أليه فإذا  ((حسبك اةن)) :بال

. يناه تذرفانع
(1)

 

      9  يوم القيامة :أي  9     وابن عنامر  نافع

لسني، ومحزة والكسنائي ب نتح ر االثانية  /ب[257] ، فهدغمتبتائنيتتسول  :أي ،السني ب تح التاء وتشديد  

منا مل يسنم فاعلنه،السنني عنىل  فتحبضم التاء ومن بقي و ،عىل حذف تاء ال عخ ،التاء وخت يف السني
(2)

 

,نا ثنم تسنول هبنم، فيوعنادوا  فساخوا في,ا ختربت اورضو أ ،فساخوا في,اأي: سويت هبم اورض 

ر والسنباع: كنن ووالطي والوحوش للب,ائم تعاىليقول اهلل  أو، أهنم مل يبعثوا نودوأهنم ي وأ ،أي: علي,م

ترابًا فتسول
(3)
   93  تعناىل: هلنواورض، فعند ذلك يتمن  الكافر أن لو كان ترابناً كق مهب  

   :[40 ]النبأ 
  3     أمنر حممند  ]من[كتمنواياورض وأهنم مل ب يتسوالودوا  :أي ،أو دنيئا 

ون جنوارح,م تشن,د  أو ،كتتنه عىل   خي   عىل اهلل و  يقدرون ه: ما عملوتقديره، الكالم ستهنفا

 علي,م.

 ك، بال: بال: هاذ ما اختلف علي ،أدياء ختتلف أجد ر القرآن بال رجخ  بن عباإ:

      9 :[101]املؤمندن      9 :[27]الصافات   

  3     وبال:       ::وبنال: ،مواكت فقد [23]األنعـا   9    

 م بال:ثاورض ،  خلق فذكر خلق الستء ببخ  [30-27]النازعات:   9   :بوله أىل

 ـــــــــــــــــ

 .{800}ومسلم  {5055}أخرجه البخاري  ( 1)

 .{1/512}وأحتاف فضالء البرش  {2/249}انظر: النرش  ( 2)

 ر )ب( فتستوي. ( 3)
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 3 39         أىل   :[11-9]فصلت   

فكهننه كنان ثنم  [100النسـا::]      خلق اورض ببخ الستء، وبنال:  هذهر  ذكرف

    9    بنال تعناىل: ،نسناب بينن,م ر الن خنة اووىلأبال ابن عبناإ: فنال مىض؟ 

9     :فال أنساب عند ذلنك و  يتسناءلون، ثنم أببنخ بعضن,م عنىل بعنض   [68]الزمـر

ص الخنإلغ نر وهنخ اي تعناىل فإن اهلل    ﴾    3    ﴿وأما بوله: ،يتساءلون

فعند ذلنك  ،طق أيدهيمذنوهبم، فيقول املرشكون: تعالوا نقخ مل نكن مرشكني، فيختم عىل أفواه,م وتن

خلق اورض ر يومني، وكتم حديثاً، وعنده يود الذين ك روا لو تسول هبم اورض، ي   أن اهلل   واعرف

ثنم دحنا اورض، ودحي,نا: أن أخنرج  ،ثم خلق الستء ثم استول أىل الستء فسواهن ر يومني آخرين

 ﴾    ﴿ني آخنرين، فقنال: من,ا املاء واملرعن  وخلنق اجلبنال واةكنام ومنا بينن,ت ر ينوم

 ت السننمواذ ر يننومني نة أيننام، وخلقنننن يشء ر أربعنننا مننني,نننا فنلت اورض ومنننجعنننف [9]فصــلت:

      أي: مل يزل كذلك.
 [أ/258] (1) 

  [108]طـ::       :دليلنه بولنه تعناىل ،ونيتكلم ، ر موطن  احلسن: أهنا مواطن

 طنور مننو ،مننا كنننا مرشننكني، ومننا كنننا نعمننخ مننن سننوء  مننوطن يتكلمننون ويكننذبون ويقولننون:ور

 وضعنمنور موضنع يتسناءلون، ور  [11]امللـ::      :تعاىل عرتفون عىل أن س,م وهو بولهني

   3 ر تلك املواطن خيتم عىل أفواه,م وتتكلم جوارح,م، وهنو بولنه :نون الرجعة، وآخيسهل

   (2)  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/625}والبغوي  {8/373}ت سري الطربي  ( 1)

 .{1/626} املرجع السابق ( 2)
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تناهم بخمنر فرشنبوها أو ،بن عوف طعامًا ودعا ناسًا من أصحاب النبي  صنع عبد الرمحن

بنخ ينا أهينا : فقنرأ ،ملغنرب فقندموا رجنالً ليصنيل هبنمفحضنذ صنالة ا ،ببخ حتريم اخلمنر وسنكروا

      :نزل اهلل تعناىلهفن بحذف ) ( هكذا أىل آخنر السنورة، ،الكافرون  أعبد ما تعبدون

 9  3  وبننرئ ب تح,ننا ،القننراءة بضننم السننني (1)،اةيننة،
(2)

بغننري  (سننكرل)وبننرئ  

ألف،
(3)

.الضحاكغلبة النوم عن ، أو املراد بالسكر ةأوباذ الصال ابعد نزوهل كانوا جيتنبون السكرو 
(4)

  

عن الصالة عند غلبة النوم، واهن
(5)

أو هو احلابن، 
(6)

.والصحيح اوول 
(7)

  

    9    يسنتوي  أذ هنو مصندررأة جنب، نصب حال، يقال: رجخ جنب وام

كالقرب والبعد، ،واونث  وامل رد واجلمع الذكرفيه 
(8)

وبرئ بإسكان نونه. 
(9)

  

الصنالة، أو ملجانبتنه النناإ  هبنانتج  اجلننب، وسميومنه بيخ للغريب جنب، ، : البعدوأصخ اجلنابة

.رسهاأيضا جنب بضم النون وك :وال عخ منه أجنب، ويقال ن,م حت  يغتسخ.عوبعده 
(10)

  

   6     املناء فتيممنوا، مننع اجلننب منن الصنالة  اجتندو ملمسنافرين و أي أن كنتم

يمم،فيتأ  أن يكون ر س ر و  جيد ماء  ،سختحت  يغ
(1)

املراد منن الصنالة موضنع الصنالة، أو 
(2)

كقولنه  

 ـــــــــــــــــ

وللحديث  {153}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول عن أيب عبد الرمحن السلمي، وفيه عطاء بن السائب وبد اختلط  ( 1)

. وبال الرتمذي: حسن عن عيل {8/376}والطربي  {3026}والرتمذي  {3671}داهد عند أيب داوود 

 صحيح غريب.

 .{269}لويه براءة عيس  بن عمر، دواذ القراءاذ  بن خا ( 2)

 .{3/688}بضم السني وسكون الكاف، لألعمش، وب تح السني للنخعي، وهي داذة. الدر املصون  ( 3)

 .{1/626}ت سري البغوي  ( 4)

 . {8/377}ذكره الطربي عن الضحاك،  ( 5)

 أي الذي يدافع البول. الن,اية ر غريب احلديث، مادة: حقن. ( 6)

لعلتء عن بكرة أبي,م عىل أن املراد هبذا السكر سكر اخلمر، وأن ذلك أبان كانت اخلمر بال ابن العريب: وبد ات ق ا ( 7)

 .{1/553}أحكام القرآن  اهنحال ، خال الضحاك..

 .{1/270}الكشاف  ( 8)

 .{3/347}رواية امل ضخ عن عاصم، وهي داذة البحر املحيط  ( 9)

 لسان العرب، مادة: جنب. ( 10)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

258 

ر كننوم  ،مننه تقربوا املسجد وأنتم جنب أ  جمتازين فينه للخنروج   :أي [40]احلـج:    تعاىل:

بنن ا عنند ،أو يكنون طريقنه علينه، فيمنر فينه و  يقنيم ،أو تصيبه جنابة واملاء ر املسنجد ،املسجد فيجنب

.املسيب والضحاك واحلسن وعكرمة والنخعي والزهريابن مسعود و
(3)

 

.مالك والشافعي رمح,م اهللواحلسن من,م ق، أباح بعض,م املرور فيه عىل اإلطالو
(4)

 

فق,ناء الكوفنة، م، من,عىل اإلطالق هاملرور في ومنع بعض,م
(5)

أمنا  ،ور فينهعبنوبنال بعضن,م: يتنيمم لل 

/ب[258] لقوله فال جيوز عند أكثر أهخ العلم فيه املكث
: ((أحخ  فإين   ،عن املسجد وج,وا هذه البيوذ

((املسجد حلائض و  جنب
(6)

]وأمحد جوز املكث فيه[ 
 (7)
جم,ول، وبه بال  هيوعف احلديث ون راوض   

املزين.
(8)

 .الةالصك براءة القرآن  وو  جيوز للجنب الطواف  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{1/627}، ت سري البغوي وسعيد بن جبري وجماهد بول عيل وابن عباإ  ( 1)

 .{1/101}أحكام القرآن للشافعي  {8/385}ذكره الطربي ورجحه  ( 2)

 .{5/135}أحكام القرآن للقرطبي  ( 3)

 .{1/166}واملغني  {1/102}مغني املحتاج   ( 4)

 .{3/168}أحكام القرآن للجصاص  ( 5)

من طريق أفلت بن خلي ة عن جرسة بنت دجاجة عن عائشة. وبال  {4121}والبي,قي  {232}أخرجه أبو داوود  ( 6)

الزيلعي: حديث حسن، بال ابن القطان ر كتابه: بال أبو حممد عبد احلق ر حديث جرسة هذا: أنه   يثبت من ببخ 

جاجة، فقال أسناده ومل يبني ضع ه. ولست أبول أنه حديث صحيح، وأنت أبول: أنه حسن. ثم بال: وأما جرسة بنت د

في,ا الكور: تابعية، وبول البخاري ر تارخيه الكبري: عندها عجائب.   يك ي ر أسقاط ما روذ رول عن,ا أفلت.اهن 

وبال البي,قي: وهذا أن صح فمحمول ر اجلنب عىل املكث فيه دون العبور بدليخ  {1/194}نصب الراية 

 .{1/287}نيخ اووطار  {1/140}ي  احلبري تلخ {2/76}. راجع: التاري  الكبري {1/442}الكتاب.

 زيادة من )ب(. ( 7)

بن أستعيخ املزين املرصي، تلميذ الشافعي، اإلمام العالمة، ولد ر السنة التي ماذ في,ا  أبو أبراهيم أستعيخ بن حيي  ( 8)

واصا عىل املعاين الدبيقة، ادت,ر بمخترصه ر ال قه، صنف كتبا الليث بن سعد، كان رأسا ر ال قه، زاهدا عاملا مناظرا غ

 .{12/492}هن سري أعالم النبالء 264كثرية، ذ 
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 : بقولنه ثنم نسن  ،جينب علينه الغسنخأن من جامع امرأته فهكسخ    اإلسالم  ابتداءركان 

((، أو مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسخأذا التق  اخلتانان))
(1)

. 

     منن ختصني  الكتناب  ا، وهنذاجلندريك ،س املناءميضه  مرض :أي ،مجع مريض

 سخيغ املاء،مع وجود ، فيصيل بتيمم ملزيادة او أوخياف من استعتل املاء التلف أو به جراحة  ،بالقياإ

الصحيح ويتيمم للجرح عند الشافعي للحديث،
(2)

 ،وعند فق,اء الكوفة،   جيمع بني التنيمم والغسنخ 

وأن كان اوكثنر جرحينا ابترصن عنىل  يتيمم عليه، و  صحيحًا غسخ الصحيح هأكثر أعضائأن كان بخ 

.التيمم
(3)

 

       ،مل يعند، فنإن مل يكنن الشنخ وويصنيل  عند عندم املناءتيمم يفإنه برص الس ر أو طال 

فإننه  ،بهن كان ر برية انقطع ماؤهنا ،لكنه عدم املاء ر موضع   يعدم فيه املاء غالباً  ،مريضًا و  ر س ر

يصيل بالتيمم ثم يعيد أذا بدر عىل املاء عند الشافعي،
(4)

.يعيدان   ومالك واووزاعي 
(5)

 

    3  9   ملطمننئن مننن ا كانننت العننرب عننند بضنناء احلاجننة، تننهيت ،أحنندث :أي

.غائط وغيط وغوط :وفيه ثالث لغاذ لغائطعن احلدث فكني با الغائط هواورض، و
 (6)

 

  9 9    منن بقني هنا ور املائدة، و (ستممل)محزة والكسائي 9   مسنةواللمنس واملال 

،ابن عباإ واحلسن وجماهد وبتادةمن,م  ع،اجلت عند بوم
(7)

بوم: التقاء البرشنتني بجنتع كنان أو  وعند 

ابن مسعود وابن عمر، والشعبي والنخعي.من,م  ،غري مجاعب
(8)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{349}أخرجه مسلم  ( 1)

 .{1/65}أحكام القرآن للشافعي  ( 2)

 .{1/177}بدائع الصنائع  {4/11}أحكام القرآن للجصاص  ( 3)

 .{1/148}مغني املحتاج  ( 4)

 .{5/143}آن للقرطبي أحكام القر ( 5)

 لسان العرب، مادة: غوط. ( 6)

 وما بعدها. {8/389}أخرجه الطربي عن,م  ( 7)

 .{1/491}ت سري املاوردي  {8/393}املرجع السابق  ( 8)
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الزهنري و حائنخ بينن,ت اننتقض الط,نر عنند اووزاعني من بندهنا   إذا أفىض بيشء من بدنه أىل يشءف

،والشافعي
(1)

ر، وأن مل وقض الط,نتنناأن كان اللمنس بشن,وة  محد وأسحاق:أسعد و ابنمالك وعند و 

،فال يكن
(2)

،ا نتشنار أ  أذا أحدثحني ة   ينتقض  أيبو ابن عباإ واحلسن والثوريعند و 
(3)

وعنند  

ملس ذواذ املحارم كاوم، بو ن، الشافعي ر
(4)

 ر انتقناض وكذلك اوجنبية الصنغرية، وعننده أيضنا 

.امللموإ بو ن
(5)

 

 اهلل قبنخي  )) /أ [259] لقولنه واملناء عندم نأو تنيمم أ ،وجد املاء نمامل يتوضه أبحدث  ة  تصح صالو

.((صالة أحدكم أذا أحدث حت  يتوضه
(6)

 

 ،جنون أو أغنتءالغلبة عىل العقخ بكذلك و ،هو خروج اخلارج من ال رجني عينًا كان أو أثراً  :واحلدث

أ  النوم باعدا.هي حال كان، ب
(7)

هرينرة وعائشنة  بنوأمنن,م  بالنوم بكنخ حنال، الوضوء ونيوجب وبوم 

.زينواحلسن وأسحاق وامل
 (8)

 

الثوري  من,م ،حت  ينام مضطجعاً جيب الوضوء عىل من نام عىل هيئة من هيئاذ الصالة   بوم عند و

.فق,اء الكوفةوابن املبارك و
(9) 

عباإ وسنعد بنن أيب وبناص  ه وابنعمر وابنعند  ،وضوءنقض اليال رج من ن سه أو من غريه  مسو

.اووزاعي والشافعي، وأمحد وأسحاقواملسيب وسليتن ابن يسار،  ابنوأيب هريرة وعائشة، و
(10)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/52}مغني املحتاج  {1/219}واملغني  {245 -1/244}املحىل  ( 1)

 .{1/72}منت,  اإلراداذ  {1/219}املغني  {1/254}ا ستذكار  ( 2)

 .{1/219}املغني  {4/9}أحكام القرآن للجصاص  ( 3)

 .{1/52}مغني املحتاج  ( 4)

 املرجع السابق. ( 5)

 .{225}ومسلم  {135}أخرجه البخاري  ( 6)

 .{2/81}وت سري اخلازن  {5/143}أحكام القرآن للقرطبي  ( 7)

 {.5/143}أحكام القرآن للقرطبي   (8)

 .{1/197}املغني  {3/333}أحكام القرآن للجصاص   (9)

 .{1/202}واملغني  {1/54}مغني املحتاج   ( 10)
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بطون اوصابع. أوببطن الكف  معترب مسالل كالرجخ ر ذلك، فعند الشافعيواملرأة 
(1)

  

.((فليتوضهذكره  أذا مس أحدكم)) : لقوله
(2)

 

وأيب الندرداء واحلسنن والثنوري وابنن املبنارك  عنيل وابنن مسنعود عند بمس الذكر   جيب الوضوءو

،فق,اء الكوفةو
 (3)

 (4).(منه( ةغضمبضعة أو  هخ هو أ )):  لقوله 

 هرينرة أبنوو .الوضوء من مس النذكر  هريرة بحديث أيب اسوخهذا منجعخ من أوجب الوضوء ف

 متهخر اإلسالم.  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/54}مغني املحتاج  ( 1)

 من حديث عروة بن الزبري  {444 -164 -163}والنسائي  {83}والرتمذي  {181}أخرجه أبو داوود  ( 2)

بوصريي با نقطاع، وحديث من حديث ثوبان، وأعله ال {480} ماجهوللحديث دواهد كثرية من,ا: ما أخرجه ابن 

من حديث أم حبيبة، وأعله البوصريي بج,الة عقبة بن عبد الرمحن. وحسنه الرتمذي، ونقخ عن البخاري  {481}

بوله: حديث برسة أصح يشء ر هذا الباب. وبال أبو داوود: ر سؤا ته ومحد: بال أمحد: ليس بصحيح. بال احلافم: 

 -1/122}بي,قي. وبال الداربطني: صحيح ثابت. اهن  التلخي  احلبري بخ هو صحيح. وصححه ابن معني وال

 .{1/56}ونصب الراية  {124

 .{1/202}واملغني  {1/132}بدائع الصنائع  ( 3)

بال ابن حبان: خرب طلق بن عيل  {483} ماجهوابن  {165}والنسائي  {85}والرتمذي  {182}أخرجه أبو داوود  ( 4)

أول سنة من سني اهلجرة، حيث كان املسلمون  ن طلق بن عيل كان بدومه عىل النبي الذي ذكرناه خرب منسوخو و

أجياب الوضوء من مس الذكر عىل حسب ما ذكرناه ببخ،  باملدينة، وبد رول أبو هريرة  يبنون مسجد رسول اهلل 

طلق بن عيل بسبع سنني.  كان بعد خرب أسلم سنة سبع من اهلجرة، فدل ذلك عىل أن خرب أيب هريرة  وأبو هريرة 

اهن وبال احلافم ر التلخي : رواه أمحد وأصحاب السنن والداربطني، وصححه عمرو بن عيل ال الإ، وبال: هو 

عندنا أثبت من حديث برسة. ورول عن بن املديني أنه بال: هو عندنا أحسن من حديث برسة، والطحاوي وبال: 

ة. وصححه أيضا ابن حبان والطرباين وابن حزم، وضع ه الشافعي أسناده مستقيم غري مضطرب، بخالف حديث برس

وأبو حاتم وأبو زرعة والداربطني والبي,قي وابن اجلوزي، وادع  فيه النس  ابن حبان والطرباين وابن العريب واحلازمي 

لشيخان وآخرون... وبال: وبال البي,قي: يك ي ر ترجيح حديث برسة عىل حديث طلق: أن حديث طلق مل خيرجه ا

ومل حيتجا بهحد من رواته، وحديث برسة بد احتجا بجميع رواته، أ  أهنت مل خيرجاه لالختالف فيه عىل عروة وعىل 

 .{1/125}هشام بن عروة.اهن 
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بنن اعبد اهلل بنن عمنر وعند وخروج النجاسة من غري ال رجني بال صد واحلجامة   يوجب الوضوء، 

بن املسيب ومالك والشافعي.اوعطاء وطاووإ وواحلسن عباإ، 
(1)

 

وأمحند  فق,ناء الكوفنةمنة الثنوري وابنن املبنارك والوضوء بالقيء والرعناف وال صند واحلجاأوجب و

وأسحاق.
(2)

وخنروج النريح منن غنري السنبيلني   يوجنب غنري موجنب، وات قوا عىل أن القلينخ مننه  

 .الوضوء

بنثالث: جعلنت صن وفنا  فضنلنا عنىل النناإ)) : لقولنه اومنة،التيمم من خصائ  هنذه 

.((ت لنا اورض كل,ا مسجداً، وجعلت تربت,ا لنا ط,وراً كص وف املالئكة، وجعل
(3)

 

بالنناإ عنىل غنري مناء، بسنبب  الرسنول وختلنف عائشة ريض اهلل عن,نا  حديثالتيمم  سببان كو

       .(4) :عىل غري ماء، فهنزل اهلل واهصبحف فلم جتده العقد الذي كان هلا فقدته

 فهدركت,م الصنالة فصنلوا بغنري وضنوء، طلب بالدهتا ناسًا من أصحابه ر أرسخ  رسول اهللأن  أو

.تعاىل هذه اةية [/ب259] ، فهنزل اهلل النبي وا ذلك أىلشكَ ف
(5)

  

 .أي: تراباً طاهراً نظي اً      ابصدوا  :أي 

 ينه اسنم النرتاب ممنا يعلنقلننه خينت  بنت يقنع عوأخذ الشنافعي أوبه  الرتاب. : الصعيد هوابن عباإ

.غبار بالوجه واليدين منه
(6)

  

   رضب عىل صخرة لووكذا  ،الزرني  والنورةك صعد عن وجه اورض بكخ ما :وعند فق,اء الكوفة

.تيممه هأجزأوج,ه ويديه  اغبار علي,ا فمسح هب
(7)

 

 ـــــــــــــــــ

 . {1/247}واملغني  {1/49}مغني املحتاج  ( 1)

  {1/208}واملغني  {1/119}بدائع الصنائع  ( 2)

 .{522}أخرجه مسلم  ( 3)

 واملصنف اخترصه جدا هنا. {367}ومسلم  {4607 -3672 -334}جه البخاري ر مواضع أخر ( 4)

 .{109ح367}ومسلم  {3773 -336 -164}أخرجه البخاري ر مواضع  ( 5)

 .{1/491}وت سري املاوردي  {1/64}أحكام القرآن للشافعي  ( 6)

  .{4/29}أحكام القرآن للجصاص  ( 7)
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.نباذالشجر وكالم بكخ ما هو متصخ باورض وجوز بعض,
 (1)

  

  3 3         سح الوجه واليدين واجب ر التيممم. 

و  جينب  ورضبة ليدينه، وج,ه،ل ةرضب ،بضبتني  ن مع املرفقنييأىل مسح الوجه واليد مجاعةفذهب 

.ال الرتاب أىل ما حتت الشعورأيص
(2)

  

حت  بام أىل جدار  ،فسلمت عليه فلم يرد عيل ،وهو يبول  اهلل أتيت رسول بال ابن الصمة: 

.فحته بعصاً كانت معه، ثم وضع يده عىل اجلدار فمسح وج,ه وذراعيه ثم رد عيلّ 
(3)

 

[رفقنيامل]فيه دليخ عىل وجوب مسح اليدين أىل 
 (4)

 ، وفيه دليخ عنىل أن التنيمم  ]كغسل,ت ر الوضوء 

يرد عىل بضاء احلاجنة، والزهنري ينرل    يصح مامل يعلق باليد غبار الرتاب، وفيه دليخ عىل أن السالم

[مسح اليدين أىل املنكبني
 (5)
 عبناإالو عنيل منن,م ،مجاعة التيمم رضبنة واحندة للوجنه والك نني عندو  

.الشعبي وعطاء ومكحول، واووزاعي وأمحد وأسحاقو
(6)

 

 احلائض والن ساء أذا ط,رتا وعدمتا املاء.  لكاجلنب أذا مل جيد املاء يصيل بالتيمم، وكذو

وروي  بخ يؤخر الصالة أىل أن جيد املاء فيغتسنخ، ،عمر وابن مسعود  أن اجلنب   يصيل بالتيمم عندو

.وجوز التيمم للجنب ذلك رجع عن أن ابن مسعود 
(7)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{2/85}ت سري اخلازن  ( 1)

 {4/27}وهو بول اجلم,ور أيب حني ة ومالك والشافعي والثوري والليث وابن أيب سلمة، أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

 .{140 -1/139}ومغني املحتاج  {5/165}والقرطبي 

وفيه أن الذي  {369}ومسلم  {337}عند البخاري  نحوه وورد {1/637}أخرجه البغوي ر الت سري هبذا الل م  ( 3)

 .، رجخ آخرلنبي سلم عىل ا

 .{1/637}ر اوصخ: املنكبني، واملثبت من ب. وت سري البغوي   ( 4)

 زيادة من )ب(. ( 5)

 . والصحيح أن املسح لليدين دون املرفقنيو ونه فعخ النبي  {5/156}وأحكام القرآن للقرطبي  {1/321}املغني  ( 6)

 .{111}وانظر صحيح مسلم حديث 

 .{1/639}ت سري البغوي  ( 7)
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أمر رجال كان جنباً أن يتيمم ثم يصيل فإذا وجد املاء اغتسخ. أن النبي ملا روي 
(1)

  

        9  :تعنناىل لقولننهبتننيمم واحنند صننالتا فننرض  و  جتننوز

3   بال: أىل أن      :الوضنوء التنيمم أو ظاهر اةية عىل وجوب يدل  [6]املائدة

،الصلواذ بوضوء واحدصىل يوم فتح مكة  أ  أن النبي  ،عند كخ صالة
 (2)

  علهب فقام دليخ الوضوء 

 عني وبتنادة ومالنك عنيل وابنن عمنر والشنعبي والنخوابنن عبناإ عنند بقي التيمم عنىل ظناهره، و

والشافعي وأمحد وأسحاق.
(3)

 

منا  /أ[260] جيوز تقديمه عىل وبت الصالة، وجيوز أن يصيل ما داء من ال رائضعند بوم هو كالوضوء، و

.فق,اء الكوفةوبن املسيب واحلسن والزهري والثوري من,م ا ،مل حيدث
(4)

 

 .وبعدها ,اخ، ببلمن النواف مع,ا ما داءواحدة و فريضة ةز صالاوات قوا عىل جو

رشط،الشافعي طلب املاء  وعند
(5)

.: ليس برشطوعند أيب حني ة 
(6)

  

م،شومالك بن دخ رفاعة بن زيد كان
(7)

، فنهنزل اهلل هنت وعابناهالوينا لسن رسنول اهلل  أذا كلت 

 9       93  9  :اىلنعنت
، دلن,ننالنب ةناللننضنال ونندلنبنتنسني :أي (8) 

     96    بالكرس ضللتب تح الضاد من  لوا()تَض  :برئ ،أي: عن السبيخ.
(9)

  

 ـــــــــــــــــ

أسناده ضعيف، فيه أبراهيم بن حممد بن أيب حيي ، كذبه املديني وحيي  بن سعيد وابن معني، بال عنه اإلمام أمحد: بدري  ( 1)

ج,مي، كخ بالء فيه، ترك الناإ حديثه. وعن البخاري: كان يرل القدر، وكان ج,ميا.  انظر: ميزان ا عتدال 

{1/57} . 

 .{277}أخرجه مسلم  ( 2)

 .{5/152}للقرطبي  أحكام القرآن{ 1/299}املغني  {1/145}غني املحتاج م ( 3)

 .{4/37}أحكام القرآن للجصاص  ( 4)

 .{1/125}مغني املحتاج  ( 5)

 .{4/15}أحكام القرآن للجصاص  ( 6)

 ومها من الي,ود.  ( 7)

 .{11/640}والبغوي  {8/426}، ت سري الطربي باله ابن عباإ  ( 8)

 وهي داذة. {1/391}اءاذ الشواذ أعراب القر ( 9)
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   3  مننننكم :أي،    9       و 9   و      نصنننب

  9       93      :تعناىلهي متصنلة بقولنه       تييز من 

  (1) مستهن ة  وأ       من  93      يغنريون صن ة حممند أي، 

التي أوجبت  لوه عن مواضعهزاوهنم أ ﴾ ﴿ :، وبال هنابدله احلدبوضع أو تغيريهم الرجم 

 حقينق ،كاننت لنه مواضنع بد :يأ[ 41]آية:      :، ور املائدةوضعه في,اتعاىل اهلل  حكمة

حيرفنون ) وبنرئ ما كان له مواضنع،   موضع له بعد اتركوه غريب كههنم حرفوه فحني ،بهن يكون في,ا

(الكالم
(2)

  

يسنهلونه عنن اومنر، فيخنربهم، فنريل أهننم ف ينهتون رسنول اهلل  ابن عباإ: كاننت الي,نود

.قوله، فإذا انرصفوا من عنده حرفوا كالمهيهخذون ب
(3)

 

  9     أي سننمعنا بولننك وعصننينا أمننرك،       :أو غننري مقبننولأي ،

    اسنمع مننا و  نسنمع مننك، أو :   سنمعت،أن س,ماسمع ثم يقولون ر  :كانوا يقولون له

بمعنن  السنب  أو راعنا نكلمك، أي ارببنا، أو هي كلمة بغري العربية /ب[260] أىل الرعونة،  ونهنسبي أي:

 9 9   حتري اً  :أي    9   ر الدينو ون بولنه: راعننا منن املراعناة، وهنم بدحًا  :أي

 كان بوهلم راعنا،وأي: انظر ألينا   9  9      حيرفونه ويريدون به الرعونة

  39 9  3    ،من السب والتغيري أصوب :أي   39     أو انتظرنا

   بليال و  كثريا يؤمنون واهلل   يقول: أو كان احلسن ،اهلل بن سالم ومن أسلم معه عبد :أي ،

أو كان يقول: لو ذلك القليخ هلل لكان كثريا.
 (4)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/215}معاين القرآن للنحاإ  ( 1)

 .{3/372}البحر املحيط  {1/391}أعراب القراءاذ الشواذ ، للنخعي وأيب رجاء، وهي داذة ( 2)

 .{1/1/641}ت سري البغوي  ( 3)

 .{1/715}املرجع السابق ( 4)
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 وانلمننأس)) ود:ن,نة من اليناعنجمنلوريا ونبن ص بد اهللنعيد ونأس بن عبنلك بال رسول اهلل 

روا، نعرف ذلنك، وأصننا نننبنالوا: من ((ه حنقنتكم بننذي جئننون أن النعلمناهلل أنكم لت وناهلل، ف وانقناتو

    93   9  :زلتنفن
 ،التوراة :أي    9 3  ،القرآن :أي (1) 

  6      ف البعري،نا كخنل,نعننج :أي
(2)

،اني,ن منعنن   وأ 
(3)

 ، نوالعين وهوجنراد بالنمنوال 

     و نجعنخ الوجنوه منابنت الشنعر كوجنوه أ، خ غىل الأ اه فنردهوأي: نطمس الوج

القردة،
(4)

.ءا بوعني وفم وحاجب فنجعل,ا كاو نمحو آثارها وما في,ا من أنف أو 
(5)

  

ببنخ أن ينهيت أهلنه،   رسنول اهللملا سمع هنذه اةينة جناء أىل   أن عبد اهلل بن سالم :روي

أصنخ ألينك حتن  يتحنول وج,ني ر  ويده عىل وج,ه ، وأسلم وبال: ينا رسنول اهلل منا كننت أرل أن

.ب اي
(6)

.ملا سمع هذه اةية ر زمن عمر أسلم حبار وكذلك كعب او
(7)

 

ببخ بيام السناعة[]يكون طمس ومس  ر الي,ود أو مل يقع ذلك ونه  ،وعدهم بالطمس أن مل يؤمنوا 
 (8)
  

املنراد  وأالقيامنة،  رراد امل وأ، بن سالم وأصحابه رفع ذلك عن البابنيافلت أسلم  ،و كان وعيد برشطأ

رتك,م ر الضاللة،ي
(9)

رد عن بصائر اهلدل عىل أدبارها ر الك ر الاملراد طمس وجه القلب، وعىل هذا ف 

 والضاللة. 

.)نطمس( بضم امليموكذلك طسم بمعناه، وبرئ  : املحو واإلفساد والتحويخ،هأصل والطمس
(10)

  

 ـــــــــــــــــ

من طريق  {9724}واوثر أخرجه الطربي  {3911}و  أصخ احلديث ر صحيح البخاري من دون ذكر اةية مط ( 1)

 حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت، وهي طريق ضعي ة كت تقدم. 

 .{1/641}باله ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري البغوي  ( 2)

 باله بتادة والضحاك، املرجع السابق. ( 3)

 .{1/272}بال ال راء، معاين القرآن لل راء  ( 4)

 .{128}اله ابن بتيبة،  ت سري غريب القرآن ب ( 5)

 .{1/642}ت سري البغوي  ( 6)

 .{9725}أخرجه الطربي  ( 7)

 مطموإ ر اوصخ والتصحيح من )ب(. ( 8)

 .{1/642}باله جماهد، ت سري البغوي  ( 9)

 .{3/377}براءة أيب رجاء، وهي داذة. البحر املحيط  ( 10)
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    9  69   نجعل,م بردة وخنازير :أي           

وحيشتخ ملا بَ الكلبي: 
(1)

نندم عىل صنيعهمحزة    ،لنه وَف و ونه بينخ لنه: أن بتلتنه نعتقنك، فلنم ي 

نننه لننيس يمنعنننا عننن أو هبنند ننندمنا عننىل الننذي صنننعناأنننا  :هننو وأصننحابه أىل رسننول اهلل  كتننبف

 ،اةينناذ [68]الفرقـان:       9   معناك تقننول بمكننة:أ  أنننا سنن /ب[261]اإلسننالم

        وبد دعونا مع اهلل أهلاً آخر وبتلنا الن س التي حرم اهلل وزنينا، فنزلت:

  :فبعث هبت  اةيتني، [70]الفرقـانأن هذا رشط دديد نخاف أن   نعمخ عمالً  :اجلواببوا ، فكت

أنننا  :فبعثننوا ،فبعننث هبننا ألنني,م            9 9  صنناحلاً، فنننزل: 

            فننزل:  تهنخاف أن   نكنون منن أهنخ مشنيئ

:ورجعنوا أىل النبني  ،فبعث هبا ألي,م فدخلوا ر اإلسنالم  [53]الزمـر قبنخ منن,م، ثنم بنال لوحيشن:تف 

فلحنق وحيشن بالشنام  ((وحيك غيب وج,ك عنني))خربه بال: أفلت  ((أخربين كيف بتلت محزة؟))

هبا أىل أن ماذ.وبقي 
(2)

 

بام رجخ فقال: والرشك ينا رسنول اهلل، فسنكت ثنم  ،اةية [53]الزمـر:﴾   ﴿ ا نزلت:و ملأ

 كبنريةعنىل الرجنخ  مناذكان أذا و أ (3)،اةية           :فنزل ،بام أليه مرتني أو ثالثاً 

مسكنا عن الش,اداذ.هف ، النار حت  نزلت هذه اةية أهخنه من أ ,دد   د رسول اهلل ع, عىل
(4)

  

.ر القرآن أرج  آية أهنا :عن عيل
(5)

             

.((ومن ماذ يرشك باهلل ديئاً دخخ النار   يرشك باهلل ديئاً دخخ اجلنة، من ماذ)):  بال
(6)

 
 ـــــــــــــــــ

مع  يوم أحد، بدم عىل النبي  احلبيش، كان موىل طعيمة بن عدي، وبيخ: موىل أخيه، بتخ محزة  وحيش بن حرب ( 1)

 .{6/601}. اإلصابة وفد أهخ الطائف، وهو باتخ مسيلمة الكذاب. عاش أىل خالفة عثتن 

 .{1/642}أورده البغوي بسنده عنه  ( 2)

وأسناده ضعيف جل,الة دي   {450 -8/449}ي عن أبيه عن الربيع أخرجه الطربي من طريق ابن أيب جع ر الراز ( 3)

وانظر تعليق  {1126}الطربي، حيث بال: حدثت، وضعف أيب جع ر الرازي، ف,و صدوق يسء احل م التقريب 

 الشي  أمحد داكر عىل ت سري الطربي. 

 .{17601 -17483}من طرق، وأسناده جيد، جممع الزوائد  مروي عن ابن عمر  ( 4)

 .{1/643}ت سري البغوي  ( 5)

 .{93}أخرجه مسلم  ( 6)
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 بال أبو ذر: بلنت: ((بال:   أله أ  اهلل، ثم ماذ عىل ذلك أ  دخخ اجلنة ما من عبد)) : أيضا وبال

وأن زنن  وأن )) أن زنن  وأن اق؟ بنال:: وبلت ((وأن زن  وأن اق)) وأن زن  وأن اق؟ بال

وكان أبو ذر أذا  ((وأن زن  وأن اق عىل رغم أنف أيب ذر))بلت: وأن زن  وأن اق؟ بال:  ((اق

[اهب]حدث 
 (1)
بال: وأن رغم أنف أيب ذر.  

(2)

  

بن عمرو والنعتن بن أوىف ومرحنب بنن زيند بحري جاء
(3)

 ،بهط ناهلم بجتعنت,م منن الي,نود 

، ما عملنا بالن,ار يك نر مثل,مبالوا: ما نحن أ   (( ))فقالوا: يا حممد هخ عىل هؤ ء من ذنب؟ فقال: 

 (4).اةينة   9       ر عنا بالن,ار، فنهنزل اهلل تعناىل:عنا بالليخ، وما عملنا بالليخ يك 

.اهلم ر الصالة، يزعمون أهنم   ذنوب هلم فتلك التزكيةو كانوا يقدمون أط أ
(5)

  

  9 9  9  [18]املائـدة:     6  :و نزلت ر الي,ود والنصنارل حنني بنالواأ

     :يننننة بعضنننن,م لننننبعض،و هننننو تزكأ  (6) [111]البقــــرة
(7)

          :أي

ي تنخ بنني اوصنبعني منن  منا هنو أووهنو اسنم ملنا ر دنق الننواة،         /ب[261]يط,ر

الوس ،
(8)

 ديئا ماو أذ بد ذكر أخس اودياء.   يظلمونفيه أدارة أىل أهنم  

      39   ر تغينريهم  الكنذب خيتلقنون عنىل اهللكيف يا حممد، انظر

 الكذب.  :أي          كتابه،

 9       9  69 9  ت والطننننناغوذبننننناجل 

،تعناىل اهلل غنريكنخ معبنود أو ،نايعبند اصنتن كان
 

،السنحر والطناغوذ الشنيطانأو اجلبنت 
 

أو اجلبنت 

 ـــــــــــــــــ

 ر )ب( هبذا ( 1)

 .{33-154ح94}ومسلم  {5827-3222-2388}أخرجه البخاري ر عدة مواضع  ( 2)

 وهؤ ء من الي,ود. ( 3)

 .{155}ذكره الواحدي ر أسباب النزول مرسال عن الكلبي بال أسناد  ( 4)

 .{8/454}ربي باله جماهد وعكرمة ت سري الط ( 5)

 .{1/644}وت سري البغوي   {8/452}باله احلسن والضحاك وبتادة ومقاتخ، املرجع السابق  ( 6)

 .{8/455}، ت سري الطربي بول عبد اهلل بن مسعود  ( 7)

 القاموإ، مادة: فتله. ( 8)
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،، أو بالعكس بلسان احلبشنةاجلبت: الكاهن، والطاغوذ: الساحراووثان، والطاغوذ: دياطني، أو 
 

،: كعننب بننن اورشف، والطنناغوذخطننبأاجلبننت: حينني بننن أو 
 

، تعنناىل كننخ مننا حننرم اهلل اجلبننتأو 

اإلنسان. يوالطاغوذ كخ ما يطغ
(1)

 

بن اورشف ر سبعني راكباً منن الي,نود أىل مكنة بعند أحند ليحنال وا بريشناً عنىل  خرج كعب  

و  ننهمن أن يكنون هنذا  ،صناحب كتناب احممندأن ، فقال أهخ مكة: أنكم أهخ كتاب ورسول اهلل 

 هنزل اهللمعكم فاسجدوا هلذين الصنمني وآمننوا هبنت ف عنخ ذلنك، فنفإن أردتم أن نخرج  ،مكرًا منكم

مننكم ثالثنون ومننا ثالثنون فنلنزق أكبادننا  ليجنمثم بنال كعنب:     69 9  تعاىل:

حممند  أم، نحن اطريق أهدلثم بال أبو س يان لكعب: أينا ، عىل بتال حممد، ف علوا نابالكعبة فنعاهد رب

ونسنقي,م املناء ونقنري  للحجنيام فقال أبو س يان: نحن ننحر الكوماء ،اعرضوا عيل دينكم :له قالف؟ 

ربنا ونطوف به، وحممد فارق دين آبائه وبطع النرحم  تون ك العاين ونصخ الرحم ونعمر بي ،الضيف

  9 فنهنزل اهلل تعناىل: ،فقال كعب: أنتم واهلل أهدل سبيالً  ،احلديث هوفارق احلرم، وديننا القديم ودين

      9  (2) ي: كعبننننننناً وأصنننننننحابه أ  96 9   أي: 

 :أي        6   أيب سنن يان وأصننحابه   9 9   الصنننمني

  .وأصحابه   احممد

عنند أيب حناتم   9  9   ثم اسنتهنف الكنالم فقنال:
(3)

        9 

     

    زائندةي: أهلم؟ وامليم أ    9    ،ي: لنيس هلنم منن امللنك يشءأأنكنار، 

ومن,نا  /أ[262] تكون ر ظ,نر الننواةرة النق هو      9    ولو كان هلم من امللك يشء

صبع كت ينقر الدرهم.اوهو نقر اليشء بطرف  وأتنبت النخلة، 
 (4)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{2/107}وزاد املسري  {1/645}البغوي  {465-8/461}انظر هذه اوبوال ر ت سري الطربي  ( 1)

وعن  وكذا الطربي عن ابن عباإ  {156}ذكره الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد، وذكره بنحوه عن عكرمة  ( 2)

 .{468 -8/466}السدي 

 {87}السجستاين، من علتء الوبف. وتقدم ص  أي: الوبف حسن عند أيب حاتم ( 3)

 والقاموإ مادة: نقر. {1/496}ت سري املاوردي   ( 4)
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   9  أكرم,م اهلل تعاىل ما عىل لي,ود، حيسدون العربي: اأ،
(1)

 أو املراد بالنناإ رسنول 

  له من النساء، وبالوا: ما له هنم أ  النكناح،تعاىل  عىل ما أحخ اهللوحده حسدوه
(2)

حسندوه عنىل  أو 

آل أبنراهيم: و            39 3 بوله تعناىل  يالنبوة وه

فمن فرس ال ضخ     3    حلكمة النبوةاو ،أنزل علي,ت داود وسليتن، والكتاب: ما

ألنف  ، كان لسنليتنأيضا فامللك العظيم ر حق داود وسليتن علي,ت السالم كثرة النساء ،بكثرة النساء

يومئنذ أ  تسنع  ومل يكنن لرسنول اهلل  ،ية، وكان لنداود مائنه امنرأةة وسبعتئة ا  م,ري ثالثتئةامرأة 

عبنند اهلل بننن سننالم  و، وهننحممنند ي: أ        ،نسننوة، فلننت بننال هلننم ذلننك سننكتوا

 ةراجعنن     و      اهلنناء ر بولننهو           وأصننحابه 

، فكنان زرع أبنراهيم  أ ف,لك زرع الناإ  ،ن أبراهيم زرع سنة وزرع الناإو و أىل أبراهيم

يقول: من آمن يب أعطيته فمن آمن به أعطاه، ومن مل يؤمن به منعه.
 (3)

 

 .يك رفمن,م من يؤمن به، ومن,م من  :عن  ا ستقبال، أياحلاسدين ر معن هؤ ء خرب  أو هو

ابنن سنالم وأصنحابه، وك نر كعنب  فنآمنفمن,م من آمن بنه ر علنم اهلل تعناىل، ومنن,م منن ك نر،  وأ 

د) :، وبرئوأصحابه رصف. :أي ،بضم الصاد (ص 
(4)

  

          ( ب تح النونصلي,منَ ) :وبرئ،
(5)

 نشوهيم. :أي 

    9    ا حرتاق.أو مل يرد بالنضام جلودهم  احرتبت أي كلت 

،بيضاء كهمثال القراطيس ون جلوداً ابن عباإ: يبدل
 (6)

.مرة مائة تبدل ر ساعة وأ 
 (7)

  
 ـــــــــــــــــ

 .{1/646}ل بتادة، ت سري البغوي با ( 1)

 باله ابن عباإ واحلسن وجماهد، املرجع السابق. ( 2)

 {185}ور أسناده: أبو محزة الثتى ضعيف رافيض. التقريب  {3/329}أخرجه الثعلبي  ( 3)

 .اذةوهي د {3/389}براءة ابن مسعود وابن عباإ وابن جبري وعكرمة وابن يعمر واجلحدري، البحر املحيط  ( 4)

 وهي داذة.  {1/191}املحتسب  {1/392}أعراب القراءاذ الشواذ  ،براءة محيد ( 5)

 .{1/647}، ت سري البغوي باله ابن عباإ  ( 6)

ور أسناده نافع بن  {2/305}، ذكره ابن كثري ر الت سري وعزاه  بن أيب حاتم وابن مردويه بول معاذ بن جبخ  ( 7)

 ه أمحد ومجاعة، وكذبه ابن معني، وبال أبو حاتم: مرتوك ذاهب احلديث. ميزان هرمز موىل يوسف السلمي، ضع

 .{1/382}وانظر ختريام اوحاديث واةثار  {4/243}ا عتدال 
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كلت أكلت,م بيخ هلم عودوا فيعودون كت كانوا.  ،كخ يوم سبعني ألف مرة احلسن: تهكل,م النار
(1)

 

 (2).((مثخ أحد، وغلم جلده مسرية ثالث رضإ الكافر)) : بال

جللود غري تلك اجللود، أذ تعذيب جلد مل يع  غري  يرد أن امل :بالوا      :تعاىل وبوله

اوول أ   /ب[262]: صنعت من خاتي خاتاً غريه، فاخلاتم الثاين هوككقولوأنت يريد تغري ص اهتا،  جائز،

ه مريضًا دن ًا فيقول: أنا غري الذي آثم بعد ر ،صحيحاً  اً ءمراترك  ذا منة والص ة تبدلت، وكغايأن الص

 همنحنرج من لنثم خي ،تً نحند اجللد لاثم يع ،من حلم الكافرآخر يبدل جلد  أو وول،ع,دذ، وهو عني ا

،لد آخرنج
(3)

ومل يقخ:    9 9  :بوله تعاىل ه، دليلر اجللد   اجللدالشخ    يعذب وأ 

 قاب[ع]كون زيادة تيلبس أهخ النار جلودًا   تهمل، فتعاىل و أن اهلل أ ،لتذوق
(4)

كلت احرتق جلد  أو 

وهي   تهمل. [50]إبراهيم:      :وله تعاىل، كقغريهبدهلم جلدًا 
(5)

       

عىل اوعداء كت حكم بدوام  حكيم بدوام العذاب :أي   3   دديد النقمة ممن عصاه :أي

 .النعيم لألولياء

    9     السنني ر  كنت كاننت ،هذه سني الوعد

منن  :أي              للوعيند        :بوله تعناىل

          ،احليض

احلجبي، عثتن بن طلحة كان
(6)

طلب امل تاح ال تح  عاممكة  بيت، فلت دخخ النبي سادن ال 

ت ، وبال: لو علمأن يعطي,م أب ومع عثتن،  هو فقيخ: ،باب وصعد السطحال بد أغلق عثتن وكان

ثم البيت وصىل فيه ركعتني،  فدخخ  برسا، أخذ امل تاحويده  نه رسول اهلل مل أمنعه، فلول عيل أ

 ـــــــــــــــــ

 .{1/647}ت سري البغوي  ( 1)

 .{2851}أخرجه مسلم  ( 2)

 .{1/648}باله السدي، ت سري البغوي  ( 3)

 مطموإ ر اوصخ والتصحيح من )ب(. ( 4)

 بول عبد العزيز بن حيي ، املرجع السابق. ( 5)

بن أيب طلحة العبدري، حاجب البيت احلرام وأحد امل,اجرين، أسلم عام احلديبية، هاجر مع خالد بن  عثتن بن طلحة ( 6)

 .{4/450}هن انظر: اإلصابة 42الوليد وعمرو بن العاص أىل املدينة. ذ 
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     :وجيمع له بني السقاية والسدانة، فهنزل اهلل تعاىل امل تاح سهله العباإ أن يعطيهف خرج،

      ل اهللفهمر رسو  ر أليه، فقال عثتن: أد,د اعتذا رد امل تاح أىل عثتن وب

دفعه أىل أخيه ديبة، عثتن أن حممدًا رسول اهلل، فلت ماذ
(1)

ر  والسقاية السدانةف ,و ر ولده أىل اةن،ف 

.يومالأىل  اأو دمه
(2)

 

 وهنذه السنورة أو ار ي كنتم ننةأما ووديعة أمن  لآلدميني أوعليه من حق اهلل  ما يؤتن وهذا عام ر كخ

 .مكية مدنية والقصة

.((  أيتن ملن   أمانة له و  دين ملن   ع,د له)) :أ  بال رسول اهلل  : بلت خطبناأنس بال 
(3)

 

  3  9  3 9     3   (4)  يعظكم به الذي نعم اليشء :أي 

           

 ـــــــــــــــــ

 وهو اووب  القريش العبدري، أسلم يوم ال تح، وكان ممن ثبت يوم حنني بعد أن أراد اغتيال النبي  ثتنديبة بن ع ( 1)

 .{3/370}هن انظر: اإلصابة 59يده عىل صدره فثبت اإليتن ر بلبه، ذ فوضع النبي 

تلقاه عنه غري واحد، من,م الواحدي، وفيه زياداذ منكرة، من,ا: بال ابن حجر: كذا أورده الثعلبي بغري سند جازما به، و ( 2)

كان ببخ ال تح بمدة، ومن,ا: أنه أغلق الباب وصعد السطح، واملعروف ر كتب  أن املح وظ أن أسالم عثتن بن طلحة

ت أمه من دفعه فدار بين,ت ر ذلك كالم كثري، ثم ملا طلب منه امل تاح امتنع السري أن امل تاح كان عند أمه، وأن النبي 

وما زالت السدانة في,م أىل اليوم،  {894 -2/893}كيف يلتئم بوله: لول يده مع كونه فوق السطح. اهن العجاب 

أي:  زع,ا منكم أ  ظامل((بني طلحة خالدة تالدة   ين ))خذوها يا: وم تاح الكعبة بهيدهيم   ي تح,ا غريهم، وبد بال 

 حجابة الكعبة.      

للبزار  {341}وعزاه اهليثمي ر املجمع  {194}وابن حبان  {13222 -12589 -12406}أخرجه أمحد  ( 3)

والطرباين ر اووسط، وبال: فيه أبو هالل وثقه ابن معني وغريه وضع ه النسائي وغريه.اهن وحسنه اورناؤوط ر 

 .   {1/8}. وللحديث دواهد. انظر: مشكاة املصابيح تعليقه عىل املسند

 /أ[ عند بوله تعاىل: )نعت(263هناية اللوحة ] ( 4)
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الناإ  أىل اهلل يوم القيامة وأبرهبم منه جملساً أمام عادل، وأن أبغض أن أحب الناإ)) :بال 

.((روأددهم عذاباً أمام جائ أىل اهلل يوم القيامة
 (1)

  

       9   3  حدهم ذو عىل غري بياإ او

هم ال ق,اء والعلتء الذي يعلمون الناإ معامل دين,م،و كالنساء،
(2)

  9   9: قوله تعاىلل 

    9      ::اومراء.و الو ةهم  أو [83]النسا
 (3)

 

فنإذا فعنخ ذلنك فحنق عنيل  ،أن حيكم بت أنزل اهلل ويؤدي اومانة : حق عىل اإلمامبال عيل 

.ه ويسمعواالرعية أن يطيعو
 (4)

 

 أطاعني،، ومن يطع اومري فقد فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عىص اهلل من أطاعني)) :بال 

.((ومن يع  اومري فقد عصاين
 (5)

 

بمعصنية فنال  ، فإذا أمريت أحب وكره، ما مل يؤمر بمعصيةاملرء املسلم ف السمع والطاعة عىل))  وبال

.((سمع و  طاعة
 (6)

 

واملنشنط  ،اليرسنو العرسنعىل السمع والطاعنة ر   عبادة بن الصامت بال: بايعنا رسول اهلل

ت كنا   نخاف ر اهلل لومة  ئم.حيثنقول باحلق نقوم أو واملكره، وأن   ننازع اومر أهله، وأن 
 (7)

 

عبند  نزلنت ر أهننا    9   3  ﴿ :بوله تعاىل أن : ابن عباإ

،اهلل بن حذافة بن بيس بن عدي
 

ر اية. أذ بعثه النبي 
 (8)

  

 ـــــــــــــــــ

وبال: حديث حسن غريب   نعرفه أ  من هذا الوجه.اهن  {1344}والرتمذي  {11542 -11190}أخرجه أمحد  ( 1)

 ور سنده عطية العور وهو ضعيف. 

 .{1/650}، ت سري البغوي  والضحاك وجماهد  بول ابن عباإ وجابر واحلسن ( 2)

 ، املرجع السابق.بول أيب هريرة  ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

 .{1835}ومسلم  {7137 -2957}أخرجه البخاري  ( 5)

 .{1839}ومسلم  {7144 -2955}أخرجه البخاري  ( 6)

 .{1840}ومسلم  {7199 -7056 -7055}أخرجه البخاري ر مواضع  ( 7)

 .{1834}ومسلم  {4548}أخرجه البخاري  ( 8)
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،بكر وعمر  واومر أب بهوىراد امل وأ
(1)

،عون هلم بإحسانهم امل,اجرون واونصار والتاب أو 
(2)

عترا  أو أن 

فنهمر اهلل تعناىل بطاعنة   فهجار رجخ بعريا من خالد، فلت بدما رفعناه أىل النبني كان مع خالد ر اية 

أوى اومر.
 (3)

   

       كهن املتنازعني يتجاذبان ويتتنعنان، ،اختالف اةراء وأصله من النزع :والتنازع
(4)

 

      كتنناب اهلل :أي  9  والننرد أىل الكتنناب  ،وبعنند وفاتننه أىل سنننته، مننادام حينناً  :أي

 لنرد أىل اهلل والرسنول أن يقنول ملنا  أو ا ،فإن مل يوجد فسنبيله ا جت,ناد والسنة واجب أن وجد في,ت،

أذ كنخ واحند منن املتننازعني  /ب[263] ا جت,ناد دليخ عىل وجوب وهذه اةية من أوضح، أعلم  يعلم: 

  ،أي: الرد أىل اهلل والرسول       9   9  ، خالف رأي صاحبه تعاط 

    :مآ ً.  أي 

لعلمه كم أىل حممد، ارجخ من املنافقني خصومة فقال الي,ودي: نتحمن الي,ود و كان بني رجخ

يهخذون الردوة  أهنمأنه   يهخذ الردوة و  يميخ ر احلكم، وبال املنافق: نتحاكم أىل الي,ود لعلمه 

  9   :اهلل تعاىل نزلهأليه، ف نج,ينة فيتحاكتبني كاهن ر  نتياأويميلون ر احلكم، فات قا عىل 

      9    6     9  (5) كانت و

 ن. اك, أحد الطواغيت واحد ر ج,ينة وواحد ر أسلم، ور كخ حي

 ـــــــــــــــــ

 .{1/652}باله عكرمة، ت سري البغوي  ( 1)

والذي يظ,ر من أدلة الكتاب والسنة، أن و ة اومر هم العلتء واومراء، وأبو  {1/653}باله عطاء، املرجع السابق  ( 2)

 بكر وعمر ريض اهلل عن,ت، داخالن ر ذلك من باب أوىل، واهلل أعلم.

وابن مردويه والواحدي ر أسباب النزول من طريق  {8/498}أخرجه الطربي  من طريق أسباط عن السدي مرسال  ( 3)

واحلكم وأبو صالح وهو باذان  {159}احلكم بن ظ ,ري عن السدي عن أيب صالح عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت 

فلم  عىل بومأغار أن خالدًا هي وضح، واملصنف اخترص القصة فصار كالمه غري وا {262 -163}ضعي ان، التقريب 

اخلرب، فهت  خالًدا، فقال: خخ  عن الرجخ، ، فسمع عتر عتر فهخذه، وكان بد أسلم وأخذ أمانا من جيد أحًدا غري رجخ

 فإنه بد أسلم، وهو ر أمان. فقال خالد: وفيم أنت جتري؟ 

 الصحاح، مادة: نزع. ( 4)

 .{161}والواحدي ر أسباب النزول  {508}ذكره الطربي عن الشعبي مرسال  ( 5)
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 الطناغوذ، فنهب  الي,نودي أ  تعناىل ف، وهنو النذي سنته اهللأىل كعب بن اورش ننطلقاملنافق:  بال:

ق، وبنال: ففقىض للي,ودي، فلت خرجا من عنده لزمه املننا رسول اهلل  يا، فهترسول اهلل  اإلتيان أىل

اختصمت أننا وهنذا أىل حممند فقىضن ى علينه فلنم ينرض  :لعمر ، فقال الي,وديبنا أىل عمر  انطلق

: نعنم، بنال هلنت رويندكت حتن  للمنافق: أكذلك ؟ بال فقال عمر  ،أليك وزعم أنه خاصم ،بقضائه

ثنم خنرج فضنب املننافق حتن  بنرد،  ،فدخخ عمر البيت وأخذ السيف وادنتمخ علينه ،أخرج أليكت

قنال جربينخ: أن ف ،وبال: هكذا أبيض بني من مل يرض بقضاء اهلل وبضناء رسنوله ، فنزلنت هنذه اةينة

باطخ، فسمي ال اروق.فرق بني احلق وال عمر 
(1)

 

     3   9     :بقوله بالك ر بالطاغوذ تعاىلاهلل  ثم أمر

    9      9  9        هذه أيضا ر

  املحاكمة.ومعن  املنافق والي,ودي 

 3        بت  أي: كيف يصنعون أذا أصابت,م مصيبة

.ملنافقني ر الدنيا واةخرةهي كخ مصيبة تصيب مجيع ا أوي: عقوبة صدودهم، أ، بدمت أيدهيم
(2) 

املصيبة براد امل وأ ،لك حييونك وحيل ون :يأ [أ/264]      فقال: ،عن فعل,م ثم أخرب تعاىل

أىل  حاكمةاملما أردنا  :أي       ،، ثم جاؤوا يطلبون ديتهاملنافَق   بتخ عمر  

 : كقوله تعاىلحقًا وعد ً،  وأ، صواباً أحسانًا ر القول، و :أي ،     عمر

9    9 :أو ،احلقموافقة  التوفيق: وأ، هو أحسان بعض,م أىل بعض وأ [107]التدبة :

،التهليف واجلمع بني اخلصمني
(3)

  9 9        من أي: علم ما ر بلوهبم

    ن ببول عذرهم ع وأ ،أي: عن عقوبت,م     بوهلم فوهو خال ،الن اق

 ـــــــــــــــــ

 .{4/519}وانظر: الدر املنثور   {162}ذكره الواحدي ر أسباب النزول من طريق الكلبي عن ابن عباإ  ( 1)

 .{2/105}انظر: ت سري اخلازن  ( 2)

 .{1/656}ت سري البغوي  ( 3)
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      القول البليغ أن يقول  أو ،أن مل يتوبوا و توعدهم بالقتخأ، اهلل ,مخوف :أي

،هلم: أن أظ,رتم ما ر بلوبكم من الن اق بتلتم
 

ر  بو ً بليغاً وبخ هلم  ر املأل فهعرض عن,م وعظ,مأو 

اخلالء،
(1)
 ر بلبه. والبليغ الذي يدرك بلسانه كنه ما ،بآية القتال خهذا منسو و 

      9     :بد تعاىل ون اهلل  ووجبت بهمر اهلل طاعته أن  أي

بإذن اهلل أي:      ،ثم يبتدئكالم تام،    9  :أن بوله، وزعم بعض,م أذن فيه وأمر به

 :أي  9      ،وبضائه هبعلم :أي     :، ومعن يكون وبوع طاعته

       9 9 9      بتحاكم,م أىل الطاغوذ
 ،اسمه حاطب بن أيب بلتعة ،خاصم رجاًل من اونصار  :أن الزبريروي 

(2)

د,د بدرًا ر  

رشاج
(3)

 قالف ((زبري، ثم أرسخ أىل جارك اسق يا)): كانا يسقيان به كالمها، فقال ومن احلرة  

اسق ثم احبس حت  يبلغ )) :، ثم بالاونصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهلل 

   :نزلتف ،سعة أدار عىل الزبري برأي بد لزبري، وكان ببخ ذلكحق افاستوع  حينئذ  ((اجلدر

    3     (4) ق والي,ودي اللذين اختصت و نزلت ر برش املنافأ

.رأىل عم
(5)

 

  استهنفون أهنم مؤمنون ثم   يرضون بحكمك، ثم نمنزعنيس اومر كت ينأي: ل    :عاىلنوله تنب

  حكًت، تكونحت  حيكموك: أي  يؤمنون /ب[264]   :، أيبست        وأأي: اختلط 

 ـــــــــــــــــ

 انظر: املرجع السابق. ( 1)

أىل  بن عمرو اللخمي، فيه نزلت أول سورة املمتحنة، وكان حلي ا للزبري، بعثه رسول اهلل  حاطب بن أيب بلتعة ( 2)

 .{2/4}هن انظر: اإلصابة 30املقوبس ملك اإلسكندرية، ذ 

اج ( 3) َ  ب احلديث  مادة: رشج.مجع  رشج، والرشجة: مسيخ املاء من احلرة أىل الس,خ. الن,اية ر غري الرش 

 .{2357}ومسلم  {2708 -2361}أخرجه البخاري ر مواضع ( 4)

 تقدم ذكره بريبا ر الص حة السابقة. ( 5)
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(1)دكاً، :أي        [ 56]الداقعة:      :تعاىل ، كقولهزائدة    كونت

و أ 

،أثتً أو  ضيقاً،
 

نكارهمأي: يهثمون بإ 
(2)

        

9      3   :كت أمرنا بني أاائيخ  فرضنا،وأوجبنا  أي    

  كهمرنا بني أاائيخ باخلروج من مرص :أي     ما  :أي ،اهلاء عائدة عىل القتخ واخلروج

لو كتب علي,م القتخ واخلروج عن الدور ما كان واملعن :  وبطاعته، أمرتم أ  بالرضا بحكم الرسول

باتخ  بن دتإو ونه كان بد سمع هيوديا يقول للمقداد:نزلت ر ثابت بن بيس      ي عله 

فدعانا  ،واهلل لقد أذنبنا مرة ر حياة موس   ،بين,م احلكمويت,مونه ر ، يزعمون أنه نبي اهلل هؤ ء

، وبال الي,ودي فبلغ بتالنا سبعني أل ا ر طاعة ربنا حت  ريض عنا ،ابتلوا أن سكم :أىل التوبة منه وبال

واهلل لو أمرين  ابن دتإ عند ذلك:فقال ، رسول اهلل  بد تسخط بحكم ذلك ملا رأل اونصاري

.ل علتأن أبتخ ن ء  حممد 
 (3)

 

وهم  بال عمر وعتر بن ياا وعبد اهلل بن مسعود وناإ من أصحاب النبي  ، نزلت هذه اةية أو ملا

 أن منن أمتني)) فقنال:  احلمد هلل الذي عافانا، فبلنغ ذلنك النبنيف ،ل علنابذلك واهلل لو أمرنا  :القليخ

 ((لرجا ً اإليتن ر بلوهبم أثبت من اجلبال الروايس
(4)

 

حيمخ الن ي عىل ستثناء، نعت ملصدر حمذوف، تقديره أ  أيتنا بليال، أو ابالنصب  )أ  بليال( ابن عامر

 ،بالرفعمن بقي واإلجياب 
(5)

من  :أي      9      الضمري ر بدل من  

     إليتهنمحتقيقًا  :أي  39      طاعة الرسول والرىض بحكمه 

    9     . 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/658}باله جماهد، ت سري البغوي  ( 1)

 باله الضحاك، املرجع السابق. ( 2)

بن حجر ر ال تح وبال: ور صحة هذا نظر. ونقله عنه ا {3/340}ذكره الثعلبي عن الصاحلي بال أسناد، وهو جم,ول  ( 3)

 ور حديث الصحيحني املتقدم غنية عن هذا اوثر الضعيف. واحلمد هلل. {5/45}

 -4/528}وعزاه السيوطي ر الدر  بن املنذر وابن أيب حاتم  {3/341}ذكره الثعلبي عن احلسن ومقاتخ بال أسناد  ( 4)

  {8/526}السبيعي وأخرجه بنحوه الطربي عن أيب أسحاق  {529

 .{1/515}وأحتاف فضالء البرش  {2/250}انظر: النرش  ( 5)
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يعرف  ،وبد تغري لونه اومفجاءه ي ،دديد احلب لرسول اهلل  ،موىل رسول اهلل  ثوبان كان

أذا مل  /أ[265]غري أين  ،فقال: ما يب مرض و  وجع ((ما غري لونك؟)): احلزن، فقال له  أثر ر وج,ه

ونك ترفع مع  ،رة فهخاف أن   أراكأرك استوحش وحشة دديدة حت  ألقاك، ثم ذكرذ اةخ

اهلل نزل هالنبيني، وأين أن دخلت اجلنة كنت ر منزلة أدن  من منزلتك، وأن مل أدخخ اجلنة   أراك أبداً، ف

 (1).اةية     9 9       :تعاىل

وأننت ر الندرجاذ العلينا ونحنن أسن خ  ،: كيف يكون احلال ر اجلننةيا رسول اهلل وامجاعة بال نأ وأ

منك؟ فكيف نراك؟ فهنزل اهلل تعاىل هذه اةية.
(2)

  

ددذ هلنا كثنري ما أع :بال ((ما أعددذ هلا؟)) :يقول: مت  الساعة؟ فقال وهو النبي  ن بدويا أت أأو 

 ))املرء مع من أحب ((:  :، أ  أين أحب اهلل ورسوله، فقالصالة صيام و 
(3)

 

 ةجمالس  ت وهتم  :أي        9 9 9 9  :ومعن 

بيخ: هم والش,داء اونبياء، والصديق البالغ ر الصدق،  رتبةفعون أىل أهنم ير   ت,م،رؤيواونبياء 

، والصديقون أبو بكر، و النبيون هنا: حممد أو الذين استش,دوا ر سبيخ اهلل، أحد، أ د,داء

 سائر الصحابة  ، والصاحلونعمروعثتن وعيل والش,داء 
(4)

   9    ي: رفقاءأ ،

  .أي: أط ا ً   [5]احلج:    3   :موضع اجلمع، كقوله يوضع دوالواحد ب

 9 9          نالوا أنت  أهنم أدارةأي: ثواب اةخرة، وفيه

 .بطاعت,م   تلك الدرجة ب ضخ اهلل

بالوا: و  أننت ينا رسنول  ((واعلموا أنه   ينجو أحد منكم بعمله باربواو سددوا)) :بال 

.((تهو  أنا أ  أن يتغمدين اهلل برمح))اهلل؟ بال: 
(5)

  

 ـــــــــــــــــ

بسنده نحوه، من  {2/321}وذكر ابن كثري ر ت سريه  {165}ذكره الواحدي ر أسباب النزول عن الكلبي بال أسناد ( 1)

 ل بإسناده بهسا. حديث عائشة ريض اهلل عن,ا، وليس فيه ذكر ثوبان، ونقخ عن احلافم املقديس بوله:   أر

 .{1/659}باله بتادة، ت سري البغوي  ( 2)

 .{2641 -2640 -2639}ومسلم  {6170 -6168 -6167}أخرجه البخاري ر مواضع  ( 3)

 .{1/659}باله عكرمة، ت سري البغوي  ( 4)

 .{2817 -2816}ومسلم  {6463 -5673}أخرجه البخاري  ( 5)
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          لل,لكة معصيةيغني حذر من بدر، غري أن ا ستسالم، 

 .أذا مال ينرصف من احلائط وكان  ،ونتوكخنعقخ احلذر وأن بخذ اونا بوبد أمر

   6    أي: اايا مت ربني اية بعد اية، ،ةبَ واحدهتا ث
(1)

     ڻ    :أي

   .اجلتعةك رض عىل الك اية  اجل,ادفرض  :ختيري ولذلك بيخ ا، أو هذكم مع النبي جمتمعني كل

  3 9 9 
(2)

ليتثابلن عن اجل,اد، وهو عبد اهلل بن أيب املنافق، وأأي: ليتهخرن،  
(3)

والتبطئة:  

،ةتبطئ يبطم ه: أبطه أبطاًء وبطأيضا ك؟ أي: ما أخرك؟ ويقالبطه، يقال: ما التهخر
 (4)

  9 والالم ر 

 ،وبال  للقسم 3  ر اجلنسية والنسب  نو  جتتع,م مع أهخ اإليتكان نزوهلا ر املنافقني أنو

أذا احتبس بن سه.ئن( خ ي ة من أبطه ط  بْ نوبرئ: )لي   ،وأظ,ار اإلسالم،   ر حقيقة اإليتن
 (5)

  

  36     :بتخو هزيمةأي،        9       ًأي: حارضا،  

 9 3     فتح وغنيمة :أي،  99  هذا املنافق :أي،   9 3 3  

  تعاىلقوله نخ بنصنتنم ذانه:   36        9        

 9 3 3     .أي: معرفة 

،بالياءمن بقي و اوعىل ،املعجمة بالتاء ﴾  9 3 ﴿ابن كثري وح   
 (6)

       

        ،اً وافراً من الغنيمة.حظأي: آخذ  نصب جواب التمني بال اء  

   6    9 9    ،يشرتون،  :أينزلت ر املنافقني

و نزلت ر املؤمنني أ، ثم باتلوا املنافقون أهيا معناه: آمنواوخرة، خيتارون الدنيا عىل اة ومعناه:

املخلصني،
(7)

، أي: يبيعون الدنيا باةخرة وخيتارون اةخرة ،ونرتفليقاتخ ر سبيخ اهلل الذين يش :أي 

 ـــــــــــــــــ

 لسان العرب، مادة: ثوب. ( 1)

 /ب[ عند بوله )منكم(.265ية اللوحة ]هنا ( 2)

 . {4/535}بول مقاتخ بن حيان، أخرجه السيوطي ر الدر املنثور، وعزاه  بن املنذر وابن أيب حاتم  ( 3)

 لسان العرب، مادة: بطه. ( 4)

 .{3/414}البحر املحيط  {1/395}أعراب القراءاذ الشواذ  براءة جماهد وهي داذة، ( 5)

 .{1/516}وأحتاف فضالء البرش  {2/250}انظر: النرش  ( 6)

 .{1/662}ذكره البغوي بال أسناد،  ( 7)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

280 

 يظ ر  ويستش,د أ :يأ     6     ومعن  البيع ا ستبدال وا ختيار 

      خالد وخري   ،حخوالكسائي الباء ر ال اء حيث  وخالد يدغم أبو عمرو 

.ومن بقي باإلظ,ار[ 11]احلجرات:    9  9 ر 
(1)

 

ن صنالة و  صنيام عمثخ القانت الصائم الذي   ي رت اهلل كر سبيخ  مثخ املجاهد)) : بال

.((فيدخله اجلنة اهلل أو يتوفاه أىل أهله بت يرجعه من غنيمة وأجر، تعاىل حت  يرجعه اهلل
 (2)

  

  93    6   أ[266]يعاتب,م عىل ترك اجل,اد/  9  ن أي: ع

    9 9 9 و ر ختلي  املستضع ني من أيدي املرشكني أاملستضع ني، 
 يقولونالذين  أو هم يلقون من املرشكني أذل كثرياً،كان بمكة مجاعة من الرجال والنساء والولدان 

  99 أهل,ا وخ ض  وايعني: مكة، أي: املرشك      9 99   :نيعاد

 ،رنانأمأي: من ييل     9   9  ،هعين  ررذ برجخ حسنٍةٌٍنال منقنا ينمنك، ريةنقنللت نعنن

  9       :وىل علي,م عتاب  ،مكة تعاىل فلت فتح اهلل يمنع العدو عنا،نارصا أي

بن أسيد
(3)

ولي,م وعتابا  و أجابة لدعائ,م، فجعخ حممدا ينصف املظلومني من الظاملنيوجعله  

 .نارصهم

     6       6 9  أي: ر طاعة الشيطان، 

  9 9  وجنوده هأي: حزب،    9     كت فعخ يوم ،هكرَ مَ  :أي

 هخذه ف,رب وخذهلم. تبدر ملا رأل املالئكة خاف أن 

بن عوف الزهري، واملقداد بن اوسود الكندي، عبد الرمحنكان 
(4)

وبدامة بن مظعون، 
(1)

 

يا  :، ويقولونبمكة أذل كثريًا ببخ أن هياجروا يلقون من املرشكني ،وسعد بن أيب وباص، ومجاعة

 ـــــــــــــــــ

 .{1/136}وأحتاف فضالء البرش  {2/8}انظر: النرش  ( 1)

 .{1878}ومسلم  {2787}أخرجه البخاري  ( 2)

عىل مكة، كان صاحلا فاضال.  وأبره أبو بكر عىل مكة،  اوموي، أسلم يوم ال تح واستعمله النبي  عتاب بن أسيد ( 3)

 .{4/431}. انظر: اإلصابة ماذ ر آخر خالفة عمر 

 /أ[167هو املقداد بن عمرو تقدمت ترمجته لوحة ] ( 4)
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وأبيموا  ((بذلكك وا أيديكم فلم أومر )) :ائذن لنا ر بتاهلم فإهنم بد آذونا، فيقول  ،رسول اهلل

،ي,مبقتال املرشكني دق ذلك عل والصالة وآتوا الزكاة، فلت هاجروا أىل املدينة وأمرا
 

  :اهلل تعاىلفهنزل 

9       3  9  9   
   9  ،فرض :أي (2)

   9  ة،نرشكي مكنمون نشنخني ي:أ     أي: كخشيت,م من اهلل،    

  دد خشيةأوأكرب أو  :أي  9  9 6  9 9       هال ي:أ 

    9 6  9  ون بوله: والذين بالوا ذلك، بوم من املنافقنيو تركتنا نموذ بآجالنا؟ /ب[266]

ثم  اداً،نقناعتخوفًا وجبنًا    ابالو ،و باله مجاعة من املؤمنني مل يكونوا راسخني ر العلمأ، يليق باملؤمنني

تال نافقوا وختل وا عن اجل,اد،نم القنرض علي,نا فنني فلمنانوا مؤمننو كأابوا، نت
(3)

    9   

الرشك من أفضخ  ثواب اةخرة :أي    9   ،خهبا بليأي: من عت,ا وا ستمتاع 

 اءبالتمن بقي و ،ابن كثري وأبو جع ر ومحزة والكسائي بالياء       ومعصية الرسول

خطاباو 
(4)

من الوس  بني  ر دق النواة أو ما ي تخ وهو ما يكون ،ينق  من حسناهتم بدر فتيخ   

 أصابعك.

((يرجعاةخرة أ  مثخ ما جيعخ أحدكم أصبعه ر اليم فلينظر بم  ما الدنيا ر)) :بال 
 (5)

 

 ـــــــــــــــــ
= 

رتني، استعمله عمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القريش، أحد السابقني اوولني، هاجر اهلج بدامة بن مظعون ( 1)

 {5/423}انظر: اإلصابة  هن36عىل البحرين ذ. 

 هومما يدل عىل ضع  {1/663}والبغوي ر الت سري  {166}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول مرسال عن الكلبي  ( 2)

 أن يقال: كيف يشق ذلك عىل من هاجر وترك بلده وبومه وحتمخ ر مكة من اوذل ما حتمخ. واهلل أعلم.

 .{1/664}ت سري البغوي  ( 3)

 .{1/516}وأحتاف فضالء البرش  {2/250}ماعدا خلف العارش، ف,و مع من ذكر أو ، وانظر: النرش  ( 4)

 .{2858}أخرجه مسلم  ( 5)
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  علي,م بقوله: تعاىلتلوا، فرد اهلل ندنا ما ماتوا وما بننند: لو كانوا عنىل أحنر بت وننقننافنامل بال

 3 3 9 9      ور بصأو ، مرت عة بالع وأ حصون :أي

حمصنة
(1)

الرفع، حبالكرس وبال ت والشيد والشيد: اجل ،
(2)

م توحة امليم خ ي ة الياء (شيدةمَ ) :وبرئ 
(3)

. 

ثترنا  علينا راملدينة: ما زلنا نعرف النق   لي,ود ملا بدم رسول اهلل بال املنافقون وا  

   6  اهلل تعاىل: فهنزل  ،منذ بدم علينا هذا الرجخ وأصحابه ،ومزارعنا
(4)

خصب  :أي 

  9 ،ي: جدب وغالء اوسعارأ  9       6   ،ر السعر سعةو

    و املراد باحلسنة الظ ر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة أوأصحابه،  دؤم حممدمن  :أي

أي: أنت محلتنا عليه يا حممد، فعىل هذا يكون       وبوهلم القتخ واهلزيمة يوم أحد، 

    9  3  ،أي: احلسنة والسيئة        ،هذا بول املنافقني

   أو يعني  ي ,مون معاين القرآن أي:   ،احلديث هنا القرآنأو بج,ل,م  يعريهم ، 

وهذا  ،مضة حتديد من عة مل يمكن,م دفع  أهنم ملا مل يمكن,مذكر فيعلمون  من مث هليت كرون فيت أحد

وبف أبو عمرو  .واستعتل القياإ من الدليخ الذي   حيتمخ أ  معن  واحدا ر اإلجياب لالجت,اد

     و [7, الفرقان:49]الكهف:     و     :ن الالم ر بولهادوم عىل

الالم ومن بقي وبف عىل  /أ[267] عىل )ما( وعىل الالم، عن الكسائي ر الوبف واختلف [36]املعا:ج:

من صلةو اتباعا خلط املصحف.
 (5)

  

ر الكنالم حتن  تومهنوا أن النالم متصنلة هبنا  - الكلمة هذه :أي      - بال ال راء: كثرذ

حرف واحد، ف صلوا الالم مما بعدها ر بعضنه، ووصنلوها ر بعضنه، وا تصنال القنراءة، و   وأهنت

.جرجيوز الوبف عىل الالم وهنا  م 
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

 ر )ب( زيادة ]أو جمصصة[ ( 1)

 .{1/507}انظر:ت سري املاوردي  ( 2)

 .{3/426}براءة نعيم بن ميرسة، وهي داذة. البحر املحيط  ( 3)

 .{1/665}أورده البغوي  ( 4)

 .{1/516}وأحتاف فضالء البرش  {2/144}انظر: النرش  ( 5)

 .{1/278}معاين القرآن لل راء  ( 6)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

283 

       خري ونعمة :أي،          بلية وأمر  :أي

     قوله تعاىل:كواملراد غريه،  أي: بذنوبك، اخلطاب للنبي      ،تكرهه

6 6 6 3   :[30]الشد:ى  

 ،احتجاجا بظاهر اةيةد ونسب,ا أىل العب ،ن   السيئة عن ن سهاهلل تعاىل أن : بعض الناإ بال

الطاعاذ واملعا ، بخ املراد  ر سيئاتهليس املراد من اةية حسناذ الكسب و  وليس كت تومهوهو أذ 

و  يقال ر      :بوله تعاىلبدليخ  ،ما يصيب,م من النعم واملحن، وذلك ليس من فعل,م

كقوله وهذه اةية ني، ت: أصابواملحن ، ويقال ر النعمصابني، أنت يقال: أصبت,اأ امالطاعة واملعصية 

وملا ذكر  [131]األعراف:      9 9           :تعاىل

       9   :فقال ، وعد علي,ا الثواب والعقاب،حسناذ الكسب وسيئاته

 9       ::أو  [160]األنعا      نرص يوم بدر :أي ،     

    مخال ة الرسول ب :أي ،وم أحد فبذنب ن سكبتخ يو هزيمة :أي و ونك

(وما أصابك من سيئة فمن ن سك وأنا كتبت,ا عليك) :استحققت ذلك، وبرئ
(1)

 

 ما أصابك من حسنة فمن اهلل، يقولون:: فتل هؤ ء القوم   يكادون ي ق,ون حديثاً، الكالم قديرت وأ

 وبرئ هبا
(2)

                  . 

  9        داهدا. :أي 

فقال بعض املنافقني: ما  ((ومن أحبني فقد أحب اهلل ،فقد أطاع اهلل من أطاعني)) يقول: كان 

ن نتخذه رباًًٌ، فهنزل اهلل تعاىل:أ  أ حممدايريد 
 

   9       
عن طاعته أي:  (3)

         بآية السيف، تو نسخأ تعاىل،  اهللخ أمورهم أىلأي: حافظاًًٌ، بخ ك 

.همن خال كخ بقتال   /ب[267]مروأ  
 (4)

   

 ـــــــــــــــــ

  .{3/427}، البحر املحيط براءة داذة، برأ هبا ابن مسعود وابن عباإ  ( 1)

 .{3/428}املرجع السابق  ( 2)

بال احلافم ر ختريام الكشاف: مل  {1/141}وعزاه ابن اجلوزي ملقاتخ، زاد املسري  {3/348}أورده الثعلبي بال أسناد  ( 3)

 {49}أجده 

 .{2/177}الناس  واملنسوخ  بن العريب   ( 4)
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 9     ليس  هفواه,م مايقولون ب كانواو ،ونه من كالم املنافقني ويوبف عليه

ون تقدير  وأحسن فالوصخ ،فيت يهيت بعده ون هذا الل م يوهم أهنم مطيعون، وال ائدة، ور بلوهبم

 :أي       نطيعك ادهننا أنو أوطاعة،  ناأمر :لرسول الكالم: كان املنافقون يقولون 

من ومن خمرج واحد فهدب,ا املتقاربني،  وهنت وأبو عمرو ومحزة بإدغام التاء ر الطاء   ، خرجوا

،وفتح التاء باإلظ,اربقي 
(1)

الذي  : غري وبدلومعن  بيت         تقديره: 

، ألي,م النبي هع,د
(2)

وبدروا ليالً غري ما أعطوك هناراً،بالوا  أو 
(3)

كخ  وأ بيت،مف,و  ليال ربد وكخ ما 

،مشبه ببيت الشعر بيت،مقدر م
(4)

   3     ،أي: يثبت ما يزورون ويغريون ويقدرون 

   بهستء املنافقنيرب   خت أي   تعابب,م أو،           :أي 

 . ك يال ونارصا

   9  التدبر النظر ر آخر اومر، ودبر كخ يشء آخره،  9     

 9      أو، وتنابضاً  تباينا :أي 9   بت  :أي ،الغيبباإلخبار ر  :أي

ون ما   ونه كالم اهلل تعاىلأ ،بعدم التنابض فيعلمونأفال يت كرون  :أييكون اختالفًا كثرياً، بت كان و

ن تنابض واختالف.ميكون من عند اهلل   خيلو 
(5)

  

في شون  ،عن حاهلميسهلون لبوا بادر املنافقون لبوا أو غ  يبعث الرسايا فإذا غَ   رسول اهلل كان

   :فهنزل اهلل تعاىل ،فيضع ون به بلوب املؤمنني ،وحيدثون به ببخ أن حيدث به رسول اهلل ذلك 

   (6) ي: املنافقنيأ،       9   :ما يسمعون من تلقاء الرساياأي:     

       رسول اهلل حت  حيدث به سكتوا أي:   9   9 أفشوه،  :يأ

 نعلموي أي: يستخرجونه وهم العلتء،  9     ،أي: ذوي الرأي من الصحابة

 ـــــــــــــــــ

 .{1/517}وأحتاف فضالء البرش  {1/303}انظر: النرش  ( 1)

 .{1/666}باله بتادة والكلبي، ت سري البغوي  ( 2)

 .{1/666}وت سري البغوي   {1/132}ي، جماز القرآن باله أبو عبيدة والقتيب ( 3)

 بول اوخ ش، املرجع السابق. ( 4)

 .{1/667}املرجع السابق ( 5)

 .{1/146}زاد املسري  ( 6)
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  9   لتتبع ، وا ستنباط: افي ش  ي يش أنوما ينبغي فيكتم ما ينبغي أن يكتم 

 6 9     وأليخ املؤمنني، عن  بالقوأ  بلياًل مل ي شه،  به [أ/268] معناه أذاعوا 

ط وغريه، واإلذاعة بد تكون ر بعض دون بعض،مه املستنب  أذا ظ,ر عل   ايان علم الرسأ
(1)

لعلمه  أو 

  9     6 9     :ثم بالالذين يستنبطونه من,م أ  بليالً، 

خ اهلل: اإلسالم، ورمحته: القرآن، يقول لو  ذلك  تبعتم الشيطان أ  بليالً، وهم بوم فضو ،كالم تام

زيد بن عمرو بن ن يخ،ك ،اهتدوا ببخ جميء الرسول 
(2)

ووربة بن نوفخ. 
(3)

  

منا يندرك بنالتالوة ومن,نا  ،م منا يندرك با سنتنباطوعلمن امل أذاةية دليخ عىل جواز القياإ، هذه ور 

  .والرواية

فلت بلغ امليعاد دعا  ،واعد أبا س يان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرل ر ذي القعدة كان 

    6   3    :تعاىل الناإ أىل اخلروج فكرهه بعض,م، فهنزل اهلل
(4)

أي:    

 )  :، وبرئموعود بالنرص كك، فإنتدع ج,اد العدو وا نتصار للمستضع ني من املؤمنني ولو وحد

نكلف أ  ن سك( بالنون،
(5)

،وبرئ باجلزم عىل اجلواب 
(6)

     عىل ترك عاتب,م  :أي

     6    :جواب عن بوله    ، وال اء ر بوله:اجل,ادورغب,م ر القتال 

        فخرج  اهلل تعاىل فقالللميعاد فلم يك غزو، ر سبعني راكبًا:  

   3     :من اهلل ةوعس  واجب ،بتال املرشكني لعخ، وبهإ الذين ك روا أي 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/279}اختاره ال راء ر معاين القرآن  ( 1)

، كان رشة املبرشين باجلنة، وابن عم عمر بن اخلطاب بن ن يخ العدوي، والد سعيد بن زيد أحد الع زيد بن عمرو ( 2)

 . {2/613}حيي  املوءودة ويعيب عىل بريش ذبح,م لغري اهلل، ماذ ببخ البعثة بخمس سنني، اإلصابة 

يشت,ر اإلسالم. القريش اوسدي، ابن عم خدجية ريض اهلل عن,ا، برأ الكتب السابقة وماذ ببخ أن  وربة بن نوفخ ( 3)

 . {6/607}اإلصابة 

 /ب[230تقدم ر سورة آل عمران لوحة ] ( 4)

 .{3/438}البحر املحيط  ( 5)

 ، وهي داذة. املرجع السابق.براءة عبد اهلل بن عمر   ( 6)
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،تعاىل
(1)

      3    والتنكيخ من  ،عقوبة وأددأي: أدد صولة وأعظم سلطانًا

 النكال وهي العقوبة ال اضحة.

     3         3      :أي

نصيب،
(2)

لغة احلبشة، أو هو من اوجر الضعف.أو أجر ب 
 (3)

 

وأصخ الك خ أن الراكب أذا مل جيد رحال كور دملة أو عتمة عىل سنام البعنري ثنم ركنب، فيقنال: جناء 

يتبع اإلنسان من صالح عمله أو سيئه. فالن متك ال، فمعن  الك خ ما
(4)

 

،يمنةالش اعة احلسنة اإلصالح بني الناإ، والش اعة السيئة امليش بالنمو
 (5)

و الشن اعة احلسننة حسنن أ 

  .أي: وزرها    و، والسيئة هي: الغيبة /ب[268]القول ر الناإ ينال به الثواب واخلري،

.((ليقيض اهلل عىل لسان نبيه ما داءو اد عوا لتؤجروا))  بال
 (6)

  

         (7)جمازياً، :أي

،ظاً ي ح أو 
 (8)

أليه قيت أي: يوصخ عىل كخ حيوان م   وأ 

  .القوذ

          وتكون التحية الدعاء باحلياةهنا السالم،  التحية، 

، فإذا بال: السالم عليكم، ا سلممم بهحسن هفهجيبو عليكم يقول: أذا سلم بمعن  امللك، التحية وتكون

، فقخ: وعليكم السالم ورمحة اهلل ذا بال: السالم عليكم ورمحة اهللفقخ: وعليكم السالم ورمحة اهلل، وأ

  .أذا بال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، فرد مثلهووبركاته، 

أىل الربكة.  نت,ا السالمأن  :ابن عباإ عن
 (1)

 

 ـــــــــــــــــ

 باله عكرمة، املرجع السابق. ( 1)

 .{1/135}جماز القرآن  ( 2)

 .{1/385}ر علوم القرآن انظر: الربهان  بول أيب موس  اودعري  ( 3)

 .{1/135}جماز القرآن  ( 4)

 . {1/668}، ت سري البغوي  بول ابن عباإ  ( 5)

 .{2627}ومسلم  {6028 -6026 -1431}أخرجه البخاري   ( 6)

 .{1/669}، ت سري البغوي بول ابن عباإ   ( 7)

 باله جماهد، املرجع السابق.  ( 8)
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سنلم واحند منن مجاعنة كنان كافيناً ر  إنعنىل الك اينة، فن أيضا ضفر درال، ووالسالم سنة عىل الك اية

رد واحد سقط ال رض عن مجيع,م.فالسنة، وأذا سلم عىل مجاعة 
 (2)

 

تؤمنوا حت  حتابوا، أو  أدلكنم والذي ن ء بيده   تدخلوا اجلنة حت  تؤمنوا و  )) : بال

((عىل يشء أذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
 (3)

 

 مسلم. غري ن اذا كأ     أذا كان مسلتً  :أي     وأ

 ((عليكو :السام عليكم، فقخ :ولفإنت يق ،ن الي,ودم أحدٌ  أذا سلم عليكم)) : النبي بال
(4)

 

          و أأي: حماسبًا جمازياً،  أو بمثله، منهمن رد السالم بهحسن  :أي

ح يظاً،
(5)

،و كافياً أ 
 

.ك اين :هذا أي ييقال: حسب
 (6)

  

   9    39  ر املوذ  :أي ،واهلل ليجمعنكم :، أيم القسم  هذه   

9     لقيام,م أىل احلساب،  أون ببورهم، مالناإ قيام وسميت بيامًة ل    

    اأي بو ً، محزة والكسائي بإدتم كخ صاد ساكنة بعدها دال زاي .
(7)

 

ابتل,م فإهنم  :لرسول اهلل  الذين ختل وا يوم أحد، بال بعض الصحابة ملا رجع املنافقون

   39    : فنزلت، وبال بعض,م: اعف عن,م فإهنم تكلموا باإلسالم ،منافقون

 ـــــــــــــــــ
= 

ح كالم ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، أول اوثر: حيث دخخ عليه رجخ من أهخ اليمن أخرجه مالك ر املوطه، ويوض ( 1)

من هذا؟ فقيخ له: هذا  -وكان بد ذهب برصه-فسلم عليه، وزاد ديئا مع السالم، فسهل ابن عباإ ريض اهلل عن,ت 

 .{375}اليتين الذي يغشاك، فعرفه، فقال ذلك . 

 .{5/192}والقرطبي  {1/592}أحكام القرآن  بن العريب   ( 2)

 .{54}أخرجه مسلم   ( 3)

 .{2165 -2164}ومسلم  {6028 -6024 -2935}أخرجه البخاري ر مواضع   ( 4)

 .{1/671}باله جماهد، ت سري البغوي   ( 5)

 .{1/135}بول أيب عبيدة، جماز القرآن    ( 6)

 .{1/517}وأحتاف فضالء البرش  {2/250}انظر: النرش  ( 7)
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(1)

املدينة  بوم خرجوا أىل,م، أو هم وردهم أىل الك ر بكسب نكس,معكس,م و :أي 

فخرجوا وأباموا  ايتجرولببضائع ر أتيان مكة  واستهذنوا رسول اهلل  /أ[269] ،وأسلموا ثم ارتدوا

بمكة، فقائخ هم منافقون، وبائخ هم مؤمنون.
 (2)

أسلموا ثم ندموا عىل  ن بريشو نزلت ر ناإ مأ 

 وفاربناك عليه من اإليتن ماأنا عىل  :كتبوا أىل رسول اهلل وبعدوا أزهني حت  نفخرجوا متن ،ذلك

الشام فبلغ ذلك املسلمني، فقال  أىلولكنا اجتوينا املدينة وادتقنا أىل أرضنا، ثم أهنم خرجوا ر جتارة 

رسول اهلل وا وتدمل ير طائ ة: كيف تقتلون بومًا عىل دينكم أن، وبالت نخرج ألي,م فنقتل,مبعض,م: 

  ساكت   ين,  واحدًا من ال ريقني فنزلت  93     .(3) اةية

 و هم بوم أسلموا بمكةأ 

هذه اةية  رشكني، فنزلتوكانوا يظاهرون امل ،ثم مل هياجروا
(4)

  

        ن هؤ ء م,تدون وبد أضل,م اهللأو أتقولون أ ترددوا، :أي   

   أي: يضلله اهلل،    9 6   أي: طريقاً أىل احلق.  

  9 3  الذين رجعوا عن الدين   تن :أي 9 3   3   أي: 

ون جواب التمني  وجواب التمنيب وليس ،وودوا لو تكونون سواء ،ودوا لو تك رون :ر الك ر، أي

   [9]القلم:   9    :تعاىل قولهكنسق، هو أنت وبال اء منصوب، 

    9    6   هي هجرة أخرل، أو معكم :أي.
 (5)

 

 ـــــــــــــــــ

بال: ملا خرج النبي  من حديث زيد بن ثابت  {2776}ومسلم  {4589 -1884 -405}ديث ر البخاري واحل ( 1)

 .أىل أحد رجع ناإ من أصحابه، فقالت فربة: نقتل,م، وبالت فربة:   نقتل,م فنزلت...احلديث 

. ور احلديث املتقدم {168}والواحدي ر أسباب النزول بال أسناد  {9/9}أخرجه الطربي بسنده عن جماهد مرسال  ( 2)

 الصحيح غنية عن هذا السبب واةيت بعده. واحلمد هلل.

والطربي عن السدي مرسال  {168}ذكره الواحدي ر أسباب النزول بسنده وفيه حممد بن أسحاق، مدلس،  ( 3)

{9/12} . 

 .الطرق الضعي ة، كت تقدم وهي من {9/10}أخرجه الطربي من طريق عطية العور عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت  ( 4)

 .{1/673}بول عكرمة، ت سري البغوي  ( 5)
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  [8]احلشر:  9 9  بوله:بدليخ املؤمنني ر أول اإلسالم،  هجرة: ثالثةواهلجرة 

منع  من كت حكي هنا ،صابرًا حمتسباً  مع رسول اهلل  تعاىل  ر سبيخ اهللاملنافقنيهي خروج  وهجرة

،موا هتم حت  هياجروا
 (1)

 .عنه تعاىل سائر املؤمنني وهي من هجر ما هن  اهللل وهجرة 

  9  عن التوحيد  :أي   يقال لألسري أخيذأسارل :أي ،      

جع أىل اهذا ا ستثناء ر     9          ر احلخ واحلرم :أي

،نتسبون ألي,مي    ون موا ة الك ار   جتوز بحال، ومعن  والقتخ   أىل املوا ة
 (2)

ويدخلون  

 .في,م باحللف واجلوار

ن رسول اهلل و وأي: ع,د، وهم اوسلميون  3    ابن عباإ: يلجؤون أىل بوم

 ليه، ومن يعينه و  يعني ع /ب[269] بخ خروجه أىل مكة عىل أن  اوسلمي ب روادع هالل بن عويم

.وصخ أىل هالل من بومه وغريهم فل,م من اجلوار مثخ ما هلالل
 (3)

راد بالقوم الذين بينكم وبين,م امل وأ 

،كانوا ر الصلح واهلدنة ،بكر بن زيد بن مناة وميثاق بن
(4)

و هم خزاعةأ 
(5)

       أي: يتصلون

 :أي حلرصة، بالنصب (6) ،صدورهم ةً رصح :وبرئ .تأي: ضاب     بقوم جاؤوكم

أي: عن بتالكم      وعاهدوا بريشًا أن   يقاتلوهم ،عاهدوا أن   يقاتلوا املسلمني الذين

ن   يقاتلونكم مع بوم,م و  يقاتلو أهنمو أمن من,م، آمن  :أي      للع,د الذي بينكم

،لذلك ةقيضفصدورهم  ،بوم,م معكم، يعني بريشاً 
 (7)

بوم بينكم وبين,م  :أي بمعن  الواو، (أوو) 

حرصذ صدورهم عن بتالكم والقتال معكم، وهم بوم وبد  ،ميثاق جاؤوكم حرصذ صدورهم

 ـــــــــــــــــ

 ولعخ املصنف يريد اهلجرة بمعناها اللغوي، واهلل أعلم. ( 1)

 {133}بول ابن بتيبة، ت سري غريب القرآن  ( 2)

 .{1/674}وانظر: ت سري البغوي {9/9}أخرجه الطربي عن جماهد  ( 3)

 .{2/158},ت، زاد املسري باله ابن عباإ ريض اهلل عن ( 4)

 باله مقاتخ، املرجع السابق. ( 5)

 .{1/518}وأحتاف فضالء البرش  {2/251}وهي براءة عرشية متواترة عن يعقوب البرصي، انظر: النرش  ( 6)

 .{1/674}ت سري البغوي  ( 7)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

290 

 وعن بتخ هؤ ء املرتدين أذا اتصلوا بههخ ع,د للمسلمنيتعاىل هالل اوسلميون وبنو بكر، هن  اهلل 

  .اءحكم,م ر حقن الدم هون من انضم أىل بوم ذوي ع,د فل

 9   9 3   مع بوم,م :أي   9  لكماأي: اعتزلوا بت    

9 39 9   أي: الصلح    39  6   .أي: طريقاً بالقتخ 

    وهم غري أسد وغط ان كانوا حارضي املدينة تكلموا باإلسالم  مه

العقرب،  هآمنت هبذا القرد وهبذ :؟ فيقولبتذا أسلمت :، وكان الرجخ من,م يقوله له بومهمسلمني

ال ريقني. منبالوا: أنا عىل دينكم، يريدون بذلك اومن  بي وأذا لقوا أصحاب الن
 (1)

  

الدار كانوا هبذه الص ة ابن عباإ: هم بنو عبد
 (2)

      فال تتعرضوا هلم    

 هلم نضوفال يتعر ،     9  :دعوا أىل الرشك أي      أىل الرشكأي: رجعوا 

  9 9  يك وا عن بتالكم حت  تسريوا أىل مكة :أي   39 9  :وا، نلقنومل ي أي

   ،بتالكم دهيم عننوا أينضنبنقنم ينول :أي  3   ،ادةنقنح واملنلنصنلم والنوالس

    أي: وجدتوهم،  39  أي: أهخ هذه الص ة   39   

6   :بالقتخ.  /ب[270] حجة ظاهرة أي 

بن أيب ربيعة عياشأت  
 (3)

 ،ر أسالمهون ظ,مفهسلم ثم خاف  ،بمكة ببخ اهلجرة  النبي 

مط  املدينة، وحتصن ر أ   أىلفخرج 
(4)

: حلارثوا خأبو ج,ومها  ،خويه من,او أمه قالتفمن آطام,ا،  

فخرجا ر طلبه، وخرج مع,ت بًا حت  تهتوين به، اواهلل   يظلني سقف و  أذوق طعامًا و  رش

احلارث بن زيد بن أيب أنيسة
 (5)

له: انزل فإن أمك مل يؤوها  واقالف، أتوا عيادًا وهو ر اوطمحت   

و   ،ولك علينا أن   نكرهك عىل يشء ،، وبد حل ت   تهكخ و  ترشب حت  ترجع ألي,اسقف

 ـــــــــــــــــ

 .{1/674} وهي من الطرق الضعي ة ،أخرجه البغوي من طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباإ ( 1)

 .{2/160}رواه الضحاك عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، زاد املسري  ( 2)

بن املغرية بن خمزوم القريش، يلقب بذي الرحمني، من السابقني اوولني لإلسالم، هاجر اهلجرتني.  عياش بن أيب ربيعة ( 3)

 هن 15ذ 

 عه: آطام، وهو احلصن املبني من احلجارة، أو هو كخ بيت مربع مسطح. لسان العرب، مادة: أطم.مج أ طم ( 4)

 .{1/609}بن أنيسة أو بن نبيشة، من بني معي  بن عامر بن لؤي القريش. اإلصابة  احلارث بن يزيد ( 5)
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 وأوثقوهنزل فهخرجوه من املدينة  ،باهللوأوثقوا له  أمهنحول بينك وبني دينك، فلت ذكروا له جزع 

بنسعة،
 (1)

ك من وثابك يلخفلت أتاها بالت: واهلل   أ ،فجلده كخ واحد من,م مائة، ثم بدموا به عىل أمه 

فهتاه  ،تركوه مطروحًا ر الشمس ما داء اهلل، فهعطاهم الذي أرادواوحت  تك ر بالذي آمنت به، 

ن كان ألقد تركت اهلدل، وفواهلل هدًل  الذي كنت عليه كان لئن فقال: يا عياش ،احلارث بن زيد

لقد كنت علي,ا، فغضب عياش، وبال: واهلل   ألقاك خاليًا أبدًا أ  بتلتك، ثم أن عيادًا أسلم فضاللة 

وليس عياش حارضاً  ،رث بن زيد بعده وهاجر أىل رسول اهلل اثم أسلم احل ،بعد ذلك وهاجر

  عياش يسري بظ,ر بباء أذ لقي احلارث فقتله، فقال الناإ: وحيك أي  تفبين يومئذ ومل يشعر بإسالمه،

بد كان من أمري وأمر  ،وبال: يا رسول اهلل فرجع عياش أىل رسول اهلل  يشء صنعت؟ بد أسلم،

   9     رث ما بد علمت، وأين مل أدعر بإسالمه حت  بتلته، فنزل:ااحل
 (2)

 

 ليس وحدأذ  لكن أن وبع خطه،و :أي ،استثناء منقطعهذا     مؤمن كخ هذا هن  عن بتخ 

    الل,م أ  أن خيطم، أو  ،أن يقتخ مؤمنا كان ملؤمن ما :دا، كهنه بالمع بتخ مؤمن خطه و 

 كخ تقدير فال جيوز الوبف عىل بوله كان ملؤمن أن يقتخ مؤمنا و  خطه، وعىل كهنه بال ما بمعن : و ،

    (3)  

طاء خطم خطاء وخطه، وأخطه أخطاء ر الغلط :الكسائي وغريه بال .وخ 
 

 

د وأخطه ر الس,و.م، واوصمعي خيتار خطم ر العواخلطه ما مل يتعمده اإلنسان
 (4)

   

         ك ارة، :أيعتق رببة مؤمنة  /ب[270]أي: فعليه   

    أي: أىل أهخ القتيخ الذين يرثونه،      وأوا  أي: يتصدبوا بالدية فيع 

 ـــــــــــــــــ

 جيعخ زمامًا للبعري وغريه، وتشد به الرحال. لسان العرب، مادة: نسع.: سري مض ور الن ْسع   ( 1)

ذكره الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد عن الكلبي، وأورده بسياق آخر من طريق حممد بن أسحاق عن عبد الرمحن  ( 2)

 .{33 -9/32}وأخرجه الطربي عن جماهد وعكرمة والسدي  {169}بن القاسم عن أبيه 

بمعن  الواو فقوله خطه من ج,تني: أحدامها: ونه    {أ }بو جع ر النحاإ: بال أبو أسحاق: ومن بال أن بال أ ( 3)

بمعن  حرف عاطف، واجل,ة اوخرل: أن اخلطه   حيرص، ونه ليس بيشء يقصد، ولو كان  {أ }يعرف أن تكون 

 .{1/234}يقصد لكان عمدا. معاين القرآن 

 ط أ. تاج العروإ، مادة: خ  ( 4)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

292 

أذا كان الرجخ مسلًت ر  :أي       39    6   يرتكوا الدية

، وعليه الك ارة،عليهالك ار فقتله من مل يعلم بإسالمه فال دية  ر داردار احلرب من ردًا 
 (1)

و املراد أذا أ 

ب حرب للمسلمني ف يه دار اإلسالم وهو من نسب بوم ك ار، وبرابته ر دار احلركان املقتول مسلًت ر 

كان فيه حترير فمن بوم ك ار حرب للمسلمني  ،املقتول رث بن زيداوكان احل (2)،الك ارة و  دية وهله

  يكن بني بومه وبني املسلمني ع,د.أذ مل  وديةال دون ،رببة

             6   أذا كان املقتول  :أي

كان املقتول مسلًت  ،كافرًا ذميًا أو معاهدًا فيجب فيه الدية والك ارة، والك ارة تكون بإعتاق رببة مؤمنة

فعليه  :أي   9     أو معاهداً، رجالً أو امرأة، حرًا أو عبداً، ر مال القاتخ 

ن قته ون قة عياله وحاجته من مسكن  أو حتصيخ ثمن,ا بعدوأن بدر عىل حتصيل,ا أذا مل جيد الرببة، 

فإن أفطر يومًا متعمدًا ر  م د,رين متتابعني،ياص ذلك أجزأهفإن عجز عن  ،الصومزيه ال جيف ،ونحوه

ن أفطر يومًا بعذر مرض أو فإ، ف الش,ريننهآخر است نول صوماً  وأأو نء النية  ،خالل الش,رين

.ونه أفطر خمتاراً  وبوى الشافعيحد النخعي وأعند  ،نقطع التتابعاس ر 
 (3)

 

احلنيض حاضنت املنرأة أفطنرذ أينام  وأن يبني، ول هول :   ينقطعبن املسيب واحلسن والشعبيوبال ا

اء   يمكننن سنننمكتننوب عننىل ال و أذ هننوبنننت عننىل مننا صننامت و  ينقطننع التتننابع، فننإذا ط,ننرذ

.فإن عجز عن الصوم ف,خ خيرج عنه بإطعام ستني مسكينًا؟ فيه بو ن (4) ،ا حرتاز عنه
(5)

 

      لقاتخ اخلطه توبةً تعاىل أي: جعخ اهلل،      بمن بتخ :أي.  

ٌٍ    حكم بهفيت . 

 .ف يه القصاص عند وجود التكافؤ ،به غالباً  تخبت يق اقتخ أنسانيأن  :العمد بتخ

 ـــــــــــــــــ

 . {1/300}وانظر أحكام القرآن للشافعي  {1/519}عزاه املاوردي ر النكت للشافعي  ( 1)

واةية عىل هذا القول  {1/518}واملاوردي  {9/40}واحلسن وبتادة وابن زيد، ت سري الطربي  بول ابن عباإ  ( 2)

 مستعملة عىل حقيقت,ا وظاهرها، كت ذكر املاوردي. 

 .{5/211}وأحكام القرآن للقرطبي  {3/465}مغني املحتاج  ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

 .{1/676}ت سري البغوي  ( 5)
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عىل عابلته  /أ[271] دية مغلظة مؤجلة ، فعليهمثخ ذلك الضببودبه العمد: أن يضبه بت   يموذ مثله 

 ثالث سنني.ر 

أىل ، فعنىل عابلتنه دينة مؤجلنة فنتذ مننه فهصنابهيقصد بتله بخ بصد ديئا آخنر    أناملحض: واخلطه 

 .ر ماله ر اونواع كل,اجتب الك ارة ثالث سنني، دون القصاص، و
(1)

  

ونه كبرية كسائر الكبائر. وبتخ العمدر ب الك ارة جت    :وعند أيب حني ة
 (2)

 

جيب بدل فإذا عدمت وجبت بيمت,ا من الدراهم أو الدنانري، ور بول  ،ودية احلر املسلم مائة من اإلبخ

 (3) ،ومالنك وسن يان نالزبري واحلسمن,م عروة بن ، ألف دينار، أو اثنا عرش ألف درهممقدر من,ا وهو 

.أو ألف دينار، أو عرشة آ ف درهم مائة من اإلبخ، أىل أهنا وذهب فق,اء الكوفة
 (4)

  

ودية املرأة نصف دية الرجخ،
 (5)

املسلم، وأن كان جموسنياً ثلث دية أن كان كتابياً ودية أهخ الذمة والع,د  

بنن ال ابن وبنه ، عنن عمنراملجنويس ثتنتئنةوالي,ودي والنرصاين أربعة آ ف درهنم، وفخمس الدية، 

.املسيب واحلسن والشافعي
 (6)

   

 [الثوري]وس يان  ابن مسعود  من,مدية املسلم، كواملعاهد  دية الذمي :بوموبال 
(7)

فق,اء العنراق.و 
 

(8)

 

بن عبد العزيزبال ا
 

نصف دية املسلم. يدية الذم :ومالك وأمحد 
 (9)

 

ثالثنون حقنة وثالثنون جذعنة وأربعنون  :عمر وزيد بن ثابت وعطاء والشنافعيوالتغليم بالسن عند 

.أو دهاخل ة ر بطوهنا 
 (1)

  
 ـــــــــــــــــ

 .{117}القاموإ ال ق,ي   ( 1)

 .{12/226}وهو املش,ور عند احلنابلة. املغني  {3/221}أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

 .{5/204}أحكام القرآن للقرطبي  {2/164}زاد املسري  ( 3)

 .{3/210}أحكام القرآن للجصاص  {6/304}لصنائع بدائع ا ( 4)

 .{5/209}اإلمجاع عىل ذلك القرطبي ر ت سريه   وحك ( 5)

 .{54 -9/53}وت سري الطربي  {1/298}أحكام القرآن للشافعي  ( 6)

 ر ب والثوري.  ( 7)

 .{؟؟}واملغني  {3/212}أحكام القرآن للجصاص  ( 8)

 .{12/51}واملغني  {5/210}والقرطبي  {1/603}أحكام القرآن  بن العريب  ( 9)
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فق,اء الكوفة:ل الزهري وربيعة ومالك وأمحد وابو
 

، خمناضأرباع: مخس وعرشون بننت  ملغلظةالدية ا

.ومخس وعرشون بنت لبون، ومخس وعرشون حقة، ومخس وعرشون جذعة
 (2)

 

عرشون بنت خماض، وعرشون بنت لبنون، وعرشنون ابنن  وهي با ت اق، أمخاإودية اخلطه خم  ة، 

والزهنري ومالنك  وربيعنة بنن يسنارابنن عبند العزينز وعند ا لبون، وعرشون حقة، وعرشون جذعة،

 .والشافعي
(3)

فق,اء الكوفة،و، وأمحد مسعود من,م ابن ، املخاض تيوأبدل بوم بني اللبون ببن  
 (4)

  

النذكور منن وهنم  والدينة ر بتنخ اخلطنه ودنبه العمند عنىل العابلنة،، ودية اوطراف عىل هذا التقندير

أوجب,ا عىل العابلة.  ن النبي و ومن,ا يشء قاتخ، و  جيب عىل العصباذ القاتخ
(5)

 

بن صبابة الكناين مقيسوجد 
 (6)

اه هشاماأخ 
 (7)

فهت  رسول  ، وكانا بد أسلت،بتيالً ر بني النجار 

أن علمتم  يهمركم  معه رجاًل من ف,ر أىل بني النجار أن رسول اهلل ، فهرسخ له فذكر ذلك اهلل 

أىل مقيس فيقت  منه، وأن مل تعلموا أن تدفعوا أليه ديته، فقالوا: سمعاً   /ب[271]  تدفعوه أنباتخ هشام 

أىل ا راجعني ومائة من اإلبخ، ثم انرصف فهعطوهوطاعة هلل ولرسوله، ما نعلم له باتالً ولكنا نؤدي ديته، 

خيك فتكون عليك مسبة، ابتخ الذي معك مقيس، فقال: تقبخ دية أأىل الشيطان وسوإ ف ،املدينة

بصخرة فشدخه، ثم ركب بعريًا وساق بقيت,ا    صاحبهفتكون ن س مكان ن س وفضخ الدية، فرم

 ـــــــــــــــــ
= 

: ما استكمخ أربعة واجلذع من اإلبخ: ما دخخ ر السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، واحلق من اإلبخ {4/66}مغني املحتاج  ( 1)

لثة، : ولد النابة أذا استكمخ السنة الثانية، ودخخ الثاوبنت لبون: النابة احلامخ، واخلل ةأعوام، ودخخ ر اخلامس، 

: ولد النابة الذي دخخ ر السنة الثانية. القاموإ ال ق,ي وبنت خماضوسميو ون أمه ولدذ غريه فصار هلا لبن، 

{59- 94- 121- 327- 337}. 

 .{3/207}أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

 .{5/205}أحكام القرآن للقرطبي  {4/66}مغني املحتاج  ( 3)

 .{3/206}أحكام القرآن للجصاص  ( 4)

 .{9/338}واملغني  {1/603}أحكام القرآن  بن العريب  ( 5)

 {6/473}دمه بعدما بتخ باتخ أخيه وارتد. انظر: اإلصابة  بتخ يوم ال تح حني أهدر النبي  ( 6)

 .  {6/539}هشام بن حزن، بن سيار بن عبد اهلل الكناين، وأمه هي صبابة. املرجع السابق  ( 7)
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، عن اإلسالمبارتداده  :أي            (1) :راجعًا أىل مكة فنزل

 يوم فتح مكة، فقتخ وهو متعلق بهستار الكعبة. دمه   أهدر وهو الذي

عمدًا   توبة له، باتخ املؤمن عن ابن عباإ:
 

    9 :تعاىلبد بال  سفقيخ له: ألي 

9    9   :اةياذ ثم بال  [ 68]الفرقان      :فقال: كانت هذه ر اجلاهلية،  [ 70]الفرقان

 هحلسن، لو ختربنا أن ملا عملنا هتدعو بأن الذي  :رسول لل فقالوا ،الرشكر ناإ  مجيعه ذلكأذ فعخ 

 [ 70]الفرقان:      أىل [ 68]الفرقان:        9  ، فنزل  تبعناكك ارة 

عرف اإلسالم ورشائعه ثم بتخ فجزاؤه ج,نم. منوأما ، أولئكر ف,ذه 
 (2)

 

[ 68]الفرقـان:        9   :ر ال ربنان وبال زيد بن ثابت: ملنا ننزل التني

.هذههي ، وبالغليظة ة أد,ر الغليظة فنسخت اللينةتس دنزلت بعف ،لين,اعجبنا من 
 (3)

 

مكية وهذه مدنية نزلت ومل ينسخ,ا يشء. وبال ابن عباإ: تلك آية
 (4)

 

   9 9   لقوله تعاىل:  ،املسلم عمداً  املؤمن باتخببول توبة ومذهب السنة: 

   ::هلوقلو [82]ط:          عىلي عن ابن عباإ فوما رو   [48]النسا::  اةية 

 .تشديدسبيخ ال

عن أيضا  ة، ومثله : لك توبله يقال ،يقال له:   توبة لك، وأن بتخ ثم جاء بن عيينة: أن مل يقتخاعن و

ابن عباإ . 
(5)

 

فال حجة في,ا ملن يقول بالتخليد بارتكاب ، املذكور، وهو مقيس باتخ مؤمنا اةية نزلت ر كافرو

يتن إليتهنم وعيد ملن بتخ مؤمنًا مستحاًل لقتله بسبب أيتنه، ومن استحخ بتخ أهخ اإل هو وأ ،الكبائر

 ـــــــــــــــــ

والواحدي ر أسباب النزول عن الكلبي عن أيب صالح عن ابن  {9/61}دة، عن عكرمة أخرجه الطربي وفيه زيا ( 1)

 .{170}عباإ ريض اهلل عن,ت 

 /ب[.261وآخر احلديث ر الصحيحني تقدم خترجيه ل ] {9/66,62}أخرجه الطربي بنحوه  ( 2)

 .{69 -9/68}املرجع السابق  ( 3)

 .{4/597}انظر: الدر املنثور  ( 4)

 .{4/605}والدر املنثور  {1/679}ت سري البغوي  انظر: ( 5)
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 ،كان كافرًا خملداً 
(1)

وأن داء  بذنبه، ن جازاه، ولكن أن داء عذبهأ :أي       وأ 

 وأب     9  9     (2) بكرمه، فإنه وعد أن يغ ر ملن يشاء. ع   عنه

.ف ر الوعيد خل اً وذماً، وأنت تعد أخالف الوعد خل اً وذماً لاخل العرب تعد   :عمرو بن العالء
 (3)

 

((.  يرشك باهلل ديئاً دخخ اجلنة من ماذ)) : وبال
 (4)

 

،الليثي وكان عىل الرسية غالب بن فضالةبني مرة برسية أىل   أرسخ رسول اهلل
 (5)

 ,ربواف 

،مرداإ بن هنيكوأبام 
 (6)

 وكان من أهخ فدك 
(7)

خاف  املسلمني غريه، فلت رأل خيخ مسلمٌ  بومه ر ما 

فهجله غنمه أىل عابول ، رسول اهلليكونوا من أصحاب    أن
(8)

فلت  ،أىل اجلبخ من اجلبخ، وصعد 

و هفكرب ونزل و ، تالحقت اخليخ سمع,م يكربون، فلت سمع التكبري عرف أهنم أصحاب النبي

ثم  ،يقول:   أله أ  اهلل حممد رسول اهلل، السالم عليكم، فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه

يداً، وكان بد سبق,م ببخ من ذلك وجدًا دد فوجد رسول اهلل  ،فهخربوه رجعوا أىل رسول اهلل 

        عىل أسامة بن زيدثم برأ  ((؟بتلتموه أرادة ما معه)) :قال فاخلرب، 

6   ،ثالث مراذ،  ((فكيف بال أله أ  اهلل؟)) :: يا رسول اهلل استغ ر ى، فقالأسامة فقال اةية

 ـــــــــــــــــ

 وحت  لو استحخ بتخ املؤمن   من  أجخ أيتنه فإنه يك ر. ( 1)

 /ب[ عند بوله تعاىل: )ولعنه(272هناية اللوحة ]  ( 2)

 .{1/679}انظر: ت سري البغوي  ( 3)

 /ب[261تقدم خترجيه ل ] ( 4)

الكناين، ور الطبقاذ  بن سعد: غالب بن عبد اهلل الليثي، بال ابن اوثري:   يبعد أن يكون هذا غالب  غالب بن فضالة ( 5)

بعث غالب بن عبد اهلل أىل بني مرة ب دك، ويكون   هو ابن عبد اهلل الليثي الكناينو فإن ابن الكلبي ذكر أن رسول اهلل

 . {2/126}فضالة أما: غلط من الكاتب وأما اختالف فيه، واهلل أعلم. انظر: الطبقاذ بوهلم ر اسم أبيه 

تلف ر أنه املقتول ر هذه مرداإ بن هنيك ( 6)  .{6/74}القصة. انظر: اإلصابة  الضمري اوسلمي، مل خي 

 .{235} معجم املعامل اجلغرافيةخيرب، تعرف اليوم باحلائط.  : برية رشبيفدك ( 7)

   هيتدل هلا. لسان العرب، مادة: عقخ. الوادي والرمخ: ما اعوج منه، وأرض عابول عابول ( 8)
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استغ ر ى،   حت  وددذ أين مل أكن أسلمت أ  يومئذ، ثم أن رسول اهلل زال يعيدها  بال: فت

.((اعتق رببة))وبال: 
 (1)

 

عن بلبنه حتن   أفال دققت))خوفاً من السالح، بال:  اأنت باهل ،رسول اهلل يا :بال ن أسامة أ يورو

 ((ا أم  ؟تعلم أباهل
 (2)

 

ومعه غنم له فسلم علي,م، بالوا: ما سلم  ،بني سليم عىل ن ر من أصحاب النبي  و مر رجخ منأ

    فهنزل اهلل تعاىل: ،رسول اهلل  هبا فهتوا ،فقتلوه وأخذوا غنمه ،عليكم أ  ليتعوذ منكم

   
محزة والكسائي هنا واحلجراذ    ، ي: اجل,ادأسافرتم ر سبيخ اهلل،  :يأ (3) 

، يانمن البوالياء بالنون من بقي ب وا حت  تعرفوا املؤمن من الكافر، و :أي بالتاء والثاء من التثبت،

بمعن  التهمخ،
(4)

 .يقال: تبينت اومر أذا تهملته 

  9 9 9 9 9  أله  ياملقادة، وه بغري ألف بمعن ومحزة  /ب[272] وابن عامر نافع  

بمعن  التحية، من بقي بهلفأ  اهلل، و
 (5)

تقولوا ملن    :أي  9   ،السلم والسالم واحد أو 

       الغنمو الغنيمةتطلبون  :يأ    9 9 سلم عليكم 

   رشكنينم من املنمون أيتنكنكتنت  9   6  ننؤمنمنخ النتنق  بنمن اتنل :أي

   و كذلك كنتم أ، مخ فمن اهلل عليكم باإلسالبو كنتم ضال ً من بأبإظ,ار اإلسالم،  :أي

ال ختي وا من باهلا فمن عليكم ف ،بال أله أ  اهلل ببخ اهلجرة من اوعداء من ببخ تهمنون ر بومكم

باهلجرة،
(6)

    هن تقتلوا مؤمنًا ب :أي      6    أذ الغزاة وعىل

 ـــــــــــــــــ

 {9/78}ن السدي وأخرجه الطربي بنحوه ع {1/680}أخرجه البغوي من طريق الكلبي عن أيب صالح  ( 1)

 واخلرب أصله ر الصحيحني وانظر اهلامش التاى.    {174}والواحدي ر أسباب النزول 

 .{96}ومسلم  {6872 -4269}أخرجه البخاري  ( 2)

 .{3025}ومسلم  {4591}أخرجه البخاري  ( 3)

 .{1/518}وأحتاف فضالء البرش  {2/251}انظر: النرش  ( 4)

 املرجع السابق. ( 5)

 .{1/681}ت سري البغوي  ( 6)
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وأن مل يسمع  غزا بوماً فإن سمع أذاناً كف عن,م،أذا   كان، يك وا عن,مر بلد أن دعار اإلسالم رأوا 

غار علي,م.أ
 (1)

  

.((أحداً  ن  سجداً أو سمعتم مؤذناً فال تقتل  م أذا رأيتم)) :يقولأذا بعث ايًة   كان و
 (2)

  

   9  9   ابن أم مكتومجاء
 (3)

زيد  عيل هذه اةية يميل رسول اهلل و 

فخذ  فثقلت :بال زيدلو أستطيع جلاهدذ، وكان أعم ،  ،: يا رسول اهللابن أم مكتوم ، فقالبن ثابت

   9  :تعاىل فهنزل اهلل فخذي، رض  حت  خ ت أن ت    فخذيعىل رسول اهلل 
   :أي  (4)

 )غرَي( وابن عامر والكسائي بنصب نافع عن اجل,اد غري أوى الضر، يستوي القاعدون من املؤمنني

،لقاعدينل رفع نعتالبعىل ا ستثناء،  ومن بقي 
 (5)

  يستوي القاعدون الذين هم غري أوى  :أي 

أي ليس     6  9   الزمانة والضعف ر البدن والبرص :الضر، أي

 املجاهدون سواء.املؤمنون القاعدون عن اجل,اد بغري عذر واملؤمنون 

أبوامًا ما اتم من مسري و  بطعتم من واد أ  كانوا  أن ر املدينة)) ملا رجع من تبوك:  بال

.((نعم وهم باملدينة حبس,م العذر))الوا: يا رسول اهلل وهم باملدينة؟ بال: ب ((معكم فيه
 (6)

  

واخلارجون أىل بدر.عن بدر   يستوي القاعدون  أو
 (7)

  

    9   9   [273/أ] ،هنا عدين راد بالقاامل وأ أي: فضيلة

  وأولو الضر نية و ،املجاهد بارش اجل,اد مع النية أذ والضر، فضخ اهلل املجاهدين علي,م درجةً  واأول

 ـــــــــــــــــ

 .{1427 -382}ومسلم  {2944 -610}أخرجه البخاري  ( 1)

وبال الرتمذي: حديث حسن  {8838}والنسائي ر الكربل  {1549}والرتمذي  {2635}أخرجه أبو داوود  ( 2)

 .{565}غريب.وضع ه الشي  اولباين ر ضعيف سنن أيب داوود 

، وبيخ: عمرو بن بيس بن زائدة بن اوصم القريش، وأم مكتوم هي أمه عاتكة بنت عبد اهلل، من عبد اهلل ابن أم مكتوم ( 3)

وكان يستخل ه عىل املدينة ر عامة غزواته يصيل بالناإ. انظر:  امل,اجرين اوولني، بدم املدينة ببخ أن هياجر النبي 

 .{4/600}اإلصابة 

 .{1898}ومسلم  {4592 -2832}ر مواضع  أخرجه البخاري ( 4)

 .{1/519}وأحتاف فضالء البرش  {2/251}النرش  ( 5)

 .{1911}ومسلم  {4423 -2839}أخرجه البخاري  ( 6)

 .{1/683}بول ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري البغوي  ( 7)
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املجاهد  وأ، املجاهد والقاعد :أي ،ي: اجلنةأ        ،، فنزلوا عن,م درجةةبارشم

.والقاعد املعذور
 (1)

 

   9  9  غري املعذورين :أي         يوبف عليه.  

             
]اةية[ ر هذه :ابن حمرييز

 (2)

املضنمر سنبعني   عندو ال نرإا بني كخ درجتننيسبعون درجة م 

خري اً.
 

 .و الدرجاذ اإلسالم واجل,اد واهلجرة والش,ادةأ

ا أبنو هبنفعجنب (( ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًا وجبت لنه اجلننة من ريض باهلل)) :بال 

فع اهلل هبا العبد مائة درجة وأخرل ير)):  بالثم ، يا رسول اهلل دها عيل  فقال: أع،  اخلدريسعيد 

اجل,ناد ر )) بال: وما هي يا رسنول اهلل؟ بنال: ((ما بني كخ درجتني كت بني الستء واورض ،ر اجلنة

.((اجل,اد ر سبيخ اهلل ،سبيخ اهلل
 (3)

 

من أهخ مكة باإلسالم ومل هياجروا، من,م: بيس بن ال اكه بن املغرية ناإتكلم 
 

بيس بن الوليد و 

بن املغرية
 

   اهلل تعاىل: فهنزلوأدباه,ت، فلت خرج املرشكون أىل بدر خرجوا مع,م فقتلوا مع الك ار،  

  93  (4) راد ملك املوذ وأعوانه، أو ملك املوذ وحده، والعرب بد ختاطب الواحد امل

باملقام ر  :أي: ر حال ظلم,م، أي ،بالرشك، وهو نصب عىل احلال :أي  9   بل م اجلمع

ثم أ  مستضع ا مق,ورا،  أ  باهلجرة،مل يكن يقبخ اإلسالم  بعد هجرة النبي ون اهلل تعاىل  ودار الرشك

((بعد ال تح   هجرة))  فقال  ،نس  ذلك بعد فتح مكة
 (5)

 ء بتلوا يوم بدر ورضبت املالئكة,ؤ ف  

ال ريقني كنتم؟ أر  أي: فيتذا كنتم؟ أو ر أي    9   بهن ، وبكتوهموجوه,م وأدبارهم 

 ـــــــــــــــــ

 املرجع السابق. ( 1)

بن جنادة بن وهب، أبو حمرييز القريش  ن حمرييز: عبد اهلل بن حمرييزر اوصخ: اومة، واملثبت من )ب( واملصادر. واب ( 2)

 . {4/494}سري الاجلمحي، بال الذهبي:   أعلم أحدا ذكر حمرييزا ر الصحابة، الظاهر أنه من الطلقاء. 

 . {1884}أخرجه مسلم  ( 3)

 . {177}حدي ر أسباب النزول والوا {9/105}أخرجه الطربي عن عكرمة  ( 4)

 .{1353}ومسلم  {2825 -1834}أخرجه البخاري ر مواضع   ( 5)
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 :أي مكة، أرض :أي  9     بهن فاعتذروا  ،املسلمني؟ أم املرشكني؟ سؤال توبي 

فهكذهبم اهلل  ،أىل املدينة ي:أ /ب 9 3        [273] ي: املالئكةأ   9  عاجزين

ذوي ثم استثن   ،أي: بئس املصري ج,نم  9        :قالف ،تعاىل

   :أي   9  9 9 9     :تعاىل فقال ،راعذاو

أي:   يعرفون طريقاً        يقدرون عىل حيلة و  عىل ن قة و  بوة للخروج من,ا

 تعاىل يتجاوز، وعس  من اهلل :أي   9       (1) ،طريق املدينة وأ ،أىل اخلروج

 ي   والكريم   ،بكرمه وصله أليهأواهلل تعاىل أذا أطمع عبدًا  ،إلطتعل اوهن وةواجب
 ع أ  فيت ي عله طم 

       
.تعاىل ممن عذر اهلل بال ابن عباإ: كنت أنا وأمي

 (2)

  .املستضع ني :يأ 

يدعو هلؤ ء املستضع ني ر الصالة. وكان 
 (3)

  

    6           (4) ابن عباإ:     أي: متحو ً يتحنول

.أليه
(5)

حزحاً عت يكره،و متزأ 
 (6)

،م,اجرا وأ 
 (7)

  ،هبوم سميت امل,اجرة مراغمةو ون من هياجر يراغم  

  ر الرزق، أو سعة من الضاللة :أي.  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/685}انظر: ت سري البغوي   ( 1)

 .{4597}صحيح البخاري   ( 2)

 . {675}ومسلم  {4598-4560}واحلديث ر البخاري   ( 3)

بن عوف: خيرب أهخ مكة بت ينزل في,م من  عبد الرمحنر حادية اوصخ ما نصه: بال ابن عباإ ر رواية عطاء كان   ( 4)

فلت برأها املسلمون، بال حبيب بن ضمرة الليثي      39 9  القرآن فكتب باةية التي نزلت: 

 إين لست من املستضع ني ا.هنامحلوين ف -وكان ديخا كبريا-لبنيه: 

 .{9/119}رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري الطربي   ( 5)

 .{9/120}بول جماهد، املرجع السابق   ( 6)

 .{1/138}باله أبو عبيدة، جماز القرآن   ( 7)
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جندع بن ضمرةهذه اةية سمع وملا 
 (1)

تثن  اهلل هبذه اةية، وأين اس ما أنا ممنبال: واهلل  ،من بني ليث 

  أبيت الليلة بمكة، أخرجوين، فخرجوا وجد حيلة، وى من املال ما يبلغني املدينة وأبعد من,ا، واهلل 

حت  أتوا به التنعيم هبه حيملونه عىل اير
 (2)

هذه  مبال: الل,ويمينه عىل دتله بفهدركه املوذ، فص ق  

 أصحاب رسول اهللأىل فبلغ خربه  ،أبايعك عىل ما بايعك عليه رسولك، فتذ ،لك وهذه لرسولك

 ،فقالوا: لو واىف املدينة لكان أتم وأوىف أجراً، وضحك املرشكون وبالوا: ما أدرك هذا ما طلب ،

  أي: ببخ بلوغه م,اجره              (3) :تعاىل فهنزل اهلل

      (4) علوا كبريا تعاىل  ضاًل منهتعىل ن سه عاىل نته نجابنب بإينأي: وج،    

     

      أ[274] أي: سافرتم/   3   أي: حرج     

9  وا( بالتشديد،وبرئ )ت قَ ، رصوا( من أبرص)ت قْ  :وبرئ رص 
 (5)

من أربع ركعاذ أىل  :يأ 

 يقتلكمأي:    3  وأن خ تم :أي     ر صالة الظ,ر والعرص والعشاء ركعتني،

    39  39    ر الصالة،  :أي    م يغتالكو

 ـــــــــــــــــ

ري أو الليثي بال ابن حجر: اختلف ر اسمه واسم أبيه عىل أكثر من بن أيب العاص اجلندعي الضم جندع بن ضمرة  ( 1)

 .{2/180}وانظر: زاد املسري  {3/491، 1/515}عرشة أوجه، واهلل أعلم.اهن اإلصابة 

فيه اةن مسجد عائشة ، واذيا الطريق العام املتجه أىل املدينةحمه دت ، يتجمن الشتل املكي : واد خارج احلرمالتنعيم ( 2)

 .{65}كيال. معجم املعامل اجلغرافية  7ريض اهلل عن,ا، ويبعد عن احلرم 

من طرق باختالف ر اسم من نزلت فيه اةية،  {9/116}والطربي  {187}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول   ( 3)

 .{149}يب ور أسناده أدعث بن سوار، ضعيف، التقر {11709}وأخرجه الطرباين ر الكبري 

املؤمن أذا بصد طاعة ثم أعجزه العذر        ر حادية اوصخ ما نصه: وبال أهخ العلم ر بوله:   ( 4)

عن أتام,ا كتب اهلل له ثواب تام تلك الطاعة، كاملريض يعجز عت كان ي عله ر حال صحته من الطاعة كتب له ثواب 

 . ا.هن عمله. كذا ورد اخلرب عن رسول اهلل أفضخ ما كان ي

 ومها داذتان. {3/481}اووىل براءة الضبي، والثانية براءة الزهري، البحر املحيط  ( 5)
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وعيل وجابر وابن  وابنه عمرك، هبوأىل وج بعض,مذهب و ا،قرص ر الس ر جائز أمجاعال

وفق,اء الكوفةوعباإ واحلسن وابن عبد العزيز وبتادة ومالك 
 (1)

أول ما : يض اهلل عن,اعائشة رلقول  

فهبرذ صالة الس ر وأتت صالة احلض. ،ناالصالة ركعتفرضت 
 (2)

 

أتنم، داء وأن برص ن داء أ ،الشافعيعثتن وسعد بن أيب وباص وكأىل جواز اإلتام، بعض,م وذهب 

ورص أفضخقوال
 (3)

وأتم.برص  عائشة ريض اهلل عن,ا: كخ ذلك بد فعخ رسول اهلل  لقول 
(4)

  

ناح أنت يستعمخ ر اجلو   3     9  نه بال:فإ، يهالقرآن يدل علوظاهر 

  جيوز أ  عند اخلوف، وليس اومر  يوجب أن القرصأيضا  ظاهر اةيةوالرخ    فيت يكون حتًت، 

 مل خيخ عن خوف العدو. ، وأكثرهاعىل ذلك، أنت نزلت عىل غالب أس ار النبي 

،أكثرهموالقرص جائز ر الس ر ر حال اومن عند 
 (5)

 أنت :بلت لعمر ، بال:عن يعىل بن أميةملا روي  

وبد أمن الناإ، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسهلت رسول اهلل      9  :بال

 ،((اهلل هبا عليكم، فاببلوا صدبته صدبة تصدق)) فقال: عنه.
 (6)

 

صىل ركعتني.يبني مكة واملدينة آمناً   خياف أ  اهلل   سافرو
 (7)

 

جنابر من,م أنت القرص أن يصيل ركعة واحدة ر اخلوف،  ،ركعتي املسافر ليستا بقرص: أن بال بعض,مو

،بابينار ر اةينة واحلسن وجماهد، وجعلوا رشط اخلنوف املنذكو وعطاء وطاووإ
 

   جينوز هموأكثنر

.بحالركعة واحدة ب القرص
 (8)

 

  .ز القرص ر الس ر الطويخ والقصرياجوعن أنس  لروي

 ـــــــــــــــــ

 .{5/225}والقرطبي  {3/231}انظر: أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 .{685}ومسلم  {3935 -1090 -350}أخرجه البخاري  ( 2)

 . {1/109} أحكام القرآن للشافعي ( 3)

  {2/189}أخرجه الداربطني  ( 4)

 .{5/101}أحكام القرآن للقرطبي  ( 5)

 .{686}أخرجه مسلم  ( 6)

 وبال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه اولباين. {1435}والنسائي  {547}أخرجه الرتمذي  ( 7)

 .{5/231}أحكام القرآن للقرطبي  {2/264}املغني  ( 8)
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:بال ى جابر بن زيد :بن دينار وبال عمرو
(1)

.ابرص بعرفة 
 (2)

  

  (3) .مسرية يوم حد الس ر املبيح للقرص اووزاعي: وعند

يقرصان ر أربعة برد،و ي طرانوكان ابن عمر وابن عباإ 
 

سنتة عرشن فرسنخاً، /ب[274] وهي
(4)

بنال  بنهو 

.مالك وأمحد وأسحاق
 (5)

وهو بريب من مذهب عمر وابنن با : مسرية يومني، واووزاعي، واحلسن  

.عباإ
 (6)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{191}هن التقريب 103وبيخ: 93أبو الشعثاء اوزدي البرصي، ثقة فقيه، ذ  جابر بن زيد ( 1)

 .{2/202}املصنف  بن أيب ديبة  ( 2)

 .{5/227}أحكام القرآن للقرطبي  ( 3)

 .يالال رس : من مقاييس الطول يقدر بثالثة أم{2/730}، وانظر البخاري مع ال تح ذكره البخاري تعليقا ( 4)

 . {2/91}املغني  {5/227}أحكام القرآن للقرطبي  ( 5)

 املرجع السابق. ( 6)
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: آخنر ليلتنني باصندتني، وبنال ر موضنع مسرية، أ  أنه بال: ياحلسن واووزاعووافق الشافعي 

،ستة وأربعون مياًل باهلادمي
 (1)

س يان الثوري: مسرية ثالثة أيام.عند فق,اء الكوفة وو 
 (2)

  

  .متصخ بت بعده من صالة اخلوف من صخ عت ببله      3    :تعاىل بوله أو

م بعد ث ،هذا القدر   3     9  :تعاىل ل: نزل بولهبا ،عن أيب أيوبو

      3     (3) عن صالة اخلوف فنزل: حول سهلوا رسول اهلل 

 املرشكون ندم ،اعيالظ,ر يصلون مج صالة وأصحابه باموا أىل اهلل  رسول نواملرشك ملا رأل

ألي,م من آبائ,م  أحبوا علي,م، فقال بعض,م لبعض: دعوهم فإن هلم بعدها صالة هي كب  أكانوا   أ

صالة العرص، فإذا باموا في,ا فشدوا علي,م فابتلوهم، فنزل جربيخ فقال: يا حممد أهنا  :يأ ،وأبنائ,م

فعلمه    9 9  د,يدا مع,م :أي      يقول:تعاىل ف وأن اهلل صالة اخلو

 وهم بعس ان وفصالة اخل
(4)

وعىل املرشكني خالد بن الوليد. 
 (5)

 

 :كقوله تعاىل ،وهو من صخ جييء اخلرب بتتمه ثم ينسق عليه خرب آخر، وهو ر الظاهر كاملتصخ بهوبد 

      وكقوله:   9 9    :فإنه أخبار عن امرأة العزيز  [51]يدسف.
(6)

 

 ـــــــــــــــــ

واهلادمي: نسبة أىل بني هادمو لتقديرهم هلا وبت خالفت,م بعد تقدير بني أمية هلا.  {364 -1/363}مغني املحتاج  ( 1)

 املرجع السابق.

 .{3/235}أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

وبال: وهذا سياق غريب جدا، ولكن لبعضه داهد من رواية أيب  {2/365}وابن كثري  {9/126}أخرجه الطربي  ( 3)

َربي، واسمه زيد بن الصامت   عند اإلمام أمحد وأهخ السنن. عياش الز 

 . {208} معجم املعامل اجلغرافيةكيال دت ، عىل طريق املدينة.  80: بلدة تبعد عن مكة عس ان ( 4)

والطربي  {180}أخرجه الواحدي من طريق جماهد عن أيب عياش اوزربي، وطريق عكرمة عن ابن عباإ بنحوه  ( 5)

وبال أمحد داكر: وهو حديث صحيح، رواه أمحد ر مسنده، ورواه احلاكم ر املستدرك  {9/131}بنحوه من طرق 

  رشط,ت. اهن بترصف.وبال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه. وبال الذهبي: عىل

 .{1/689}انظر: ت سري البغوي  ( 6)
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مع  ، ويرشع جاه العدو حترس,مو  فربة  ،العدو ر غري ناحية القبلة فيجعخ اإلمام القوم فربتني فإذا كان

ثم  العدو جاهذهبوا أىل و   ثم وثبت بائًت حت  أتوا صالهتم،طائ ة ر الصالة، فإذا صىل هبم ركعة بام 

فصىل هبم الركعة الثانية، وثبت جالساً حت  أتوا ون س,م الصالة، ثم جاه العدو التي ر و  أتت الطائ ة 

مةثْ ح أيبس,خ بن  كذا روليسلم هبم، 
(1)

.كذا بذاذ الرباع صىل   النبي أن  
(2)

مالك به بال و  

وأسحاق. محدأوالشافعي و
 (3)

 

جناه العندو، ر خالل الصالة و   اووىلأىل الركعة الثانية تذهب الطائ ة اإلمام أذا بام  أن :وبال بعض,م

، جناه العندويسلمون بنخ ينذهبون أىل و   وبعود الطائ ة الثانية، فيصيل هبم الركعة الثانية ويسلم وهم  

م صنالهتا، وهنذه رواينة ابنن عمنر،ت  فت   طائ ة الثانيةثم تعود ال ،م صالهتات  وتعود الطائ ة اووىل فت  
 /أ[275](4) 

وهو بول فق,اء الكوفة.
 (5)

 

فقاموا ر مقنام أولئنك، وجناءه ثم انرصفوا العدو  ,ةجاوم واوخرل ،ركعة ة طائب صىل    وروي أنه

هؤ ء فقضوا ركعت,م،  م، وباعت,م، فقام هؤ ء فقضوا ركثم سلم هبمركعة أخرل أولئك فصىل هبم 

والروايتان صحيحتان.
 (6)

  .هذا من ا ختالف املباحبال بوم:  

     9    3    أذا صلوا :أي،  9 

  9    يدل عىل أن الطائ ة بد صلوا     ،مقتضاه أن يصلوا تام الصالة

  يكثر في,ا العمخ  أنالصالة ر ظاهره يدل أن كخ طائ ة ت ارق اإلمام بعد تام الصالة، وا حتياط و

 صىل بطائ ة  ونه وجاز ولو صىل اإلمام أربع ركعاذ بكخ طائ ة ركعتني ،والذهاب واملجيء
 ـــــــــــــــــ

، وهو ابن س,خ بن أيب حثمة بن ساعدة اونصاري اوويس، ولد سنة ثالث من اهلجرة، بال الوابدي: ببض النبي  ( 1)

. اإلصابة  ثتين سنني، ولكنه ح م عنه فرول وأتقن. ا.هن معدود ر أهخ املدينة وهبا كانت وفاته أول أيام معاوية 

{3/195}. 

واختلف ر عام غزوة ذاذ الرباع، أ  أهنم ات قوا عىل أهنا كانت بعد  {841}ومسلم  {4131}والرواية عند البخاري  ( 2)

 .{7/521}اخلندق، انظر: فتح الباري 

 .{1/409}ومغني املحتاج  {5/234}أحكام القرآن للقرطبي  ( 3)

 .{839}ومسلم  {4133 -4132 -942}أخرجه البخاري  ( 4)

 .{3/236}أحكام القرآن للجصاص  ( 5)

 السابقة. وهي رواية ابن عمر  ( 6)
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 أربع ركعاذ وللقوم ركعتان فصىل بالطائ ة اوخرل ركعتني، فكان لرسول اهلل  ،ركعتني ثم تهخروا
(1)

. 

.هذه ببطن نخخ م سلم.ركعتني ث بطائ ةركعتني ثم سلم، ثم صىل  صىل بطائ ة  هنأ :ابرورول ج
(2)

 

ركعتنان وللقنوم ركعنة  للنبني  فكنان ،ركعة وهبؤ ء ركعة ومل يقضنوا أنه صىل هبؤ ء :وعن حذي ة

،ركعة
(3)

 احلالة واحدة.  تهوله بوم عىل صالة ددة اخلوف، وبالوا: ال رض ر هذه 

عدد الركعاذ،عن نق  عىل أن اخلوف   يهم وأكثر
(4)

وأن كان العدو ر ناحية القبلنة ر مسنتول أن  

 .اإلمام وحرسوا ر السجود هبم رأوهم صىلومحلوا 

صالة اخلوف فص نا خل نه صن ني، والعندو بينننا وبنني القبلنة فكنرب  رسول اهلل بنا صىل  :جابر بال

لسنجود باكوع ورفعنا مجيعاً، ثنم انحندر ثم رفع رأسه من الرمعه ثم ركع وركعنا  ،مجيعاً  معه وكربنا 

بام الصنف النذي والسجود   النبينحر العدو فلت بىض  ر بام الصف املؤخرووالصف الذي يليه، 

]بالسجود ثم باموا ثم تقدم الصف املؤخر[ انحدر الصف املؤخر ،يليه
 (5)
وتهخر املقدم ثنم ركنع النبني   

 رفعنا مجيعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه النذي وركعنا مجيعاً، ثم رفع رأسه من الركوع و

السنجود  /ب  [275] النبنيكان مؤخرًا ر الركعة اووىل، وبام الصف املؤخر ر نحر العندو، فلنت بىضن 

.وسلمنا مجيعاً  انحدر الصف املؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي  ،والصف الذي يليه
 (6)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{843}ومسلم  {4136}أخرجه البخاري معلقا  ( 1)

 انظر: اهلامش السابق. ( 2)

 {1245}واحلاكم  {2425 -1452}وابن حبان  {1530 -1529}والنسائي  {1246}أخرجه أبو داوود  ( 3)

 لذهبي.وصححه ووافقه ا

 /ب[274انظر ل ] ( 4)

 زيادة من ب واملصادر. ( 5)

 .{840}أخرجه مسلم  ( 6)
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أو وهنم بالوا: ، عىل التخ يفه بعض,م عدم اجلواز و  وج عندو ,م،تصالة اخلوف جائزة عند عامو

كنخ عرصن، فكنان  ر وأذا مل يكن مع,م فال جيوز، و  دنك أن اوئمنة نوابنه      بال: 

لكخ أمام.  متناو  اخلطاب له 
(1)

 

 عىل هذان، فلوننام يصن وا مع اإلمنذين وبنالهم  :خائفق  9   :بوله واختل وا ر

خ: ائوب، ، كالسيف واخلنجرؤذي من بجنبهنو  ي الصالة، نن,م عنلنغنيش ما  ح النالسمن ذون نهخني

 9   ،من السالح فعىل هذا يهخذون ما داؤوا أي: البابون الذين ر وجه العدو.
 (2)

  

 9    و هم الذين صلواأهؤ ء الذين أتوا،  :أي     9   

يحملون فيقصدونكم  :أي  3 3     أي: لو وجدوكم غافلني 

        3         3 واحدة عليكم محلًة 

 احلذر ما يتق  به من العدو.     ،ر وضع السالح ر املطر واملرضاهلل تعاىل رخ  

غزا حماربًا وبني أنتر، فنزلوا و  يرون من العدو أحنداً،  ملا ، نزلت ر رسول اهلل :ابن عباإ

حت  بطع النوادي والسنتء  ،بد وضع سالحهوحلاجة  فوضع الناإ أسلحت,م، وخرج رسول اهلل 

فبرصن بنه غنورث بنن احلنارث  ،رةسنمر ظخ  فجلس  ،وبني أصحابه  هترش، فحال الوادي بين

،املحاريب
 

أ  وهنو بنائم   فلم يشعر به ،قال: بتلني اهلل أن مل أبتله، ثم انحدر من اجلبخ ومعه السيفف 

الل,نم )): فقال: يا حممد منن يعصنمك منني اةن؟ بنال  ،سيف بد سله من غمدهالعىل رأسه ومعه 

فهكب لوج,نه منن  ،بالسيفليضبه  أىل رسول اهلل ثم أهول  ((اك ني غورث بن احلارث بت دئت

ينا غنورث يمنعنك منني  /أ[276] منن))بنال: و ،فهخنذه فقنام  ،همن بني كت ينه، ونندر سني     ,اة زجلزجل

 ،بال:   ((وأعطيك سي ك؟ رسول اهلل تش,د أن   أله أ  اهلل وأن حممداً )) :بال:   أحد، بال ((اةن؟

واهلل  ه، فقال غنورث:سي  ولكن أد,د أن   أباتلك أبدًا و  أعني عليك عدواً، فهعطاه رسول اهلل 

ونت خري منني، فرجنع غنورث أىل أصنحابه فقنالوا: ويلنك منا منعنك مننه؟ بنال: لقند أهوينت ألينه 

 ـــــــــــــــــ

، بخ مرشوعيت,ا بابية أىل يوم وذكر الشي  الشنقيطي: أن صالة اخلوف   ختت  بالنبي  {2/185}زاد املسري  ( 1)

يوسف واملزين، وبال بقوهلت باةية استد ل سابط، ودذ عن اجلم,ور أبو  القيامة، وا ستد ل عىل خصوص,ا به 

 .{1/280}احلسن بن زياد واللؤلؤي وأبراهيم بن عليه، واحتجوا بم ,وم الرشط ر اةية. أضواء البيان 

 .{1/694}والبغوي  {9/142}انظر: ت سري الطربي  ( 2)



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

308 

 وسكن الوادي فقطع  ،ني بني كت ي فخررذ لوج,ي، وذكر حالهفو اهلل ما أدري من زجل ،بالسيف

.ربهم اخلرب وبرأ علي,م هذه اةيةالوادي أىل أصحابه فهخ
(1)

 

       3     : فنزل فيه جرحياً  كان رمحن بن عوفعبد الأن  أو 

  .(2) اةية

     93     واجلناح اإلثم ،هيانون فيه :أي.  

   9  صالة اخلوفمن فرغتم  :يأ،       صلوا :أي 

بالتسبيح  هو اذكروأعند احلرج والزمانة،      ،ر حال املرضبياما أصحاء، وبعودا 

التحميد، عىل كخ حال.ووالتمجيد  الت,ليخو
 (3)

.حالعىل كخ تعاىل اهلل  يذكر كان  
 (4)

   

    أي: سكنتم وأمنتم،   9   ًأي: أتوها أربعا   9   

9     علي,م. تعاىل وبته اهلل ،واجباً م روضاً مقدراً  :أي 

فشكوا أمل  ،طائ ة ر آثارهم حد بعث رسول اهلل أهصحابه يوم ب س يان وأبملا رجع 

ر طلب أيب س يان  :أي    9   تضع وا وأي:      (5) اهلل تعاىل: هنزلاجلراحاذ، ف

   9 اجلراح،  ددة منومل جتدون ا :أي ،تتوجعون :أي   3 9  وأصحابه

أي: من اوجر والثواب ر    9         س يان وأصحابه اأب :أي

اةخرة والنرص ر الدنيا،
(6)

.خيافون ختافون من عذاب اهلل ما  و :أيو املراد بالرجاء اخلوف، أ 
 (7)

  

 ـــــــــــــــــ

كت تقدم. وبصة وهي من الطرق الضعي ة  {1/695}أخرجه البغوي  من طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباإ ( 1)

 . {843}ومسلم  {4136}عند البخاري  مع الرجخ من حديث جابر  النبي 

 . {9/163}بول ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري الطربي  ( 2)

 .{188 -2/187}زاد املسري ( 3)

 . {372}أخرجه مسلم  ( 4)

 .{2/188}زاد املسري  ( 5)

 .{2/104}باله مقاتخ، زاد املسري  ( 6)

 رواه أبو صالح عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، املرجع السابق. ( 7)
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   39      بمعن  اخلوف أ  مع اجلحد، كقوله تعاىل: :   يكون الرجاءراءال 

 بمعن : خ تك، و  خ تك و أنت تريد رجوتك ،و  جيوز رجوتك [13]ندح: 
(1)

      3 

    

بن أبريق من بني ظ ر طعمةاق 
(2)

بتادة بن الننعتن، وكاننت الندرع ر  درعًا من جاره /ب[276] 

زيند حتن  انت,ن  أىل الندار، ثنم خبههنا عنند  ،فجعخ الدبيق ينتثر منن خنرق اجلنراب ،جراب فيه دبيق

لنم، فقنال فحلف: واهلل منا أخنذها ومنا لنه هبنا منن ع ،مست الدرع عند طعمةمن الي,ود، فالت  السمني 

أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدبيق حت  دخخ داره، فلت حلنف تركنوه واتبعنوا أثنر الندبيق أىل مننزل 

و سهلوه أن  ،، فجاء بنو ظ ر بوم طعمة أىل رسول اهلل طعمة بن أبريق ,ا أىلت، فقال دفعفهخذوه ،زيد

الي,ودي. زيدا أن يعابب  ف,م  ضحوا، تلئال ي جيادل عن صاحب,م، 
 (3)

  

 أىل باب به جاءو ،تناثر منهوكانت النخالة ت ،اجلراب خرقأن طعمة  :وعن ابن عباإ

فلت أصبح صاحب الدرع جاء عىل أثر النخالة أىل دار  ومحخ الدرع أىل بيته، الي,ودي فرتكه عىل بابه،

،أن يقطع يد الي,ودي النبي  ، ف,م  هخذه أىل النبي نف ،زيد
(4)

أودع درعًا عند  الي,ودين زيدًا أ وأ 

  9 9 93 9 : فهنزل اهلل تعاىل ،عمةنحدها طنفج ،طعمة
  ,ي وال صخنلنوا اومرب (5)

39  9      يك وأوح  أل ،علمك :أي   3 9    أي: 

  .ومعينا له مدافعاً عنه :أي   ، عمةط

 ـــــــــــــــــ

 . {1/286}معاين القرآن لل راء  ( 1)

 .{3/518}بن عمرو اونصاري د,د املشاهد كل,ا أ  بدرا، اإلصابة  طعمة بن أبريق ( 2)

من رواية الكلبي عن أيب صالح عن ابن  {1/698}ي والبغو {181}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد  ( 3)

وبال الرتمذي:  {3036}والرتمذي بنحوه مطو   {9/182}عباإ ريض اهلل عن,ت، والطربي بنحوه عن بتادة 

حديث غريب،   نعلم أحدا أسنده غري حممد بن سلمة احلراين. وحسنه اولباين. وانظر ختريام أحاديث الكشاف 

{49}. 

 .{2/190}صالح عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، زاد املسري  رواه أبو ( 4)

 باله السدي ومقاتخ، املرجع السابق. ( 5)
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    من جدالك عن طعمة وأ، أذ مهمت هبا معاببة الي,ودي نم :أي 
(1)

    

     

        اخليانة و الرسبةبأي: يظلمون أن س,م     

       لنبي لخطاب هذاواملراد به غريه، كقوله تعاىل ،:       9 

9   :أو ملباح جاء  ،أمتهلذنوب  أوالنبوة  ببخأما لذنب  :بياء بعد النبوةاونمن وا ستغ ار  [94]يدنس

: السمع والطاعة حلكم الرشع.هنا ها ستغ ار معناكان فيرتكه با ستغ ار، ف مهالرشع بتحري
 (2)

  

   9      يسترتون من الناإ، وو يستحيون ظ ر وبن :أي  

 ،والتبييت: تدبر ال عخ ليالً  ليال، يقولونو يؤل ون :أي      ، تعاىل يستحيون من اهلل

     9  ن بوم طعمة بالوا بين,م: نرفع اومر أىل النبي و [277]فإنه يسمع بوله  /أ

      ذلك من,م تعاىل ، فلم يرض اهللهك رللي,ودي نه مسلم و  يسمع من افإ وويمينه

      

    وهم بوم طعمة  يا هؤ ء :أي 9   9 9  خاصمتم  :أي

،عنه جادلتم :ئوبر ،واجلدال: ددة املخاصمةعن طعمة، 
 (3)

كخ من اجلدالة، وهي اورض، فكهن أو  

واحد من اخلصمني يروم ب,ر صاحبه ورصعه عىل اجلدالة،
(4)

       9  يأ: 

م، أي: من الذي يذب عن,    3     بهتعاىل بعذا عن طعمة، أذا أخذه اهلل

  ويتوىل أمرهم يوم القيامة؟ 

     الرسبة :يأ،      أي:  ،و من يعمخ سوءاً أبرميه الربيء،  :أي

 ر        أي: يتب،      أثًت دون الرشك ي:أأو يظلم ن سه:  ،رشكاً 

 . لتوبة عىل طعمةلعرض اةية 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/699}باله مقاتخ، ت سري البغوي  ( 1)

 .، ور الكالم نظر و  دليخ عليه واهلل أعلماملرجع السابق ( 2)

 . {4/489}براءة عبد اهلل، البحر املحيط  ( 3)

 دة: جدل.لسان العرب، ما ( 4)
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  3   ما ابته أنت ابه الي,ودي ينأ :ي: يمني طعمة بالباطخأ   3 

        بسارق الدرع :أي  3   بالقطععىل السارق كم احل :أي.  

  3   ابة الدرع :أي     يمينه الكاذبة :أي       أي: 

 ،وغريهكذب ما يب,ت اإلنسان من  :الب,تان      ،نسبة الرسبة أىل الي,ودي
(1)

   

6   أي: ذنبًا بيناً، وبوله :   اخلطيئة واإلثم رد الكناية أىل اإلثم، أو جعخ  ،ومل يقخ هبت

كاليشء الواحد.
 

 

 9      حممد  يا :أي        لقد  :أي

     ،ر احلكمعليك ويلبسوا خيطئوك أن  بوم طعمةوهم  ،طائ ة أضمرذ :أي ،مهت

   علي,م،أ  راجع وباله وما  :يأ       ي,معلرضره عود ي :يأ ،   

 39 3   القضاء بالوحيو ي: القرآنأ،    9 3    من اوحكام،  :أي

         من علم الغيب  وأ
        عامة ر مجيع الناإ، هيوأي: بوم طعمة، أ

(2)

والنجول:  /ب[277] 

،بان راد عن غريهم ،ج,را كان واا أو ،لتدبريا
 (3)

 الرجال :أو النجول، تدبريأو هو الرسار ر ال  

خري ر    :أي       ،  خري ر كثري مما يدبرونه بين,م :حدثون، أيتي :أي ،يتناجون

لكن من أمر بصدبة، :يأ ،استثناء منقطعأو هذا  مر بصدبة،أأ  نجول من النجول 
(4)

حث عىل  :أي 

      9  ، كل,ا معروفأعتل الرب     الصدبة، 
 : بلنا بنىل، بنال:أبو الدرداء بال ((؟بهفضخ من درجة الصيام والصدبة كمأ  أخرب)) :بال 

((وفساد ذاذ البني هي احلالقة ،أصالح ذاذ البني))
 (5)

  .الشعر هي التي حتلق الدين   

 ـــــــــــــــــ

 املرجع السابق مادة: هبت. ( 1)

 .{1/700}باله جماهد، ت سري البغوي  ( 2)

 .{1/243}معاين القرآن للنحاإ  ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

. و صححه اولباين ر صحيح {2509}والرتمذي  {4919}وأبو داوود  {391}أخرجه البخاري ر اودب امل رد  ( 5)

 .{303}اودب امل رد 
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((من أصلح بني الناإ فقال خرياً أو نم  خرياً  كذابليس ال)) :وبال 
 (1)

  

   9  املذكورة اودياء  :أي           أبو عمرو

بالنون. من بقي، وه  نالل :يأبالياء،    ومحزة 
 (2)

  

، ارتدفخاف عىل ن سه من بطع اليد وال ضيحة، هرب أىل مكة فطعمة الرسبة  ملا ظ,رذ عىل

من التوحيد  :أي     6  9  ،خيال ه :أي    9   (3) تعاىل:هنزل اهلل ف

 ،أي: نكله أىل ما توىل ر الدنيا      طريق املؤمنني أي:   6  6 9  واحلدود

         
و   ه، فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطع أن يدخلمكةبنزل عىل رجخ  املذكورأن طعمة  :رويو

فهخرجوه من مكة،  ،فإنه بد جله أليكم فرتكوه هخذ ليقتخ، فقال بعض,م: دعوفه  أن خيرج حت  أصبح، 

أخذوه و,رب، فطلبوه ففخرج مع جتار من بضاعة نحو الشام، فنزلوا منز ً فرسق بعض متاع,م 

ورموه باحلجارة حت  بتلوه، فصار بربه تلك احلجارة،
(4)

فرسق في,ا كيساً  ة،أنه ركب س ينة أىل جد وأ 

فهخذ فهلقي ر البحر، ،نريفيه دنا
(5)

 ،أىل أن ماذهلم د صنًت ر حرة بني سليم وكان يعب   تأنه نزل وأ 

            9 9        : فهنزل اهلل تعاىل فيه

    (6)  أىل رسول اهلل رجخ و جاء أ /أ[278] اخلري،كخ أي: ذهب عن الطريق وحرم  :فقال

به، ومل أختذ من دونه  ك ر الذنوب، أ  أين مل أرشك باهلل ديئًا منذ عرفته وآمنتم,نم كبري أين دي 

لنادم مستغ ر فت  ومل أوابع املعا  جرأة عىل اهلل، وما تومهت طرفة عني أين أعجز اهلل، وأين ،ولياً 

حاى؟ فهنزل اهلل تعاىل هذه اةية.
 (7)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{2605}ومسلم  {2629}أخرجه البخاري  ( 1)

 .{1/520}وأحتاف فضالء البرش  {2/251}انظر: النرش  ( 2)

 .{9/205}ت سري الطربي  ( 3)

 .{9/188}املرجع السابق  ( 4)

 .{1/702}ت سري البغوي  ( 5)

 .{2/200}زاد املسري  ( 6)

 .{49}منقطع. ختريام أحاديث الكشاف:  وبال ابن حجر: {1/702}أخرجه البغوي عن الضحاك عن ابن عباإ ( 7)
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        نزلت ر أهخ مكة،
(1)

   تعاىل:: ما يعبدون، كقوله يأ 

   :بدليخ بوله أي: اعبدوين، [60]غافر:    3  6   :وأراد [60]غافر 

 ، ويقولون لصنم كخ ببيلة:ةلالذ والعزل ومناكاباإلناث اوصنام، وهنم سموها تسمية اإلناث، 

   لذلك بال:فديطان يرتاءل للسدنة والك,نة يكلم,م،  مكان ر كخ واحد من,و ،أنث  بني فالن

      الواو قلبوا ف ،الوثن مجع   مجع  ، ناً ث  أ  دعون من دونه أ  تأن و: وبرئ

،مهزة
 (2)

 
 

وو أ  أناثًا مواتًا   روح فيهأ
(3)

ونه خيرب عن املواذ كت خيرب عن  وكانت من اجلتداذا وهن 

ة،راد باإلناث املالئكامل وأمن احليوان،  أرذلذ ااإلناث، وون اإلناث أدون اجلنسني، كت أن املو
(4)

 

يعبدون املالئكة، واملريد: املارد، وهو املتمرد العايت اخلارج عن الطاعة، واكانوهنم 
 (5)

 : أبليسبه راداملو 

 9   :أبعده  أي    6     فت أطيع فيه ًا معلوماً قأي: ح ،

 .هم روض من أبليس ف,و

. إلبليسنيوتسعتئة وتسعة وتسعواحد هلل من كخ ألف  أن :نقخو
(6)

  

.وهي الثلمة تكون فيه الن,ر،: القطع، ومنه ال رضة ر أصخ ال رضو
 (7)

  

   وأ  فليس أليه من  راد به التزيني،وامل عن احلق،وغوين,م  :يأ ،يقوله أبليس

,م ركوب اوهواء، أمني :أي    [39]احلجر:   9    اإلضالل يشء، كت بال:

 ـــــــــــــــــ

 .{1/702}انظر: ت سري البغوي  ( 1)

 .{1/198}، املحتسب روته عائشة عن النبي  ( 2)

 .{1/703}باله احلسن وبتادة، ت سري البغوي  ( 3)

 باله الضحاك، املرجع السابق. ( 4)

 لسان العرب، مادة: مرد. ( 5)

: يا آدم، فيقول: لبيك ))يقول اهلل تعاىلبال:  عن النبي   سعيد اخلدريويش,د له ما ر الصحيحني عن أيب  ( 6)

وسعديك واخلري ر يديك، فيقول: أخرج بعث النار، بال وما بعث النار؟ بال من كخ ألف تسعتئة وتسعة وتسعني، فعنده 

 احلديث.  وما هم بسكارل ولكن عذاب اهلل دديد...(( يشيب الصغري، وتضع كخ ذاذ محخ محل,ا وترل الناإ سكارل

 .{222}ومسلم  {3348}أخرجه البخاري 

 .{2/109}معاين القرآن للزجاج  ( 7)
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   و أمنين,م أدراك اةخرة مع ركوب املعا  أجنة و  نار و  بعث،    أنأمني,م  وأ

   أي: يقطعوهنا ويشقوهنا، وهي البحرية،        دين  :أي

اهلل،
(1)

 وأ، حتليخ احلرام وحتريم احلاللوهو لدين اهلل،  :يأ [30]الرم::     9   قوله تعاىل:ك 

 باخلصاءتعاىل خلق اهلل  تغيري
(2)

،والودم 
 (3)

 
 

مطلقا، حرم بعض,م اخلصاءف
 

 وموجوزه بعض,م ر الب,ائ

،ون فيه غرضًا ظاهراً 
 (4)

أن اهلل تعاىل خلق اونعام للركوب واوكخ  وهو ،تعاىلتغيري خلق اهلل  وأ 

،فحرموها، وخلق الشمس والقمر واوحجار ملن عة العباد فعبدوها
    9 9 /ب[278] (5)

    أي: ربًا يطيعه،     6       ر  هه ما يوبعه وتنيت  فوعد

   ،فيمنعه من اإلن اق وصلة الرحم ،بلب اإلنسان من طول العمر ونيخ الدنيا، وبالتخويف بال قر

 9      باطالً  :أي،   

 9         م راً ومعد ً.  :أي  

    9               

         

فنحن  ،، فقال أهخ الكتاب: نبينا ببخ نبيكم وكتابنا ببخ كتابكمالكتاب واملسلمون افتخر أهخ

أوىل باهلل منكم، وبال املسلمون: نبينا خاتم اونبياء وكتابنا يقيض عىل الكتب، وبد آمنا بكتابكم ومل 

 :أي  9 3    9   (6) :فهنزل اهلل تعاىل ، منكمباهلل فنحن أوىل ،تؤمنوا بكتابنا

 ـــــــــــــــــ

 وما بعدها.  {9/218}بول ابن عباإ واحلسن وجماهد وبتادة وغريهم، ت سري الطربي  ( 1)

 . {2/205}مروي عن ابن عباإ وأنس وجماهد، زاد املسري  ( 2)

 بول ابن مسعود واحلسن ر رواية، املرجع السابق.  (3)

 .{5/251}أحكام القرآن للقرطبي  ( 4)

 .{2/110}بول الزجاج، معاين القرآن  ( 5)

وما بعدها، وأسباب النزول للواحدي {9/228}بول بتادة ومرسوق والضحاك والسدي وأيب صالح، ت سري الطربي  ( 6)

{182}. 
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هنم بالوا:   بعث و  و ويا مرشكي أهخ الكتاب  9 3  أهيا املسلمون وأهخ الكتاب، أو

،حساب
 (1)

 . ليس اومر باوماين وأنت اومر بالعمخ الصالحف 

       كخ عامخ.  عامة ر اةية 

فكينف  ،وأيننا مل يعمنخ سنوءاً غنريك ،قنالوا: ينا رسنول اهللف املسلمنيدقت عىل  ملا نزلت هذه اةيةأو 

حسنة فله عرش حسناذ، ومن جوزي بالسيئة نقصت من يعمخ ، فر الدنيا منه ما يكون))اجلزاء؟ بال: 

ن جزاء ر اةخرة اواحدة من عرش، وبقيت له تسع حسناذ، فويخ ملن غلبت آحاده أعشاره، وأما ما ك

وينظر ر ال ضخ، فيعط  اجلزاء ر اجلنة فيؤيت  ،فيقابخ بني حسناته وسيئاته، فيلق  مكان كخ سيئة حسنة

.((كخ ذي فضخ فضله
 (2)

 

   9    9     بال النبي  هذه اةيةنزلت  ملا أو أنه أ  أبرئك)): ويب بكر 

، طيتوجدذ ان صامًا ر ظ,ري حت  تقال: بىل، بال: فهبرأني,ا، و  أعلم أ  أين ف ((آية أنزلت عيل؟

أنا ملجزيون ووأينا مل يعمخ سوءاً؟  ،بهيب أنت وأمي ،يا رسول اهلل :فقلت ((مالك يا أبا بكر؟)): فقال 

حت   ،أما أنت يا أبا بكر وأصحابك املؤمنون فتجزون بذلك ر الدنيا)): ؟ فقال بكخ سوء عملنا

]حت [ تلقوا اهلل وليست لكم ذنوب، وأما اةخرون فيجمع ذلك هلم
 (3)
((جيزوا يوم القيامة  

 (4)

.  

    9       9  9       :أي

وفتح اخلاء هنا  (يدخلون)بضم ياء وأبو بكر  عمرومقدار النقري، وهو النقرة ر ظ,ر النواة، ابن كثري وأبو 

فتح الياء.وضم اخلاء ب ومن بقير فاطر،  الرتمجة هعمرو هبذأبو  وت رد، والطولومريم 
(5)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/704}وي بول جماهد، ت سري البغ ( 1)

 أخرجه البغوي من طريق الكلبي عن أيب صالح، وهي من الطرق الضعي ة كت تقدم، املرجع السابق. ( 2)

 زيادة من )ب(. ( 3)

وبال: حديث غريب، ور أسناده مقال، وموس  بن عبيدة، يضعف ر احلديث، ضع ه  {3042}أخرجه الرتمذي  ( 4)

بن سباع جم,ول، وبد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه، عن أيب بكر وليس حيي  بن سعيد، وأمحد بن حنبخ، وموىل ا

 له أسناد صحيح أيضا، ور الباب عن عائشة ريض اهلل عن,ا. اهن

 .{1/521}وأحتاف فضالء البرش  {2/252}انظر: النرش  ( 5)
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 بال أهخ الكتاب: نحن وأنتم سواء،، اةية  9 3    9  :ملا نزلتأو 

          (2) ونزل أيضاً: ، اةية     9   (1): فنزلت

 :يأ       موحد: أي     و فوض أمره أىل اهللأأخل  هلل عمله،  :أي

مناسك احلام، وخ  اإلتيان بو ،الصالة أىل الكعبة لصاً، ومن دين أبراهيمادين أبراهيم مسلًت خ

 له أدياء. ذعىل ملة أبراهيم وزيد ونه بعث أو  الطاعاذ أمجعو ونه كان مقبول بالذكرو أبراهيم

       ص ياً، واخللة: ص اء املودة :أي.
 

 

رشنوا أىل بناب أبنراهيم يطلبنون أبا الضي ان، فهصاب الناإ سننة فح   ابن عباإ: كان أبراهيم  

 وكانت املرية ،الطعام
(3)

ينخ النذي لنه له كخ سننة منن صنديق لنه بمرصن، فبعنث غلتننه باإلبنخ أىل اخلل 

ذلك له، فقد دخخ علينا ما دخخ عىل الناإ  حتملنا يريده لن سه  : لو كان أبراهيمبمرص، فقال خليله

 ،أبنراهيم جاؤوا، ثم رمال هم، فملؤوا غرائررمخ، فمروا ببطحاء من الشدة، فرجع رسخ أبراهيم 

ت جناء الغلنتن؟ فن، بالنت: استيقظت سارة ثم لذلك فنام، سارة نائمة، فاهتم كانت وبذلك، فهعلموه 

فهمرذ  يكون،في,ا أجود حواري : بىل، فقامت أىل الغرائر فإذا بالوا: بىل، بالت: فت جاؤوا بيشء؟ بالوا

 فاستيقم أبراهيم فوجد ريح الطعام، فقال: يا سنارة منن أينن هنذا؟ ،اخلبازين فخبزوا وأطعموا الناإ

.خليالً أبراهيم اهلل، بال: فيومئذ اختذه اهلل  ك املرصي، فقال: هذا من عند خلييلبالت: من عند خليل
 (4)

 

 ، أي: فقرياً أىل اهللاحلاجة :أي ،من اخللة خليال أولذي ليس ر حمبته خلخ، واخللة: الصدابة، اخلليخ او

.ونه مل جيعنخ فقنره وفابتنه أ  أىل اهلل تعاىل وفيه نظرو
 (5)

      9       

3       

 ـــــــــــــــــ

 /أ[ عند بوله تعاىل: ﴿ومن﴾279هناية اللوحة ] ( 1)

 . {1/705}أيب الضح  عن مرسوق  ذكره البغوي عن اوعمش عن ( 2)

 : الطعام. الن,اية ر غريب احلديث: مادة مري.املرية ( 3)

أخرجه الواحدي ر أسباب النزول من طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، وهي من الطرق  ( 4)

ب، الضعي ة. بال ابن كثري ر ت سريه: ور صحة هذا ووب ق و  ي كذ  وعه نظر، وغايته أن يكون خربا أاائيليا   ي صد 

ّمي خليخ اهلل لشدة حمبة ربه عز وجخ له، ملا بام له من الطاعة التي حيب,ا ويرضاها.   .{2/385}وأنت س 

 .{2/112}معاين القرآن للزجاج  ( 5)
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   9        [279/ب] وبد مضت  ر بناذ أم كجة نزلت

،القصة
(1)

 نوأ ،هي اليتيمة تكون ر حجر الرجخ، فريغب ر نكاح,ا أذا كانت ذاذ مجال ومالأو   

لرجخ بد رشكته ر ماله اليتيمة تكون ر حجر ا وأ ،اومجاهل اقلة ماهلتركوهاو ل عن,ا اكانت مرغوب

[مامت,ادل]يتزوج,ا  عن,ا أنفريغب 
 (2)

عن ذلك. وافن, ،ويكره أن يزوج,ا غريه 
 (3)

  

   أي: يستخربونك،      39  وكتابنهفي,ن اهلل ي تيكم  :أي ،

منننن  :أي    9  ،أي:   تعطنننوهنن    9 9    (4) :تعننناىلوهنننو بولنننه 

راد   املن وأر نكاح,ن ملناهلن ومجناهلن بهبنخ منن صنداب,ن،  :أي  6  3 ، ناهتصدب

: عننن أي وهنننم كننانوا   يورثننون النسنناء، وترغبننون أن تنكحننوهن، وتؤتننوهنن حق,ننن مننن املننرياث

 . نكاح,ن

 9  9  ي: ي تننيكم ر املستضننع ني مننن الولنندان وهننم الصننغار، أن تعطننوهم أ

    9 بإعطنناء حقننوق الصننغاري تنني  :أيوهنننم كننانوا   يورثننون الصننغار،  وحقننوب,م

9  ث,ناريبالعدل ر م,ورهن ومن :، أيتام  بالقسطوي تيكم أن تقوموا للي :أي،     

         

 رافع بن خديام :ويقالاء، قبأحد النبن الربيع  سعدتزوج 
(5)

لة بنت حممد يخو :ويقال ،عمرةَ  

فلت عالها الكرب تزوج علي,ا امرأة دابة، وآثرها علي,ا، وج ا ابنة حممد بن  ،وهي دابة مة،بن مسل

كان رجخ له امرأة بد  أو        (6) :فنزل ،ليهأفشكت  مسلمة، فهتت رسول اهلل 

 ـــــــــــــــــ

 /ب[244انظر ل ] ( 1)

 ر اوصخ: لذمامت,ا، بالذال املعجمة. ( 2)

 .{3018}ومسلم  {4600}أخرجه البخاري  ( 3)

 ر )ب( بعد بوله: ﴿ ر يتام  النساء﴾ أي: النساء. ( 4)

بن رافع اونصاري اوويس، استصغر يوم بدر، وأجيز يوم أحد، ود,د ما بعدها، سكن املدينة أىل أن  رافع بن خديام ( 5)

 .{1/495}، انظر: اإلصابة ح، ر زمن معاوية ماذ من اجلرح الذي أصابه من الرم

وبال: حديث صحيح عىل رشط  {3205}عن الزهري عن سعيد ابن املسيب، واحلاكم  {9/275}أخرجه الطربي  ( 6)

 الشيخني و مل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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[:تفقال]فهراد أن يطلق,ا ويتزوج غريها،  ،كربذ وله من,ا أو د
 (1)

 ،  تطلقني ودعني عىل ولدي 

، فهت  فقال: أن كان يصلح ذلك ف,و أحب أى   ،كخ د,رين أن دئت، وأن دئت فال روابسم ى 

     ، فهنزل اهلل تعاىل:له فذكر ذلك رسول اهلل 
(2)

    ،من زوج,ا علمت :أي 

 :أي        ،بوج,ه عن,ا :أي    ة ترك مضاجعأو بغضا،  أي

، ومن بقي ب تح الياء بضم الياء وسكون الصاد وكرس الالم خم  ا    يون الكوف ،يتصاحلا

 وتشديد الصاد مع فتح,ا وبعد الصاد ألف بعدها  م م توحة،
(3)

  ژٺ  ٺژ وىل من أصلح فاو   

وأين أريد أن أتزوج  /أ[280] ،هلا: أنك بد دخلت ر السن يقول ر القسم والن قة، وهو أن الزوج :أي

وأن كرهت خليت  ،فإن رضيت هبذا فهبيمي ،امرأة دابة مجيلة أوثرها عليك ر القسمة لياًل وهناراً 

ا كان عىل الزوج رب عىل ذلك، وأن مل ترض بدون حق,جت    و  ،ت كانت هي املحسنةسبيلك، فإن رضيَ 

ف,و  يةفإن أمسك,ا ووفاها حق,ا مع كراه أو يرسح,ا بإحسان، ،,ا حق,ا من القسم والن قةأن يوفيَ 

  .والقراءة الثانية من الت اعخ من,ت، حسنامل

منن القسنم والن قنة  ،فإن صاحلته عن بعنض حق,نا :اةية ر هذهبن يسار عن ابن عباإ ا عن

فذلك هلا وهلا حق,ا. حبعد الصلز ما رضيت، فإن أنكرذ فذلك جائ
 

 

أعطيك منن مناى نصنيباً عنىل أن  يقول للكبرية:ومرأة كبرية فيتزوج دابة، كون حتته اتو هو أن الرجخ أ

فرتىض بت اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترىض فعليه أن يعدل بين,ت  ،أبسم هلذه الشابة أكثر مما أبسم لك

.ةر القسم
 (4)

 

مامةدمن  ،عند الرجخ فتنبو عينه عن,ا بال: تكون املرأة ،اةية ر هذه :عن عيلو
(5)
أو كرب   

.فربته، فإن أعطته من ماهلا ف,و له حخ، وأن أعطته من أيام,ا ف,و له حخ
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

 ر اوصخ: فقال. ( 1)

 .{2/214}بول سعيد بن جبري، زاد املسري  ( 2)

 .{1/521}وأحتاف فضالء البرش  {2/252}انظر: النرش  ( 3)

 .{1/708}ت سري البغوي  القو ن ر  ( 4)

 ر اوصخ: ذمامة، بالذال املعجمة. ( 5)

 املرجع السابق. ( 6)
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 9    ه أياها عىل ترك بعض حق,ا من القسم والن قةبعد ختيري من ال ربة، :يأ. 

أن أبعث ر  ك اين:   تطلقني وت، فقالأن ي ارب,ا ي وأراد النب ،كانت امرأة كبرية سودة أن   :رويملا 

، وكان يقسم لعائشة يوم,ا ويوم سودة.فهمسك,ا  ،وبد جعلت نوبتي لعائشة ،نسائك
 (1)

 

   9  عت أىل الشح، من احلرص وهو العدو، أا أو ،شحال جبلت عىل :أي

يريد أن املرأة تشح عىل مكاهنا من الزوج،  ،و  تن ك عنه ،ن الشح جعخ حارضًا هلا   يغيب عن,اوأ

رص احل :: أببح البخخ، وحقيقتهوالشح، والرجخ يشح عىل ن سه من املرأة أذا كان غريها أحب أليه

،حالش   :وأن كرهتموهن، وبرئنسائكم باإلبامة عىل  :أي    ، عىل منع اخلري
 (2)

بكرس  

  9 .زيكمافيج :أي   ڦ       6 ظلمال :أي    ،الشني لغة

  9  9  تطيقوا التسوية بين,م ر احلب  :أي 9   عىل العدل :أي   

  9  ب[280] أو عىل الشيخة ر القسم والن قة،  التي حتبوهنا أىل :أي/ 
  9  

كههنا مسجونة. برئ:و كاملحبوسة، وأ ،خت و  ذاذ بعاملنوطة   أي  مثخ  ،اوخرل :أي
 (3)

  

فنال تلمنني فنيت تلنك و   ،فنيت أملنك يتبسنم هالل,م هنذ)) يقسم بني نسائه، فيعدل ويقول: كان 

.((أملك
 (4)

(( ودقه مائخ فتل أىل أحدامها جاء يوم القيامة امرأتان من كانت له)) : وبال 
(5)

  

     اجلور :أي          
م أمنروا بالعندل عنىل النسناء، وأخنربوا هنو احتام هبذه اةية من يقول بتكليف ما   يستطاع أنه جائزو

اإلنصناف ر القسنمة والبيتوتنة مطلقنا  :بنالو لوطء،يستطيعونه، ومن منع ذلك محله عىل املحبة وا أهنم  

مستطاع.
 (1)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{1463}ومسلم  {5212}أخرجه البخاري  ( 1)

 . {2/169}معجم القراءاذ القرآنية وهي براءة داذة برأ هبا  أبو الستل العدوي،  ( 2)

 . {2/170}معجم القراءاذ القرآنية ، وهي براءة داذة برأ هبا  أيب بن كعب   (3)

وبال الرتمذي: ورواه محاد بن  {1971}وابن ماجه  {3943}والنسائي  {1140}والرتمذي  {2134}أخرجه أبو داوود  ( 4)

   اهنث محاد بن سلمة.: كان يقسم. وهذا أصح من حديزيد وغري واحد عن أيوب عن أيب بالبة مرسال أن النبي 

واحلاكم وصححه {1969} ماجهوابن  {3942}والنسائي  {1141}والرتمذي  {2133}أخرجه أبو داوود  ( 5)

 وصححه اولباين ر صحيح سنن أيب داوود. {2759}



 اءـــــــــــــسـورة النـس

 

 

 

320 

    بنالطالق والرجخ املرأة :يأ        غنريهي: املنرأة بنزوج أ، 

  يه.وهن هحكيًت ر أمر ،واسع ال ضخ :أي   ڳ     3غريها  بزوجة رجخوال

عىص اهلل، وعليه القضاء للمظلومة، مل ي عخ ر القسم، فإن نسائه لرجخ التسوية بني ب عىل اجي

تزوج جديندة  أذاو ،وليس ذلك أليه ،ونه يدور عىل النشاط والبيتوتة، أما اجلتع فالالقسم  رشط روال

 ،ثينب ثنالث لينالللن كانت بكنراً، وأتوال بعندها سبع ليال  بيتوتةالعىل بديتذ عنده خي  اجلديدة ب

.ثم يسوي بعد ذلك بني الكخ
 (2)

  

،بضناء هنذه الليناى للقنديتذعلينه و  جيب 
 (3)

أن  أرادأذا  ،نسنائهيقنرع بنني فحاجنة  سن ر فراسن أنو 

 مل يزد مقامنه ر بلند ما ،  جيب عليه أن يقيض للبابياذ مدة س ره وأن طالتو يصحب واحدة من,ن،

.أبرع بني نسائه اذا أراد س رأ  ونه  وعىل مدة املسافرين
 (4)

سن ر نقلنة فلنيس لنه ختصني   كانأما أذا  

بعض,ن   بالقرعة و  بغريها.
 

 

    9     9    39  نجيخ أهخ التوراة واإل :يأ

هو يوصيكم مع ذلك  :أي     أهخ القرآن  :أي   6   وسائر اومم املتقدمة

ها هنا، وأدار أىل صدره ثالث  )اإليتن واإلسالم والتقول) :، فاببلوا وصيته،بال بالتقول

((مراذ
(5)

  

  3  به بت أوصاكم اهلل :أي      9     إن هلل مالئكة ف :أي

 :أي    ۈ   [أ/128] عن مجيع خلقه :أي      هم أطوع له منكمو ،السمواذ واورض

  ، واملعن  هو الغني وله امللك فاطلبوا منه ما تطلبونحمموداً عىل نعمه

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{5/261}ورد عن جماهد نحوه ر ت سري القرطبي  ( 1)

 .{1/710}ت سري البغوي  ( 2)

تزوج البكر عىل الثيب أبام عندها سبعا، ثم بسم، وأذا تزوج  بال: من السنة أذا ح عن أنس يدل له احلديث الصحي ( 3)

 -5213. أخرجه البخاري )الثيب أبام عندها ثالثا، ثم بسم. بال أبو بالبة: ولو دئت لقلت: أن أنسا رفعه أىل النبي 

 .{1416}( ومسلم 5214

 .{2770}ومسلم  {4141 -2661 -25930} أخرجه البخاري ( 4)

 .{2564}مل أجده هبذا الل م، واملح وظ من بوله: )) التقول ...(( ر صحيح مسلم  ( 5)
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    9        و دافعًا وجمرياً أد,يدًا أن في,ا عبيداً،  :يأ   ى، 

   الك ار :يأ      9  ،كلوا عىل غريهله امللك فاختذوه وكياًل و  تت أي:

  هلل تعاىل منكم وأطوع اكم خريغريب :أي،     9  ېئ    

     9    9   ديئا من من كان يريد بعمله  :أي

فع عنه في,ا ما أراد اهلل، وليس له ر أو د ،آتاه اهلل من عرض الدنياتعاىل ض الدنيا   يريد به اهلل ارأغ

 وجزاه اجلنة ر اةخرة  ،من الدنيا ما أحبتعاىل اةخرة من ثواب، ومن أراد بعمله اةخرة آتاه اهلل 

    حب      

       9    وهو  كونوا بائمني بالش,ادة بالقسط، :يأ

ا بوامنيوبن عباإ: كونا، العدل
 (1)

،بالعدل ر الش,ادة عىل من كانت 
(2)

  9  3   فهبروا

غريهو ولذا  الش,ادة، وجيوز، أنه بدم اون سو ونه أذا أبر عىل ن سه مل يراع  عنبمعلي,او ون اإلبرار 

   .مجع,ا مجع بلة، ون اون س املعرتفة باحلق علي,ا بالنسبة أىل غريها بليلة

  99    :فهبيموا الش,ادة عىل هؤ ء املذكورين أي  3     أي:   

 ،عىل املش,ود عليه وأن كان غنياً وأبيموا الش,ادة  :أي ،فقريا ل قره ترمحوا و  ،حتابوا غنيا لغناه

أن كان تامة، عىل ،برفع غنيا وفقريا :وبرئ      ،وللمش,ود له وأن كان فقرياً 
(3)

وثن   

 فاهلل أوىل :وجنس ال قر، أي الغن  سوهو جن     ، ما دل عليه الضمري ر هبت ردا أىل

  (4) .افاهلل أوىل هبم مجيع :رئب   ، ويوضح هذا ماباوغنياء وال قراء

أو بمعن  الواو، :وعند اوخ ش
(5)

 منكم. هلل أعلم هبتا أوأمرمها أىل اهلل كلوا وتلخيصه  

     9  أي ل لتعدلوا،و   تتبعوا اهلوأجتوروا وتيلوا أىل الباطخ من احلق،  :أي: 

  .دة لتبطلوا احلقاأي: حترفوا الش,     ،كت يقال:   تتبع اهلول لرتيض ربك ،لتكونوا عادلني

 ـــــــــــــــــ

 ر )ب( بوالني ( 1)

 .{1/712}انظر: ت سري البغوي  ( 2)

 .{1/412}أعراب القراءاذ الشواذ ، وهي براءة داذة، برأ هبا  ابن مسعود  ( 3)

 .{/؟؟1}املرجع السابق، والكشاف ، داذة، برأ هبا  أيب بن كعب وابن مسعود وهي براءة  ( 4)

 .{1/454}معاين القرآن لألخ ش  ( 5)
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   وأ عن,ا فتكتموها و  تقيموها، :أي     لويته حقه  منتدافعوا ر أبامة الش,ادة،  :أي

تيلوا أىل  :أي       فيكونخطاب مع احلكام ر لي,م اودداق،  وه وأ  ب[/281]  أذا دفعته

بضم الالم، (وال  تَ ) :، ابن عامر ومحزةأو تعرضوا عنه أحد اخلصمني
(1)

أصله تلووا، فحذفت أحدل  

        چ       6 هو من الو ية  وأالواوين، 

وسالم ابن أخت عبد اهلل بن  ،كعب، وثعلبة بن بيس اعبد اهلل بن سالم وأسد وأسيد ابنجاء 

،سالم، وسلمة بن أخيه
 

،ويامني بن يامني
(2)

نؤمن بك وبكتابك وبموس   ، فقالوا:رسول اهلل أىل  

 :أي - ورسوله ا باهللبخ آمنو)) : هلم ونك ر بت سواه من الكتب والرسخ، فقال واإلنجيخ،والتوراة 

:تعاىلفهنزل اهلل  ((ببلهكان وبكخ كتاب  -، والقرآنحممد 
(3)

     بمحمد  :أي 

 :يأ    39     حممد  :أي      ،والتوراة والقرآن وبموس 

 سائر الكتب. والتوراة واإلنجيخ  :أي  9    6 القرآن 

من بقي و، في,ت يوكرس الزا ،ر أنزلبضم النون وألف  (نزل وأنزل)ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو 

،النون مع خت يف الزاي ناكوأسية وفتح اهلمزة ر الثان ،اووىل وتشديد الزاي ر  تحب
(4)

نزل اهلل  :أي 

ب تح النون في,ا  عىل رسوله والكتاب الذي نزل من ببخ(ل والكتاب الذي نز) :وبرئ ،وأنزل اهلل تعاىل

والتخ يف،
(5)

فعند نزوهلا   ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ژ  

   ،سول وكتاب كان ببخ القرآن، واملالئكة واليوم اةخرنؤمن باهلل ورسوله والقرآن وبكخ ر بالوا:

الي,ود والنصارل، مأراد هب وأ، ونحن له مسلمون رسله ن رق بني أحد من
(6)

يا أهيا الذين آمنوا  يقول: 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/522}وأحتاف فضالء البرش  {2/252}انظر: النرش  ( 1)

 .{3/148}وهؤ ء من مؤمني أهخ الكتاب. وانظر اإلصابة  ( 2)

وت سري البغوي  {186}ن الطرق الضعي ة، أسباب النزول للواحدي هذا من طريق الكلبي عن أيب صالح ، وهي م (3)

{1/712}  . 

 .{1/522}وأحتاف فضالء البرش  {2/252}انظر: النرش  ( 4)

 .{2/174}وهي براءة داذة برأ هبا خارجة عن أيب عمرو، معجم القراءاذ  ( 5)

 .{1/713}بول الضحاك، ت سري البغوي  ( 6)
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ن،واملنافق مراد هباملو أنوا بمحمد والقرآن، آم   بموس  وعيس 
(1)

نوا أهيا الذين آمنوا باللسان آم   يا :أي 

 و هذا خطاب للمؤمننيأ ،بالقلب
(2)

اإليتن، أبيموا واثبتوا عىل  :أي       :يأ 

،و املراد أهخ الرشكأ اثبت بائًت، :أي ،ليكأللقائم: بم حت  أرجع  كلوقك
 

 ايا أهيا الذين آمنو :يأ

نوا باهلل ورسوله.آم   بالالذ والعزل
 (3)

 

            هم الي,ود آمنوا بموس  ثم ك روا من بعد بعبادهتم

.بمحمد  :أي     العجخ، ثم آمنوا بالتوراة ثم ك روا بعيس  
(4)

و ر مجيع أهخ أ 

نوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم ك روا به، وك رهم به: ترك,م آمنوا بنبي,م ثم ك روا به، وآم [أ/228]،الكتاب

، ك راً بمحمد ثم ازدادوا ،أياه
(5)

.و ر بوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدواأ 
 (6)

 

ا م :ومعناه   9 3  9   (7) بخ يقتخ، لقوله تعاىل: ة مثخ هذاأنه   تقبخ توب عن عيل:

  (8) .عىل ببول توبته موأكثره، أباموا عىل ذلك

.يهلماتوا ع :أي :ازدادوا ك راً عند بوم معن  و
 (1)

الكافر أذا  طريقاً أىل احلق، :أي  ژھ  ھ      ھ  ھ  ژ  

يغ ر له ك ره    ،يغ ر له ك ره السابق، فإن أسلم ثم ك ر ثم أسلم ثم ك ر ،أسلم أول مرة ودام عليه

  لو دام عىل اإلسالم. ن يغ ر لهالسابق الذي كا

 ـــــــــــــــــ

 سابق.بول جماهد، املرجع ال ( 1)

 بول أيب العالية، املرجع السابق.  ( 2)

 .وهذا من غرائب الت سري وهو خالف ظاهر اةية {1/713}ت سري البغوي  ( 3)

 .{2/224}وزاد املسري  {9/315}بول ابن عباإ وبتادة، ت سري الطربي  ( 4)

 .{2/225}سري وزاد امل {9/316}رواه ديبان عن بتادة، وهو بول أيب العالية، ت سري الطربي  ( 5)

 . {9/315}بول جماهد، ت سري الطربي  ( 6)

 .{1/713}ت سري البغوي  ( 7)

وهو اوصخ الذي يعضده الدليخو ون اإلسالم جيب ما ببله. بال الطربي ر ت سريه: ور بيام احلجة بهن املرتد يستتاب  ( 8)

سالم حكم املرة اووىل، ر أن توبته مقبولة، وأن املرة اووىل، الدليخ الواضح عىل أن حكم كخ مرة ارتد في,ا عن اإل

أسالمه حَقن له دمهو ون العلة التي حَقنت دمه ر املرة اووىل أسالمه، فغري جائز أن توجد العلة التي من أجل,ا كان دمه 

ملراذ غريها.ا هن حمقونا ر احلالة اووىل، ثم يكون دمه مباحا مع وجودها، أ  أن ي رق بني حكم املرة اووىل وسائر ا

{9/318}. 
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  9  خربهم يا حممدأ :أي،     9   تغري به تشارة: كخ خرب بوال

العذاب، كقول العرب: حتيتك  مو اجعخ ر موضع بشارتك هلأبرشة الوجه سارًا كان أو غري سار، 

.من التحية بد ً  :أي الضب وعتابك السيف،
 (2)

    93  يا وصف للمنافقني أذه: 

    9    9  أو بطانة ،أنصاراً  :أي  9 والنصارل يتخذون الي,ود 

   9     يطلبون عندهم القوة والغلبة و، أوأصحابه ر عىل حممد وأي: املعونة والظ,

 بقي نوم، ئ,ازاو    نون ب تح عاصم ويعقوب      39  .أي: الغلبة والقوة

ضم النون،و كرس الزايب
(3)

  3   القرآن :أي        يا معرش املسلمني :أي  

     ئنيست,زاملمع  :يأ،         أي: يهخذوا ر غري ا ست,زاء

           :بقولهتعاىل ذلك دار أىل أ بدوالقرآن، و بمحمد 

      ::[68]األنعا  

.يوم القيامة أىلاةية كخ حمدث ر الدين وكخ مبتدع  ابن عباإ: دخخ ر هذه
 (4)

  

 3    :وأن   ار مثل,م،كنتم هف ،خيوضون ويست,زؤون ورضيتمأن بعدتم عندهم وهم  أي

 ]    9    9  9 9  :لقوله تعاىل ،خاضوا ر حديث غريه

حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ ، تهخر أوىلنوامل ،دنيةنوهذه م ،يةنام مكنواونع /ب[282]واوكثرون عىل اوول، [68األنعا::

 :يأ    39   ينتظرون بكم الدوائراملنافقون  :أي  ژٱ  ٻ  ٻ  جب  حب  خب  مب  ىب   

ر اجل,اد، معكم فاجعلوا لنا نصيبًا من وعىل دينكم  :أي    9 9 3 3  ،ظ ر وغنيمة

 دولة  :يأ    39   ،الغنيمة

 9 9  3  هو ا ستيالء و ا ستحواذ:من  ،أمل نستحوذ :ران للك وفقااملن يقول :يأ

والغلبة،
(5)

 أمل نغلبكم عىل رأيكم أو ،ىل اهوأصحابه ونطلعكم ع أمل نخربكم بعورة حممد  :ومعناه 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{1/713}بول جماهد، ت سري البغوي  ( 1)

 .{2/120}معاين القرآن للزجاج  ( 2)

 .{1/522}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 3)

 .{1/714}انظر: ت سري البغوي  ( 4)

 لسان العرب، مادة: حوذ. ( 5)
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،املؤمننيعن  مونرصفك ونمنعكم
 (1)

ژ و أمل نستول عليكم بالنرصة لكم أ ،أي: عن الدخول ر مجلت,م 

أي: ندفع عنكم صولة املؤمنني بتخذيل,م عنكم ومراسلتنا أياكم بهخبارهم  ژٹ  ٹ  ٹ

بني  :يأ   3   9 أظ,ار املنة عىل الكافرينبقوهلم هذا ، ومراد املنافقني وأمورهم

   ژڃ     9   39   6 ،أهخ اإليتن وأهخ الن اق

و حجة،أبال عيل: ر اةخرة، 
 (2)

يتواصوا  ، أو أ با ستئصال أصحاب النبي عىل  راوو ظ,أ 

،من ببل,متسليط العدو  كونويتقاعدوا عن التوبة في ،يتناهوا عن املنكر بالباطخ و 
 (3)

جيعخ هلم  أو   

 ،عبالرش سبيال
 

ه،فبخالف فإن وجد
 (4)

يملك العبد املسلم. هبذا عىل أن الكافر  بوم  واحتام 
 (5)

 

  9    ادعنييعاملونه معاملة اخل :أي،      :ازهيم جيأي

، فيميض املؤمنون بنورهم عىل يعط  املؤمنون يعطون نورًا يوم القيامة كت وهنم وعىل خداع,م

ن   وأي: متثابل     نواملنافق :يأ     9  ويط ه نور املنافقني ،الرصاط

اتباعًا ومر  هو  ي علونب عل,م أي:    9 فإن رآهم أحد وأ  انرصفوا  قيام,مباهلل يريدون 

          ،تعاىل اهلل

هنم ي علوهنا رياًء وسمعة، ولو أرادوا بذلك القليخ وجه اهلل تعاىل لكان و ابن عباإ واحلسن:

كثرياً،
(6)

ف,و كثري.تعاىل اهلل  هوكخ ما ببل [أ/328]ون اهلل تعاىل مل يقبله، ووأنت بخ ذكر املنافقني 
 (7)

  

   9  أي: مرتددين متحريين بني الك ر واإليتن،          :أي  

 ،,مليسوا منأذ  ومن,م ما يؤخذ من الك ار ذنو  يؤخ ,م،نوا مننسنلي أذ نينؤمننجب للمنا ينم من,نجيب ل

       6   .أي: طريقاً أىل اهلدل 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/714}باله املربد، ت رس البغوي  ( 1)

 .{1/714}والبغوي  {9/328}بول ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، ت سري الطربي  ( 2)

 .{1/641}أحكام القرآن  بن العريب  ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

 .{5/270}بال به الشافعي وأد,ب من املالكية، أحكام القرآن للقرطبي  ( 5)

 .{1/715}ت سري البغوي  ( 6)

 بول بتادة، املرجع السابق. ( 7)
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((، تعري أىل هذه مرة وأىل هذه مرةبني الغنمني كالشاة العائرة مثخ املنافق)) : بال
(1)

  

      39 9   9  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ عن موا ة الك ار  واهن

الكوفيون         9  حجة بينًة ر عذابكم :أي  ژھ  ے  ے  ۓ  

.تانغوالبابون ب تح,ا ل     ن راءاسكإب
 (2)

  

من حديد مق لة ر النار، ر توابيت هم بن مسعود:ا
 (3)

و بيت مق خ علي,م تتوبد فيه النار من فوب,م أ 

ومن حتت,م
 (4)

 مانعاً من العذاب.  :أي ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ 

     آمنوافمن الن اق  :أي،      وثقوا أصلحوا أعتهلم و :أي

  9  ،ون الن اق ك ر القلبو راد اإلخالص بالقلبامل      ،باهلل

9  أو مع املؤمنني ر اجلنة. ،أو مع املؤمنني ر الرس والعالنية من املؤمنني، :أي 

لل م، اتباعا  اخلط ر   من  ، وحذفت الياءر اةخرة :يأ ژۇئ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ ژ 

.ننيكاسلتقاء الر الل م  حذفت و
 (5)

  

      3    الشكر   ين ع مع  و أذدكرتمو آمنتم أنتقديره

،است ,ام بمعن  التقرير وعدم اإليتن، وه
(6)

عىل  هبخ جيازيملؤمن، ا شاكرلل يكون ه  باعذأن  معناه:و 

 احلمد أعىل درجة من :بال بعض,م حت ، وبرن الشكر بالتوحيد دكره ويزيده ثوابا عىل ثواب

،أهخ اجلنة نعيم,م باحلمد هلل اإليتنو ون ختام
 

واةية دليخ عىل أن موجب العذاب ك ر النعمة وك ر 

 /ب[283] وأضعاف هالشكر من اهلل تعاىل الرىض بالقليخ من عباد ژىئ  ىئ  ی  ی  ی ژ  ،التوحيد

 .، وا عرتاف هبا باللسان والثناء عليهمن اهللاعتقاد العبد النعمة  وأومن العبد: الطاعة،  ،الثواب عليه

 ـــــــــــــــــ

 .{2784}أخرجه مسلم   (1)

 .{1/523}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 2)

 .{9/338}أخرجه الطربي  ( 3)

 ، املرجع السابق.بول أيب هريرة  ( 4)

 {3/540}البحر املحيط  ( 5)

 املرجع السابق. ( 6)
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    9 9  9  به أن احلاليشأنه أ   و  غري اجل,ر بالسوء أيضاو 

 .ح من القول أ  من ظلميالقب بالقول   حيب اجل,ر      ،ذلكأوجبت 

رب عن ظلم الظامل وأن يجوز للمظلوم أن خييظلم الشخ ، ف نزلت ر الشخ  :ابن عباإ

.يدعوا عليه
 (1)

  .[41]الشد:ى:  9    9    6  بال تعاىل: 

أن دتم جاز أن و ،الل,م استخرج حقي منه ،أعني عليه أن يقول: الل,م ،احلسن: دعاؤه عليه

  يزيد عليه.وتم بمثله شي
 (2)

  

.((ظلومما مل يعتد امل ،البادئفعىل  املستبان ما با )) : بال
 (3)

 

  .ما دئتو ابتداء برسول اهلل هذا أن كان مؤمنا وأن كان كافرا فهرسخ لسانك عليه وادع عليه باهللكة 

ن ،الضيف أذا نزل بقوم فلم حيسنوا ضيافته رنزلت  ا: أهنجماهد عنو ، نع بنهفله أن يشكو وينذكر منا ص 

ويدعو علي,م.
 (4)

  

فإن مل ي علوا فخذوا  ،روا لكم بت ينبغي للضيف فاببلوامَ بقوم فهَ  أن نزلتم)) :أنه بال  رسول اهللعن و

((من,م حق الضيف الذي ينبغي له
 (5)

 

ب تح الظاء والالم، (ملَ أ  من ظَ ) :ئوبر
 (6)

 اهلل أن و، ألكن الظامل اج,روا له بالسوء من القول :أي 

  .بعقاب الظامل :أي ژٺ  ٺ  ژ ئكم دعاب :أي       جيازيه

  6   عمخ كتبت له من غري ، وأن هم هبا أن عمل,ا حسنًة كتبت له عرشاً  :يأ

احدة،و
(1)

أو تعطوها  :أي ،أن تبدوا صدبة :يأاخلري املال،  وأ     :تعاىل قولهاملراد بوهو   

 ـــــــــــــــــ

 .{9/344}، ت سري الطربي رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عباإ  ( 1)

 جع السابق.املر ( 2)

 .{2587}أخرجه مسلم  ( 3)

 {9/345}ت سري الطربي  ( 4)

 .{1727}ومسلم  {7045 -6137 -2461}أخرجه البخاري  ( 5)

وهي براءة داذة برأ هبا  ابن عباإ وابن جبري والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء بن السائب وابن يسار، املحتسب  ( 6)

{1/203}. 
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أوىل  أنه تعاىل :أي ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ،مظلمة :أي       ،ااً  ، فتعطوهااخت وه

 بالتجاوز عنكم يوم القيامة. 

فهنزل  والتوراة وعزيز، وك روا بعيس  واإلنجيخ وبمحمد والقرآن، بموس  الي,ود آمن 

:اهلل تعاىل
(2)

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  

  9  ،أي: دينًا بني الي,ودية واإلسالم ومذهبًا يذهبون أليه ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

93    [428/أ]  ،نصب حال مؤكدة، أو مصدره هذا
 (3)

ژ  ،أن الك ر ببعض,م ك ر بجميع,مأعالم  

  9     9   مكل, :أي ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  

   ح   عن عاصم     ،بالنون من بقيو بالياء
 (4)

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

أن كنت نبيًا فهتنا بكتاب مجلة من  :لرسول اهلل  يانكعب بن اورشف وفنحاص الي,ودبال 

:تعاىلفهنزل اهلل  ،ء، كت أت  به موس  الست
 (5)

    93      9   

 ينزل اةياذ عىل ابرتاح واهلل تعاىل   وكان هذا السؤال من,م سؤال حتكم وابرتاح،   سؤال انقياد،

َ,َرة( )َج  :وبرئ أي: عياناً،  9    أي: أعظم    9    9  ،العباد

رة،هَ زَ نب تح اهلاء لغة ك
 (6)

   9     9  أهلاً  :أي      

69   9  ن أولئك الذين أ :أي ،ستدعاء أىل التوبةا  من  هذاوومل نستهصل,م،  :أي

من  برهانا بيناأي:  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ  عنكم  ونا عن,م، فتوبوا أنتم حت  نع وأجرموا تابوا فع

  .، وهي اةياذ التسعزاذاملعج

 ـــــــــــــــــ
= 

))ومن  عن النبي  ر حديث اإلااء الطويخ عن أنس  {162}ما أخرجه مسلم  ويش,د له أحاديث عدة من,ا: ( 1)

فلم يعمل,ا كتبت له حسنة، فإن عمل,ا كتبت له عرشا، ومن هم بسيئة فلم يعمل,ا مل تكتب ديئا، فإن عمل,ا  هم بحسنة

 ال .  كتبت سيئة واحدة...((

 .{1/717}ت سري البغوي  ( 2)

 {3/546}ر املحيط حالب ( 3)

 .{18524}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 4)

 .{187}ذكره الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد  ( 5)

 .{1/84}وهي براءة داذة برأ هبا س,خ بن دعيب الن,مي، املحتسب  ( 6)
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   9   9  9       69   عن ورش

 غري أن ،، فهدغم وأسكن العني، من بقيعتدواي   أراد ،تشديد الدالوب تح العني وا( د  تعَ  ) نافع 

بالون ددد الدال، وخ  ,ا من بقي،
 (1)

 .و  تظلموا باصطياد احليتان فيهوا   تعتد :أي 

         مئ 

 6     فبنقض,م :أي ،زائدةما         

9     6    ممن كذب الرسخ  :يأ ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹژ ختم  :أي

،عبد اهلل بن سالم وأصحابههم ون من طبع عىل بلبه   يؤمن أبداً، والقليخ  وع عىل بلبهوطبامل  من 
 (2)

 

كثرياً.  /ب[284]   يؤمنون بليالً و أراد  وأ
(3)

 

 3 9    ڦ    حني رموها بالزنا :أي  9    

         39     ن اهلل تعاىل ألق  دبه عيس  عىل الذي دل و

عليه،
 

وبيخ غري ، عيس  دبهعليه يس  ر بيت وجعلوا عليه ربيبًا فهلق  اهلل تعاىل و أهنم حبسوا عأ

ر آل عمران. والقصة مذكورةذلك، 
(4)

        ر بتله :أي  9    ر  :يأ

  ما بتله  :، وبالت طائ ة من,منحن بتلناه :نحن بتلناه، وبالت طائ ة من النصارل :الي,ودبالت ، بتله

 الذي صلبدبه وجه عيس  عىل  يلقأ بدننظر أليه، وكان  بالوا، ويههؤ ء و  هؤ ء بخ رفعه اهلل أل

 ومل نقتله :ض,معوبال ب فقد بتلناه،الوجه وجه عيس   :فقال بعض,م ومل يلق عىل جسده،، بدل عيس 

كان هذا عيس  فهين صاحبنا؟ وأن كان هذا  : أنوهلماختالف,م ب أو، ون جسده ليس جسد عيس 

 صاحبنا فهين عيس ؟
(5)

لكن,م يتبعون الظن ر  :أي         9   :تعاىلبال   

 ـــــــــــــــــ

 .{18524}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 1)

 .{2/243}ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، زاد املسري بول  ( 2)

 .{1/718}انظر: ت سري البغوي ( 3)

 /ب[.184انظر: ل ] ( 4)

 .{1/719}بول السدي، املرجع السابق  ( 5)
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،كالم تام   يكون  وأ     9    گ    بتله. 
(1)

أىل ما  اجعار    ويكون 

بخ رفعه اهلل أليه يقيناً، :تقديره ،بعده
 

عيس ، عائدة عىل    واهلاء ر  
 

عائدة أىل الذي ظن أنه  وأ

.ال راء رمحه اهلل عيس ، باله
 (2)

 

حكم  :أي    ں  3 من الي,ودمنيعًا بالنقمة  :أي      : ما بتلوا ظن,م يقيناً ابن عباإ

وإ بن اسبسيانوإ الرومي فقتخ من,م مقتلة عظيمة.يطظللعنة والغضب علي,م، فسلط علي,م با
(3)

  

    39  9    ببخ  أ  ليؤمن بعيس أحد أي: وما من أهخ الكتاب

أذا وبع ر  وما من أهخ الكتاب أحد أ  ليؤمنن بعيس  ببخ موته، :أيكناية عن الكتايب، اهلاء ، موته

عىل أي حال ماذ،سواء احرتق أو غرق أو و ،هإ حني   ين عه أيتنهيال
 (4)

ن اهلاء ر موته كناية عن أ أو 

 [بعد] :أي ،ن من أهخ الكتاب ليؤمنن بعيس  ببخ موذ عيس  أو :أي، عيس 
(5)

من  نزوله 

واحدة، ملة اإلسالم.ملة حت  تكون امللة  ،فال يبق  أحد أ  آمن به ،الزمان الستء ر آخر
 (6)

 

ابن مريم حكًت عد ً يكرس الصليب، ويقتخ اخلنزير،  عيس  ينزل فيكم يودك أن)) [أ/528]: بال

  اإلسنالم، ويقتنخ الندجال لك ر زمانه امللنخ كل,نا أهتويضع اجلزية، وي يض املال حت    يقبله أحد، و

((ثم يتوىف ويصيل عليه املسلمون ،فيمكث ر اورض أربعني سنة
 

   ابرؤوا:فنأن دنئتم  بال أبو هريرة:

  93  9  6    9 3  ے    
(7)

  

 ـــــــــــــــــ

املصنف وضع عالمة للوبف التام بعد بوله )يقينا( ولذلك ذكر القول الثاين ر حمخ الوبف، وهو بول أمحد بن موس   ( 1)

 .{231}املكت   ر الوبف وا بتدا اللؤلؤي. 

 .{1/294}معاين القرآن لل راء  ( 2)

  .{1/342} تاري  الطربي ( 3)

 .{9/282}بول عكرمة وجماهد والضحاك والسدي، ورواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباإ، ت سري الطربي  ( 4)

 ر )ب( عند. ( 5)

 . {386-9/380}ول بتادة وابن زيد، واختاره ابن جرير رواه عطاء عن ابن عباإ ريض اهلل عن,ت، وهو ب ( 6)

والرتمذي  {4324}وأخرجه أبو داوود  {155}ومسلم  {3448 -2476 -2222}أخرج بعضه البخاري  ( 7)

 .{4078}وابن ماجه  {2233}
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 : ربًا عننهخمكت بال تعاىل ، نه بد بلغ,م رسالة ربه، وأبر بالعبودية عىل ن سهيش,د علي,م أ عيس ، :يأ

        :وكخ نبي داهد عىل أمته [117]املائدة. 

  6     وك ننرهم بآينناذ اهلل ،مننا تقنندم ذكننره مننن نقضنن,م امليثنناق :أي، 

 :هيور سورة اونعام،  ذكورةاملوهي         ،ذلك وغري وهبتاهنم عىل مريم

         ::فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرنا  ونظم اةية: [146]األنعـا

    أن س,م وغريهم،   6    دين اهلل  :أي  ۋ     صداً كثرياً.  :أي  

  9     ر التوراة  :أي   9 9   ر  الردا :أي

أحلت  حرمنا علي,م طيباذما  ,ميلعتحريمنا ,م، عاببناهم بيبوهنا من عوام  احلكم، واملآكخ التي يص

   39هلم  كانت حال ً  مما تكبوا كبرية حرم علي,م يشء من الطيباذاركلت ، فكانوا هلم

  9 وئ      

39 9  9   عبد اهلل بن سالم كالذين أسلموا من علتء الي,ود  وهم

  امل,اجرون واونصار :يأ   وا البصائر نغون فيه أولنالنبنم النلنعنوالراسخون ر ال ،وأصحابه

   9  القرآن  :يأ    6   الكتب املنزلة  مجيع :يأ  9   . 

عن عائشة وأبان بن عثتن:
 (1)

 : وكذلك ،ينبغي أن يكتب واملقيمون الصالةوكان  غلطالكاتب أن  

   69   و [69]آية: املائدةر   9   ::بالوا: ذلك خطه من  [63]ط

الكاتب.
 (2)

ستقيمه العرب بهلسنت,ا، فقيخ له: أ  تغريه؟ وحلنًا  أن ر املصحف :أنه بالعثتن  عنو 

  حيخ حراماً و  حيرم حال ً. /ب[285] فقال: دعوه فإنه
 (3)

 

من   يعرف مذاهب العرب وتوسع,م  به يقول أنتو، نقخمل يصح عند أهخ ال هذا ور هذا نظرو ون

وصيانت,م لكتاب اهلل تعاىل، مثخ  وحتقيق,م وكيف يكون ر كتاب اهلل تعاىل حلن مع ديانت,م ،ر لغاهتم

بإضتر فعخ  وأح، يعىل املد هونصب ابة وأهخ العلم عىل أنه صحيح،حوعامة الص، ذلك   يظن هبم 

 ـــــــــــــــــ

 .{142}هن تقريب الت,ذيب 105أبان بن عثتن بن ع ان اوموي، أبو سعيد، مدين ثقة، ذ  ( 1)

 .{395 -9/394}والطربي ر الت سري  {288 -287}أبو عبيد ر فضائخ القرآن  أخرجه ( 2)

 .{287}أخرجه أبو عبيد ر فضائخ القرآن  ( 3)
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موضع خ ض.ر و أ ،أعني املقيمني
(1)

و يؤمنون بت أ، سخون ر العلم من,م ومن املقيمنيلكن الرا :أي 

أنزل أليك وأىل املقيمني الصالة،
 

   ،اوول العطفرجوع أىل   9 9  :ولهبو

 9  9     بالنون. قيبمن بالياء و (سيؤتي,م)محزة
 (2)

      حت     
 ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  هذا بناء عىل ما سبق من بوله:    39   

   9     لوا: ما أنزل اهلل عىل ، وباتعاىلفلت ذكر عيوهبم غضبوا وجحدوا كخ ما أنزل اهلل

وبدأ بذكر  (3) [91]األنعا::          9         برش من يشء، فنزل:

 ىلاهلل تعا نبياء رشيعة، وأول نذير عىل الرشك، أهلكاووونه أول  والبرشأبو ونه  وختصيصانوح 

مل تسقط له و ،ونه عمر ألف سنة وت معجزته ر ن سهكانو ،وكان أطول اونبياء عمراً  ،اورض بدعائه

عىل أذل بومه ما صرب عىل طول عمره. أحد دعرة ومل تنتق  له بوة، ومل يصرب لهسن ومل تشب 
 (4)

 

 9          6  وهم أو د يعقوب ،

بين,ت، اوسباط ر بني أسحاق كالقبائخ ر بني أستعيخ، وسموا بذلكو لل رق و ،بن أسحاق يعقوب

أو د يعقوب اثني عرش رجال، وهم اوسباط، وكان
 

        

  ڤ  جتمع  ثم ،زبوران زبرا مجع مجعو ونك جتمع ،حخاوعمش بضم الزاي حيث محزة و

بورا، ، تحالب من بقيوأي: مكتوبة،  آتينا داوود كتبًا وصح ًا مزبورًة، :أي الزبر ز 
 (5)

وهو اسم الكتاب  

 ـــــــــــــــــ

ومن الردود القوية عىل هذا الكالم، بول اإلمام الطربي رمحه اهلل: فلو كان ذلك خطه من  {3/559}البحر املحيط  ( 1)

صاحف غري مصح نا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطه ر كتابه بخالف ما هو الكاتب لكان الواجب أن يكون ر كخ امل

ر مصح نا، ور ات اق مصح نا ومصحف أيبر ر ذلك، ما يدل عىل أن الذي ر مصح نا من ذلك صواب غري خطه، 

مون من عل موا يعل   مع أن ذلك لو كان خطًه من ج,ة اخلطو مل يكن الذين أخذ عن,م القرآن من أصحاب رسول اهلل 

ذلك من املسلمني عىل وجه اللحنو ووصلحوه بهلسنت,م ولقنوه اومة تعليت عىل وجه الصواب، ور نقخ املسلمني 

مجيعا ذلك براءة عىل ما هو به ر اخلط مرسوما أدل الدليخ عىل صحة ذلك وصوابه. وأن   صنع ر ذلك للكاتب.ا هن 

{9/397- 398}  

 .{18524}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 2)

 .{9/401}أخرجه الطربي  ( 3)

 .وبعض ما ذكره املصنف من اإلاائيلياذ    دليخ عليه {1/722}ت سري البغوي  ( 4)

 .{18524}وأحتاف فضالء البرش  {2/253}انظر: النرش  ( 5)
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علتء بني ب، وكان يربز أىل الربية تعاىل لثناء عىل اهللفيه التحميد والتمجيد وا كان ،عىل داوودنزل امل

، اجلن خلف الناإ، اوعظم فاوعظم أاائيخ، فيقومون خل ه ويقوم الناإ خلف العلتء، ويقوم

 وجتيء الدواب التي ر اجلبال فيقمن بني يديه تعجبًا ملا يسمعن منه، ،خلف اجلن [أ/628] والشياطني

،والطري ترفرف عىل رؤوس,م
 (1)

مل ير ذلك،  فلت بارف الذنب أو أنه كان جيمد املاء ويقف اهلواء لذلك، 

فقيخ له: ذاك أنس الطاعة، وهذا وحشة املعصية.
 (2)

   

      6  أو نصب بحذف اخلافض، بصصنا عليك رسالً،  :أي

    9          ،كت أوحينا أىل نوح وأىل رسخ :أي
كنان  باملصندر،فنإذا أكند طريق وصخ،  ما يوصخ أىل اإلنسان كالماً بهي   العرب تسمي ال راء:

.جياء هبا لن ي املجاز جمازاو ون املصادر    حقيقة
 (3)

 

بالت الي,ود: أكلمه اهلل تعاىل أم  ؟ فهنزل اهلل  ،اةية ومل يذكر لنا موس  نبيني ر هذهأو ملا ذكر اهلل ال

.بالنصب عىل أن ال اعخ موس  (وكلم اهللَ) وبرئ     چ       :تعاىل
 (4)

 

  6  9 3 9     9  فيقولوا: ما أرسلت ألينا  :أي

    بال تعاىل: خ،بعثه الرس تعاىل   يعذب اخللق ببخ هأنزلت كتاباً، فيه دليخ عىل أن  رسو ً و

  6    ::[15]اإلسرا      3    
،  كتاهبم فزعموا أهنم   يعرفونكالي,ود عن ص تك رسهلنا أنا قالوا: يا حممد ف رؤساء مكة جاء

فقالوا: ما نعلم  ((أنكم لتعلمون أين رسول اهلل واهلل)) :فقال هلم  ،ودخخ عليه مجاعة من الي,ود

:تعاىلفهنزل اهلل  ذلك،
 (5)

  93     9  أن جحدوك وكذبوك     

39      ں     

 ـــــــــــــــــ

 .{1/722}ت سري البغوي  ( 1)

 .{3/415}ت سري الثعلبي  ( 2)

 .{1/723}عنه البغوي  ر ت سريه  نقله  ( 3)

 . {4/161}والدر املصون  {1/204}وهي براءة داذة برأ هبا حيي  بن وثاب والنخعي، املحتسب  ( 4)

من طريق حممد بن أيب حممد وهو جم,ول، والواحدي ر أسباب النزول من طريق الكلبي  {9/409}أخرجه الطربي  ( 5)

{187} . 
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      6    بكتتن نعت حممد  :أي      ھ      

    و ك روا باهلل وظلموا حممدًا أتهكيد، لل -مع أن ظلم,م بك رهم- ظلموا أنت بال 

بكتتن نعته
 (1)

  9 3  9 9  9  ۆ    ي: دين اإلسالمأ.  

        (2)   9    ې    سبق  /ب[286] وهذا ر حق من

 حكمه في,م أهنم   يؤمنون. 

  9   9 9  3   39  حممد  :أي م بد جاءك

  أو اعملوا خريا لكم  يكن خريًا لكم، تقدير:أو عىل  ،أصبتم :أي ،بالرشع، وخريا نصب دعاء

3     9      3 جئ       

:يعقوبيةالبالت 
(3)

عيس  هو اهلل، وكذلك امللكانية، 
(4)

ية:وبالت النسطور 
 (5)

بن اهلل، اعيس   

   :فهنزل اهلل تعاىل .وهذه الطوائف كل,ا من النصارل ثالث ثالثة.هو  :وبالت: املربوسية

9      (6)  ابن اهلل،  :واليعقوبية يقولون ،عيس  هو اهلليقولون:  امللكانيةيقال

   .وسيذكر ذلك أن داء اهلل تعاىل، يالي,ودبولس  ذلك علم,م، وةثالث ثالث يقولون: النسطوريةو

،  نزلنت ر الي,نود والنصنارل، فنإهنم مجيعنًا غلنوا ر أمنر عيسن  جيوز أن تكون احلسن:

فالي,ود بالتقصري، والنصارل بمجاوزة احلد،
 (7)

  وأصخ الغلو: جماوزة احلد، وهو ر الدين حرام.  

   9    :تعاىل   تشددوا ر دينكم فت رتوا عىل اهلل      عن  وم

9  تقولوا أن لنه رشيكناً وولنداً  :أي  ،   9         وهني

 ـــــــــــــــــ

 .{1/742}انظر: ت سري البغوي  ( 1)

 ر )ب( وهم الي,ود. ( 2)

  .{224}امللخ والنحخ  .اإلله هو املسيح وهو الظاهر بجسدهمن فرق الي,ود، وهو القائلون بهن  ( 3)

 .{1/221}، املرجع السابق أصحاب ملكا الذي ظ,ر بهرض الروم واستوىل علي,ا ( 4)

. ن اهلل تعاىل واحد ذو أبانيم ثالثة : الوجود والعلم واحلياةبال : أ، الذي ظ,ر ر زمان املهمون ،نسطور احلكيمأتباع  ( 5)

 .وهذه ال رق الثالث من كبار فرق الي,ود {1/223}املرجع السابق 

  {171}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول  ( 6)

 .{1/724}انظر: ت سري البغوي  ( 7)
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أعلم,ا وأخربها هبا، كت يقنال: ألقينت ألينك  :أي  9   من غري أب،  كن فكان برشاً  :بوله

 .له ترشي اً  أىل ن سه  ه تعاىلأضافو ،هو روح كسائر اورواح :أي     كلمة حسنة،

رج ختن ونه رينح وسمي الن   روحاً وجربيخ ر درع مريم فحملت بإذن اهلل تعاىل،  ةو الروح هو ن خأ

كان رمحًة ملن تبعه وآمن به.ورمحة،  :أي ،و روح منهأ  ،من الروح
 (1)

   

أوح  أىل مريم بالبشارة، وأىل جربيخ بنالن  ، وأىل عيسن  أن كنن فكنان، الروح: الوحي، وأ
 

راد املن وأ 

،بالروح جربيخ
(2)

بهمره وهنو جربينخ،  :أي ،معناه: وكلمته ألقاها أىل مريم، وألقاها ألي,ا أيضاً روح منه 

  فكهن اإللقاء كان من اهلل وحيا ومن جربيخ كسبا بهمر اهلل سبحانه وتعاىل.

أن   أله أ  اهلل وحده   رشيك لنه، وأن حممنداً عبنده ورسنوله، وعيسن   من د,د))  بال

.((عىل ما كان من العمخواجلنة والنار حق أدخله اهلل اجلنة  كلمته ألقاها أىل مريم وروح منه،
 (3)

 [أ/728]  

      9   أب وابن وروح بدإ :ونقوليهم ثالثة، وكانت النصارل  :أي  

   9   وانتصاب،    هنا كانتصاب    املقدم
(4)

    9     

3    التبنينت جيوز ملن يتصور له أ، أيضا هلل تعاىلالتبني ز   جيو،     9   

     ک     
 أنه ليس بعار)) :فقال  ،اهللأنه عبد  قول:ت: أنك تعيب صاحبنا فللنبي وفد نجران  بال

:اهلل تعاىل نزلهف ((لعيس  عليه السالم أن يكون عبدًا هلل
 (5)

   9 3 9  3    

والتعظم يهنف، وا ستنكاف: التكرب مع اون ة :أي
 (6)

   93   شمحلة العر :أي   ،

أذ ذكر عيس  ت ضيخ املالئكة عىل البرش، عىل يستدل هبذه اةية بد ، وتعاىل يهن ون أن يكونوا عبيدًا هلل

 من هذا و  عبده، زيدال يقال:   يستنكف فأىل اوعىل، أنت يكون  اءرتق اارتق  أىل املالئكة، و ثم

 ـــــــــــــــــ

 .{1/419}انظر: املرجع السابق  ( 1)

 .{1/419}انظر: املرجع السابق  ( 2)

 .{28}ومسلم  {3435}أخرجه البخاري  ( 3)

 .   39 ر )ب( املتقدم. أي ر اةية السابقة بوله تعاىل:  ( 4)

 .{187}أخرجه الواحدي ر أسباب النزول بال أسناد عن الكلبي  ( 5)

 لسان العرب، مادة: نكف. ( 6)
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بخ ردًا عىل الذين يقولون  عىل البرش، ت ضيالهنا بعد عيس   ئكةيذكر املالمل وجياب عن هذا بهن يقال:

    ڻ   3  6   9  ،املالئكة آهلة، كت رد عىل النصارل

 . ن غري أن ةما ستنكاف التكرب مع اون ة، وا ستكبار هو العلو والتكرب 

     9       من تضعيف :أي 

    3 3 ني رأذ و  أذن سمعت و  خطر عىل بلب برشن  ع ما ناذناحلس

 عن عبادته، :أي    9   9    9   ۋ    

 9     3  مدًا نحني: مأ ،جةنحنربهان: النرآن، والنقنو النو هأ ، 

 9 39  6 ائ     القرآن.  :يأ 

        امتنعوا به من الشيطان :أي       

 9   ىئ      

 ، أعقخ، فتوضه وصب عيل من وضوئه، فعقلتوأنا مريض   جابر: عادين رسول اهلل بال 

      93 : أنت يرثني كاللة؟ فنزلت /ب[287]ملن املرياث ،فقلت: يا رسول اهلل
 

(1)

لسورة.هذه اوحكم اةية ر أول تقدم معن  الكاللة وبد  
 (2)

   

 

    9 9            9 3    و  ولد أذا ماتت  :يأ

نصيب ضخ عن ا فله الولد أنث  مل يكن الفال يشء لألخ، أن  ولدفإن كان هلا  ،رياثفله مجيع املهلا 

وله أخواذ فل,ن هو ن ماذ وأاثنتني فصاعداً،  :أي      9   اونث  

  .الثلثان

           6  9    وبرئاأن   تضلو :أي ، 

هبا،
 (1)

  [1]القيامة:       :قوله تعاىلك :وبد تدخخ   ر الكالم عىل ج,ة التوكيد ضلوا،نت النلئأو  

 ـــــــــــــــــ

 /ب[244تقدم خترجيه ل] ( 1)

 /أ[245ل ] ( 2)
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صدر الكالم عىل غري الن ي،  عليك تريد أحلف عليكو ون   أنت تلغ  أذا مىض ف:   أحلزو  جيو

  ر أوائخ السورو ون القرآن كله فإذا بنيت الكالم عىل الن ي فقد نقضت اإلجياب، وأنت جاز أن تلغ

  .    ڈ   3   لكم كراهة أن تضلوا يبنيكالسورة الواحدة، أو 

     ،آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتة سورة النساءأن  :روي

  (2)  اةية 

   (3) . [1]النصر:       9   :نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت آخر آية :ابن عباإ

 (4) . [281]البقرة:        أن آخر آية نزلت  أيضا: وروي عنه

وهي آخر  ،عدها سورة براءةعاماً، ونزلت ب بعدها  بعد ما نزلت سورة النرص عاشأن  :وروي

،سورة نزلت كاملةً 
 (5)

    ، ثم نزلت ر طريق حجة الوداع أد,رفعاش بعدها ستة  

  93  ،فسميت آية الصيف
 

[ 3]املائدة:  9  93 3  ثم نزلت وهو وابف بعرفة

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{1/297}بول ال راء، معاين القرآن لل راء  ( 1)

 .{1618}ومسلم  {4654 -4605 -4364}أخرجه البخاري  ( 2)

 .{4544}أخرجه البخاري  ( 3)

وبال ابن حجر رمحه اهلل ر ال تح، ر اجلمع بني روايتي ابن عباإ ريض اهلل  {370}أخرجه أبو عبيد ر فضائخ القرآن  ( 4)

اةية هي ختام اةياذ املنزلة ر الربا، أذ هي معطوفة علي,ن، وأما ما سيهيت ر آخر سورة النساء، من عن,ت: أن هذه 

فيجمع بينه وبني بول ابن  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ حديث الرباء آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية 

لنسبة ملا عدامها، وحيتمخ أن تكون اةخرية ر عباإ ريض اهلل عن,ت، بهن اةيتني نزلتا مجيعا، فيصدق أن كال من,ت آخر با

 .{8/258}آية النساء مقيدة بت يتعلق باملواريث مثال، بخالف آية البقرة، وحيتمخ عكسه، واوول أرجح. اهن 

الصحيح واهلل أعلم أن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النرصو ون أول سورة براءة نزل عقب فتح مكة، فيكون املراد  ( 5)

 . {8/402}ةخرية معظم,ا، واهلل أعلم. وانظر: فتح الباري با
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عدها أحدًا وثتنني يوماً،فعاش ب
(1)

         :ثم نزلت آياذ الربا، ثم نزلت 

فعاش بعدها أحداً وعرشين يوماً.  [281]البقرة:
 (2)

   

 

 ـــــــــــــــــ

 .{9/516}بول ابن جريام، ت سري الطربي  ( 1)

 .{1/727}ت سري البغوي  ( 2)
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 سورة املائدة

ة،نزلت بعرف اآلية، [3آية:]      : عز وجل إال قولهمدنية كلها 
 (1)

وهي مائة  

وعرشون أو اثنتان أو ثالث وعرشون آية.
 (2)

  

علقمة:
 (3)

فهي  [21]البقرة:     فهي مدنية، و [1آية:]     متى سمعت  

مكية.
(4)

األكثر.هذا هو  :قلت 
 (5)

 

[ميرسووة أبوو]
(6)

 أيب]أو هووي بوواأللب أ واه، قووالوا: وموورا   /أ[288] ،عرشووة فري وة قووا : ا املائودة ثوو ي 

ض غري مذكورة ا غريها.ئأن هذه الفرا (5)[ميرسة
 (7)

 

       
         عقد، وهوو  عوالعقو  مج ،وىف بالعهد وأوىف به :يقا

العهد املوثق، و اه بعقد احلال،
(8)

عقو  اهلل تعاىل التي عقدها عو  عاوا ه وألوزمهي إياهوا، مو  وهي  

واملاايعوا  وغوري كلو ،  نوا اميعقودون بيونهي مو  عقوو  األ ماهي  واجب الرشع والتكليب، أوم

ويتحالفون عليه،
 (9)

  : تعواىل ثي عقاه مفصال، فقا  ،املقدمة جممال والظاهر أهنا عقو  اهلل تعاىل 

    الاهيمة كل كا  أربع ا الرب والاحر.  

 ـــــــــــــــــ

وهذا ال يناا كوهنا مدنية، فإن اجلمهور يرون أن ما كان قال  {2/267}مقاتل، زا  املسري قو  اب  عااس وال حاك و ( 1)

 .{1/274}اهلجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدي. وانظر: الربهان ا علوم القرآن 

 .{185}انظر: القو  الوجيز  ( 2)

 وكان، والعمل العلي ا رأس حتى  مسعو  اب  الزم الكوا، ثقة ثات فقيه عابد،ب  عاد اهلل النخعي  علقمة ب  قيس ( 3)

تقريب التهذيب  {4/53}، توا بعد الستني، وقيل: بعد الساعني. سري أعالم الناالء وسمته و له هديه ا هب هشا  ي  

{689} . 

 .{1/265}معاي النحاس  ( 4)

 .{276 -1/275}ا علوم القرآن وهذا ك  قا  املؤلب، وانظر: الربهان  ( 5)

 ،ثقة عابد خمرضم ،أبو ميرسة الكوا ،اهلمداي عمرو ب  رشحايلا املخطوط: اب  ميرسة، واملثات م  املصا ر. وهو  ( 6)

 .   {737}. انظر: تقريب التهذيب ما  ا الطاعون

 .{5/158}طي ا الدر املنثور والسيو {240}أخرجه أبو عايد ا ف ائله   ( 7)

 .{2/139}انظر: معاي الزجاج  ( 8)

 .{9/453} يانظر: تفسري الطرب ( 9)
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وم  جعل هذه هبيمة األنعوام فكننوه أرا   (1) واحلمر الوحشية، ةيوالاقر الوحشالظااء  :األنعام ةوهبيم

  .فنضيب إىل األنعام ملالبسة الشاه ،ا االجرتار وعدم األنياب ما ي ثل األنعام ويدانيها

وإن  قيل هلا هبيمة؛ ألنه أهبي ع  أن يميوز، فونعلي اهلل  ،يميز فهو هبيمة كل حي ال (2) :جاجالز

  (3) .هذه األ ياءل لنا مما أهبي جل ثناؤه أن الذي أح

،تحليلوهقوا  بع وهي ب، إكا كبحت أو نحر أو هبيمة األنعام: األجنة توجد ميتة ا بطون أمهاهتا 
 (4)

 

هنوا اجلنوني، أنلقيوه أم وننحر الناقة ونوذب  الاقورة والشواة فنجود ا بطإنا  ملا سنلوه: واستد  بقوله 

(( ئتي فإن ككاته ككاة أمه كلوه إن)) ننكله؟ فقا :
 (5) 

األنعام اسي لإلبل والاقر والغني، فكننه قا : أحلت لكوي اببول و ،هلا ال نطق؛ ألهنا أو سميت هبيمة

مو ، كننوه قوا  هبيموة مو   :األنعام للايان، وهوي بمعنوى إضافة الاهيمة إىلو والوحش والاقر والغني

     :تعاىلقوله  ما يت  عليكي ا القرآن م حمرم  أي:      (6) األنعام.

 م  امليتة والدم واملوقوكة واملرت ية والنطيحة أي: ،حريمهوليكي توا يت  عو، إال ماآلية ،  

     :و ،الصوويد األ ووياء ال حملوونيأحلووت لكووي هووذه  أي   موو   ا وب حووونصوو

 أي:        (7)      :أو نصوب عو  قولوه     ري اومو وال

   حا  م       حمرمون، واحد احلرم حرام، 
 (8)

لكوي بعوض أحللنوا  كننوه قوا : 

 ن يق عليكي.األنعام ا حا  امتناعكي م  الصيد لئال 
 

        :ب[288].ما يشاء وحيل ما يشاء مل  يشاء حيرم أي/  

 ـــــــــــــــــ

 .{9/457}ورجحه الطربي  .خاصة والغني والاقر لإلبل اسي :العرب عند وهي {2/140}انظر: معاي الزجاج  ( 1)

 الالغة ا تراجي أئمة النحو واللغةهو 311،  واملرب  ثعلب ع  أخذسهل الزجاج،  ب  أبو إسحاق إبراهيي ب  الرسي ( 2)

{2}. 

 .{2/140}انظر: معاي الزجاج  ( 3)

 .{2/5}والاغوي  {9/456}قو  اب  عمر واب  عااس والشعاي، تفسري الطربي  ( 4)

 وقد ،صحي  حس  حديثي: وقا  الرتمذ {900} ماجهواب   {1476}والرتمذي  {2827}أخرجه أبو  اوو   ( 5)

.اهو وصححه وغريهي  الناي أصحاب م  العلي أهل عند هذا ع  والعمل ،سعيد يبأ ع  الوجه هذا غري م  روي

 .{2451}األلااي ا صحي  سن  أيب  اوو  

 .{1/320}تفسري الكشاف  ( 6)

 .{1/217}مشكل إعراب القرآن  ( 7)

 املرجع السابق. ( 8)
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،ي واسمه رشي  ب  ضايعةاحلط جاء
(1)

وخلب خيله خارج املدينة، و خل وحده  املدينة، إىل 

ال إله إال اهلل، وإقام الصالة  إىل  ها ة أن)) ؟ فقا :يا حممد تدعو الناسفقا  له: إىل ما  ،ع  الناي 

رسو  فقا : حس ، إال أن يل أمراء ال أقطع أمرًا  وهني، ولعيل أسلي وآيت هبي، وكان  ((وإيتاء الزكاة

ثي خرج رشي ، فقا   ((يتكلي بلسان  يطان ،يدخل عليكي رجل م  ربيعة)): قال كاكقا    اهلل

 :(( وما الرجل بمسلي ،غا ر بوجهلقد  خل بوجه كافر وخرج)) فمر برسح املدينة 
(2)

فاستاقه،  

ومعه جتارة عظيمة،  ،اج بكر ب  وائلج  فتاعوه فلي يدركوه، فل  كان العام القابل خرج حاجا ا ح  

قد )): فخل بيننا وبينه، فقا   : هذا احلطي خرج حاجاً وقد قلد اهلدي، فقا  املسلمون للناي 

  :تعاىلفننز  اهلل  ،فنبى الناي  ،ةهذا يشء كنا نفعله ا اجلاهلي :قالوا يا رسو  اهلل ((قلد اهلدي

       
(3)

مناس  احلج، وكان املرشكون حيجون وهيدون، فنرا  ا  أي: 

،تعاىلفنهاهي اهلل  ،ن أن يغريوا عليهياملسلمو
(4)

واب عار  ،رةوهي اهلدايا املشعتعاىل و  عائر اهلل أ 

 .م  الشعار، وهي العالمة، وإ عارها: إعالمها ب  يعرف أهنا هدي
(5)

 

؛ اببولمو  هي سونة ا اهلودايا و أن يطع  ا صفحة سنام الاعري بحديدة حتى يسيل الدم، هنا: هوو

   .لفعله 

والغوني ال تشوعر  (7) ،وعند أيب حنيفة: ال يشوعر اهلودي (6)قاس الشافعي الاقر ع  اببل ا اب عار،و

 . باجلرح ل عفها إمجاعا

  (8).اب  عااس ريض اهلل عنه : ال حتلوا  عائر اهلل هي أن تصيد وأنت حمرم

 ـــــــــــــــــ

  {.6/30}الاكري، قتل مرتدا ا الي مة. اجلامع ألحكام القرآن للقرطاي  رشي  ب  ضايعة ( 1)

 . لسان العرب، ما ة: رسح.ا املرعى املا  السائي :الرسح ( 2)

 . {189}ككره الواحدي ا أسااب النزو ، ع  اب  عااس ريض اهلل عنه  مرسال بال إسنا   ( 3)

 .{9/463}هلل عنه  وجماهد، تفسري الطربي قاله اب  عااس ريض ا ( 4)

 .{1/146}جماز القرآن  ( 5)

 .{7/154}األم  ( 6)

ثلة؛ وفيه  ( 7) ؛ وحلصو  مقصو  ابعالم بالتقليد. بدائع الصنائع حيوان م  غري رضورةللإيالم وهو مكروه عنده؛ ألنه م 

 عيته. واهلل أعلي.. وقوله هذا رمحه اهلل، خمالب لألحا يث الوار ة ا مرشو{2/368}

 .{9/464}رواية عطية العوا عنه، تفسري الطربي  ( 8)
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النهي ع  القتل ا احلرم، املرا  وأ، تعاىل حرم اهلل مارا  امل وأ
(1)

      :و أالقتا  فيه،  أي

؛هو النيسء
(2)

ايت م  الوهو كل ما هيدى إىل      هني كانوا حيلونه عاما وحيرمونه عامًا أل 

إكا هني كانوا ا اجلاهلية أل د؛أرا  أصحاب القالئ وأالقالئد، كوا  اهلدايا  أي:    األنعام 

إبلهي بيشء م  حلاء  جر احلرم كيال يتعرض هلي، فنهى و أرا وا اخلروج م  احلرم قلدوا أنفسهي،

،الرشع ع  استحال  يشء منها
 (3)

حلاء  جر تقلدون ن املرشكني كانوا يأل ؛و هي القالئد نفسهاأ 

مكة فنهوا ع  نزع  جرها.
(4)

  

      :اصدي  ق أي      :بالتجارة ايطلاون رزق أي، 

   و ابتغاء الف ل للمؤمنني أ ،العقوبة /أ[289] وال يعجل هلي ،شهي ا الدنيايهو أن يصل  معا

هذه ، وألن املسلمني واملرشكني كانوا حيجون ؛وابتغاء الرضوان للمؤمنني خاصة، واملرشكني عامة

  : تعاىل وبقوله [5]التوبة:        :تعاىلهنا منسوخة بقوله  اآلية إىل

         :القالئدوال أم  كافر ب ،فال جيوز حج مرشك [28]التوبة 

اهلدي.و
 (5)

 

    :م  إحرامكي أي      أمر إباحةوهو،
(6)

     :قوله تعاىلك 

    [ :10اجلمعة]      :أي: ،ال حيملنكي، يقا : جرمأو يكسانكي ال أي 

بغ هي وعداوهتي، وهو  أي:     كين  ال يدعو   وأكاساهي،  ي:أ ،جريمة أهلهفالن كسب 

بفتحها لغتان، م  بقيبسكون النون األوىل، و  مصدر  نئت، اب  عامر و أبو بكر 
(7)

  

     تداء؛باال ع اهلمزة بكرس  ووأبو عمراب  كثري
(8)

 ألهني صدوكي.  

 ـــــــــــــــــ

 .{2/272}زا  املسري  ( 1)

 .{2/8}قو  اب  زيد، تفسري الاغوي  ( 2)

 .{9/468}أخرجه اب  جرير ع  عطاء ا تفسريه  ( 3)

 .{9/469}املرجع السابق  ( 4)

وم  قا   {2/235}، الناسخ واملنسوخ للنحاس ريض اهلل عنه والقو  بالنسخ قو  قتا ة وروي كل  ع  اب  عااس  ( 5)

 بالنسخ فع  اعتاار أهنا نزلت ا املرشكني، ومل ير  ا نزوله ساب صحي ، واهلل أعلي.

وهذه مسنلة خمتلب فيها، والراج  أن األمر يعو  إىل ما كان عليه، قال احلظر، وانظر: ابحكام ا أصو  األحكام  ( 6)

{2/178} . 

 .{1/529}وإحتاف ف الء الارش  {2/253}انظر: النرش  ( 7)

 انظر املرجعني السابقني. ( 8)
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حممد ب  جرير:
 

.ة احلدياية، وكان الصد قد تقدمصعد قنزلت ب السورة هذه نإ
 (1)

 

        :األموا   عليهي بالقتل وأخذ أي        

  (2).الرب: ابسالم، والتقوى: السنة وألنهي، جماناة ا :متابعة األمر، والتقوى :الرب

       وكرهت أن يطلع  كصدرما حاك ا ))الكفر، والعدوان:  :ابثي

((عليه الناس
 (3)

           

             :اسي غري اهلل تعاىل ما ككر  أي

  .التي ختتنق فتمو  أي:   ع  كبحه 

.ى إكا ماتت أكلوهاحت ،ا اجلاهلية الشاة خينقون واكان :اب  عااس
 (4)

  

   :كانوا يرضبوهنا بالعصا فإكا ماتت أكلوهاألهني  ؛املقتولة باخلشب أي ،   

وهي التي تنطحها أخرى فتمو ، وهاء    أو ا بئر فتمو   ،م  مكان عا قع هي التي ت

ى فاعل، فإكا كان بمعنى املفعو  استوى فيه املذكر واملؤنث، نحو عني فعيل بمعن ع التننيث تدخل 

نا كحيلة، وهنا أير الصفة، أ خلوا اهلاء فقالوا: وااالسي وأفر  واكحيل وكب خ يب، فإكا حذف

مؤنث ومذكر أأهنا صفة  يعلي، فلو أسقط اهلاء مل مل يتقدمها االسي األهن ؛أ خل اهلاء
(5)

     

 [289]أهل اجلاهلية ينكلونه واما بقي مما أكل الساع، وكان أي: /ب      :إال ما أ ركتي  أي

وأصل التذكية ابمتام،، ككاته
(6)

هنر الدم بكل حمد  ليس أ ب  فري األو اج وإهنار الدم :واملرا  هنا 

جني  وك له أن يقطع الو ،واحللقوم ءاملري احليوان املقدور عليه قطع هتاوأقل ككا الس  والظفر،

الساع إكا أ ركته واحلياة فيه مستقرة فذبحته، فنما ما صار بجرح الساع  أكلهما  اةكك وزوإن  جي معا،

إىل حالة املذبوح، فهو ا حكي امليتة، فال يكون حالالً وإن كبحته، وكذل  املرت ية والنطيحة إكا 

مجع         ,حال  فهي حالة املذبوح فذبحتها أ ركتها حيًة قال أن تصري إىل

عنق وأعناق، وهو اليشء املنصوب.ك ،هو واحد ومجعه أنصابأو نصاب، 
 (7)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{9/488}انظر: تفسري الطربي  ( 1)

 .{2/9}انظر: تفسري الاغوي  ( 2)

 .  {2553} ...(( الرب حس  اخللق، وابثي ما حاك))جزء م  احلديث الصحي  عند مسلي، وأوله  ( 3)

 .{2/10}تفسري الاغوي  ( 4)

 .{2/461}ومعاي األخفش  {9/499}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

 لسان العرب، ما ة: ككا.  ( 6)

 النهاية ا غريب احلديث، ما ة: نصب. ( 7)
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هلا، وليست  تعاد وتعظي ا اجلاهلية، ويذكون جر منصوبة،حكان حو  الايت ثالث ئة و

هي األصنام املنصوبة، وأبنصنام، إن  األصنام املصورة املنقو ة، 
(1)

: وما كب  ع  اسي ىعناملو 

كب  ع  النصب وما أهل لغري اهلل به واحد، ما وأ، نيالص
(2)

  (3) .ع  بمعنى الالم :أو 

      :حرم عليكي االستقسام باألزالم، وهو طلب القسي واحلكي م  و أي

ي ال ريش هلا وال نصل، واحدها زمل بفت  الزاي وضمها،وهي القداح الت ،األزالم
(4)

وكانت ساعة  

وع   ،م  غريكي :آخرمنكي، وع   آخروع   ،نعي آخر:عند سا ن الكعاة، ع  واحد: ال، وع  

 إكا أرا وا أمرًا م  سفر أو نكاحف، عليه يشءالغفل  :ع  آخر: العقل، وآخرملصق، وع   :آخر

، جيل القداح  وإىل هال ب ئة  رهي أعطوها صاحب القداح حتى ي   ا، جاؤووغري كل  م  أمورهي

والً، ثي ويقولون: يا إهلنا إنا أر نا كذا وكذا، فإن خرج نعي، فعلوا، وإن خرج ال، مل يفعلوا كل  ح

م  طًا منهي، وإن خرج يكان وس ،، فإكا أجالوا ع  نسب، فإن خرج منكيةعا وا إىل القداح ثاني

فم   ،عقل أجالوا ع  نكان ع  منزلته ال نسب وال حلب، وإ املصق وقعحليفاً، وإن  غريكي كان

  :بقوله تعاىلع  كل   واهحتى خيرج مكتوب، فن  ةً فل أجالوا ثانيووإن خرج الغحمله، وتخرج عليه 

   
(5)

.بون هباكانوا يرض ،يض  ب   ب  جاري: األزالم حًص ا  
 (6)

 

.والكعاب للعجي /أ[290] و األزالم للعرب،أفارس والروم التي يتقامرون هبا،  جماهد: هي كعاب
 (7)

  

.الشطرنج أن األزالمسفيان ب  وكيع: 
 (8)

  

 ـــــــــــــــــ

 والقو  األو  ع  جماهد وقتا ة. {2/10}تفسري الاغوي  ( 1)

 قو  اب  زيد، املرجع السابق. ( 2)

 .{4/14}قو  قطرب، نقله عنه الثعلاي   ( 3)

 لسان العرب، ما ة: زمل. ( 4)

 .{9/514}أخرجه الطربي ع  اب  إسحاق  ( 5)

 {.6/40}اجلامع ألحكام القرآن  ( 6)

 املرجع السابق. ( 7)

 .{2/11}والاغوي  {9/512}انظر هذه األقوا  الثالثة، ا تفسري الطربي  ( 8)
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مل ينظر إىل الدرجا  الع  م  اجلنة يوم  ،ع  سفرهأو استقسي أو تطري طرية تر ه  م  تكه )): قا  

((القيامة
 (1)

  

        فل  قوي  ،املسلمني إىل  ينهي ةن الكفار كانوا يطمعون ا عو أل

       ، س واحدأيويئس و ،سواأيابسالم 
ا كتابكي، لو علينا تقرؤوهنا آية  ،املؤمنني يا أمرياخلطاب:  لعمر ب  اليهو م   رجل قا 

:  قا  عمرف ،اآلية      آية؟ قا :  أي   :، قا نزلت الختذنا كل  اليوم عيداً أ

إىل أن كل   أ ار عمر ،مجعةبعرفة يوم  لناي قد عرفنا كل  اليوم واملكان الذي نزلت فيه ع  ا

.اليوم كان عيداً لنا
 (2)

 

و  والنصارى واملجوس، همخسة أعيا : مجعة وعرفة وعيد الي قا  اب  عااس: كان كل  اليوم

ومل جتتمع أعيا  أهل امللل ا يوم قاله وال بعده.
 (3)

 

قا : أبكاي أنا كنا ا زيوا ة مو   يننوا،  ((؟ما ياكي )): قا  الناي ملا نزلت هذه اآلية بكى عمر، و

((صودقت)): فنما إكا كمل فإنه مل يكمول يشء إال نقو ، قوا 
 (4)

 ، رسوو  اهللكانوت هوذه نعوي ف 

لليلتوني خلتوا مو   وهر  ،بعدما زاغت الشومس االثننيوث نني يومًا، وما  يوم  احدأوعاش بعدها 

وكانوت  ،و توا يوم الثواي عرشو مو   وهر ربيوع األو أعرشة م  اهلجرة،  سنة إحدى ،ربيع األو 

هجرته ا الثاي عرش.
(5)

 

واحلال  واحلرام، فلي ينز   واألحكام واحلدو الفرائض والسن   أي:      معنى

.اب  عااس ريض عنه . ع  بعد هذه اآلية حال  وال حرام وال يشء
 (6)

 

 ـــــــــــــــــ

 ع   اهد وله ،انقطاعا فيه أن أظ  يأنن إال ،ثقا  لهرجا :الفت  ا احلافظ قا  {2663}أخرجه الطرباي ا الصغري  ( 1)

 .  {2161}وهو ا السلسلة الصحيحة  {10/263} جيد حديث أثناء ا الازار وأخرجه ،حصني ب  عمران

 .{3017}ومسلي  {4407 -45}أخرجه الاخاري  ( 2)

رشعية، فيكون قو  اب  عااس للايان. واهلل وليست ف يلة هذا اليوم باجت ع تل  األعيا  غري ال {2/12}تفسري الاغوي  ( 3)

 أعلي.

 اب  وقا  .معني ب  وحييى أمحد، وثقهوهارون هذا:  {9/519}أخرجه الطربي ع  هارون ب  عنرتة ع  أبيه مرسال  ( 4)

 .{4/284}ميزان االعتدا   منكر احلديث جدا.، به حيتج أن جيوز ال: حاان

 .ور عند أهل السريوهذا هو املشه {2/12}تفسري الاغوي  ( 5)

 .{2/13}انظر: تفسري الاغوي  ( 6)
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،مل حيج معكي مرشك أي:      وأ ،ي أن آية الربا نزلت بعدهاورو
 (1)

 وأ 

أظهر  ينكي وأمنكي م  العدو
 (2)

      :ه ، وم  وعد  وعديلكي وأنجز   أي

   املرشكني مل خيالطهي أحد م  و ،حجوا مطمئننيو ،مكة آمنني يهلو ختاارك وتعاىل 

   .   

ول  يصلحه إال السخاء وحس   ،رت يته لنفيساقا  اهلل تعاىل: هذا  ي  )) :سو  اهلل ر قا 

((اخللق، فنكرموه هب  ما صحاتموه
 (3)

 

      :اخلاوي الطاويمي  الاط  اخلجماعة، ووجهد  أي      

  /ب[290] .فنكله غري متعرض ملعصية ا مقصده وأكل فوق الشاع، األوهو  ،مائل إىل إثي أي:

       . 

أو  ،حوااما مل تصط))فمتى حتل لنا امليتة؟ فقا :  ،: يا رسو  اهلل إنا تصيانا املخمصةقالوا

 ((أو حتتفئوا هبا بقالً فشننكي هبا ،تغتاقوا
(4)

   

 ـــــــــــــــــ

 .{2/287}ع  سعيد ب  جاري وقتا ة، زا  املسري  ( 1)

 ع  الشعاي، املرجع السابق. ( 2)

وفيه إبراهيي ب  أيب وقا  اهليثمي ا املجمع:  {8282}أخرجه الطرباي ا األوسط ع  جابر وع  عمران ب  احلصني  ( 3)

وقا   {12660-12659}. وفيه عمرو ب  احلصني وهو مرتوك. وقا  ا رواية عمران: و ضعيببكر ب  املنكدر وه

 الشيخ األلااي ا السلسلة ال عيفة: باطل.

 {9/538}، والطربي و واهده بطرقه حس  حديث: ؤوطااألرنوقا : حمققه  {21901 -21898}أخرجه أمحد  ( 4)

 إال الصحي  رجا  أحدمها رجا  بإسنا ي  أمحد رواهوقا :  {8074 -6827}وككره اهليثمي ا املجمع ا موضعني 

.اهو ثقا  ورجاله الطرباي رواه، وقا  ا املوضع الثاي: أعلي واهلل ،واقد أيب م  عطية ب  حسان يسمع مل: قا  املزي أن

نهاية ا غريب احلديث: تقتلعوا. الا: حتتفئواللا  أو  النهار، و رشب :والصاوحآخر النهار،   اللا  : رشبوالغ اوق

 ما ة غاق، صا ، حفا.

وقا  الاغوي ا معنى احلديث: فإكا اصطا  الرجل لانا أو تغدى بطعام مل حيل له هناره كل  أكل امليتة، وكذل  إكا  

أكل تعشى أو رشب غاوقا، فلي حيل له ليلته تل ، ألنه يتالغ بتل  الرشبة، وإكا مر امل طر بتمر أو زرع أو ما ية للغري 

 .   {11/348}منها، مل يك  ملالكه منعه، فإكا منعه كان ا كمته. اهو رشح السنة 
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زيد اخليلقا  
(1)

عدي ب  حاتيو ،زيد اخلري ، الذي س ه رسو  اهلل 
(2)

يا رسو   :ناالطائي 

،اآلية       ف كا حيل لنا منها؟ فنز  ،بالكالب والازاة إنا قوم نصيد، اهلل
(3)

 هو أنأ 

  قالوا: يا رسو  اهلل ما حيل لنا م  هذه األمة التي أمر  بقتلها؟ فنزلت هذه فملا أمر بقتل الكالب

 منها. االكالب التي ينتفع هبا، وهنى ع  إمساك ماال نفع فيه اقتناءا  أكن عند كل  ف (4) ،اآلية

  والصحي  األو .

       :و كل ما تستطياه العرب وتستلذه أ، سي اهلل تعاىلاالذبائ  ع   أي

وأحل لكي صيد ما  أي:       ،ر  بتحريمه ن  م  كتاب أو سنةوم  غري أن 

صا ه  ماعندمها وال حيل ي، ال حاك والسد ، عند ون غريها وهي الكالب علمتي م  اجلوارح

.درك ككاتهتإال أن  هاغري
(5)

  

مما ، أن املرا  باجلوارح الكواسب كالفهد والنمر والكلب، والاازي والعقاب والصقر :والصحي 

،يقال التعليي، فيحل صيد مجيعها
(6)

 أي:، قومهيقا : فالن جارح واجلارح للقوم الكاسب هلي،  

،اجلارحة ، ومنهكاساهي
(7)

    ب، كل  م ًا أيا هل علياملغري الكالب ع  الصيد، ومب ل  واملك

ب. ا كال  أيصاحاها والصائد  والكال ب
 (8)

  

 ـــــــــــــــــ

كان  اعرا خطياا ، ووس ه زيد اخلري ،سنة تسع  الناي  ع  وفد، ب  طيء الطائي ب  زيد ب  مهلهلزيد  مكنب وأب  ( 1)

 .{2/622}. ابصابة املعدو ي  أحد  عراء اجلاهلية وفرساهنيو ، جاعا كري 

 ،عرش :وقيل ،نة تسعسنسلي ف كان نرصانيا، ب  امرئ القيس ب  عدي الطائيب  عاد اهلل  أبو طريب عدي ب  حاتي  ( 2)

صدر السابق ، املما  بعد الستني، أس   حتى  وأحرض صدقة قومه إىل أيب بكر ،ثات ع  إسالمه ا الر ة

{4/469}. 

 . {2/471}وعزاه اب  كثري الب  أيب حاتي  {192}أخرجه الواحدي ا أسااب النزو  مرسال ع  سعيد ب  جاري ( 3)

 {3212}واحلاكي وصححه ع  حممد ب  إسحاق  {191}والواحدي ا أسااب النزو   {9/545}أخرجه الطربي  ( 4)

 .وهو ضعيب ،  عايدة الربذيموسى بم  حديث أيب رافع، وقا  اهليثمي ا املجمع: فيه 

 .{9/549}تفسري الطربي  ( 5)

واختاره الطربي؛ ألن اهلل جل وعال عي باآلية كل جارحة م  طري وساع بالصفة املذكورة، بال ختصي  يشء منها فحل  ( 6)

 .{550 -9/549}أكل صيدها. تفسري الطربي 

 لسان العرب، ما ة: جرح. ( 7)

 .املرجع السابق ما ة: كلب ( 8)
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ميع جوارح الصيد،ورا  جومور، والوثوا أكوهوألنر؛ وذكوالوبالب والك  ووخا ، وحصب ونني ولاومكو
(1)

 

      :و تؤ بوهن  آ اب الصيد أي   :اهلل  م  العلي الذي علمكي أي

أن  أي:      بمعنى الكاف،  )م ( تكون ،تعاىلو ك  علمكي اهلل أ، تعاىل

 يعرف، والتعليي مةإكا كانت معل   فقتلته كان حالالً  الصيد اجلارحة إكا خرجت بإرسا  صاحاها

استشلت، يت لإكا أ   انهنب
(2)

إكا وجد ف، وإكا أخذ  الصيد أمسكت ومل تنكل، نزجر ازجر   وإكا 

.ثالث مرا  كانت معلمة اوأقله ،مراراً  اكل  منه
 (3)

 

فإن  أمس  ع  نفسه، وإكا  ،فنمس  فكل، وإن أكل فال تنكل إكا أرسلت كلا )):  قا 

ا قتل، وإكا رميت أهيفإن  ال تدري  ،فنمسك  وقتل  فال تنكل تعاىل اسي اهللعليها خالط كالباً مل يذكر 

((وإن وقع ا املاء فال تنكل ،ل  فك   ،الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني ليس إال أثر سهم 
 (4)

 

، وعطاء و طاووس اب  عااس ي، منههو حرام هيأكثرعند منه  يئًا ف ت  نكل  فأخذ  الصيد  /أ[291] وإكا

ي، والثوريوالشعا
(5)

فقهاء الكوفة،و 
 (6)

.الشافعي وهو أص  قويل 
(7)

   

((وإن أكل فال تنكل فإن  أمس  ع  نفسه)):  لقوله
 (8)

  

  (9) ؛، ومال ، وسعد ب  أيب وقاصاب  عمر، وسل ن الفاريس منهيورخ  بع هي ا أكله، 

((فكل وإن أكل منه عليه وككر  اسي اهلل تعاىل إكا أرسلت كلا )):  هعن ا أيملا روي 
(10)

 . 

فال يكون حوالالً إال  ،فنخذ وقتلصاحاه املعلي إكا خرج بغري إرسا   وكا أخذ صيدًا، أإغري املعلي و

ككور  اسوي اهلل عليوه وبقوسو   ما صود )) :لقوله  ؛فهو حال  أن يدركه صاحاه حيًا فيذبحه

 ـــــــــــــــــ

 .{3/600}الاحر املحيط  ( 1)

 .أي: إكا   عي ت أجابت ( 2)

 .{2/79}أحكام القرآن للشافعي  :انظر ( 3)

 .{1929}ومسلي  {175}أخرجه الاخاري  ( 4)

 .{556 -9/554}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

 .{3/310}أحكام القرآن للجصاص  ( 6)

 .{346 -4/345}مغني املحتاج  ( 7)

 .الذي قالهث جزء م  احلدي ( 8)

 .{263 -9/560}انظر تفسري الطربي  ( 9)

 وقدوقا  الرتمذي:  {609}وضعب األلااي اللفظة األخرية ا ضعيب أيب  اوو   {2852}أخرجه أبو  اوو   ( 10)

 قالوا أكثرهي والفقهاء بع هي وكرهه ،إجابته تعليمه إن  :وقالوا ،منه أكل وإن الاازي صيد ا العلي أهل بعض رخ 

 {.1467}اهو .منه أكل وإن ينكل
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فن ركت ككاته  فذكر  اسي اهلل فكل، وما صد  بكلا  غري املعلي صد  بكلا  املعليوما  ،فكل

(( فكل
(1)

  

                ع  الذبيحة تعاىل فيه بيان أن ككر اسي اهلل

 ما يرسل اجلارحة أو السهي.رشط حالة ما يذب ، وا الصيد حالة 

((كرببسي اهلل واهلل أ)) :يقو ، وهو ذبحه  بيدهفبكاشني أملحني أقرنني   ضحى رسو  اهلل
 (2)

 . 

      :تعاىلالذبائ  ع  اسي اهلل  أي،         

حال  لكي،  األمي قال ماعث الناي  مجيع  ينهي م  اوم   خل  ،كبائ  اليهو  والنصارى أي:

نرصاي ع  اسي غري اليهو ي أو اللو كب  ف، بائحهكلكي ل حيفال   هم   خل ا  ينهي بعد ماعثو

عند اب  عمر وربيعة، كاملسي  فال حيل، تعاىل اهلل
 (3)

الشعاي وعطاء  يهمن،  أنه حالي أكثرهعند و 

.والزهري ومكحو 
 (4)

 

غواب  وإن ،و أنوت تسومع فوال تنكول تعاىل اهلل اسي غري ع أو النرصاي  إكا كب  اليهو ي واحلس :

.وكب  فكلعن  
 (5)

  

     :حرام عليكي أن تزوجوهيكي أن تطعموهي يلعحال  ، أو ن تطعموهيإ أي، 
 

 

             منقطووع  ،هووذا راجووع إىل األو

مؤمنوة أو كتابيوة،  كل حرة فيجوز نكاح، احلرائر        : تعاىل ع  قوله

  اىل:وعوولقوله ت ،يةوح األمة الكتاباوجوز ملسلي نكوال ي :وقا  (6)،جماهد عندة، ويفوفوانت أو عواجرة كوف

        :(7) [25]النساء   

.وجوز أكثرهي نكاح الكتابية احلربية
(8)

  /ب[291] 

  :هوولوإىل ق           :رأووق ،وزوجوااس: ال يوا  اب  عووق

 ـــــــــــــــــ

 .{1930}ومسلي  {5478}أخرجه الاخاري  ( 1)

 .{1966}ومسلي  {1551}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 2)

 .{2/296}وزا  املسري  {4/21}، تفسري الثعلاي نقله ربيعة ع  اب  عمر  ( 3)

 . {9/574}انظر: تفسري الطربي  ( 4)

 .{4/22}تفسري الثعلاي  ( 5)

 .{2/19}انظر: تفسري الاغوي  ( 6)

 . {2/19}والاغوي  {9/582}انظر: تفسري الطربي  ( 7)

 .{9/589}ورجحه الطربي  ( 8)
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          :وم  مل يعط ،فم  أعطى اجلزية حل لنا نساؤه [ 29]التوبة 

نكاح  واوأجاز ،ك  أو إماء حرائر   ،: العفائب م  الفريقنياملحصنا و (1) ،ؤهل لنا نساحت اجلزية مل

  (2) .األمة الكتابية، وحرموا الاغايا م  املؤمنا  والكتابيا 

اجلنابة.  وتغتسل مم  الزنا أن تستعب  : إحصان الكتابيةقاالالشعاي و احلس 
 (3)

 

     :مهوره   أي          تعاىل حرم اهلل

  .جيابحصان وهو التزوبوع  جهة اختاك الصديقة، وأحله  ،اجل ع ع  جهة السفاح

        :م  الكفرإياه  بالذي خيرجه  ملسلمني ليس إحصان ا أي، 

،بكلمة التوحيد باهلل أو أي:      ،وهي للناس عامة ،أو يغني عنه   يئاً 
 

القرآن،  وأ

رام وحيرم احلال يستحل احل م  وأ
(4)

            . 

         :يقتيض وجوب  ها، وظاهرتي القيامإكا أر  أي

وأنتي ع  إكا قمتي إىل الصالة   هفعلم  علمنا  وإن الوضوء عند كل مرة يريد القيام إىل الصالة، 

واحد، يوم اخلندق بني أربع صلوا  بوضوء مجع ألنه  ؛غري طهر
 (5)

إكا قمتي إىل الصالة م   أو 

،النوم
 (6)

أن ال وضوء عليه إال إكا قام   هم  اهلل تعاىل رسول إعالم هذا أوالندب، بمعنى هو أمر أو  

.له م  األفعا  غري الصالةبدا إىل الصالة  ون غريها م  األع  ، فنكن له أن يفعل بعد احلدث ما 
(7)

  

     ًوما بني األكنني عرضاً  ،الوجه م  منابت  عر الرأس إىل منتهى الذق  طوال، 

والعنفقة ،وأهداب العينني والشارب والعذار ،جيب إيصا  املاء إىل ما حتت احلاجاني
 (8)

 فت،وإن كث 

ال جيب غسل باطنها، بل  جملس املخاطاة، ال ترى الارشة م  بحيث افوأما العارض واللحية فإن كث

ن؟ قوالم  اللحية  ع  الوجه سرتسلملا او غسل ظاهرها. بلواجا
 (9) 

 ـــــــــــــــــ

 . وهذا خمالب للدليل {9/588}انظر: تفسري الطربي  ( 1)

 . {2/19}تفسري الاغوي  ( 2)

 املرجع السابق. ( 3)

 .{2/19}والاغوي  {9/592}انظر هذه األقوا  عند الطربي  ( 4)

 ليس ،اهلل عاد حديثوقا  الرتمذي:  {3555}وأمحد  {663 -662 -622}النسائي و {179}الرتمذي  رواه ( 5)

  .اهو واحلديث حس  لغريه.اهلل عاد م  يسمع مل عايدة أبا أن إال ،بنس بإسنا ه

 .{2/20}وهو قو  زيد ب  أسلي، تفسري الاغوي  ( 6)

 .{2/20}تفسري الاغوي  ( 7)

 القاموس، ما ة: عذر، عنفق.  بني الشفة السف  والذق .التي لشعريا  : جاناا اللحية. والعنفقة: االعذار ( 8)

 .{6/57}اجلامع ألحكام القرآن للقرطاي  ( 9)
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     :غسل  ، وا الرجلب غسل املرفقنيوجوع   هيمع املرافق، وأكثر أي

   .الكعاني

رف ألن ح ؛والرجل ي يدغسل الغسل املرفقني والكعاني ا  انجاوالشعاي و حممد ب  جرير: ال يو

    املحدو .ا  [أ/292] ال يدخلو، للغاية واحلد
 (1)

 

د ماليشء إكا أو  ،مع اهلل أي: [14]الصف:        :هنا بمعنى )مع( كقوله   : قالوا

    : ، كقوله تعاىلفيه الغايةد إىل غري جنسه ال يدخل مإىل جنسه يدخل فيه الغاية، وإكا 

    :؛ ألنه حيمل وجوب الغسل وعدمهأو أهني أوجاوا غسل املرفقني احتياطا  [178]البقرة.
(2)

  

     (3) .كالوجه ا التيمي ،مس  مجيع الرأسمال  عند  جيب  

يطلق عليه اسي املس . ام :وعند الشافعي (4) ،حنيفة: ربع الرأس أيب عندو
 (5)

 

األوزاعي وأمحد و إسحاق. منهي، ع  الع مةس  بع هي املأجاز و
 (6)

 

     ،الكعب هو العظي الناتئ م  طرف الساق عند ملتقى الساق والقدم
(7)

 

وأنكر األصمعي قو  الناس أنه ا ظهر القدم،
 (8)

أن  توهي عاني ومجع املرافق لنفيوجيوز أنه ثنى الك 

ا كل واحد م  الرجلني كعاني، إك لكل كعب طرفان م  جاناي الرجل، بخالف املرافق، فثي أبعد 

ع  التوهي، لإليذان أن غسل الرجلني ليس بواجب ا كل وضوء، بدليل لاس اخلفني ع  طهر، 

ننه وألن ا اجلمع زيا ة تنكيد؛ فك دي ا كل وضوء؛يمجعه املرافق  ليل ع   دة العناية بغسل األ

 ـــــــــــــــــ

عدها م  جنس أنه إكا كان ما ب  وهنا يذكر الفقهاء مسنلة  خو  الغاية ا املغيا والراج {10/47}انظر: تفسري الطربي  ( 1)

  .{3/207}وانظر تفسري القرطاي  .ما قالها فهو  اخل فيه

 املرجع السابق. ( 2)

 .{2/60}أحكام القرآن الب  العريب  ( 3)

 .{3/344}أحكام القرآن للجصاص  ( 4)

 .{1/59}أحكام القرآن للشافعي  ( 5)

املغني وانظر:  .ذهب، فهي خاصة بالع مة املحنكةوابمام أمحد ال جييز املس  عليها إال برشوط مذكورة ا كتب امل ( 6)

{1/340} 

اللذي  ككر اهلل عز وجل ا  -ومل أسمع خمالفا ا أن الكعاني  :وقا  الشافعي {1/274}معاي القرآن للنحاس  ( 7)

نظر وا {1/59}اهو أحكام القرآن .الكعاان الناتئان، ومها جممع مفصل الساق والقدم وأن عليه  الغسل -الوضوء

 .{5/186}معجي مقاييس اللغة 

 انظر: لسان العرب، ما ة: كعب. ( 8)
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ع لذل ،وموجوا، فوقورفورفق موموجعل كل جزء ع  ال
 

 ائي و  والكسوفوامر وحو  عوع و ابوافوون

  ا، وم  بقي خف ا عطفا ع  الرؤوس.اغسلو أي: ،ديينصاا عطفاً ع  األ
(1)

  

 .أهن  قرآ باخلفض :وع  احلس  واحلسني
(2)

 

                                                                (3) .أنه قرأ بالنصب، وعنه: أنه أنكر ع  احلس  واحلسني ور ه :وع  عيل

أن األرجل مظنة ابرساف املنهي عنه رشعا،  :وفائدة عطب األرجل ع  الرؤوس مع أهنا مغسولة

 االقتصا  ا صب املاء عليها ال لتمس ، ع  تنايهابخالف الوجه واليدي ، فعطفت ع  الرؤوس 

 (4) ،أو جيء بإىل بعدمها وهي غاية، لئال يتوهي أهنا ممسوحة؛ ألن املس  مل ترضب له غاية ا الرشع

ولذل  قا   ؛وظاهر اآلية ع  إحدى القراءتني يوجب املس ، إال أن السنة قد رصحت بالغسل

 ،فال بد حينئذ م  اجلمع بني القراءتني والعمل بالسنة (5) نز  القرآن باملس ، والغسل سنة، الشعاي:

توضن ،  أي:وكل  حيصل بالغسل؛ ألن املس  يستعمل بمعنى الغسل، يقا : متسحت للصالة 

 وبمعنى خفيب الغسل.

 ـــــــــــــــــ

 .{1/530}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 1)

 . {10/55}انظر: تفسري الطربي  ( 2)

 املصدر السابق.  ( 3)

 .{1/326}انظر: تفسري الكشاف  ( 4)

 .{1/274}معاي القرآن للنحاس  ( 5)
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الغسل، املس  خفيبأبو زيد: 
 (1)

  (2) [33: ]ص    وبمعنى الرضب والقطع، كقوله  

، مسحها جامعها،وبمعنى املجامعة
 (3)

    /ب[292] .وليس كذل  الغسل 

فن ركنا وقد أرهقتنا الصالة صالة العرص،  رسو  اهلل  قا : ختلب عناوأما السنة ف  روى اب  عمر 

((م  النارويل لألعقاب ))ونح  نتوضن فجعلنا نمس  ع  أرجلنا فنا انا بنع  صوته: 
 (4)

  

ا وضوئهي، فقا : ويل لألعقاب م  النار، فلو  سومعوا جعلووا  وقد رأى فتية يتجوزونوع  عيل 

، ويدلكوهنا  لكا.يغسلوهنا غسال
 (5)

 

أحب إيل أن أمس  ع  الكعاني م  غري خفني. اوع  عائشة: ألن تقطع
 

 

  ال وء.عا ة إفنمره ب ،قدميه رأى رجال توضن فرتك باط  هعمر أنوع  

ع  القدمني. مس  أن أحدا م  أصحاب رسو  اهلل  وع  عطاء: واهلل ما علمت
 

 

  عامة أهل العلي، وكهب بعض الناس إىل ظاهر العطب فنوجب املس . هذا مذهب

ذل  يروى ع  عكرمة وقتا ة.، وكنلتاوغس الوضوء مسحتان :اب  عااس
 

 

 (6) بني املس  ع  اخلفني وغسل الرجلني بال خفني. املتوضئخيري  :اب  جرير الطربي

 :وقرئ (8) ، طهرأو املرا  حقيقة املس  إكا كان قد لاس اخلفني ع  (7) ي ،مروع  احلس  اجلمع بني األ

 لقدمني، ك  مر ا فصل املرفقني.وجيب غسل الكعاني مع ا (9) )وأرجل كي( ماتدأ حمذوف اخلرب،

 ـــــــــــــــــ

 .{2/302}وزا  املسري  {1/274}ن للنحاس معاي القرآ ( 1)

 .{2/183}جماز القرآن  ( 2)

 معجي مقاييس اللغة، ما ة: مس .  ( 3)

 .{240}ومسلي  {96}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 4)

 .{1/326}انظر: تفسري الكشاف  ( 5)

 . {10/62}انظر هذه األقوا  ا تفسري الطربي  ( 6)

 .{10/63}املصدر السابق  ( 7)

 .{2/24}تفسري الاغوي  ( 8)

 .{1/208}قرأ هبا احلس ، وهي  اكة، املحتسب  ( 9)
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، والنيووة عنوود مجاعووة موونهي ، ومسوو  الوورأساملووذكورة: غسوول األع وواء الثالثووة وفوورائض الوضوووء

 (2)فقهاء الكوفة. ووعند مجاعة أهنا غري واجاة، منهي الثوري  (1)،الشافعي

  .رتتيب سنةالوعند غريهي  (3)،مال  والشافعي وأمحد وإسحاق رمحهي اهللعند جب، االرتتيب وو

      :اغتسلوا أي                

                فيه  ليل ع

ب  فرض عليكي م  الوضوء  أي:       الوجه واليدي  بالصعيد  غسل

ا  وابوم  األحداث واجلن أي:      ،يقوض أي:     ،يميووالغسل والت

         ،وبولذنوا

      يالنعمجيع  املرا       :عهده الذي  أي

  .ا املؤمنونأهيعاهدكي به 

      :حني بايعوا رسو  اهلل  أي ،ع  السمع والطاعة في  أحاوا وكرهوا
(4)

أو  

امليثاق الذي أخذ عليهي حني أخرجهي م  صلب آ م هو
(5)

  

           :ب  ا القلوب أي.  

          الصدق بو /ب[293] بالعد بالقيام  أمرهي

ع  ترك  أي:       حيملنكي  أي:    فعا ، األقوا  واألا 

إىل  أي:      ،ا أوليائكي وأعدائكي أي:   ابتدأ ثي  ،العد  فيهي لعداوهتي

           ، التقوى

             ا موضع  ه اجلملةوهذ

علي أن املرا  الرش، الرجل، علي أن املرا  اخلري، وإكا قلت: أوعد  وعد   :إكا قلتوعد ينصب، 

الفعلني  ئت. ني  ب ابتيانفإكا ككر  املوعو  به كنت خمريا ا 
 

 

        پ       

  :بالدفع عنكي أي،          إك  ،نزلت هذه اآلية باط  نخل

 ـــــــــــــــــ

 .{1/70}مغني املحتاج  ( 1)

 .{3/335}أحكام القرآن للجصاص  ( 2)

 . ويشهد له فعل الناي  {1/156}واملغني  {1/79}ومغني املحتاج  {2/76}أحكام القرآن الب  العريب  ( 3)

 . {2/306}عة الرضوان، زا  املسري وهو ا بيعة العقاة وبي ( 4)

 .{2/306}وزا  املسري  {10/93}وجماهد واب  زيد، تفسري الطربي  ريض اهلل عنه قو  اب  عااس  ( 5)
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اىل نايه ع  فنطلع اهلل تع ،ا تغلوا بالصالة ملا رسو  اهلل أرا  بنو ثعلاة وبنو حمارب أن يفتكوا ب

،كل ، وأنز  اهلل صالة اخلوف
 (1)

وهو   إىل رسو  اهللرجل فجاء وكان حمارصًا غطفان بنخل،  

م  يمنع  مني يا حممد؟  :وقا ه الرجل هزو ،فنعطاه إياه ،سيفه، فقا : يا حممد أري سيف  دمتقل

اهلل تعاىل هذه اآلية. فشام السيب ومىض، فننز  فتهد ه أصحاب رسو  اهلل  ((تعاىل اهلل)): قا ف
 

(2)

  

 ،فانتساا إىل بني عامر فقتالمهالقيا رجلني م  بني سليي  ن رجلني م  أصحاب رسو  اهلل أ وأ

  ن الدية، فخرجايطلا  رسو  اهللقومه  إىل  فجاء وبني قومه  موا عة،  وكان بني الناي 

ب  األرشف ا، حتى  خلوا ع   أبو بكر وعمر وعث ن وعيل وطلحة وعاد الرمح منهي  بج عة

وع  أن يعينوه ا  ،ع  ترك القتا   وبني الن ري يستعينهي ا عقله ، وكانوا قد عاهدوا الناي

اجلس نطعم  ونعطي  الذي  ،حاجة ناقد آن ل  أن تنتينا وتسنل ،الديا ، قالوا: نعي يا أبا القاسي

 ،ا: إنكي ل  جتدوا حممدًا أقرب منه اآلنوقالو ،وأصحابه، فخال بع هي باعض ، فجلس ناسنلت

ب  جحاش: أنا، فجاء إىل  وفم  يظهر ع  هذا الايت فيطرح عليه صخرة فريحينا منه؟ فقا  عمر

راجعاً  وجاء جربيل وأخربه، فخرج  يهيدأيفنمس  اهلل تعاىل  /ب[293] رحى عظيمة ليطرحها عليه

فسنل  عني فقل: توجه إىل مقام ، فم  خرج علي  م  أصحايب  ال تربح)): لعيل قا و ،إىل املدينة

.تاعوه، فننز  اهلل تعاىل هذه اآليةفحتى تناهوا إليه  ،ففعل كل  عيل ((املدينة
 (3)

   :تعاىل وقا  

          ڄ     
يورثوه وقوموه األرض املقدسوة وهوي الشوام، وكوان يسوكنها اهلل تعواىل  أنقومه وعد موسى 

لاني إرسائيل الدار بمرص أمرهي اهلل تعاىل بالسري إىل أرحيوا  الكنعانيون اجلاارون، فل  استقر
(4)

مو   

قرية ألب بسوتان، وقوا : يوا  لكا  ،وكانت هلا ألب قرية :قالواوهي األرض املقدسة،  ،أرض الشام

فاخرج إليها وجاهد م  فيها م  العدو فإي نارصك عليهي، وخذ  ،موسى إي كتاتها لكي  ارًا وقراراً 

اثني عرش نقيااً 
 (5)

مروا بوه، ع  ما أ  هي ن فآم   بنلبكل ساط نقياًا يكون كفيالً ع  قومه م   قوم ، م  

 ـــــــــــــــــ

 .{10/105}أخرجه الطربي مرسال ع  قتا ة  ( 1)

 ب[-/أ276انظر لوحة ] ( 2)

والاغوي ع  جماهد وعكرمة والكلاي  {192}والواحدي ا أسااب النزو  بال إسنا   {10/103}أخرجه الطربي  ( 3)

{2/29}. 

 .{1/165}، معجي الالدان مدينة اجلااري  ا أرض األر ن: أرحيا ( 4)

 . النهاية ا غريب احلديث، ما ة: نقب.أحواهليوأخاارهي  ، يفتش ع عليهي املقدمالعريب ع  القوم : النقيب ( 5)
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،وا مو  أرحيوا نوائيول حتوى فاختار موسى النقااء وسار موسوى بانوي إرس
 

فاعوث النقاواء يتجسسوون  

عوج ب  عنق، :يقا  ي ،األخاار ويعلمون علمها، فلقيهي رجل م  اجلاار
(1)

وكان طوله ثالثة قالوا:  

أن املاء طاق موا عو  األرض مو  جاول  :كراعًا وثلث كراع، ويروى ونوثالث ةوثالث ةوثالث ئآالف 

ر  وقوو  نه جواء ألوعاش ثالثة آالف سنة حتى أهلكه اهلل ع  يدي موسى،  ،اتي عوجوما جاوز رك
 (2)

 

فاعوث اهلل  يوكان فرسخًا ا فرسخ، ومحلها ليطاقهوا علويه ر عسكر موسى،م  جال ع  قد   اً حجر

وهو مرصووع، وكانوت عنوق  ه، فقتله موسىعت  ر الصخرة بمنقاره فوقعت ا عنقه فرصفقو   ،اهلدهد

جرياواً  كان جملسها ،حدى بنا  آ مه إأم  
(3)

و  وج النقاواء وعو  رأسوه حزموة مو  األرض، فلو  لقوي ع 

انظوري هوؤالء يزعموون أهنوي يريودون  :ته، وقوا زوجهبي أتى ه ورتوجعلهي ا ج هيأخذ ،حطب

عنهي حتى خيربوا قوومهي  : ال بل خلفقالت وقا : أال أطحنهي برجيل؟ ،قتالنا، وطرحهي بني يدهيا

تي، أيوبو  ر واأخورب امللو : هلي  بني يديه، فقا  نثرهياملل  فأنه جعلهي ا كمه وأتى هبي  وأ ،اب  رأو

ة فواكهتهي عو  هوذه يوبق، وبيونهي وكان ال حيمل عنقو ًا م  عنواهي إال مخسوة أنفوس ا خشواةقالوا 

القوم ارتدوا ع  ناي  بني إرسائيل خرب /أ[294] قوم: إن أخربتييا  واأحواهلي، وقال النقااء تعرفف النساة،

 ع  أن الق يثوااملوا أخذتعاهدوا وو ، أهيولك  اكتموا، وأخربوا موسى وهارون فرييان ر تعاىل اهلل

إال  ،وخيرب ب  رأى ،بذل ، ثي إهني نكثوا العهد وجعل كل واحد منهي ينهي ساطه ع  قتاهليخيربوا 

 :فذل  قوله ،رجالن

 

                 
نووووووارصكي  أي: (4)

  ، بنوي إرسائيوليوا  أي:        فقوا : نبتنسع  عدوكي، ثي ا

   :و وقرمتوووهي وعظمتموووهيأنرصوومتوهي،  أي،       :أي 

 ـــــــــــــــــ

: وقد ككر كثري م  املفرسي  ههنا أخاارا م  وضع بني إرسائيل ا عظمة خلق هؤالء ا تفسريه قا  اب  كثري رمحه اهلل  (1)

اجلااري ، ثي قا : وهذا يشء يستحيى م  ككره. وككر أنه خمالب ملا ثات ا الصحيحني أن اهلل خلق آ م وطوله ستون 

فكيب ياقى عوج ب  عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا ال يسوغ ا عقل وال  كراعا. وقا : وإكا كان اب  نوح الكافر غرق،

وقا  اب  القيي رمحه اهلل: وليس العجب م   {2/512}رشع، ثي ا وجو  رجل يقا  له عوج ب  عنق نظر، واهلل أعلي.

وغريه....املنار  جرأة م  وضع هذا  احلديث، وكذب ع  اهلل، وإن   العجب م  يدخل هذا ا كتب العلي م  التفسري

  .{261}ابرسائيليا  أليب  هاة  {1/129} الاداية والنهاية . وانظر:  {66}املنيب 

 قطع وفرق، النهاية ا غريب احلديث، ما ة: قور. ( 2)

 .{1/115}القاموس الفقهي  .األقالييخيتلب مقدارها بحسب اصطالح أهل  األرض،ة م  معلومقطعة : اجلريب ( 3)

  {10/30}انظر: تفسري الطربي  ( 4)
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         عو  األهول،  تيو نفقوأالزكاة،  تيخرجأ

           ۀ    :احلق، وسواء كول طريق أخطن  أي

يشء: وسطه.
 

 

     (ما) الرسل الذي  جاؤوا بعد  هيايكذت ونق هي ميثاقهي، زائدة

موسى وقتلوا أناياء اهلل وناذوا كتابه وضيعوا فرائ ه
 (1)

    :أوهي م  رمحتنا، أبعدنا أي 

عذبناهي باملسخ،
(2)

        وم  بقي اء م  غري ألب، يالكسائي بتشديد الومحزة

.لغتانباأللب 
 (3)

 

مشوب بالكفر والنفاق، ومنه إي هني إن  وأغليظة ال تلني،  وأ، يابسة أي:: قاسية اب  عااس

املغشو ة. أي: ،الدراهي القسية
 (4)

       :حممد نعت  لونادي أي ،وأ 

وتركوا نصيب أنفسهي مما أمروا به م   أي:        ،حتريفهي بسوء التنويل هو

ع  خيانة، تظهر يا حممد تزا   ال أي:         ،وبيان نعته ابي ن بمحمد 

.فرقة خائنة :تقدير و ع أ ،ويةار :ملاالغة مثلاو هو بمعنى أ ،كالكاكبة ،مفعو بمعنى  ،لفاع
(5)

ب  ا 

.ع  معصية أي:عااس: 
 (6)

  

 ه،وقتله وسمما أرا وا م  و ،وخيانتهي نق هي العهد ومظاهرهتي املرشكني ع  حرب رسو  اهلل 

     :وهي الذي  أسلموا م  أهل الكتاب،  ،دووا العهونق ووا ومل يورفوي حيول أي  

   :أعرض عنهي وال تتعرض هلي أي.  

       (7) بآية السيبت هذه خنس. 
(8)

  

 ـــــــــــــــــ

 . {2/31}قو  قتا ة، تفسري الاغوي  ( 1)

 القو  األو : لعطاء، والثاي: للحس  ومقاتل، املرجع السابق. ( 2)

 .{1/531}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 3)

 .{2/31}تفسري الاغوي  ( 4)

 . {10/132}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

 .{2/31}تفسري الاغوي  ( 6)

 /ب[ بعد حرف التوكيد ا اآلية.294هناية اللوحة ] ( 7)

 وقتله، فن مر بالصف  عنهي.  قو  قتا ة، وقيل ليست بمنسوخة؛ ألهنا نزلت ا اليهو  الذي أرا وا الغدر بالناي  ( 8)

 .{2/273}انظر: الناسخ واملنسوخ للنحاس 
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         قد تقدم ككر اليهو  إك ؛ا النصارى خاصةهي.  

وأرا  هبي اليهو  والنصارى ، عز وجلاحلس : فيه  ليل ع  أهني نصارى بتسميتهي ال بتسمية اهلل 

،فاكتفى بذكر أحدمها
(1)

         :قعناأو أي      
   :ٿ  ژ ل فرقة تكفر األخرى، ولكانية، وكواملواليعقوبية وك ،باألهواء املختلفة أي

   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ
    . وغري كل  صفة حممد فوا أخ ،إك املرا  أهل الكتابني ،لتوراة وابنجيلا أي:

 :إخفائكي صفته يؤاخذكي ب وال يتعرض لكي فال  أي.        :حممد  أي

 ،ابسالم  وأ      القرآن.  هوو بني 

          :السالمأو رشع لعاا ه،  اهلل الذي  ي  أي 

  م  الكفر إىل ابي ن  أي:        طرق اخلري أي:السالمة، 
        بتوفيقه وهدايته أي:وبإكنه.  

            املسي  هو اهلل :يقولون ،اليعقوبية وه ، 

        ء اهلل تعاىلق ا م : يدفع  يئًا أي،       
                     

      
         :والعطب، ونح   كاألب ا احلنو هو أي

و إن اليهو  وجدوا ا التوراة يا أبناء أحااري، فادلوا يا أبناء أبكاري، أكاألبناء له ا القرب واملنزلة، 

نح  أبناء اهلل، قالوا: ثيفم  
 (2)

  .تعاىل و نح  أبناء رسل اهللأ 

     
 ب ولده، واحلايب ال يعذبفإن األب ال يعذ ،يكزعمع   أي:  (3)

 خنازير وامل عذب م  قالكي بذنوهبي فمسخ بمعنىو فلي يعذبكي أ وأنتي مقرون أنه معذبكي؟

   قر ة؟و

       :كسائر بني آ م أي،            

         

       :حممد  أي         :ني لكيواوي أي 

ست ئة سنة،  عيسىو  حممدبني  الفرتة كانتو، انقطاع م  الرسل ، ع أعالم اهلدى ورشائع الدي 

 ـــــــــــــــــ

 .{2/31}تفسري الاغوي  ( 1)

 .{2/33}قو  النخعي، تفسري الاغوي  ( 2)

 .{يعذبكي}/أ[  عند قوله 295هناية اللوحة ] ( 3)
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 بعد موسى األن الرسل كانت ترت ؛سنة، وسميت فرتة وأربعون س ئةومخ وأوستون سنة،  مخس ئة وأ

، حممدسوى  ، ومل يك  بعد عيسىإىل زم  عيسى
(1)

     :ڍ  ڍ   ڌ  ژ  ،تقولوا كي ال أي

 گ  گ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          ک  

       منكي أي: ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ژ

 كانوا أو  م  مل  اخلدم ومل يك  قالهي خدم.و أصحاب خدم وحشي، أي:اب  عااس: 

.((كتب ملكاً يل خا م وامرأة و ابة يإرسائ يبنم   ألحدكان إكا ))قا : أنه  الناي ع  
 (2)

  

 زوجوةاملهواجري ؟ فقوا  لوه عاود اهلل: ألو   ألسنا مو  فقوراء :عاد اهلل ب  العاصل رجلقا  

عوي، قوا  فننوت مو  األغنيواء، قوا : فوإن يل نتنوي إليها؟ قا : نعي . قا  أل  مسك  تسكنه؟ قوا : 

لوك.خا مًا، قا : فننت م  امل
 (3)

،فهو مل  كذل م  كان و ،كانت منازهلي واسعة فيها مياه جارية وأ
 

(4)

أو امللوو  موو  ملوو  نفسووه عنوود الغ ووب. 
 (5)

           :عوواملي  أي

امل  والسلوى واحلجر وتظليل الغ م. أوزمانكي، 
 (6)

  

 ـــــــــــــــــ

 .{1/495}تاريخ الطربي  ( 1)

 {2/510}...الخ اخلدري سعيد أيب ع  اهليثي أيب ع   راج ع  هليعة اب  ع ه اب  كثري الب  أيب حاتي قا : ك كر اعز  ( 2)

 {5/242}والسيوطي ا الدر  {10/161}خرج نحوه الطربي مرسال . وأوهذا حديث غريب م  هذا الوجهوقا : 

 ع  زيد ب  أسلي، قا  عنه اب  كثري: مرسل غريب.  

 .{2979}أخرجه مسلي  ( 3)

 .{2/33}قو  ال حاك، تفسري الاغوي  ( 4)

   .وهذا م  التفسري اب اري ( 5)

 .{2/33}قاله جماهد، تفسري الاغوي  ( 6)
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           الطور وما حوله، وهو
(1)

إيليا وبيت  وأ 

املقدس،
(2)

و هي أرحياء،أ 
(3)

و هي  مشق وفلسطني وبعض األر ن،أ 
(4)

هي الشام كلها أو 
(5)

 

عاا ه. نزه م وهبا ك /ب[295]أرضه م أن الشام كنز اهلل  تعاىلاهلل  قا  كعب: وجد  ا كتاب
 (6)

 

و أمركي ألكي،  اهلل جعل وأ، مساك لكي ا اللوح املحفوظ أهنا  أي:     قوله و

.تسكنوهنا أو جعلها مرياثا لكي م  أبيكي إبراهيي ك  أمروا بالصالة، بدخوهلابدخوهلا، أمروا 
 (7)

  

      :أعقابكي بخالف أمر اهلل ترجعوا ع   أي     :أي 

 .مغاونني بالعقوبة

                    

 اكتموا  نن اجلااري ، إال :هلي وقوله ، هي موسىبعد إخااروا، رأب  قومهي  ان النقااء أخربوأل

ع  أخته مريي بنت  نا خت  موسىفيو ع ب  نون ب  أفرائيي ب  يوسب فتى موسى، وكالب ب  يو

وا أصواهتي ورفع ،مجع م  بني إرسائيل كل  عليل  م  النقااء ف ووه كام  ساط هيو هوعمران، و

نجعل علينا رأسا  وا: تعالاعضلبع هي يقو  ا أرض مرص، وجعل متنا يا ليتنا  :وقالوا ،بالاكاء

م   هي، وهتي وطو  أجسا هيقوبالمتناعهي  ؛نوااراجلسمي أولئ  أو  ،وننرصف إىل مرص

،الع لقة وبقية قوم عا 
(8)

 ا سورة املذكوروملكهي جالو   ،اب  إسحاق عي أوهي الروم م  ولد  

،نوااوأمروا بقتاهلي فجالاقرة، وكانوا غلاوا ع  أرض فلسطني 
 (9)

ومهوا  فل  قا  بنوا إرسائيل ما قالوا 

إىل مرص خر موسى وهارون ساجدي ، وخرق يو ع وكالب ثياهب ، ومها اللذان قا   باالنرصاف

خيافون خمالفة أمر اهلل، أي:        :ا حقه  اهلل تعاىل
 

 أي:أو خيافون 

 ـــــــــــــــــ

 . {10/167}، انظر: تفسري الطربي ريض اهلل عنه   عااس رواه جماهد ع  اب ( 1)

 .{2/34}قو  ال حاك، تفسري الاغوي  ( 2)

ألن أرحياء ليست هي  ؛وا هذا نظروقا  اب  كثري رمحه اهلل:  {10/168}، تفسري الطربي السدي واب  زيدقو  عكرمة و ( 3)

إال أن  ،قدموا م  بال  مرص حني أهل  اهلل عدوهي فرعون وقد ،املقصو ة بالفت  وال كانت ا طريقهي إىل بيت املقدس

 {2/511}. ا.هو ال أن املرا  هبا هذه الالدة املعروفة... يكون املرا  بنرحياء أرض بيت املقدس

 .{2/323}، وقا  به جماهد والكلاي، املرجع السابق وزا  املسري ريض اهلل عنه رواه أبو صال  ع  اب  عااس  ( 4)

 قتا ة،  املرجع السابق.قو   ( 5)

 .{2/34}تفسري الاغوي  ( 6)

 املرجع السابق. ( 7)

 .{2/34}تفسري الاغوي  ( 8)

 .{2/36}تفسري الشوكاي  ( 9)
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وضعب أجسا هي وختاكهلي ع  قتا  اجلااري ،وضعفهي،  يعلمون خورا لقومهي
 (1)

 وقرئ 

 ومحزة.ع  اب  جاري ب ي الياء (افونخي  )
 (2)

   الرجالن م  اجلااري  فنسل  وتاعا موسى كانقا   

   :العصمةب أي      :قرية اجلااري  أي ،      

         رمجه  باحلجارة وعصومهابرائيل وبنو إس هي  وف. 

                    

امليش، مل ير       ، وكذل عو  ضد القياموتا ، مل ير  القوقوع  ال أي:
 

أو أن 

التنقل والزوا ، إك مفهومه، كارياً  علواً  تعاىل كفروا حيث أجازوا الذهاب ع  الرب /أ[296]القوم
 (3)

 أو 

   :سنا، منه هارون؛ ألنه كان أكرب أي
 (4)

أمر  خمالفتهي  فعلوا مفل  فعل بنوا إرسائيل ما  

 أي:           عليهي موسى ثي عا  ،واهت مهي برجي الرجلني رهبي

        ني إال نفيس وأخي عال يطيأو   إال نفسه، لووأخي ال يم

ِ   ،فاقضأو  فافصل أي: ق( بكرس الراء.وقرئ )فافر 
 (5)

   

      :أرا   ير  حتريي تعاد، وإن ومل ،تل  الالدة حمرمة عليهي أبداً  أي 

ألحرم  عليهي  خو  األرض املقدسة غري  يب حلفتحتريي منع، فنوحى اهلل تعاىل إىل موسى: 

ني وفيها سنة، وأللق اعادي يو ع وكالب، وألتيهنهي ا هذه الربية أربعني سنة، مكان كل يوم حتاسو

   تعاىل:  فذل  قوله ،وا الرش يدخلوهنالوهي الذي  مل يعموفار، وأما بنوي ا هذه القويفهوج

         :الوقب ع  قوله :ومنهي م  يقو يتحريون،  أي:   

   وياتدئ      وم  وقب ع   يقب ع   ال        

   :وهي ست ئة  ،هؤالء القوم، فلاثوا أربعني سنة ا ستة فراسخمثل ال حتزن ع   أي

ألب مقاتل،
(6)

و أ ،انوا ا املوضع الذي ارحتلوا عنهفإكا أمسوا ك ،كل يوم جا ي ا وكانوا يسريون  

إن   ،يك  هل  عقوبةك  مل أهن  كانا فيهي ول ن موسى وهارون عليه  السالم مل يكونا فيهي، واألص أ

عرشي  سنة غري يو ع وكالب، ال بلغألولئ  القوم، وما  ا التيه كل م   خلها مم   كانت العقوبة

 ـــــــــــــــــ

 .{1/253}انظر القصة بطوهلا ا تاريخ الطربي  ( 1)

 .{1/208}وهي قراءة  اكة، انظر: املحتسب  ( 2)

  {3/634}ملحيط والاحر ا {11/199} مفاتي  الغيبانظر:  ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

 .{4/236}الدر املصون {1/433}إعراب القراءا  الشواك ، عايد ب  عمري ويوسب ب   او وهي  اكة، قرأ هبا  ( 5)

 .{262}وهذا م  ابرسائليا ، وانظر ما نقله أبو  هاة ع  اب  خلدون ا ابرسائيليا   ( 6)
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إنا ل  ندخلها أبدًا فل  هلكوا، ونشن  كرارهيي ساروا إىل حرب  :أحد مم  قالوا القريةيدخل   ول

م  بقي م  بني إرسائيل، ب إليهيموسى وكان يو ع ع  مقدمته، فسار موسى  أرحيافت  ف، اجلااري 

، وال ، ثي قا ه اهلل تعاىلثي  خلها موسى فنقام فيها ما  اء اهلل تعاىل ،قاتل اجلاابرةوفدخلها يو ع 

 إن وأ ،عوج ب  عنقهو الذي قتل موسى التفاق العل ء أن  ي ؛صحهو اليعلي قربه أحد، وهذا 

، قالوا: ما  موسى وهارون مجيعًا ا التيهوبعد مو  موسى، إال قاتل اجلااري  ومل يرس إليهي  يو ع

هارون فن  به جال كذا وكذا، فانطلق موسى وهارون  إىل موسى أي متوف   تعاىلأوحى اهلل و

عليه فرش و  رسيريه علوإكا بايت ماني و /ب[296]هار مثل  عليه  السالم نحو كل  اجلال فإكا بشجرة مل ي  

 ،قا : يا موسى إي أحب أن أنام ع  هذا الرسيروإكا فيه ري  طياة، فل  نظر هارون إىل كل  أعجاه، 

 أناقا  موسى: ال ترهب فإي أخاف أن ينيت رب هذا الايت فيغ ب عيل، فقا : فني عليه، قا : 

لايت غ ب عيل و علي  فإن جاء رب ا ،موسى ني أنت معييا أكفي  رب هذا الايت فني، قا : 

 تقا : يا موسى خدعتني، فل  قاض رفع وكها ،فل  وجد منيته ،فل  ناما أخذ هارون املو  ،مجيعاً 

 وآكوه، ،أنت قتلتهقالوا:  ،ورفع الرسير إىل الس ء، فل  رجع موسى وليس معه هارون ،تل  الشجرة

، وكانت املالئكة حتمل تكلمت املالئكةوإليه وعرفوه،  إرسائيل  وبنفرفع اهلل تعاىل رسيره ونز  

،، ثي إن املالئكة  فنوه فلي يطلع ع  موضع قربه أحد إال الرخيرسيره
 (1)

جعله اهلل قالوا فلذل   

ه حلانا إياه، وكان تقتلأنت  :ف   هارون أوال، فقا  بنو إرسائيلا التيه، أو ماتا  ،أصي أبكيتعاىل 

قربه فجاء فنوحى اهلل إليه أن انطلق هبي إىل قربه فإي باعثه،  ،ىحمااًا ا بني إرسائيل، فترضع موس

، قا : رأسه، فقا : أنا قتلت ؟ قا : ال ولكني متالرتاب ع  فخرج م  قربه ينفض يا هارون  :فنا 

إىل أن حياب تعاىل قد كره املو  فنرا  اهلل  : كان موسىوا، قالموسى مو وأما  ،فعد إىل م جع 

ي اهلل ما أحدث اهلل إلي ؟ ايا ن :يو ع فكان يغدو ويروح عليه، فيقو  موسى نا، فن املو  موسى

حتى تكون أنت الذي  ءيشع    تفيقو  يو ع: يا ناي اهلل أمل أصحا  كذا وكذا سنة، فهل سنل

املو . موسى نحبف تاتدئ به وتذكره؟ وال يذكر له  يئاً 
 

 

إنو   :فقوا  ،لو امل، فرجع ن عينهجاء إىل موسى ففق مل  املو  أن)) :رسوو  اهلل وع  

إن كنت تريد قل له: وإليه عينه، وقا : ارجع إىل عادي  تعاىل اهللفر   ،املو  حيبأرسلتني إىل عاد ال 

سنة، قوا : ثوي موه؟ قوا : ثوي بكل  عرة ف ع يدك ع  مت  ثور ف  وار  يدك فإن  تعيش  ،احلياة

: ولو أي عنده  جر، قا احلرب أ نني م  األرض املقدسة رمية  ، قا :قريب متو ، قا : فاآلن م 

((الكثيب األمحرإىل نب الطريق األريتكي قربه إىل ج
 (2)

   

 ـــــــــــــــــ

 س اللغة، ما ة رخي.نوع م  أنواع الطيور.معجي مقايي ( 1)

 .{2373}ومسلي  {3407 -1339}أخرجه الاخاري  ( 2)
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فنام فيه فقاض فيه، وأعجاه، فنحاه مر بمالئكة حيفرون قرباً  أو أنه
 (1)

أتواه  إن ملو  املوو أو  

بعوث يو وع  ثوي إن ،وكان عمر موسى مائة وعرشي  سونة ،ه اهلل تعاىلفشمها فقا بتفاحة م  اجلنة 

، إىل قتوا  اجلاوابرة أرحيواء ومعوه توابو  امليثواق /أ[297]توجه إىلبعد موسى وانق اء أربعني سنة، ونايًا 

سوقط سوور ووضج الشعب ضوجة واحودة  ،نوستة أ هر فل  كان السابع نفخوا ا القر هبافنحاط 

وهزموهي وهجموا عليهي، وكانت العصابة م  بني إرسائيل  ةربقاتلوا اجلااو املدينة  خلواو املدينة،

كان القتا  يوم اجلمعة فاقيت مونهي بقيوة وكوا   وا، هنيقطعو الجيتمعون ع  عنق رجل يرضبوهنا 

ا طاعوة اهلل وأنوا ا أنوت  ،اللهوي ار   الشومس :يو وع الشمس تغرب وتدخل ليلة السات، فقوا 

ملوك الشام أحدًا م   قتل، فر   عليه الشمس وزيد ا النهار ساعة حتى قتلهي أمجعني، وة اهللعطا

إىل تعاىل ومجع الغنائي، فلي تنز  النار، فنوحى اهلل  ،وصار  الشام كلها لاني إرسائيل ،وثالثني ملكاً 

فقا : هلي موا عنودك  ،فاايعوه فالتصقت يد رجل منهي بيده ك،هي فلياايعور  يو ع أن فيها غلوالً فم  

 ،وجعل الرجل معوه ،فنتاه برأس ثور م  كهب مكلل بالياقو  واجلواهر قد غله، فجعله ا القربان

ن ووعرشو ةفجاء  النار فنكلت الرجل والقربان، ثي ما  يو ع ا جال أفرائيي، وعمره مائة وسوت

ى ساعًا وعرشي  سنة.سنة، وتدبريه بني إرسائيل بعد موس
 (2)

 

         مها هابيل وقابيل      وساب قرباهن  أن حواء

أوهلي قابيل  ،ن ولدًا ا عرشي  بطناً وكانت تلد ا كل بط  غالمًا وجاريًة، ومجيع ما ولدته أربع

  .املغيث عاد املغيث، وتوأمته أمة قلي ، وآخرهيإوتوأمته 

غيشو آ م حوواء بعود  وا: ألفوًا. قوالنيحتى بلغ ولده وولد ولده أربعو مل يمت آ م عااس:اب  

،قلي إمهاطه  ب ئة سنة، فولد  قابيل وتوأمته 
 (3)

إن آ م كان يغشى حواء ا اجلنة قال أن يصويب  أو 

ولودهت ، ومل تور  موًا فلو   حنيليه  وصاًا وال طلقًا ، فلي جتد عطيئة، فحملت فيها بقابيل وتوأمتهاخل

، وكان آ م يزوج غالم هذا املرأة ما جتدههاط إىل األرض تغشاها فحملت هبابيل وتوأمته، فوجد  

أمور و ، اء إال توأمته التي ولد  معوه امرأة أي  كان الرجل منهي يتزوج والاط  جارية بط  أخرى، 

كانت أخت قابيول فأخت قابيل،  إقلي وينك  هابيل  ،يل لاو ا أخت هابيلاهلل تعاىل آ م أن ينك  قاب

أختوي  /ب[297]أحس  م  أخت هابيل، فذكر كل  آ م لولده فريض هابيل وسخط قابيول، وقوا : هوي

فونبى أن  ،إهنا ال حتل ل  أنا أحق هبا، ونح  م  وال ة اجلنة ومها م  وال ة األرض، فقا  له أبوه:و

 ـــــــــــــــــ

 .{2/37}ككره وهب ب  مناه، تفسري الاغوي  ( 1)

 . {1747}وخرب قتا  يو ع ثابت عند مسلي م  حديث أيب هريرة  {1/258}انظر القصة ا تاريخ الطربي  ( 2)

 .{2/38}تفسري الاغوي  ( 3)
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قاول تك  ني: فقربا قربانوًا فوه، فقا  هل  آ م أينمره هذا وإن  هو م  رل  أسلي ب يقال كل ، وقا :

 أ ب زرع فقرب صربة م  الطعام مو  أروكان قابيل صاح ،قربانه فهو أحق هبا، فخرجا ليقربا قرباناً 

ي ال يتزوج أختوي أبودًا، وكوان هابيول صواحب غون قال مني أم ال،أيما أبايل  :وأضمر ا نفسه ،زرعه

نوار ال، فنزلوت فوضوعا قربواهن  ،عوز وجول وأضمر ا نفسوه رضوا اهلل ،أحس  كاش ا غنمهفقرب 

،كلت قربان هابيلفن
(1)

ل( تقا و)ف   :وقورئ          :تعواىلفذل  قوله  

،ل( بفت  الياء والااءتقا  بفت  التاء والااء )ومل ي  
(2)

فنزلوا ع  اجلال وقد غ ب قابيل لور  قربانوه وكوان  

  قابيول هابيول وهوو ا غنموه،  وأتوىآ م مكة لزيارة الايت،  كهبإىل أن  ،ا نفسه ي مر احلسد

   وتنك  أختي احلسناء وأنك  أخت   قال قربان  ور  قرباي،تقا : ومل؟ قا : ألن اهلل تعاىل

        الناس أن  خري مني ويفتخر ولدك ع  ولدي ميمة، فيتحدث ذال

 وليس يل كنب. 

    :د  وم أي                

    

.منعه احلرج أن ياسط إىل أخيه يدهولك   ،كان املقتو  أل د الرجلني ي اهلل إنأيب  عمر: واقا  
(3)

  

كتب عليهي ا  ،كفعل عث ن  ،رشع جائز م  أريد قتله أن يستسلي طلاًا لألجرالوهذا ا  :قالوا

  (4)  يمتنع ويصرب.كل  الوقت إكا أرا  رجل قتل رجل أن ال

      :حمل تو تأترجع  أي    :ملا  ، يصعابإثي قتيل إىل إثي م أي

فلذل  لقتل، لوط  نفسه ع  االستسالم طلاًا للثواب فكننه صار مريدًا و ،يقتلهالبد أن علي أنه 

، فال تعاىلألهنا موافقة حلكي اهلل  ؛قاب قتيل فتكون إرا ة صحيحةإي أريد أن تاوء بعقا  إي أريد، أو 

.ابثيوالعقاب إرا ة للقتل، بل ملوجب القتل م   كونت
 (5)

         

   

 ـــــــــــــــــ

وهذا م  األخاار ابرسائيلية ك  رصح اب  إسحاق، حيث  {10/205}ريه ع  اب  إسحاق أخرجه الطربي ا تفس ( 1)

 قا : ع  بعض أهل العلي بالكتاب األو .

 .{1/434}إعراب القراءا  الشواك وهي قراءة  اكة،  ( 2)

 .{10/202}أخرجه الطربي ا تفسريه  ( 3)

 . {2/39}قاله جماهد، تفسري الاغوي  ( 4)

 . {2/39}اغوي تفسري ال ( 5)
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      :وع له ن قتل أخيه طت أو صور  إ جعت أو سهل أي

نخذ طريًا فوضع رأسه ع  حجر ف يدر كيب يقتله، فتمثل له إبليس قتله مل فل  قصد /ب[298]سهل عليه

فرضخ قابيل رأس هابيل بني حجري ، ،بحجر آخر وقابيل ينظر هثي  دخ
(1)

فعل  وأهو مستسلي، و 

 ل:يق يوم قتل. وكان هلابيل عرشون سنة        كل  به وهو نائي اغتياال

محله ا جراب واألرض، ا ألنه أو  ميت  ؛مل يدر ما يصنع به فل  قتله عند عقاة حراء، نوكاهجال ب

ح، وعكفت عليه الطري والسااع تنتظر متى يرمي به فتنكله، فاعث و  ع  ظهره أربعني يومًا، حتى أر  

ثي ألقاه ا احلفرة  انامك ،ثي حفر له بمنقاره ورجله اآلخرفقتل أحدمها  رابني فاقتتال،غ تعاىل اهلل

           فذل  قوله تعاىل:  ،وواراه، و قابيل ينظر

  كل  قا  فعند:                :جيفته، أي 

و ندم أ ، أو ع  فراق أخيه،ع  محله      ألنه كان قد سلب ثيابه  ؛عورته وأ

رجفت األرض ب   هملا قتل الوا، أوق ، ومل يك  ندمه ع  القتل وركوب الذنب ع  مالقلة النفع بقتله

قا : ما    أخوك هابيل؟أي تعاىل رشب املاء، فنا اه اهللتام ثي رشبت األرض  مه ك  أيعليها ساعة 

   مه؟ فحرم اهلل نيقا : ففأ ري ما كنت عليه رقيااً، فقا  تعاىل: إن  م أخي  ينا يني م  األرض، 

.أن ترشب  ماً بعدهع  األرض  تعاىل
 (2)

 

واغورب  ومح وت الفواكوه،  ،بمكوة ا وتاك الشوجر وهوو آ م  ولود اب  عااس: ملا قتل

: قا ف: قد حدث ا األرض حدث، فنتى اهلند فإكا قابيل قد قتل هابيل قا  آ م و األرض،
(3)

 

 تغوووووري  الووووواال  ومووووو  عليهوووووا

 
 

 
 فوجووووووه األرض مغوووووورب قاووووووي 

 لوووووونوتغوووووري كووووول كي طعوووووي  

 

 

 قوووول بشا ووووة الوجووووه الصوووواي و 

واألنايواء علويهي السوالم ا  قا   عرًا فقود كوذب، إن حممودًا  اب  عااس: م  قا  إن آ م 

إىل يعورب بو   توصول إىل أنقوا  مرثيتوه و، ةرسويانيولوده بال آ م ارثوبول النهي عو  الشوعر سوواء، 

 ـــــــــــــــــ

 .  {10/222}قاله اب  جريج، تفسري الطربي  ( 1)

 . {2/39}تفسري الاغوي  ( 2)

أبيا  كثرية، ع  مقاتل ع  ال حاك ع  اب  عااس ريض اهلل عنه ، وكذا األثر الذي بعده زيا ة ككره الثعلاي ب ( 3)

 .{256}: ابرسائيليا  أليب  هاة وهذا باطل، ل عب مقاتل وال حاك، وهو م  ابرسائيليا ، وانظر {4/51}
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هو أو  م  خوط بالعربيوة، وكوان يقوو  الشوعر فنظور ا و ،قحطان، وكان يتكلي بالعربية والرسيانية

أبيا : افيه  ديإىل املؤخر واملؤخر إىل املقدم، فوزنه  عرًا وز /ب[298] املرثية فر  املقدم
 (1)

 

 ومووووايل ال أجووووو  بسووووكب  مووووع

 
 

 
 وهابيووووووول ت ووووووومنه الرضوووووووي 

 أرى طوووووو  احليووووواة عووووويل غووووو  

 

 

 فهووول أنووووا مووو  حيووووايت مسوووورتي  

قتول هابيول بخموس سونني ولود  لوه حوواء  ويثًا، م م مائة وثالثون سنة، بعود فل  مىض م  عمر آ 

عاوا ة اخللوق ا كول تعاىل ساعا  الليل والنهار، وعلمه اهلل  ،خلب م  هابيل أي:: هاة اهلل، معناهو

رشيودًا قابيل كهب  إنوقالوا صار ويص آ م وويل عهده، و ،ساعة منها، وأنز  عليه مخسني صحيفة

ألنه  أخي ؛قربان  قالإن   :قا وعدن م  أرض اليم ، فنتاه إبليس  أتىبيد أخته إقلي  و، فنخذ فزعاً 

فهو أو  م  عاد النار، وكان ال يمر  ،لنارا ، فانى بيتتكون ل  ولعقا  ًاارفانصب ن ،كان يعاد النار

قابيول، فرموى  : هوذا أبووكلألعموى ابنوه، فنقال اب  له أعمى ومعه اب  له، فقوا  فيها أحد إال رماهبه 

فقا  األعمى: ويل يل  ،األعمى أباه فقتله، فقا  اب  األعمى: قتلت أباك؟ فرفع يده فلطي ابنه، ف  

آال  اللهو م  الورياع والطاوو  واملوزامري  قابيل واختذ أوال ، لت أيب برميتي وقتلت ابني بلطمتيقت

 غرقووانوار والزنوا والفوواحش حتوى لعيدان والطنابري، واهنمكوا ا اللهو ورشب اخلمر وعاوا ة الاو

  بالطوفان، وبقي نسل  يث.

ألنه أو  م  سو   ؛هاوفل م   موظلً  إال كان ع  اب  آ م األو  ك تل نفسوال تق)) :قا  

((القتل
(2)

  

     :موو  أجوول جنايووة كلوو   أي          

  :و  ال ع  سايل الق  قتلها  أي        :غري فسوا  ا األرض مو  كفور أو  م  أي

 .       هزنا أو قطع طريق، أو نحو

 ـــــــــــــــــ

وصدق وقا  الرازي:  {1/334}اهو الكشاف  وهو كذب بحت، وما الشعر إال منحو  ملحون.قا  الزخمرشي:  ( 1)

فإن كل  الشعر ا غاية الركاكة ال يليق باحلمقى م  املعلمني، فكيب ينسب إىل م  جعل اهلل  ،صاحب الكشاف في  قا 

 .{11/208}مفاتي  الغيب  .ةعلمه حجة ع  املالئك

 .{1677}ومسلي  {7321 -6867 -3335}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 2)
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ي أو إمام ان  د أو إمام عد  فكنن  قتل الناس مجيعًا، وم   د ع  ع: م  قتل ناياً اب  عااس

عد  فكنن  أحيا الناس مجيعاً.
 (1)

 

،يص  النار بقتلها، ك  لو قتل الناس مجيعاً فإنه م  قتل نفسًا حمرمة  أو
 (2)

      

   :م  استحل قتل مسلي بغري أو ، ا فقد سلي م  قتل الناس مجيعاً م  سلي م  قتله أي

؛ا ابثي أي:، عاً و  قتل الناس مجيوحق فكنن
(3)

 ورع ع  قتلها و  تو، وملهوتوقون م  وموهي ال يسلوألن 

     :ا الثواب لسالمتهي أي،
 

ثل نه جيب عليه م  القصاص بقتلها مأل أو

عليه القصاص له  /أ[299] عم  وجب ىعف أي:الناس، وم  أحياها: مجيع لو قتل أن الذي جيب عليه 

.فكنن  أحيا الناس مجيعاً  ،فلي يقتله
 (4)

 

 ماء  ا : إي والذي ال إله غريه ما كانك  كانت لاني إرسائيل؟ ق لناذه اآلية ه لحس :لل قي

.م   مائنا تعاىل كرم ع  اهللبني إرسائيل أ
(5)

  

      :بني إرسائيل باألمر والنهي والعالما  أي،       

      :مرشكون. أي  

عهد، فنق وا العهد وقطعوا السايل  وبني طائفة م  أهل الكتاب  كان بني رسو  اهلل

       : ، فننز  اهلل تعاىلوأفسدوا ا األرض
(6)  

مر إىل اأن ال يعينه وال يعني عليه، وم  مر هبال  ب  ع ،وا ع هال  ب  عويمر أو إن رسو  اهلل 

فهو آم  ال هياج، فمر قوم م  بني كنانة يريدون ابسالم بناس م  أسلي م  قوم  رسو  اهلل 

،فقتلوهي وأخذوا أمواهلي فنز  جربيل بالق ية ،هال ، ومل يك  هال   اهداً 
(7)

و نزلت ا ناس أ 

اعثهي إىل إبل الصدقة، فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا ف الناي فنسلموا أو بايعوا وعكل  م  عرينة

 ـــــــــــــــــ

 .{10/233}أخرجه الطربي بسنده  ( 1)

 .{2/340}وزا  املسري  {234}أخرجه الطربي ع  جماهد وهو قو  عطاء. املرجع السابق  ( 2)

 قو  احلس  املرجع السابق.  ( 3)

وأما ما ككره م  العفو، في نظر  فيه  {143}تفسري غريب القرآن  {2/342}واب  قتياة، زا  املسري  قو  احلس  واب  زيد ( 4)

 واهلل أعلي. .إىل املصلحة، فإن كانت املصلحة ا قتله قتل وإال فال

 . {10/239}أخرجه الطربي  ( 5)

ق جويرب ع  ال حاك وجويرب مرتوك، ، وم  طريريض اهلل عنه أخرجه الطربي ع  عيل ب  أيب طلحة ع  اب  عااس  ( 6)

{10/243}. 

 .{2/43}قاله الكلاي، تفسري الاغوي  ( 7)
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،اببل
 

مل حيسمهي حتى وأرجلهي وسمل أعينهي ودهيي أيثرهي، فنتى هبي فقطع إا   فنرسل 

.ماتوا
 (1)   

 .تواسقون حتى ماثي أمر بمسامري فكحلهي هبا وطرحهي باحلرة يستسقون ف  ي   (2) :وبأي أبو ورواه

أبو قالبة:
(3)

.وحاربوا اهلل ورسوله ا ورسقواقتلو 
(4)

  

      :بع وهيو، ةغوري جوائزاملثلة  إك ؛قا  بع هي: هي منسوخةوسعوا،  أي 

.إال السمل واملثلةليست بمنسوخة  :قا 
 (5)

  

 (6) فلي يعد.احلدو  وهناه ع  املثلة  تكل  نزلملا فعل هبي  أنه  :يرو

  (7) وا أعني الرعاة.لألهني سم هي؛إن  سمل أعينقالوا و

وتعلويً  منوه إيواه عقووبتهي، وقوا : إنو   لرسوو  اهلل  قا  الليث ب  سعد: نزلت هوذه اآليوة معاتاوة

.((ع  املثلة يال هن  أ)) وقا : جزاؤهي هذا ال املثلة، ولذل  قام الناي 
(8)

 

قا  قووم: هوي الوذي  يقطعوون الطريوق وحيملوون  ،املحاربني أعني حد الذي  يستحقون هذا احلد،و

 (9) السالح، واملكابرون ا األمصار، وهو قو  األوزاعي ومال  والليث ب  سعد والشافعي.

  (1)حنيفة. وأب ، منهيتحقاق احلدقوم: املكابرون ا األمصار ليس هلي حكي املحاربني ا اسعند و

 ـــــــــــــــــ

. وساب النزو  الصحي  هذا يغني ع  األثري  املاضيني؛ {1617}ومسلي  {1501}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 1)

 ألنه إكا تعد   املرويا  ا ساب النزو ، أخذ بالثابت الصحي  منها.

تى بنى بيوته حملا قدم املدينة  الناي إىل ابسالم، أقام عنده  م  السابقني، ب  النجار األنصاري خالد ب  زيد أبو أيوب ( 2)

 .{2/234}هو ابصابة 52سنة  ة القسطنطينيةوتوا ا غز، بينه وبني مصعب ب  عمري الناي  آخى ،ومسجده

-5/97}هو هتذيب التهذيب 104،   ثقة كثري احلديث، فقيه أحد األعالم ،اجلرمي الارصي عاد اهلل ب  زيد أبو قالبة ( 3)

98}. 

وقا  النحاس ا الناسخ واملنسوخ: وهذا م  أحس  حديث يروى ا هذا الااب وأغربه  {233}أخرجه الاخاري  ( 4)

 .{2/276}وأصحه. اهو 

ل الناي  {277 -274}انظر: املرجع السابق  ( 5) ، هبي كل ؛ قصاصا ك  فعلوا بالراعي، ويد  له حديث أنس  وف ع 

 . {2/75} الايان ورجحه الشنقيطي ا أضواء بعد التايل،امش اهلانظر 

 نزو  :وغريمها الزنا  وأيب قتا ة قو وقا :  {17087}والايهقي  {4370}أخرجه أبو  اوو  م  طريق أيب الزنا   ( 6)

 . اهومرسل فيهي اآلية

 . {1671}أخرجه مسلي ع  أنس  ( 7)

 .{10/253}أخرجه الطربي ع  الوليد ب  مسلي  ( 8)

 .{2/33}وتفسري املاور ي  {2/94}أحكام القرآن الب  العريب  ( 9)
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 :وقرئ          /ب[299] عاىل:جاء م  قوله توعقوبة املحاربني ما 

 األفعا  بالتخفيب ا الثالثة
(2)

            ابمام باخليار  :قوم فعند

،ب  املسيب واحلس  والنخعي وجماهدا منهي ،ا أمر املحاربني بني القتل والقطع والصلب والنفي
 (3)

 

.هذه العقوبا  ع  ترتيب اجلرائي ال ع  التخيري ي األكثرعند و
(4)

 

  (5) .قتلوا وصلاوا ،قتلواوأخذوا املا  ا قطاع الطريق إكا  :اب  عااس

يصلب حيًا ثي يطعو   وأ (6) ،أن يقتل ثي يصلبظاهر مذهب الشافعي: كيفية الصلب ع  و

وإكا قتلوا ام حيًا ثي ينز  فيقتل، أيو يصلب ثالثة أ (7)حتى يمو  مصلوبًا، وهو قو  الليث ب  سعد،

دهيي وأرجلهوي مو  أيوومل ينخذوا املا  قتلوا ومل يصلاوا، وإكا أخذوا املا  ومل يقتلوا صلاوا وقطعوت 

وكذا قا  قتا ة واألوزاعي والشافعي ، وا م  األرضنف ومل ينخذوا ماال السايل واا أخافوإكخالف، 

  (8).فقهاء الكوفةو

ويل الدم، وإكا أخذ نصابا مو  املوا  وإكا قتل ا قطع الطريق يقتل حت ، حتى ال يسقط بعفو 

يوجود  بلود ني  ف ،بمامايطلاه أن  :قومعند والنفي  وهو ربع  ينار، تقطع يده اليمنى ورجله اليرسى،

ابو  عاواس و عنود احلودو ،  عليوه لتقوام وايطلاوو أ (9) ب  عاد العزيز،اب  جاري وا منهيينفى عنه، فيه 

 (10).لشافعياالليث ب  سعد، و

حياس ا السج  ا ثي و ينفي م  بلده أ: هو احلاس، وهو نفي م  األرض، وقا  الكوفيون

 (11) قاله اب  جرير..الالد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{4/60}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 .{4/251}والدر املصون  {1/438}إعراب القراءا  الشواك قراءة احلس  واب  حميص ، وهي  اكة،  ( 2)

 .{263 -10/262}انظر: تفسري الطربي  ( 3)

 .{2/345}وهو مذهب ابمام أمحد رمحه اهلل، زا  املسري  {10/264}رجحه الطربي  ( 4)

 . {10/257}تفسري الطربي  ( 5)

 . {6/164}األم للشافعي  ( 6)

 .{6/99}أحكام القرآن للقرطاي  ( 7)

 .{1/324}وأحكام القرآن للشافعي  {6/164}األم للشافعي  {4/54}أحكام القرآن للجصاص  ( 8)

 .{2/346}زا  املسري  ( 9)

 .{1/324}أحكام القرآن للشافعي  ( 10)

 . {10/274}وتفسري الطربي  {4/58}انظر: أحكام القرآن للجصاص  ( 11)
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عمر ب  اخلطاب ريض اهلل عنه أو  م  حاس ا السجون، وقا : أحاسوه  قا  مكحو : إن

.توبة، وال أنفيه إىل بلد فيؤكيهحتى أعلي منه ال
 (1) 

       :احلد املذكور أي،            

              فال سايل  الكفار حق نزلت ا قا  إهنافم

عليهي بيشء م  احلدو  في  أصابوا ا حا  الكفر م   م أو ما ، وأما املسلمون املحاربون فم  

، وال تعاىل عقوبة وجات حقًا هلل تسقط عنه كل   ،ظفر بهقال أن ي   أي: ،عليهتاب منهي قال القدرة 

،الشافعيما كان م  حقوق العاا ، وهذا عند يسقط 
 (2)

إكا جاء تائاًا قال القدرة ال يكون  وقا  قوم: 

 سقط عنه يشء، وم  تاب بعد القدرة فال ي  بعينه إال أن يوجد معه ، م وال ما م   ألحد عليه تاعة  

م  عقوبا  قطع الطريق وقطع الرسقة وحد الزنا و الرشب  تعاىلو كل عقوبة جتب حقًا هلل أ ،منها

.ابسقاط عدمتسقط بالتوبة بكل حا ، واألكثرون ع  
 (3)

  

          :تقرب ، التوسللااطلاوا القربة، م   أي

        مع وسائل، واجل

                  

                     

 
          :تعاىل هلووقوا، كونهوج موروخوالدون وصويق أي: (4)

  .أهني يتمنون كل  بقلوهبي أو  [20دة:]السج

       كيهو احلو ( هن أي)مسعو  اب  مصحب ا،
 (5)

م  ف 

 .رسقة  ون النصاببقطع ت، وال كوعال  اهة له فيه تقطع يده اليمنى م  ال نصابا م  حرزرسق 

  ع  خالفه.األكثرون و  (6) قطع ا اليشء القليل،أنه كان ي :ع  اب  الزبريو

بو  عاود ابكور و عمور وعوث ن وعويل و وأب منهي ،أو ما قيمته ربع  ينار ربع  ينار،عند قوم لنصاب وا

 (1) .العزيز واألوزاعي والشافعي

 ـــــــــــــــــ

 . {6/100}أحكام القرآن للقرطاي  ( 1)

 .{1/324}أحكام القرآن للشافعي  ( 2)

 .{103 -6/102}أحكام القرآن للقرطاي   (3)

 . 36/أ[ بعد اآلية: 300هناية اللوحة ] ( 4)

 وهذه  اكة؛ ملخالفتها الرسي، ولك  يعمل هبا إكا ص  سندها؛ تنزيال هلا منزلة خرب اآلحا . {4/262}الدر املصون   ( 5)

 .{10/296} يتفسري الطرب ( 6)
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(( ينار فصاعداً  القطع ا ربع)): قا  
 (2)

 

 ،أي، والثوري وأصحاب الوراب  مسعو منهي أقل م   ينار أو عرشة  راهي،  قطع اال تعند قوم و

 (3) .مخسة  راهي أقل م  وال يقطع ا

أو حيوان ا برية ال حافظ له، أو متاع ا بيت  ،ال حارس لهم  بستان رسق م  غري حرز كثمر  نوإ

 (4) .ال قطع عليهفمنقطع ع  الايو  

((فالقطع ،ي ر  ج  واح أو الرم  وكا آواه الفإ ،ريسة جالحوال ا  ،معلق ال قطع ا ثمر)):  قا 
 (5)

 

نحد الرشويكني مو  كووبالعكس والده م  لولد اوإكا رسق ماالً له فيه  اهة كالعاد م  ما  سيده و

 (6) قطع.ال ف: بينه  املشرتك

يوده و، رجلوه اليرسوى مو  مفصول القودم ةثانيووبال، مو  الكووعنو  مورة باليمنى السارق  يد تقطعف

يعوزر وحيواس حتوى تظهور  كلو  ، ثي إكا رسق بعودبالرابعة عند قوم رجله اليمنىو، بالثالثة اليرسى

 (7) .يض اهلل عنه ومال  والشافعيربكر  وأب منهيتوبته، 

بل حياس، بعد إك قطعت يده اليمنى ورجله اليرسى،  ال يقطعلثة والرابعة بالثاال يقطع  :قوم عندو

فقهاء الكوفة،والشعاي والنخعي واألوزاعي وأمحد وعيل منهي 
(1)

       أو نصب حا ،

      عقوبة  أي:      كذل ومصدر، 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{6/105}ن للقرطاي وأحكام القرآ {4/310}األم للشافعي  ( 1)

 .{1684}ومسلي  {6790}أخرجه الاخاري  ( 2)

 .{4/64}أحكام القرآن للجصاص  ( 3)

 .{2/48}تفسري الاغوي  ( 4)

((  وأخرجه النسائي بلفظ فالقطع في  بلغ ثم  املج وآخره ))  {273}أخرجه ابمام مال  ا املوطن، وهو مرسل  ( 5)

 وحسنه الشيخ األلااي.  {4959-4958}جده  نحوه ع  عمرو ب   عيب ع  أبيه ع 

فاع هي جيعلها الرسقة : هلا تفسريان، األو : حريسة جال. ما كان ا رؤوس األ جار م  رضوب الث ر :الثمر املعلق

ليس في   :املعنىف ،أن تكون احلريسة هي املحروسة. والتفسري الثاي: إكا رسقت ،حرست أحرس حرسا :تقو  ،نفسها

ليال.  وجتتمع فيه إليهالذي تروح  ،موضع مايت الغني :املراح. ورسألنه ليس بموضع حرز وإن ح   ؛رس باجلال قطعحي  

. النهاية ما ة: وتطييب القم  م  سناله : موضع جتفيب التمر اجلري  {213 -19/212}انظر: التمهيد الب  عاد الرب 

 جرن.

 .{6/109}القرآن للقرطاي  أحكام ( 6)

  {4/220} املحتاج ومغني {6/112}املرجع السابق  ( 7)
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        :رسقته، ع   أي            

.هياهلل تعاىل، فنما القطع فال يسقط عنه بالتوبة عند أكثر عندهذا 
 (2)

 

        :إكا ر  الرسقة قال القدرة، مل تقطع يده لقوله تعاىل :الشعاي وعطاء

   (3) 

   : تعاىل أن القطع للجزاء ع  اجلناية، ك  قا  /ب[300]واملختار : قطع السارق توبته،جماهد

  (4) .والعزم ع  تركه ا املستقال ،الندم ع  ما مىض :ةتوبال، وهفال بد م  التوبة بعد  

  (5) .عند أكثر أهل العلي، وإكا قطع السارق جيب عليه غرم ما رسق

ألن  ؛وتقطوع يوده (6) ،اير  إمجاعو عنده قائ ً وإن كان املرسوق  ،ال غرم عليه :الثوريوعند الكوفيني و

  والغرم حق العاد، فال يمنع أحدمها اآلخر، كر  العني. ،القطع حق اهلل تعاىل

           لناي لخطاب هذا  ،و أمل أو املرا  به اجلمع

يعذب م   وأكفره، تاب م  م   أي:        يريد اجلنس ا ابنسان أهيتعلي 

.يشاء ع  الصغرية، ويغفر مل  يشاء الكارية
(7)

         

          :الة الكفاراا مو أي     

   :بنلسنتهي أي       ،وهي املنافقون      

  :و س عون ألجل أل اهلل، ا  ق   أي:سمع اهلل مل  محده، قوم قائلون للكذب، كقول :  أي

، إىل الكذب، أو هي الم كي أي:والالم بمعنى إىل،  ،ليكذبوا علي   يسمعون من أي:الكذب، 

،يسمعون لكي يكذبوا أي:
 (8)

مل ينتوك  م  أجل قوم آخري  أي:     تعاىل  قولهوالالم ا  

وهي أهل خيرب، وسيت   إن  اء اهلل تعاىل.
 

 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{10267}واملغني  {4/71}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 .{6/114}أحكام القرآن للقرطاي  ( 2)

 املصدر السابق. ( 3)

  .{2/50}تفسري الاغوي   ( 4)

 املرجع السابق. ( 5)

 .{2/50} يوتفسري الاغو {4/83}أحكام القرآن للجصاص  ( 6)

 ، املرجع السابق. ريض اهلل عنه قو  اب  عااس  ( 7)

 .{2/174}ومعاي الزجاج  {2/357}انظر: زا  املسري  ( 8)
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        :م  خيرب  رجل وامرأة ىه زنأن :هي جواسيس، وكل  أي

ي م  قريظة وا إىل إخواهنرمجه ، فنرسل واوكانا حمصنني، وكان حدمها الرجي ا التوراة، فكره

ركي بالرجي فاحذروه ركي باجللد فاقالوا منه، وإن أم  وقالوا هلي: إن أم  ، ليسنلوه ع  كل  والن ري

معه  مجاعة م   ثي انطلق ،إكًا ينمركي ب  تكرهونواهلل قريظة والن ري:  فقالت هليوال تقالوا منه، 

فقالوا:  ،غريهيعب ب  أسد وسعية ب  عمرو و، منهي كعب ب  األرشف وكإىل رسو  اهلل  اليهو 

 ((؟هل ترضون بق ائي)): ا أحصنا ما حدمها ا كتاب ؟ فقا أخربنا ع  الزاي والزانية إك ،يا حممد

فقا  جربيل: اجعل بين   ،فنخربهي بذل  فنبوا أن ينخذوا به ،قالوا: نعي، فنز  جربيل بالرجي

،وبينهي اب  صوريا
 

يقا  له اب   /أ[301] أمر  أعور يسك  فدكأبيض ابًا هل تعرفون  )): فقا  

ب  أنز  اهلل ع  موسى  قالوا: هو أعلي هيو ي   ((؟رجل هو فيكي ني  ف))قالوا: نعي، قا :  ((صوريا؟

 ((أنت أعلي اليهو ؟))قا : نعي، قا :  ((أنت اب  صوريا؟)): : له قا ف فطلاوه فنتاهي،، ا التوراة

 ،نز  التوراةأباهلل الذي ))  هفننشد ،قالوا: نعي ((أجتعلونه بيني وبينكي؟))ا : يزعمون، ق اقا : كذ

، وظلل عليكي الغ م وأنز  عليكي امل  و وآله و أخرجكي م  مرص، وفلق لكي الاحر وأغرق فرعون

ولوال خشية أن حترقني التوراة  ،: نعيقا  ((؟هل جتدون ا كتابكي الرجي ع  م  أحص  السلوى،

إكا  هد أربعة رهط ))ذبت وغري  ما اعرتفت، ولك  كيب هي ا كتاب  يا حممد؟ قا : إن ك

فقا  اب  صوريا: والذي  ((عدو  أنه قد أ خله فيها ك  يدخل امليل ا املكحلة وجب عليه الرجي

قا : (( ترخصتي؟ كا لف)): له ، قا  كذا أنز  اهلل عز وجل ا التوراةه ،أنز  التوراة ع  موسى

 اب  عي مل    ىفزن ،ىال عيب أقمنا عليه احلد، فكثر الزن زنىالرشيب تركناه وإكا فينا  ىنزنا إكا ك

واهلل ال ترمجه حتى ال ، فقالوا: املل  رمجهفنرا   ،م  الناسرسة أ  له ه، ثي زنى رجل لنا فلي نرمج  

لد والتحميي، وهو اجل واالوضيع، فوضعوالرشيب ن ع  يئًا يكون ع  إنا : قالوا ،رجي اب  عم ت

 مستدبري سو  وجوهه ، ثي حيمالن ع  محاري  تثي  ،أن جيلد أربعني جلدة بحال مطيل بالقار

رك وا أمو  أحيوي إي أو  موهوالل)) ا :ود، وقوجومسوالند باب و  عوفرج ويطاف هب ، فنمر هب  الناي 

اآلية.       :تعاىلفننز  اهلل  ((اتوهوإك أم
 (1)

  

فنرشوها  واعرتاف عاد اهلل ب  سالم بنن الرجي فيها ،بعد إنكارهي الرجي بالتوراةجاؤوا أو إهني  

 فرمجه  ها آية الرجي،حتتفقا  له عاد اهلل: ارفع يدك، فرفع فإكا  ،فوضع أحدهي يده ع  آية الرجي

  ن  ن  جي    هتأي: فرالراوي، قا 
(2)

ع  املرأة يقيها احلجارة. 
 (1)

  

 ـــــــــــــــــ

 {84}ص تقدم خترجيه ا سورة آ  عمران  ( 1)

ب   :أي: جينن ( 2)
يل   ي ك  ي ها عليها وي م 

ي ق 
 غريب احلديث، ما ة: جنن. ، النهاية ااحلجارة   ل 
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إخواننا بنو الن ري وأبونا واحد و يننا واحد وناينا واحد، إكا قتلوا منا  ،: يا حممدقالوا قريظة يبنإن  وأ

 ،قتياًل مل يقيدونا وأعطونا  يته ساعني وسقًا م  متر، وإن كان القتيل امرأة قتلوا هبا الرجل منا

،بيننا، فننز  اهلل تعاىل هذه اآلية فاحكينا، وبالرجل منهي الرجلني م
 (2)

ا  أهنا نزلتواألص    

 :أي        م  بعد وضعه أي:        الرجي.

عذابه،أو ، هاللوفره وضوك أي:            (3) هالتحميي فاقالوجللد وا
(4)

 

        :فيه تعاىل فل  تقدر ع   فع أمر اهلل أي.  

           فيه ر  ع  م  ينكر القدر      أي :

و أاليهو  اجلزية  ملنافقني واليهو ، فخزي املنافقني الف يحة وهت  السرت بإظهار نفاقهي، وخزي  ا

     وأصحابه فيهي ما يكرهون  القتل والساي والنفي، ورؤيتهي م  حممد 

   :اخللو  ا النار. أي  

         وأبو جعفر والكسائيعمرو اب  كثري وأبو
(5)

ب ي  

احلاء،
 

لغتان، بسكوهنا،م  بقي و 
 (6)

اهلالك،و الشدةوهو احلرام، وأصله  
(7)

نزلت ا كعب ب   

.ويق ون، كانوا يرتشون م  حكام اليهو  األرشف وأمثاله
 (1)

 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{1699}ومسلي  {3635 -1329}أور ه املصنب هنا خمترصا، واحلديث رواه الاخاري ا مواضع  ( 1)

، ريض اهلل عنه ع  اب  عااس  {3434}وأمحد  {3576}وأصله عند أيب  اوو   {4/65}انظر: تفسري الثعلاي  ( 2)

ي هذا أ- وقد يكون اجتمع هذان السااان  كثري رمحه اهلل ا التفسري: وحسنه األلااي ا صحي  سن  أيب  اوو . قا  اب

 ے  ےكله، واهلل أعلي، وهلذا قا  بعد كل : ا وقت واحد فنزلت اآليا  ا كل   -وقصة اليهو يني الذي  زنيا

إىل آخرها، وهذا يقوي أن ساب النزو  ق ية القصاص، واهلل ساحانه وتعاىل   ڭڭڭ ۓڭ ۓ

 .{2/550}أعلي.اهو 

 /ب[ عند الكلمة الثانية م  اآلية.301هناية اللوحة ]    ( 3)

 {2/52}قو  قتا ة، تفسري الاغوي  ( 4)

 ويعقوب احلرضمي. ( 5)

 .{1/535}وإحتاف ف الء الارش  {2/216}انظر: النرش  ( 6)

 النهاية ا غريب احلديث، ما ة: سحت. ( 7)
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فريهيا إياه ويتكلي بحاجته فيسمع منه  ،إكا أتاه أحد بر وة جعلها ا كمه ياحلس : كان احلاك

ليحوق لو  أن الر ووة كول موا أعطيتوه  وعنوه: .خصمه، فيسمع الكذب وينكل الر وة وال ينظر إىل

.حقاً باطالً أو ياطل عن  
 (2)

  

احلسو  ومقاتول  عنودحت الر وة ا احلكوي ، فالسعندهفال بنس  ،عطي الوايل خياف ظلمهأ إكافنما 

 (3) .ال حاك وقتا ةو

اب  مسعو : الر وة ا كل يشء، م   فع  فاعة لري  هبا حقًا أو يدفع هبا ظلً  فنهدي له 

ما كنا نرى كل  إال األخذ ع  احلكي، فقا  : األخذ ع   ،فقال فهو سحت، فقيل: يا أبا عاد الرمح 

 (4) [44]املائدة:             : احلكي كفر، قا  اهلل تعاىل

 ((و املرتيش الرايش لع  )) (5) حيل. ال كل كسبأو السحت 
(6)

 

                  نايهخري اهلل تعاىل 

 يهل للحاكي اخليار ا احلكي بني أهل الذمة إكا حتاكموا إلينا؟ فقا  أكثرهو، ا احلكي بينهي: 

وإن ، كيمل حي ءإن  احكي بينهي وكي املسلمني اح  اءفإن  ليس ا سورة املائدة منسوخ،نعي؛ إك 

النخعي والشعاي وعطاء و قتا ة. منهي،  العدي بي حك  حك  
 (7)

 

   قوله تعاىل:ب: جيب ع  حاكي املسلمني أن حيكي بينهي، واآلية منسوخة بع هيوقا  

      :نسخ  اوقا : م/أ[ 302]،ذل  ع  اب  عااسكجماهد وعكرمة، وروي نهي م  [49]املائدة

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{4/66}ككره الثعلاي  ( 1)

 .{2/53}وي تفسري الاغ ( 2)

 املرجع السابق. ( 3)

 .{10/321}أخرجه الطربي  ( 4)

 .{1/166}قاله أبو عايدة، جماز القرآن  ( 5)

 وقا  الرتمذي: حس  صحي . {2313}واب  ماجه  {1337-1336}والرتمذي  {3580}أخرجه أبو  اوو   ( 6)

 كيفية بينت :والثانية ،وتركه احلكي بني خري  :دامهاإح ألن ؛اآليتني بني تناا الوقا :  ،ورجحه الطربي واب  اجلوزي ( 7)

 .{6/120}وأحكام القرآن للقرطاي  {2/42}وزا  املسري  {10/333}تفسري الطربي   .اهوكان إكا احلكي
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     :نسخها قوله تعاىل [2:آية]         آيتان م  املائدة إال

          (1)نسخها            األخرىو  [5]التوبة: 

ال جيوز ملسلي االنقيا  حلكي أهل  إك ؛إمجاعا فنما إكا حتاكي إلينا مسلي وكمي فيجب احلكي بينه 

 (2) الذمة.

             :العا لني أي.   

         :ع  -كيب جيعلون  حكً  بينهيو أي

     وهو الرجي فريضون بحكم  وعندهي التوراة فيها حكي اهلل؟-سايل التعجب

        :بمصدقني ل  أي.  

              :اهلل تعاىل  انقا وا ألمر أي

و أليحكموا ب  ا التوراة،  أمجعني؛ السالم يبعد موسى عليه ذي  بعثوان الورا  النايوامل، وسلموا

  :قا  تعاىل ،عيسىكحكي التوراة وؤمر بوني م  مل يويوا، فإن م  الناأسلموا حلكي التوراة وحكموا هب

        حممدًا  أو املرابالرجي،عليهي حكي  ؛ إك
 (3)

ككر بلفظ اجلمع و 

تقديره: فيها هدى ونور للذي       [120]النحل:        :قوله تعاىلك

 . اها و

و حيكي هبا النايون الذي  أسلموا ع  الذي  أ ثي قا : حيكي هبا النايون الذي  أسلموا والربانيون،

فيه حذف، كننه قا : للذي  ها وا وع  الذي  ها وا فحذف  أو م  غري تقديي وال تنخري، ها وا،

 . اً أحدمها اختصار

    :واحلرب اجل   العل ء، واحدهي حرب، بفت  احلاء وكرسها، أي.
 (4)

  

((رجل قد كهب حربه وسربه خيرج م  النار)) :وا احلديث
 (1)

حسنه وهيئته، وسمى العامل حرباً  أي: 

و كالمها م  أنا م  النصارى، واألحاار م  اليهو ، و الربانيون هأملا عليه م  مجا  العلي وهبائه، 

اليهو .
 (2)

 

 ـــــــــــــــــ

 -4/87}وهو قو  الكوفيني وأيب حنيفة، والصحي  م  قو  الشافعي، ورجحه النحاس، أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

، ريض اهلل عنه . وأثر اب  عااس {296 -2/294}والناسخ واملنسوخ للنحاس  {4/222}ي واألم للشافع {89

 وحس  إسنا ه األلااي.  {3590}أخرجه أبو  اوو  م  طريق عكرمة 

 .{6/120}حكى ابمجاع القرطاي  ( 2)

 .{2/54}قاله احلس  والسدي، تفسري الاغوي  ( 3)

 .{4/70}قو  قطرب، تفسري الثعلاي  ( 4)
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       :استو عوا أي     :ع  الرجي  أي   

ية الرجي ا إظهار صفة حممد ونعته وآ أي:     كذل . احلكي أن  أي:مجع  هيد 

  بكت ن صفة حممد أي:        ا كت هنا  أي: [ب/302]   , وغري كل 

: نزلت هذه قالوا             عرضا يسريا م  املآكل،

هذه األمة. يئيسمم  غريهي يا  الثالث ا اليهو   ون اآل
 (3)

 

            : تعاىل ا قوله :الرباء ب  عازب

ر،اوالظاملون والفاسقون كلها ا الكف
 (4)

.عامةالناس  اوأ 
 (5)

 

،وليس كم  كفر باهلل واليووم اآلخور ،به كافرفهو بل إكا فعل  اهلل،ينقل ع   اب  عااس: ليس بكفر
 (6)

 

هو كفر  ون كفر، أو
(7)

ناه: وم  مل حيكي ب  أنز  اهلل جاحدًا به فقد كفر، وم  أقور بوه ومل حيكوي عو مأ 

،به فهو ظامل فاسق
 (8)

م  مل حيكي بجميع ما أنز  اهلل فكل  ،اآليا  تقع ع  مجيع ما أنز  اهلل إن هذه وأ 

 تعواىل موا أنوز  اهلل بواعضحيكي  ثي ملم  التوحيد تعاىل م  حكي ب  أنز  اهلل وفهو كافر ظامل فاسق، 

،كي هذه اآليا م  الرشائع مل يستوجب ح
 (9)

، فنما م  اعيانًا عمد تعاىل و هذا إكا ر  ن  حكي اهللأ 

خفي عليه أو أخطن ا تنويل فال.
 (10)

  

 ـــــــــــــــــ
= 

حديث ال أصل له، وليس له إسنا ، يذكره أهل اللغة والغريب واملعاجي، وانظر: املفر ا  للراغب، ولسان العرب،  ( 1)

 والنهاية ا غريب احلديث، ما ة: حرب.

 .{2/55}تفسري الاغوي  ( 2)

 املرجع السابق. ( 3)

 .{1700}أخرجه مسلي  ( 4)

 . {2/55}انظر: تفسري الاغوي  ( 5)

 .{3219}وروى نحوه احلاكي وصححه  {10/356}، أخرجه الطربي ريض اهلل عنه عااس  قو  اب  ( 6)

 وقوله بمعنى قو  اب  عااس ريض اهلل عنه . {10/355}قو  عطاء، املصدر السابق  ( 7)

 .{10/357}، تفسري الطربي ريض اهلل عنه رواه عيل ب  أيب طلحة ع  اب  عااس  ( 8)

 .{2/55}يى الكناي، تفسري الاغوي قو  عاد العزيز ب  حي ( 9)

 املرجع السابق. ( 10)
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        ع  قراءة الكسائي،
 (1)

وهي أربعة فإنه رفع ما بعدها  

أع اء، وم  بقي بالنصب ا الكل،
 (2)

    نفس القاتل بنفس املقتو  قتل  أوجانا أي: 

  .انعد  جي   أي:       فقن ت   أي:

.نيفون فيقتلون بالنفس النفسلف  باهلي خيا التوراة،ا أنه كذا  كيهذا احل اب  عااس: أخرب
(3)

  

        له أوال، وقوله تعاىلملا فص  هذا تعميي:      :أي 

ي كرس عظي أو جرح حلك ،فال قصاص فيها، وما ال يمك  مهغريكاليد والرجل و ،في  يمك 

ع  االبتداء فقط،  )اجلروح( رفعبأبو جعفر والكسائي واب  كثري واب  عامر وأبو عمرو  ،هورض  

.النفسعطفا ع  بالنصب  وم  بقي 
(4)

      :بالقصاص  أي      

ب  عمرو ب  العاص واحلس  والشعاي وقتا ة.ا ع  ،للمتصدق أي:
 (5)

  

((عنه بقدره م  كنوبهتعاىل ر اهلل كف   ،جسده بيشء ق م م  تصد  )) : قا 
(6)

كناية ع  اهلاء و 

، ب اجلاي ال يؤاخذه به ا اآلخرةلذن وه كفارة  فعف ،جني عليه ع  اجلاياجلارح والقاتل، إكا عفا امل

        تعاىل: لقوله ، تعاىلالعاا فع  اهلل  فنما أجر  

.وزيد ب  أسلي /أ[303] اب  عااس وإبراهيي وجماهد دعن [40]الشورى: 
(7)

  

            

    :آثار النايني الذي أسلموا أي،          

      :ا ابنجيل أي،           

    

         األعمشمحزة و    أي: امليي، نصببكرس الالم و 

.بسكون الالم وجزم امليي ع  األمروم  بقي لكي، 
(1)

  
 ـــــــــــــــــ

 أي: أن الوقب هنا حس  ع  قراءة الكسائي. ( 1)

 .{1/536}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 2)

 .{10/360}أخرجه الطربي  ( 3)

 .{1/536}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 4)

 . {5/335}والدر املنثور  {365 -10/362}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

، وقا  ع  أيب الدر اء  {2693}واب  ماجه  {1393}وأخرجه بنحوه الرتمذي  {22794}أخرجه أمحد  ( 6)

. وضعفه الشيخ الدر اء أيب م  س عا السفر أليب أعرف وال ،الوجه هذا م  إال نعرفه ال غريب، حديث هذاالرتمذي: 

 األلااي.

 .{2/57}والاغوي  {10/366}الطربي تفسري  ( 7)
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ن أن حيكموا ب  ا ويسس  مر الق  واألحاار أن حيكموا ب  ا التوراة، وأ   نوانيمر الرب  أ   ب  حيان:ا

.اب  اهلل واملسي  اب  اهلل ابنجيل، فكفروا وقالوا عزير  
(2)

          

    

     :القرآن أي،          :أي 

، أصله مؤيم ، مفيعلو أميناً، وأو مؤمتنًا عليه، أ،  االا  وأ اهداً،  أي:      ،الكتب

مزة هاًء،ت اهلافقل
(3)

وإال  افإن كان ا القرآن فصدقو ،هيكتاع   واالقرآن أمني ع  الكتب ف  أخربو 

،فكذبوا
 

 حافظاً  وأرقياًا  وأقاضياً،  أو
(4)

     :يا حممد بني أهل الكتاب إكا ترافعوا  أي

جاءك م  احلق وال  ال تعرض ع  أي:              إلي  

  .تتاع أهواءهي

        :الطريق الواض   وكل ما رشعت فيه فهو ومها ساياًل وسنًة،  أي

.عة، ومنه رشائع ابسالميرشعة ورش
 (5)

 

لتوراة فلأمجعني،  يعليهتعاىل عيسى وأمة حممد ص  اهلل و أمة موسى ةالثالث اخلطاب لألمي :قتا ة

،ن رشيعة، والدي  واحد وهو التوحيدرآرشيعة ولإلنجيل رشيعة وللق
 (6)

عة( بفت  )رش   :وقرئ 

م   أي:      ، ملة واحدة أي:        (7).نيشال

    ،با روا أي:    الكتب وبني م  الرشائع فيتاني املطيع م  العايص، 

         . 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{1/536}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 1)

 .{2/57}تفسري الاغوي  ( 2)

 لسان العرب، ما ة: أم . ( 3)

وقا  اب  كثري رمحه اهلل ا تفسريه:  {2/57}والاغوي  {380 -10/378}انظر في  ساق م  األقوا  ا الطربي  ( 4)

 ،فهو أمني و اهد وحاكي ع  كل كتاب قاله ،يت م  هذا كله (املهيم )فإن اسي  ،كلها متقاربة املعنىوهذه األقوا  

 ،حيث مجع فيه حماس  ما قاله ،هاها وأكمل  ها وأعظم  أ مل  ، جعل اهلل هذا الكتاب العظيي الذي أنزله آخر الكتب وخامتها

 .{2/557}. اهو كلها أمينا وحاك  عليهافلهذا جعله  اهدا و ،ليس ا غريه وزا ه م  الك ال  ما

 لسان العرب، ما ة: رشع. ( 5)

 .{2/59}تفسري الاغوي  ( 6)

 .{4/291}الدر املصون  {1/441}إعراب القراءا  الشواك قرأ هبا النخعي وحييى ب  وثاب، وهي  اكة،  ( 7)
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يا  :فقالوا ،رسو  اهلل  ب  صوريا و اس ب  قيس م  اليهو  إىلاو أسدكعب ب  جاء 

وإنا إن اتاعناك مل خيالفنا اليهو ، وبيننا وبني الناس  ،هيوأرشاف   /ب[303] اليهو  ا أحاار  حممد قد عرفت أن  

هي ابي ن، ومل يك  قصد ،قض لنا عليهي نؤم  ب ، ويتاعنا غريناافنحاكمهي إلي  ف ،خصوما 

          :تعاىلفننز  اهلل  ،امليل ا احلكيب وفتنته ،وإن  قصدهي التلايس

             
(1)

حكي بع  ابي ن أعرضوا  أي: 

  ،العقوبة ا الدنيا باعض كنوهبي جيعل هلي أي:            ،القرآن

     :اليهو  أي      

      بالياء،م  بقي و ،بالتاءعامر  اب
(2)

ي ك  )أفح   :وقرئ : يطلاون،أي 

اجلاهلية( بفت  احلاء والكاف،
 (3)

وقرئ بفت  احلاء  [35]النساء:       :كقوله تعاىل 

والكاف وضي امليي،
 (4)

            ،اغونهواجلاهلية ي ي  ك  أفح   أي: 
إن يل أولياء م  اليهو  كثري عد هي، وإي : سلو  ب  عاد اهلل ب  أيبا لعاا ة ب  الصامت قا  

أبرأ إىل اهلل وإىل رسوله م  واليتهي ووالية اليهو ، وال موىل إال اهلل و رسوله، فقا  عاد اهلل: لكني ال 

فهو  ،اا ةم  والية اليهو  ع  ع   ت بهسما نف)): له فقا   ف الدوائر،أبرأ م  والية اليهو ، ألي أخا

             (5) :أقال، فننز  اهلل تعاىل إكاً  :قا  ((ل   ونه

أنا أحلق بفالن  :هيفقا  رجل من ،دا  عليهيأن ي  م  املسلمني ناس وخاف وقعة أحد ا تد  ملا أو 

خر: أما أنا فنحلق بفالن النرصاي م  أهل الشام وآخذ منه أماناً، آوقا  ، آخذ منه أماناً فاليهو ي 

،فننز  اهلل تعاىل هذه اآلية ينهامها
(6)

 ؛ا أيب لاابة ب  عاد املنذرأو  
(7)

حني ظة إىل بني قري بعثه  إك 

وقالوا: ما يصنع بنا إكا نزلنا، فجعل أصاعه ع  حلقه أنه الذب ،  فاستشاروه ا النزو ،، حارصهي
 ـــــــــــــــــ

ب  إسحاق، وفيه حممد ب  أيب حممد موىل ، م  طريق حممد ريض اهلل عنه ع  اب  عااس  {10/393}أخرجه الطربي  ( 1)

 زيد ب  ثابت وهو جمهو .

 .{1/537}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 2)

 .{1/211}وهي  اكة قرأ هبا األعمش، املحتسب  ( 3)

 .{1/537}وإحتاف ف الء الارش  {1/210}وهي  اكة، قرأ هبا املطوعي وحييى والسلمي، املرجع السابق  ( 4)

 {397 -10/395}أخرجه الطربي مرسال ع  الزهري، وع  عطية العوا مرسال، وع  عاا ة ب  الوليد مرسال  ( 5)

 .{198}وانظر: أسااب النزو  للواحدي 

 .{10/397}أخرجه الطربي ع  السدي مرسال  ( 6)

 ،العقاة ليلة النقااء أحد كان، رفاعة ، وقيل:بشري، قيل: هخمتلب ا اسم ،األنصاري األويس ب  عاد املنذر بو لاابةأ ( 7)

 . {7/349}. ابصابة كانت راية بني عمرو ب  عوف يوم الفت  معهو
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فنزلت هذه اآلية. ،يقتلكي أي:
 (1)

ا النرصة  أي:       جلميع املؤمنني عاموحكمها  

         ،فيعينهي ويوافقهي أي:     ويدهي واحدة ع  املسلمني 

    [304]إىل الثواب واجلنة أي: /أ.  

       :وأصحابه م  املنافقني الذي  يوالون اليهو ،  نفاق عاد اهلل ب  أيبا  أي 

    :ا معونتهي أي،         :ال يتي أمر حممد فيدور  أي

      ،ال يعطونا املرية والقرضفو نخشى أن يدور الدهر علينا م  جدب أاألمر علينا، 

  :مدوحم رصوصل م  نولفل اء وبالق أي  فت  مكة أو،
(2)

،خيرب وفدك و فت  قرى اليهو أ 
(3)

 

      :ر حممد وام أمول إمتواوق أي ،إجالء بني الن ري وأ، عذاب هلي وأ،
(4)

   

      :م  مواالة اليهو  أي      قراءة م  رفع ع    
 (5)

سواء  

   وب عووقوكان ال    صبو  نوئناف، وموع لالستورفوإك هي مع ال ،هاوذفوت الواو أو حوأثا

   عند ف قبالولاملعطوف واملعطوف عليه يتسام  ما بني اعد ل، وصال ؛ ألنه رأس آية

العراقأهل  .     ، كل 
(6)

     ونصب  ،بالواووم  بقي  ،الالم بواو ورفع

الالم
 

،وحده عمروأبو  
 (7)

 هي ا مصاحب وأالذي  آمنوا،  وعسى أن يقو    أي:    (8) عطفًا ع  

البسة هذه اآلية ب  قالها،ملواو ورفع الالم، استغناء ع  حرف العطب بال أهل العالية 
(9)

يقو   :أي 

حلفوا  أي:          ،نفاق املنافقني ظهوروقت  أي: ،الذي  آمنوا

  ،ن يتعجاون م  كذهبي وحلفهي بالااطلواملؤمنف إهني مؤمنون، أي:      ،ي هنأيبنغلظ 

      :ةحيف لخرسوا الدنيا باو م  اخلريعملوه ما بطل  أي ،

.قابواآلخرة بالع
 (10)

   
 ـــــــــــــــــ

 .{10/398}أخرجه الطربي ع  عكرمة مرسال،  ( 1)

 .{2/59}قاله قتا ة ومقاتل، تفسري الاغوي  ( 2)

 قو  ال حاك، املرجع السابق. ( 3)

 سابق. ال عانظر املرج ( 4)

 أي: أن الوقب حس . ( 5)

 وهي: عاصي ومحزة والكسائي وخلب العارش، يقرؤون بإثاا  الواو ورفع الالم. ( 6)

 ومعه يعقوب احلرضمي، بإثاا  الواو ونصب الالم. ( 7)

 .{538 -1/537}وإحتاف ف الء الارش  {2/254}انظر: النرش  ( 8)

 .{3/448} خمترص التايوني هلجاء التنزيل ( 9)

 السقط ا النسخة الثانية )ب( إىل هنا. ( 10)
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          األوىل مكسورة بدالني  (يرتد ) نافع واب  عامر

 ،قي بواحدة مشد ة مفتوحة، وم  بالت عيب ف ع  ، والثانية جمزومة
(1)

 فريجع إىل الكفر. أي: 

  ، فلذل  قا : ع  ابسالم ناي البعد مو   قوم عورجب حلس : علي اهلل تعاىلا  

      اتلوا أهل الر ة ومانعي الزكاةالذي  ق وهي.
 (2)

 

خورج وحوده، فلوي ثوي د أبوو بكور سويفه قتا  مانعي الزكاة، فتقل   قا  أنس: كرهت الصحابة

.متابعته /ب[304] جيدوا بدًا م 
 (3)

 

محدناه ا االنتهاء.وا االبتداء  قا  اب  مسعو : كرهنا كل 
 (4)

 

،مقام ناي م  األناياء ا قتا  أهول الور ة أبو بكر : لقد قامحصنياب  قا  
 

ا  واارتودالوذي  و

و الناي حياة  ،جذح  ثالث فورق: بنوو م 
 

وكوان كاهنوًا  ،العنيسو، ويلقوب باألسوو ورئيسوهي عاهلوة 

[ تبفك] مشعاذًا تنان باليم  واستوىل ع  بال ها،
(5)

  إىل معاك ب  جاول ومو  معوه مو  املسولمني، 

، فقتلوه فوريوز العنيس األسو قتا  وأمرهي أن حيثوا الناس ع  التمس  بدينهي، وع  النهوض إىل 

الديلمي
(6)

األسوو   قتول لقود)): ألصوحابه ، فقوا  توهمو  ليل  هنايواهلل تعواىل خرب فنع  فرا ه،  

  .م  الغد قاض ثي  ((فريوز اسمهرجل ماارك  الاارحة

الثانية: بنو حنيفة بالي مة،و
(7)

،واسمه ث مة ب  قيسورئيسهي مسيلمة الكذاب،  
نان ا حياة وت  

، وكتب م  مسيلمة رسو  اهلل إىل حممد ا الناوة مد آخر سنة عرش، زعي أنه أرشك مع حم الناي 

رجلوني مو  أصوحابه، فقوا   بذل  ل ، وبعثنصفها يل، ورسو  اهلل، أما بعد فإن األرض نصفها 

 :((ال تقتل لرضبت أعناقك  لوال أن الرسل))  :مو  حممود رسوو  اهلل إىل مسويلمة ))ثوي أجواب

، رسو  اهلل  وتوا ((فإن األرض هلل يورثها م  يشاء م  عاا ه، والعاقاة للمتقني ،الكذاب، أما بعد

 ـــــــــــــــــ

 .{1/538}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 1)

 .{2/60}تفسري الاغوي  ( 2)

 املرجع السابق. ( 3)

 املرجع السابق. ( 4)

 ا )ب( فاعث. ( 5)

سك  ، احلاشة قتا  ىلإ كرسى ، م  بعثهساورة م  فارسأبناء األ م  ،كنايالي ي ، الال حاك وأب، فريوز الديلمي ( 6)

 .{5/379}ابصابة  . وقيل ا خالفة معاوية ،ا خالفة عث ن، وما  مرص

، وقيل: حنيفة أمهي، وقيل: سمي حلنب ا رجليه، وهي أهل وائل ب  بكر ب  عيل ب ب  جليي ب  صعب  ةبنو حنيف ( 7)

 .   {1/424}الي مة. سرية اب  هشام 
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تول احتوى أهلكوه اهلل عو  يودي وحيشو ق ،ليد إىل مسيلمة ا جيش كثوريفاعث أبو بكر خالد ب  الو

  .الناس ا ابسالم ورش   ،الناس ا اجلاهلية ، بعد حرب  ديد، وكان وحيش يقو : قتلت خري  محزة

،وبنو أسد ورئيسهي طليحة ب  خويلد
(1)

، وأو  م  ي كان آخر م  ارتد، وا عى الناوة ا حياة النا 

، ، فاعث أبو بكر خالد ب  الوليد، فهزمهي خالد بعد قتا   ديدم  أهل الر ة قوتل بعد وفاة الناي 

 أسلي بعد كل  وحس  إسالمه. إنه  وأفلت طليحة فمر ع  وجهه نحو الشام، ثي

  ينوه عو  املسلمني أمرهي ا نرصو تعاىل كفى اهللف ،ا خالفة أيب بكرخلق كثري ارتد   تهبعد وفاو

 يدي أيب بكر.

ايس هلاضها.والنفاق، ونز  بنيب ما لو نز  باجلاا  الر وارشأب   قالت عائشة: ارتد  العرب
 (2)

  

عياض ب  غني  قا  األ عريون،        : تعاىل و املرا  بقولهأ

وأ ار إىل أيب  ((هي قوم هذا)): قا           :ملا نزلت:ياأل عر

.موسى األ عري
 (3)

 

،ومخسوة آالف مو  كنودة وبجيلوة ألفان مو  النخوع ،م  اليم  /أ[305]هي أحياء أو
(4)

وثالثوة آالف مو   

ام عمر.أيالقا سية ا يوم  تعاىل دوا ا سايل اهللالناس، فجاه  
(5)

  

     :ع  املؤمننين جاناهي لني  إ أي ،
 

 أي:      هي متواضعون وأ

كالساع  أي:     كالولد لوالده وكالعاد لسيده  أي:      أوأ داء 

        [29]الفتح:         :قوله تعاىلك ،ع  فريسته

     :الكفار وخيافون لومهي افونكانوا خي؛ ألن املنافقني املنافقنيك أي. 

 ـــــــــــــــــ

إىل  الرسو  ثي أسلي سنة تسع ووفد ع   ا، هد اخلندق مرشك ،األسدي الفقعيس اب  نوفل طليحة ب  خويلد ( 1)

هو الاداية والنهاية  21عام  ستشهد بنهاوند ا ،حس  إسالمهو ، ثي أسليوا عى الناوة الناي  ثي ارتد بعد وفاة ،املدينة

{7/133}. 

 .وهاضها كرسها ك  ا القاموس {4/665}قو  عائشة ريض اهلل عنها بنحوه ا سرية اب  هشام  ( 2)

وصححه احلاكي ووافقه الذهاي، وهو ا  {1016}والطرباي  {3220}واحلاكي  {10/414}أخرجه الطربي  ( 3)

 ورج  الطربي هذا القو ؛ هلذا احلديث. {3368}السلسة الصحيحة 

ب  أن ر كثرية. وبجيلة  أرهاط وبطون وأفخاك، وهي ثور ب  عفري كندة: وهوعمرو ب  علة ب  جلد ب  سان، و النخع ب  ( 4)

 .{111, 121,92}ابنااه ع  قاائل الرواة . نساوا إليها وعرفوا هبا بجيلة امرأةوقيل: إن  ب  نزار ب  معد ب  عدنان،

 .{2/62}قاله الكلاي، تفسري الاغوي  ( 5)
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وأن نقوم أو نقو  بواحلق حيوث   ،ع  السمع و الطاعة  ايعنا رسو  اهلل: بب  الصامتقا  ا

.ال نخاف ا اهلل لومة الئي ،كنا
 (1)

 

      :حماتهي هلل، و دهتي ع  الكافري  ولني جاناهي  أي       

   م  ف ل اهلل عليهي.    

 ب  ب  أيبا ا اليهو ، وقا : أتوىل اهلل ورسوله والذي  آمنوا، وقا :  م الصامتتربأ عاا ة ب  

 إىل قوله            :، فنز  فيه : أما أنا فال أتربأ منهيسلو 

.عاا ة ب  الصامت أي:         :تعاىل
 (2)

  

ال  أقسوموا أنقريظوة والن وري قود خواننوا إ ،فقا : يا رسو  اهلل الناي أتى  عاد اهلل ب  سالم أو أن

،رضينا باهلل وبرسوله وباملؤمنني أوليواء :، فقا هذه اآلية، فقرأها عليه  اهلل تعاىل ز ننجيالسونا، ف
(3)

 

هي املؤمنون بع هي أولياء بعض، وأ
(4)

قتل هيو  بني قينقاع، وكانوا حلفاء لعاد اهلل بو   ملا أرا   وأ 

ثالث ئة  ارع وأربع ئة  فقا : ،عاد اهللي ع  ظ  ب  عاا ة األنصاري، ع   وسعدأيب ب  سلو  اخلزرجي 

عاا ة: أنا بريء إىل  اب فقا   ؟حتصدهي ا غداة واحدةأفن ع   ،حارس منعوي م  األسو  واحلمر

اهلل ورسوله م  حلفهي وعهدهي، فنزلت اآلية.
 (5)

    

            ا املسجد وهو راكع فنعطاه  بعيلي  سائل   مر

.خامته
(6)

 

وع  الااقر:
 (1)

إهنا  :إن أناسًا يقولون :نزلت ا املؤمنني، فقيل لهأهنا         :أنه قا  

ا عيل ، فقا : هو م  املؤمنني.
 (2)

  

 ـــــــــــــــــ

 /ب.263خترجيه    تقدم ( 1)

 السابقة. 49انظر تفسري اآلية  ( 2)

 {199}بال إسنا .  أخرجه الواحدي ا أسااب النزو  ع  جابر ( 3)

 .{2/64}رواه جويرب ع  ال حاك، تفسري الاغوي  ( 4)

 .{4/80}ككره الثعلاي ع  بعض املفرسي   ( 5)

جه الواحدي م  طريق السدي ع  الكلاي ع  أيب وأخر {426 -10/425}قاله السدي وجماهد، تفسري الطربي  ( 6)

فقد توهي بعض صال  ع  اب  عااس ريض اهلل عنه . وك  ترى فإن ابسنا  ساقط. قا  اب  كثري رمحه اهلل ا تفسريه: 

ولو كان هذا  ،ا حا  ركوعهي :أي ۇئ  ۇئ وئ وئ  :الناس أن هذه اجلملة ا موضع احلا  م  قوله

وليس األمر كذل  عند أحد م  العل ء مم   ،ألنه ممدوح ؛ا حا  الركوع أف ل م  غريه لكان  فع الزكاة ؛كذل 

 .{2/566}. اهو نعلمه م  أئمة الفتوى
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    قالوا: كلنا يقيي الصالة، فل  قرأ       أو ملا قرأ رسو  اهلل 

 كان لعيل، أو أن السائل /ب[305] علموا أنه خاص      ، فل  قرأ كلنا يؤيت الزكاة :قالوا

 ملكا تصور هلي.

                

 أنصار  ي  اهلل.  أي: ،وحزب اهلل (3)اب  عااس: يريد املهاجري  واألنصار،

م   ناسو ،ب  التابو  وسويد ب  احلارث قد أظهرا ابسالم، ثي نافقا كان رفاعة ب  زيد

              :تعاىلز  وهن ، فننآكاملسلمني ي

    
 ،وال يوقب ع  م  قالكي؛ ألن الكفار معطوف ع  ما قاله : اليهو ،أي (4) 

وقرئ هبا، ،: وم  الكفارأيالكسائي بخفض الراء، أبو عمرو و    نصب أو خفض
 (5)

وم   

بالنصببقي 
(6)

            : ال تتخذوا الكفار أي 

: قاموا ال قاموا، قالت اليهو  ،لصالة وقام املسلمون إليهالإكا نا ى  اهلل  كان منا ي رسو 

       :تعاىل، وضحكوا، فننز  اهلل ءاالستهزاصلوا ع  طريق  ال وصلوا

    (7) أن حممداً  كان إكا سمع املؤكن يقو : أ هد ،م  نصارى باملدينة زلت ا رجلأو ن

فتطاير  منها  ،هو وأهله نياموالكاكب، فدخل خا مه كا  ليلة بنار  ق  ر   : ح  وقفيرسو  اهلل، 

،الايت واحرتق هو وأهله تحرقنف ،رشارة
 (8)

فدخلوا  ،األكان حسدوا املسلمني الكفارملا سمع  وأ 

الناوة فقد  تعي   افإن  ،سمع به في  مىض م  األميي   ، وقالوا: لقد أبدعت  يئًا ملع  رسو  اهلل 

ياح و  ل  صأيألناياء، فم  ، ولو كان فيه خري لكان أوىل الناس به ا  أحدثت  باألناياء خالفت 

 ـــــــــــــــــ
= 

  {.4/401}هو. سري أعالم الناالء 56ولد سنة،  حممد ب  عيل ب  احلسني ب  عيل أبو جعفر الااقر ( 1)

 .{10/426}أخرجه الطربي  ( 2)

 .{2/384}زا  املسري  ( 3)

أخرجه الطربي بسنده ع  اب  عااس ريض اهلل عنه ، م  طريق اب  إسحاق ع  حممد ب  أيب حممد موىل زيد ب  ثابت  ( 4)

 .{200}والواحدي  {10/66}

 . {4/316}، وهي  اكة، الدر املصون قراءة أيب ب  كعب  ( 5)

 .{1/539}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 6)

 .{2/65}والاغوي ا التفسري  {200}ه الواحدي ا أسااب النزو  ع  الكلاي بال إسنا  أخرج ( 7)

 .{201}والواحدي ا أسااب النزو  بال إسنا   {10/432}أخرجه الطربي مرسال ع  السدي  ( 8)
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ز؟ ف  أقا  م  صو  وما أسمج م  أمر، فننز  اهلل تعاىل هذه اآلية،والعنكصياح 
(1)

   :ونز  

        :اآلية.  [33]فصلت 

         :رسو  اهللأتى اب  عااس   أبو يارس ب  أخطب ورافع ب  أيب

ا ولينا وموما أنز  إ أوم  باهلل)): ه عم  يؤم  به م  الرسل، فقا  نسنالي، م  اليهو  رافع وغريمها

فل  ككر عيسى جحدوا ناوته، وقالوا:  ((ونح  له مسلمون))إىل  ((اعيلوراهيي وإسموز  إىل إبوأن

 :ل  ي  أقل حظًا ا الدنيا واآلخرة منكي، وال  ينًا رشًا م   ينكي، فننز  اهلل تعاىلولي أهوا نعوواهلل م

        (2) :تكرهون  أي             

    :ع   ينكي ألنكي فسقتي بنن أقمتي  ؛ا ع  حقإن  كرهتي وأنتي تعلمون أن   أي

مل  :قوهلي أي:        : تعاىل ، فقا أمر نايه ثي ، ب األموا حلحلب الرياسة و

، فذكر اجلواب بلفظ االبتداء،  ينًا رشًا م   ينكيو ،نر أهل  ي  أقل حظًا ا الدنيا واآلخرة منكي

   [72]احلج:         :وإن مل يك  االبتداء رشاً كقوله

     :ع  التفسري  هانصاوثوابًا وجزاءاً،  أي       :هو م  لعنه  أي

فالقر ة أصحاب السات، واخلنازير        اليهو  أي:    اهلل 

.مائدة عيسى أصحاب
 (3) 

 (4)  ااهني قر ة.و ،مشاخيهي خنازير مسخ: أن املمسخني كالمها م  أصحاب السات، اب  عااس

     :(وم  عادوا الطاغو ) :ئقر ماأطاع الشيطان في  سو  له، وتصديقها  أي
 (5)

 

س،د  ظ ون  ، كيقلإلضافة؛ ألن عاد اسي  وجر تاء  م ب ي الااء محزة  
 (6)

وليس  

ع، وم  بقي بفت  الااء والتاء،وبجمع؛ ألنه ليس م  أبنية اجلم
 (7)

، وقرئ جعل عاد فعال ماضيا 

 ـــــــــــــــــ

 {201}أخرجه الواحدي ا أسااب النزو  بال إسنا  ( 1)

والواحدي ا أسااب النزو  ع  اب  عااس ريض اهلل عنه   {10/434}أخرجه الطربي م  طريق حممد ب  أيب حممد  ( 2)

 /أ[ عند قوله: )تنقمون(.306وهناية اللوحة ] {201}بال إسنا  

 وهذا ال  ليل عليه. ( 3)

 .{2/66}تفسري الاغوي  ،رواه عيل ب  أيب طلحة عنه ( 4)

 وهي  اكة. {4/337}ملصون والدر ا {1/447}إعراب القراءا  الشواك  ،قراءة اب  مسعو   ( 5)

س   ( 6) ي، الرسيع السمع، الكي س، اللسان ما ة: ندس.الن د  ه   : الف 

 .{1/539}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 7)
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اء وسكوهنا لغتان،اوضي ال ،بسكون الااء
(1)

          ساع وساع ك 

 طريق احلق.  أي:

    :هي الذي   وأ ،نواملنافق أي    :بالذي أنز  ع  الذي  آمنوا  أي

؛ ألهني كافري  وخرجوا كافري  خلوا  أي:          وجه النهار 

      ون الكفر رس  وقالوا: آمنا ب  وصدقناك في  قلت، وهي ي    يهعل خلوا 

  

    :اليهو   أي       ،ابثي املعايص والعدوان الظلي

م آكل ه      فيها  ة يازالو ابثي ما كتموا م  التوراة، والعدوان أ هو كل حرام يلز 

         ،العار

                   
 ا حممد تعاىل هلل افل  عصوا  /ب[306]ا أكثر الناس ماالً ليهو  حتى كانول اهلل تعاىل بسط

    عنهي ما بسط عليهي م  السعة، فعند كل  قا  فنحاص  تعاىل كب اهلل ،وكذبوا به
(2)

 

 ،اآلخرونعنها  همل ينهو، مقالته قا  فنحاصفل   حماوسة مقاوضة ع  الرزق نساوه إىل الاخل، أي:

 مكفوفة ع  عذابنا فال أو إهنا         فقا : تعاىل قوله أرشكهي اهللورضوا ب

رب به قسمه قدر ما عاد آباؤنا العجل.ييعذبنا إال ب  
 (3)

 

    :دهيي هي أيو ،: أنا اجلوا  وهي الاخالءأجاهبي اهلل تعاىل، وع  اخلريا  أمسكت أي

املغلولة.
 (4)

اآلخرة بنن يعذبوا،ا و بنن يؤرسوا ،ا الدنيا و هو م  الغلأ 
 

هي ا األغال  ا النار أو 

وهذا ر  ع       مسخوا قر ة وخنازير و عذبوا أي:       .يوم القيامة

جماز ع  وبسطها ، أو غل اليد وه وقالوه، وهي صفة م  صفاته تعاىلالقائل املتقدم الذكر في  تومه

الاخل واجلو ؛ إك حقيقة اجلارحة املتعلقة املرتكاة ممتنعة ا حقه تعاىل عالؤه و ننه، بل البد م  

 ،هو الالئق بعظمته وجالله، وكل ما خطر بالاا  أو توهي باخليا  إخراج هذا وما جرى جمراه ع  ما

ولو ثاتت معرفة هذا وما  اكله بالقلب  [11: الشورى]     ،  خالفهع  فالرب 

 ـــــــــــــــــ

(، وال ي قراءة الشناوكي،  ( 1) ا د   {1/447}   الشواكإعراب القراءاالسكون قراءة احلس  وأيب جملز وأيب هني  )وع 

 . {4/332}والدر املصون 

 .{2/66}قو  اب  عااس وعكرمة وال حاك وقتا ة، تفسري الاغوي  ( 2)

 . {2/67}قو  احلس ، املرجع السابق  ( 3)

 قاله الزجاج، نقله عنه الاغوي، املرجع السابق.  ( 4)
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 ي  أئمة السلب اللسان ع  العاارة عنها، وكان مجاعة م   ل  لك  
بال   ك  جاءآيا  الصفا  ن ور  م 

 كيب.

يليق  الذه  يشء اليتعلق بالذه  ما يفيض إىل التشايه أو التعطيل، ومتى حصل ا  مل هذا ماقلت: 

ها ي إال  بجالله فال بد م  كشفه وزواله، وليلجن ابنسان إىل اهلل تعاىل ا كشب ما عرض له؛ إك ال

 و تقدست أس ؤه وجل جالله وهباؤه.ه

(يمني( )كلتا يديه) قا   
 (1)

 وا هذا إ ارة إىل أن ليس املرا  حقيقة اجلارحة. 
(2)

  

      :إن  اء وسع وإن  اء قرت  أي          

   :ويز ا ون عند نزو  القرآن متا يا وجحو ا أي       :بني  أي

ليهو  والنصارى،ا
(3)

    /أ[307]خمتلفني ا  ينهي متااغ ني تعاىل اليهو  جعلهي اهلل فرقبني أو  

          :اليهو  أفسدوا وخالفوا التوراة، فاعث اهلل عليهي  أي

أو سابور كا األكتاف،س الرومي، رطف يهيعلبختنرص، ثي أفسدوا فاعث 
 (4)

 فنرسلثي أفسدوا  

عليهي املجوس، ثي أفسدوا فاعث عليهي املسلمني.
(5)

 و كل  أمجعوا أمرهي ليفسدوا أمر حممد أ 

، وقهرهي ونرص نايه،تعاىلوأوقدوا نار املحاربة أطفنها اهلل 
(6)

 ،هذا عام ا كل حرب طلاته اليهو أو  

  ا بلد إال وجدهتي م  أك  الناسفال تلقى اليهو
(7)

        :يعملون  أي

        املعايص بتعويق الناس ع   ي  حممد 

      :بمحمد  أي ،   :تابوا  أي    

     :واتقوا الكفر أي        :اموا أق أي

 ـــــــــــــــــ

 .{1827}أخرجه مسلي  ( 1)

، وم  كل  صفة اليد، فيجب ع  املسلي أن ا أثاته اهلل لنفسه أو أثاته له رسوله م  معتقد أهل السنة واجل عة إثاا  م ( 2)

  ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ يثاتها هلل جل وعال ع  احلقيقة،  م  غري حتريب وال تعطيل وال تكييب وال متثيل، 

به يدًا تليق بجال  اهلل تعاىل وعظمته، ال تشابه ( مل ير  نفيه وإثااته ا الكتاب وال ا السنة، فإن أريد اجلارحة)ولفظ 

 }{صفا  املخلوقني، فهو حق، وإن أريد به يدا مثل صفا  املخلوقني فهذا باطل. وانظر: رشح الطحاوية 

 .{2/67}قاله احلس  وجماهد، تفسري الاغوي  ( 3)

. تاريخ الطربي أكتاف العربخيلع ، م  ملوك الفرس، وسمي بذل ؛ ألنه كان سابور كو األكتاف ب  هرمز ( 4)

{1/399}.  

 . {10/459}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

 .{2/67}قو  احلس ، تفسري الاغوي  ( 6)

 .{10/459}قاله قتا ة، تفسري الطربي  ( 7)
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 إرسائيل ني واء بويواوأنب وتوك وأ ،رآنوقوال أي:        ،او  وعملوا ب  فيهموحدو ه

    :املطر  أي      :ناا  األرض أي،
 

 ،را  توسعة الرزقأو امل

.فالن ا اخلري م  قرنه إىل قدمه :يهلوكق
(1)

  

((ليحرم الرزق بذنب يصياه ن العاد))إ :وروي
 (2)

  

      :عاد اهلل ب  سالم وأصحابه، ك إرسائيلم  بني  أي   :عا لة أي 

      هاالعتدا  فياليشء: االقتصا  ا  أصل، وا الدي قرصة املغالية وال الغري  مؤمنة

   :ب  األرشف وأصحابه بوهو كع ،بئس  يئاً عملهي أي.  

. مع التكذيب بالناي  القاي بعملوا  :اب  عااس
(3)

 

  :اهلل تعاىلنز  نضاق كرعًا وعرف أن م  الناس م  يكذبه، ف  رسولهتعاىل  اهللملا بعث 

          (4) أسلمنا قال   :إىل ابسالم  قالوا اليهو  أو أنه ملا  عا

 رأفنزلت هذه اآلية، وأمره أن يق عنهي سكت كل  منهي سمع وجعلوا يستهزؤون به، فل  

اآلية.        :هييلع
(5)

 .ي والقصاصم  الرج م  رب  نز  إلي أو بلغ ما أ 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/315}لفراء القرآن ل يامع ( 1)

   .{1452} وضعفه األلااي ا ضعيب اجلامع {22386}وأمحد  {4022 -90}أخرجه اب  ماجه  ( 2)

 .{2/68}تفسري الاغوي  ( 3)

 .{2/68}والاغوي ا التفسري  {202}ككره الواحدي ا أسااب النزو  مرسال ع  احلس  ( 4)

 بال إسنا . {4/91}وككره الثعلاي  {2/396}قاله مقاتل، زا  املسري  ( 5)
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،نزلت ا قصة اليهو 
(1)

 /ب[307] نأل ؛جلها ا ا نزلت وأ ونكاحها،ا أمر زينب بنت جحش  وأ 

يمس  ا بعض األحايني كان الناي واملنافقني كرهوه، وكرهه بعض املؤمنني 
(2)

اجلها  ملا   ع 

ام مكة وخيفي أيجياهر باعض القرآن  ، أو كان هذه اآليةتعاىل  يعلي م  كراهة بع هي، فننز 

،فنزلت هذه اآلية ،أعز اهلل ابسالماملرشكني إليه، إىل أن  عبع ه؛ إ فاقا م  ترس
 (3)

     

     التوحيد وكرس التاء، وم  بقي باجلمع ب (رساالته) بكر نافع واب  عامر وأبو

.وفت  التاء
 (4)

ا ترك تاليغ  ،إن كنا  أي: ،مما أرسلت به ف  بلغت  يئائًا إن تركت  ي :عنىاملو 

أظهر تاليغه أمره بتاليغ ما  أي:           أو  ا ترك تاليغ الكل، ذناالاعض ك

 سالته.أنز  إليه جماهراً حمتساًا صابرًا غري خائب، فإن أخفيت منه  يئًا خلوف يلحق  ف  بلغت ر

حممدا كتي  يئا م  كتاب اهلل فقد أعظي ع  اهلل الفرية، واهلل تعاىل  قالت عائشة: م  زعي أن

. اآلية      :يقو 
(5)

  

      :ألنه القتل؛حيفظ  م   أي   هرأسه وكرس  رباعيتا  ج ،

،نزلت هذه اآلية بعد ما  ج وأ
 (6)

      و واهلل خيص  بالعصمة م  بني الناس أ 

     وروي أن أعرابيا سل سيفه ع  رسو  اهلل قا : م  وهو منفر  حتت سمرة و

وجعل يرضب  ،يب م  يدهفرعد  يد األعرايب وسقط الس ((اهلل)): ا ؟ فقيا حممديمنع  مني 

رأسه الشجرة حتى انتثر  ماغه، فننز  اهلل تعاىل هذه اآلية.
 (7)

 

إك  ((صواحلًا حيرسوني الليلوةم  أصوحايب  ليت رجالً ))ملا قدم املدينة:  قا  : ت عائشةقال

، فنوام رسو جئوت ألح ،قا : أنا سعد بو  أيب وقواصف ((؟ام  هذ))سمعنا صو  سالح، فقا : 

.الناي 
(8)

 

 ـــــــــــــــــ

           /أ[ ا تفسري قوله تعاىل: 301تقدم ككر القصة   ] ( 1)

 .ع  احلثا ب زيا ة:  ( 2)

 . {2/68}ونقلها عنه الاغوي  {4/91}هذه األسااب ككرها الثعلاي بال إسنا   ( 3)

 .{1/540}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 4)

 .{177}ومسلي  {4612}أخرجه الاخاري  ( 5)

 .{2/69}تفسري الاغوي   (6)

 ب[ ا سورة النساء، وليس فيه: أنه رضب برأسه الشجرة حتى انتثر  ماغه.  -/أ276انظر لوحة ] ( 7)

 وهذا ير  قو  م  قا  إهنا مكية. {2410}ومسلي  {7231 -2885}أخرجه الاخاري  ( 8)
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رأسوه مو   فونخرج          رس حتى نزلتحي   : كان الناي عائشة

 ((انرصفوا فقد عصمني اهلل تعاىل ا الناسأهييا )): هلي فقا  ،القاة
(1)

 

                  :أي 

              ،اأحكامها وما جيب عليكي فيهتقيموا 

       

         تقديره ،سياويه: فيه تقديي وتنخري 

وقد تقدم  ،، والصابئون كذل ها: الذي  آمنوا والذي  ها وا والنصارى م  آم  باهلل إىل آخرعنده

الكالم عليها ا سورة الاقرة،
 (2)

 حقيقة ابي ن  املرا  أو، انوباللس أي:     : ولهووق 

      :انوت ع  ابيموثا أي،          

   

       :ا التوحيد والناوة  أي       

      ألن فريقا كذبوا جواب كل ، ومعناه: كل   ؛يوقب ع  أنفسهي ال

     عيسى و داحمم أي:     جاءهي رسو  كذبوا فريقا وقتلوا فريقا

 .حييىوزكريا ك

      :قلوهبي، أبو عمرو  أو أال تفسد، ابتالء واختاار وأعذاب  أي

 بنن نصبم  بقي بالال تكون، و أنه أي:رفع الب   محزة والكسائي و
(3)

     

    باعث عيسى       بعد موسى  أي:احلق فلي يسمعوه، ع   أي:

    :بالكفر بمحمد  أي         

             :نهيوية موانية واليعقوبولكوامل أي،  

                     

      

 ـــــــــــــــــ

وروى  ،هذا حديث غريبالرتمذي:  وصححه ووافقه الذهاي، وقا  {3221}واحلاكي  {3046}أخرجه الرتمذي  ( 1)

. اهو وقا  ومل يذكروا فيه ع  عائشة. رسحي   كان الناي  :قا  ،بع هي هذا احلديث ع  اجلريري ع  عاد اهلل ب   قيق

وحسنه األلااي ا صحي  سن   {6/100}.اهو وإرساله وصله ا واختلب حس  وإسنا هاب  حجر ا الفت : 

 .{2/579}تفسري اب  كثري  الرتمذي. وللحديث  واهد انظر

 .اوما بعده 298ص  {62}انظر ا معنى اآلية رسالة الدكتور: عاد اهلل العمري، عند اآلية  ( 2)

 .{1/541}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 3)
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          :ألهني  ؛: ثالث ثالثة آهلةمعناهاملرقوسية،  أي

.كل واحد م  هؤالء إلهفة مشرتكة بني اهلل ومريي وعيسى، يهلب: ايقولون
 

 

       : لقوله تعاىليكفر، مل مل ير  به ابهلية و وم  قا : إن اهلل ثالث ثالثة

    :وقا   [7]اجملادلة: (( اهلل ثالثه  باثنني ما ظن)) 
(1)

 

         هذا ر  عليهي           

     (2) وقوله تعاىل:      قد يؤم لعلمه أن بع هي ختصيصا . 

         الذنب االستغفار م   وحث ع أمر بلفظ االستفهام

         .العظيي

             :كالرسل   هون إ أي:م ت،  أي

    ،لكان  ائ ك  زعمتي  ولو كان إهلا هو بمعنى ك  م وا،ف، ةمل يكونوا آهلوالذي  م وا 

  تعاىلبناء ماالغة؛ ألهنا صدقت بآيا  اهلل  ،      :يعيشان بالغذاء كسائر  أي

أكل إك كل م  ، كناية ع  احلدث وه وأ؟ الغذاءيكون إهلا م  ال يقيمه إال  نجيوز أال اآل ميني، ف

الاو  والغائط،احلدث ال بد له م  فورشب 
 

         ثي قا : 

   :يرصفون ع  احلق.  كيب أي 

                    

         :هني خالفوا احلق ا أل ؛ا  ينكي املخالب للحق أي

 أي:          بابرصار عليه، جتاوزوا احلد  أي:ه، ، ثي غلوا في ينهي

هي بتدعوه بنهوائاااع أسالفهي في  ع  ات   ى املؤمننيهن ،فريقي اليهو  والنصارى م رؤساء ال اللة 

    :م  اتاعهي  ع  أهوائهي،  أي       :قصد الطريق،  أي

 م  اتاعهي.  ي، والثاي بإضالهلهليفال ال  األو  م  ال اللة 

           لةأيأهل  هي
 (3)

ملا اعتدوا ا السات، قا   

 ارك عيسى  او  عليه  السالم ا تاليغ  وملا  او : اللهي العنهي واجعلهي آية فمسخوا قر ًة،

وع  لسان عيسى ب  مريي، : أي     عطفه عليه فقا :  الرسالة والدعاء ع  الكفار

 ـــــــــــــــــ

 .{2381}ومسلي  {3922 -2653}أخرجه الاخاري  ( 1)

 ة )ينتهوا(./ب[ ا اآلية عند الكلم308هناية اللوحة ] ( 2)

. بالسف  يز حي ميناؤها التجارة كثرية عامرةمدينة  وهي، العقاةخليج  رأس ع  اهلا مية األر نية اململكة ميناء: ةل  ي  أ   ( 3)

 .{35}معجي املعامل اجلغرافية 
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  ،مسخوا خنازيروف ،هي آيةوي اجعلوؤمنوا، قا  عيسى: اللهوائدة، ملا مل يوأصحاب املم   اروالكف أي:

      ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ژڎ  

 /أ[309]امل منهي اخلطيئة هناه الناهيإكا عمل الع ،قالكي م  بني إرسائيل م  كان فيم  كان)): قا   

كله و اربه كننه مل يره ع  اخلطيئة باألمس، فل  رأى اهلل تعاىل وافإكا كان م  الغد جالسه و ،تعذيراً 

ع   اهلل تعاىل رضب قلوب بع هي ع  بعض، وجعل منهي القر ة واخلنازير، ولعنهي ،كل  منهي

روف باملع ن  وكانوا يعتدون، والذي نفيس بيده لتنمر   كل  ب  عصوا ؛لسان  او  وعيسى اب  مريي

أو ليرضب  اهلل قلوب بع كي  ،ه ع  احلق أطراً ون  ولتنطر   ،ع  يد السفيه ن  ع  املنكر، ولتنخذ   ن  ولتنهو  

.((ع  بعض ويلعنكي ك  لعنهي
 (1)

 

     :يهو  كعب ب  األرشف وأصحابه، ال أي     

يعني املنافقني يتولون اليهو    و أ ،ع  الناي  يجيشوهنستمرشكي مكة ي أي:
(2)

    

    :بئس ما قدموا م  العمل ملعا هي  أي         

    

       :حممد  أي      :القرآن  أي   

        
               

      ؛ووفده النجايش هذا خاص ا
(3)

ألن وفد النجايش أسلموا ملا قدموا  

ثالثني رجال، أو أربعون رجال،وكانوا اثنني و ،ع  الناي 
(4)

،ث نون أو ساعون أو 
(5)

هذه  نزلت أو 

،صدقوه وآمنوا به حممد جاء ، فل  كانوا ع  رشيعة م  احلق مما جاء به عيسى  طائفةا  اآلية
 

 ـــــــــــــــــ

وفيه  {493-10/491}والطربي  {4006}واب  ماجه  {3047}والرتمذي  {4337 -4336}أخرجه أبو  اوو   ( 1)

رواه الطرباي ورجاله . وقا  اهليثمي ا املجمع: غريب حس  حديث هذا، وقا  الرتمذي: إرسا ، ع  اب  مسعو  

 . {876}وضعفه األلاان ا ضعيب اب  ماجه  {12153}، رجا  الصحي 

 .  {2/73}قو  اب  عااس ريض اهلل عنه  وجماهد واحلس ، تفسري الاغوي  ( 2)

 .ربة بعموم اللفظ ال بخصوص الساب ، ولك  قرب مو ة النصارى للمؤمنني مقيدة ب  ككر ا اآليةوالع ( 3)

 .{2/75}قاله مقاتل والكلاي، تفسري الاغوي  ( 4)

 قاله عطاء، املرجع السابق. ( 5)
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(1)

مل بلغة الروم، القسيس العا        :بقوله عليهي تعاىلفنثنى اهلل  

ربان كق، وقد يكون واحدًا ومجعه رهابني، عةمصوحب اصوبد االعمجع راهب، وهو الرهاان و

وقرابني
(2)

      :تعظمون ع  ابي ن وابكعان للحقال ي أي . 

عمران، ك  تقدم م  ككر القصة ا آ  ،وملا هاجر املسلمون إىل احلاشة إىل النجايش
(3)

كتب  

وكانت - بنت أيب سفيان ةأم حايا خيطب ،إىل النجايش ع  يد عمرو ب  أمية ال مري رسو  اهلل 

 وأنفذ، وياعث إليه م  عنده م  املسلمني -زوجها /ب[309] فتوامع زوجها  احلاشة قد هاجر  إىل

بالذهب أبرهة  جاريته إليهأرسل  ،النجايش وكان اخلاطب لرسو  اهلل  ،أربع ئة  ينار صداقها

قت حممداً ، وقد صد  نا صاحاة  ه  املل أوقالت: نبت م  أخذها مخسني  ينارًا فنعطتها ، فاملذكور

 هبانقمت ف ،فخرجنا إىل املدينة ة:أم حايا وآمنت به، وحاجتي من  أن تقرئيه مني السالم، قالت 

فقرأ  عليه م  أبرهة  ،النجايش كان يسنلني ع ف، فدخلت عليه املدينة  رسو  اهللحتى قدم 

            لسالم، وأنز  اهلل عز وجل :ا فر   ،السالم

ك الفحل ال ا، قا : كحاياةأم  الرسو  ، وملا جاء أبا سفيان تزويج ةبتزويج أم حايا أي: [7]املمتحنة: 

، وكتب إليه: يا رسو  اهلل ا ستني رجالً ابنه زهى أ، وبعث النجايش بعد قدوم جعفرقرع أنفه. ي

بايعت اب  عم  وأسلمت هلل رب العاملني، قد وقد بايعت  و ،أ هد أن  رسو  اهلل صا قًا مصدقاً 

ا   بنفيس فعلت والسالم علي  يا رسو  اهلل، فركاوتتيأ ابني أزهى، وإن  ئتوقد بعثت إلي  

ا ساعني  الاحر غرقوا، وواىف جعفر وأصحابه رسو  اهلل  واسطتوحتى إكا  ،سفينة ا أثر جعفر

، فقرأ عليهي رسو  الشامرجالً عليهي ثياب الصوف، منهي اثنان وستون م  احلاشة وث نية م  أهل 

  كان ينز  ع  : ما أ اه هذا بواسورة يس إىل آخرها، فاكوا حني سمعوا القرآن وآمنوا، وقال اهلل 

.عيسى
 (4)

 

         :حممد  أي          

   منهاف  زالوا ياكون حتى فرغ  (كهيع )جعفر  قرأ عليهي :اب  عااس.
(5)

  

         :أمة حممد  أي.  

 ـــــــــــــــــ

 . {10/501}قاله قتا ة، انظر: تفسري الطربي  ( 1)

 القاموس املحيط، ما ة: رهب.  ( 2)

 /ب[ 188وحة ]انظر ل ( 3)

 .{302}وأسااب النزو  للواحدي  {407 -5/405}والدر املنثور  {10/501}انظر القصة ا تفسري الطربي  ( 4)

 .{2/76}تفسري الاغوي  ( 5)
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           ؟ وهي وقالوا هلي: مل آمنتين اليهو  عري  أل

 .ا أمة حممد  أي:          فنجابوهي هبذا 

           :أعطاهي أي       علق الثواب

 /أ[310]املوحدي  أي:      : تعاىلالقرتانه بابخالص، بدليل قوله  ؛بالقو 

 خالصيل ع  أن اب ل            :تعاىل قولها املؤمنني، 

 واملعرفة بالقلب مع القو  يكون إي ناً. 

           

ا بيت عث ن ب   ةصحابال، فاجتمع عرشة م  له الناس وبكوا ، فرق  يوم القيامة ككر 

اجلمحي، مظعون
(1)

وأبو  وعاد اهلل ب  عمرو ب  العاص ب  عمر،اب  مسعو  وا، ووعيلوهي أبو بكر  

،ا  وسل ن الفاريس، ومعقل ب  مقرنوسامل موىل أيب حذيفة، واملقد كر
(2)

ع  أن وحلفوا واتفقوا  

يرتهاوا ويلاسوا املسوح وجياوا مذاكريهي، ويصوموا الدهر، ويقوموا الليل وال يناموا ع  الفرش، 

وال ينكلوا اللحي والو ك، وال يقربوا النساء والطيب، ويسيحوا ا األرض، فالغ كل  رسو  اهلل 

 امرأته اخلوالء، وصا ف أم حكيي عون فلي يصا فه،ب  مظا، فنتى  ار
(3)

حق ما بلغني ))أ: فقا  

قد ، فقالت: إن كان وكرهت أن تادي ع  زوجهاكذب الفكرهت  ((زوج  وأصحابه؟ م 

هو  فنتى رسو  اهلل  ،عث ن أخربته بذل أتى فل   ،فقد صدق. فانرصف  أخربك عث ن

: ، وما أر نا إال اخلري، فقا  : ب قالوا ((أمل أنان أنكي اتفقتي ع  كذا وكذا؟)) :وأصحابه، فقا  

إن ألنفسكي عليكي حقًا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإي أقوم ))ثي قا :  ((مل أؤمر بذل  إي))

 ثي ((، فم  رغب ع  سنتي فليس منيوأنام وأصوم وأفطر، وآكل اللحي والدسي، وآيت النساء

؟ أما إي الدنياما با  أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم و هوا  ))فقا :  الناس، خطب

فإنه ليس ا  يني ترك اللحي والنساء، وال اختاك الصوامع،  ،لست آمركي أن تكونوا قسيسني ورهااناً 

وحجوا واعتمروا  ورهاانيتهي اجلها ، اعادوا اهلل وال ترشكوا به  يئاً، ،وإن سياحة أمتي الصوم

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة، وصوموا رم ان واستقيموا يستقي لكي، فإن  هل  م  كان قالكي 

 ـــــــــــــــــ

و وابنه وهاجر إىل احلاشة ه ،أسلي بعد ثالثة عرش رجال، ب  مج  اجلمحي ب  حايب ب  وهب عث ن ب  مظعون ( 1)

 .{4/461}. ابصابة  ف  بالاقيعوو  م  ما  باملدينة م  املهاجري  وهو أ ،السائب اهلجرة األوىل

ليس كل  و ،كان بنو مقرن ساعة كلهي صحب الناي . وله صحاة :ب  حااناقا  ، املزي معقل ب  مقرن أبو عمرة ( 2)

 .{6/183}لسابق . املصدر األحد م  العرب غريهي

 .{8/192}. املصدر السابق  ، زوج عث ن ب  مظعونبنت أيب أمية ب  حارثة السلمية أم حكيي ( 3)
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         :تعاىلفننز  اهلل  ((شد  اهلل عليهيف د وا ع  أنفسهي  ،بالتشديد

    (1)  

اجللوس  انيتهيإن رهاو /ب[310]إن سياحة أمتي اجلها  ا سايل اهلل،و، أمتي الصيام خصاءإن )): قا  

.((بعد الصالة ا املساجد وانتظار الصالة
 (2)

 

فحرمت اللحي، شوة، ن: يا رسو  اهلل إي أصات م  اللحي فانترش  وأخذتني و أن رجاًل قا أ

.هذه اآلية فننز  اهلل تعاىل
(3)

  

  املطاعي م ،م  احلال لذا  التي تشتهيها النفوس، امل أي:        :وقوله تعاىل

 : هو جب املذاكري أو ،ال تتجاوزوا احلال  إىل احلرام أي:     الطياة واملشارب اللذيذة 

        

         ى، فنما نما ، والطيب ما غذى واحلال  ما أخذته م  وجهه

وما ال يغذي فمكروه إال ع  وجه التداوي ،اجلوامد كالطني والرتاب
(4)

       

    

]نزلت[ ملا
 (5)

          ننا التي نيب نصنع ما، قالوا: يا رسو  اهلل اآلية 

            :تعاىل ننز  اهللفحلفناها؟ 
(6) 

دت ي محزة والكسائي وأبو بكر وبنلب  عاقدتي، اب  ككوان ق  ماالغة  بالتشديد،م  بقي ، واففخم  ع 

م  العقد ضد احلل،
 (7)

 فيها  إكا حنثتي ن يوعقدتي م  األقصدتي وتعمدتي، ما  واملعنى 

 ـــــــــــــــــ

ومسلي  {5063}وأصله عند الاخاري  {205}والواحدي ا أسااب النزو   {516 -514}أخرجه الطربي  ( 1)

 .ر أس ء الصحابةبدون كك {1401}

 الرمح  عاد  دي  ب  سعد، واب  أنعيوا إسنا ه ر   {2/370}وا رشح السنة  {2/77}ا تفسريه  أخرجه الاغوي ( 2)

 ور  ا احلديث  اهد.  ولاعض ما {578 -326}، ضعفه  اب  حجر ا التقريب زيا  ب 

لسيوطي ا الدر وزا  نساته الب  أيب حاتي واب  وا {205}والواحدي ا أسااب النزو   {3054}أخرجه الرتمذي  ( 3)

ورواه بع هي ع  ، حديث حس  غريبعدي والطرباي واب  مر ويه، ع  اب  عااس ريض اهلل عنه ، وقا  الرتمذي: 

.اهو وصححه الشيخ األلااي ا ورواه خالد احلذاء ع  عكرمة مرسال، عث ن ب  سعد مرسال ليس فيه ع  اب  عااس

 رتمذي. صحي  سن  ال

 .{2/78}قاله عاد اهلل ب  املاارك، تفسري الاغوي  ( 4)

 زيا ة م  )ب(. ( 5)

 .{10/523}أخرجه الطربي م  طريق عطية العوا ع  اب  عااس ريض اهلل عنه   ( 6)

 .{1/542}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 7)
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      اهلل  رسو كل مسكني مد م  طعام بمد ل وهو وهو رطل وثلث ،

ب  اعمر، وعااس واب  ب  ثابت واب  عند ام  غالب قو  الالد، وكذل  ا مجيع الكفارا ، 

 اهلل عمر وعيل ريض منهي، لكل مسكني مدان قوم أو عند، ب  يسار وعطاء واحلس ااملسيب و

الشعاي والنخعي  كذل ، واطعي م  احلنطة نصب صاع، وم  غريها صاعي: حنيفة وأبو (1) ،عنه 

،حنيفة جيوز أيبعند ال جيوز، وعند الشافعي ولو غداهي وعشاهي  (2) ،جماهدب  جاري واو
(3)

ذل  وك 

مسكني  ه إىلرصف حنيفة أيبعند وز جي، وعند الشافعي لو رصف الكل إىل مسكني واحد ال جيوز

ام،يأواحد ا عرشة 
(4)

إىل كمي أو عاد أو غني ال  رصف وال يرصف إال إىل مسلي حر حمتاج، فإن 

جيوز،
(5)

رصفه إىل أهل الذمة. حنيفةوجوز أبو  
 (6)

الزكاة إىل أهل عدم جواز رصف واتفقوا ع   

.الذمة
 (7)

       :م  خري قو  عيالكي أي. 

 .واخلل، واألع  اخلاز واللحي ازاألوسط اخلعايدة السل ي: 
(8)

 

         وأي، وهتكس وأمساكني، م عرشة اطعبني إ /ب[311] كفارة اليمنيهو خمري ا 

 أورساويل ك ،اسي الكسوةيكسو كل مسكني ثوبًا واحدًا مما يقع عليه فعتق رقاة، فإن اختار الكسوة 

. الشافعيوعطاء وطاووس، و جماهدوب  عااس عند ا،  نحو كل أوقمي  أو ع مة 
(9)

 

 (10) رع ومخار. للمرأة و ،ثوب واحد للرجلجب لكل إنسان ما جتوز فيه صالته، فأومال  و

 ـــــــــــــــــ

 . {6/179}انظر: أحكام القرآن للقرطاي  ( 1)

 .{4/117}كام القرآن للجصاص أح ( 2)

 .{4/117}أحكام القرآن للجصاص  ( 3)

 .{4/118}أحكام القرآن للجصاص  ( 4)

 .{7/68}األم للشافعي  ( 5)

 .{2/180}أحكام القرآن للجصاص  ( 6)

 . {2/33}نقل ابمجاع ع  كل  اب  املنذر، أحكام القرآن للقرطاي  ( 7)

 {.2/79}تفسري الاغوي  ( 8)

 .{546 -10/545}وتفسري الطربي  {96 -7/68}م للشافعي األ ( 9)

 .{2/160}أحكام القرآن الب  العريب  ( 10)
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كفوارا  عتوق رقاوة مؤمنوة، وكوذل  مجيوع الأاختار العتق  نوإ (1)،نيلكل مسكني ثوب :ب  املسيباو

ميوع إال اجلالرقاوة الكوافرة ا  والثوري وأبو حنيفوة جيووزان (2) ،ومجاع رم انالقتل  وكفارة كالظهار

  (4) .غري جائز وعتق املرتد باالتفاق (3) كفارة القتل،

وجوزه أبوو حنيفوة ا   ،ولدالوأم ال كاملكاتب  ،سليي الرق العاد املعتق ا الكفارة ويشرتط أن يكون

مقطوع إحودى اليودي ، وإحودى بال جيوز ف ،م  كل عيب يرض بالعمل وأن يكون سلي  (5) املكاتب،

 (6) عند الشافعي. الرجلني،

مقطووع إحودى بيمنع اجلواز، حتى جووز  ع  الك   كل عيب يفو  جنسًا م  املنفعة :حنيفة ووأب

 (7) .إهبامي اليدي مقطوع باليدي ، ومل جيوز 

          :كفارة اليمني ع  ابطعام والكسوة وحترير الرقاة،  اإكا عجز  أي

 أوم  ماله ع  قوته وقو  عياله وحاجته ما يطعي ل ام، والعجز أن ال يف أيجيب عليه صوم ثالثة 

 . امأيفيصوم ثالثة  ،يعتق يكسو أو

وال  (8)وإن مل يف ل ع  كفايته فليس له الصيام، ما يمكنه ابطعامإكا مل   :قاال ب  جاريااحلس  وو

بول إن  واء توابع وإن  واء فورق، والتتوابع أف ول وهوو أحود قوويل  ،مياالصوا عند قوم التتابع  بجي

  (9).الشافعي

 (10) .حنيفة والثوري و أب منهيكفارة القتل والظهار، كالتتابع قوم جب أوو

 ـــــــــــــــــ

 .{547/ 10}تفسري الطربي  ( 1)

 {7/96}األم للشافعي  ( 2)

 .{272-4/271}بدائع الصنائع  ( 3)

 {.6/181}أحكام القرآن للقرطاي {2/79}تفسري الاغوي  ( 4)

 .{4/268}بدائع الصنائع  {5/312}بته، وإال فال. أحكام القرآن للجصاص إكا مل يؤ   يئا م  كتا ( 5)

 .{7/69}األم للشافعي  ( 6)

 .{4/270}بدائع الصنائع  ( 7)

 .{10/558}أخرجه الطربي  ( 8)

 . {7/69}انظر: األم للشافعي  ( 9)

 .{6/183}والقرطاي  {4/121}أحكام القرآن للجصاص  ( 10)
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(ام متتابعا أيفصيام ثالثة ) :قرئو
 (1)

         :وال جتب  ،املذكور أي

ع  يمني  م  حلب))  لقوله؛ قوم دجيوز عن الكفارة ع  احلنث م  قد  وت  الكفارة إال بعد احلنث. 

((فرأى غريها خريًا منها فليكفر ع  يمينه، وليفعل الذي هو خري
 (2)

عمرمنهي  
(3)

واب  عااس وعائشة  

: إن كفر بالصوم قال الشافعي يقو  بل ،والشافعي واألوزاعيواحلس  واب  سريي ، ومال  

 .بدي ؛ إك هواحلنث ال جيوز
(4)

 .ال جيوز تقديي الكفارة ع  احلنثوعند أيب حنيفة   
(5)

 

     [311]يمني ع  ترك مندوب أو فعل الك  مل يإن إكا حلفتي فال حتنثوا،  أي: /ب

 تقدم م  احلديث، أو املرا  ترك احللب، ويكفر ملا  ،أن حينث نفسه ا هذي  مكروه، فاألف ل

          

        الق ر  وهو   ي إياها هنصا  ، لاألوثان هي

وهو  ،هو النصب ، ويقا :الصا  وخمفب هاب مو ،صب بفت  النون وسكون الصا مجع ن   ،للعاا ة

بفت  الزاء  ،ستقسي هبا واحدها زملاملي القداح ه   حجر تصب عليه  ماء الذبائ ، 

،وب مها
(6)

       :ه وينوذر م  تزيوقوتوسوث مويواوخ أي   :الرجس  أي

     

            ا اخلمر فإن  أما العداوة

،سعد ب  أيب وقاص بلحي اجلملرأس ، كفعل األنصاري الذي  ج عربدواسكروا إكا الشاربني 
(7)

 

ا  ثي ياقى حزينًا مغتاظاً ع  حرفائه.ومول والو  األهور عواموقول يورجوان الوكفر، وميسوا ا الوأمو
 (8)

   

        تعاىلع  ككر اهلل ا تغل ن م  ا تغل برشب اخلمر والق ر أل ،

  .انتهوا أي:، ستفهامأمر بلفظ اال      ختاط ا صالته و

 ـــــــــــــــــ

 وهي  اكة.  {560 -10/559}أيب ب  كعب ريض اهلل عنه ، انظر: تفسري الطربي قرأ هبا اب  مسعو  و ( 1)

 .{1652}ومسلي  {6722 -6622}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 2)

  .ا )ب( اب  عمر،  والصحي  ما ا األصل، ك  ا املصا ر ( 3)

 .{2/80}وي وتفسري الاغ {67 -7/66}واألم للشافعي  {6/178}أحكام القرآن للقرطاي  ( 4)

 .{4/115}أحكام القرآن للجصاص  ( 5)

 م  هذه السورة. {3}انظر ما ككره املصنب ا معنى اآلية رقي  ( 6)

 .{44، 43ح 1748}والقصة ا صحي  مسلي  ( 7)

 .{2/81}قاله قتا ة، تفسري الاغوي  ( 8)
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        :املحارم،  أي        

    

إال سقاه اهلل يوم القيامة  ،حرام ، إن حتً  ع  اهلل أن ال يرشبه عاد ا الدنيا كل مسكر))  قا 

.((م  طينة اخلاا ، هل تدرون ما طينة اخلاا ؟ قا  عرق أهل النار
 (1)

 

معترصها وحاملها ووماتاعها وعارصها وبائعها اخلمر و ارهبا وساقيها  لع  اهلل))  وعنه

 ((إليه وآكل ثمنهاواملحمولة 
(2)

 

 .((مخر وكل مخر حرام ) كل مسكر) :وعنه 
(3)

 

توا وهي يرشبون اخلمر وينكلون : كيب بإخواننا الذي  ماقا  الصحابةاخلمر  ملا نز  حتريي

            (4) م  ما  امليرس؟ فننز  اهلل تعاىل:

   الرشك  أي:     ، ورشبوا م  اخلمرم  ما  الق ر  /أ[ 312]أكلوا أي:

     :اخلمر وامليرس بعد حتريمه   اتقوا أي    :تعاىلرم اهلل احم أي،  

       أي:ثي اتقوا  ،، وآمنوا صدقواعنى األو  إكا ما اتقوا الرشكامل أو 

و اتقوا بابحسان وكل أحسنوا، أاز ا وا إي ناً، ثي اتقوا املعايص كلها و   ع  كل   اموا 

.حمس  متق
 (5)

 

  :فنزلت، ؛ ليختربواالصيد لوا بمجيءن ابتووحرمومي وهة وويواواحلديب ونولمومسوا كان الومل

        
  :قا و، له م  العايصائع طر الووفائدة الالوى ظه (6)

 ـــــــــــــــــ

 .{2002}احلديث أصله عند مسلي  ( 1)

وفيه: عاد الرمح  الغافقي، قا  املنذري: سئل عنه  {5716}وأمحد  {3380} هماجواب   {3674}أخرجه أبو  اوو   ( 2)

طعمة: رواه مكحو  بالكذب.  يباب  معني، فقا : ال أعرفه، وككره اب  يونس ا تارخيه، وقا : روى ع  اب  عمر، وأ

، ورواته ثقا ، ماجهقا  اب  حجر رمحه اهلل: صححه اب  السك ، وا الااب ع  أنس ب  مال ، رواه الرتمذي واب  

وع  أيب هريرة  ،ب  أيب حاتي ا العللاككره  ،ب  مسعو اوع   ،رواه أمحد واب  حاان واحلاكي ،ب  عااساوع  

 ورواه أبو  او  وع  عاد اهلل ب  عمرو ((وحرم اخلنزير وثمنه ،وحرم امليتة وثمنها ،اخلمر وثمنها إن اهلل حرم)) :مرفوعا

 خ األلااي ا صحي  سن  أيب  اوو .         يواحلديث صححه الش {4/73}. اهو التلخي  احلاري ب  العاص

 .{2003}أخرجه مسلي  ( 3)

وقا  الرتمذي: حديث حس   {210}والواحدي  {579 -10/577}والطربي  {3050}أخرجه الرتمذي  ( 4)

 .{1980}ومسلي  {2464}عند الاخاري  صحي . اهو وأص  منه حديث أنس 

 .{2/83}تفسري الاغوي  ( 5)

 وزا  نساته الب  أيب حاتي. {5/509}قاله مقاتل، الدر املنثور  ( 6)
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    ةً ويد الرب خاصوصوبلوا وتواب أي:ض، يوعواوتوع  ال،     :ه صغاروك أي

 هكاار أي:     ه،ووبي
(1)

 

        :فال يصيد وهو حمرم خياف اهلل ومل يره  أي ،      

       ، ابحرامصا  بعد  أي:
ثيابه.جلدًا، ويسلب  وبطنه ع ظهرهس: يوعااساب  

 (2)

  

           عمرة، مجع حرام، رجل حرام  وأبحج  :أي

؛رس  الي   . نزلت ا أيب، وأحرم  خل احلرموامرأة حرام، يقا : أحرم الرجل إكا عقد ابحرام
(3)

إك قتل  

.محار وحش وهو حمرم
 (4)

       قتله فلو قتل الصيد مع نسيان ابحرام،  العمد

 عند وأمره إىل اهلل تعاىل أمره أعظي م  أن يكون له كفارة،إك  ؛إلحرام فالحكي عليهل اعمدًا كاكر

،جماهد واحلس 
 

 .قتل الصيد كاكرا ً بحرامه فعليه كفارة إىلو أن يعمد أ
(5)

 

، قوا  الزهوري: د أكثورهيعنو لوزوم الكفوارةو قتول الصويد للمحورم العمود اوقتل اخلطن ك

 .الكفارةبقتل اخلطن  يوجبب  جاري: ال ابالسنة، و واخلطنعمد بالكتاب الا  الكفارة تثات
(6)

 

    يونالكوف     مرفوعمنون    م  بقي بد  م  اجلزاء، و ا، أي مرفوع

ع  ابضافة؛ (لمث)وجر تنوي   برفع جزاء م  غري
(7)

 ،مثله ألهني يستعملون ا إضافة اليشء 

 أي:  [137]البقرة:          :أكرم ، كقوله أي:يقولون: إي أريد أن أكرم مثل ، 

 ما أي:     يقرب م  الصيد املقتو  جيب عليه ما أي: /ب      [312]ب  آمنتي به. 

ينظران فحيكي باجلزاء عدالن،  أي:        ،القيمة ون م  حيث اخللقة  هشاهي

عمر وعث ن وعيل وعاد الرمح  ب  كهب إجياب املثل إىل م  النعي فيحك ن به، و به إىل أ اه األ ياء

،مر واب  عااس، وغريهي م  الصحابةععوف واب  
(8)

 ح   
ي ا بلدان خمتلفة وأزمان  تى باملثل، ك 

 ـــــــــــــــــ

 . {10/583}قاله جماهد، تفسري الطربي  ( 1)

 .{5/509}الدر املنثور  ( 2)

كان م  آخر  :ب  إسحاقاا  ، قمشهور باسمه وكنيته ،ميل  األنصاري الس   ب  عاا  كعب ب  عمرو،  بفتحتنيرس  أبو الي   ( 3)

 .{7/468}هو ابصابة 55.   أهل بدر م  يأ .م  ما  م  الصحابة

 ملقاتل ا تفسريه. {4/28} ونساه احلافظ اب  حجر ا الفت  {2/84}ككره الاغوي  ( 4)

 .{2/423}وزا  املسري  {11، 9، 11/8}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

 {.6/198}ام القرآن للقرطاي أحك ( 6)

 .{1/542}وإحتاف ف الء الارش  {2/255}انظر: النرش  ( 7)

 .{2/84}تفسري الاغوي  ( 8)
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 [ال تساوي] وا النعامة بادنه وهي ال تساوي بدنه، وا محار الوحش باقرة وه هيحكي حاكمف
(1)

 

 ، اه م  حيث اخللقةهو األإىل ما  هيساوي كاشاً، فد  أن نظريال  ووه ،وا ال اع بكاش ،بقرة

.والدبيس اخت والقمريوكالف ،وهدر احل م  اة، وهو كل ما عب   وا
 (2)

 

 (3) .أهني ق وا ا محام مكة بشاة ،ع  عمر وعث ن واب  عااس

.بجفرة ، وا الريبوع، وا األرنب بعناقزوا ال اع بكاش، وا الغزا  بعنوقىض عمر 
 (4)

 

     :وهديا نصب حا   ساكني احلرم،ملإىل الكعاة، فيذبحها بمكة يالغ هبا الكفارة  أي

أو تفسري أو مصدر، ،م  ال مري ا به
 (5)

فلذل  جاز  ،والتنوي  فيه مقدر (هديا)نعت لو  (بالغ)و 

           نعت النكرة به 
  (6).: املثل م  غري جنسهها: املثل م  جنسه، وبفتحالعني كرسبد  الع   :الفراء

 راهي، والدراهي  وم املثل  خمري بني أن يذب  املثل م  النعي، فيتصدق به، وبني أن يق  اجلاي  را : أناملو

 ؛ إك الحوظويصووم حيوث  واء ،أو يصوم ع  كل مود يومواً  ع  مساكني احلرم، هطعامًا، فيتصدق ب

 . فيه اءللفقر

  (7). يصوميتصدق به، أو  طعامًا ثيها ثي جيعل ،يالصيد  راهإن مل خيرج املثل يقوم  مال :قا  

مو   ءيشفوإن  واء رصف تلو  القيموة إىل  ،جب املثل م  النعي، بل يقووم الصويدو: ال يبو حنيفةوأ

مو  غوريه  (8)ن  اء صام ع  كل نصب صواع بور أو صواعإالنعي، وإن  اء إىل الطعام فيتصدق به، و

 (2) .ع  الرتتيب عندمها والشعاي والنخعي جزاء الصيد (1) يومًا.

 ـــــــــــــــــ

 .يا )ب( وال تساو ( 1)

. اللسان: فخت. وهي رضب م  احل م املطوق ،فاختة هواحد الفواختو {6/200}أحكام القرآن للقرطاي  ( 2)

 .  القاموس، ما ة: قمر، و بس.طائر أ ك  يقرقر والقمري: نوع م  احل م. والدبيس:

 .{4/382}االستذكار   ( 3)

وإسنا ه صحي  ك  ا التلخي  احلاري   ،{2/84}والاغوي بسنده ع  عمر ب  اخلطاب  ،أخرجه مال  ا املوطن ( 4)

ي  له سنة: العناق {2/284}
ت  ه  ،عزملأوال  األنثى م  . واجلفرة: ام  أوال  املعز ما مل ي  إكا بلغ أربعة أ هر وفصل ع  أما

ذ ا الرعي. النهاية ا غريب احلديث، ما ة: عنق، جفر. والريبوع:  وياة فوق اجلرك، طويل الرجلني قصري اليدي   وأخ 

 ، ما ة: ربع.  اللسانجدا، كيله كذيل اجلرك. 

 .{2/208}معاي الزجاج  ( 5)

 .{1/320}معاي الفراء  ( 6)

 .{6/203}أحكام القرآن للقرطاي  ( 7)

 ا )ب( وصاع. ( 8)
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     :زاء معصيتهوج أي ،       :ا اجلاهلية، أو  ،قال نزو  اآلية أي

        :اآلخرةا  أي .        

نعي مل  :فإن قا   /أ[313] ؟قالههل قتلت  يئًا م  الصيد  ،صيدًا متعمدًا يسن  اب  عااس: إكا قتل املحرم

ينتقي اهلل من ، وإن قا  مل أقتل  يئًا حكي عليه، فإن عا  بعد كل  مل فحيكي عليه، وقيل له: اكهب 

عليه، ولك  يمأل ظهره وصدره رضبًا وجيعاً،حيكي 
(3)

ا وج وا   اهلل  وكذل  حكي رسو  

.بالطائب
(4)

 

اب  عااس، وطاووس والثوري، دبحا ، عن للمحرم جيوز أكل حلي الصيدوال 
(5)

بو  ا بنن واحتجوا  

امة الليثيجث  
(6)

ان،بواء أو بوو   محارًا وحشيًا، وهو بواأل أهدى لرسو  اهلل   
(7)

قوا  فلو    ،فور ه عليوه 

((علي  إال أنا حرم هإنا مل نر   )):  ، قا هما ا وجه
 (8)

 

هريورة، وعطواء  وعمر وعث ن وأبو منهي، بإ ارته الاألكثرون إكا مل يصد بنفسه وال ألجله وأجازه و

  (9).فقهاء الكوفةومحد وإسحاق ، ومال  والشافعي وأب  جارياوجماهد و

قتوا ة بو   ا]أبوأن يوهأنوه صويد مو  أجلوه. والودليل عل ألنوه ظو  ؛ع  الصعب ب  جثاموة وإن  ر  

ربعي[
(1)

، ختلب مع أصحاب له حمورمني طريقالحتى إكا كان باعض  ا سفر، كان مع رسو  اهلل  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .{141 -4/140}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 .{6/203}للقرطاي أحكام القرآن  ( 2)

 .{2/85}تفسري الاغوي  ( 3)

واحلديث ضعفه الشيخ  {9757}والايهقي ا الكربى  {1416}وأمحد  {2032}واحلديث أخرجه أبو  اوو   ( 4)

 .{1875} ضعيب اجلامع الصغريي ا األلاا

 . {78 -11/77}انظر: تفسري الطربي  ( 5)

، عوف ب  مال  ه وبنيرسو  بينالآخى ، انو   عيش بي كان، حليب قريش ،الليثي الصعب ب  جثامة ب  قيسهو  ( 6)

  .{3/426}ابصابة 

معجي الالدان . ويسمى اليوم وا ي اخلرياة، از التهاميةوا  م  أو ية احلج وهي،املدينة م  الفرع أع   م  قرية :األبواء ( 7)

 قرياا م  اثني عرش  واملسافة بينه، رشق مستورة إىل اجلنوب كاهنا اآلنم، واندثر  م  زم  بعيدو ان:  {1/79}

     .{332}. معجي املعامل اجلغرافية كيال

 .{1194 -1193}ومسلي  {2573 -1825}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 8)

 .{6/207}والقرطاي  {149 -4/147}ص أحكام القرآن للجصا ( 9)
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  ،صوحابه أن ينواولوه سووطه فونبواسون  أف ،فرأى محارًا وحشويًا فاسوتوى عو  فرسوه ،وهو غري حمرم

 وهوي حورم، ،الناي فنخذه ثي  د ع  احل ر فقتله، فنكل منه بعض أصحاب فسنهلي رحمه، فنبوا، 

فل 
(2)

((.أطعمكموها اهلل إن  هي طعمة)): ، فقا وا رسو  اهلل أ رك 
 (3)

 

  صيد الاحر، عو  كعوب األحاوار،وقالوا هو م ،اجلرا  للمحرم قتل ا ورخ  قوم
(4)

واألكثورون  

واب  عااس قا ة م  طعام. ا أيرة، وعنه مت عليه، قا  عمر: جرا ة قتل، فإن خالفهع  
 (5)

  

             بالاحر مجيع املياههنا ها املرا. 

.لكي ىوطعامه ما رم ما اصطيد قا  عمر: صيده
 (6)

  

    بكل ميتته حال  السم  فن: سم  وغريه، املاء قس  حيوانو ،ل رةول منفعة لكي :أي

((واجلرا  السم  ميتتان: أحلت لنا)): لقوله  ؛ختالف أنواعهاحا  مع 
 (7)

 

أو انحسار املاء عنه ك ،إال أن يمو  بساب جييزهحنيفة ال  ووأب بساب أو بغري ساب، ما وسواء  

ه.وقوع حجر ونحو
 (8)

قس ن: قسي يعيش ا الرب كال فدع والرسطان، فال حيل أكله،  ا أيه غريو 

فلي جيوز أبو حنيفةاملذبوح،  /ب[313] وقسي يعيش ا املاء وال يعيش ا الرب إال عيش
(9)

 (7)لسم ،إال ا 

حية  :يقا  له ،يثر  وإن اختلفت صورها، كاجل   كلها سم ، ا، ألهنحال  كلالميت  وعند غريه

 وب  ثابت وأباواب  عااس و هبكر وعمر وابن وأب منهي، امااح اتفاق وع   كل احلية وه إك هو املاء،

هريرة وعطاء ومال  وظاهر مذهب الشافعي.
 (10)

 

 ـــــــــــــــــ
= 

فارس ، السلمي األنصاري اخلزرجيب  سلمة  أبو قتا ة ب  ربعي[ واملثات م  الصحيحني. وهو ربعياا النسختني ] ( 1)

 .{7/327}. ابصابة ما  بني اخلمسني والستني،  رسو  اهلل

 ا ب زيا ة ]ككروا كل [ ( 2)

 .{1196}ومسلي  {2914}الاخاري أخرجه  ( 3)

 .{2/77}تفسري الاغوي  ( 4)

 {.2/87}تفسري الاغوي  ( 5)

 .{11/61}أخرجه الطربي بنحوه  ( 6)

وعزاه الزيلعي ا  {1/254}قا : هذا إسنا  صحي . و ،والايهقي موقوفا {5716}وأمحد  {3314}أخرجه اب  ماجه  ( 7)

 {4/202}. حاان ا ال عفاء واب  عدي، وقا : له طريق آخرللشافعي وعاد ب  محيد واب   ،نصب الراية

 .{4/145}بدائع الصنائع  ( 8)

 ا ب زيا ة: ]منه[ ( 9)

 .{6/206}أحكام القرآن للقرطاي  ( 10)
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: فالتمساح؟ قا  نعي. له قيل ،ا املاء فهو حال  عيشه ءيشكل  :األوزاعي
(1)

 

،يأكلوا ال فا ع ألطعمته أن أهيل وقا  الشعاي: لو
 (2)

بالرسطان.بنس ال  :الثوري وقا  
 (3)

 

  .وظاهر اآلية حجة مل  أباح مجيع حيوانا  الاحر، وكذل  احلديث

((ماؤه احلل ميتته هو الطهور)): وضوء ب ء الاحرملا سئل ع  ال قا  
 (4)

 

                 القراءة     ب ي

،افم   ام يدام كخاف خي ،الدا ، وقرئ بكرسها
(5)

ع  حال ، ك  هو م حر  مل  ع  االاحر وصيد  

ِ واملحر  م، حر  غري امل   ما ال حيل و حيوان وحيش حيل أكله،كل هو و م إن  هو صيد الرب،م ع  املحر 

ال يؤكل وما  لد بني مااملتوو ،ال جزاء ع  م  قتلهب ،ا احلرم وابحرام قتلهفيحل م، اربح يسأكله فل

م   األن فيه جزء؛ اجلزاء ع  املحرموفيه  ،ال حيل أكلهيقتل و ،عا الذئب وال يؤكل، كاملتولد بني

 الصيد. 

((والكلب العقور ،والفنرة ،واحلدأة ،والعقرب ،احلية حال  ا احلرم: مخس قتله ))) : قا 
 6)

  

  (7) .عا  قا  سفيان ب  عيينة: الكلب العقور كل ساع

ليس ع  املحرم ا قتله  م  الدواب مخس)) وقا  
 (8)

والعقرب والفنرة جناح: الغراب واحلدأة  

 ((والكلب العقور
(

 
9)

 ((الساع العا ي يقتل املحرم))  قا و  
(10)

 

 ـــــــــــــــــ

  .{2/87}تفسري الاغوي  ( 1)

 .{6970}اجلامع  وصححه األلااي ا صحي  {3871}ع  قتل ال فا ع، أخرجه أبو  اوو   وير   هذا هني  الناي  ( 2)

 .{2/87}تفسري الاغوي  ( 3)

وقا  الرتمذي:  {3246 -388-386}واب  ماجه  {332}والنسائي  {69}والرتمذي  {83}أخرجه أبو  اوو   ( 4)

 .اهو وصححه الشيخ األلااي.وهو قو  أكثر الفقهاء ،حديث حس  صحي 

 .{4/430}قراءة حيي ب  وثاب، وهي  اكة، الدر املصون  ( 5)

 وأصل اخلرب ا الصحيحني ك  سينيت بعد قليل. {1847}أخرجه أبو  اوو   ( 6)

 .{2/90}تفسري الاغوي  ( 7)

 ا )ب( بالتقديي والتنخري. )ليس ا قتله  ع  املحرم( ( 8)

 .{1199}ومسلي  {3315 -1826}أخرجه الاخاري  ( 9)

 ع  والعمل ،حس  حديثوقا  الرتمذي :   {3089} ماجهواب   {838}والرتمذي  {1848}أخرجه أبو  اوو   ( 10)

 .العا ي الساع يقتل املحرم :قالوا ،العلي أهل عند هذا
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إال األعيوان  ،هد والنمر واخلنزيورالفك، إكا قتله املحرماجلزاء في ال يؤكل حلمه أوجاوا  فقهاء الكوفةو

وقواس الشوافعي عليهوا مجيوع موا ال  (1)،ةقاسوا عليها الذئب فلي يوجاوا فيه كفارفاملذكورة ا اخلرب، 

حيووان مسوتخاث اللحوي،  (2) املجمووع نوإ، بع ها سااع ضارية وهوام قاتلة وطوريإك  ؛يؤكل حلمه

 (3) .وحتريي األكل جيمع الكل

        ،النفرا ها أو سميت كعاة لرتبيعها، وكل بيت مربع كعاًة

م  جاناي القدم،  /أ[314]روجهخلالكعب ومنه  ،اخلروج ، وأصلهاو الرتفاعها م  األرضأ م  الاناء،

رمته،ألن اهلل تعاىل حرمه وعظي ح ؛يت احلرامومي الاووس ،ةواريوجولاديا وت ثواوعوتكومنه 
(4)

   

  باأللبوم  بقي ألب غري اب  عامر ب،
(5)

ألن فقوامًا هلي ا أمر  ينهي و نياهي، أما الدي   أي: 

هي أحد ا احلرم يلإبه يقوم احلج واملناس ، وأما الدنيا ف  جياى إليه م  الثمرا ، وكانوا ال يتعرض 

 :ومعنى ،حرموجة واملوحوكو القعدة وكو الو رجب  األ هر احلرم وهي راامل    ، بسوء

    ا وتوقوا الوون فيهونونموي أي: ،  بقيوم راءةوقب وهي وباألل      را امل 

 .، فذل  القوام فيهوبسوقه أهني كانوا ينمنون بتقليد اهلدي

                   ار واق ابخاوقد س

  ژہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ   ژ :قولهبشب ع  األرسار، ويوب والكوع  الع

إك هو راجع ؛ اآلية    قا  فلذل   إخااره بتحريفهي الكتب ونحو كل ، هومثل  [41]املائدة:

املرا  جعل اهلل تعاىل الكعاة قيامًا للناس؛ ألنه يعلي صالح الناس ك  يعلي ما ا السموا  أو  ،إليه

وما ا األرض.
(6)

             

       :التاليغ أي  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ 

ب  ا اج  ج  ، نزلت ا ضايعة الاكري، وح  كرس   أي:        ،احلال و احلرام أي:

 ـــــــــــــــــ

 .{132 -4/131}أحكام القرآن للجصاص  ( 1)

 ا )ب( اجلميع. ( 2)

 .{2/229}األم للشافعي  ( 3)

 .{2/90}اللسان، ما ة: كعب، وانظر األقوا  ا تفسري الاغوي  ( 4)

 .{1/503}وإحتاف ف الء الارش  {2/247}انظر: النرش  ( 5)

 .{2/90}تفسري الاغوي  ( 6)
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ا أو  مذكورة ، والقصة كانوا مرشكنيتتعرضوا للحجاج وإن وال  أي:    بكر ب  وائل، 

السورة،
(1)

         
يشء  ال تسونلوي عو ))حتى أحفوه املسنلة، فصعد املنورب فقوا :  أنس: سنلوا رسو  اهلل 

كل رجل الف رأسوه ا ثوبوه ياكوي، فوإكا رجول كوان إكا فإكا  ،  يمينًا و  الً فنظر ((اليوم إال بينته

عمور: رضوينا  قوا ثوي  ((حذافة))قا :  غري أبيه، فقا : يا رسو  اهلل م  أيب؟ ىلإدعى ي   الحى رجال

ت أيوموا ر)): رسوالً، نعوك باهلل م  الفت ، فقا  رسو  اهلل  باهلل ربًا، وبابسالم  ينًا، وبمحمد 

[خلري]ا ا
(2)

((ته  وراء احلائطأيصور  يل اجلنة والنار حتى ر هيوم قط، إنوالرش كال  
 (3)

 

أصل           /ب[314]:يقرأككر هذا احلديث إك وكان قتا ة 

،:  يئاءا وزن فعالء، فنقلت اهلمزة إىل أو  الكلمة طلاا للخفة فصار  أفعاءأ ياء
 (4)

وإن  هو  ،كننيق 

ومجعها أ اوي وأ ايا عند  ، وقيس وإن  هو قووس، فل  رصفت ع  وجهها منعت الرصف،أنوق

اخلليل،
 (5)

وغريه خيالفه ا أصلها، والقو  قو  اخلليل. 
(6)

 

      :قالت أم عاد اهلل ب  حذافة لعاد اهلل: ما تسؤكي، ف لكيإن تظهر  أي

منت أن تكون أم  قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل اجلاهلية آت باب  قط أعق من ، سمع

حلقني بعاد أسو  للحقته.أواهلل لو  :قا  عاد اهللففتف حها ع  أعني الناس؟ 
 (7)

  

سوك  فواعب عنوا يعوب اهلل عنو ، ف ،بجاهليوة إنوا حوديث عهود ،ن عمر قا : يا رسو  اهللأوروي 

غ اه.
(8)

 

: فيقوو  الرجل ت ل ناقتوههذا يقو  ثي : م  أيب؟ منهي يقو  الرجلواستهزاًء،  هكان قوم يسنلونأو 

  (9).هذه اآلية تعاىل   ناقتي؟ فننز  اهللأي
 ـــــــــــــــــ

 بل هو: احلطي، واسمه: رشي  ب  ضايعة الاكري، وتقدمت القصة والرتمجة ا اآلية الثانية م  السورة. ( 1)

 واملثات م  الاخاري. .اخلريك األصلا  ( 2)

 .واللفظ للاخاري {2359}ومسلي  {6362}أخرجه الاخاري  ( 3)

 ا )ب( لفعاء. ( 4)

 الكتاب لسياويه. ( 5)

ي ن ، والدر املصون  ( 6)  .{4/434}وانظر ا تفصيلها: اللسان، ما ة:   

 .{136ح 2359}أخرجه مسلي  ( 7)

، وإسنا ه هال ، ك  قا  املحقق  اكر؛ ألن فيه عاد العزيز ب  أبان، كذاب.   أخرجه الطربي بسنده ع  أيب هريرة  ( 8)

{11/103}. 

 .{4622}أخرجه الاخاري  ( 9)
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يوا قوا  رجول: أا كول عوام ف [٩٧آل عمران: ] ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ ملا نزلت:  أو

أقوو  نعوي؟  ما يؤمن  أنو)): فقا  ،فنعرض عنه عا  مرتني أو ثالثًا،ي ث ،فنعرض عنه ،رسو  اهلل

ولو قلت نعي لوجات، ولو وجات ما استطعتي، فاتركوي ما تركتكي فإن  هل  م  كان قالكي بكثرة 

يوتكي عو  يشء إكا أمرتكي بيشء فنتوا منوه موا اسوتطعتي، وإكا هنوسؤاهلي واختالفهي ع  أنايائهي، 

هذه اآلية، فننز  اهلل تعاىل ((فاجتناوه
 (1)

عو  الاحورية والسوائاة والوصويلة   هنزلوت حوني سونلوأو  

 ها؟واحلام، أال تراه ككرها بعد
(2)

 

          :يى ينز  القرآن بحكي م  فرض أو هنصربتي حتإن  أي 

، فإكا سنلتي عنها حينئذ تاد هتكي إليإليه حاجة ومست حاج، وليس ا ظاهره رشح ما بكي أو حكي

 أي:               ى         لكي

 .فنهلكوا صاروا كافري  هبا

يخلشنا
(3)

وحد حدو ًا  ،وهنى ع  أ ياء فال تنتهكوها ،وهاساقفرائض فال ت إن اهلل فرض)) 

.(فال تعتدوها، وعفا ع  أ ياء م  غري نسيان فال تاحثوا عنها(
 (4)

  

 ـــــــــــــــــ

 .اهو غريب حس  حديث عيل حديث وقا  الرتمذي: {2884}واب  ماجه  {12695 -814}أخرجه الرتمذي  ( 1)

 . {11/111}قو  جماهد، انظر: تفسري الطربي  ( 2)

ا، إىل قومه فنسلمو أرسله الناي  ،ختالفا كثرياا اسي أبيهوواختلب ا اسمه  ،معروف بكنيته، اخلشني  هو أبو ثعلاة ( 3)

 .{7/59}هو ابصابة 75 

مرفوعا، م  طريق مكحو ، ومل يص   {7114}واحلاكي  {589}والطرباي  {184 -4/183}أخرجه الدارقطني  ( 4)

وللحديث  واهد،  ،مرفوعا له الس ع م  أيب ثعلاة، واختلب ا رفعه ووقفه ع  أيب ثعلاة. وحسنه النووي ا األربعني

 . {520}ا جامع العلوم واحلكي  ككرها اب  رجب
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              :بيشء م  كل . /أ[315]ر اهلل تعاىلمأ ما أي 

 قوها وتركووا احلمول عليهوا  أي: .الاحرية هي الناقة إكا ولد  مخسة أبط  بحروا أكهنا :اب  عااس

نكلوه ف ،ولدها ككرًا نحوروه سجاء خام نإ، ومل جيزوا وبرها ومل يمنعوها املاء والكأل، ثي يركاوهامل و

تكوون كهنوا، وتركوهوا وحورم عو  النسواء لانهوا ومنافعهوا، والرجا  والنساء، وإن كان أنثى بحروا أ

 (1) منافعها للرجا ، فإكا ماتت حلت للرجا  والنساء.

يرشب لانها إال  فلي يركب ظهرها ومل جيز وبرها والو كانت الناقة إكا تابعت ثنتي عرشة إناثًا سيات أ

 ع  هوذاكنمها، ف ها ا اببل،ع أمأكهنا ثي خيل سايلها م تما نتجت بعد كل  م  أنثى  قوضيب، 

 (2)الاحرية بنت السائاة. 

ة:[أبو عايد]
 (3)

فقوا  إن  وفاي اهلل  ،له قريب غاب وأإكا مرض  ما كان ينذره الرجلالسائاة  

ناقتي هذه سائاة، ثي يسياها فوال حتواس عو  رعوي  فاعريي هذا أو أو ر  غائاي تعاىل أو  في مرييض

،حريةوال ماء وال يركاها أحد كالا
 

و هو العاد يسيب ع  أن ال والء عليه وال عقل وال مرياث.أ
 (4)  

((.أعتقمل   إن  الوالء)): قا  
 (5)

 

 هوي مو والوصويلة:  [ 21احلاقوة: ] ژھ  ھ  ژ و ة، كوا  ومسي و أي:مفعولوة، والسائاة فاعلة بمعنى 

 أنثىالرجا  والنساء، وإن كان  هكبحوه فنكل االسابع ككرفإن كان  ،ساعة أبط  الشاة الغني إكا ولد 

وإن كان ككرًا وأنثى استحيوا الذكر م  أجل األنثى، وقوالوا: وصولت أخاهوا فلوي  ،تركوها ا الغني

يذبحوه، وكان لا  األنثى حرامًا ع  النسواء، فوإن موا  منهوا يشء أكلوه الرجوا  والنسواء مجيعوا. 
(6)

 

ظهره فال يركب  لقد محى و إكا نتج م  صلاه عرشة أبط ، قالواأولده،  لدو الفحل إكا ركب احلام:و

وال حيمل عليه وال يمنع م  كأل وال ماء، فإكا ما  أكله الرجا  والنساء.
 (7)

 

 ـــــــــــــــــ

 .{11/129}أخرجه الطربي م  طريق عطية العوا، وهي طريق ضعيفة  ( 1)

 .{2/73}تفسري املاور ي  ( 2)

 . {2/93}ونقله عنه الاغوي  {1/180}ا النسختني: أبو عايد، والكالم ا جماز القرآن أليب عايدة  ( 3)

 .{2/93}والاغوي ع  علقمة  {1/179}و  الثاي ككره أبو عايدة ا جمازه ع  احلس  األثرم الق ( 4)

 .{1075 -1504}ومسلي  {2155 -456}أخرجه الاخاري ا مواضع  ( 5)

وأما قو  املصنب: هي م  الغني. يوهي أنه ال يكون م  غريها م  هبيمة  {2/74}قاله عكرمة،  تفسري املاور ي  ( 6)

مع أنه نقل ع  اب  املسيب ومرسوق أن الوصيلة تكون م  اببل. والطربي قا : وأما الوصيلة م   األنعام؛

 . {126، 11/124}وتفسري الطربي  {4623}نعمهي...اهو فجعله عاما ا هبيمة األنعام. انظر: صحي  الاخاري 

 .{11/129}انظر: تفسري الطربي  ( 7)
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 رها للطواغيت فال حيلاها أحد مو  النواس، والسوائاة كوانوا  عب  املسيب: الاحرية التي يمنا

 (1) يشء.اوهنا آلهلتهي ال حيمل عليها ويسي

أو  و ،ا النار، وكان أو  م  سيب السوائب هجير قصا (2) [ي]حلب   وت عمرأير)):  قا 

ته ا أيومحى احلام، فلقد ر ،، ووصل الوصيلةوبحر الاحرية ونصب األوثان ،م  غري  ي  إس عيل

،اخلزاعيجون ب   الناس بنكثي هوهو أ ا النار يؤكي أهل النار بري  قصاه،
 (3)

رضوي أيفقوا  أكوثي:  

(( اهه يا رسو  اهلل؟ فقا : ال إن  مؤم  وهو كافر
 (4)

  

          (5) :هبا اهلل ا قوهلي أمرنا أي    جت    :أي 

 .ريمهأمر اهلل تعاىل وحتليله وحت

             :بيان الرشائع ا القرآن م  أي،    

      :م  الدي  أي،          ڤ    :ال أي 

الزموا  أي:نصب إغراء،         ، يعلمون  يئا م  التوحيد وال سنة ناي

 .          هبا خريا اأنفسكي واصنعو

((.يو   أن يعمهي اهلل تعاىل بعقابه ،فلي يغريوه ارأوا منكر إن الناس إكا)): قا  
 (6)

 

يسوومونكي سووء عليكي رشاركوي فأو ليستعمل  اهلل  ،ولتنهون ع  املنكر لتنمرن باملعروف))قا  و

((العذاب، ثي ليدع  خياركي فال يستجاب لكي
 (7)

 

كن ا ابمساك ع  تغيريه هو الرشك الذي ينطق به املعاهدون م  الذي أو :الصديقأبو بكر 

 (8) الفسوق م  أهل ابسالم. وال يدخل فيهأجل أهني يتدينون به، وقد صوحلوا عليه، 

 ـــــــــــــــــ

 . {4623}أخرجه الاخاري  ( 1)

 األصل ]قيص[ واملثات م  صحي  مسلي.ا   ( 2)

 .{1/106}. ابصابة اخلزاعي ب  منقذ ب  ربيعة واسمه عاد العزى ،ب  أيب اجلوناأو  أكثي ب  اجلون ( 3)

 .{51و 50ح2856}ومسلي  {4623}أخرجه الاخاري  ( 4)

 (.  /ب[ ا اآلية عند الكلمة: )كفروا315هناية اللوحة ] ( 5)

 .حس  صحي  وقا  الرتمذي: {4005} ماجهواب   {3057 -2168}والرتمذي  {4338}أخرجه أبو  اوو   ( 6)

 وفيه وقا  ا جممع الزوائد: {1401}ورواه الطرباي ا األوسط  {11/149}أخرجه الطربي مرسال ع  السدي  ( 7)

 .{12134}. اهو غريها ا وضعفه ،رواية ا معني اب  وثقه وقد ،مرتوك وهو ،عيل ب  حاان

ثي قرأ - يا أهيا الناس إنكي تقرءون هذه اآلية:وقوله: { 2/95} يتفسري الاغو، كالم أيب عايد يرشح قو  الصديق  ( 8)

 : وككر احلديث..يقو  وت عوهنا ا غري موضعها وال تدرون ما هي، وإي سمعت رسو  اهلل  -اآلية
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يرضوكي مو  ضول مو  أهول الكتواب  ال: أي (1)ا اليهو  والنصارى، هي: ب  جارياجماهد و

 فخذوا منهي اجلزية واتركوهي.

.]واهنوا ع  املنكر ما قال منكي، فإن ر  عليكي فعليكي أنفسكي باملعروف اب  مسعو : مروا
 (2)

 

[مروا باملعروف))ع  هذه اآلية فقا :  ل ئوس
 (3)

 ،ت  حا مطاعواأيحتى إكا ر ،اهوا ع  املنكرتنو 

و ع أمر العوام، فإن  ،فعلي  نفس  ،مرا ال بد ل  منهه، وأأيبر أيو نيا مؤثرة، وإعجاب كل كي ر

 ((اض ع  اجلمرام الصرب، فم  صرب فيه  ق  أيورائكي 
(4)

 .احلديث 

[ألهواءا]أصحاب  نزلت ا أو
(5)

وسئل اب  مسعو  ع  تنويلها، فقا : ليس هذا بزمان تنويلها، قا   

 . وهنا السويب والسووط والسوج  لإكا جعفمتى؟ قا :  :قائل
(6)

        

  ڇ      

ب  أوس الداري متيي خرج
(7)

بداءوعدي ب   
(8)

جتارة إىل الشوام، ومهوا نرصوانيان، ومعهو  ا  

ب  العاص، وموىل عمر بديل
(9)

وألقواه ا فكتوب كتابوا فيوه مجيوع متاعوه  ،فمرض بديل ،وكان مسل  

جوالقه
(10)

ففتشوا  ،يودفعا متاعوه إىل أهلوه، وموا  بوديلأن  إليه أوىص ا تد مرضه  فل  ،خيربمهاومل  

ع إىل  فعوا املتواوف ة فغياواه، م  فيه ثالث ئة مثقا   ،بالذهب اً م  ف ة منقو  اً منه إناء انخذف ،متاعه

فقالوا: هل باع صاحانا  يئا م   ،فجاؤوا متي  وعديا ،نصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معهف ه،أهل

وقد فقدنا منها إناء م   ،ما معه /أ[316] وجدنا ا متاعه صحيفة فيها تسميةقد إنا  :: ال، قالواوامتاعه، قال

 ـــــــــــــــــ

 . {2/443}ا  املسري وز {11/152}انظر: تفسري الطربي  ( 1)

 .{2/96}تفسري الاغوي  ( 2)

 مابني املعكوفني ساقط ا األصل، والتصحي  م  )ب(. ( 3)

. غريب حس  حديثوقا  الرتمذي:  {4014}واب  ماجه  {3058}والرتمذي  {4341}أخرجه أبو  اوو   ( 4)

 مها. وغري {3957} ماجهواب   {4343 -4342}ولاعض احلديث  واهد، عند أيب  اوو  

 .  {2/96}ا النسختني: اآلية. واملثات م  تفسري الاغوي  ( 5)

 .{5/566}أخرجه السيوطي ا الدر املنثور، وعزاه لسعيد ب  منصور وعاد ب  محيد،  ( 6)

قصة عنه ع  املنرب  ناي ال حدثو فنسلي سنة تسع هو وأخوه، كان نرصانيا، ب  الدار أبو رقية الداري متيي ب  أوس ( 7)

 .{1/368}ه، ما  بالشام. ابصابة كل  م  مناقا د  وع   ،اجلساسة والدجا 

 .{4/468}. املرجع السابق ال يص  لعدي عندي صحاة :ب  عطيةاقا  و ،ال يعرف له إسالم، عدي ب  بداء ( 8)

 .{1/274}. املرجع السابق م  املهاجري . موىل عمرو ب  العاص ،هميالس ب  أيب مريي بديل ( 9)

 جوالق. ، ما ة: ، اللساناأل وعية م  وعاء اجلوالق ( 10)
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[وىصموا ] ،ا نودريم فيه ثالث ئة مثقا  ف ة، قاال: ،ا بالذهبهً ف ة ممو  
 (1)

دفعوه ب وأمرنوالنوا بيشوء  

فوننز   ،عو  ابنكوار، وحلفوا اأرصو علي، فاختصموا إىل الناي م   بابناءوما لنا  ،إليكي فدفعناه

ليشووووهد  أي:               (2) :تعوووواىلاهلل 

أن الشها ة في  بينكي ع  الوصية عند املو  اثنوان، أو املرا  خرب، ولفظه أمر معناهاثنان، 
(3)

واالثنوان  

،مها الشاهدان اللذان يشهدان ع  وصية املويص
 

: تعاىل وقا  ،نزلت  فيهو مها الوصيان، ألن اآلية أ

    عنى وا ة بموووالشهوو ،ذاو  هوووعوووف ،يمووني، وجعوول الووويص تنكيوودا هيلزموو الشوواهد الو

 صواحاا أي:       [2]النـور:         تعواىل: قولهوكاحل ور، 

 ، يونكيو مو  غوري ملوتكي أي:      ن، وؤمنوامل اأهيول  يونكي هومو  أ أمانة وعقل،

عند مجاعة، منسوخة واآلية
(4)

عند مجاعوة و، كانت  ها ة أهل الذمة ا االبتداء مقاولة ثي نسخت وأ 

كافري .مل نجد مسلمني فنشهد  نثابتة، وقالوا: إ يه
 (5)

  

 أي    عو  كوافري د  فن وه   ،ده ع  وصويتهشه  ومل جيد مسل  ي   ،أرض غربةا رشي : م  كان 

 ،ل الكتاب أو عادة األوثان، فشها هتي جائزة، وال جتوز  ها ة كافر ع  مسوليه ي  كانا م   ي  أ

 (6) وصية ا سفر. اإال 

 ـــــــــــــــــ

 ا )ب( إن  أوىص. ( 1)

 ب  حممد النرض أبوفيه و ،بصحي  إسنا ه وليس ،غريب ديثوككر الرتمذي: أن احل {3059}أخرجه الرتمذي  ( 2)

، وأصل هانئ أم موىل صال  أيب ع  رواية املدي النرض أيب لسامل عرفي وال، احلديث أهل تركه قدو ،الكلاي السائب

 .{2780}اخلرب عند الاخاري 

 .{1/323}انظر: معاي الفراء  ( 3)

كام القرآن وأح {11/190}ي، انظر: تفسري الطربي والشافع ومال  فةنيحوأيب  والنخعي أسلي ب  زيدوهو قو   ( 4)

 . {4/161}أحكام القرآن للجصاص  {141، 2/137}أحكام القرآن للشافعي  {6/226}للقرطاي 

وحييى ب  يعمر  والشعاي سريي  واب  ورشي  جاري ب او املسيب اب  وسعيد ، عااس اب قو  أيب موسى األ عري و ( 5)

وزا  املسري  {304 -2/303}املنسوخ للنحاس وقتا ة والسدي، والثوري وأيب عايدة وهو قو  احلنابلة، الناسخ و

{2/446}. 

 . {163 -11/162}انظر: تفسري الطربي  ( 6)
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 ،ومل جيد مسل  يشهده ع  وصويته (1)،ءن رجال م  املسلمني حرضته الوفاة بدقوقاإ :الشعاي

فقا : هذا أمر مل يك  بعد الذي كوان عو   ،فةبالكو نتيا األ عريفم  أهل الكتاب،  خرج كافري فن

 (2) فنحلفه ، وأمىض  ها هت . رسو  اهلل عهد 

حيكي وعشريتكي،  م  غري أي:       ،م  حي املويص أي:     و أ

ء م  األحكام،، وقالوا: ال جتوز  ها ة كافر ا يشاحلس  والزهري وعكرمة الهق
(3)

     

   :سافرتي أي      :إليه  فنوصيتي إليه  و فعتي مالكي أي، 

 أي:      أن   كي فيهحلفا ،عليه  وا عوا عليه  خيانة ،فاهتمه  بعض الورثة

ب  جاري وقتا ة االشعاي والنخعي و عندهذا  زائدة،    و العرص للحلب بعد صالة  هنتوقفو

،فيه ألن مجيع أهل األ يان يعظمون كل  الوقت، وجيتناون احللب الكاكب غريهي؛و
(4)

بعد  وأ 

صالة الظهر،
(5)

يان بصالة العرصألهن  ال ياال ؛ه ووملت /ب[316] وهونول  يوالة أهود صوعوو بأ 
(6)

  

   :حيلفان  أي    :الشاهدي   أي: ككتي ا قو  الشاهدي  وصدقه ،   أي

: ال نحلب أي       اللذي  ليسا م  أهل ملتكي، فإن كانا مسلمني فال يمني عليه ،

  نا لولو كان املشهو  له كا قرابة  أي:       جحده كاكبني ع  عوض ننخذه أو حق ن

    ها ة ئألنه أمر بإقامتها وهنى ع  كت هنا، وقر تعاىل؛ الشها ة إىل اهلل تفيأضو (  ً ( 

 حرف القسي، م ممدو ، جعل االستفهام عوضا   (ه  وللآ)تنوي  الب
(7)

    هلل  أ منونة    ها ةً    يروو 

 واهلل، أي:ع  ابتداء اليمني،  ،بقطع األلب وكرس اهلاء م  غري استفهام
(8)

      ۇ   

:سو  اهللفل  نزلت هذه اآلية ص  ر ،إن كتمناهام  اآلثمني نكون  أي  و عا متي   ،العرص

  ، وخ تانا  يئا مما  فع إليه  فحلفاأهن  مل خي ،ا فاستحلفه  عند املنرب باهلل الذي ال إله إال هووعدي

، فقالوا: أمل تزع  أن ها رتيناه منقد  كنا فقاال: إنافنتامها بنو سهي،  ،ظهر ابناء بعد كل  ثي، سايله 

 ـــــــــــــــــ

 .{2/459}. معجي الالدان للخوارج وقعة هبا كان ،والفتوح األخاار ا ككر هلا ،وبغدا  إربل بني مدينة قوقاء:  ( 1)

 لااي.وصححه الشيخ األ {11/165}والطربي  {3605}أخرجه أبو  اوو   ( 2)

 .{6/226}أحكام القرآن للقرطاي  ( 3)

 . {175 -11/174}انظر: تفسري الطربي  ( 4)

 . {2/242}قاله احلس ، أحكام القرآن الب  العريب  ( 5)

 .{11/175}، تفسري الطربي ريض اهلل عنه رواه السدي ع  اب  عااس  ( 6)

 .{1/121}تسب قراءة عيل والشعاي ونعيي ب  ميرسة، وهي  اكة . املح ( 7)

 قراءة الشعاي، وهي  اكة . املرجع السابق. ( 8)
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فننز  اهلل  ،مها إىل رسو  اهلل وفرفع ،قر لكيأن ن كرهناف ،ةنا بينلك  تصاحانا مل ياع  يئا؟ قاال: مل 

    :تعاىل
(1)

    اليشء  اوقوع وور: الوعثول الوا، وأصومويانتهو: اطلع ع  خأي 

   الكاكب  حلفه بخيانته  وبإث  ن استوجاا االوصي املرا     :أي 

ب ي التاء ع          مقام الوصيني يقومان ،م  أولياء امليت فآخران

قرأ القراء إال حفصا، املجهو 
 (2)

)ع (  تكونفيهي وألجلهي و أي:     ومعنى  

 أي:فت  التاء واحلاء، حف  وبسااها االثي، احلالفان استحقا  ،ي ورثة امليتأو الالم، وهبمعنى ا، 

 أي:     مما ا رفع ع  الاد    وجب عليهي ابثي، حق واستحق بمعنى واحد، 

 أن األو  إال ،ا املعنى ( يآخر) ول انعتقام هذي  اخلائنني، ويشاه أن يكون مفليقي األوليان بامليت، 

 فقا  ،قا : ملا وصب اآلخري  ا املعنى ،ي خر  نعتا لآل   فم  جعل  نكرة وهو معرفة،

ع  بكر  محزة وأبو ،واألو  أوىل، واألوليان تثنية األوىل، وهو األقرب قارب املعرفة،)م  الذي ( 

( األولني)عاصي 
(3)

: إكا ظهر  خيانة عنىاملو، يت ا أولياء املأيهي ، و(الذي )باجلمع بدال م   

: أي         امليت ةبايقوم اثنان آخران م  قر /أ[317]احلالفني

 : أ هد ويقا، يمني أي: [6: لنور]ا   ژ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈژ : قوله تعاىلكيميننا أحق م  يمينه ، 

 .أقسي باهلل ك  يقا :باهلل، 

.يمنيالقسي  :عااساب  
 (4)

 (5) .أبو العالية وإبراهيي: إكا قا : أقسمت فهو يمني   

 (6) والشعاي: إكا قا : أقسمت فليس بيشء حتى يقو  باهلل.عطاء 

    (7) كفارة.فليس بيمني حتى يقو  باهلل فعليه  ،احلس : إكا قا : أقسي وأحلب وأ هد

    :اليمني، هنا  ابالشها ة ه؛ إك املرا  ن  ها تنا أحق م   ها هت إا قولنا  أي   

  ۆئ      

 ـــــــــــــــــ

 . {11/188}انظر: تفسري الطربي  ( 1)

 .{1/543}وإحتاف ف الء الارش  {2/256}انظر: النرش  ( 2)

 .{1/543}وإحتاف ف الء الارش  {2/256}انظر: النرش  ( 3)

 .{6/171}الدر املنثور  ( 4)

 .{3/83}مصنب اب  أيب  ياة  ( 5)

 .{3/84}املرجع السابق  ( 6)

 املرجع السابق. ( 7)
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فل  نزلت هذه اآلية قام عمرو ب  العاص واملطلب ب  أيب و اعة السهميان،
(1)

صالة فحلفا باهلل بعد  

صدق اهلل  :يه  وإىل أولياء امليت، وكان متيي الداري بعدما أسلي يقو  فعا ابناء إلو ،العرص

ألن  ؛اليمني إىل األولياء توإن  انتقل، وأستغفره تعاىل أنا أخذ  ابناء، فنتوب إىل اهلل ،ورسوله

حلب الوارث، أوىص يل  قدوقا :  ،م  ما  امليتالويص إكا أخذ  يئا ، والوصيني ا عيا أهن  ابتاعاه

ثي ا عى أنه ا رتاها م  الرجل فاعرتف  ،ا يد رجل تهلو ا عى رجل سلع مثلهأنكر كل ، و إكا

 املدعي، حلب املدعي أنه مل ياعها منه.

، فل  نصفها وعديأخذ  نصفها  ،بنلب  رهي كنا بعنا ابناء اب  عااس ع  متيي قا :

 ، وسلمت اخلمس ئة  رهي،نخربهتي أن عند صاحاي مثلهافنتيت موايل امليت ف ،أسلمت تنثمت

حلب عمرو واملطلب فنزعت اخلمس ئة م  عدي، ف،  اهلل رسو  صاحايفنتوا ب
(2)

فذل  قوله  

أحرى أن  ،كل  الذي حكمنا به م  ر  اليمني أي:          :تعاىل

   ، ابتيان بالشها ة ع  ما كانت وكذل  مجيع الناس ا ،الوصيان بالشها ة ع  وجههاينيت 

       :فيحلفوا ع   أقرب أن خيافوا ر  اليمني بعد يمينهي ع  املدعني أي

 أي:    هذا احلكي م  فا وخ ؛ن كاكبنيغرموا فال حيلفووحوا ويو وتوفويوهي وكذهبي فوتوخيان

  .الوعظ أي:     ا كل يشء كذب وخيانة

     جت      

       ،هو يوم القيامة      :أجابتكي أمتكي؟  يذال ما أي

 معنىبفعل ماض  /ب[317] يقولون أي:       ؟ حني  عومتوهي إيل  عليكي  واوما الذي ر 

  .االستقاا 

،هبا قرئو ،أنت أعلي به منا عل  إالعلي لنا  ال :ب  عااسا
 (3)

ال علي لنا بوجه احلكمة ع  أو  

 إيانا ع  أمر أنت أعلي به منا،سؤال  
(4)

.ال علي لنا ب  أحدثوا م  بعد وأ 
(5)

  

     ٿ     :تعلي ما غاب ونح  ال نعلي إال ما نشاهد. إن  أي 

 ـــــــــــــــــ

 .{6/132}أسلي عام الفت . ابصابة  ،سهي القريش السهميب   املطلب ب  أيب و اعة ( 1)

 .{2/99}تفسري الاغوي  ( 2)

 .{11/211}انظر: تفسري الطربي  ( 3)

 .{2/100}تفسري الاغوي  ( 4)

 .{11/211}اب  جريج، تفسري الطربي قو   ( 5)
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ا القلووب عو  مواضوعها، هبو ن للقيامة أهوواالً وزالز  توزو : إب  عااس واحلس  وجماهدا

اليوم ويذهلون ع  اجلواب، ثي بعودما ثابوت إلويهي عقووهلي يشوهدون عو  يفزعون م  هو  كل  

  (1) أممهي.

          والنعمة واحدة هنا وهي ا املعنى كر النعمة  كرها، ك

 :أي        جربيل  هو         مجع، 

   ،ثالثني  هرًا ثي رفع ةرسالالمكث ا و (2)وهو اب  ثالثني، نائ ،ناياً و صايا وتكلي الناس

    :العلي والفهي، و اخلط أي       :تصور أي 

     ،حيا يطريطريا  أي:            ،جتعلو

   :تصح   أي       م  قاورهي أحياء ي:أ،   

     :حني مهوا بقتل   اليهو منعت  أي     :أي 

 أي:    ہ           ر ك  الدالة ع  ناوت  وقد ك   املعجزا 

 هو  والصب،هنا و ژڄ  ژ محزة والكسائي املعجزا ، 
(3)

، وا هو  فيكون راجعًا إىل عيسى  

 . رجع إىل حممد ي

      :عيسى ، واحلواريون خواصأمر  وأأهلمت  أي ،   

      ۇ              

         هل أي ،انصا   ()رب  وإ غام الالم فيها بالتاء  ( ستطيع  الكسائي )هل ت :

)رب (رفع بالياء وي وم  بق ؟تستطيع أن تسن  رب 
 (4)

إن  قالوا هل  تعاىل، ا قدرة اهللوا يشك  مل  

ريد ت، وإن  يقدر ع  النهوضعلي أنه ت أنتو ؟معيتقوم هل تستطيع أن   قو  لصاحاتك  يفعل؟ 

، بمعنى واحد بمعنى يطيع، يقا : أطاع واستطاع، كنجاب واستجاب /أ[318] و يستطيعأ ؟فعلتهل 

 واغلط القوم نأ وأ .أطاعه اهلل تعاىل م  أطاع اهلل :ا اآلثار ؟ة سؤال جابرب  بإ  معناه: هل يطيعو

 (5) .قال استحكام املعرفة ا كل وقالو

 ـــــــــــــــــ

 .{2/100}تفسري الاغوي  ( 1)

 وهذا ال  ليل عليه. ( 2)

 .{1/545}وإحتاف ف الء الارش  {2/256}وأو  سورة يونس، انظر: النرش  ( 3)

 .{1/545}وإحتاف ف الء الارش  {2/256}انظر: النرش  ( 4)

 .{2/101}تفسري الاغوي  ( 5)
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سمي الطعوام يآلكلني الطعام، ونهنا تطعي اك (1)يميد إكا أطعي، :املائدة اخلوان عليه الطعام، م  ما ةو

املائدة بطوور   ولقد  وهد، فاعلة بمعنى مفعولة يوه ،يؤكل ع  املائدة إكاز، ملج ًا مائدة ع  اأي

، ومو  النواس مو  يقوو   رجا ، وهي صوخرة التوؤثر فيهوا املعواو   بشرب هلا زينا أ ب م  القامة

، مو  السو ءا قطعة مو  األرض لل ئودة النازلوة مسخت صخرة إك مسخ أرباهبا قر ة، والصحي  أهن

أبواهبوا وجمالسوها وخااياهوا منهوا، وقود صوور   و ،عندها ا احلجر الصولب بيو توقد نحتقالوا 

الايو  م  احلجر ك   تصور م  الطني واخلشب، فإكا  خلت قرصوا مو  قصوورها ور    الاواب 

فإكا هات الوري   يفتحه أهل األرض للصوقه باألرض، الث نية  راهي مل  صخرة (2)[خلفه]وجعلت 

، ولقد هل  فيها بكثار منه حتى يصل املاء بالرتابوحثت الرتاب مل يفت  إال بعد صب املاء حتته، وا

 (3) واهلل أعلي. ،خلق كثري هلذه العلة

       وئ     أو هناهي  (4) ،تعاىل اهللة ا قدرهناهي عيسى ع  الش

  (5) .يا  بعد ابي ني، فنهاهي ع  اقرتاح اآلهسنله األمي قالت يئًا مل  ا اهلل تعاىلسنلويأن 

       :اجةول حوربك ال أكول توأك أي،     :سك ووت أي ،

      :ن عيسى أمرهي أن أو أ إي نًا ويقينًا،بذل  نز ا  وبنن  رسو  اهلل،  أي

 يئًا إال أعطاهي، ففعلوا وسنلوا املائدة، تعاىل ماً، فإكا أفطروا ال يسنلون اهلل يصوموا ثالثني يو

  إال أعطاناًِ ال نسن  اهلل تعاىل يوماا ثالثني ومنوإنا إكا ص أي: ل ،كا  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ وقالوا: 

    ی   :و م  الشاهدي  أاوة والرسالة، هلل بالوحدانية والقدرة، ول  بالن أي

،ل  عند بني إرسائيل إكا رجعنا
 

  :فعند كل 

                  :أي 

اليوم كل   نتخذنا أأو  ،لعو ه ورجوعه /ب[318] عيدا عيدالسمي علينا، وحجة و تعاىل عائدة م  اهلل

ب  ا ،نح  وم  بعدنا و نصيل فيهأنح  وم  بعدنا،  هنعظم أي:الذي أنزلت فيه عيدًا ألولنا وآخرنا، 

.ينكل منه آخر الناس ك  أكل أوهلي أي:عااس: 
(6)

  

 ـــــــــــــــــ

 ما ة: ميد.انظر: لسان العرب،  ( 1)

 ا )ب( وراءه. ( 2)

 واهلل أعلي بصحته. {2/4}املائدة التي  اهدها مكان  هذا م  كالم اب  العريب ا أحكام القرآن، يصب فيها ( 3)

 وهذا يناقض ما ككره قال قليل أهني مل يشكوا. ( 4)

 .{2/102}تفسري الاغوي  ( 5)

 املرجع السابق. ( 6)
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     :اللة و حجة أي      ٹ     فنجياوا بقوله تعاىل : 

         الزاء للتكثري والتكرير؛  أهل املدينة بتشديدواب  عامر و عاصي

بالتخفيبمرة بعد أخرى، وم  بقي ألهنا نزلت مرا ، 
(1)

       :بعد نزو   أي

، فجحد القوم وكفروا ي: عاملي زماهنأي    چ         ملائدة ا

 .فمسخوا قر ة وخنازير  ،نزو البعد 

قالوه عاود اهلل بو   .رعونوآ  ف ،كفر م  أصحاب املائدة وم  ،عذابًا يوم القيامة املنافقون  د الناسأ

عمر.
(2)

 

ع  كفرهي بعد نزو  املائدة خافوا أن  ا أوعدتعاىل ملألن اهلل  املائدة؛ احلس : مل تنز جماهد و

،يكفر بع هي، وقالوا: ال نريدها، فلي تنز 
 (3)

. ي ئتإن  أي:     : تعاىل قوله 

  .لب ا خربهوال خ       :عاىلاألكثرون: أهنا نزلت، لقوله تو

ف  مىض يومهي حتى  ،ختاؤوا وأ، وقيل هلي: إهنا مقيمة لكي ما مل ختونوا أهنا نزلت خازًا وحل ً  :روي

سخوا قر ة وخنازير.فم   ،خانواو خاؤوا
 (4)

  

 ،ثي سلوا اهلل ما  ئتي، فصواموا فلو  فرغووا ًِ: صوموا ثالثني يوماعيسى اب  عااس: قا  هلي

املائودة فنقالوت املالئكوة حيملوهنوا،  فق ينا عمله ألطعمنا، وسنلوانا عملنا ألحد ألو قالوا: يا عيسى 

دهيي، فنكل منها آخر الناس ك  أكل أوهلي.أيحتى وضعتها بني  ،عليها ساعة أرغفة وساعة أحوا 
 

 

م  ث ر كان عليها أو كل يشء إال اخلاز واللحي،  يهاو علأ ،ال اللحي، عليها كل طعام إمائدةنزلت  أو

و أقرصوة مو  أ، قولبرز ووو كان عليها خاوز أ ،و نزلت م  الس ء سمكة فيها طعي كل يشءأ ،اجلنة

 تنزلو وأ، حتى أكلوا مجيعهي وف ليخرجون وجييء آخرون ف قوم كل ينكل  وكان ،انت عري وحي

 احلوديثفلو  رجعووا إىل قوراهي، ونرشووا  اونيف األفكانوا و وا ما  اء اهلل،سمكًا ومخسة أرغفة، فنكل

ثاتوه عو   اخلوري بوه فمو  أرا  اهلل تعواىل سحر أعينكي،ضح  منهي م  مل يشهد، وقالوا: وحيكي إن  

 /أ[319] ليس فيهي صاي وال امرأة، فمكثوا بذل جع إىل كفره فمسخوا خنازير ر فتنته بصرية وم  أرا 

 ـــــــــــــــــ

 .{1/545}اف ف الء الارش وإحت {2/256}انظر: النرش  ( 1)

 .{2/102}تفسري الاغوي  ( 2)

 ؛ ألن اهلل تعاىل ال يكون منه خالف ما خيرب. وانظر ما قاله الطربي.ةخمالب لظاهر اآلي  وهو قو {11/231}تفسري الطربي  ( 3)

 واحد غرياه . وككر الرتمذي أن احلديث روع ر  موقوفا ع  {11/229}والطربي  {3061}أخرجه الرتمذي  ( 4)

 به العلي نافع وغري .  وقا  الطربي رمحه اهلل ع  املائدة:أصال املرفوع للحديث يعل  ي   وال ،موقوفا عروبة أيب ب  سعيد ع 

 {.266}وانظر ابرسائيليا ، أليب  هاة  .اهوالتنزيل احتمله ما بظاهر اآلية تايل أقر   إكا ،به اجلهل ضار وال
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و كانوت تنوز  علويهي أ، ام ثي هلكوا، ومل يتوالدوا ومل ينكلوا ومل يرشبوا، وكذل  كل ممسووخأية ثالث

حيث كانوا كامل  والسلوى لاني إرسائيل، ،بكرة وعشياً 
(1)

 و ملا سن  احلواريون املائودة لواس عيسوىأ 

حتتها،  م  فوقها ونيتفنزلت سفرة محراء بني غ م ،اآلية ،اللهي أنز  علينا مائدة صوفًا وبكى، وقا :

دهيي فاكى عيسى، وقوا : اللهوي اجعلنوي مو  أيوهي هتوى منق ة حتى سقطت بني  وهي ينظرون

ثي ، م  طيب رحيه اللهي اجعلها رمحة وال جتعلها عقوبة، واليهو  ينظرون مل يروا مثله قط ،الشاكري 

: أنوت أوىل  ومعون لوه ا ويذكر اسي اهلل تعواىل، فقوا هقا  عيسى: ليقي أحسنكي عمالً فيكشب عن

ا، وقوا : هثي كشب املنديل عن ،كثرياً بكاء فتوضن وص  صالة طويلة وبكى   ،بذل  منا فقام عيسى

فإكا هو سمكة مشوية لويس عليهوا فلوسوها ،بسي اهلل خري الرازقني
(2)

تسويل مو  الدسوي  ،وال  ووك 

راث، وإكا مخسة أرغفوة عو  وعند رأسها مل  وعند كناها خل، وحوهلا م  ألوان الاقو  ما خال الك

واحد زيتون، وع  الثاي عسل، والثالث سم ، والرابع جا ، واخلامس قديد، فقا   معون: أمو  

ترون م  طعام الدنيا وال م  طعام  ا: ليس يشء ممعيسى طعام اآلخرة؟ فقا  طعام الدنيا هذا أم م 

كي مو  ف وله، قزرمموا سونلتي يمود كي ويو اآلخرة، ولكنه يشء افتعله اهلل تعاىل بالقدرة الغالاة،كلوا

فخوافوا  ،قا : معاك اهلل أن آكل منها ولك  ينكل منها م  سونهلافقالوا: يا روح اهلل ك  أو  م  ينكل، 

 قا : كلوا م  رزق اهلل ولكوي املهنون ولغوريكي الواالء،، وأن ينكلوا منها، فدعا هلا أهل الفاقة واملرىض

وإكا  ،رجول وامورأة مو  فقوري وموريض وزمو  وماوت مو   ،ث ئوةوثال األفو وكوانوا وا،فنكلوا وصدر

مريض  أكل منها مااملائدة صعدًا وهي ينظرون حتى توار ،  هيئتها حني نزلت، ثي طار كالسمكة 

 ينكل منهوافلاثت أربعني صااحًا تنز  ضحى، ف، وندم م  مل ينكل منها إال عوا وال فقري إال استغنى

حتوى إكا فواء الفويء طوار  وهوي ينظورون ا  ر والكاار والرجا  والنساء،األغنياء والفقراء والصغا

اجعل مائوديت ورزقوي أن ، فنوحى اهلل تعاىل إىل عيسى: ا احللب وكانت تنز  غاًا كناقة ثمو  ،ظلها

للفقراء  ون األغنياء فعظي ع  األغنياء حتى  كوا و ككوا الناس فيها، قالوا: أتورون املائودة حقوًا 

بعود نزوهلوا عذبتوه عوذابًا ال أعذبوه  /ب[319]: إي رشطت أن م  كفور؟ فنوحى اهلل تعاىلالس ءتنز  م  

 وثووالث فمسووخ موونهي ثالث ئووة اآليووة،       أحوودًا موو  العوواملني، فقووا  عيسووى: 

فلو   ،وا إىل عيسوىرغاوبكووا ولو  رأى النواس كلو  فا ليلوتهي، أصواحوا خنوازير  ،وثالثون رجال

 ـــــــــــــــــ

 .{2/103}ئليها ا تفسري الاغوي انظر هذه األخاار وقا ( 1)

 حر ب. :وهو: حر ب السم  الذي ع  ظهرها، اللسان: ما ة ( 2)
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سوهي وبنسو ئهي فيشوريون برؤ يودعووعيسوى  ،هأبرص  اخلنازير عيسى بكت وجعلوت تطيوب بو

.أمجعونوياكون وال يقدرون ع  الكالم، ثي هلكوا 
 (1)

  

 هذا القو  له قيل  ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ 

،عند بع هي حني رفع إىل الس ء
 

،  له يوم القيامةاإن  يق ع  أن هذا القو ي أكثرهو 
 (2)

هذا سؤا  ف 

: إكا سمع عيسى هذا اخلطاب أرعد  مفاصله وانفجر  م  أصل كل لقوم عيسى، قالواتوبيخ 

. عرة عني  م
(3)

     ،زه ويقو  عيسى نن أي:    : ينزه اهلل تعاىل ا جوابهثي  

                         

وال أعلي ما ا غيا ، اب  عااس: تعلي ما ا غياي
(4)

تعلي  وأتعلي رسي وال أعلي رسك،  وأ 

.وال أعلي ما يكون من  ا اآلخرةالدنيا  ما كان مني ا
 (4) 

،ع  مجلة اليشء وحقيقته النفس عاارة الزجاج:
(5)

      ھ    :ما كان  أي

 يكون.وما 

                :وال ترشكوا به  يئاً  وحدوه أي.  

           :قا تني ورفعتني إلي ،  أي      

     وئ      احلفيظ عليهي، حتفظ أع هلي أي:

             ىئ   وهي  وإن  سن  هلي املغفرة

ن إ م  يقو : وهذا ع  قو  ،وإن تغفر هلي بعد ابي ن ،إن تعذهبي بإقامتهي ع  كفرهي أي:كفار، 

.قال يوم القيامةكان السؤا  
 (6)

و تغفر مل  آم  أ ،إن تعذب م  كفر منهي أي:، و هذا ا فريقنيأ 

وإن تغفر قرئ: ولو كان كذل  لقا : إن  أنت الغفور الرحيي، و ،و هذا ع  طلب املغفرةأ ،منهي

 ـــــــــــــــــ

 هذه م  مواضع ا حاتي أيب اب  قطعه ،جدا غريب أثر هذاقا  اب  كثري بعد أن ساق هذا اخلرب م  طريق وهب ب  مناه:  ( 1)

.اهو واخلرب ع  كل حا  م  رواية وهب ب  أعلي وتعاىل ساحانه واهلل ،وأكمل أتي سياقه ليكون أنا مجعته وقد ،القصة

 مناه، وهو يتلقى ع  األقدمني. 

 . {11/234}اب  جريج وميرسة وقتا ة، تفسري الطربي   األو  قو  السدي، والثاي قو ( 2)

 غري معقو . وهو م  ابرسائيليا . موهذا كال ( 3)

 .{2/105}تفسري الاغوي  ( 4)

 .{2/222}معاي القرآن  ( 5)

 وهو قو  السدي، ك  تقدم. ( 6)
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هلي فإن  أنت الغفور الرحيي،
(1)

إن تغفر هلي فإهني عاا ك وإن  /أ[320] وتقديره ع  القراءة املشهورة: 

.ال ينق  م  عزك يشءو ،احلكيي ا الق اء ،إن  أنت العزيز ا املل تعذهبي ف
 (2)

 

           ،بالرفع  ع  الظرف، وم  بقينافع بنصب امليي

   :هخرب
(3)

را  امل وأجوارحهي فافت حوا،  ع  أفواههي ونطقتتي خلكذب وجد منهي الولو  

املؤمنون. وأ ،بالصا قني النايني
 (4)

 

     تعاىل م  قوله:   ق  اهلل ب، يوم القيامة عيسى اناقتا ة: متكل ن خيط

  اهلل يومئذ، فصدق عدو ، اآلية [22]إبراهيي: ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ  :تعاىل وإبليس، وهو قوله

صدقه.كان صا قًا ا الدنيا واآلخرة، فنفعه ، قال، وعيسى كاكبًا كان إك كاك؛ إك  فلي ينفعه صدقه
 

(5)

  

مح  جخ  حخ  مخ      يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج  جحژ 

 ژجس  حسخس  مس   حص  مص         جض  حض  خض   

 ـــــــــــــــــ

 وهي خمالفة لرسي املصحب.  {2/108} تفسري الاغوي، قراءة اب  مسعو   ( 1)

 .{2/106}تفسري الاغوي  ( 2)

 .{1/547}وإحتاف ف الء الارش  {2/256}انظر: النرش  ( 3)

 .{2/106}تفسري الاغوي  ( 4)

 .{2/107}تفسري الاغوي  ( 5)
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 سورة األنعام

 إىل آخر ثالث آيات, وقوله تعاىل:  [91] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ مكية إال ست آيات وهي قوله:  

  (1) [153 -151] ژژ   ڑ  ژ إىل قوله:  ژۓ    ڭ  ژ 

وهي مائة ومخس, أو ست وستون آية,
(2)

نزلت ومعها سبعون ألف ملك يسبحون وحيمدون. 
(3)

  

يصيل عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وهناره.  من قرأها روي:
(4)

 

 ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
         , أي: امحدوا اهلل الذيي خلذا السذموات واألر

  العذ  و مذن الاذا   ألهنذام أعمذا الولوقذات  ذيام يذرب العبذاه, و ذيهام ؛خصهام بالذيررو

      هيا عام يف رل ضياء وظلمة, يف هيا هليل عىل إحداث الاور والملمة, وره عىل

الثاوية 
(5)

م  الاور يف القرآن؛ ألنذه نذاس, واألناذا  ال تثاذ  وال   اليين يقولون تقدمهام, ومل ُيج

بجاس  ليلك مجعت. جتم , إال إذا اختلفت أنواعها, والملامت مج  ظلمة, وليست
 (6) 

الواقدي:
 (7)

 إنه يريذد امذام هاا, من الملامت والاور  هو الكفر واإليامن, إال  رل ما يف القرآن 

.الليل والاهار
(1)

  

                                                 

واإلسااه ضعيف, رام تقدم  {2/107}رواه الكلبي عن أيب صالح عن ابن عبا  ريض اهلل عاهام, تفسري البغوي  ( 1)

 غري مرة, وإذا ثبت أهنا مكية,  ال يثبت أن  يها شيئا مدنيا إال بدليل. 

 .{189}انمر: القول الونيز  ( 2)

 عطية بن يوسف و يه ,الصغري يف الط اين رواهوقال اهليثمي يف الجم :  {240}أخرنه أبو عبيد باحوه يف  ضائله  ( 3)

 {10991}. ضعيف وهو ,الصفار

 .{1/240}وابن اجلوزي يف الوضوعات وحكا بوضعه  {2/251} أخرنه الواحدي يف الوسيط ( 4)

اخلري من اهلل, والرش من  الثاوية: من  رق الجو , يرون أن للكون إهلني أحدمها للوري واآلخر للرش, وأن ( 5)

 .{1/77} الطحاوية العقيدة رشحالشيطان, 

 .{2/2}تفسري الكشاف  ( 6)

أحد , صاحب التصانيف والغازي, بغداه نزيل, القايض الدين ,الواقدي موالها األسلمي واقد بن عمر بن حممد ( 7)

وم  هيا  ال يستغا  , ها باحلجاز والشامسم  من صغار التابعني,  من بعد, عىل ضعفه التفا عليه ,أوعية العلا

 .{9/454}هذ سري أعالم الابالء 207ت  عاه يف الغازي, وأيام الصحابة وأخبارها.
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,بذذالملامت اجلهذذل وبذذالاور العلذذا /ب[320]الذذراه  وأ 
 

خلذذا السذذموات  و, أاجلاذذة والاذذار وأ

 ,ألر االسموات وخلا والاور قبل  تألنه خلا الملام ؛الملامت والاور واألر , وقد نعل

.السموات قبل األر , والملمة قبل الاور, واجلاة قبل الاارأو 
 (2)

  

يف ظلمة, ثا ألق  عليها من نوره  من أصابه من ذلك  هخلق إن اهلل خلا))قال: أنه   هوروي عا

(( ضل أخطأهن وم ,الاور اهتدب
(3)

 

         إذا ساويت اليشء باليشء,  عدلتأي: يرشرون, وأصله من

بياهام,
(4)

 حتذت قولذهأو يميلذون, والبذاء بمعاذ  عذن, أي: ياحر ذون أو أي: يعدلون باهلل غري اهلل,  

قول القائل: أنعمت عليكا بكيا وتفضذلت بكذيا, رلطيف, وهو معا         تعاىل:

 ثا تكفرون نعمتي. 

 (5).[111]اإلسراء:  اآلية ژۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ژ التوراة هيه, وآخر آية  يها:  رعب األحبار: أول آية يف

       من[]ي أ
عذ  اهلل تعذاىل ن يذل إىل األر  ليأتيذه بلا  ,آهم (6)

وقال: يذا  ماها, ,  رن  ومل يأخيشيئا أعوذ باهلل ماك أن تاقص ماي :بطائفة ماها,  قالت األر 

عاذت,  قذال: اسذترب إهنا عاذت بك,  بع  ميكائيل,  استعاذت  رن ,  بع  ملذك الذوت  

احلمذراء والسذوهاء والبيضذاء,  خلذطو ,وأنا أعوذ باهلل أن أخالف أمره,  أخذي مذن ونذه األر 

 لذيلك,  ليلك اختلفت ألوان باي آهم, ثا عجاها بالاء العيب واللح والر,  اختلفت أخالقهذا

                                                                                                                                               

 .{2/108}تفسري البغوي  ( 1)

 .{11/250}هيا قول قتاهة, أخرنه الط ي  ( 2)

 ثا ,رواته بجمي  احتجا وقد ,األئمة تداوله قد صحيح حدي وقال:  ,واحلارا مطوال {2642}أخرنه الرتميي  ( 3)

. وصححه حسن حدي وقال الرتميي:  {241}وابن أيب عاصا يف الساة  {83}. علة له أعلا وال ,خيرناه مل

 .{107}يف ظالل اجلاة  الشيخ األلباين

 انمر: لسان العرب, ماهة: عدل. ( 4)

 .{11/252}أخرنه الط ي  ( 5)

 .احلرفبدون هيا  {2/109}يف تفسري البغوي  ( 6)
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, ال نرم أنعل أرواح مذن أنت قال اهلل للك الوت: رحا ن يل وميكائيل األر  ومل ترمحها 

أخلا من هيا الطني بيدك.
 (1)

 

 أً من تراب ونعله طياًا, ثا ترره حت  رذان محذ آهم  خلاإن اهلل )) عن رسول اهلل 

.ثا خلقه وصوره وترره حت  ران صلصاالً رالفوار, ثا نفخ  يه روحه( ,مساوناً 
 (2)

 

          من الوت إىل :والثاين من الوالهة إىل الوت, :األنل األول 

.بع , وهو ال زخال
 (3)

وأنذل مذن  ,أنذل إىل الذوت ,أنذالن وقال: لكذل أحذد :عن ابن عبا  

الوت إىل البع ,  إن ران برًا تقيًا وصوالً للرحا زيد له من أنل البع  يف أنل العمر, وإن ران 

,نقص من العمر وزيد يف أنل البع ضد ذلك 
(4)

ا, والثذاين اآلخذرة,ألول الدنياو األنل أ 
(5)

 وأ 

     قبض  يه الروح ثا ترن  عاذد اليقمذة, ذاوم تذي: الأ       أنذل

الوت,
(6)

  تاتهذون إليهذا  /أ[321]أي: نعل ألعامررذا مذدة       , أو و مها واحدأ 

      أي: ال يعلمه غريه       تشكون يف البع أي.  

         هذذذذو العبذذذذوه يف  أوي: إلذذذذه السذذذذموات واألر , أ

,السموات واألر 
 (7)

هو التفره بالتدبري يف السموات واألر . وأ 
(8)

  

: هو زيد يف البيت والدار, مل ُيز إال أن يكون يف الكالم هليل عذىل أن زيذدا يذدبر الزناج: لو قلت

أمر البيت والدار,  يكون العا : هو الدبر يف الدار والبيت.
 (9)

 

                                                 

 .وهيا الهليل عليه {2/109}قاله السدي, تفسري البغوي  ( 1)

 وضعفه .احلدي  مقارب ثقة: البواري قال ,را   بن إسامعيل و يهوقال يف جمم  الزوائد:  {6580}رواه أبو يعىل  ( 2)

 . {13747} الصحيح رنال رناله وبقية ,اجلمهور

 .  {11/256}تفسري الط ي , لسيب, وروي عن ابن عبا قول احلسن والضحاك وقتاهة ومقاتل وابن ا ( 3)

 .{2/109}تفسري البغوي  ( 4)

 .{11/257}قول جماهد وسعيد بن نبري, تفسري الط ي  ( 5)

, وهي من الطرق الضعيفة رام تقدم ريض اهلل عاهامأخرنه الط ي من طريا عطية العويف عن ابن عبا   ( 6)

{11/259}. 

 .{1/324}احا  معاين القرآن لل ( 7)

 .{2/228}قاله الزناج يف معاين القرآن  ( 8)

 .الرن  السابا ( 9)
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قلت:  وقوهلا: هو اخلليفة يف الرشق والغذرب, أي خال تذه
(1)

يف الرشذق والغذرب, أو هذو الذيي  

يدبر الرشق والغرب.
 (2)

  

,يف السذموات واألر  أي:     , وهذو اهلل لزناج:ا
 (3)

       

 .تعملون أي:

               آيذة  ما تذأتيها ي: أهل مكة,أ

مذذن آيذذات القذذرآن, أو قاق القمذذر وغذذريه,انشذذر
 (4)

امذذا وهلذذا تذذاررني  أي:     ومعاذذ  

 مكيبني.

      :و بمحمذد أبالقرآن, أي          األنبذاء

      ازي عليه,  ليلك سمي اجلزاء نبذًأ, األخبار, واجلزاء, خم  عام  عله الج

         مذن ومعاذاه  مائذة, وأثالثون,  وأو ستون, أ, ةالقرن ثامنون سا

أهذذل قذذرن,
(5)            ,و أمهلاذذاها أأي: أعطياذذاها مذذا مل نعطكذذا

قوم نوح وعاه وثموه,ر
(6)

واحدا مكاته ومكات له, 
(7)

         الطرالسامء.  

.يف أوقات احلاناتأي:  ,ابن عبا : متتابعاً 
 (8)

, ومذن اخلطذاب إىل طذاباخلرن  مذن اخلذ  إىل  

 [22]يونس:  ژڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ژ : رقولهاخل , 

        أي: بسذذذاتياها وزروعهذذذا      أي: بتكذذذييب

 .        األنبياء, 
                                                 

 يف ب زياهة: معرو ة. ( 1)

 .{2/228}لزناج لمعاين القرآن  ( 2)

 . {2/228}أي: أن  يه تقديا وتأخري, معاين القرآن  ( 3)

 .{2/109}قول عطاء, تفسري البغوي  ( 4)

لعبد اهلل بن برس الازين:  والرانح أن القرن مائة ساة, لقول الابي {2/110}البغوي انمر هيه األقوال يف تفسري  ( 5)

وهيا هو  {1/186} والصغري{ 1/323}ذرره البواري يف التاريخ الكبري  . عاش مائة ساة قرنا(( ))إنك تعيش

 الشهور عاد أهل العلا.

 .{2/110}فسري البغوي , تريض اهلل عاهامقول ابن عبا   ( 6)

 أي: أن العايني واحد.  ( 7)

 الرن  السابا. ( 8)
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,الارض بن احلارث قال
 (1)

[أمية]أيب وعبد اهلل بن  
 (2)

ونو ل بن خويلد: 
 (3)

لن نؤمن  ,يا حممد 

وأنك رسوله,  ,من عاد اهللهيا ك يشهدون أن مالأومعه أربعة  ,لك حت  تأتاا بكتاب من عاد اهلل

ذذ     ًتوبذذامكأي:          (4)ت:  ازلذذ  ,وهأي: عذذاياوه ومس 

            ,أبلغإذ هو  ؛العاياة عن س  بال تف راو
(5)

: ال ياف  أي 

 ها يشء لا سبا  يها من علمي.  ي

      :عىل حممد  أي           ,أي: لونب العياب

      ثا مل يؤماوا استؤصلوا بالعذياب,  ,آية  ازلتالكفار  اهلل أنه مت  اقرتح ةساو

أي: لقامت القيامة, ,لقيض األمر وأمهلون, أي: ال يج 
 (6)

؛يف صذورته لذاتواو لو أتاها ملك أ 
(7)

ألن  

أعني اخللا حتار عاد رؤية الالئكة, إال بعد التجسا باألنسام الكثيفة؛ إذ لو نمر إليذه نذاظر وهذو 

عا, إال من ثبَّتذه اهلل تعاىل, راألنبيذاء علذيها السذالم, مذ  أن الالئكذة رانذت  عىل أصل خلقته لصج

  تأتيها يف صورة اإلنيس. 

         رنذذل جلعلاذذاه يف صذذورة ي: لذذو أرسذذلاا إلذذيها ملكذذًا أ

أي: خلطاا عليها        ألهنا ال يستطيعون الامر إىل الالئكة,  ؛آهمي

   .ما خيلطون  ال يدرون أملك هو أم آهمي

                                                 

, وياصب له العداوة وران يؤذي رسول اهلل  ,من شياطني قريش, القريشالعبدري  بن علقمة لارض بن احلارثا ( 1)

بقتله يف  عيل بن أيب طالب  ل: هو اليي أمر الابي .اهذ وقيتل را را بإمجاع أهل السريالارض قج : بن األثريا قال

 .{644-1/300}.اهذ سرية ابن هشام من بدر رنوعهبعد الصفراء, 

سهل بن  :وقيل ,واسمه حييفة ,عبد اهلل بن أيب أميةيف الاسوتني: ]بن أمية[ والتصحيح من مصاهر الرتمجة, وهو  ( 2)

هداه اهلل إىل   عىل السلمني, ران شديد العداوة, أخو أم سلمة, ووابن عمته  صهر الابي ,لوزوميا الغرية

 .{4/11}واستشهد اما. اإلصابة  وشهد الفتح وحاياا والطائف هو وأبو سفيان عام الفتح, أسلا, اإلسالم

 ,حني أسلام يف حبل ريض اهلل عاهام, بكر الصديا وطلحة بن عبيد اهللوهو اليي قرن أبا  ,بن أسد نو ل بن خويلد ( 3)

 .{1/282}يف بدر. سرية ابن هشام   قتله عيل بن أيب طالب ,وران من شياطني قريش, القريانيب  كانا يسميان

 .{2/110}والبغوي عن مقاتل  {214}أخرنه الواحدي يف أسباب الازول عن الكلبي وليس  يه ذرر أسامء  ( 4)

 /ب[ بعد قوله )اليين(321هناية اللوحة ] ( 5)

 قاله قتاهة, الرن  السابا. ( 6)

 .{11/268}, ريض اهلل عاهامأخرنه الط ي عن الضحاك عن ابن عبا   ( 7)



 سـورة األنـــــــــــــــعـــــــــــــام

 

427 

 تعذاىل س اهللوحر وا الكلا عن مواضعه,  لبَّ  , رقوا هياها ,ابن عبا : ها أهل الكتاب

.سوا عىل أنفسهاعليها ما لبَّ 
 (1)

  

ذذذب ه علذذيها, أو أهنذذا شذذبَّهوا عذذىل ضذذعفائها  شج
 (2) ,ري والتأريذذدثذذلتكل ,بالتشذذديد (سذذااللبَّ ) ئ:وقذذر 

إن صحت القراءة  من لبس الثياب.  ,بكرس الباء, قالوا: وقرئ بفتحها   والقراءة 
(3)

 

عىل أنفسها إال لبس اهلل عليها. قتاهة: ما لبس قوم
 (4)

 

        :ه لذ ةعزيذو يذه ت ,رام استهزئ بذك يذا حممذد أي   ٺ   ژ

أي:     ٹ      أي:  اذذزل أو حذذل,أو أحذذاا, أوهار امذذا   ژٺ  ٿ  

  .عيابونزاء استهزائها من نقمة 

       يذذا حممذذد هلذذؤالء الكذذيبني  أي: قذذل      

    حذير  ,نذاز سري باألقذدام,ب علتهإن ن, وناز لعقلوا بالفكر هاا السريإن نعلت

  .رفار مكة عياب األما اخلالية

           إن أنابوك وإالأي: يا حممد        ,أي: أنذب أنذت

بني,أبلغ يف التأ كب سؤاليعق كنواب يكون 
 (5)

        وآرد يف احلجة 

يقبذل  وإخباره بأنذه رحذيا ,إىل اإلقبال عليه ,استعطاف للمتولني عاهو يه  أو أونب, أي: قىض,

 . وال يعجل العقوبة ,اإلنابة والتوبة

.((ت غضبيقبس إن رمحتي)): هريرة  أيب عن
 (6)

 

, بني مجي  خلقه, اما يرتامحون واما يتعاطفون واحدةماها  نعل ,مائة رمحة تعاىلإن هلل )):  قال

 ((يرحا اما عباهه يوم القيامة ,تسعًا وتسعني رمحة ر  وأخَّ 
(7) 

                                                 

 وهي طريا ضعيفة. {11/271} ريض اهلل عاهامأخرنه الط ي من طريا عطية العويف عن ابن عبا   ( 1)

 وهي شاذة. {4/544}الدر الصون  {1/468}عراب القراءات الشواذ إ قرأ اما الزهري, ( 2)

ب ْسذاا( وهي قراءة ابن حميصن, انمر:  ( 3)  وهي شاذة. {2/6} إحتاف  ضالء البرشأي: قرئ: )ول 

 .{11/270}أخرنه الط ي  ( 4)

 التأبني: الثااء عىل الشوص بعد موته. لسان العرب, ماهة: أبن. ( 5)

 .{2715}ومسلا  {7422 -3194}ي أخرنه البوار ( 6)

 .{2752}ومسلا  {6469 -6000}أخرنه البواري  ( 7)
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    [الم]الذذالم
 (1)

و أ أي: يف يذذوم القيامذذة,      ه,القسذذا والاذذون تأريذذد 

ما أعذد هلذا يف  غباوا أي:  ژڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ لقيامة ليجمعاكا يف قبوررا إىل يوم ا

 . أي: بمحمد        اجلاة

          ,مذذا سذذكن وحتذذرك, أو الذذراهأي: اسذذتقر
 

ڃ  ژ رقولذذه: 

لذه  أو ألن الاعمذة  يذه أرثذر, ؛بالذيررو إنام خذص السذكون أأي: وال ه,  [٨1النحل: ] ژچ   چ   

,ارهذذعليذذه الليذذل والا مجيذذ  مذذا يمذذر
 (2)

         ويعلذذاا, أصذذواهأي: يسذذم 

 .أرسارها

   إىل هيذن آبائذه,  يحني هع لكوذأي: ربا         يا حممد 

  أي: خالقها        :ذبىل,  ؛رزقرزق وال يج ي   أي ألنه صمد, أو يجبيل وال ي 

وقرئ: )يجطعا وال ي طعا( بفتح ياء الثاين,
 

أي: ال يأرل.
 (3)

          

 أخلذذص وأ ,تعذذاىل ا ألمذذر اهللاستسذذل ژ ڭژ و ,ي: مذذن هذذيه األمذذةأ     

    :من الرشرني. وقيل يل وال تكوننأي  

         :عبدت غريهأي ,       ي: يوم القيامة. أ 

      بفتح اليذاء وررسذ  ,محزة و الكسائي وأبو بكر عن عاصا ي: العياب,أ

ضذا اليذاء و ذتح الذراء,بر ومذن بقذي  عاه العياب, تعاىل اهلل فج صر الراء, من ي  
 (4)

لذا مل يسذا  اعلذه,  

وقرئ: )من يصذ ه اهلل عاذه( 
(5)

        أي: يذوم القيامذة      

  الماهرة.أي: الاجاة 

                                                 

 حميوف يف  )ب( ( 1)

 .{2/113}تفسري البغوي  ( 2)

والدر الصون  {1/470}إعراب القراءات الشواذ اهد وعكرمة واألعمش وأيب حيوة, قراءة ابن نبري وجم ( 3)

{4/557} . 

 .{2/7}اف  ضالء البرش وإحت {2/257}انمر: الارش  ( 4)

 .{4/559} الدر الصونقراءة أيب بن رعب )من يصف اهلل( وهي شاذة,  ( 5)
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        :يةذدة وبلذشأي,         :إال  ,لذه ال را    أي

          , هو
من أي: /ب[322]

(1)

 الرش. اخلري و 

        :وهي ما  غريه  ,الغالب, ويف القهر زياهة معا  عىل القدرة أي

        فره بالتدبري  وق عباههتو هو الأ, هعن بلوغ مراه

 إنا ال نرب أحدًا  ,رسول اهلل أنك لك قالوا: أرنا من يشهدو ,رسول اهلل  أت  أهل مكة

   ت: زعموا أن ليس لذك عاذدها ذرذر,  ازلذ ,يصدقك, ولقد سألاا عاك اليهوه والاصارب

     
 (2)

, عىل قويل أي:         أعما؟  إن أنابوك, وإال أي:   

   ژالذقراءة بضذا هذمذزة  ژٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ژ  ,اطلذليكا بالبوع ,يشهد يل باحلا
   ژ ور ذ  نون  ژ أجوحر

ژٺ  
 

وقرئ بفتح اهلمزة ونصب نون )القرآن( 
(3)

        ي: ومن بلغه القرآن أ

 .إىل يوم القيامة مجي  باي آهم واجلن,من 

ولو آية, وحدثوا عن باي إرسائيل وال حرج, ومن ريب عيل متعمدًا  بلغوا عاي)) قال 

((.  ليتبوأ مقعدة من الاار
 (4)

 

                                                 

 يف )ب( زياهة: أمر. ( 1)

والكلبي مرتوك متها  {2/115} يف التفسري والبغوي {214}عن الكلبي  الازول أخرنه الواحدي يف أسباب ( 2)

 بالكيب رام تقدم.

ميف  , قراءة أيب هنيك واجلحدري ( 3) اجلام  ألحكام القرآن  {1/471}القراءات الشواذ  إعراب وعكرمة وابن السَّ

 .{6/257}للقرطبي 

 .{3461}أخرنه البواري  ( 4)
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  (1) .وسم  ماه و من بلغه القرآن  كأنام رأب حممدًا أمن بلغه القرآن  هو نيير له, و

           ل اوقذذ      يلحقذذه التأنيذذ ,قذذد ألن اجلمذذ
(2)

 

 ةً هلذآإن شذهدتا أنذتا, أن معذه  أي:        [1٨0األعررا::] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  تعذاىل: رقولذه 

 ژ           يا حممد  أخرب  أنا ال أشهد أن معه إهلا,

   حممذذذدًا  يعر ذذذون, أي: اليهذذذوه والاصذذذارب       ژ 

       :هذذذا, غباو أي      نعذذذل  تعذذذاىل ن اهللأل

 منعل اهلل للمؤماني ماازل أهل الاار ُييوم القيامة   فيومازالً يف الاار,  ,ةلكل آهمي مازالً يف اجلا

البني.وذلك اخلرسان  الاار, من الؤمانياجلاة, وألهل الاار ماازل 
 (3)

 

           :أرشك و اختلذذذذذذذاأي        

    .وآياته القرآن 

بذد  أي: يوم القيامة, ژڱ  ڱ  ں  ژ  برد وما عج ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ژ نحرش من عج

العجمذة باليذاء  )يكذن(محذزة و الكسذائي  /أ[323]ژہ  ھ  ھ  ھ  ژ     ,أهنا تشف  لكذا ژہ        ہ  ہ  

لتأني  الفتاة, وابن رثري وحفص وابن عذامر  ؛التاءذبمن بذقي الفتاة بمعا  اال تتان, و األسفل؛ إذ

عكذذس القذذراءة   ژھ      ے  ے  ژ بالاصذذب, نعلذذوا االسذذا مذذن بقذذي سذذا رذذان, وابذذالر    ژھ  ژ 

,األوىل
(4)

 .أي: قوهلا ونوااما ژھ  ژ  :ومعا  قوله 

,معيرهاأي: ابن عبا : 
 (5)

ظهار ما يف قلواما لا ران سؤاهلا جتربة إلوفتاة التجربة, ذوال 

إال  هتذ: مل تكذن  تاذلذه صيبه  يه حماة  يت أ مذن حمبوبذه,  يقذالتتن بمحبوب ثا  ج ومن  ,  تاة له قيل

  :قالوا وا ماها ؤلام رأوا العياب ت  تاوا بمحبة األصاام هيا, ريلك الكفار  ج 

                                                 

 .{2/166}قاله مقاتل, تفسري البغوي  ( 1)

 .{1/329}معاين القرآن للفراء  ( 2)

ثا ه, و يه: بعدما ذرر إعاهة روح الؤمن إىل نسده: ))الرن  السابا, ويشهد له حدي  ال اء بن عازب يف الساد وغري ( 3)

 ..(( احلدي .أبدلك اهلل به هيا ,هيا ران مازلك لو عصيت اهلل : يقال ,له باب من اجلاة وباب من الاار يفتح

 .{2/8}وإحتاف  ضالء البرش  {2/257}والارش  {236 -2/235}انمر: معاين القرآن للزناج  ( 4)

 .{2/117}والبغوي  {11/299}تفسري الط ي  ( 5)
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ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ژ 
(1)

ژ لذذ  اباخلفض نعتذمن بقي ء, واداالنصب عىل  ژپ  ژ  محزة و الكسائي 

ژۓ   
(2)

تعالوا نكتا الرشك لعلاذا ناجذوا  وا:, قالعباهههنا إذا رأوا مغفرة اهلل تعاىل وجتاوزه عن أ وأ 

واهلل ما راا مرشرني,  يوتا عىل أ واهها وتشهد علذيها نذوارحها  أهل التوحيد,  يقولون:  م

   ۋ   ۋ    ٴۇ ژ  ,الشرر ن مذها ئوتذ  (3) [اعتيارهاأي:]ب ژۈۈ  ۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ژ  تعاىل: قال  ,بالكفر

 اليوم.  ة األصااممن شفاع ما رانوا يرنونوذهب أي:  ژ   ۉ   ۅ          ۅ

وعتبذة  ,والارض بن احلذارث ,والوليد بن الغرية ,وأبو نهل ,بن حرب انتم  أبو سفيان

 قذالوا للارضذ: مذا  ,واحلارث بن عامر, يستمعون القذرآن ,مية اباا خلفوأ وأيب ,وشيبة اباا ربيعة

ويقول مثل ما رات أحدثكا عن القرون  ,حيرك لسانه هإال أن ,يقول حممد؟ قال: ما أهري ما يقول

 قال أبو سفيان: إين أرب بعذض مذا يقذول  الاضية, دث عن القرونحي االاضية, وران الارض رثري

للموت علياا أهذون مذن هذيا, أنه قال: وروي  ,بيشء من هيا ر  قر هل: رال, ال نج ذو نذقال أبذحقًا,  

ژۉ  ې  ې  ېې  ژ  : ازل
(4)

أغطية, رعاان  وهي مج  راان ژى  ى   ائ  ائ  ژ إىل رالمك, أي:  

أعاذةو
(5)

أي:   ژوئ  وئ  ۇئۇئ  ژ رراهذة أن يفقهذوه,  أوأن ال يفقهذوه, أو أي: يعلمذوه,  ژەئ  ەئ  ژ  

مل, وبالكرس الصذما,   ژ ۇئژ القراءة بفتح واو  الً,صماًم وثق وقرئ بكرسها, زعموا بالفتح احلر

واألول أشهر,
(6)

هيا هليل عىل أن اهلل تعاىل يقلب القلذوب  يرشذح بعضذها للهذدب, وُيعذل ويف  

ېئ    ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ أي: العجزات /ب[  323]ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ژ  ,بعضها يف أراة  ال تؤمن

رأحدوثذة  أسذطورة,و أحاهيثها واألساطري مج : إسذطارة أي: ژجئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب  حب   ی 

و هي الرتهات واألباطيل, وأصلها من سطرت, أي: رتبت. أ وأريوبة,
(7)

 

                                                 

 .{2/236}انمر: معاين القرآن للزناج  ( 1)

 .{2/8}وإحتاف  ضالء البرش  {2/257}انمر: الارش  ( 2)

 مطمو  يف األصل والتصحيح من )ب(. ( 3)

يف  والبغوي {214} ريض اهلل عاهامأخرنه الواحدي يف أسباب الازول من طريا أيب صالح عن ابن عبا   ( 4)

 والكلبي مرتوك, وأبو صالح ضعيف, رام تقدم. {2/117}عن الكلبي  التفسري

 .{2/236}معاين القرآن للزناج  ( 5)

 .{4/578}الدر الصون  ( 6)

 .{1/189}ولسان العرب, ماهة: سطر وجماز القرآن  {2/118}انمر: تفسري البغوي  ( 7)
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, نذأب أي: يتباعدون  ژيب  جتحت  ژ  باع حممد أي: ياهون الاا  عن ات   ژخب  مب  ىب  ژ 

ونأي لغتان,
(1)

بطرح اهلمزة و تح الاون األوىل, وقرئ: ياون, 
 (2)

نزلت يف رفذار مكذة, 
(3)

ياهذون أو  

القرآن ويتباعدون عاه.و حممد عن 
 (4)

  

وياذأب عذن  , رسذول اهللرذان ياهذ  الاذا  عذن أذب  ,ابن عبا : نزلت يف أيب طالب

اإليامن,
(5)

شابًا أصذبح ونهذًا, واه ذ   ماا قالوا: خي  ,الرشرني مجاعة منانتم  إليه وأي: يبعد,  

أو  ؟وآخي ولدرا ألغيوه ,أه   إليكا ولدي لتقتلوه , قال أبو طالب: ما أنصفتموين إلياا حممدًا,

عاذك مذا  ك, ولكذن أذب  ألقذررت عيا ذ ,إىل اإليذامن,  قذال: لذوال أن تعذريين قذريش أنه هعذاه 

:ماها أبياتاً ذلك ال يف , وقحييت
 (6)

  

 بجمعهذذذذذذاواهلل لذذذذذذن يصذذذذذذلوا إليذذذذذذك 

 

 

 

 

 
ذذذذحتذذذذ  أج   د يف الذذذذرتاب ه ياذذذذاوسَّ

 

 

 

 غضاضذذذذة  اصذذذذدع بذذذذأمرك مذذذذا عليذذذذك

 غضاضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً 

 

 

 عيونذذذذا هماذذذذ رَّ وابرشذذذذ بذذذذياك وقرذذذذ 

 أنذذذذذك ناصذذذذذحي وهعذذذذذوتاي وعر ذذذذذتج  

 
ذذذ وراذذذت   ولقذذذد صذذذدقت     أمياذذذا اَّ ث 

 بأنذذذذذه هياذذذذذًا قذذذذذد علمذذذذذتج  وعرضذذذذذت   

 
 

 
 هياذذذذا  يذذذذةر ال مذذذذن خذذذذري أهيذذذذانر 

 سذذذذذذذذبة  م أو حذذذذذذذذيارج  لذذذذذذذذوال الالمذذذذذذذذةج  

 

 

 

 

 

 

يااتذبياك م حاً ذدتاي سمْ ذونذل 
(7)

 

 

 

 

 

 

 

  .يرن  وبال  علها إال إليها, وأوزار اليين يصدوهنا عليها ماأي:                                                 ژخت   مت  ىت         يت  ژ 

 زار اليين يصدوهنا عاه عليها. أي: وما يعلمون أن أو ژجث  مث  ىث  ژ 

                                                 

 .{582 -4/581}انمر: الدر الصون  ( 1)

 وهي شاذة. {4/581}الدر الصون قراءة احلسن البصي,  ( 2)

 .{215}وأسباب الازول للواحدي  {11/311}قاله حممد ابن احلافية وقتاهة والضحاك, تفسري الط ي  ( 3)

 قاله قتاهة, الرن  السابا. ( 4)

وصححه {12682} والط اين {3228}وأخرنه احلارا  {215}أخرنه الواحدي بساده يف أسباب الازول  ( 5)

  احلارا وقال: عىل رشا الشيوني ومل خيرناه. ووا قه اليهبي.

 .{215}أخرنه الواحدي عن مقاتل   ( 6)

 يقياا, بدل: متياا. {6/262}يف تفسري القرطبي  ( 7)
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]وقذذرئ[   ژيث  حج  مج     جح  مح  جخ       ژ 
(1)

قفذذوا, بفذذتح الذذواو, أي:   الوقذذوف بمعاذذ  وأ يف الاذذار, و 

حس   خس  ژ إىل الدنيا,  أي: ژحخ  مخ  جس  ژ  ميام,عأمرا لرأيت أي:  ,حميوف و, , ونواب لوعرال

محذزة ما خذال نكيب, ونكون من الؤماني, ونحن ال  أي: ,العامة بالر   ژمس  حص  مص  جض  حض   خض   

,الباء والاون اناصب إهنام ي ًا,وحفص
 (2)

عىل نواب التماي, أي: ليذت رهنذا وقذ , وأن ال نكذيب   

نصب الاون,والباء  ابن عامر بر  وونكون, 
 (3)

ألهنا متاوا أن يكونوا من الذؤماني, وأخذ وا عذن  

 إىل الدنيا. أنفسها أهنا ال يكيبون بآيات راما إن رهوا 

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  ژ   
 (4)

 هلذا ظهذر :بداو .إهنا لو رهوا آلماوا :أي: ليس األمر عىل ما قالوا 

أي: من الكفر, أو بل  ژپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ من رفرها ومعاصيها يف الدنيا  رسونيج  ما رانوا

بدا هلا نزاء ما رانوا خيفون
(5)

لو رههنا مل نكيب بآيات رباا وراا  :يف قوهلا أي: ژٺ  ٺ  ٿ  ژ  

 من الؤماني. 

هذيا مذن  وأالبعذ , ون رها أهنذا ياكذخ  عذاأ  ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ 

,لقذالوههنا إىل هار الدنيا قوهلا لو ره
(6)

عذىل حكمذه عرضذوا, أو وقفذوا أي:  ژڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ  

أي: يقول هو تعاىل عالؤه وشذأنه, أو تقذول خزنتذه بإذنذه,  ژڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ژ  وقضائه ومسألته,

إنه حا, ابن عبذا : هذيا يف موقذف, أي:  ژڃ  چ  چچ  ژ أليس هيا البع  والعياب باحلا؟ أي: 

ويف موقذف   في موقذف يقذرون, ,وقوهلا: واهلل رباا ما راا مرشرني يف موقف, وللقيامة مواقف

ياكرون.
 (7)

 ژڇ  ڇ           ڍ    ڍ  چ  ڇ  ڇ ژ  

                                                 

 والدر الصون {1/476}من ب, وهي قراءة ابن السميف  وزيد بن عيل, إعراب القراءات الشواذ  زياهة ( 1)

{4/584} . 

 أي ياصبان رلمتي: نكيب, ونكون. واإلعراب يكون يف الكلا ال يف احلرف. ( 2)

 .{2/8}وإحتاف  ضالء البرش  {2/257}انمر: الارش  ( 3)

 بعد قوله: )رانوا(. /أ[324هناية اللوحة ] ( 4)

 .{3/23}قاله ال ه, زاه السري  ( 5)

 .{11/323}عبد الرمحن بن زيد  وهو قول ..لقالوا لدنياا إىل رهوا لو أهنا: تفسري الط ي اللفظ يف ( 6)

 .{2/119}تفسري البغوي  ( 7)
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اليي  يه نذزاء اهلل تعذاىل  أي: خرسوا أنفسها بتكييبها بالبع  ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈژ   ژ

 , األعامل, ولقاء ثوابه وعقابه, أو بتكييبها بالصري إىل اهلل تعاىل, وبالبع  بعد الوت

 هايرريذذ , وملأي: يف الصذذفقة ژگ  گ    ک  ک  گ  گژ   جذذأةأي: القيامذذة  ژژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ  واحلرسة شدة الاذدم, ,صفقةالاخلرسان إنام يكون يف  إذ ژ ڌ  ڌ ژ :ارتفاًء بقوله

 ,خرج من قذ ه اسذتقبله أحسذن يشء صذورًة وأطيبذه رحيذاً  ان الؤمن إذأ أو ,آثامهاأي:  ژڱڱ  

,  ذاررباي رربتذك يف الذدنياقذد الصالح, طالا  يقول: هل تعر اي؟  يقول: ال,  يقول: أنا عملك 

  رربانًا, وأما الكا ر  يستقبله أقبحج  أي: [٨5مرر:: ] ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ  : يلك قوله
 
 يشء

طالذا رربتاذي يف  ,أنا عملك اخلبيذ  : يقول ,ه رحيًا,  يقول: هل تعر اي؟  يقول: الا ذت  صورًة وأنْ 

اآلن.  أنا أرربك ,الدنيا
 (1)

محلوا.  ابن عبا : بئس احلملأي: يكسبون. ژڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ژ  
(2)

 

ابذذذن  ژہ  ہ     ژ   رسيعذذذة الذذذزوالباطذذذل وغذذذرور أي:  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ژ 

ومن بقي بالمذني, الثانيذة , بالم واحدة, وخفض اآلخرة عىل اإلضا ة ژھ  ھ  ژ  /ب[324]عامر

يف الدال, ور   اآلخرة  ماها مدغمة
(3)

ھ  ھ  ھھ  ے  ژ  وسميت اآلخذرة, لتأخرهذا عذن الذدنيا, 

 بالتذذاء ژے  ے     ژ  حفذذصوابذذن عذذامر و نذذا  أن اآلخذذرة أ ضذذل مذذن الذذدنيا, أي:  ژے    ۓ  

. ثالثذتهنبالياء يفمن بقي أبو بكر يف يوسف, و هام, وا قفسوهاا واألعراف وي العجمة األعىل
 

(4)

  

بن رشيا سلقي األخا
(5)

أخ ين عذن حممذد أصذاهق هذو أم  :,  قال يا أبا احلكالأبا نه 

إن حممذدًا لصذاهق, ومذا رذيب حممذد قذط,  :يسم  رالمذك غذريي,  قذالمن راذب؟  ليس هاا 

 يكذون لسذائر قذريش؟   ذام ,ية واحلجابذة والاذدوة والابذوةاولكن إذا ذهب باو قيص باللواء والسق

                                                 

 . {328 -11/327}أخرنه الط ي عن عمرو بن قيس الالئي, وعن السدي  ( 1)

 .{2/120}تفسري البغوي  ( 2)

 .{2/9}وإحتاف  ضالء البرش  {2/257}انمر: الارش  ( 3)

 انمر الرنعني السابقني. ( 4)

 لا يشهدها زهري واحد,  ألنه خاس بالقوم يوم بدر بيلك؛ سمي, حليف باي زهرة, الثقفي األخاس بن رشيا  (5)

 .{1/360}, سرية ابن هشام ويره عليه رسول اهلل ؤذي ران يو قريش,ران من أرشاف و



 سـورة األنـــــــــــــــعـــــــــــــام

 

435 

ژۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ  : ازل
(1)

ذنتَّ  اليا حممد, إنذا  :قال أبو نهل أو  نكذيبك, ولكاذا نكذيب  مذاك وهمج

 ژۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ  :اليي نئت به,  اذزل
(2)

نذا   و  ژۆ  ۆ     ۈ    ژ   أنذك رذاذبأي:  

بالتشذديد مذن التكذييب,مذن بقذي الكسائي بالتوفيف, و
(3)

ۈ  ژ اسذبه إىل الكذيب, يأن هذو و 

ألهنا عر وا صدقك  يام مىض, إنام  ؛يف الرس كبونإهنا ال يكي   أي: ژۋ  ۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ  

 آيايت. ويبون وحيي يك  

أي:  ژې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ژ     ,رذذذذذذيبتأي: رذذذذذذام ژۉ  ۉ          ې  ې  ې  ژ 

: رذذام تقذذولزائذذدة  ژېئ  ژ  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ژ بتعذذييب مذذن رذذياما, 

كا وقد حكا باص األنبياء بقوله تعذاىل: مطر ناءنا من ٿ  ٹ    ژ , والعا  ال مبدل حلكمه إذا ح 

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ أو بقولذذذه تعذذذاىل:  [51]غررر:ر:  ژٹ  

 وال خلف لعرداته, تعاىل علوا ربريا.  [173 -171]الصر:رت:   ژٴۇ  

 رذان ألنذه  ,أن أعرضذوا عذن اإليذامنعليك أي: عما وشا  ژی  ی               ىئ  ی         یژ 

طمعذًا يف مذا سذألوا,  سألوا آية أحب أن يرهيا اهلل تعاىل  اورانوا إذ ,ر  عىل إيامن قومهاحل شديد

)نا قذاً( :وقذرئ وذي رسبذاً تتأي:  ژجئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  ژ  تعذاىل:إيامهنا,  قال 
(4)

 اا قذاءوال 

/أ[326]ژجت  حتخت  ژ   تصذعد  يذه, داً ذعذذصذأي: م ژخب    مب  ىب  يب  ژ والافا, مذن نحذرة الريبذوع 
أي:  

 أي: بقوله ژحج  مج  جح  مح  جخ   ژ  ,ونذعذمذأنآماوا ذ أي:  ژمت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  ژ  ,  ا عل

  أو أنه يؤمن بعضها هون بعض. ژمت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  ژ : تعاىل

پ  پ   پ  ژ   به هون من ختا اهلل عىل سمعه, ونياتفع  : اليرر  يأ ژٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  ژ 

 . زهيا بأعامهلاا يجأي: الكفار يبعثها اهلل تعاىل  ژڀ  ڀ       ڀ  ڀ  

                                                 

 . {216}سباب والواحدي يف األ {11/333}أخرنه الط ي عن السدي مرسال  ( 1)

, وأخرنه ريلك عن نانية بن أيب طالب  عيل عن رعب بن نانيةمن طريا  {3064}أخرنه الرتميي  ( 2)

 .    {3230}مرسال, وقال الرتميي: وهيا أصح. وأخرنه احلارا وصححه ووا قه اليهبي 

 .{2/10}وإحتاف  ضالء البرش  {2/257}انمر: الارش  ( 3)

ب الاا ي يف األر ,  {2/82}معجا القراءات القرآنية , الغاوي نبيجاما:  وهي قراءة شاذة, قرأ ( 4) والافا: هو الرس 

وماه: الاا قاء والقاصعاء, جلحرة الريبوع؛ ألنه حيفر يف األر  رسبا وُيعل له بابني, وقيل: ثالثة: الاا قاء 

 . {4/609}ها. الدر الصون والقاصعاء والدابقاء, وُيعل خمرنه رقيقا؛  إذا ما أحس باخلطر هرب من أحد
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ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ أي: قال رفذار قذريش هذال أنذزل عليذه,  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ژ 

   ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ژ ذلذك, ما علذيها يف أي:  ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

  .تأريداً  نياجلااحذرر 

  (1) .رل ناس من احليوان أمة أصااف مصافة ژچ  ڇڇ   ژ جماهد: 

يف اخللذا  ژچ  ڇڇ   ژ  أوباذي آهم, يعر ذون بأسذامئها, رالطري أمة, والسباع أمة, تعرف بأسامئها  

,و يف الغياء وابتغاء الرزقألبع , والوت وا
(2)

يف التوحيد والعر ذة,أو  
 (3)

 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ  

.اها موهج ابن عبا : حرشج  ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ژ أي: يف اللوح الحفوظ, 
 (4)

  

 يأخذي  ,الطذري, ورذل يشءووالبهذائا اخللا رلها يوم القيامة الدواب  تعاىلحيرش اهلل  هريرة: وأب

 (5)[10]النبأ:  ژں  ں          ڻ  ژ ويقول:  , حيائي يتما  الكا ر ,ء من القرناء, ثا يقول: روين تراباً للجامَّ 

ضالالت ال أي: ژک  گگ  ژ وال يتكلمون به,  اال يسمعون خريأي:  ژڑ  ڑ        ک  ک  ک  ژ 

 اإلسالم.  أي: يميته عىل ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڳژ  أي: يميته عىل الكفر ژگ  گ  ڳ   ڳ  ژ 

,هل تفعل أخ نا أي:, تفعل ريا العرب تقول أرأيتك الفراء: ژں   ڻ  ژ 
(6)

بتليني نا    

  (7).اهلمزة الثانية, والكسائي بحي ها

ۀ    ژ  (8)قبذل الذوت, أي: ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ ابن عبا : قل يا حممد هلؤالء الرشرني 

   ژ ھ     ھ      ھ  ےژ يف رصف العياب أي:  ژہ  ہ   ھ  ژ القيامة,  أي: ژہ  ہ  

                                                 

 . {11/345}انمر: تفسري الط ي   ( 1)

 .{2/122}قاله ابن قتيبة, نقله عاه البغوي  ( 2)

 هيا قول عطاء, الرن  السابا.  ( 3)

 . {11/346}انمر: تفسري الط ي   ( 4)

وقال  {3231}اليهبي واحلارا وصححه ووا قه  {11/347}موقو ا  أخرنه الط ي بساده عن أيب هريرة   ( 5)

والقصا  بني البهائا يوم القيامة ثابت يف أحاهي , {3/19}. الصور حدي  يف مر وعا هيا روي وقدابن رثري: 

 من اجلامء للشاة يقتص حت  القيامة يوم أهلها إىل احلقوق لتؤهن)):  اهلل رسول قال :قال ماها حدي  هريرة 

 .وصححه األرناؤوا {7204}أخرنه أمحد احلدي  ...(( القرناء الشاة

 .{1/333}معاين القرآن   ( 6)

 .{1/206}وإحتاف  ضالء البرش  {2/11}أي: أن نا   قرأ بالتسهيل بني بني, وانمر: الارش  ( 7)

 .{2/123}تفسري البغوي   ( 8)
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ه لذه تعذاىل قيد اإلنابذة بالشذيئة ژ  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ ؛ إذ ال مجكذرر

ژٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ژ     ,عذذذالؤه وشذذذأنه
بالشذذذدة أي:  ژۉ  ې  ې  ژ  أي:  كفذذذروا  (1)

 الترضع السؤال. أصل و ,أي: يتوبون ژې  ې       ى  ژ الر  والزمانة, و ,واجلوع

نذه أرسذل إىل أ تعذاىلأخذ  اهلل  , آماواأي:  ژەئ  ژ عياباا,  إذ ناءها  هال ژى  ائ   ائ  ەئ  ژ 

ذأج  قوم  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ژ يوا بالشذدة يف أنفسذها وأمذواهلا  لذا خيضذعوا ومل يترضذعوا, خر

ی  ی  ی  جئ  ژ ترروا ما وعموا بذه,  أي: ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

وهذذيا  ذذتح  (2) ,بذذالتوفيفمذذن بقذذي و إذا رذذان عقيبذذه مجذذ , بالتشذذديد, ژ ی   ژ ابذذن عذذامر ژحئ   

  جذأةً  أي: ژمئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ژ البالء والشدة الرخاء والصحة, ب هااستدراج, أي: بدلاا

وأصذل  آيسون من رل خذري, أي: ژىب  يب  جت  حت   ژ نت الدنيا إليها ما رانوا, وأعجب ما را ن  آم  

 (3) .اإلبال : اإلطراق من احلزن والادم

 ((وهو مقيا عىل معصيته,  إنام ذلك اسذتدراج ,يعطي العبد ما حيبتعاىل إذا رأيت اهلل )) قال 

 (4)اآلية.  ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ ثا تال: 

استؤصلوا بالعياب  لذا يبذا مذاها   عاالدبرها, وييي أي: آخرها ال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ژ 

ه عذىل أن حيمذدو لرسذلتعلذياًم ل؛ نفسه عىل قط  هابذرها تعاىلمحد  ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ باقية, 

نعمته عليها باصها عىل أعدائها, ولن آمن بالرسذل أن حيمذدوا اهلل تعذاىل عذىل أمذاها مذن رش 

  .الكفار

ا الرشرون إن أخي أسامعكا  ال تسذمعون, وأبصذاررا  ذال أهي ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

  ما أخي ماكاأي:  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ شيئًا  نال تفقهوأي:   ژٿ  ٿ  ٿ   ژ  تبصون

                                                 

 /ب[ بعد قوله: )أرسلاا(326هناية اللوحة ]  ( 1)

 .{2/12} وإحتاف  ضالء البرش {2/258}انمر: الارش  ( 2)

 ولسان العرب, ماهة: بلس. {1/192}انمر: جماز القرآن   ( 3)

من طريا حرملة بن عمران عن  {11/361}والط ي  {913}والط اين يف الكبري  {17349}أخرنه أمحد   ( 4)

وقال يف  {362 -361}عقبة بن مسلا عن عقبة بن عامر. وأخرنه الط ي من طريا ابن هليعة عن عقبة بن مسلا 

 يف الشعب بساد حسن. يختريج األحياء: رواه أمحد والط اين والبيهق
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ت الدالة عىل التوحيد والابوة, الالدأي: نبني هلا ال ژڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ژ 

  .معاياةأي:  ژڃ  چ   چ  چ  چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ بالتكييب,  يعرضونأي:  ژ

 الرشرون. أي:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ (1) ًليالً وهنارا :ابن عبا 

خذاف أهذل الاذار إذا  ژک   ک  ک  ژ العمل, أي:  ژژ     ژ  ڑ  ڑ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ 

آماذون , والعا : إذا حذزن أهذل الاذار وخذا وا,  ذإن أهذل اجلاذة إذا حزنواأي:  ژک    گ  گ  گ  ژ 

  مرسورون.

  يكفرون.أي:  ژڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ژ يصيبها أي:  ژگ  ڳ          ڳ      ڳ  ژ 

  وه,رزقه  أعطيكم أي: ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ لا اقرتحوا اآليات أمره أن يقول هلا: 

ك يقدر عذىل ل  ال أي: إن ژہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ژ  وما يكون, ران أخ را بام أي:   ژۀ   ہ  ہ  ژ 

ے  ے  ژ  ,اكرون قويل وجتحدون أمريذويشاهد ما ال يشاهده اآلهمي,  ت ,ماال يقدر عليه اآلهمي

  ., وذلك غري مستحيل يف العقل م  قيام الدليلريب عاد ما آتيكا به من أن مجي  أي: ژۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  

ژ و اجلاهل والعذامل, أ (3) ,و الضال والهتديأ (2)الكا ر والؤمن,أي:  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ژ 

ذذأي: و ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ژ يف عذذدم اسذذتوائهام,  أي: ژۈ  ٴۇ  ۋ   ف و  خ 

رشوا  ,بالقرآن ى  ى  ائ  ژ ألن خو ها إنام ران من علمها  ؛مونلأي: يع ,و خيا ونأ ,معواُيج وحيج

 الشا  .  يشفالو ,قريبالويل ال ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ژ  تعاىل من هون اهللأي:  ژائ  

                                                 

 .{2/125}تفسري البغوي   ( 1)

 .{11/372}قاله قتاهة, تفسري الط ي   ( 2)

 قاله جماهد, الصدر السابا.  ( 3)
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،بن حابس جاء األقرع
(1)

وعيينة بن حصن 
(2)

 ، إىل رسنل  اهاملؤلفنة  معهن  منن مننو 

من ضعفاء املؤمنني، فلام رأوهن  حرنروه ، ثالثني  قاعدًا مع بال  وصهيب وخباب يففلجدوه 

وكنا   -  جبناه ونفيت عننا هنؤ ء وأروا    ،يف صدر املجلس لل جلست   ،قاللا: يا رسل  اهو

 ،جلالسناك وأخذنا عنك، فرا : ما أنا بطنار  املنؤمنني -  غريهايهلليس ع ،صلف   عليه  جباب  

ب ٌد،  سو  نجلفضلنا،  عرف به العرب  فإنا نحب أ  جتعل لنا منك جملسًا ت   :قاللا فإذا مع هؤ ء ع 

كتابنًا، بذلك : اكتب لنا فاقعد معه  إ  شئت، قا : نع ، قاللا ،ناقم نحن ه ، فإذام  فأق   نحن جئنا

 ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ  :نز فبالصحيفة ليكتب، عليا فدعا 
(3)

  

بض  الغني وسكل  الدا  وواو بعدها، هنا ويف الكهف، وفيها نظنر   ژېئ     ژ عامر ابن

منن وأل  غدوة معرفة، فال تدخل عليها األلف والالم، قاللا: وإنام رآها مكتلبة باللاو فأخنذها، 

ي بفتح الغني والدا  وألف بعدها،بر
 (4)

 /ب[327]الصنحيفة منن ينده، فألرى  ژېئ  ىئ     ىئىئ  ژ  

فنإذا  ،معنه و رعنديا لنافكن ژٹ  ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ ، وهنل يرنل : تلهفأ ه دعاف

 ،اآليننة [28]الكهفف    ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ : نننز ف ه ،قننام وتننرك الريننامأرا  

                                                 

شهد فتح مكة و ،وفد عىل النبي ، من املؤلفة قلله ، التميمي املجاشعي الدرامي بن عرا  األقرع بن حابس ( 1)

. اإلصابة عرشة من بنيه هومعالريملك يف معركة  قتل ،كا  رشيفا يف اجلاهلية واإلسالمو ،وحنينا والطائف

{1/101} . 

لبني  بعثه النبي  ،أسل  قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف ،من املؤلفة ،بن حذيفة الفزاري عيينة بن حصن ( 2)

.  فة عثام عاش إىل خال ،ث  عا  إىل اإلسالم ،وما  إىل طلحة فبايعه  كا  ممن ارتد يف عهد أيب بكر ،متي 

 .{4/767}اإلصابة 

لسلرة مكية، واوقد ذكر أبل شهبة رمحه اه أ  هذا غري صحيح  أل  اآلية  {11/376}أخرجه الطربي يف تفسريه   ( 3)

وهل من املؤلفة قلله ، فكيف يعرل نزو  اآلية بسبب نزلت مجلة واحدة، واألقرع وعيينة إنام أسلام بعد الفتح، 

 .{439}اإلرسائيليات    الرائل ه  املرشكل . انظر:مرالته ؟ والصحيح أ

وأما قل  املصنف: )وفيها نظر... وإنام رآها مكتلبة باللاو  {2/12}وإحتاف فضالء البرش  {2/258}انظر: النرش  ( 4)

إليه   فأخذها(. فمثل هذا الطعن ور  عن أيب عبيد وبعض النحاة، وربام خفي عليه أهنا لغة ثانية، وهذا قل    يلتفت

أل  الرراءة متلاترة، وابن عامر عريب   يعرف اللحن، وإذا ثبتت الرراءة مل ير ها قياس عربية، و  فشل لغة، كام أ  هذه 

   .{1/94}وقلاعد التفسري  {4/644}اللغة حكاها سيبليه واخلليل. وانظر: الدر املصل  
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 قناملا أرا  الرينامركبته، فنإذا ركبه  حتى كا ت متس  ،منه  دنليو ه،مع و يرعدعد ذلك بفكا  

.هلوترك
(1)

  

،هذه اآلية توابن أم عبد لبايعنا حممدًا، فنزل قالت قريش: لل  بال أو 
 (2)

بالغداة واملرا  بدعائه   

منس،و الصنللات اخلأوالعيش، صالة الصبح وصنالة الع،ن، 
ينذكرو  رهن ،أو  (3)

(4)

و املنرا  أ 

،حريرة الدعاء
 

وجه اه تعاىل، أو ثلاب اه تعاىل.يريدو  بطاعته  أو 
 (5)

 

 كأي: ليس رزقه  عليك فنتمله ، و  رزقن ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  ژ 

لفنل  أو   تكلف أمنره  و  يك ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ژ جلاب لرلله:  ژمب  ژ عليه  

 . ژۆئ  ۆئ   ژ  تعاىل جلاب لرلله ژىب  يب  جت  حت   ژ  :وقللهأمرك، 

 إذا نظننرفننوالرشننيف باللضننيع،  ،أي: ابتلينننا الغننني بننالفرري ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 فنذلك قللنه ،منن اإلسنالم لاامتنعن ،اإليام إىل   هلقد سبرالفرراء والضعفاء  الرشفاء واألغنياء

اسننتفهام  هننذا  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  فننأجيبلا ژٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ژ  تعنناىل:

 .بمعنى التررير، أي: اه أعل  بمن شكر

 قنام إىل قنار  يرنرأ، وهن  جلنلس منع الرنار ، فلنام  مر برلم ينصتل  وروي: أنه 

رأ كنا  قنار  يرن (( قناللا:ما كننت  تصننعل ؟))وقا :  عليه ، سكت الرار ، فسل   عليه ،

ثن  (( أمتي من أمرين أ  أصرب نفيسن معهن  يفاحلمد ه الذي جعل ))، فرا : يهنستمع إل ونحن

                                                 

وأصح منه   {11/276}والطربي  {4127}جه وابن ما {217}أخرجه اللاحدي بنحله يف أسباب النزو    ( 1)

اطر  هؤ ء   جيرتؤ  : فرا  املرشكل  للنبي  ،ستة نفر كنا مع النبي : قا : ))حديث سعد بن أيب وقاص 

 فلقع يف نفس رسل  اه  ،ورجال  لست أسميهام ،وكنت أنا وابن مسعل  ورجل من هذيل وبال  :قا ، علينا

والراعدة: أ  املرويات  {2413}أخرجه مسل  ...(( احلديث، نفسه فأنز  اه عز وجل فحدث ،ما شاء اه أ  يرع

 واه أعل . إذا تعد ت يف سبب النزو ، اقت، عىل الصحيح منها.

 ويغني عنه حديث مسل  السابق. {2/126}قل  جماهد، ذكره البغلي بال إسنا    ( 2)

 .{382 -11/381}ن جماهد وقتا ة األو ، تفسري الطربي ، وعريض اه عنهامالرل   عن ابن عباس   ( 3)

 قل  إبراهي  النخعي، املرجع السابق.  ( 4)

 املرجع السابق.  ( 5)
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أبرشوا يا صنعاليك ))فتحل رلا، ث  قا :  وجلهه ، لريى  رلاحتل   أ بيده أشار ث   ،جلس وسطنا

 عام((ئة مخسامهل و ،بنصف يلمئه  تدخلل  اجلنة قبل أغنيا ،التام يلم الريامة زلفاملهاجرين بال
(1)

 

 عن طر ه ، وكا   نبي ال ينزلت يف هن ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ژ 

إذا رآه  بدأه  بالسالم.
(2)

 ،و يف أيب بكر وعمر وعثام  وعيل وبال  وسنامل ومصنعب بنن عمنريأ 

ومجاعة أخر.
(3)

 أي: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ژ  /أ[328] أي: قضن ژڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ  

،حال حراما من   يعل  
 (4)

نه آثنر املعصنية إحيث من  تهلاجه أو هل جاهل بلزر ذلك الذنب، أو 

چ  چ  ژ و أخلن  تلبتنه، أعملنه،  أي: بعد ژڃ                 چ  چ  ژ  أي: رجع ژڃ  ڃ  ژ ، عىل الطاعة

أي: كتنب عنىل  ،فنيهام منزةبفتح اهل ژچ  چ  ڇ  ژ  ژڦ  ڄ  ڄ  ژ ابن عامر وعاص   ژڇ  ڇ   

ناألوىل وك   تحنت  ن األوىل، وف  مننفسه أنه من عمل منك ، ث  جعل الثانية بد ً  الثانينة عنىل  تس 

عند من بري. ا عىل ا ستئنافت، وكسعند نافع ا ستئناف
(5)

  

متعلرة بام قبلها، أي: مثنل  ژ ڍژ   يلقف عليه أل  الالم يف  ژڇ  ڇ  ڍ  ژ 

    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ژ  حق ينكره أهل الباطنللك حجتنا يف كل  ما بينا يف هذه السلرة، نبني

مة األسفل، ومن بري بالتاء،نجنعناملر بالياء نائي و أبل بكنزة و الكسنمح
 

 ژ ڌ ژونافع بنصب  م 

ومن بري برفعها 
إذ السبيل يذكر ويؤنث، أي: ليتضح لك طريق املجرمني، أو لتعرف يا حممند  (5) 

 با  اليشء وأبا  واستبا  وتبني واحد، بمعنى ظهر.سبيل املجرمني، 
(6)

 

عبننننا ة و طننننر  هننننؤ ء يفأي:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ     گ     گڳ  ژ 

 . إ  فعلت أي: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ، األوثا 

                                                 

واإلسنا  ضعيف، فيه: العالء بن بشري املازين، جمهل ، كام يف الترريب  {3666}أخرجه أبل  اوو    ( 1)

يف  خل  اجلنة، شاهد وانظر جممع الزوائد وضعف احلديث الشيخ األلباين. وللجملة األخرية {759}

{10/457- 459}  . 

 .{2/127}والبغلي يف التفسري عن عكرمة بال إسنا   {218}أخرجه اللاحدي يف أسباب النزو     ( 2)

 .{2/128}ذكره البغلي عن عطاء بال إسنا    ( 3)

 قل  جماهد، املرجع السابق.  ( 4)

 .{2/13}ضالء البرش وإحتاف ف {2/258}انظر: النرش  ( 5)

 املفر ات، ما ة: با .   ( 6)
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ہ  ہ  ھ   ژ ام جئننت بننأي:  ژۀ  ہہ  ژ ، بصننرية أي: عننىل ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

ة صا  مشد ب ،وعاص  احلرميا  ژے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ژ أو الريامة  العذاب أي: ژھھ   ھ 

،ساكنة الراف ضا  مكسلرةب ومن بريأي: يرل  احلق،  مهملة،
(1)

، من قضيت، أي: حيك  باحلق 

وقر : يريض بالياء، وقر  أيضا: يريض باحلق.
 (2)

  

يض فصال   لتراء الساكنني، ومحل اللقنف أي: احلاكمني، وحذفت ياء ير  ژۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ژ 

 ، وبالصا  املهملة هي يف مجيع املصاحف قاللا.: يريض الرضاء احلقعىل اللصل، ترديره
(3)

 

 ،هلكننت فنر  مننن العننذاب وأ  لأي:  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ژ 

 ژې  ى  ى  ائ   ژ  ،لختل  منك لك  أللته عج  ول

،ئنه، مجع مفتحخزاأي:  ژائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ
 (4)

يف وما  ،ما تغيض األرحام ،مخسهي و 

 إ  اه،   يعلمهنا السناعة قينامأرض متنلت، ومتنى  تدري نفنس بنأي  ما متى يأيت املطر، وو ،غد

تعنناىل.
مفنناتح الغيننب خننزائن األرض، أو /ب[328] (5)

 (6)

،ونننزو  العننذاب 
 

و مننا غنناب مننن الثننلاب أ

منا  وأعام ، األخلاتي  أو  ،لسعا ةوا من الشراوة ،ا  العبا و أحلأو انرضاء اآلجا ، أ ،والعراب

يكل ؟ كيف يكل   ومامل يكن بعد 
(7)

 

                                                 

 واحلرميا : نافع وابن كثري. {2/14}وإحتاف فضالء البرش  {2/258}انظر: النرش  ( 1)

 .{3/487} خمت، التبينني هلجاء التنزيل أيب بن كعب وحييى بن وثاب والنخعي واألعمش،ابن مسعل  و قراءة  ( 2)

 .وهي شاذة

 .{3/486} املرجع السابق ( 3)

 لسا  العرب، ما ة: فتح.   ( 4)

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ژ والدليل من الكتاب والسنة، أما الكتاب فرلله تعاىل:   ( 5)

 قا : قا  ،وأما السنة: فحديث ابن عمر  [34]لرام :   ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

و  يعل  أحد ما يكل  يف  ،  يعل  أحد ما يكل  يف غد ،  يعلمها إ  اه مفتا  الغيب مخس))  :رسل  اه 

(( وما يدري أحد متى جييء املطر ،وما تدري نفس بأي أرض متلت ،و  تعل  نفس ماذا تكسب غدا ،األرحام

 .{1039}أخرجه البخاري 

ل  سديد من فك شديد.اهن أحكام الررآ  قل  السدي، قا  عنه ابن العريب: جماز بعيد، وأما قل  ابن عباس فع  ( 6)

{2/258}  . 

وكلها من عل  الغيب الذي استأثر اه تعاىل بعلمه، وتندرج حتت  {2/129}انظر هذه األقلا  يف تفسري البغلي   ( 7)

 . {2/256}اخلمسة املذكلرة يف اآلية، وانظر أحكام الررآ   بن العريب 
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عل  كل يشء إ  مفاتيح الغيب. ابن مسعل : أويت نبيك 
 (1)

  

يهام يشء   حيندث فنأي: الرب املفاوز، والبحر الرنرى،  أي: يف ژوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ژ  

جئ  ژ ظهرًا لبطن  هارلبتيعل  أو  أيضا، ساقطةأي: وغري ال ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ إ  يعلمه 

حتت الصخرة يف أسفل األرضني يعلمها إذا كانت وأهل احلب املعروف،  ژحئ        مئ  ىئ  يئ  
(2)

ژ  

، والبا ية،ءاملاأي:  ژجب  حب  خب   مب  
(3)

و هنل عبنارة أ  مينت، و و  حي وأو ما ينبت وما  ينبت، أ 

أو الرطنب النناس، واجلامند الينابس.عن كنل يشء، 
 (4)

يف  فنل الكنل حم أي: ژىب  يب  جت          حت  خت   ژ  

 اللل  املحفل . 

روي: أ  بعض اخللفاء رأى ملك امللت، فرا  ك  بري من عمري، فأشار مخس أصابع، 

فسأ  مجاعة عن ذلك فل  يأتلا باجللاب،
 

ام : أرا  مفاتح الغيب اخلمسنة، ثن  فرا  مراتل بن سلي

اآلية. ژەئ  ەئ  وئ   ژ :قرأ
 (5)

 

أي:  ژٻ  پ  پ  پ  ژ أي: يرننبض أرواحكنن  إذا نمننت   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

اسنتيفاء أجنل احليناة إىل  هنل ژڀ  ڀ  ٺٺ  ژ أي: يلقظك  يف النهار  ژپ    ڀ  ڀ  ژ كسبت  

 . يخربك  يف اآلخرةف أي: ژٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ژ  املامت،

                                                 

قا   {5/122}وحسنه ابن كثري  {3659}وأخرجه أمحد  {11/401}ربي ، يف تفسري الطقل  ابن مسعل    ( 1)

السندي: يريد عل  كل يشء، والظاهر أ  املرا  به اخلصلص، وإ  كا  مرتض ا ستثناء العملم، وإ  للزم أ  يكل  

 [65]النمل:   ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ  غري متناه، وأ  يكل  عاملا بالغيب، وقد قا  تعاىل: علمه 

 {.6/173}هامش مسند اإلمام أمحد  .فليتأمل

 . {2/130}تفسري البغلي  ( 2)

  املرجع السابق.أي الرطب: املاء، واليابس: البا ية. قل  ابن عباس ريض اه عنهام.  ( 3)

 . {2/130}تفسري البغلي انظر هذه األقلا  يف  ( 4)

  كتب تفسري األحالم. وهي رؤية منامية هلارو  الرشيد، تذكر يف ( 5)
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أي: النغنالنب الظاهر عىل عبا ه، ژٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ژ 
(1)

، مجنع حناف  ژڦ  ڦ  ڦ  ژ  

 و ژڃ       ژ محزة ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ژ منلكنني بناللنيل ومنلكني بالنهار،  ،ةنالئكنمنالوهن  

عنىل لفن   رني بالتناء فنيهاممنن بو ،املاملنة منن األلنف فنيهام، عنىل لفن  التنذكريبالياء  ژ ڻ  ژ

التأنيث،
(2)

 وأ تلفاه،هل الذي ، فكأ  ملك امللت تلفلهن  بأمرهي ،أعلا  ملك امللت ه  ژڃ  ژ  

فيرنبض منن هننا ومنن  ،الدنيا بني يدي ملك امللت كاملائدة الصغريةأو را  ملك امللت وحده، امل

.ا فتجيبهفإذا كثرت األروا  يدعل ،هنا
(3)

  فيام يؤمرو  به.أي:   ير،و   ژ  ڃ  ڃ  چ  چژ        

قننا  اه  (5) تعنناىل،و العبننا  يننر و  بننامللت إىل اه أاملالئكننة،  أي: ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ژ 

،  املننلىلقلننت:  [  11]سفرة  مدفف  ژىب  يب  جت   حت  خت  ژ  /أ[229]تعنناىل:  نن    :واملننلىل هنننا بمعنننى النننا ،ث 

را  النمؤمننل  هننا عنىل سبيل التغليب، والكفار تبع هل النم وألك الذي يتلىل أملره ، اامل
(4)

ڍ  ژ  

 وية. أي:   حيتاج إىل فكرة ور   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ،أي: الرضاء ژڌ  ڌ  

خافلا اهلالك،  علا اه فكانلا إذا سافروا  ،شدائدمهاأي:  ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ  

ضن  الب منن برني خلناء هننا واألعنراف، وأبل بكنر بكسن ا ژک  گ  گ  ژ خملصني له الدين 

لغتا ،
(5)

(أنجاننا)أي: يرللل  لئن أنجيتنا، وأهل الكلفنة  ژگ  گ  ژ  أي: عالنية ورسا 
 (6)

 اهأي:  

 الظلامت.  أي: ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  تعاىل،

.بالتخفيفبري  ومنبالتشديد، الكلفيل  وهشام   ژڱ  ڱ  ں  ژ 
(7)

  

                                                 

 والفلقية تشمل كل معاين الفلقية بالذات والصفات. ( 1)

 .{2/14}وإحتاف فضالء البرش  {2/258}انظر: النرش  ( 2)

 .{2/130}تفسري البغلي   ( 3)

ة سلرة حممد أجاب املصنف هنا رمحه اه، عن سؤا  يتبا ر إىل الذهن، وهل أ  اآلية هنا يف املؤمنني والكفار، ويف آي ( 4)

  .أخرب أ  الكافرين   ملىل هل ؟ فأجاب هذه األوجه التي ذكرها رمحه اه ، 

   ھ  ہ  ہ ژ وامللضع باألعراف قلله تعاىل: {2/16}وإحتاف فضالء البرش  {2/259}انظر: النرش ( 5)

 [.55آية ] ژ ھ

 .نيملرجعني السابرأهل الكلفة: محزة والكسائي باإلمالة، وعاص  بال إمالة، انظر ا ( 6)

 .{2/15}وإحتاف فضالء البرش  {2/259}النرش  ( 7)
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الكرب غاية الغ  الذي يأخذ بنالنفس، ژ   ں  ڻ  ڻ     ڻ  ژ  
(1)

ترشنكل  معنه  أي: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  

 .   ألهن  يررو  أ  الذي يدعلنه عند الشدة هل الذي ينجيه األصنام التي   ترض و  تنفع

الصيحة والريح واحلجارة والطلفا ،كعنا  أي: ك ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ 

، شنعيب وقنارو كرنلم  ،الرجفنة واخلسنف أي: ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ، وقنلم لنل  وثمل  وننل 

نزلت هذه اآلية يف أهل اإليام  أو املرشكني.
 (2)

  

،عبيند السنلء ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ السنالطني،   ژے  ۓ  ژ ابنن عبناس: 
 (3)

 ژے  ۓ  ژ  وأ 

،صغارك  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  كبارك 
(4)

ء ويبنث فنيك  األهنلا ،أي: خيلطك  فرقنا ژڭ  ۇ  ۇ  ژ  

 يرتل بعضك  بعضا.  أي: ژۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ژ     املختلفة،

 قا :  ((أعلذ بلجهك)) :قا   ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ نزلت هذه اآلية  ملا

((.ذا أيسه))قا :  ژۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ژ قا :  ((أعلذ بلجهك))قا :  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  
 (5)

 

أي: لكي يفرهلا أمر  ژۉ  ۉ  ې   ژ  أي: الررآ  بأخبار األم  املاضية  ژۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ژ 

 اه وتلحيده. 

بالعذاب، وأأي: بالررآ ،  ژې  ې  ې  ژ  
(6)

وقر : كنذبت بنه قلمنك 
(7)

ى  ىائ  ائ  ەئ  ژ  

أي: لكنل خنرب منتهنى،  ژ ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ ژ . ، أو برقينببمسلط ألزمك  اإلسالم أي:  ژەئ  وئ  وئ  

،باطلالق من احلو /ب[229] كذبالن ع صدقالفيبني 
 

وقنت ومكنا   تعناىل ه اهبن لكل خرب خيربأو  

،يرع فيه من غري خلف
 (8)

.قل  وفعل حريرة، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة لكلأو  
(9)

  

                                                 

 املفر ات ما ة: كرب.   ( 1)

 .{2/131}قاله احلسن وقتا ة، تفسري البغلي   ( 2)

 .{11/418}تفسري الطربي   ( 3)

 .{2/131}تفسري البغلي   ( 4)

 .{7406}أخرجه البخاري   ( 5)

 .{2/131}تفسري البغلي   ( 6)

 وهي قراءة شاذة.{ 4/672}والدر املصل    {1/478}إعراب الرراءات الشلاذ قرأ ها ابن أيب عبلة،   ( 7)

 . {2/133}قاله مراتل، تفسري البغلي   ( 8)

 قاله الكلبي، املرجع السابق.  ( 9)
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لك . الف يبدووما كا  يف اآلخرة فس ،نهروفغستتما كا  يف الدنيا ف أي: ژۈئ  ۈئ  ېئ  ژ 
 (1)

   

 ،ال جتالسنه فنيف الررآ  با ستهزاء  أي: خيلضل  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ژ  

بسكل  من بري و ،فتح النل ولسني ل تشديدالبن عامر با ژی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  ژ 

النل  ولختفيف السني،
(2)

ن إذا جلست ناسيًا معه  فرن  من ژمب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت   ژ  

 عنده  بعدما ذكرت.

 ،ونطنلف بالبينت ،قا  املسلمل : كيف نرعد يف املسنجد ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ژ  :ملا نزلتو

ٱ  ٻ  ژ  :وه  خيلضل  أبداً؟ وقا  املسلمل : إنا نخاف اإلث  حنني ننرتكه  و  ننهناه ، فننز 

ژٻ  ٻ  
(3)

أي:  ژ  پ    ڀژ أي: من آثنام اخلائضنني  ژٻ  پ  پ  پ  ژ  اخللضأي:  

حنل،عنىل هنذا منصنلب امل ژڀ  ژ فيكل   وذكروه ، عظله 
(4)

وهنذا  ژڀ  ڀ  ڀ  ژ  

 يستحيل .   لعلهأو  ،اللع  ألجليف جمالسته   ةرخص

هننذا منسننلي بايننة السننيف، ژٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ژ 
 (5)

الكفننار إذا سننمعلا  أي: 

وتالعبلا عند ذكرها، ،استهزؤوا ها تعاىل آيات اه
(6)

، وذلك أ  اه تعاىل عيده  أي: ژ ٺ ژ وأ 

جعل لكل قلم عيندا، فالختنذ كنل قنلم عينده  لعبنا وهلنلا، أي: فصنحا وقنننزجا، فالفصنح عيند 

.اجلمعة والفطر والنحركالصالة والتكبري وفعل اخلري بوعيد املسلمني النصارى والرننزج لعب، 
 

(7)

 ،أي: أل    ژڦ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ بنننالررآ ، عننن  أي: و ژٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    ژ   

تسل  للهالك،أو ، هتلك تبسلو
(8)

  (9).حترقأو  

                                                 

 .{11/435}قل  جماهد، تفسري الطربي   ( 1)

 .{2/259}وإحتاف فضالء البرش  {2/16}انظر: النرش   ( 2)

 بال إسنا . {3/62}و ابن اجللزي يف زا  املسري  {2/133}، ريض اه عنهامابن عباس عن أور ه البغلي   ( 3)

 . {2/261}معاين الزجاج   ( 4)

 . {2/321}الناسخ واملنسلي للنحاس  {11/442}وهل قل  قتا ة، تفسري الطربي   ( 5)

 .{2/130}قاله عيل بن عيسى، تفسري املاور ي   ( 6)

 .{1/339}معاين الررآ  للفراء   ( 7)

 .{11/443}قاله جماهد وعكرمة واحلسن، تفسري الطربي   ( 8)

 .{2/133}قاله الضحاك، تفسري البغلي   ( 9)
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تنرهتن، أوتفضنح،  أو، هاذكره  لكنيال هتلنك نفنس بكسنب واملعنى:
(1)

 هاإلبسنا  أصنلو 

ةيدكنل شندبنه  عنتتنالتحري ، والبسل احلرام، ثن  
(2)

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  

،  ژچ  
 
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ أي: أهلكننلا،  ژچ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چژ أي: ت فنند  كننل فننداء

 ژڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  

/أ[330] ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ
ڳ  ژ ، فيها و  نفع   رضأي:  ،األصنام هي 

 ،الشنياطني النذي أضنلته أي: مثل ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ إىل الرشك أي:  ژڱ  ڱ  

يف املهامه فأضلله فهل حائر بائر، ابن عباس: كالذي استهلته الغيال  ژ ڻ  ۀ  ۀ ژ 
(3)

واحلريا :  

اخمرج إليهاملرت   يف األمر،   هيتدي 
(4)

هنذا مثنل رضبنه اه تعناىل  ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ژ  

ضنل بنه الغنل  عنن  ،رجنل يف رفرنة كمثنله مثلنفإىل اه تعناىل،  ىإىل اآلهلة وملن يندع ىملن يدع

ك، وإ  أجناب اهلناليف ه الرنأالغل  انطلق به حتى تبع يدعله أصحابه إىل الطريق، فإ  و ،الطريق

.من يدعله إىل الطريق اهتدى
 (5)

  

وهذا نفي عام، وفيه هنني عنن الركنل  إىل ، تعاىل هدى اهغري هدى    ژھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ژ 

    ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  غري ه تعاىل،

 ژۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ أي: وأمرنا بإقامة الصالة والترلى،  ژۆ  ۈ  ۈ       ٴۇۋ   ژ  

 أي: جتمعل  يف امللقف للحساب. 

ه  ليالً عنىل تالباء بمعنى الالم، أي: جعل صنع ژې  ې    ې  ې  ى  ىائ  ژ  

،هل راجع إىل السملات واألرض ژائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ژ وحدانيته، 
 

يند   يرجع إىل الريامنة، أو

  للخلق: ملتنلا فيملتنل ، وقلمنلا فيرلمنل ،لرنياعة،كأنه نث والسنر البعننة أمننرعننعىل س
(6)

ژ  

                                                 

 .{1/339}قاله الفراء يف معانيه   ( 1)

 انظر املرجع السابق، ولسا  العرب، ما ة: بسل.  ( 2)

 .{2/134}تفسري البغلي  ( 3)

 ع السابق، ما ة: حري.املرج  ( 4)

 .{11/452} ي، تفسري الطربريض اه عنهامعن ابن عباس  ( 5)

 . {264 -2/263}معاين الزجاج   ( 6)
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ام املللك يلمئذ زائنل، كن ك  ل  م   أي: أ                         ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ژ ، أي: اللاقع   حمالة ژۇئ  ۇئۆئ  

، تعنناىل ه فننيام يظهننر، إ   أمننر يف ذلننك اليننلم ألحنند  أي:[ 19اة  ]االنفطفف  ژۓ  ڭ  ڭ  ژ  :قننا 

 (3) .ر مجع الصلرةل  هل الص   :و الصلرأ (2)كهيئة البلق، أو هل (1)والصلر: قر  ينفخ فيه،

؟ وصاحب الصلر قد ال ترمه، وأصغى سمعه، وحنى جبهتنه، ينتظنر متنى ))كيف أنع  : قا 

((.قلللا حسبنا اه ونع  اللكيل))؟ قا : االلا: يا رسل  اه وما أمرنق يؤمر؟((
 (4)

 

  ژی  ی  جئ  حئ   ژ   يغيب عنه يشء  أي: ژىئ  ىئ  یی  ژ 

وهنل  ،إرسائيل ويعرنلب :مثل ،وهل تاري ،اس  أيب إبراهي هل  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

،س  أعجمي   ين،فا
 

ن ،آزر لربأو  ة منن سنلا  الكلفنة،قرين /ب[330] لثىوكا  منن ك 
(5)

 آزر وأ 

سب وعيب،
(6)

،   و الشيخ اهل  أاملعلج،  هل وأ 
(7)

صن ، هل اس  وأ 
(8)

 ،يف حمنل نصنب هلفعىل هذا  

                                                 

. واستدللا برل  {/3}وابن كثري  {3/69}وزا  املسري  {11/463}وهل قل  مجهلر املفسين، تفسري الطربي  ( 1)

والرتمذي  {4742}أخرجه أبل اوو   ((هل قر  ينفخ فيه، ملا سأله األعرايب عن الصلر؟ فرا : ))النبي 

وصححه .اهن حسن حديثوقا  الرتمذي:  {11312}يف الكربى يف ملاضع والنسائي  {3244 -2430}

 الشيخ األلباين.

 . {3/68}قل  جماهد، زا  املسري  ( 2)

وهذا  {11/463}الطربي و {1/340}ه والفراء يف معاني {1/196}يف جماز الررآ   عبيدة أبلذكره و ،قتا ة قاله  ( 3)

  .مرجل ، واحلديث الذي بعده ير ه

وقد روي من  ،حديث حسنوقا  الرتمذي:  {3010}وأمحد يف ملاضع  {3243 -2431}أخرجه الرتمذي   ( 4)

نحله. اهن وصححه الشيخ األلباين. وهل   عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ،غري وجه هذا احلديث

 لغريه. حديث حسن

 .{2/136}قل  حممد بن إسحاق والضحاك والكلبي، تفسري البغلي  ( 5)

 :قا   عن النبي  عن أيب هريرة قل  سليام  التيمي، املرجع السابق. وقد ور  هذا ا س   حيا يف الصحيح   ( 6)

وذكر الشيخ أمحد شاكر رمحه  {3350}احلديث (( ...وغربة وعىل وجه آزر قرتة ،أباه آزر يلم الريامة يلرى إبراهي ))

، و  حيتمل التأويل و  أليب إبراهي   عل ٌ    عىل أنه اس ٌ ا ، وقاطعة يف نفي التأويالتاه: أ  هذا الن  حجة 

 .{412}ب للجلاليري . وانظر بحثا له يف آخر كتاب املعر  التحريف

(7 )     
 ل الشيخ الكبري البايل، كام يف اللسا : ما ة: مه . ووقع يف املطبلع عند البغلي: اهلرم.: هاهل 

 واملرجع السابق.  {11/466}قاله ابن املسيب وجماهد، تفسري الطربي   ( 8)
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وقنر : آزر  بالضن ، من  و  اه تعناىل إهلاً  آزر    ژپ  ژ  :ترديره
(1)

أي: أنتخنذها  ژپ  پڀ  ژ  

  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ڀژ  ،معبل ة من  و  اه تعاىل

 أي: ژٿ  ٹ  ٹ  ژ  ،أي: كام أرينناه البصنرية يف  يننه نرينه ژٿ  ٿ  ٿ          ژ

.خلق السملات واألرض
(2)

  

 ،وكشف له عن السملات واألرض ةعىل صخر وقفأنه روي:  (3)و آيات السملات واألرض،أ

  (4).مكانه يف اجلنة عرفوالسفل، حتى العرش وأسفل 

فندعا معصنية رجنالً عنىل رأى ملكلت السملات واألرض  كشف له عنملا أنه  وروي:

إنك  تعاىل:آخر فأرا  أ  يدعلا فرا  له الرب  رأىآخر فدعا عليه فهلك، ث   رأىعليه فهلك، ث  

إيل إمنا أ  يتنلب  ،ثالث خال بني فإنام أنا من عبدي  ،عىل عبا ي مستجاب الدعلة، فال تدعل   

عفنلت عننه،  فنإ  شنئت   ،بعث إيلنسمة تعبدين، وإما أ  ي   ظهره خرج منأ  أ   فأتلب عليه، وإما

وإما أ  يتلىل فإ  جهن  من ورائه. ،عاقبته وإ  شئت  
 (5)

  

 ، وملكلت األرضوغريمهاشمس وقمر  هي السملات ومجيع ما فيها من ژٿ  ٹ  ژ و أ

وغريهنا، بحنارهي األرض ومجيع ما فيهنا منن 
 

للمبالغنة، كنالرهبلت والتناء يف ملكنلت زيندت 

والرمحننلت،
 (6)

أو أنننه قيننل لننه: لننل أطعتننك يف عبننا ي ألهلكننته ، أو مننا علمننت أ  مننن أسننامئي  

؟الصبلر
(7)

  

نرينه ملكنلت السنملات ليسنتد  ويكنل  منن  أي: عطف عىل املعننى، ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ 

 امللقنني. 

فنرأى يف الننلم كنأ  ، و عا النناس إىل عبا تنه ،أو  من وضع التاج عىل رأسه ذنمرو كا   

كلكبا طلع فذهب بضلء الشمس والرمر، حتى مل يبق هلا ضلء، فسأ  عن ذلك كهانه ومنجميه، 
                                                 

 . {1/223}وهي قراءة شاذة، قرأ ها أيب بن كعب وابن عباس ريض اه عنهام واحلسن وجماهد، املحتسب   ( 1)

 .{11/470}وقتا ة، تفسري الطربي  ريض اه عنهامعن ابن عباس   ( 2)

 .{11/471}قل  جماهد وسعيد بن جبري، املصدر السابق   ( 3)

 . {11/472}قاله السدي، تفسري الطربي   ( 4)

وقد روى ابن مر ويه يف ذلك حديثني وقا  ابن كثري:  {2/163}والبغلي  {11/473}أخرجه الطربي   ( 5)

 .{3/49}.اهن ، عن معاذ، وعيل بن أيب طالب ولكن   يصح إسنا مها، واه أعل مرفلعني

 . {1/341}والنحاس  {2/265}معاين الزجاج  ( 6)

 . {7/17}انظر: تفسري الررطبي  ( 7)
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فأمر بذبح  وهالك أهلك ومالك،هالكك  سبب يكل هل  ،يللد يف هذه السنة فراللا: هل مللل ،

زوجهنا،  منع هناتركالرجا ، وإذا حاضنت املنرأة عن كل غالم يللد يف تلك السنة، وعز  النساء 

فغشيها. اهراآزر فلجد امرأته طفجاء 
 (1)

 

لنمروذ حاجة، فل  جيد بدا منن اإلنفناذ يف طلبهنا ومل  تأو خرج بالرجا  إىل خارج املدينة فعرض

حاجته،  وقض، فدخل املدينة أرسله بعدما أقس  عليه أ  يررب أهلهإ  آزر، فجيد أحدا يثق إليه 

يف إىل كل حنبىل أنفذ  ذنمرو أ  غشيها، أو أ مل يتاملك  /أ[331] أهله ر إىلنظلام أهيل فإىل  انظرث  قا : 

.ألهنا كانت حديثة السن يظهر مل حبلها إ  ما كا  من أم إبراهي ، فإ   ،، فحبسها عندهبلده
 

 

ذكرنناه : إ  الغنالم النذي ذقا  الكها  لنمرو أمه، إبراهي بملا محلت وابن عباس ريض اه عنهام: 

فلضنعته يف هننر ينابس  ت،هربنالطلنق فلام أخذها  ه أمه الليلة، فأمر بذبح الغلام ،ب ك قد محلتل

وكاننت أمنه  ،نهنر، وسند علينه بابنهالحفر له رسبًا عنند بذلك، ف آزرأخربت  ، ث فته يف خرقةفلو

لختتلف إليه فرتضعه.
 (2)

 

، فتجنده حينًا يمن  إهامنهت تأتينه لتنظنر منا فعنل هي فعلت ذلك من غري إعنالم آزر، وكانن وأ

إىل أصابعه، فلجدته يم  من أصبع ماًء، و أصبع لبنًا، وأصبع عسنالً، وأصنبع  ألنظر  :رالتف

إ  مخسنة  بسث يف اللبفل  ي ،والشهر كالسنة ،اليلم كالشهريشب يف وكا   ،مترًا، وأصبع سمناً 

قنا  ألمنه: منن ، أو سبع عرشنة سننة، فلنام شنب  أو سبع سنني، أو ثالث عرشة سنة ،عرش شهراً 

 أباه أخربت، فريب؟ قالت: أنا، قا : فمن ربك؟ قالت: أبلك، قا : فمن رب أيب؟ قالت: اسكت

منن ومنن رب أمني؟ قنا : أننا قنا : و فأتاه أبله، فرا : يا أبتاه من ريب؟ قا : أمنك، قنا : ذلك،ب

   (3) .: اسكتقا و ؟ فلطمهذمن رب نمرووقا :  ذربك؟ قا : نمرو

و خل، يرا : جن  الليل وأجن  وجن ه الليل وأجنه وجن  لأي:  نا اللي ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

نلنا وجنانا، إذا  أظلن  وغطنى كنل يشء، وجننل  اللينل سنلا ه،عليه الليل جين  ج 
 (4)

 ژڦ  ڦڄ  ژ  

                                                 

 . {11/481}وتفسريه  {1/143} تاريخ الطربيانظر:   ( 1)

 .{2/137}تفسري البغلي   ( 2)

 .وهذا كله من اإلرسائيليات التي   تثبت {1/143} تاريخ الطربي  ( 3)

 ولسا  العرب، ما ة: جنن. {1/199}انظر: جماز الررآ    ( 4)
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قاللا هي الزهرة،
 

ام محنزة بإمنالته، وهلمنزة يف هنذا احلنرف ونحنلها إمالنةبفنتح النراء و وأبنل عمنر

ورش بني اللفظني يف الراء واهلمزة، ومن بري بالفتح فنيهام،أبل بكر، وو ابن ذكلا والكسائي و
(1)

 

نذلك قا   ژڄ  ڄ  ڄڃ  ژ  واملعنى: وملا عاين الكلكب، رشنده  اه تعناىل وآتناه ،همسرتشدًا حتنى فر 

  جينلز أ  يكنل  ه  هنذا بأننه، ور    حنا  طفلليتنهكا  يف حا  ا ستد  ، أو يف ذ إ  فل  يرضه

وبنه عنارف، ومنن كنل معبنل   ،ملحندتعناىل إ  وهل ه  ،يأيت عليه وقت من األوقاتو ،رسل 

، وكنانلا لهعظمن امويعنرفه  خطنأه  فني هيسنتدرج قلمنل ذلنكإبنراهي  يء، وإننام قنا  سلاه بنر

.يعظمل  النجلم ويرو  أ  األملر كلها إليها
(2)

  

يعبندو   قنلم جاء إىلاحللاري الذي ك ،ه  النر  الداخل عىل النجلمأراأي: غاب،  ژڃ  ڃ  ژ 

شنديد البنأس،  مههن  عندو ثن   ،عنن رأينه /ب[331] ، فأظهر تعظيمنه فنأكرمله حتنى صندرواصنام

ففعلنلا لنا، ضننندعل هنذا الصنن  حتنى يكشنف عننا منا قند أنجتمنع ووروه يف أمره، فرنا : فشا

فنندعله ف،ننف عنننه  مننا كننانلا ننندع اه تعنناىل، يشء، فرننا : فل ه ينننفعفلنن   ،لا حللننهوترضننع

والتلبيخ هل ، أي: ومثل هذا يكنل  ستفهام  عىل وجه ا إبراهي  ذلك قا  ، أوحيذرو ، فأسلملا

هنذا ريب بنزعمك ؟قنا   وربا؟ أ
 

يرللنل  هنذا ريب أو ترنديره
(3)

أي:    ژڃ   چ  چ  چ  چ  ژ  

  .  يدومأحب ربا 

وشنبهه إذا لرينت اليناء سناكنا  ژڇ  ڇ  ژ زة وأبنل بكنر محطالعًا أي:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

منفصال بإمالة فتحة الراء فرط، ومن بري بفتحها، هذا يف حا  اللصل، وإ  انفصلت من الساكن 

يف اللقف كا  ا ختالف كام تردم
 

 وعنن أيب شنعيب بإمالنة فتحنة النراء واهلمنزة يف ژڦ  ڦڄ  ژ      يف

 ذلك كاألو 
(4)

 . أي: عن اهلدى ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک   ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ ژ  

أي: من الكلاكنب والرمنر، ومل  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ژ  أي: طالعة ژگ  گ  گ  گ  ژ 

ألنه أرا  الطالع،  يرل هذه
(5)

ره عىلأو    الكلكنبرآه أضنلأ منن  إذمعنى، وهل الضياء والنلر،  ذك 

                                                 

 .{2/19}وإحتاف فضالء البرش  {2/45}النرش   ( 1)

وهذا هل الصلاب، واه أعل    أل  اه جل وعال  نفى عن اخلليل الرشك  {484 -11/483}تفسري الطربي   ( 2)

 .واألصل أنه مللل  عىل الفطرة ,ومن زع  أنه قد أرشك فعليه الدليل[ 120]النحل:  ژڤ  ڦ  ڦ   ڤ  ژ  برلله: 

 .{2/139}ذكر هذه األوجه البغلي يف التفسري  ( 3)

 .{2/19}وإحتاف فضالء البرش  {2/45}النرش   ( 4)

 . {2/496}معاين الررآ  لألخفش  ( 5)
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ر، أو كننا  ينندعله ربننا فلنن  يؤنثننه،والرمنن
(1)

أي: بنناه مننن  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ژ  

أي: أخلصت  ينني وعمنيل  ژۀ  ہ  ہ  ژ األصنام وغريها، قاللا إلبراهين  منن تنعبند قا : 

صار بعد أ  وملا رجع إبراهي  إىل أبيه،  ژہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 

ويعطيهنا إبنراهي  ليبيعهنا، فينذهب هنا  جعنل آزر يصننع األصننامو يه،ه آزر إلمن الشباب، ضم  

ذهنب هنا إىل هننر  ،ت علينهتنمن يشرتي ما يرضه و  ينفعه، فنال يشنرتهيا أحند، فنإذا با :وينا ي

يف  ذلنك، حتى فشنا ةفرضب فيه رؤوسها، وقا : ارشيب، استهزاًء برلمه، وبام ه  فيه من الضالل

 ننافع ژۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ژ يف  يننه  أي: خاصنمه وجا لنه ژڭ  ڭڭ  ژ ، فذلك قللنه تعناىل: قلمه

، غنامعنىل سنبيل اإل بتشنديدها من برني بتخفيف النل ، وبخالف عن هشام وابن عامر 
 (2)

 أي: 

أي:  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ژ  /أ[323] لحننق؟أي: ل ژۈ  ۈٴۇ  ژ  تعنناىل  اه انيننةأجتننا للنني يف وحد

 ،ريب شيئاً  اءلكن إ  ش أي: ژې  ېى   ۉ  ې  ې ژ قلمه حذروه منها أ  تصيبه بسلء    أل األصنام

ن ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  ژ وهذا استثناء منرطع  ، فيكل  ما شاء،اً سلءأي:  مجينع ه أي: أحنا  علم 

 ژوئ     ۇئ  ۇئ  ژ األشياء، 

ېئ  ژ  أننت  منن اه  ژېئ     ېئ  ژ األصننام،  أي: بناه منن ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ

فنلهن   قا ر عىل كل يشءوهل  .حجةأي:  ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ   ل    ألهن  كانلا خي 

 أجيبلا! أنت ؟ وأ ،أنا وأهل  يني أي: أحرى باألمن؟ ژمئ  ىئ  يئ  جبحب  ژ  باهلته ، فلذلك قا :

  ژخب   مب           ىب  يب   ژ 

پ  پ  پ     ڀ  ژ برشك، ه لطلمل خي  أي: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ قاضيا بينهام:  فرا  تعاىل

  ژڀ  ڀ  

((إنام هل الرشك)) : نفسه؟ فرا  نا   يظل : فأي  هذه اآلية، قاللا يا رسل  اه نزلتملا و
(3)

  

 أو ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : تعناىل قللنه أي: ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ژ 

عننىل مننا سننبق يف البرننرة.هنني جما لتننه مننع نمننروذ، 
 (4)

 ژ ٿ ژفيننل  الكل ژٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ژ  

                                                 

 .{7/20}تفسري الررطبي   ( 1)

 .{2/20}وإحتاف فضالء البرش  {2/259}النرش   ( 2)

 .{124}ومسل   {3429}أخرجه البخاري   ( 3)

 . {258}عند اآلية   ( 4)
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منن برني عنىل و العرنل،بنالعل  و بالتنلين هنا ويف سلرة يلسنف، أي: نرفنع منن نشناء  رجنات  

اإلضافة.
(1)

 . أي: بن، أوليائه وقهر أعدائه ژڤ   ڤ   ژ بإهلام احلجة ألوليائه   ژٹ    ڤ  ڤ  ژ  

 من قبل إبراهي .  هوفرناأي:  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  ژ  

ومل يكلنا من ذرينة إبنراهي   ،مجلته  يلنس وللطاً  منألنه ذكر   أي: من ذرية نل  ژچ  چ  ژ 

بننن روم بننن عنني  بننن  يبننن أمننلص بننن رازا أي: ژڇ   ژ  مهننا املشننهلرا  ژچ  ڇ  ژ 

عمنرا  بنن  ابننمهنا ا ژ ڇ  ڍژ بن يعرلب بن إسنحاق اهل  ژڇ  ژ إسحاق بن إبراهي  

ملسى بسننةمن أكرب وكا  هارو   ،اهث بن  وي بن يعرلبقيصهر بن 
(2)

ڌ  ڌ  ڎ  ژ  

 عىل ترتيب أزماهن .  وا عليه  السالمذكري ملنا إبراهي  عىل تلحيده، وائجزكأي:  ژڎ   

هنل إ رينس، ولنه  ژژڑ  ژ ه ابنن وحيينى /ب[323] ذ آ بننا هنل زكرينا  ژڈ  ڈ  ژ  ژ 

يعرلب وإرسائيل، الصحيح أنه غريهكاسام  
(3)

 ژک  ک   ڑ            کژ  

بتشننديد الننالم  ،وهننل ابننن أخطننلب بننن العجننلز، محننزة والكسننائي ژک  گ   ژ  

ومن بري بسكل  الالم وفتح الياء لغتا . ،وسكل  الياء هنا و ص
(4)

 

وأمه عالياء، أو صفراء، قاللا: ومن عل  اس  أمه عمل بنه ماشناء  ى،ن مت  ابهل   ژگ  ژ  

من الرقى،
(5)

أي: عاملي  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ بن أخي إبراهي ، ا ،ها مابن اهل  ژگگ  ژ   

 زماهن . 

                                                 

 .{2/20}وإحتاف فضالء البرش  {2/260}انظر: النرش   ( 1)

 تاريخ الطربي.  ( 2)

 املرجع السابق.  ( 3)

 . [48] ژڍ   ڌ  ڌ  ژ  ه:وملضع ص قلل {2/20}وإحتاف فضالء البرش  {2/260}انظر: النرش   ( 4)

 ، علة ذي النل  إذا  عا وهل يف بطن احللت: ))لرلله  بل الرقية أ  يدعل املؤمن ربه عز وجل بدعاء يلنس   ( 5)

أخرجه  ((إ  استجاب اه له ،فإنه مل يدع ها رجل مسل  يف يشء قط ،  إله إ  أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

 . {2785} يف صحيح الرتمذيوصححه األلباين  {10492 -10491}ائي والنس {3505} الرتمذي



 سـورة األنـــــــــــــــعـــــــــــــام

 

454 

عيسنى مل يكنن هلنام ولند، وكنا  يف و أل  حيينى ة بعضنه  أي: ذرين ژڱ  ڱ  ڱ  ژ 

أي:  ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ اخرتننناه  أي:  ژںں  ڻ    ژ  ،كننافرهننل مننن  ته ذرينن

 أرشدناه . 

 ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇژ كلرو  املذأي:  ژہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ژ  

 ژۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  والعل  الفره أي: ژٴۇ  ژ أي: الكتب  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ    

.األنصار وأهل املدينة أي: ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ژ أهل مكة،  أي:
(1)

  

أهنل السنامء ليسنلا هنا  را أو املن (2) : مع مجاعة ه  األنبياء املنذكلرو  يف هنذه السنلرة،بن عباسا

  (4) أو ه  العج ، أو ه  الفرس. (3) ،بكافرين

اهلناء و اقتند، فبسننته أي:  ژۇئ  ۆئۆئ  ژ  تعاىل أي: هداه  اه ژەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژ 

وصلها بياء وصال ابن ، ويف احلالنيالباقل  أثبتها محزة و الكسائي يف اللصل، و هاللقف، وحذفل

بياء هشام، كأنه مل ير  هاء السكت، ولكن جعلها كناية عن اهلدى، ذكلا ، وكسها من غري صلة 

أي: فبهنداه  اقتنند اهلندى،
 (5)

أو فبهننداه  اقتندي، ا قتننداء الننذي هنل مصنندر اقتند اقتننديت بننه،  

واقتديت عليه واقتديته،
 

واحند، أي: اتبعتنه وفعلنت مثنل فعلنه،
(6)

ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ  

 وتذكرة. عظةأي:  ژی  ی  ی   

،صنفهوأي: ما وصفله حنق  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 (7)

أو منا عرفنله حنق معرفتنه، 
(8)

منا  أو 

 .مهيعظتعظمله حق 
(9)

 

                                                 

 .{11/516}قاله ابن عباس وجماهد، تفسري الطربي   ( 1)

 .{11/517}املصدر السابق   ( 2)

 .{11/517}وه  املالئكة، قاله أبل رجاء العطار ي، املصدر السابق   ( 3)

 .{2/26}قاله جماهد: الكشاف   ( 4)

 .{22 -2/21}وإحتاف فضالء البرش  {2/142}رش انظر: الن  ( 5)

 انظر: لسا  العرب، ما ة: قدا.  ( 6)

 .{3/83}، زا  املسري اخلليل واختاره العالية أبل قاله ( 7)

 .{1/200}، جماز الررآ  عبيدة أيب  لق ( 8)

 {1/343}اين الفراء والطربي، انظر: مع والزجاج وثعلب والفراء واحلسن ريض اه عنهام، عباس ابن قاله ( 9)

 . {11/521}وتفسري الطربي  {3/83}وزا  املسري  {2/271}والزجاج 
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أننز  التنلراة عنىل  أنشندك بالنذي)): فرنا  لنه،  رسنل  اهمالك بن الصيف  خاص   

 فغضنب ،حربًا سميناً  مالك وكا  ((مني  الس   رب    اه يبغض احل  إ /أ[333] :أما جتد يف التلراة ،ملسى

،، وقا : واه ما أنز  اه عىل برش منن يشءوأنكر
 

 ژپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ژ فنذلك قللنه تعناىل: 

 احممندإ  قنا   ؟ذلنكفلن  قلنت  أننز  التنلراة عنىل ملسنى؟قند اليهل : ألنيس أ  اه  له تفرال

.عىل اه غري احلق فنزعله عن احلربية وأنت إذا غضبت ترل  فراللا له: أغضبني فرلت ذلك،
 (1)

 

،املرالنة تلنكرائل النزلت يف فنحاص بن عازوراء، وهل أو  
 (2)

قالنت اليهنل : ينا حممند أو  

ٱ  ٻ  ژ  :من السامء كتابًا، فننز تعاىل قاللا: واه ما أنز  اه  ((نع ))قا :  أنز  اه عليك كتاباً؟

يننةاآل ژٻ  ٻ  ٻ  
(3)

 أي: ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ژ : لرسننلله  فرننا  تعنناىل 

ننرو  مننا أي:  ژڦ  ڦ  ڦڦ  ژ مبنند ة  فنناتر مرطعننة وكتبننًا أي:  ژڤ  ڤ  ژ التننلراة،  ت ظه 

يف  ژڦ  ژ  ژڦ  ژ و  ژڤ  ژ  وبن كثنري وأبنل عمنر، اولختفل  كثرياً من نعت حممد  حتبل ،

،خطاباً  بالتاء ن بريموغيبًة، بالياء الثالثة 
(4)

مت  عىل ل  ع   أي:خطاب لليهل ،  هذا ژڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ژ  

فضيعله. عل  ما جاء به  احلسن: جعل هل  ژڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  ژ  لسا  حممد 
 (5)

  

اه تعاىل علنيه ،خطاب للمسلمني يذكره  نعمة  لو هأ
 (6)

ٺ  ٺ  ٿ  ژ ه  أي: فاتنل ينا حممند علني 

ژ أنزله، اه أي: قل  ژچ  چچ  ژ       ابلك وإ  أجبه  أنت برلله تعاىل:نفإ  أج ژڃ   ڃڃ  ژ إىل  ژٿ  

   ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

وهننا قننرأ  يننا حممنند،أي:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ژ  ،لرننرآ ا أي: ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ

بالياء ژژ    ژ بكر عن عاص   اأب اجلامعة، إ 
(1)

، وهي أم الررى أي: أهل ژڑ  ڑ  ژ      : الكتابأي 

                                                 

واللاحدي يف األسباب عن سعيد أيضا بال  {11/521}أخرجه الطربي بسنده مرسال عن سعيد بن جبري بنحله   ( 1)

 مكية مع السلرة كلها. يةفتبرى هذه اآل {2/142}وانظر: تفسري البغلي  {220}إسنا  

 . {11/522}أخرجه الطربي بسنده عن السدي  ( 2)

 ،املعني ه  يف اآلية ه  مرشكلا قريش ، ورجح الطربي أ ريض اه عنهامرواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس   ( 3)

 .{11/523}تفسري الطربي 

 .{2/22}وإحتاف فضالء البرش  {2/260}انظر: النرش   ( 4)

 . {2/143}انظر: تفسري البغلي   ( 5)

 .{/6}الدر املنثلر  {3/84}قل  جماهد، زا  املسري   ( 6)
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اوغره   هاأي: أهل األرض رشق   ژک  کک  ژ مكة 
(2)

بالكتناب، أي:  ژک  گ  گ  گ  گڳ   ژ  

 الصللات اخلمس. عىل يداومل   أي: املؤمنل  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ 

    ژۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ   ژ ، ه نبي مبعلثأي: اختلق فزع  أن ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ژ 

،نزلت يف مسيلمة الكذاب /ب[333]
(3)

يف املسنتهزئني، وهنل جنلاب  نزلنت ژھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ژ  

  [31]األنفال    ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ لرلله: 

                                                                                                                                               

 .{2/22}وإحتاف فضالء البرش  {2/260}انظر: النرش   ( 1)

ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار و  يرتك اه بيت مدر و  وبر إ  أ خله اه هذا ))قا :   أل  النبي   ( 2)

ژ  :جنل وعاللله نرننل؛ ذره النبي نومن بلغته رسالة اإلسالم فرد أن {3}ة الصحيح..(( احلديث.السلسلة الدين

إىل اإلسالم يف  وحيتمل أ  ما حلهلا ه  الررينبل  منها، وه  الذين  عاه  النبي  [19]األنعام:  ژٿٿ ٿ ٿ

 حياته. واه أعل .

وهذا بعيد   {220}يف األسباب  وذكره اللاحدي {535 -11/533}أخرجه الطربي عن عكرمة وقتا ة مرسال  ( 3)

 ومسيلمة يف آخر عهد النبلة، ولكنه يدخل يف عملمها. واه أعل . ،أل  اآلية مكية
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بن أيب رس  يف عبد اه بن سعد أو نزلت 
(1)

سنميعًا  :علينه إذا أمنيلفن النلحي،يكتب  سلامموكا   

مالهنا علينه فأ [12]املؤمنفر:   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ علياًم حكياًم، فلام نزلت:  :بصريًا، كتب

 ، النبني  لنه فعجب عبد اه منن خلنق اإلنسنا ، فرنا : تبنارك اه أحسنن اخلنالرني، فرنا :

رند أوحنى إيل كنام أوحني ل ،، وقا : لئن كا  حممد صا قاً فشك عبد اه(( نزلتأ اكتبها فهكذا))

.الظهرا  بمر     قبل فتح مكة إذ نز  النبي أسلإليه، فارتد وحلق باملرشكني، ث  
(2)

  

أي:  ،األشنياء رمنغسكراته، وأصلها: النذي يوهي  ،مجع غمرة ژڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ژ 

ننيغطيهننا، ثنن  و   كنناره،عت ملضننع الشنندائد واملض 
(3)

أو الرضننب، أي: ب ژۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  

نأل  نفنس املنؤمن ت   أنفسنك   أي: يرللنل  أخرجنلا ژۋ  ۋۅ  ژ بربض األروا ،  ط نش 

ۅ       ۉ  ۉ  ژ لرأيت عجبنًا،  ترديره: واجللاب حمذوف،ورو  الكافر تكره ذلك، للراء رها، 

واملعنننى: إنكنن  كنننت   ،واهلننلا  ل اهلننو ژې  ې  ې            ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 . الررآ  و  تصدقل  تتعظمل  عن اإليام ،

شنافع   منا  معكن  و  أي:  كسنكرا ، ،وحندانًا، مجنع فنر ا أي:  ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ  

لك . 
(4)

سكرى،مثل  ،فر ى:  وقر 
(5)

ېئ  ىئ  ىئ  ژ عراًة حفاًة غنر ً، أي:  ژۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  

يعبنندو   كننانلا هننن أل ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب     یژ يف النندنيا،  أي: ژىئ  یی   

والكسائي نافع  ژمب  ىب  يب  ژ وشفعاؤه   تعاىل رشكاء ه وهي عنده ، ويف زعمه األصنام 

ترطنع يف بيننك ، ومنن برني برفنع  و، ألصنلمنا بيننك  منن ال وحف  بنصب النل ، أي: ترطنع
                                                 

، كا  يكتب اللحي للنبي من الرضاعة  عثام  لأخ، الرريش العامري بن أيب رس  بن احلارث عبد اه بن سعد  ( 1)

النبي فأمر ، فارحلق بالك، فارتد و فاستجار له عثام  فأجاره النبي ،يلم الفتح هرتلب  ث  أسل  وحسن ،

 .     {4/109}. اإلصابة  معاويةعهد يف آخر إسالمه، وقا  فتلحات كثرية، تليف 

واللاحدي عن طريق الكلبي عن ابن عباس  {534 -11/533}أخرجه الطربي عن عكرمة والسدي مرسال   ( 2)

 البحر يف ويصب كيال، 22 عىل مكة شام  يمر ،احلجاز أو ية من وا  :. ومر الظهرا {220} عنهامريض اه 

 {.288}كيال.معج  املعامل اجلغرافية  70، ويبعد من مكة كيال عرشين بررابة جدة جنلب

 ولسا  العرب ما ة: غمر. {2/272}معاين الررآ  للزجاج   ( 3)

 . {11/543}تفسري الطربي  {157}انظر: تفسري غريب الررآ    ( 4)

الدر املصل   {1/494}إعراب الرراءات الشلاذ  ، وهي قراءة شاذة،عمرو وأيب نافع عن خارجة ايةرو  ( 5)

{5/45}. 
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النل 
(1)

يكل  وصالً ويكل  هجرًا،واألضدا  والبني من فاعل ترطع، ومعناه: ترطع وصلك ،  
(2)

 

  ژجت  حت  خت  مت             ىت  يت   ژ 

يشننق احلبننة عننن السنننبلة والنننلاة عننن الننذي  الشننق :الفلننق ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ژ

،النخلة
(3)

،أخرضا وبالعكسفيخرج منها ورقًا  /أ[334] النلاةكذلك احلبة اليابسة و أو يشق 
(4)

واحلب  

والنلى مجع نلاة، وهي كل ما مل  حب له، الرب والذرة، وكل ما  كع احلبلب مجع احلبة، اس  جلمي

.املشمشيكن حبًا، كالتمر و
(5)

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ژ        خالق أي: ژٻ  ٻ  پپ  ژ       أو 

 . ت،فل  عن احلقأي:  ژٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

،ن ظلمنة اللينلشاق عمنل  الصنبح عن أي: خالق  الن هار، أو ژٹ  ٹ      ژ 
 (6)

واإلصنبا   

،الصبح هلكاإلقبا  واإل بار، وهل اإلضاءة و ،مصدر
 (7)

وهل أو  منا يبندو منن النهنار، وقنر :  

، نصبا مدح افالق 
(8)

عنىل  ژٹ  ژ  الكلفيل  (علاوجومنا ى أي: يا مبدي الصبح وملضحه، ) 

ژڤ  ڤ  ژ  من بري )وجاعل( عىل وز  فاعل، وجر و ژڤژ ونصب  وز  فعل
(9)

أي: مسكنا  

، نصبا مدحا أيضا. للخلق، وقر : جاعل 
(10)

 

 

                                                 

 .{2/22}وإحتاف فضالء البرش  {2/260}انظر: النرش   ( 1)

 انظر: لسا  العرب، ما ة: بني.  ( 2)

 .{2/146}البغلي  {11/551}لطربي ، تفسري ا  احلسن وقتا ة والسديلق  ( 3)

 . {2/273}يف معانيه،  الزجاج هقال  ( 4)

 . {2/146}انظر تفسري البغلي   ( 5)

 .{4/172}انظر: تفسري الثعلبي   ( 6)

 .{2/146}قل  الضحاك، تفسري البغلي  ( 7)

 {5/60}الدر املصل  وهي شاذة،  ( 8)

 .{2/23} وإحتاف فضالء البرش {2/260}انظر: النرش   ( 9)

 {5/60}الدر املصل   وهي شاذة،  ( 10)
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ال جياوزانه حتى ينتهياا ىل   ,ب معلوماأي: جعل الشمس والقمر بحس ژڤ  ڤ  ڦڦ  ژ 

ژ   (1)وقرئ: فلق اإلصابا  وجعال الليال اا نا منازهلام, واحلسبان مصدر كاحلساب,  ىاصأق

   ژ ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ   ژ

, القاا ب رسا أبو عمارو ابن كثري و    ژ ڑ  کک ژآدم, من خلق م  ي:أ ژڈ  ژ  ژ  ڑ  

 أي: فل م مستقر ومستودع   (2) هام,بفتحمن بقي ع, ور ومن م مستود  فمن م مستق   أي:

رحااام األمسااتقر    وأ (3) ,مساتقر   الاارحم ىل  أن يولااد, ومسااتودع   القاي ىل  أن يبعاا أي: 

مستقر عىل وجه أو مستقر   الرحم ومستودع فوق األرض,  وأ (4)ومستودع   أصالب اآلباء,

أو  (6)املسااتقر   القااي واملسااتودع   الاادنيا,أو  (5)  اآلخاار ,تعااا  األرض ومسااتودع عنااد ا  

 ژک  ک  گ  گ  گ  گ   ژاجلنة  والنار,  ودعالقي واملست املستقر

من النبات  أوامء, االن امأي:  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ         ژ 

أي: بعضااه عااىل  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ ه, غااريالشااعري وكممااا ينباا  , أخضاا أي: ژڻ  ژ 

أول ماا  :الطلع  ژہ  ہ  ھ  ھ   ژ احلبوب, غريمها من والشعري و /ب[334]احلنطة سنابلكبعض, 

 قين هلاالعاقق, وال نياري القنوووصنو,  صنوانك ,مجع قنو ژھ  ھ  ژ خيرج من ثمر النخل, 

و أو متدلياة, أ (7),والنااوم قريباة يناهلاا القااوم والقاعاد ودانياة:, املثالني, أعناي: قناوان وصانوان

ر اقكااكتفى باد , فاية وما هي بعيانواهنا دانا: ومن النخل ما قتاقدير ال المقة باألرض, وصملت

, قارو مان أعنااب, جنات هأخرجنا منفأي:  ژے  ے  ۓ  ژ   داعياريب عن الباالق ئ: جناات,

                                                 

  {5/59}الدر املصون  {1/496}ىلعراب القراءات الشواذ  , وهي شاذ ,حيو  وأيب والنخعي حييىقراء    ( 1)

  {2/23}البرش وىلحتا  فضالء  {2/260}انير: النرش   ( 2)

   {11/563},  انير: تفسري الطيي قول ابن مسعود  ( 3)

   {2/146}, املصدر السابق, وتفسري البغوي وعطاء جبري بن اعيدقول  ( 4)

  {11/565}قول جماهد,  املصدر السابق  ( 5)

  {11/571}قول احلسن,  املصدر السابق  ( 6)

    {2/275}زجاج معاين ال {1/203}انير: جماز القرآن  ( 7)
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مشتبهًا ورقهاا أي:  ژڭ   ڭ  ڭۇ  ژ الرمان, و وشجر الزيتون أي: ژۓ  ڭ  ژ  (1)بالرفع

ژ طعام, شتبه   النيار خمتلايف   املاو ماأ (2)ألن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان, ؛خمتلفًا ثمرها

ثمر, والثمار الثامر مجع مجع الثامر, و, , ويسهنا محز  وال ساوي بضم الثاء وامليم ژۇ  ۆ  ۆ  

ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ژ  (3)بقر  وبقار,في ون ثمر مجَع مجع  مجٍع, ومن بقي بفتحهام مجع َثمر , كمجع ثمر , 

  ژۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ژ , ونضجه ىلدراكهأي:  ژ

 وهو خلق اجلان أي: ژائائ   ژ ن جعلوا   رشكاء, وال افر أي: ژې  ې  ى  ى   ژ

 ريا  ف ييف ي ونون رشكاؤه تعا  علوا كب

متعلقاة برشاكاء,  ژ ې ژ والاالم   (4) القراء  بنصب اجلن, مفعاوال أوالً جلعال, الثااين رشكااء,

وفاود  تقديم اام ا  تعا : ااتعيام اختاذ الرشيك له تعا , وقرئ: برفع اجلن ]عىل تقديرهم 

ن كاانوا اجلن, وقرئ: بجر اجلن ىلضافة تبياني, وجياوز أناه أضاا  الرشاكاء ىل  اجلان, ألن اجلا

ياادخلون األصاانام فيعباادون بعبادرشااا, فيرشااكون   العباااد , فأضااييف األصاانام ىل  اجلاان 

أي: ىلف هم افرتاؤهم  (6)وقرئ: )وخْلقهم( بس ون الالم وفتح القا ,   العباد , (5)الشرتاكهام[

أراد املصدر فعطيف اخللق عاىل  (7)وما اختلقوه من األصنام, وقرئ بس ون الالم وكرس القا ,

ا  تعا , أي: جعلوا اجلن رشكاء   وخللقهام, املعناى أرشكاوهم ماع ا    خلقاه ىليااهم, أو 

ا  خاالق الناور والنااا والادواب  نزل    الزنادقة, أثبتوا الرشكة إلبليس   اخللق, فقاالوا:

                                                 

ىلعراب القراءات الشواذ واملطوعي واحلسن,  عاصم عن عنه رواية   ب ر وأيب واألعمش ليىل أيب بن حممدقراء   ( 1)

 وهي شاذ    {5/75}الدر املصونو {1/499}

   {11/578}قول قتاد , تفسري الطيي  ( 2)

  {2/25}وىلحتا  فضالء البرش  {2/261}انير: النرش  ( 3)

  {2/277}أي: املفعول الثاين جلعل  وانير معاين الزجاج   ( 4)

ىلعراب القراءات الشواذ , وهي شاذ , قطيب بن ويزيد حيو  أيب قراء : وقراء  الرفع: من ب زياد مابني املع وفني   ( 5)

  {5/85}الدر املصون  {1/501}

   {1/224}املحتسب قراء  حييى بن يعمر, انير:  ( 6)

   {4/249}وهي شاذ , املحيط,  انير البحر ( 7)
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ٹ       ٿ  ٿ  ٹ ژ : تعا  كقوله (1)واألنعام, وىلبليس خالق اليلمة والسباع واحليات والعقارب,

مان بقاي بتشديد الراء عاىل الت ثاري, و نافع ژەئ  ەئ  ژ  (2)ة,نَّىلبليس من اجل  أو  [158]الصافاف:    ژ ٹ

يقاال:   ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ژ  (4)رفوا, من التحريايفاوقرئ: وح له, لقوااتاأي: اخ (3)ييف,افاخابالت

ل كقباة نااد  كانا  العارب ىلذا كاقب الرجا (5)خلق اإلفك واختلقه وخرقه, واخرتقه بمعنى,

قاول يعضهم لبعض: قد خرقها وا , أو هي من خرق الثوب, أي: اشتقوا لاه بناني وبناات, ك

ۆئ  ژ النصار  املسيح ابان ا , وكفاار العارب املالو اة بناات ا , واليهود عزير ابن ا , 

 هقا تنزيه لعيمته وجالله  ژۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

وقرئ: بديع  الساموات, بااجلر ق, مثال اب من غريأي: مبدعها  ژېئ  ىئ  ىئىئ  ژ  

 والصاااحبةكياايف ي ااون لااه ولااد  وأي:  ژی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  ژ  (6) نعتااا   وفعلااه أباادع 

أي: من اخللق, وهقا عام   اللفظ خاص   املعنى؛ ألناه   خيلاق ذاتاه  ژجب  حب            خبمب  ژ زوجة, ال

 ژ ىب  يب  جت  حت  ختژ عليم, عام   اللفظ واملعنى, وال صفاته تعا  عالؤه وشأنه, وب ل يشء 

أي: شهيد,  ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ   ژ    

 أو كفيل بأرزاقهم  

   

                                                 

  {2/147}والبغوي   التفسري  {221}ذكره الواحدي   أاباب النزول عن ال لبي مراال بال ىلاناد  ( 1)

 املرجع السابق   ( 2)

  {2/25}وىلحتا  فضالء البرش  {2/261}انير: النرش   ( 3)

  {1/224}املحتسب  ,وهي شاذ , قرأ هبا ابن عباا وابن عمر  ( 4)

  {1/348}معاين الفراء  ( 5)

 وهي قراء  شاذ   {5/88}الدر املصون , انير: املنصور اء قر  ( 6)
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وقد توجد الرؤية  (1) اإلدراك اإلحاطة ب نه اليشء وحقيقته, ژٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ تعاا : معها, كقولاه  كوال ىلدرا

ٹ  ٹ  ژ كقولاه تعاا :  (2) فنفى اإلدراك مع ثبوت الرؤياة, وقاد ي اون اإلدراك اللحاوق, ]الشاراا[[

واملنازعة   الرؤية بالعضو البارص عند أهال التحقياق ىلناام هاو   الادار  [90]يانس:   ژڤ   ڤ  

يه   دار الدنيا فال اعتداد بقوله, وال يضيَّع الوق  بجوابه وأما من يدع األخر ,
 (3) 

  (4) دليل عىل دفع الرؤية, ىلذ اإلدراك ههنا بمعنى اإلحاطة  الزجاج: ليس   اآلية

, ويم ان اجلماع باني هاقه اآلياة  قل : واألحادي  الصحيحة الوارد  بثبوت الرؤية مشاهور

  ي  بام تقدم وتلك األحاد

أخااي أن خلقااه ال ياادركون األبصااار, ف ياايف  ژٿ  ٹ   ٹ   ژ اباان كيسااان: قولااه تعااا : 

أو يبرص ماال يبرص خلقه, وال يبرص   (5) يدركونه وهو يدرك األبصار  أي: ال خيفى عليه يشء,

 خلقه ما يبرص تعا  عالؤه وشأنه 

  

                                                 

  {4/252}انير: البحر املحيط   ( 1)

 الصحا  للجوهري, ماد :   ( 2)

 يقتيض المقهب أهل السنة واجلامعة ىلثبات رؤية ا  عز وجل بالعضو البارص يوم القيامة, ونفي اإلدراك   اآلية   ( 3)

, ىلذ ثم  فرق بني الرؤية واإلدراك, واألدلة   ثبوت الرؤية, رصحية   ال تاب والسنة الصحيحة الرؤية مطلق نفي

 ٻ ٻ ٻژاور  القيامة  وقوله تعا :  ژٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پژ :املتواتر , كقوله جل وعال

ومسلم  {554}بخاري الله, و  الالزياد  بالنير ىل  وجه الرب ج حي  فرس النبي  [26]يونس:  ژ ٻ

وغريها من األدلة الوارد    هقه املسألة  وانير: تفسري ابن كثري  ((رب م عيانا ىلن م ارتون)) عن النبي  {633}

   {2/156}وأضواء البيان  {3/65}

  {2/279}معاين القرآن   ( 4)

   )ب( زياد  ]وال يفوته يشء[  ( 5)
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و أ (2)الرفيااق بعباااده, و اللطياايفأ (1)م,اخلبااري هباا اللطياايف بأولياوااه أي: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

ي العبااد ذناوهبم لاخيال خيجلاوا, انسااو اللطيايف الاقي ي  أ (3),وااهولة اليشء برفق ىلليك املوصل

باه, بضام  يء يلطايف لطفاا, ولطايف ا ا, يقاال لطايف الشاصل اللطيف دقة النير   األشياءأو

  /ب[335] وفتحها   (4)الطاء

احلجاا  وهااي  (5)   فعيلااة بمعنااى فاعلااة و]فعيلااة[مجااع بصااري ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ژ  

أو البصري : اام ملا اعتقد من الدين وحتقياق األمار,  (6) والياهني, أو البصري  الطريقة من الدم,

چ  چ   ژ عمال,  أي: ژڃڃ  ژ أي: من عرفها وآمن هبا  ژڃ  ڃ   ژ   (7)أو ما يلبس من السال 

ىلناام أناا رااول  أي: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ رض,  أي: فلم يعرفها و  يصادقها فنفساه ژچچ  

 م  موركالقي ال خيفى عليه يشء من أأي: الرقيب احلفيظ علي م ا  و ,أبلغ م رااالت ريب

 وأ (8)يقولاوا, أي: ولاخيال ژڎ  ڎ  ژ نفصالها ونبينهاا أي:  ژڍ  ڌ   ڌ  ژ 

بو عمرو )دارا ( باألليف, ابن كثري وأ ,اقبة أمرهم أن يقولواكان عهقه الالم الم العاقبة أي: 

, أي: قرأت عليهم وقرؤوا عليك, وابن عاامر بني اثننيمن املداراة  أهل ال تاب,أي: قارأت 

)َدَرَاْ ( بفتح السني وا ون التااء أي: هاقه األخباار التاي تتلوهاا عليناا قديماة قاد دراا  

ا درواا, ومن بقاي )َدرْااَ ( بسا ون الساني وفاتح  وانمح , من قوهلم: َدَرَا األثر يدر 

(9) التاء من غري أليف,
أي: نبني القرآن, أو ترصييف اآليات ليشاقى باه  ژڈ  ڈ   ژ  ژ   ژ 

 قوم ويسعد به آخرون  
                                                 

  {2/149}, تفسري البغوي ريض ا  عنهامعن ابن عباا  ( 1)

 الصحا , ماد : درك   ( 2)

 انير لسان العرب, ماد : لطيف   ( 3)

     األصل: التاء ( 4)

 لة يمفع األصل:   ( 5)

 وهي خطوط الدم وبقعه  {2/397}ومعاين القرآن للزجاج  {1/238}جماز القرآن  ( 6)

 برص   لسان العرب, ماد :  ( 7)

  {2/89}ىلعراب القرآن للنحاا   ( 8)

  {2/25}وىلحتا  فضالء البرش  {2/261}انير: النرش   ( 9)
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  فال جتادهلمأي:  ژگ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ژ القرآن  أي: ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  ژ 

ڻ  ڻ  ژ  :لاااا ملااااا نز ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ     

عان ااب آهلتناا أو  قال املرشكون: يا حمماد لتنتهانيَّ  [98]األسبياف[   ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

  (1) ژھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ فنزل: ربك,  نَّ سبلن

 ابانَ  هَ نْايَ لفبناا ىل  أيب طالاب, : انطلقاوا أبو جهل ألصحابهقال  ,ملا حضت أبا طالب الوفا أو 

: أنا  كبريناا لاه قاالوا, فجااؤوا ىللياه, والعاربتسابنا ه بعاد موتاه نان قتلىل نخا  افإنَّ  عنا؛ أخيه

فادعاه  وندعه وىلهله, ,تناهلآو انَدعْ ي, وللكه عن ذهْنَ وادعه فاوىلن حممدًا قد آذانا وآهلتنا,  ,وايدنا

قاوم الوندعك وىلهلاك, فقاد أنصافك  ,نريد أن تدعنا وآهلتنا :قومك يقولون يا حممد, ىلنقال: و

هل أنتم معطي كلمة ىلن ت لمتم هبا دان  ل م  ,هقا أرأيتم ىلن أعطيت م)): بل منهم, فقال فاق

قولاوا ال ىللاه ))قال: فأمثاهلا, فام هي   ر ً اوعش /أ[336]  هانعطينَّل ,قال أبو جهل: نعمف ((العجم 

ين عطاوولاو أ ,ماا أقاول غريهاا))قال: فخي, فأبوا, فقال أبو طالب: قل غريها يابن أ ((ىلال ا 

ژ  :, فنزلبقلك ك ومن يأمركنَّمَ أو لنشت   ,عن آهلتنا نَّ فقالوا: لت فَّ  ((الشمس فوضعوها   يدي

أي: اعتااداء واملاااًم, فلااام  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ األوثااان,  أي: ژھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 وملاا كاان (2) عان ااب آهلاتهم وافأمس  ((ا رب مال تسبو)) :ألصحابه نزل  هقه اآلية قال 

 ((  ال تسبوا رب م: ))يؤدي ىل  اب ا  تعا , قال  اب األصنام

غريهاا, مان اخلاري عباد  األوثاان ومن  ,ا هلؤالء املرشكنيننيزيكتأي:   ژۆ          ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ 

   أي: فيجازهيم ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  ې  ژ  والرش

, األهنارنفجر منه تف ,رب هبا احلجرايض اه عصل  كان ىلن مواى ,يا حممد :قال  قريش

أي يشء )): ك, فقااال ماان اآليااات حتااى نصاادقَ يء ابشااتنااا فأْ  ,عيسااى حييااي املااوتى كااانو

أم باطل, أو  كأحق قول ,نا حتى نسألهابع  لنا بعض موتتو ,وا: جتعل الصفا ذهباً قال ((حتبون 

وا  لاخين فعلا   ,قالوا: نعم ((فعل  أتصدقونني  ىلنْ ))يشهدون لك, قال: عيانا أرنا املالو ة 

                                                 

  األاباب  يوالواحد {12/33}, ريض ا  عنهامأخرجه الطيي عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباا   ( 1)

{221}  

  {222}   األاباب مراال يوالواحد {12/34}أخرجه الطيي عن السدي,   ( 2)
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 ىلن شاخي  أصابح ,فجاءه جييل  فقال له: ما شخي يدعوا ا  بقلك,  , فقام نوك أمجعلنتبعنَّ

بل )): ول ن ىلن   يصدقوا عقبتهم, وىلن شخي  تركتهم حتى يتوب تاوبهم, فقال  ,ذهباً  الصفا

 ژى  ى  ائ  ائ  ژ  :فنازل ((يتوب تااوبهمحتى 
كاد ماا قادروا علياه مان وْ أي: حلفاوا أَ  (1)

 ىلذا حليف الرجل با , فهو جهد يمينه و ,األيامن

واخلطاااب  ,مااا ياادري مي: أ ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ژ  يااا حممااد ژەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ژ 

و ابان كثاري وأبا ژىئ  ىئ          ی  ی  ی  ی  ژ  أو للماؤمنني  ,القين أقساموا ؛ ألهنم همللمرشكني

عناهاا عناد فم ژىئ  ژ  عىلتم ال الم ىلذ قد عىل االبتداء,  مز ب رس اهل (ىلهنا)وأبو ب ر  عمرو

 اءت آمنتم  جعل اخلطاب للمرشكني: وما يشعركم أهيا املرشكون أهنا لو ج من

وما يشاعركم أهياا املؤمناون أهناا لاو جااءت آمناوا  ألن : عناهفمومن جعل اخلطاب للمؤمنني 

فخااطبهم  ,م ماا اقرتحاوا حتاى يؤمناواأن يدعو حتى يارهَي  /ب [336]راول ا   ااملسلمني األو

 ,وم خمصوصانيوهاقا   قا ژىئ  ىئ          ی  ی  ی    ژ  :ثام ابتادأ فقاال   ژېئ  ىئ  ژ : تعاا  بقولاه

  (2)  وجعلوا اخلطاب للمؤمننيمن بقي فتح اهلمز  و ,ا م عليهم بأن ال يؤمنوح  

وال زاود , أو أهناا  ركني يؤمنون ا: وما يشعركم أهيا املؤمنون أن اآليات ىلذا جاءت املشواملعنى

 وأعلاك, شايخيًا, أي: للنا السوق ىلنك تشرتي ومنه قوهلم: اذهب ىل   (3) بمعنى لعلها, وقرئ هبا,

  (4) يؤمنون أو ال يؤمنون  وما يشعركم أهنا ىلذا جاءت معناها:

: ىلذا جاءت م ال تؤمناون, ام قرئب اراعتبا ؛ل فاراعىل خطاب  ,بالتاء (تؤمنون)ابن عامر و محز  

  (5)  بالياء عىل اخليمن بقي و

                                                 

والواحدي   األاباب بسنده عنه أيضا,  {12/38}أخرجه الطيي عن حممد بن كعب القرامي مراال   ( 1)

{222}     

  {2/26}وىلحتا  فضالء البرش  {2/261}انير: النرش   ( 2)

  {2/26}ىلحتا  فضالء البرش , وهي قراء  شاذ , وهي قراء  أيب بن كعب  ( 3)

  {2/151} تفسري البغوية: انير   معنى اآلي ( 4)

    {2/26}وىلحتا  فضالء البرش  {2/261}انير: النرش  ( 5)
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يامن, فلو جخينااهم ول بينهم وبني اإلح  نَ  أي: ژجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ژ 

معجازات  أي: ژىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ژ  وأ (1)منوا كام   يؤمنوا باام قبلهاا مان اآلياات,آا ملباآليات 

لاو أي:  (2)و املار  األو  الادنيا,أفال يؤمنون كام   يؤمناوا باه أول مار , , وتقدير ال الم: مواى

أو ت, واملاالادنيا قبال دار عن اإلياامن كاام   يؤمناوا   أفخيدرشم وأبصارهم  قلبناردوا ىل  الدنيا ل

أي:   كفااارهم  ژىب  يب  جت  حت  خت   ژ  (3) دعهااام   ضااااللتهم ياااتامدونأخاااقهلم وأ

 وضاللتهم يمضون عمهة ال يبرصون  

 ,مجعناوأي: ژپ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ژ   أي: كام أرادوا ژٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   ژ  

يقال: لقيته  قبال وقباال ومقابلة, , ب رس القا  وفتح الباء, أي: معاينةً  ژڀ  ژ  روابن عام نافع

 (5)ومن بقي بضم القا  والباء مجع قبيل, (4),ا ون الباءبضم القا  و أي: عيانا, وقرئ: ق باْلً, 

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ         ٺژ   يأمروهنم بالتوحيد,  (6) ,ةهو بمعنى املقابلة واملواجأ ,فوجاً أي: فوجا 

 أي: أنه احلق من ا  تعا    ژٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

أراالناك هلاؤالء, ف اقلك جعلناا كاام , واملعناى: أي: أعداء ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ 

 أي: ژڦ  ڦ  ڦ  ژ بقوله تعاا :  األعداء , ثم فرسل ل نبي عدوا, وفيه تعزية لراوله 

اإلناس,   وفريقًا  ,اجلن  فبع  فريقًا  ,يقنيجنده فر فرقن ىلبليس ؛ ألاإلنسو اجلن التي مع

وكااال الفااريقني أعااداء للنبااي 
هاام يلتقااون   كاال حااني, فيقااول ف, ء ا  تعااا وألوليااا /ب[337]  

فأضل صاحبك بمثله, وتقول شياطني  ,اجلن: أضلل  صاحبي ب قا نيطااإلنس لشي نيطاشي

                                                 

  {12/44}تفسري الطيي , ريض ا  عنهامعن ابن عباا  ( 1)

   {12/45}, ريض ا  عنهامأخرجه الطيي من رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباا  ( 2)

   {2/152}قاله عطاء, تفسري البغوي  ( 3)

  {1/509}ىلعراب القراءات الشواذ قراء  شاذ ,  ( 4)

  {2/27}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}انير: النرش  ( 5)

  {12/48}وتفسري الطيي  {1/350}معاين القرآن للفراء  ( 6)



 سـورة األنـــــــــــــــعـــــــــــــام
467 

127 

وكال ني كاام أن مان اجلان شاياطني, من اإلنس شاياطأو  (1)كقلك,أيضا اجلن لشياطني اإلنس 

  (2) يسمى شيطانا رد اعات م

 ن  قالال: ولإلنس شيطاق ((ن اإلنس امن شيط هل تعوذت با )): قال أليب ذر وري أنه 

(( :ن اجلنام رش من شيطه))  (3) 

ملؤمن وعجز عن ىلغواواه, ذهاب ىل  متمارد مان اإلناس وهاو ىلذا أعياه ا جماهد: ىلن شيطان اجلن

 (4)شيطان اإلنس فأغراه باملؤمن ليفتنه 

وكال  مازين بالباطال,من القول  امموهأي:  ژڄ    ڃ  ڃڃ  ژ أي: يلقي,  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

يغروهنم والشياطني يزينون األعامل القبيحة لبني آدم, أي:  (5) يشء زينته وحسنته, فهو زخر ,

أي: ماا ألقااه الشايطان مان الواوااة    ژڃ   چ  چ  چ  چڇ  ژ رًا, والغرور: القول الباطال, غرو

  (6)هقا منسوخ   ژڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ژ   القلوب

 يصغي, صغًا, ىأي: متيل, والصغو: امليل, يقال: صغ ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ 

صاغى يصاغو هام معا, ويقال أيضاا: مثل عصا بفتح عني املستقبل وكرس عني ماضيه وبفتح عين

 واهلااء (8)بضم التاء واإلمالة عىل املجهاول, ژڍ  ژ وقرئ:  (7),وصغى وأصغى واحد صغواً 

ليعملوا من القنوب  أولي تسبوا,  أي: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ,زخر ال  ىل  اودع

  (9) , والقر  التهمة, يقال قرفه بفاحشة ارشمهما هم عاملون
                                                 

   {2/152}والبغوي  {12/52}, تفسري الطيي وال لبي والسدي والضحاك ع رمة هقال ( 1)

 , املرجع السابق  واحلسن وجماهد قتاد  هقال ( 2)

 طرق, وبمن حدي  أيب ذر  {12/53}الطيي  {5507}النساوي و {21552 -21546}أخرجه أمحد  ( 3)

  {3/74}  تفسري ابن كثري أعلم وا  كام قال ابن كثري, ,يتقو  احلدي  وجمموعها احلدي ,

   {2/152}تفسري البغوي  ( 4)

   {1/205}جماز القرآن  ( 5)

 د من ير  نسخها بآية السييف, والصحيح أهنا أحوال ختتليف, وا  أعلم عن ( 6)

 انير: لسان العرب, واملفردات, ماد : صغا   ( 7)

 وهي قراء  شاذ   {5/120}قراء  النخعي واجلرا  بن عبد ا , الدر املصون  ( 8)

   {1/205}جماز القرآن  ( 9)
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: هنام كاانوا يقولاون للنباي أل ؛أطلب  قاضاياً أي:  ژک  ک   گ  گ  ژ قل يا حممد   

ژ  مبَيَّناً  القرآن أي: ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ژ , قاًا فأجاهبم هباما انك حااجعل بيننا وبي

 اءو هام رؤااأو هم مؤمناو أهال ال تااب, أعلامء اليهود والنصار , أي:  ژڱ  ڱ  ڱ  

القارآن, ابان عاامر  أي: ژں  ں   ڻ  ژ , عىل هقا  تاب القرآنواملراد بال ,(1)أصحاب النبي 

       (2)  بالتخفييف من بقيألنه نزل نجومًا متفرقة, و ؛زيلابالتشديد من التن ژڻ     ژ وحفص

 ژڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ         
  الشاكني أي: (3)

 (4)بااجلمع, مان بقايد, وعاىل التوحيا بغاري ألايف ژ ھ   ژ ال وفياون  ژھ  ھ        ھ  ژ  

ًا   الوعاد والوعياد, قأي: صاد  ژ ھ   ےژ أماره وهنياه ووعاده ووعياده,  :راد بال لامتاملو

ال راد  أي: ژۓ   ۓ  ڭڭ  ژ  (5)صدقًا فيام وعد وعادالً فايام ح ام, أووعدالً   األمر والنهي, 

بال لامت القرآن ال  رادامل أو ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ وال خليف لوعده,  ,وال مغري حل مه ,لقضاوه

   منه د فيه وال ينقصايز

, أكثر أهل األرض تعا  عن دين ا أي:  ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ژ   

  أكل امليتة, وقالوا: أتاأكلون ماا تقتلاون وال  و أهنم جادلوا راول ا  أكانوا عىل الضاللة, 

أو هام  تعاا ,  أكل امليتة يضالوك عان اابيل ا أي: وىلن تطعهم   (6) تعا تأكلون ما قتله ا  

ى  ى  ژ  يأخقوه عان بصاري ,   امن ىلنام هوأن دينهم  أي: ژې       ې  ې  ې   ژ  رؤااء أهل م ة, 

     قوهلم ىلن ما ذبح   تعا  خري مما تقبحون أنتم بس اكين م ي قبون أي: ژائ  ائ  ەئ  

                                                 

   {2/153}قاله عطاء, تفسري البغوي  ( 1)

   {2/28}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}انير: النرش  ( 2)

 /ب[ عند قوله تعا : )احلق( 337هناية اللوحة] ( 3)

   {2/28}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}انير: النرش  ( 4)

  {2/153}البغوي  {/12}قاله قتاد  ومقاتل, تفسري الطيي  ( 5)

   {1/352}معاين الفراء  ( 6)
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معناه: ىلن  ولفيها ااتفهام, ,, رفع باالبتداءموضع من ژەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ژ  

 (1) عن ابيلهربك هو أعلم, أي: الناا يضل 

وقرئ: ي ضل, بضم الياء, من أضل يضل  (2) أو نصب بنزع حر  اجلر,
(3)  

   ونفيجازي كالً بام يستحق ,الضالنيون أي: باملهتدي ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ژ 

هنم كانوا أل ژجئ  حئ             مئ  ىئ  يئ   ژ اام ا , أي: مما ذبح عىل  ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ   

 َ  ون األموات, فقيل هلم: أحلوا ما أحل ا  وحرماوا ماا حارم ا ل  مون أصنافًا من النعم وحي   ر  حي 

   تعا 

ماان أي:  ژٻ  پ  پ   پ  پ  ژ ومااا يماانع م ماان أن تااأكلوا أي:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   

بفاتح الفااء والصااد وضام الفااء,  ژڀ    ژ  نافعو ال وفيون ژٺ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ ژ القباوح, 

ر الراء من ااحلاء والراء , وضم احلاء وكسبفتح  ژڀ  ٺ  ژ وكرس الصاد من بقي, ونافع وحفص 

،بقي
 (4)

ٱ  ٻ  ٻ  ژ املحرمات املقكور    قولاه تعاا : ن هقه امأي:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ 

/أ[338]     ژٿ  ٹ          ٹ      ژ  الضور ,ل ل م عند الافإنه حاآلية,  [3]املفئاة:   ژ
اليااء,  ال وفيون بضام 

راد عمارو بان حلاي فمان املا وأ ژۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ژ :لقولاه [88]  يونس   ژۈئ  ژ وكقلك 

 أي: ماعاناااه: (5)ها,فتحابا مان بااقيب, واواواحاور والساخقوا الباالقين ات ,مرشكنيادونه من ال

   ن احلالل ىل  احلراميجاوزاملت أي: ژٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ ژ ون هم يضلل

 هامااهرأو , قسمنيال ختلو من هقين الىلذ  ؛القنوب أي: مجيع ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ  

چ  چ           ڇ  ڇ  ژ   اآلخار , أي:  ژڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  ژ  (6)املخالة للنساء,الزنا وباطنه 

  ي تسبونأي:   ژ

                                                 

   {2/286}معاين الزجاج  ( 1)

   {4/47}انير: البحر املحيط  ( 2)

  وهي شاذ   {2/28}حتا  فضالء البرش وىل {1/78}ونصري عن ال ساوي, املحتسب  رشيح وابن أيب احلسنهبا  قرأ ( 3)

   {2/28}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}انير هقه القراءات   النرش  ( 4)

 انير املرجعني السابقني   ( 5)

   {2/185} لبي, تفسري الثعلبي قاله ال ( 6)
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مااا   معناهااا  وأ ,  حتااريم امليتااات هااياباان عباااا:  ژڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ   ڇ ژ  

 (1)   حتريم القباوح عىل اام األصنام  هي وأ ,املنخنقةك

تارك التسامية أو  عامادا   القبيحاةمر  َح   القبيحة,عىلتعا    يقكر اام ا  و ذبح املسلم وىلذا

مالاك وكاقلك ذهاب ابان عبااا ىل  حتليلهاا  (2) ر اآلية ياهلابن اريين والشعبي, عند ناايًا, 

 (3)  والشافعي وأمحد

 جعالمن أباحهاا و (4)ل,حتناايًا  كانل, وىلن حتعامدًا ال  هاىلن ترك فقهاء ال وفةووعند الثوري 

والفسق  ژڈ  ڈژ  ژ  قوله تعا : بدليل  تعا , ذبح عىل اام غري ا  ماو, املراد من اآلية امليتات

خيل أن حلجة ملن أباحها, قوله واتعا , كر اام غري ا    ذ  ,عهد برشك يأقوامًا حديث حني ا 

اذكاروا أناتم ااام ا  )):  قاالفعليهاا أم ال  تعا  يقكرون اام ا  أيأتونا بلحامن ال ندري 

 (5) ((وكلواتعا  

كالشاك   أصال  ,لهاال ان الشك   وجودها مانعًا من أك ,ولو كان  التسمية رشطًا لإلباحة

ن الشياطني ليواواون ىل  أولياوهم من ىلأي:  ژژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  ژ القبح 

 ا )):  ن املرشكني قالوا: يا حممد الشا  ىلذا ماتا  مان قتلهاا  فقاالأل ؛وكمجاحاملرشكني لي

ا  حارام   وماا قتلاه والبازي وال لب حاالل, أن  والصقر هزعم أن ما قتلتاأفت :قالوا ((تعا 

  (6) هقه اآلية  فنزل

الزجاج: فيه دليل عىل أن من أحل شايخيًا مماا  ژگ  گ  ڳ   ژ   أكل امليتة, أي:  ژگ  گ  ژ 

 (7)فهو مرشك  تعا  ا أحل ا  شيخيا مم أو حرم تعا , حرم ا 

                                                 

   {12/77}والقول الثاين لعطاء, وانير تفسري الطيي  ( 1)

   {7/50}والقرطبي  {2/271}أح ام القرآن البن العريب  ( 2)

   {2/249}جع السابق, األم للشافعي املر ( 3)

   {4/173}أح ام القرآن للجصاص  ( 4)

   {5507 -2057}أخرجه البخاري  ( 5)

   {223}والواحدي   أاباب النزول  {80 -12/79}أخرجه الطيي   (6)

   {2/287}معاين الزجاج  ( 7)
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 /ب[338] ,اإليامنكان ميتًا بال فر فأحييناه باأي: أي: ضاالً فهديناه,  ژڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ژ  

 ژ (1)تعاا ,كتااب ا   أوالنور هو اإلاالم, ويستيضء به, أي:  ژڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ 

  ألن الياهر يوقع التشبيه   اليلامت كقا, كمن هو ن هومَّ أأي:  ,زاوداملثل  ژڻ         ڻ  ۀ  ۀ  

من كمان لاو شابه بيشاء كاان عىل نيري هلقا ال افر, وىلن صحح  املثل, كان تقديره: أهقا املاؤ

يشبهه   اليلامت  وهقه اهلمز  للتقرير, دخلا  عاىل واو العطايف فبقيا  عاىل فتحهاا, وفياه 

 املمة ال فر  من  أي: ژہ  ہ  ہہ  ژ ىلن ار عىل من يسوي بني حاليهام   

ن أباا ألأباا جهال,  يعنايكمن مثله   اليلامت  ,محز  يعني, يميش به ابن عباا: جعلنا له نوراً 

ياده   مان قنصاه و باقلك بعاد عاودهخي محاز  فاأ   ,رااول ا  اال جزور عىل جهل رمى 

ما تر  ما جاء به   , فأقبل حتى عال أبا جهل بالقوا وهو يتضع ىلليه, ويقول: يا أبا يعىلهقوا  

أشاهد أن ال ىللاه ىلال   تعبدون احلجاار  ه عقولنا واب آهلتنا, فقال محز : ومن أافه من م افَّ 

 (3),و نزل    عمر بن اخلطااب وأيب جهالأ (2),هقه اآلية  وأن حممدًا عبده وراوله, فنزل ,ا 

 (4) و   عامر بن يارس وأيب جهل أ

  (5) بن عباا: زين هلم الشيطان عباد  األصنام ا ژھ       ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  ژ 

هاا, كاقلك جعلناا أكابر   م ة أي: كام أن فساَق  ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ژ   

عال   كال قرياة جي, وانة ا  تعاا  أن أي: عيامؤها مجع أكي, وأكابرها, أكابرَ  كل قرية فساَق 

يقولون ل ال كانوا هنم أل ژۆ  ۆۈ  ژ هم, هم أكابرَ عل فساقَ جيهم, والرال ضعفاءَ  أتباعَ 

أي:   ژٴۇ  ۋ     ۋ    ۈ  ژ       : ىلياك وهقا الرجل فإناه كااهن اااحر كاقاب ىل  م ة من يقدم

  ژۅ  ۅ  ۉ  ژ يعود عليهم ىلنام وبال م رهم 

                                                 

   {2/156}قاله قتاد , تفسري البغوي  ( 1)

والبغوي   التفسري  {224}, مراال ريض ا  عنهامأخرجه الواحدي   أاباب النزول عن ابن عباا  ( 2)

{2/156}   

  {6/193}والسيوطي   الدر املنثور  {224}باب النزول أخرجه الواحدي   أا ( 3)

  {2/156}وأورده البغوي عن ع رمة وال لبي  {12/90}أخرجه الطيي عن ع رمة  ( 4)

  املرجع السابق, والعي  بعموم اللفظ, فتشمل من ذكر وغريهم  ( 5)
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ألين أكاي مناك اانًا  ؛هباا مناك حقأ ل ن    ,الوليد بن املغري : لو كان  النبو  حقاً قال   

 ژۉ  ې   ې  ژ   وأكثر منك ماالً, فنزل
ې  ې  ى  ى  ائ  ژ أي: حجاة عاىل صادق حمماد  (1)

جهال: زامحناا بناي عباد مناا     وأباحاني قاال نزلا   , أوأي: مان النباو  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

حتى  الرش  حتى رصنا كفريس رهان, قالوا: منا نبي يوحى ىلليه, وا  ال نؤمن به وال نتبعه أبداً 

  (2)  يأتينا وحي كام يأتيه

 ,صافااثري وحان كااابا ,ةاالاارااق الاااحياساتن امام بالاا  أعأي:  ژۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئژ 

ااغار  ژېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ژ  (3)اجلمااع,عااىل  ماان بقاايعااىل التوحيااد, و  ژ ۈئ ژ الصَّ

َغار  والصغر ْغَران واحد, أي:  والصَّ أي: مان عناد  ژىئ  ی  ی  ی  ژ  (4) وهاوان ذل, والص 

   خرألصغار   الدنيا وعقاب شديد   اأو  ژی  جئ           حئ  مئ   ژ , تعا  ا 

 أي: يفتح قلبه وينوره حتاى يقبال اإلااالم, /أ[339] ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ   

 ((حسار  له وينفا  قلب املؤمن فينش تعا  يققفه ا  نور, ))عن رش  الصدر, فقال:  اخيل 

 ,والتجااا  عاان دار الغاارور ,اإلنابااة ىل  دار اخللااود ,نعاام))قااال:  لااقلك أمااار  فهاال قياال: 

 (5) ((واالاتعداد للموت قبل نزول املوت

 بقاي نماالفرقاان باالتخفييف, وهناا و ژٺ  ژ ابن كثاري  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀژ 

 ,ب رس الاراء ژٺ  ژ  رنافع وأبو ب  (6) , وهنْي هني  ك, لغتان للياء وكرسها   السورتني بالتشديد

                                                 

  {2/157}والبغوي بال ىلاناد  {4/187}ذكره الثعلبي  ( 1)

   {2/157}والبغوي مراال عن مقاتل بال ىلاناد  {4/187}لبي ذكره الثع ( 2)

   {2/29}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}انير: النرش  ( 3)

 انير: لسان العرب, ماد : صغر   ( 4)

عن أيب جعفر املداوني مراال, ومن طريق أيب عبيد  عن ابن مسعود  {102 -98/ 12}من طرق  أخرجه الطيي ( 5)

 ,  عبد ا  بن واحلدي  ضعييف؛ ألن فيه:  قال: هقا منقطع و {326-325} األاامء والصفات والبيهقي

 الطيي   تفسري , عىل احلدي   حممود شاكر  وانير تعليق الشيخ ضعييف كقاب ,املسور

    ژ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ ژ[ قوله تعا : 13واملوضع القي   اور  الفرقان آية ] ( 6)
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ذا حارج, أي: كالطلاب,  باالفتح املصادر هاو وأ (1)يف,يف والادن  الدنَ كبفتحها, لغتان من بقي و

ىلذا  أو (2) ,ليس فيه منفقأو   هضيقلال يدخل اإليامن قلبه  أي: م, وهو أشد الضيق,وبال رس االا

 ,من احلرجةهو و أ (3) قلبه,قلك لاألصنام ارتا   له تإذا ذكرفاشمأز قلبه, تعا  امع ذكر ا  

قلاب املناافق ال ف اأن , وغريهااراعياة مان ال يشء صل ىلليهايشجر  ت ون بني الشجر ال  وهي

  (4) يشء من اخلري  يصل ىلليه

بعد الصااد  بأليف ژٿ   ژ عن عاصم  روأبو ب ابن كثري بالتخفييف,  ژٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ژ 

علياه  صعبي أي: (5)بتشديد الصاد والعني, أي: يتصعد, من بقي, أي: يتصاعد, ومع تشديدها

   السامء, وأصل الصعود املشقةىل  صعود العليه  صعباإليامن كام ي

                                                 

  {2/30}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}ت   النرش وانير هقه القراءا ( 1)

   {2/158}والبغوي  {12/105}قاله عطاء وال لبي, تفسري الطيي  ( 2)

 , املرجع السابق  ريض ا  عنهامقاله ابن عباا  ( 3)

, ر أحد األعراب من كنانة: ما احلرجة في م  فأجاب  واجلملة األخري  من قول عم هقا اؤال األه عمر  ( 4)

 ولسان العرب, ماد : حرج     {12/104}, تفسري الطيي ريض ا  عنهاموروي نحوه عن ابن عباا 

   {2/30}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}النرش  ( 5)
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ه أي: يسالط (1)ابن عباا: الرجس الشيطان, ژڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ 

اللعناة   الادنيا  أو هاو (2) و النجس , أالعقاب وأما ال خري فيه    وأاملأثم,  أو هو عليه  ا  تعا 

  (3)   خروالعقاب   األ

رياق ط اإلاالمهو , و القي أن  عليه يا حممدأنا  أي: القي بيَّ  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ , ومستقيام نصب حال؛ ىلذ قد تم ال الم دوناه ال عوج فيه مستقيم

 ژ

امي  بادار و (4)وداره اجلنة, تعا , السالم ا ألن  ؛اجلنة أي: ژچ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ    ژ 

و أو ألن مجياع حاالرشاا مقروناة بالساالم, , أمن دخلها االم مان البالياا والرزاياا ؛ ألنالسالم

 لسالمتها من اآلفات والعاهات 
يتوالهم   الادنيا باالتوفيق  أي: ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ  ڎ  ژ 

 و  اآلخر  باجلزاء  

ىلال األول ماان هااقه , املعجمااة األااافل   مجيااع القاارآن حفااص بالياااء ژڈ  ڈ  ژ  

اجلاان  /ب[339]تعااا أي: حيرشاا ا   (5)وافقااه اباان كثااري   الفرقااان, السااور , واألول ماان يااونس,

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ژ املااراد باااجلن: الشااياطني,  وواإلنااس, أي: جيمعهاام   موقاايف القيامااة, أ

گ  ژ  وهمىلغاواواإلنس ىلضالل اات ثرتم من فيقال: يا معرش اجلن قد أي:  ژک  ک  کک  

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ , أولياء الشاياطني الاقين أطااعوهم مان اإلناس أي: ژگ    گ  گ  

: أعوذ بسيد هقا الوادي من افهاء قومه, فيبي  يقول ,خا ف قفرٍ  الرجل ىلذا اافر بأرضٍ كان 

قاد اادنا  :وأما ااتمتاع اجلن باإلنس هو أهنام قاالوافهقا ااتمتاع اإلنس باجلن,   جوارهم, 

 (6)هم,فيزدادون رشفًا   قومهم وعياًم   أنفس ,اإلنس مع اجلن, حتى عاذوا بنا

                                                 

   {12/111}ورجحه الطيي  ( 1)

   {2/158}والبغوي  {12/111}انير هقه األقوال   تفسري الطيي  ( 2)

   {2/290}قاله الزجاج  ( 3)

  {12/114}قاله السدي, تفسري الطيي  ( 4)

    17, وموضع الفرقان آية: 28وموضع يونس آية: {306 -2/31}وىلحتا  فضالء البرش  {2/262}النرش  ( 5)

   {3/123}وزاد املسري  {2/159}وتفسري البغوي  {1/354}قاله ال لبي ومقاتل والفراء, معاين الفراء  ( 6)
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األراجييف, واااتمتاع ووال هانة  ما كانوا يلقون ىلليهم من السحرهو و ااتمتاع اإلنس باجلن أ

هاو طاعاة بعضاهم بعضاًا أو  (1) ,اجلن باإلنس طاعة اإلناس هلام فايام يزيناون هلام مان املعااي

  ڻ  ڻ    ڻژ  القيامااة والبعاا , أي: يااوم  ژڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ژ  (2) اوموافقااة بعضااهم بعضاا

قدر مد  ما بني بعثهم ىل  دخوهلم جهنم, أو خالدون ىلال   النار هم  أي: ژڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  

من أنواع  تعا  او  ما شاء ا خالدين فيها   مثواكم : النارتقديرهاالاتثناء ىل  العقاب, يرجع 

 (3) العقاب 

ويصادقون هنم يسالمون فيهم أ تعا  ابن عباا: االاتثناء يرجع ىل  قوم ابق علم ا 

 أي: ژھ         ھ  ھ  ھ  ے  ژ )من( بمعنى هقا التأويل  عىل (ما)و (4) فيخرجون من النار النبي 

 وبام   قلوهبم من الي والتقو    ,ااتثناه امعليم ب

أي: كام خقلنا عصا  اجلن واإلناس حتاى  ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  ژ 

أخق من الياا  بالياا , كاام يبعض, فعىل نسلط بعض الياملني كقلك  ,ضااتمتع بعضهم ببع

 (5)  ((عليهتعا  )من أعان اماملًا الطه ا  )جاء: 

  نويل املمة اجلن املمة اإلنس, ونويل املمة اإلنس املمة اجلن, أي: ن ل بعضهم ىل  بعضأو 

(6)  

 ا أراد بقوم رشًا و  أمرهم رشارهم ابن عباا: ىلذا أراد ا  بقوم خرياً و  أمرهم خيارهم, وىلذ

(7)  
                                                 

   {2/291}, املصدر السابق, ومعاين الزجاج الزجاج قال وبه ,ريض ا  عنهامابن عباا  عن املعنى هقا رو  ( 1)

   {2/159}, تفسري البغوي كعب بن حممدقاله  ( 2)

   {2/291}معاين الزجاج  ( 3)

  {.2/157}تفسري اخلازن   ( 4)

 ,لعدويابن زكريا و  ىلاناده احلسن  {1063} بن عساكر   تارخيهه السخاوي   املقاصد احلسنة, وعزاه الذكر ( 5)

ومعنى احلدي  صحيح, وا   وقال: هقا حدي  غريب  {3/91}, وذكره ابن كثري   تفسريه متهم بالوضع

  أعلم 

  {12/119}عن ابن زيد,  تفسري الطيي  ( 6)

   {2/160}رواه ال لبي عن أيب صالح عنه, تفسري البغوي  ( 7)
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: أرال ىل  اجلن منهم, احتجاجا بياهر الضحاك ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ژ  

غريه: الرال من اإلنس, والنقر من اجلن, وهم قوم يبلغون اجلن ما امعوا وليس من  (1)اآلية 

ژ تعاا :  كقولاه ,أحاد الصانفني ر  ىل اينص   ژۋ  ژ /أ[340]تعا : فعىل هقا قوله (2) ,اجلن رال

ڄ  ڄ          ژ : تعا  قالووىلنام خيرج من امللح دون العقب,  [   22]سنر: الامحن  ژٹ  ڤ  ڤ      ڤ  

  (3) وىلنام هو   اامء واحد   [16]سنح   ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  

ماة, هاو ياوم القيا ژۉ  ې        ې  ېې  ژ كتبي  أي: يقرؤون علي م ژۅ  ۅ  ۉ  ژ 

رك االشااهم باوارحاادت علايهم جاني شهااأهنم قد بلغوا, وذلاك حاأي:  ژى  ى  ائ  ائەئ   ژ

  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ  ېئ  ژ  لم يؤمنوا,أي: ف ژەئ  وئ  وئ     ژ فر  اوال 

من أمر الرال وعاقاب مان ىلشار  ىل  املقكور ذلك  ژېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  

أي: من غاري أن  ژی  جئ  حئ   ژ  ك من أرشك,برشلك القر  هي ا ا  تع  ي ن , أي: كقهبم

  , بل البد من بعثه الرال فيهم؛ ىلقامة للحجاة علايهم, والتقادير: ينقروهميبع  فيهم راال 

, يأخق بعد وجود القنب ىلنامتعا   هن؛ ألالتنبيه والتقكري بالرال ىلال بعديهل هم ي ن ا  تعا  ل

 الرال  ي, واألمر والنهي ىلنام يوجدان بنهالومر وجد باألىلنام ي وذلك

پ  پ  پ  ژ فدرجارشم فيها متفاوتاة  ,الثواب والعقاب من أي: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ژ 

  (4)  غيبة بالياء من بقيوخطابا ابن عامر بالتاء  ژپ   ڀ  ڀ  

 :, أيبخلقاه ذو الرمحة وأابن عباا: ذو الرمحة بأولياوه وأهل طاعته,  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ژ 

خيلاق أي:  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  هيل  م أي: ژٺ   ٿ    ٿ  ژ  (5),عنهم تجاوزامل

 ژٹ            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ من م  وينشئ, خلقًا غريكم أطوع

                                                 

   {12/121}تفسري الطيي  ( 1)

   {2/160}تفسري البغوي  ( 2)

 واملرجع السابق   {1/354}معاين الفراء  ( 3)

   {2/31}وىلحتا  فضالء البرش  {2/263}انير: النرش  ( 4)

   {2/161}الوجه الثاين عن ال لبي, وانيرمها   تفسري البغوي  ( 5)
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 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ال حمالاة, ر, كااون االسااعة واحلشا قيااممن  أي: ژڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ   ژ

   وأعجز مني اواء (1) واحد, أو عجزين[بل ت دركون, عجزين وأعجزين]أي: بفاوتني, 

يقاال , عاىل حااالت مأو , أي: قل يا حمماد: اعملاوا عاىل مت ان م ژڃ  چ    چ  چ  چ  ژ 

 (2) حالك  الزجاج: املعنى اعملوا عىل ما أنتم عليه عىل م انتك, أي: اثب  عىل  :للرجل

بو ب ار عان عاصام )م اناات م أ ژڇ   ڇڇ  ژ  عليه,يقول: اعملوا عىل ما أنتم وهقا أمر وعيد,  

 ىل  ژڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ  (3)من بقي بالتوحيدووم انارشم(  باجلمع حي  كان 

ڈ   ژ     /ب[340](4) بالتاء لتأني  العاقبة من بقيبالياء هنا والقصص, و (ي ون)اجلنة, محز  وال ساوي 

 (5)  ال يفوز أو وكفر, ال يسعد من أرشك أي: ژژ  ژ  ڑ       ڑ  

رص  ي نصيب ا  تعا ف ,ولألوثان نصيباً  ,كان املرشكون جيعلون   نصيباً من أمواهلم 

ام لألصانام وخادمها, فاإن ااقط يشء مماا جعلاوه   تعاا  فاي نصيب األصانامىل  الضيفان, و

ألصنام فيام جعلاوه   ل ا جعلوه, وىلن اقط يشء مميوقالوا: ىلن ا  غن ,تركوه ماصنألل جعلوه

 ه  يباالوا باه, وماا جعلاوتعاا  وقالوا: ىلهنا حمتاجة, وىلذا هلاك يشء مماا جعلاوه    ,ردوهتعا  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ژ  :, فقلك قولاه تعاا تعا  ا  مملألصنام جيوه 

ژ
(6)

 : وجعلوا   نصيبًا ولرشكاوهم نصيبًا  تقديره  

القاول مان الازعم و (7)بفتحها, لغتاان, يمن بق, وءال ساوي بضم الزا ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ 

  األوثان أي: ژڱ  ڱڱ   ژ  (8) غري حقيقة 

                                                 

 سان العرب, ماد : عجز ول {1/206}ااقط   األصل, واملثب  من )ب( وانير: جماز القرآن  ( 1)

   {2/293}معاين الزجاج  ( 2)

   {2/31}وىلحتا  فضالء البرش  {2/263}انير: النرش  ( 3)

 [   37واملوضع القي   القصص ]آية:  {2/32}وىلحتا  فضالء البرش  {2/263}انير: النرش  ( 4)

   {2/162}ري البغوي , والثاين عن الضحاك, تفسريض ا  عنهامالوجه األول عن ابن عباا  ( 5)

   {2/162}والبغوي  {132 -12/131}انير: تفسري الطيي  ( 6)

  {2/32}وىلحتا  فضالء البرش  {2/263}انير: النرش  ( 7)

 وقيل: قد ي ون حقا وقد ي ون باطالً  الصحا , واللسان, ماد : زعم   ( 8)
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معنااااه: ماااا  ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ   ژ 

ووفاروا  ,وأكلوا منهتعا    ا نصيبنة ااتعانوا بكانوا ىلذا أصابتهم ا  من ح اية فعلهم, أو  تقدم

   ونقضأي: بخيس ما ي ژھ  ے  ے  ۓ  ژ  (1)  شيخياً  او  يأكلوا منه نصيب األصنام

ماا زيان هلام حتاريم احلاار  مثال أي:  ژڭ  ڭ  ڭ                     ۓ  ڭ    ژ  

أي: شاياطينهم زيناوا هلام وأد  ژۇ  ۇ     ۆ  ژ لمرشاكني, لواألنعام كقلك زيان 

وأضاييف الرشاكاء تعاا , ألهنام أطااعوهم   معصاية ا   ؛امي  الشياطني رشكاءوالبنات, 

قتال األوالد,  نيكمرشاكاانوا يزيناون لل األصنام,ادنة  شياطينهم وأ (2) ,ألهنم اختقوها ؛ىلليهم

 (3)  هم حيليف لخين ولد له كقا غالمًا لينحرن أحدهم كحليف عبد املطلبأحدف ان 

])زين( هلم, بضم الزاي وكرس الياء, )قتل( برفع الالم, )أوالَدهام( بنصاب ابن عامر: 

 قتال   ل ثاري مان املرشاكني يان)ز    (4) , )رشكاوهم( بجار اهلماز , عاىل التقاديم, والتقادير:[الدال

 ومثله:هم( هم أوالدَ ورشكا

اااااااااااااااةفزججتاااااااااااااااااه   بمزجَّ

 

 

  أيب مااااااااااازاد القلاااااااااااوَص  زجَّ  

 

 

م األوالد, وها باه, لوفعاملا  واملضاا  ىللياه باضافصال باني امل, فأي: زج أيب مزاد  القلوَص 

ودعاوا ىللياه, ف اأهنم  هألهنام هام الاقين زيناو ؛, وىلن   يتولوا ذلاكءوأضييف القتل ىل  الرشكا

ورفاع اهلماز   ,ومن بقي بفتح الزاء والياء ونصاب الاالم مفعاوال, وجار الاراء ىلضاافة (5) فعلوه 

  (6) فاعال

                                                 

  {2/162}قاله قتاد ,  تفسري البغوي  ( 1)

 رجع السابق قاله جماهد, امل ( 2)

 قاله ال لبي, املرجع السابق  ( 3)

 مابني املع وفني ااقط من األصل, واملثب  من )ب(  ( 4)

  {2/263}والنرش  {5/162}والدر املصون  {1/358}وانير   هقه املسألة: معاين الفراء  ( 5)

   {2/32}وىلحتا  فضالء البرش  {2/263}انير: النرش  ( 6)
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تلخيصه ومعناه: أن الرشكاء زينوا ل ثري من املرشكني قتَل أوالدهم, وقرئ: زين, جمهوال ورفع 

  (1)ال   يسم فاعله ورفع اهلمز  فاعل فعل مضمر, دل عليه زين املجهول,الالم مفعو

رشكااؤهم, وقارئ:  (2) كأنه ملا ]قيل: زين للمرشكني قتل أوالدهم, قيل من زينه  فقيل: زيناه[

أيضا زين جمهوال ورفع قتل مفعاوال   يسام فاعلاه, وجار أوالدهام إلضاافة قتال ىللايهم وجار 

ۆ  ۈ  ژ  (4)ن أوالدهم يشاركوهنم   عيشاهم ]وديانهم[أل (3)رشكاوهم من أوالدهم؛

ديانهم؛  /أ[341]أي: ليهل وهم وليخلطوا عليهم دينهم أو ليدخلوا عليهم الشك    ژۈ  ٴۇۋ   

 س الشياطني يلبتفرجعوا عنه ب  كانوا عىل دين ىلاامعيلألهنم 

  احلر  واألنعام حتريمو قتل األوالدالضمري يعود ىل  املقكور من  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ژ 

فيقولون: ا  أمرهم بدفن البنات خيتلقون من ال قب, أي:  ژې  ې  ې  ى   ژ  يا حممد

 حتريم احلر  واألنعام  و

املاراد  و, أذكاره كاام تقادمآلهلتهم حارام,  هأي: ما جعلو ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  

النسااء دون  أي: ژڀ   پ  پ  پ  پ   ڀ ژ  (5)باألنعام: البحري  والساوبة والوصيلة واحلاام,

 بال ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ هي: احلوامي كانوا ال يركبوهنا,  ژڀ  ڀ  ٺ  ژ الرجال, 

 زعماون أن ا أي: ي ژٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ  ,ياقبحوهنا بااام األصانام

   قلكأمرهم ب تعا 

راد أجنااة البحاااور املاا ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  

لرجاال والنسااء فللرجال دون النساء, وما ولاد ميتاًا با خمتصب, فام ولد منها حيًا فهو والسواو

  (6) مجيعًا 

                                                 

 وهي شاذ   { 1/229}لرمحن السلمي, املحتسب قراء  أيب عبد ا ( 1)

 مابني املع وفني ااقط من األصل, والزياد  من )ب(  ( 2)

   {2/138}وهي شاذ , معجم القراءات القرآنية  ( 3)

 مطموا   األصل والتصحيح من )ب(   ( 4)

   {409}ص   وتقدم معناها   اور  املاود  {12/139}قول جماهد, تفسري الطيي  ( 5)

   {2/163}, وقتاد  والشعبي تفسري البغوي ريض ا  عنهامقول ابن عباا  ( 6)
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دخلاا  لتأنياا   وأللتأكيااد كاخلاصااة والعامااة, كنسااابة وعالمااة, مبالغااة  ژڄ  ژ واهلاااء   

  (2) وعظ وموعية كو خالص وخالصة واحد, أ (1) ,ما   بطوهنا مثلهاىلذ  ؛األنعام

كأناه قاال: ماا   بطاون هاقه األنعاام لاقكورنا  (3)صًة, نصب حال عىل نية التقاديم,وقرئ: خال

ه لقكورنا, باإلضافة, ص 
 ژڃ  چ   چ  ژ  (5) وقرئ: خالص بغري هااء, (4) خالصًة, وقرئ : خال 

أبو ب ر عن عاصم هي مؤنثة   اللفظ, و ذىل (ميتة)رفع املعجمة األعىل و بالتاء( ت ن)ابن عامر 

املعجماة األاافل ابان كثاري  باليااء و, أي: وىلن ت ن األجنة ميتة,  ژچ  ژ  ضا مع نصبأي بالتاء

أي: وىلن ي ن ما  ونصب ميتة, بالياء من بقي, وأي: وىلن يقع ما   البطون مي ,  ژچ  ژ رفع و

أي: يشرتك فياه, أي: ماا و  يقل فيها,  ژچ  چ  ڇڇ  ژ قوله تعا :  يلدلب (6)  البطون ميتة,

أي: بوصفهم, أو عىل وصافهم ال اقب عاىل  ژڇ  ڇڍ  ژ  ,لرجال والنساءا   البطون

  ژڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ژ   ا  تعا 

مان بقاي لت ثاري, ولتشاديد الابان عاامر بوابن كثاري  /ب[341] ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ژ 

جهااالً  نزلاا    ربيعااة ومضاا وماان كااان ياادفن البنااات أي:  ژڑ  ڑ     ک  ژ  (7)  بااالتخفييف

  (8) أحياء

حي  قاالوا:  ژگ  گ  گڳ   ژ البحري  والساوبة والوصيلة واحلام, من  أي: ژک  ک  ک  گ  ژ 

      ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ , قلكىلن ا  أمرهم ب

                                                 

   {1/358}قول الفراء,  ( 1)

   {2/163}قول ال ساوي, تفسري البغوي  ( 2)

  {1/232} املحتسب, وقتاد  واألعرج ,ريض ا  عنهاموهي شاذ , قرأ هبا ابن عباا   ( 3)

 وأبو وع رمة رزين وأبو ,ريض ا  عنهام, وهي قراء  شاذ , قرأ هبا ابن عباا ما ضمري ىل  ةمضافأي: أن اهلاء  ( 4)

   املرجع السابق, حيو 

    , املرجع السابقواألعمش ابن عباا ريض ا  عنهام,وهي شاذ , قرأ هبا  ( 5)

   {36 -2/35}وىلحتا  فضالء البرش  {266 -2/265}انير: النرش  ( 6)

   {2/36}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 7)

  {12/154}قول ع رمة تفسري الطيي  ( 8)
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عرو:: ماا انبساط عاىل وجاه األرض امل ژڱ  ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

 (1)  النخل والزرعك ارتفع,عرو:: ما قام عىل ااق واملكالبطيخ, وغري  ,وانترش

أي: وأنشاأ النخال  ژۀ  ہ    ژ  (2) مها, ال ارم خاصاة, مناه ماا عار: ومناه ماا   يعار:  وأ

 واجليد والرديء, ,ثمره منه احللو واحلامضأي:  ژہ  ہ  ژ والزرع, 

ژ   عمامطا  ال وغري ماتشااباهير, امنا  ال أي: متاشاهباا ژہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ژ 

احلرمياان ومحاز  وال سااوي  ژڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ , هاقا أمار ىلباحاة ژے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

الغتاان,  فتحالباب رس احلااء, ومان بقاي  اكالرصَّ ا دادام واجلَاام والرص  الزكاا  وهاي  (3)داد,واجل 

ألن اآلياة ؛ حق   املال او  الزكاا , أمار بإتياناههو  وأ (4) ,املفروضة من العرش ونصيف العرش

ْغ أو هو ]ا (5) ,دينةم ية وفرض  الزكا  بامل  وأ ,لقاط السنبلأو هو  يفرق عىل املساكني, (6) [لض 

كاان حقاًا ياؤمر بإتياناه   ابتاداء  وأ (7)شااء, قون العقق عناد الرصاام فيأكال مناه مان كانوا يعل  

 (9) نفقة   القرآن آية نسخ  الزكا  كل  وأ (8) صار منسوخًا بإجياب العرش ثم  ,اإلاالم

                                                 

   {3/134}زاد املسري  ( 1)

   {12/156}تفسري الطيي  ( 2)

   {2/36}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 3)

, وقتاد  احلنفية وابن زيد بن وجابر وطاووا واحلسن املسيب بن واعيد  عباا وابن مالك بن أنس عن روي  ( 4)

  {3/135}وزاد املسري  {161 -12/158}وغريهم, تفسري الطيي 

  {3/135}وزاد املسري  {168 -12/162}ومحاد, تفسري الطيي  عطاء وجماهدعيل بن احلسني و قاله ( 5)

 اليد ملء معناه:و {12/165}و قول ىلبراهيم, تفسري الطيي [ واملثب  من ب, واملصدر  وهالضعيف  األصل ]  ( 6)

 ضغ  انير: لسان العرب, ماد :   الب قول من َأشبهه وما ,املختلط احلشيش من

   {167 -12/164}انير: تفسري الطيي  ( 7)

   {12/168}, واختاره الطيي, املرجع السابق جبري بن واعيد ,ريض ا  عنهامابن عباا  قاله ( 8)

 و : رمحه ا  قال ابن كثري{2/164}املرجع السابق, وتفسري البغوي , ريض ا  عنهاممروي عن ابن عباا  ( 9)

: قالوا  وكميته خرجم  اال مقدار وبني بيانه فصل ىلنه ثم األصل,   واجًبا شيخيًا كان قد ألنه نير؛ نسًخا هقا تسمية

 بيان الزكا  رشع أن ومراده: رمحه ا  قال الشنقيطي {3/99}اها   أعلم فا  اهلجر , من الثانية السنة   هقا وكان

  {2/162}  أضواء البيان له نسخ ال احلق هلقا
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  أي: ال تعطوا اجلميع  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ         ۆ  ۈۈ  ٴۇژ 

و  يارتك  ,قسامها   ياوم واحادفرصم مخساموة نخلة  , ىلذثاب  بن قيس بن شاما أو نزل   

بدأ ا)  لقوله  ؛ىلذا أعطى اإلنسان كل ماله و  يوصل ىل  عياله شيخيًا فقد أرس و (1),ألهله شيخياً 

 (2) بمن تعول(

ال تنفقاوا   أو  ,ال جتاوز احلد   اإلمساك حتى متنعوا الواجب أي: ,و معناه ال متنعوا الصدقةأ

ولو أنفاق  ,  ي ن مرسفاً تعا  ا   ابيلفأنفقه    ,قبيس ذهبًا لرجل أيبمثل لو كان واملعصية  

 (3) , قاله جماهد كان مرسفاً تعا  درمهًا أو مدًا   معصية ا  

  /أ[342] اخلطاب للسالطني, يقول: ال تأخقوا فوق حق م  أو

والفر: ما حيمل عليها من اإلبل,  واحلمولة أنشأ,وأي:  ژۉ  ۉ   ې  ېې  ژ  

طريقاه   حتاريم  أي: ژې  ى  ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ژ  عليها ملحي  التي ال  هاصغار

مان احلمولاة  ها بادل, ب  نْص : أصنا , وأي ژٱ  ٻٻ   ژ     ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ احلر  واألنعام, 

تسمي الواحاد زوجاًا ىلذا  قدزوج, و المها أي: القكر واألنثى, ف ژٻ  ٻ  پ  ژ والفر:, 

الواحاد ضااون  وهاي الن عااج, كان ال ينفك عن اآلخر, والضاأن, ذوات الصاو  مان الغانم,

  (4) واألنثى ضاونة, واجلمع ضواون

مان بقاي باالفتح ووعان هشاام كاقلك, , العني س ونبنافع وأهل ال وفة  ژپ  پ  پڀ   ژ 

شعر من الغنم, ومجع املاعز معياز, ماله  ووه واملعز  واملعز مجع ال واحد له من لفيه, (5)لغتان 

أن ضأنثى الأي:  ژٺ  ٺ  ژ  تعا  ا أي:  ژڀ  ڀ  ڀ  ژ يا حممد  (6)ومجع املاعز  مواعز,

                                                 

وأخرجه الطيي بنحوه عن ابن  {2/164}, كام   تفسري البغوي ريض ا  عنهامرواه ال لبي عن ابن عباا  ( 1)

  {12/174}جري  

   {1034}ومسلم  {1426}  مواضع أخرجه البخاري  ( 2)

  {2/164}تفسري البغوي  ( 3)

 والنعجة اام لألنثى انير: لسان العرب, ماد : ضأن   ( 4)

   {2/36}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 5)

 انير: تاج العروا, ماد : معز   ( 6)
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ٹ  ژ فإهنا ال تشاتمل ىلال عاىل ذكار أو أنثاى,  منهام,أي:  ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ژ واملعز, 

أن ا  تعاا  حارم  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ  (1)فرسوا ماا حارمتم بعلام,أو أخيوين, أي:  ژٹ  

 ذلك  

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ژ  

نهم دون ما رلاقكولخاالص  اأهنم كانوا يقولون: هقه أنعام وحر  حجار, وماا   بطوهنا أي:

, وبعضها عىل الرجال اوب والوصيلة واحلامور والساوبحبعض ال نرموىلهنم كانوا حي, واإلنا 

 ,ياا حمماد (2) خطيبهم مالاك بان عاو :قال املرشكون عىل لسان النساء, فلام قام اإلاالم,  عىل

م عىل غري عىلن م حرمتم أصنافًا من الن)): بلغنا أنك حترم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه, فقال 

  من قبل القكر هاحتريم كماألزواج الثامنية لألكل واالنتفاع هبا, فمن أين جاء  أصل, وىلنام خلق

بسبب القكور ىلنام وجب  التحريم  , ىلذ لو أجاب أنوحتري خطيبهمفس   (( أم من قبل األنثى 

رم حلاعلياه  اشاتامل الارحم بسابب وأرم مجيع اإلناا , حلو بسبب األنوثة أرم مجيع القكور, حل

 /ب[342]دون البعض نثى, فأما ختصيص التحريم بالبعض األقكر والالرحم عىل  ىلذ يشتمل ؛ال ل

  (3)  أامع أن  ت لمول ققال مالك:  ((ال تت لم ))أ :قال ملالك  هأن ي:فمن أين  رو

   ژ آ ژ ژ ڀ ژوأمجاعاوا عاىل مد  ألايف االااتفهام ىلذا دخلا  عاىل ألايف الوصال مثال: 

 (4) لخيال يلتبس االاتفهام باخلي  [51]ينس:   ژۈئ  ژ  [ 59:  ]ينس

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  ,حضوراً أي: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ  

 ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ,طريقه تبعراد عمرو بن حلي ومن امل ژڑ  ک  ک      کک  

  

                                                 

   {2/299}معاين الزجاج  ( 1)

   {5/744}وانير اإلصابة  {2/166}, ه قا ورد عند البغوي اجلشمي أبو األحوص عو  بن مالك  ( 2)

 بال عزو وال ىلاناد    {2/166}والبغوي  {2/166}ذكره اخلازن  ( 3)

   {37 -2/36}ىلحتا  فضالء البرش  ( 4)
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ژ أي: شيخيًا حمرمًا,  (1)  ژں  ں  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ژ : ما املحرم  فنزل: قالوا لراول ا  

 ژ ت اونىلال أن ژ ومحاز ابان عاامر و ابن كثاري ژۀ    ۀ  ہ   ہ  ژ يأكله, أي:  ژڻ  ڻ  ڻ  

من بقاي أي: ىلال أن تقع ميتة, و ,رفع ژ ميتة,  ژ املعجمة األعىل ومن بقي بالياء, وابن عامر بالتاء 

 ي اونال أن أراد   ژہ   ژ  بتقكريقرأ من تة, وأي: ىلال أن ت ون النفس, أو اجلثة مي (2)بالنصب,

وألهنم كانوا يأكلون دماء ذباوحهم, وفيه ىلشاار  ىل  أي: مهراقًاًً,  ژہ  ہ  ھ  ژ املطعوم ميتة, 

   ةغري ااولال ل ألن  ؛وما اختلط باللحم من الدمىلباحة ال بد والطحال, 

ال  لقدر تار  فيهاا محار  الادم, وكاقلك, واال بأا بام اختلط باللحم من الدم (3) :زٍ جمل أيب وعن

 (4)  بأا بالدم   عرق أو مخ

 (5)بع املسلمون من العروق ما يتبع اليهود تع رمة: لوال هقه اآلية لت
 

 ؛ذبح عىل اام غري ا  تعاا  أي: ژۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ژ حرام,  أي: ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ    

وح, ويرفعون بقكرها أصاوارشم, وفساقا, نصاب, عطايف, ألهنم كانوا يقكرون أوثاهنم عىل القبا

؛ ألناه خاروج  ژۓ  ژ وما بينهام اعرتاض, وامي ما ذكر عليه غري اام ا    ژھ  ھ  ژ عىل 

   عن الدين

 وتلخيص اآلية: ىلال أن ي ون املأكول ميتة, أو دما مصبوبا أو حلم خنزير أو فسقا 

  (5)هقه األشياء أن التحريم مقصور عىل عن عاوشة وابن عباا: 

  (6) املنخنقة واملوقوذ , وما ذكر   أول اور  املاود   ,يدخل   امليتةقيل: 
                                                 

   {2/166}ذكره البغوي بصيغة التمريض بال ىلاناد,  ( 1)

  {2/37}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 2)

ها تقريب التهقيب 109وقيل:  106ت  ,ثقة ,مشهور ب نيته ,برصيالحق بن محيد بن اعيد السدويس ال :أبو جملز ( 3)

{1046}  

   {12/193}تفسري الطيي  ( 4)

   {2/166}تفسري البغوي  ( 5)

 مجيع إلمجاع ؛املسلمني بإمجاع باطلة ,اآلية هقه   املقكور  األربعة غري مطعوم,  محير   ال أنه دعو قال الشنقيطي:  ( 6)

أضواء البيان   األربعة غري حتريم عىل قاطع دليل فهو ,اخلمر حتريم عىل ,والسنة تابال  وداللة املسلمني,

{2/186}   
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ابن عبااا قاال:  غري ما   هقه اآلية, منها ما رو أشياء  وأكثر العلامء عىل أن السنة قد حرم 

 (1) ((عن كل ذي ناب من السباع, وخملب من الطري هنى راول ا  ))

  /أ[343] (2)حرام((  وخملب من الطري أكل كل ذي ناب من السباع))ل: قا  هأن وروي

 ماع عادمأباا  هاقه املحرماات عناد االضاطرار  ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

 العدوان  

 باالاإلكوهااو مااا   ي اان مشااقوق األصااابع  ژۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىائ  ژ  

اامي احلاافر و ,و حاافر مان الادوابأمن الطري هو كل ذي خملب و (3)والنعامة واألوز والبط,

 (4)شحوم اجلو , وهي الثاروب, أي: ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ژ امفرًا ااتعار   

ۈئ  ژ ر واجلنب مان داخال بطاوهنام, هأي: ما علق بالي ژۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ وشحم ال ليتني, 

 حاوية وحوياة وهاي املبااعر, أي: ماا محلتاه مان الشاحم مجع  ژېئ  
 أي: ژىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ   ژ 

  بالثرْ و التحريم شحم ال ليةىلنام خص بشحم اإللية, هقا كله داخل   االاتثناء, و

عان  قاال و  ((ال, هاو حارام))قاال:  ,السافن طايللالاتصابا  و يتةاملشحوم عن   اخيل 

رم  عليهم ال)): اليهود   (5) ا(( فأكلوا ثمنه اثم باعوه هالومَ جَ ف ,شحومح 

قتلهم األنبياء وااتحالل أموال الناا و اقبناهم بالتحريم, بيلمهمع أي: ژی  ی  یی  ژ 

   اإلخبار عام حرمنا عليهم وعن بغيهم  أي:  ژجئ  حئ  مئ   ژ وغري ذلك, بالباطل 

أي:  ژپ  پ      ڀ  ژ العاقاب عان م,  ياؤخر أي: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  

 ىلذا جاء   أي: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ  عقابه

ٿ   ٿ  ٿ  ژ  :قالوا ,وتيقنوا بطالن ما كانوا عليه ,ملا لزمتهم احلجةأي:  ژ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ   

جعلااوا ف ااأهنم البحاااور وغريهااا,  أي: ژٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ژ ماان قباال, أي:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                                 

   {1934}أخرجه مسلم  ( 1)

   {1933}وخملب من الطري   أخرجه مسلم وليس فيه: ( 2)

   )ب( زياد  ]أو هو ما   ي ن مشقوق األصابع[  ( 3)

  بثرْ انير: لسان العرب, ماد :  ال ر: واألمعاء  وهو شحم رقيق يغشى ,بمجع ثْر  :الثروب ( 4)

   {1581}ومسلم  {4633}أخرجه البخاري  ( 5)
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ىلن ا  قاادر عاىل أن  :حجًة هلم عىل ىلقامتهم عاىل الرشاك, وقاالوا ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ : مقوهل

ژ  ,هوأراده مناا وأمرناا باه حلاال بينناا وبينا باقلكفلوال أنه ريض  نحن عليه, حيول بيننا وبني ما

ساتدل يو ژڄ  ڄ  ڄڃژ وهاقا ت اقيب هلام األمم اخلالياة أي:  ژڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    

   كقهبم ورد عليهم,لو  ,القدر, يقول: ىلهنم ملا قالوا: لو شاء ا  ما أرشكناب من يقولهبقه اآلية 

ژ وملا   ي قهبم ثبت  حجتهم, قل : وىلنام حصل الت قيب هلم بقوله تعا : حتصل هلم حجة, 

  ژڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    

دليال عاىل كاقهبم,  ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  /ب[343] ليس   قاوهلم: (1)  بن الفضل:نياحلس 

ب( ]ىلنام  هاو   قاوهلم: ا  أمرناا هباا, وريض ماا نحان علياه, ويؤياد أيضاا ذلاك ورود )كاقَّ

 ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ   قولاه تعاا :  (2) التشديد, ولو كان خيا مان ا  تعاا  عان كاقهبم[ب

بالتخفييف, فأخي عنهم بال قب ال بالت قيب, ولو قالوا  ژڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ژ  لقال:

 [107]األسرااف     ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ ذلااك تعياايام   تعااا  ملااا عاااهبم بااقلك؛ ألن ا  تعااا  قااال: 

تعاا  , ول ن قالوه ت قيبًا وخترصًا من غري معرفاة باا  تعييام   تعا  ملؤمنون يقولون ذلكوا

 (3) قاله احلسني بن الفضل وبام يقولون, 

قل : وعىل العبد اتباع أمر ا  تعاا  واجتنااب نواهياه, ولايس لاه التعلاق بمشايخيته, ىلذ  

ها ىلال هو تعا  عالؤه وشأنه , ىلذ الال ت ون عقرًا ألحدمشيخية ا  تعا    (4)  يتحقق 

ييهار ماا تادعون مان الرشاك أي: ل ژچ  چڇ  ژ   (5)و]بياان[أي: حجة  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

   ت قبونأي:  ژڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ فيام أنتم عليه, أي:  ژڇ    ڇ  ژ , وغريه

                                                 

بقي يعلم الناا, ويفتي ونيسابور  انتقل ىل  ,أبو عيل البجيل ال و  ,العالمة املفرس ,احلسني بن الفضل بن عمري ( 1)

   {13/414}ء ها وقد جاوز عمره املاوة  اري أعالم النبال282تو   حتى ها,في

 بدونه   واضح مابني املع وفني, ااقط من األصل, واملثب  من ب, واختالل املعنى ( 2)

   {2/169}تفسري البغوي  ( 3)

وقول هؤالء املرشكني, هي كلمة حق أريد هبا باطل؛ ألهنم يريدون أن خيفوا رشكهم وحيتجوا بالقدر, وهقه حجة  ( 4)

  [19]األعرا :  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ وجل:  ىلبليس اللعني, حينام قال   عز

 وبيان  :  )ب( وكتاب, بدل ( 5)
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  يشاأ تعاا  عىل أنه  يلدل يهف ژڑ  ک  ک  ک  ک  ژ التامة أي:  ژڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ژ  

   ىليامن ال افر

گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ  (1) بلفاظ واحاد,يقال للواحاد واالثناني واجلماع  ژگ  گ  ژ  

م أن كودعاواتم عىل أنفسا م, اا حرمابتحريم مأي: اوتوا بشهداو م القين يشهدون  ژڳ  ڱڱ  

  ڻژ  ياا حمماد, أنا ي: أ ژں  ں   ڻڻ  ژ  ,كااذبنيأي:  ژڱ  ڱ  ژ , قلكب كمأمرتعا  ا  

 أي: يرشكون   ژڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

حارم ا   : أيشٍ هلماؤا هقا جواب ژۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ژ  

 (2)ركوا,احارم علاي م أن تشاأي: ونصاب,  وأركوا, ارفع, معناه هو أن ال تش تعا   موضع أن

معنااه حارم علاي م اإلرشاك, أو ليساا  بزاواد , وتقاديره: اتال علاي م املحرمااات  زاواد ,وال 

 , فقاد جعال غاري ا    ألن من أحال ماا حارم ا  تعاا ؛ترشكوا به شيخياً املقكورات قبل, لخيال 

ثام  ژڭ  ۇ  ژ القول مناه بمنزلاة ا  تعاا , وذلاك رشك, أو تام ال االم عناد قولاه تعاا  

: أتال علاي م حتاريم اهمعناأو ,ىلغراءأغراهم, فقال: علي م أن ال ترشكوا به شيخيا, فعىل هقا هو 

ژ  ېې ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ : أوصااي م تلخيصااهو (3)رك,االشاا
(4)

 

اجلاهليااااة    واكااااان ژى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ژ فقاااار, أي: 

  كله ا  تعا  هفحرم ارس هيستقبحون الزنا عالنية وال يستقبحون

أو قصااص  رد ,  أي: ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ژ  (5) ما امهر: اخلمر, وما بطن: الزنا  وأ

 ژحئ  مئ  ىئ ژ  أي: املقكور ژجئ    ی  یژ  أو زنا يوجب الرجم 

                                                 

  هقا   لغة قريش, وغريهم بإضافة الضمري, فيقولون: هلام ,هلمي ,هلموا  ( 1)

  {106}ىلعراب القرآن للنحاا  ( 2)

   {303}معاين الزجاج  ( 3)

 ا( /أ[ بعد قوله: ) وال تقتلو344هناية اللوحة ] ( 4)

   {12/220}قاله الضحاك, تفسري الطيي  ( 5)
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 نياحللام, حا أي: ژپ  ڀ  ڀڀ   ژ بام فيه صالحه  أي: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ

 انة (1) [ عرش ]ثاميناألشد ما بني  و, أيعقل وجتتمع قوتهأو  ,وعليه السيخيات ي تب له احلسنات

ثال  وثالثاون أو  ,و ثالثونأ ,عرشون انة هو وأ ,ىل  اتني وأ ,ىل  أربعني وأ ,ىل  ثالثني انة

 ,شباب, ومنه شد النهار وهو ارتفاعهالد وأقد, وهو ااتح ام قو  مجع شد, مثل ق   هوو (2) انة 

 دفعوا ىلليه ماله حتى يبلغ رشيدا , واملعنى: ال ترشدالا اينىلو بلوغ األشد أ

ژ يزان, اواملاا يلافاء ال ااااقتها   ىلياااأي: طاا ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ژ 

ژ ة, ارابااق باصاحاه اليااود عاهاامشالا أي: ژڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ دقوا ااصافأي:  ژٹ  ٹ  ڤ  

تتعياااون, محاااز  وال سااااوي وحفاااص : أي ژڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 (3) بتشديدها  من بقيكل القرآن, و  القال,  بتخفييف

حمرمات عىل بني آدم  يوه ,  مجيع ال تب,   ينسخهن يشء هقه اآليات حم امت :ابن عباا

  (4) من عمل هبن دخل اجلنة, ومن تركهن دخل النار  ,أم ال تاب يكلهم, وه

طريقاي أي:  ژچ  چ  ژ اآليتاني,  (5) اتني[ها]كم باه   اأي: القي وص ژچ  چ  ژ  

 أي:فتح, البا بقاي نماااتخينا , وعاىل اال اهلمز اوي ب رس اسامز  وال اح ژڇڇ  ژ  اضحا,و

ماع ختفيفهاا, وشاددها مان  وابن عامر ويعقوب: بس ون النون ژچ  چ  چ  ژ  :مهتل علياو

ژ واء والبدع, او األهأ ,رانيةاودية والنصاهاالياكأي: الطرق املختلفة,  ژڇ  ڇ  ڍ   ژ  (6) بقي 

ژ   ژ  كورأي: املااق ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ه,عاان طريقاا ب اامفتمياال أي:  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  

  /ب[344] ژڑ  ڑ  

                                                 

 {.2/171}واملثب  من ب, واملصدر وهو قول ال لبي تفسري البغوي  ,عرش اتةاألصل:     ( 1)

   {2/171}والبغوي  {2/305}انير: معاين الزجاج   ( 2)

   {2/38}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 3)

   {2/171}تفسري البغوي  ( 4)

    املخطوط: هقين  ( 5)

    {2/38}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 6)
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جيء بثم ههنا لتأخري اخلي, ال لتاأخري اإلتياان؛ ىلذ ثام مقتضاية  ژک  ک  ک  ک  ژ  

 (من) ون )القي( بمعنى يمتامًا عىل املحسنني من قومه, ف أي: ژگ  گ  گ     گ  ژ للرتتيب, 

 (1) أحسنوا,قين عىل ال ما قرئ: يلهيء, دلاهم حمسن ومسفيأي: عىل من أحسن من قومه, وكان 

أامهرناا فضاله  أي:معناه كل من أحسن, أي: أمتمنا فضيلة مواى بال تاب عاىل املحسانني,  وأ

 عىل بمعنى ما القي أحسن هو مواى, و)القي( أوعليهم, واملحسنون هم األنبياء واملؤمنون, 

, ومتاماا ساين ىل  مواىمتامًا مني عىل ىلحأو املعنى , عليه : آتيناه التورا  متامًا للنعمةواملعنى هقا,

   (2) نصب مصدر بمعنى اإلمتام؛ ألن آتينا بمعنى أمتمنا 

هاقا   صافة  ژڳ  ڱ  ژ مان رشاواع الادين,  أي: تبيينا ملاا حيتااج ىللياه ژڳ  ڳ  ڳ  ژ 

 كي يؤمنوا بالبع    أي: ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ژ   التورا , 

  ژہ  ہ  ہ  ژ أطيعوا, أي:  ژۀ      ۀ  ژ  القرآن, أي: ژڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ژ 

أنزلنااه كراهاة  واملعنى: [176]النساف[   ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ  :لخيال تقولوا, كقوله أي: ژہ  ھ  ژ 

   اليهود والنصار  أي: ژھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ژ  يا أهل م ة: أن تقولوا

قارآن لاخيال تقولاوا ىلن معناه أنزلناا علاي م الو ژ ۇ   ۇ ژقراءرشم, أي:  ژڭ  ڭ            ڭ  ڭ    ژ 

 عقرًا ألنفس م  ذلك و  نعر  ما فيه فتجعلون  ,ال تاب أنزل عىل من قبلنا بلساهنم

لاو أنازل عليناا ماا  :مجاعة من ال فاار قاالوا ألن ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ژ  

حجة أي:  ژې  ې  ې      ې  ى  ژ قال تعا : فأنزل عىل اليهود والنصار  ل نا خريًا منهم, 

أي:  ژەئ   ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ژ بياان ونعماة ملان اتبعاه, أي:  ژى  ائائ  ژ واضاحة 

  ژی  ی               ی  ی   ژ العقاب,  يدشدأي:  ژۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ     أعرض, 

 ژٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ أي: ينتيرون بعد ت قيبهم الرال وىلن ارهم القرآن,  ژٱ  ٻ  ژ 

   هنا والنحل املعجمة األافل لقبض أرواحهم, محز  و ال ساوي بالياءأو  /أ[345] ,بالعقاب ي:أ

                                                 

   {1/365}, معاين الفراء وهي شاذ , قرأ هبا ابن مسعود  ( 1)

  {5/227}والدر املصون  {1/365}انير: معاين الفراء   ( 2)
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(3)أو أماره وقضااؤه (2)باال كيايف, ژپ  پ  پ  ژ  (1)بالتااء,بقي  منو ژ ٻ ژ
 ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ژ 

ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ طلوع الشمس من مغرهبا, أي: ما وعدوا   دار الدنيا, أو نزول املوت, أو 

ىل  اإلياامن,  هعند امهور اآلية التي تضطر هىليامنأحدا أي: ال ينفع  ژٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ       ڃ  ژ  ,عند امهور اآلياتااق اوبة فاافر وال تاامن كاقبل ىلياال ي أي:  ژڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ 

  يا أهل م ة أي: ژڃ  ڃ  

فإذا طلع  ورآها الناا آمنوا  ,تطلع الشمس من مغرهبا حتى ال تقوم الساعة)): قال  

  (4)((ن, وذلك حني ال ينفع نفسًا ىليامهنا   ت ن آمن  من قبل أو كسب    ىليامهنا خرياً وأمجع

  (5)((عليه ا تع أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب ا  من تاب قبل)) :قال و

ينفع نفسًا ىليامهنا   ت ن آمن  من قبال: الادجال,    ثال  ىلذا خرجن)): أنه قال  هعن وروي

  (6)(( والدابة, وطلوع الشمس من مغرهبا

                                                 

  33ع القي بالنحل آية: واملوض {2/39}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش   ( 1)

علمنا ابحانه ما بال كييف نعلمه؛ ألنه ال علم لنا ىلال  فيقال: وعبار  املؤليف رمحه ا  عامة ومومهة بالتفويض, ( 2)

 وتعا , فهو أخينا عن ىلتيانه وجميخيه, و  خيينا عن كيفية ذلك املجيء العييم القي يليق بجالله وعيمته 

أيت جميخيا يليق بجالله ل وعال هو القي يية بال دليل, بل تبقى اآلية عىل اماهرها, وأن ا  جهقا تأويل لياهر اآل  ( 3)

 وعيمته  

   {157}ومسلم  {4636 -4635}أخرجه البخاري  ( 4)

   {2703}أخرجه مسلم  ( 5)

   {158}أخرجه مسلم  ( 6)
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محز  و ال ساوي: فارقوا, بأليف هنا والروم, أي: خرجوا من ديانهم  ژڃ  چ  چ  چ  ژ 

دين ىلباراهيم , وهو وهو واحد تعا  أي: جعلوا دين ا  (1)مشددًا, ژچ  ژ : قيب نمو ,وتركوه

 , ,البدع  هلهم أ أو ,أي: فرقاً  ژچ  ڇ  ژ  تعا قوله كأديانًا خمتلفة, فتهود قوم وتنرص قوم

  (2)  والشبهات من هقه األمة

, وتفرق أمتاي عاىل ملةعىل اثنني وابعني  ىلرساويل وابن))تفرق  قال:  أنه  هروي عن 

ماا أناا علياه  :قالوا: من هي ياا رااول ا   قاال واحد ,ثال  وابعني ملة, كلهم   النار ىلال 

  (3)((وأصحايب

 ماناملاراد ىلن مان يقاول:  رأيهقا عاىل  (4)من قتاهلم, نسختها آية القتال,أي:  ژڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ژ 

أي: أن  منهم  ژڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ژ  , فمعنىراد أهل األهواءاملومن قال:   ,اآلية اليهود والنصار

يااوم  أي: ژڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ  ژ   اجلاازاء  أي: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ ء, ابااريء وهاام منااك باار

 لقيامة ا

 ژگ  ژ  بتناوين ئحسنات أمثاهلا, وقر /ب[345]عرشله أي:  ژک  ک  ک  ک  گ  گگ  ژ  

 ژگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ     (5) ژ گژ  رفع و

بعرشا أمثاهلاا ىل  لاه ىلاالمه ف ال حسانة يعملهاا ت تاب  ىلذا أحسن أحدكم)): قال  

  (6) ((ابعاموة ضعيف, وكل ايخية يعملها ت تب له بمثلها حتى يلقى ا  عز وجل

                                                 

  32روم آية: وموضع اور  ال {2/39}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}انير: النرش  ( 1)

   {12/271}, تفسري الطيي قاله أبو هرير   ( 2)

وقال الرتمقي: حدي  حسن غريب مفرس, ال نعرفه مثل هقا ىلال من هقا الوجه اها  {2641}أخرجه الرتمقي  ( 3)

وصحح ىلاناده البوصريي  {3993}وقال احلاكم: ىلاناده ال تقوم به حجة اها وللحدي  شواهد: عن ابن ماجه 

 -4596}ومن وجه آخر وألفاظ أخر  عند أيب داوود  {2992}واوده, وأخرجه أيضا من وجه آخر   ز

 وحسنه الشيخ األلباين  {6247}وابن حبان وصححه  {3991}وابن ماجه  {2640}والرتمقي  {4597

اخ لناوا {12/272}, تفسري الطيي ريض ا  عنهاممقهب السدي ورواه جويي عن الضحاك عن ابن عباا  ( 4)

     {2/3565}واملنسوخ للنحاا 

   {2/39}وىلحتا  فضالء البرش  {2/266}وهي قراء  يعقوب احلضمي املتواتر , انير: النرش  ( 5)

   {129-42}أخرجه البخاري  ( 6)
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اابعاموة ا  تعاا  ىل  ضااعيف يما الصدقات أالصدقات من احلسنات, ف ابن عمر: اآلية   غري

  (1) ضعيف 

ب رس القا  وفتح  ژہ  ژ ابن عامر و ال وفيون ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  

املساتقيم, وانتصاابه  ى القاراءتنيومعنا (2)  ,بفتح القا  وكرس الياء مشددمن بقي ففًة, وخمالياء 

  ژہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ۓ  ۓ  ژ     (3) وي: هو مصدر ال سا

و أ  ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ راد بالنسك القبيحاة مويت, واملأي: حيايت وژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 يت من ا  رب العاملني وطاعتي   حيايت وجزاوي بعد م

 ژ ۇ ژ من بقي بفتحها, نافع وحده فتح ياء الياء و ةكناا ژۇ  ژ  نافع
(4) 

   , أو أول من أطاع من هقه األمةهقه األمة أي: مسلمي ژٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ژ 

: ن ال فار كانوا يقولاون للنباي أل ژەئ  ەئ  وئ           وئۇئ  ژ  ,ايدًا وىلهلاً  أي: ژې  ى   ى  ائ  ائ  ژ  

ۇئ  ژ فقاال تعاا :  (5)أوزاركم,يد بن املغري  يقول: اتبعوا ابييل أمحل اكان الولو ,ع ىل  ديننااارج

واهلااااء   وازر  ال يؤخاااق أحاااد باااقنب غاااريه, أي:  ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  

أو هي لتأني  النفس, وأصل الوزر الثقل, وامي االثم وزرا؛ ألنه يثقل امهر  للمبالغة كراوية,

(6)صاحبه 
  ژی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب  ژ           

 ,وأورث م األرض يا أمة حممد  من قبل مأهلك  أي: ژمب  ىب  يب   جت  حت  ژ  

     خالويفومجعها  ,وكل من جاء بعد من مىض فهو خليفة

 ژمث        ىث  يث  حجمج  ژ  العلام واملاال والعادلاخللق واخللاق وباأي:  ژخت  مت  ىت  يت  جث  ژ 

   يه الثواب والعقاب, لييهر من م ما ي ون علأعطاكم من املالليختيكم فيام أي: 

                                                 

   والصدقات أيضا داخلة   احلسنات {2/178}تفسري البغوي  ( 1)

   {2/39}وىلحتا  فضالء البرش  {2/267}انير: النرش  ( 2)

  {2/178}تفسري البغوي  ( 3)

  {2/40}وىلحتا  فضالء البرش  {2/267}انير: النرش  ( 4)

   {2/178}تفسري البغوي  ( 5)

  {6/82}معجم مقاييس اللغة   ( 6)
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أي: متجاوز  ژمخ  جس   ژ هو اهلالك   الدنيا,  أوما هو آت قريب,  كل ألن ژجح  مح  جخ  حخ  ژ 

 ملن مات تاوبا, دل التأكيد عىل فضل الرمحة  ژحس  خس   ژ  عمن آمن به

عارا ؛ وكاقلك   األ ژجس   حس  ژ حتاى أقاول:  ژجخ  حخ  ژ  أبو حاتم: ال أقيف عىل 

 [50 -49احلجاا  ] ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ ألن ال الم مقرون باه لقولاه تعاا  

 (1) ألن اآلخر حممول عىل األول 

 

                                                 

  وا  أعلم القول   أعثر عىل مصدر  ( 1)
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 للرسالةالفهارس العامة 

 املستشهد هبا. فهرس اآليات 

 .فهرس األحاديث 

 واألقوال فهرس اآلثار. 

 .فهرس الشواهد الشعرية 

 .فهرس األعالم املرتجم هلم 

 .فهرس املصادر واملراجع 

 .فهرس املحتويات 
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 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الفاحتة

 19 1 ژٻ  ٻ  ژ 

 ة البقرةسور

    21 339 

 
26 66 

 20 29 ژۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ژ 

     
45 224 

            
111 268 

 133 126 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ 

        
137 401 

       
178 28 

      
182 251 

 234 233 ژھ  ھ  ھ   ھ  ژ 

 190 245 ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ 

          
248 89 

        
281 337 ,

338 

 سورة آل عمران

ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ژ 

گ        گ   گ        گ  ڳ   ڳ        ک     ک ڌ  ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ک

 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

4-7 25 ,27 ,

28 
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 67 7 ژھےےۓۓ ہہھھھ  ہ ہ  ۀ ژ

 109 46 ژٻ  ژ 

 36 49 ژڃ  چ  چ  چ   ژ 

 37 49 ژ گ  ڳ  ڳ  ڳژ 

 25 59 ژڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھژ 

 80 85 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ 

 408 97 ژۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    ھ  ھ  ے   ےژ 

 3, 35 102 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

, 31 145 ژھ  ھ  ژ و ژڻ  ژ 

120 

 95, 30 173 ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ 

 سورة النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ژ 

 ژڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ 

1 3 

      ژ
3 237 

 35 8 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  گ      گ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎژ

 گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 ژ

17-
18 

25 

 128 18 ژڱ  ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

﴿ 1  ﴾ 
20 240 

      
23 244 

 ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کژ 
25 349 

 ژ ڈ  ڈ  ژژ 
30 218 



 497  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 ژ ى  ى  ائ  ائ   ەئژ 
33 219 

      
35 380 

 35 43 ژې  ى  ى   ائ  ژ 

         
48 295 

 68 59 ژىت  يت  جث  مث  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ    ٿ     

60 25 

 34 78 ژی  ی  ی    ژ 

 19 82 ژ چ  چ  چژ 

              
83 273 

 19 93 ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

      
100 256 

 147 115 ژچ  چ  چ  ژ 

 120 115 ژچ  ژ ژڇ  ژ 

, 31 160 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ 

131 

       
176 223 ,

489 

 213 176 ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ 

 سورة املائدة

      
3 338 ,

339 

            
6 264 



 498  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 37 12 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

     
16 77 

      
18 268 

 406 41   ژہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ژ 

     
41 256 

                 
44 375 

 20 64 ژوئ  ۇئ  ۇئ  ژ 

         
49 376 

     
69 34 ,

331 

 82 91 ژڄ  ڄ   ڄ  ژ 

-98 ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  گ  گ  گژ 
99 

25 

         117 331 

 109 117 ژۉ  ۉ  ژ 

 سورة األنعام

 38 2 ژٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

       
23 256 

                68 324 

 324 68 ژجب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ژ 

                  
91 332 ,

422 

 486 107 ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ 

     
122 86 



 499  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 34 137 ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ژ 

        
146 131 ,

331 

 
151 28 ,66 ,

422 

 20 158 ژپ  پ  پ  ژ 

                
160 283 

 سورة األعراف

, 127 17 ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃژ 

148 

 444 55  ژ ہ  ہ  ھ   ھژ 

    57 85 

                131 283 

 430 180 ژڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 سورة األنفال

 155 9 ژپ  پ  پ   ژ 

 456 31   ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ 

 219 72 ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

       75 219 

 التوبة

    5 342 ,

376 

          28 342 



 500  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

           29 350 

 113 31 ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ 

       107 275 

 179 128 ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ 

 سورة يونس

 426 22 ژڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ژ 

 462 26 ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ 

 148 26 ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀژ 

 148 27 ژڤ  ڤڦ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

        44 254 

 462 90 ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ 

          94 309 

        100 66 

 سورة هود

       1 27 ,66 

       77 209 

 سورة يوسف

      51 304 

 سورة إبراهيم 

 421 22 ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ 

     50 271 

 سورة احلجر



 501  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 3 9 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

 205 20 ژڃ  ڃ  ڃ  چ     ژ 

      39 313 

-49 ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ 
50 

493 

 95 54 ژٹ  ڤ  ژ 

 سورة النحل

, 85 81 ژ    ڃ  چ   چژ 

428 

        
106 87 

        120 376, 

 451 120 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

 سورة اإلرساء

        
15 333 

  
23 28 ,66 

       31 31 

 423 111 ژۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ژ 

 سورة الكهف

 439 28 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ 

    
49 282 

 68 78 ژژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژ 

 سورة مريم

       5 94 



 502  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 99 10 ژٴۇ  ۋ  ۋ   ژ 

 434 85 ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 سورة طه

     
63 331 

         
82 295 

      108 256 

ـياء ـب  سورة األـن

 464 98 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ 

 186 103   ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ 

 سورة احلج

     
5 278 

      30 209 

    40 258 

       72 386 

 سورة املؤمنون

 457 12 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ 

 66 50 ژگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

        
101 254 

        101 256 

 سورة النور

            
2 227 



 503  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

      
2 412 

 414 6    ژ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈژ 

         58 217 

 212 59 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 سورة الفرقان

 187 44   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

         68 267 ,

295 

         70 267 ,

295 

 سورة الشعراء

-61 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 
62 

462 

 سورة النمل

 443 65   ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ 

 سورة الروم

 179 21 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڈ  ژ  ژ 

      
30 313 

       
54 244 

 سورة لقامن

      
13 246 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ژ 

 ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

34 442 



 504  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 سورة السجدة

          20 370 

 سورة األحزاب



 505  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

127  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ژ 

 ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

70- 71 3 

 سورة سبأ

       46 205 

 ورة فاطرس

       
1 205 

      9 85 

 سورة الصافات

       27 256 

 461 158   ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹژ 

-171   ژۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ 
173 

435 

 سورة ص

 353 33 ژڱ  ں  ژ 

 453 48 ژڍ   ڌ  ڌ  ژ 

 سورة الزمر

 
23 27 ,

66 

      
30 86 

             
53 267 

            68 256 

 سورة غافر

 161 18 ژٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ 



 506  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 435 51 ژٿ  ٹ    ٹ  ژ  127

     
60 312 

 127 85 ژ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ائ ژ 

 سورة فصلت

          9 256 

   
11 256 

 3 42 ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ 

         33 386 

 الشورى

 96 1   ژٻ  ژ 

, 20 11 ژ ٺ  ٿ        ٿژ 

388 

 120 20 ژہ   ژ و

         30 283 

        
40 378 

           41 327 

 سورة األحقاف

      15 234 

 سورة حممد 

 444 11 ژىب  يب  جت   حت  خت  ژ 

 سورة الفتح

       
29 384 



 507  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

127  

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة التحريم

     
4 220 

 اتسورة احلجر

      
11 280 

           
13 217 

    
14 94 

 سورة املجادلة

          7 392 

 سورة احلرش

    
7 69 

      
9 69 

      
10 69 

    
8 289 

 سورة املمتحنة

 394 7 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ 

 سورة الصف

      14 28 

 سورة اجلمعة

        10 342 



 508  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة ارقمه اآلية 127

 سورة امللك

    
11 256 

 سورة القلم

      
9 288 

 سورة احلاقة

 409 21 ژھ  ھ  ژ 

 سورة املعارج

    
36 282 

 سورة نوح

        13 308 

 سورة اجلن

-26 ژېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ژ 
27 

189 

 املزمل

     
8 87 

 سورة القيامة

     
1 337 

      
22 69 

 سورة النبأ

 436 10 ژں  ں          ڻ  ژ 

       
40 255 



 509  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 الصفحة رقمها اآلية 127

 سورة النازعات

      
27 256 

      
30 256 

 سورة االنفطار

 448 19   ژۓ  ڭ  ڭ  ژ 

 سورة النرص

        
1 337 
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 فهرس األحاديث 127

 أ

 144 ................................................................... أبايعكم عىل 

 163 ........................................................................ ابن آدم 

 82 ..................................................................... أتشهدون أن 

 232 .....................................................................اتقوا اهلل يف 

 209 .................................................................. أحق الرشوط

 404 ....................................................................... أحلت لنا

 144 .................................................................... أخرجوا إيّل 

 200 ................................................................ اخرجوا فصلوا 

 492 ...................................................................... إذا أحسن 

 254 ...................................................................... إذا أدخل 

 348 ..................................................................... إذا أرسلت 

 259 ....................................................................... إذا التقى 

 112 ..................................................................... إذا دعوت 

 298 ....................................................................... إذا رأيتم

 287 ........................................................................ إذا سلم 

 254, 246 ................................................................. إذا كان 

 261 ........................................................................ إذا مس 

 464 ....................................................................... أرأيتم إن 

 121 ....................................................................... أربع من 



  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 

510 

 219 ............................................................... ارجعي فلعل اهلل  127

 193 ................................................................ أرسل رسول اهلل

 145 ..................................................................... ارفضوا إىل

  167 .................................................................... ارم فداك أيب

 266 .................................................................. أسلموا واتقوا

 286 ................................................................ اشفعوا لتؤجروا

 445 ................................................................... أعوذ بوجهك

 297 .................................................................... أفال شققت

 255 ....................................................................... اقرأ عيل 

 166 ................................................................... أقيموا بأصل 

 457 ..................................................................... اكتبها فهكذا

 67 ............................................................................ األُْكل

 202 .................................................................... أال أخربكم 

 311 ..................................................................... أال أخربكم

 314 ...................................................................... أال أقرئك

 165 ....................................................................... أال جتيبوه

 184 ................................................................... أال ال خيرجن

 368 ......................................................................... أال ُُني

 149 ........................................................................ أال وإن 

 177 ....................................................................... أمل أعهد 

 341 ....................................................................... إىل شهادة 

 167 ..................................................................... إيلَّ عباد اهلل
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 126 ..................................................................... إن إبراهيم  127

 273 ....................................................................... إن أحب 

 149 ........................................................................ إن اجلنة 

 203 ...................................................................... إن الرحم 

 276 ....................................................................... أن الزبري

 389 ......................................................................... إن العبد

 243 ....................................................................... إن العرق

 138, 77 ............................................................... إن اهلل تعاىل 

 400 ..................................................................... إن اهلل حرم

 424, 423 .............................................................. إن اهلل خلق

 72 .................................................................... إن اهلل غالبكم

 408 .................................................................... إن اهلل فرض

 145 ...................................................................... إن اهلل قد 

 228 .................................................................... إن اهلل يقبل 

 410, 147 ............................................................... إن الناس 

 209 ................................................................... أن امرأة أتت 

 278 ....................................................................... إن بدويا 

 179 ...................................................................... أن جربيل 

 396 ....................................................................... إن خصاء

 64 ......................................................................... إن خلق 

 164 .................................................................... إن رأيتمونا 

 428 ....................................................................... إن رمحتي
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 262, 239, 238 ,196, 181, 179, 157 ........................... أن رسول اهلل 127

 135 ................................................................... إن فريضة اهلل

 161 .................................................................... إن يف البيت 

 298 .................................................................... إن يف املدينة

 107 .................................................................... إن لكل نبي

 428 ..................................................................... إن هلل تعاىل

 241 ...................................................................... إن مل يكن 

 362 ................................................................... أن ملك املوت

 277 .................................................................... إن من أمتي

 327 ........................................................................ إن نزلتم

 403 ........................................................................ إنا مل نردَّه

 247 ...................................................................... إنا لنرجو 

 251 .......................................................................أنا وكافل

 167 ............................................................... انثرها أليب طلحة

 455 ................................................................... أنشدك بالذي

 425 ..................................................................... إنك تعيش

 462 .................................................................... إنكم سرتون

 219 ...................................................................... إنام الوالء

 409 ....................................................................... إنام الوالء

 404 .................................................................... إنام هي طعمة

 197 ..................................................................... أنه استيقظ 

 336 ................................................................... إنه ليس بعار
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 218 .................................................................. أنه يبعث يوم   127

 166 ....................................................................... إُنا ملشية 

 181 .................................................................... أُنم ملا رأوا 

 150 ...................................................................... أهل اجلنة 

 166 .................................................................. أوجب طلحة

 386 ....................................................................... أومن باهلل

 132 ............................................................... أّي مسجد وضع

 320 ............................................................... اإليامن واإلسالم 

 ب

 148 ................................................................. بادروا باألعامل

 238 ..................................................................... بعث جيشا  

 322 .................................................................... بل آمنوا باهلل

 167 .................................................................... بل أنا أقتلك

 177 .................................................................... بل ظننتم أنا

 430 ...................................................................... بلغوا عني

 83 ..................................................................... بيني وبينكم 

 ت

 353 ....................................................................... ختلف عنا

 157 ........................................................... تسوموا, فإن املالئكة

 250 ..................................................................... تطعم املرأة

 492 .............................................................. تفرقت بنوا إرسائيل
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 ث 127

 204 ..................................................................... ثبت األجر

 491 ................................................................ ثالث إذا خرجن

 122 ............................................................ ثالثة ال يكلمهم اهلل

 431 ........................................................................ ثم يفتح

 ج

 218 ..................................................................سول اهللجاء ر

 232 .................................................................. اجلاهلية كانوا 

 ح

 100 ................................................................ حسبك من نساء

 186, 185 ............................................................... حسبنا اهلل

 403 .................................................................... حكم رسول

 خ

 225 ..................................................................... خذوا عني 

 272 ...................................................................... خذوها يا

 405 ..................................................................... مخس قتلهن

 406 ................................................................ مخس من الدواب

 188 ...................................................................... خري الناس

 100 ..................................................................... خري نسائها

 149 .................................................................... خريكم قرين

 د

 83 .................................................................................  دخل رسول اهلل
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 200 ......................................................................... دخلت عىل رسول اهلل 127

 62 .......................................................................... دعوهم

 144 ....................................................................... الدم الدم

 ر

 375 .......................................................................... الرايش

 410 ..................................................................... رأيت عمرو

 154 ................................................................. رأيت يف منامي

 201 ...................................................................... رباط يوم 

 82 ........................................................................ رجل قتل 

 227 ................................................................... رجم هيوديني

 س

 161 ................................................................. السخي قريب 

 278 ................................................................. سددوا وقاربوا

 273 ................................................................ السمع والطاعة 

 ص

 302 .................................................................. صدقة تصدق

 247 .............................................................. الصلوات اخلمس

 305 .................................................................... صىل بطائفة

 305 .................................................................... صىل هبؤالء

 413 .................................................................. صىل رسول اهلل

 257 ............................................................... صنع عبد الرمحن
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 ض 127

 349 ................................................................ اهللضحى رسول 

 271 .................................................................. رضس الكافر

 ع

 188 ................................................................... عرضت عيلَّ 

 138 ................................................................. عليكم باجلامعة

 247 .................................................................. العينان تزنيان

 ف

 68 ....................................................................... فإذا رأيت 

 141 ...................................................................... فإن وفيتم 

 453 ..................................................................... فأيُّنا ال يظلم

 262 ..................................................................... فضلنا عىل 

 177 ................................................................... ُفقدت قطيفة 

 181 ................................................................... يف جوف طري

 ق

 228 ................................................................... قال الشيطان

 161 ................................................................... قال املؤمنون

 82 ................................................................ قتلت بنو إرسائيل

 181 .................................................................... قدم أبو براء 

 371 .................................................................... يف ربع القطع

 272 ...................................................................... قلام خطبنا

 165 ....................................................................... قولوا اهلل 
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 ك 127

 229 ....................................................................... كان أهل 

 277 ...................................................................... كان ثوبان

 284 .................................................................. كان رسول اهلل

 280 ................................................................ كان عبد الرمحن

 393 ................................................................... كان فيمن كان

 92 ....................................................................... كل بني آدم

 130 ...................................................................... كل ذلك ا

 400 ....................................................................... كل مسكر

 214 .................................................................... كل من مال 

 113 ................................................................... كال الفريقني 

 388 ........................................................................ كلتا يديه

 340 ......................................................................... كلوه إن

 448 ....................................................................... كيف أنعم

 159 ..................................................................... كيف يفلح 

 ل

 355 ......................................................................... تربحال 

 249 ...................................................................... ال حتدثوا 

 235 ........................................................................ ال حترم 

 252 ....................................................................... ال حتقرن 

 407 ...................................................................... ال تسألوين

 464 ........................................................................ ال تسبوا 



  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 

518 

 178 ....................................................................... ال تصيبن 127

 216 ........................................................................ ال تفرقا 

 366 .................................................................... ال تقتل نفس

 491 .................................................................. ال تقوم الساعة 

 249 ..................................................................... ال حلف يف

 234 ...................................................................... ال رضاع 

 198 ........................................................................ ال عبادة

 371 ................................................................... ال قطع يف ثمر

 299 ....................................................................... ال هجرة

 184 .................................................................. ال جيد الشهيد

 237 ........................................................................ ال جيمع 

 234 ..................................................................... ال حيرم من

 252 ....................................................................... ال يدخل
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 327 ........................................................................ املستبان 

 123 ....................................................................... معاذ اهلل 

 283, 273 .............................................................. من أطاعني

 122 ...................................................................... من اقتطع 

 491 ........................................................................ من تاب 

ق   378 ...................................................................... من تصدَّ

 345 ....................................................................... من تكهن

 399, 122, 121......................................................... من حلف

 146 ....................................................................... من رأى 

 299 ...................................................................... من ريض 

 196 ....................................................................... من سئل 

 147 ....................................................................... من رسه 

 97 ....................................................................... من سيدكم

 335 ....................................................................... من شهد

 245 ................................................................... من قتل نفسه

 422 ....................................................................... من قرأها

 252 .................................................................. من كان يؤمن

 319, 169 ............................................................... من كانت 



  ـهـــــــارســـــــالــفـــ

 

521 

 161 ....................................................................... من كظم  127

 135 .......................................................................... من مل 

 193 .......................................................................... من يل 
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 145 ................................................................... هذا عدو اهلل 

 467 .....................................................................هل تعوذت 
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 173 ...................................................................... غشينا النعاس  127
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 فهرس األشعار

ــــا ــــ     ه ــــعلي ا  ــــلب ال  تغ

 

 

 

ـــــ   ـــــ   ع ـــــض األر   غ  فوج

ــــل يــــ  لو  عــــ  الــــو    تغ

 

 

ـــ  شةاشـــه الوجـــض ال ـــع     ا 

 365ص  

ـــ  ـــا  ج دجـــوي شعـــ   ي   ا 

 

 

 

 اهاش ــــــ  تلــــــ  ض ال ــــــ  

ــــا  ــــ    ــــا    ــــوي ا    درى  

 

 

ـــا  ـــ  ح ـــا   عـــ      فهـــ  دم

 366ص  

ــــــــــــــه ـــــــــــــــض ش زج   فزججتـ

 

 

 ديب  ـــــــــزاي زج  الق ـــــــــوص   

 

 

 378ص 

ــــــ  ــــــ  شج عه ــــــ وا  ل  ــــــ      ااهلل ل

 

 

 

 

 

ــــا ــــ ا  يف   ــــب د ال ــــو ددايف   حت

 

 

 

ــــ  ــــا     ــــع رك   ــــه   فاصــــبم ش   لاض

 

 

ــــر    ــــض   ومــــا 
 ااشرشــــ شــــَّاك ا ع

 اي ـــــوت ف ا رفـــــحد دمـــــ  ماصــــــ ف 

 

ـــ   د   ـــا   القـــب صـــب ح  اي ـــح  ا 

 ا رضـــــح  ي  ــــــا   ـــــب    ــــــحد شعمــــــض 

 

 

 

ــــا ــــهع ي   ــــا ع ال   ــــل دي  ــــ  د   

ــــــــهد دا حــــــــَّارد  عــــــــعه    ــــــــوج ا ل   ل

 

 

 

 

 

 

 لـوجـبت ف يفْ ـ ا  شَّاك  تـ  ا 
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 104  .............................................. هامحا دا  رتعط شعض ال فوس

 218 .................................................. ي وا د شعض شط    تعفوا
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 عـجامرـصادر والـفــهــرس امل 127

 أ

ــ    إحتــا  (1 ــال     ــق همــن ال   ــد ب.ــل أاــن ر ــال راااع اعرر  فضــ ا ال .ــ ل ر

 م1987هـ 1407د/ش  ان همن إسامبيلل دار بامل الكتب الط  د اعوىل 

أ كــام ال ــرأنل أاــن رــق بــق ا:صــا ل حت يــق  همــن الصــاد   م ــاو    (2

 ل هـ1405دار إ ياا الرتاث ال ريب، 

ــ    اســ   (3 ــق ب ي ــأل ب  ــي ركــر ال يه  ــ   أر ــام ال ــاف أل    ــرأنل ل ا أ كــام ال 

 ال امبأ الرفابأل دار ال   ل الط  د اعوىلل

دار الكتـــب ال  ميـــدل الط  ـــد  مل مـــن رـــق أاـــن رـــق ال ر  ـــألأ كـــام ال ـــرأنل  (4

 مل1996هـ 1417اخلااسد 

ــنا ، ملأ كــام ال ــرأنل  (5 ــق ب  ــق ال ركــر أيبامل ــهير رــ مــن ر ــ   ر  ــريبل ب ــق ب ي

 همن ب ن ال ادر بطال الط  د اعوىل، دار الكتب ال  ميدل

ــن  (6 ــ   ال ــي  ب  اإل كــام أ ألــيح اع كــامل بــق رــق همــن اياــن ل ب ــق ب ي

 هـ 1402الرزا  بفيفأل املكتب اإلس األ الط  د الثانيد 

ــق ه (7 ــن ر ــرت ل عيب الســ يد هم ــاأل الك ــا الكت ــ ي  إىل الات ــل الس ــاد ال   ــن إرش م

 مل1999هـ 1419ال امد ل دار الكتب ال  ميدل الط  د اعوىل 

أســـ األ ال ـــلوحل بـــق اليا ـــن ل    ـــ   بصـــام ااميـــنانل ا سســـد الرتـــانل  (8

 هـ1425الط  د الثالثد 

االســتارارل لييســ  رــق ب ــن ا  رــق ب ــن الــحمل حت يــق   ســامل همــن بطــا ، همــن  (9

 مل2000هـ  1421  بق ا يضل دار الكتب ال  ميدل الط  د اعوىل

ـــحمل  (10 ـــن ال ـــق ب  ـــن ا  ر ـــق ب  ـــ  ر ـــد اعلـــ األل لييس ـــتي األ أ ا رف االس
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 هـل1412      بق رق همن ال جاو ل دار ا:يلل الط  د اعوىل  127

ــد الصــ اردل    ــ  بــق همــن ا ــيض وبــادح أاــنل دار  (11 ــد أ ا رف أســن البار

 هـل1415الكتب ال  ميدل الط  د اعوىل 

ـــاع واملي ـــ (12 ـــع اإلرسائي ي ـــه دل  م ـــن أريش ـــق هم ـــن ر ـــنرتير وا يباعل ل 

 ال  يث اإلس ايدل

ــق  (13 ــن ا  ر ــ   ب  ــي ركــر ال يه ــأل     ــق ااســا أر اعســاما والصــفاعل أاــن ر

 همن اااشن ل اكت د السياد ل الط  د   اعوىلل

ـــق   بـــق همـــن  (14 ـــق  جـــر ال ســـ   ل حت ي ـــل الصـــ اردل الر اإللـــارد أ زيي

 هـل 1412لط  د اعوىل ال جاو ل دار ا:يلل ا

أ ـــياا ال يـــان أ إتضـــاب ال ـــرأن رـــال رأنل همـــن اعاـــا ال ـــ  يطأل  ـــر   (15

ـــد  ـــدل الط   ـــب ال  مي ـــن ل دار الكت ـــل اخلال ـــن ال لت ـــن ب  ـــ   هم ـــ  وأ ادتث أتات

 مل1996هـ 1417اعوىل 

ـــراق  (16 ـــ ل    ـــ   د/ب ـــن ال إبـــراأل ال ـــراااع الســـ ع وب  هـــال الرـــق  اليت

 مل1992هـ 1413جألالط  د اعوىل ال ثيمال اكت د اخلان

إبــراأل ال ــراااع ال ــياال عيب ال  ــاا ال كــحم ل      همــن الســين أاــن    (17

 مل1996هـ 1417بلوزل دار بامل الكتبل الط  د اعوىل 

اعبــــ مل  ــــاايس تــــراج ل خلــــد الــــنتق الــــلررقل دار ال  ــــ  ل م تــــال  (18

 لهـ1984الط  د السادسد 

ــيان ال وــ (19 ــان ال وــ وأب ــنتق الصــفن لل أبي ــي  لصــ ب ال ــ  د/ن يل أر    

 هـل1418بم دل وأ رونل دار الفكر امل ارصل 

ــــد  (20 اعم ل ل اــــام ال ــــاف أل اــــع رتوــــ املــــل ل دار الفكــــرل الط  ــــد الثاني
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 مل1983هـ 1403 127

ــرأنل  (21 ــع ال  ــراااع أ  ي ــراأل وال  ــيا اإلب ــق وج ــراق ا ــ  ال ــق ر ــا ا ــ ا ا إا

 مل 1979هـ 1399ل  ميدل الط  د اعوىل عيب ال  اا ال كحم ل دار الكتب ا

ــروا  (22 ــل ال ــا   ائ ــاا ب ــراهي  اإلن  ــ   إر ــحمل     ــن ال ــق ب  ــر تيســ  ر ل عيب بم

 مل1985هـ1405اعريار ل دار الكتاأل ال ريبل الط  د اعوىل 

إتضــاب املك ــين أ الــاتل بــا ر ــ  الي ــينل إلســامبيل راشــال دار الفكــر  (23

 هـل1402

 أل

ر  ن ل ل وــ الســمر  ن ل    ــ   هــب الــنتق ر ــر ال  ــيمل تفســد الســم (24

 م  1996هـ 1416بمر ال مرو ل دار الفكرل الط  د اعوىل 

ال  ــر امل يحملهمــن رــق  يــان اعننل ــل    ــ   ب ــن الــرزا  املهــن ل دار  (25

 مل2002هـ 1423إ ياا الرتاث ال ريبل الط  د اعوىل 

ــــنتق أيب ركــــر (26 ــــب ال.ــــائعلل  ا ال ــــنائع الصــــ ائع أ ترتي ــــق اســــ يد  ر ر

ــرتاث  ــاا ال ــق تاســا دروتــال دار إ ي الكاســا  اا فــأل حت يــق  همــن بــننان ر

 هـ1419ال ريبلالط  د الثانيدل 

ـــق شـــد لدار  (27 ـــ   ب ـــ أل     ـــد النا  ـــق رث ـــدل إســـامبيل ر ـــد وال هات ال نات

 مل 1988هـ 1408إ ياا الرتاث ال ريبل الط  د اعوىل 

تياتر لل  ــــن الفتــــاب ال ــــا ل دار ال ــــنور اللاهــــر  أ ال ــــراااع ال .ــــ امل (28

 مل1981هـ 1401الكتب ال  ميدل الط  د اعوىل 

ـــن  (29 ـــ  ب  ـــنتق اللررعـــل      د/تيس ـــنر ال ـــرأنل ر ـــيم ال  ـــان أ ب  الحمه

 مل1990هـ 1410الراق املرب ق وأ رونل دار امل رفدلالط  د اعوىل
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ــيي أل  (30 127 ــنتق الس ــا ل :ــ ح ال ــيتا وال   ــاع ال ب ــا  أ     ــد اليب ــ   ربي    

همـــن أرـــي الفضـــل إرـــراهي ل اط  ـــد بيســـب ال ـــايب اا  ـــأل الط  ـــد اعوىل 

 هـل1384

تـــراج  أئمـــد ال  ــي وال بـــدل مل مـــن رــق ت  ـــيأل الفـــدوز أرـــاد ل  أال  بــد  (31

حت يــق   همــن املوــ ل   يــد إ يــاا الــرتاث اإلســ اأ، الكيتــ    الط  ــد   

 ل هـ1407اعوىل 

 ع

ــا  ال ــروس  (32 ــااي ت ــن  لساــق جــياهر ال  ــ   ب  ــن ل     مل مــن ارتاــ اللري

 مل 1965هـ 1385الستار أان فرا ل اط  د  كياد الكيت ل 

ــدل دار  (33 ــد الرار  ــريبل الط   ــنون املب ــق    ــراق ر ــن ال ــنونل ل   ــق    ــارت  ار ت

 ا ياا الرتاث ال ريب ل

ووفيــــاع امل ــــاهد واعبــــ مل ل اــــام الــــاه أل    ــــ    تــــارت  اإلســــ م (34

 هـل1424دار املبرأل اإلس األ الط  د اعوىل د/ر ار بياد ا رو ل 

ـــدل  (35 ـــب ال  مي ـــحم ل دار الكت ـــر الط ـــق جرت ـــن ر ـــي ل هم ـــ  وامل  ـــارت  اعا ت

 هـ1407الط  د اعوىل  

التــــارت  الصــــبدل ل اــــام ال حمــــار ل    ــــ   همــــيد إرــــراهي  زاتــــنل دار  (36

 مل1977هـ 1397اليبأ، اكت د دار الرتاث الط  د اعوىل، 

ل اــــام ال حمــــار ل    ــــ   الســــين هاشــــ  ال ــــنو ل دار  التــــارت  الك ــــدل (37

 الفكرل

ت وـــ  املتـــارر وتـــارر  املت وـــل عاـــن الكـــياقل رســـالد ب ميـــد رت  يـــق  (38

ـــير   ـــير  الفاحتـــد إىل أ ـــر س ـــق أوح س ـــنرتير  ب ـــن ا  نـــافع ال مـــر ل ا ال
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 ال  ر ل 127

 الت رتر والت يترل مل من الطاهر رق باشيرل دار س  ينل  (39

 اـــام لوايثـــار اليا  ـــد أ تفســـد الك ـــا  ل لر.ـــ ل  ختـــرتأل اع ادتـــ  (40

ــد اعوىل  ــدل الط   ــق  لتم ــن الط يعــل دار ار ــق فه ــ  ســ طان ر ــب ر ــأل ابت  اللت  

 لهـ1414

 تارر  اافاظل ل اام الاه أل دار إ ياا الرتاث ال ريبل (41

ــق  (42 ــارس ر ــ   ت ــم ا ل     ــر ا صــير الس ــم ا ل عيب امليف ــد الس ــراهيتفس   إر

 مل1997هـ 1418ب اسل دار الي قل الط  د اعوىل وغ ي  رق 

تفســد ال ــرأن ال يــي ، إســامبيل رــق رثــد النا ــ أل حت يــق  ب ــن الــرزا   (43

  لهـ1422، الط  د اعوىل، الكتاأل ال ريباملهن ل دار 

تفســـد غرتـــب ال ـــرأنل ب ـــن ا  رـــق اســـ   رـــق  تي ـــدل    ـــ   الســـين أاـــن  (44

 هـ 1398ل رل دار الكتب ال  ميد 

ـــ   ت  (45 ـــق  جـــر ال ســـ   ل     ـــاتبل ل  ـــاف  ار ـــب الته ـــيرت اعشـــ اح  أر

 هـل  1423لبد أان شاغ  ال ارستا ل دار ال المدل الط  د الثانيد 

ــق  جــر ال ســ   ل  (46 ــدل الر ــ  الراف ــأ الك  ــد أ ختــرتأل أ ادت ت حمــيا اا 

 مل1964هـ  1384هاش  اليام ل  ب ن ا حت يق   السين 

ــا أ امل (47 ــن مل ــق ب ــن التمهي ــن ا  ر ــ  رــق ب  ــانينل لييس ــا  واعس ــأ اــق امل  ي 

همـــن ب ـــن الك ـــد ال كـــر  وزار  الـــحمل حت يـــق   اصـــطفب رـــق أاـــن ال  ـــي  ،

 هـل 1387بميم اعو ا  وال  ون اإلس ايد راملبرأل 

ــــد اعوىل  (48 ــــق  جــــر ال ســــ   ل دار الفكــــرل الط   ــــاتبل ال ر هتــــاتب الته

 مل1984هـ  1404
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ــق هتــاتب الكــامح أ (49 127 ــرا أســاما الرجــاحل  لييســ  ر ــن ال ــق    قب  ــل ل حت ي امل

 مل1980هـ  1400دل ر ار بياد ا رو ل ا سسد الرسالدل الط  د اعوىل 

  

ــ    (50 ــر الطــحم ل     ــق جرت ــر همــن ر ــرأنل عيب ج ف ــل ال  ــان أ تأوت جــااع ال ي

 أان همن شارر، ا سسد الرسالد ل

ـــ قل    (51 ـــق رجـــب اا  ـــيم وااكـــ ل الر ـــ    ـــار  جـــااع ال    بـــيض ا  

 هـ 1420همنل دار ارق ا:يز ل الط  د الرار د 

ا:ـــرب والت ـــنتلل ل  ـــن الـــراق رـــق أيب  ـــات  الـــراز ل دار إ يـــاا الـــرتاث  (52

 مل1952هـ  1271ال ريبل الط  د اعوىل

ــاو   (53 ــنتق    ــل رــق أاــن الفراهيــن ل حت يــق   د/فحمــر ال ا:مــل أ ال  ــيل اخل ي

 لم1995، الط  د اخلااسد ، 

 ب

 ل دار الفكرلاملاورد الك د لل   اد أيب ااسق  اااو  (54

ــق زنج ــدل     ــ   ســ ين اعفبــا ل ا سســد  (55  جــد ال ــراااعل  ل  ــن الــراق ر

 مل2001هـ 1422الرسالدل الط  د اخلااسد 

ااجــد أ ال ــراااع الســ عل الرــق  اليتــ ل    ــ   أاــن فرتــن امللتــن ل دار  (56

 مل 1999هـ 1420ل ازل الط  د اعوىل الكتب ال  ميدل تيزتع اكت د ا

ــق ل ااجــد (57 ــ  د، عيب ب ــراا الس ــاريل   ــيجأل دار  ف ــنتق  ه ــنر ال ــ   ر ل    

  مل 1984هـ 1404املأاين ل رتاثل الط  د اعوىلل 

 الكتــــاأل دارل اعلــــ ها  ن ــــي  يبل عاعلــــفياا و   ــــاع اعوليــــاا   يــــد (58

 هـل1405  الرار د الط  دل ال ريب
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ل رشرـــد اصـــطفب ال ـــايب اا  ـــأل ل كـــامح الـــناد الكـــحم ل  يـــا  اايـــيان  (59 127

 هـ ل1376الط  د الثالثدل 

 ط ــــد اااجــــد التــــأ رــــان رســــيح ا  ا ت  مهــــا ألــــ ار لنارص الــــنتق   (60

 هـ 1400 -اعل ا ل  املكتب اإلس اأ الط  د الرار د 

 د

الــنر املصــين أ ب ــيم الكتــاأل املك ــينل أاــن رــق تيســ  امل ــرو  رالســما  (61

 مل 1978هـ 1408  أل      د/أان اخلراطلدار ال   ، الط  د اعوىل  اا

الـــنر امل ثـــير أ التفســـد راملـــأثيرل :ـــ ح الـــنتق الســـيي أل    ـــ   د/ب ـــن  (62

هـــــ 1424ا  الرترــــأل اررــــل هجــــر ل   ــــيث والنراســــاعل الط  ــــد اعوىل 

 مل2003

ــرغق  (63 ــي  ف ــن ااف ــ   ب  ــق اارتر ل    ــق ب ــ  ر ــيا  ل  اس ــر ل در  الب ال 

 مل 1996هـ 1417دار ا:يلل الط  د اعوىل 

ــق  جــر ال ســ   ل    ــ   همــن  (64 ــدل  الر ــد الثاا  ــان املائ ــد أ أبي ــنرر الكاا  ال

 هـ 1385سين جاد ااقل دار الكتب اانتثدل الط  د الثانيد 

ـــب  (65 ـــأل دار الكت ـــأ    ج ـــن امل ط ـــ   ب  ـــن ال يه أل    ـــي ل عا ـــل ال   دالئ

 مل 1985هـ 1405ال  ميدل 

 هـل1386دتيان ل ين رق رري د ال اار ل دار لادرل  (66

 ا

ــر  امل ــار   (67 ــيني أل اط يبــاع   ــ  دائ ــنتق الي ــانل ل طــب ال ــرأ  اللا ــل ا ات

 هـل1380ال ثامنيد ر ينر أراد النرقل الط  د اعوىل 

 ر
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ـــاا  (68 127 روب امل ـــا  أ تفســـد ال ـــرأن والســـ ع املثـــا ل همـــيد اعلـــييل دار إ ي

 الرتاث ال ريبل

ــنا   (69 ــروض ال ــحما ل  -ال ــن الط ــق أا ــ يامن ر ــ  س ــي ال اس ــ  الصــبدل أر امل ج

ـــق   همـــن شـــكير همـــيدل املكتـــب اإلســـ األ الط  ـــد اعوىل   هــــ 1405حت ي

 مل1985

 ز

ــــــر   (70 ــــــب الف ــــــرازاد املســــــدل عر ــــــن ال ــــــب  قب  ــــــق ا:ــــــيز ل املكت ر

 م 1987هـ 1407اإلس األالط  د الرار د 

 س

ـــراااع الســـ عل الســـ  د  (71 ـــ   د/شـــي أ  ـــي ل دار أ ال  ـــنل     ـــق  اه الر

 مل1972امل ار ل 

ــــا ل ســــالس  (72 ــــنتق اعل  ــــارص ال ــــار  د الصــــ ي دل مل مــــن ن ــــد امل   ،اكت 

 لالرتاض

 لالرتاض ،اكت د امل ار الس س د الض يفدل مل من نارص النتق اعل ا ل  (73

ــا أ،  (74 ــن ال  ــ اد ب  ــق  همــن ف ــأل حت ي ــن ال لوت  ــق تلت ــق ااجــ ل همــن ر ســ ق ار

 فكرلدار ال

ســـ ق أيب داودل ســـ يامن رـــق اعشـــ   أرـــي داود السجســـتا  ، حت يـــق  همـــن  (75

 هيأ النتق ب ن اامين، دار الفكرل

ــق بيســب الرتاــا ل    ــ   أاــن  (76 ســ ق الرتاــا ل ا:ــااع الصــ يبل مل مــن ر

 همن شارر وأ رونل دار إ ياا الرتاث ال ريبل

ــ (77 ــق   الس ــنار ط أل حت ي ــر ال ــق بم ــق ر ــنار ط أل ب ــ ق ال ــ  س ــن ا  هاش ين ب 
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 مل1966هـ 1386تام  املن ل دار امل رفد   127

ــن ا ســ ق الناراأل (78 ــق  ل   ــرار ــن ال ــياز أاــن زاــر   قب  ــق   ف ــناراأل حت ي ال

 هـل1407،  الن الس ع ال  مأل دار الكتاأل ال ريبل الط  د اعوىل 

ســ ق ال ســائأ الكــحم ل أاــن رــق شــ يب ال ســائأل حت يــق   دلب ــن البفــار  (79

 1411نار  وســـين ر ـــو   ســـقل دار الكتـــب ال  ميـــدل الط  ـــد اعوىل ال  ـــ

 مل 1991هـ 

ــد  (80 ــا وطل ا سس ــ يب اعرن ــررشا  ش ــاه أل ر ــام ال ــ  ال ل ا ــ م ال  ســد أب

 مل1992هـ 1412الرسالد ل الط  د الثاا د 

الســد  ال  يتــدل ل  ــن امل ــم رــق ه ــام ل   ــ   اصــطفب الســ ا وأ ــرونل  (81

 ا سسد ب يم ال رأنل

 ش

حققهههع بهههرانؤ ط. املكتب ط   ههههؤ  ل  ســـا رــــق اســـ يد ال بـــي ل لب الســـ درش (82
 مب1977هه1397طإلسالميب طلطبرة ط.كىل

ـــن ا   (83 ـــ   د/ب  ـــأل     ـــل اا ف ـــق أيب ال  ـــق ر ـــدل ل  ـــن  الط اوت رشب ال  ي

ــــد ب.ــــ   ــــا وطل ا سســــد الرســــالدل الط  ــــد ااادت الرترــــأ وشــــ يب اعرن

 مل1997هـ1418

 ل دار الكتاأل ال ريباد امل نيلال.ب الك دل الرق  نا (84

  

ـــد  (85 ـــد الثاني ـــارل الط   ـــير بط ـــن البف ـــ   أاـــن ب  الصـــ ابل ل جـــيهر ل    

 هـل1402

لــ يب ارــق   ــان ررتتيــب ارــق ر  ــانل همــن رــق   ــان ال ســتأل  حت يــق    (86
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 هـ1414 وط،  ا سسد الرسالد،  الط  د الثانيد، اش يب اعرن 127

 الــــنتق اعل ــــا ل اكت ــــد لــــ يب اعدأل املفــــرد ل اــــام ال حمــــار ل نــــارص (87

 م1996هـ 1417الس يدتدل الط  د الثالثد  -النليل

 ل يب ا:ااع الصبدل مل من نارص النتق اعل ا ل املكتب اإلس األ  (88

ـــد  (89 ـــب الرتري ـــا ل اكت ـــنتق اعل  ـــارص ال ـــق ااجـــدل مل مـــن ن لـــ يب ســـ ق ار

 مل1988هـ 1408ال ريبل 

ا ل اكتـــب الرتريـــد لـــ يب ســـ ق الرتاـــا ل مل مـــن نـــارص الـــنتق اعل ـــ (90

 مل1988هـ 1408ال ريبل 

ـــا  ،لـــ يب اســـ   (91 ـــع رش ـــ   امل ه ـــق ااجـــا  ا  لرشب لـــ يب اســـ   ر

ل اـــام ال ـــيو ل    ـــ     يـــل اـــأاين شـــي ال دار امل رفـــدل الط  ـــد السادســـد 

  مل1999هـ 1420

 ض

 ـــ ي  اعدأل املفـــرد ل اـــام ال حمـــار ل نـــارص الـــنتق اعل ـــا ل اكت ـــد   (92

 م1996هـ 1417الط  د الثالثد الس يدتدل  -النليل

ـــب  (93 ـــا ل املكت ـــنتق اعل  ـــارص ال ـــ ل مل مـــن ن  ـــ ي  ا:ـــااع الصـــبد وزتادت

 مل1990هـ 1410اإلس األ الط  د الثالثد 

   ي  س ق أيب داوودل مل من نارص النتق اعل ا ل املكتب اإلس األ (94

 ط

ــنرتير  ااــاف   (95 ــد ال ــا  شــه دل ب ات ــق   ــاع ال ــاف يد الكــحم ل الر ــن     ب 

ال  ــي   ــانل اط  ــد   ــ  دائــر  امل ــار  ال ثامنيــد ر يــنر أرــاد الــنرقل الط  ــد 

 هـ1398اعوىل 
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ــد اخلــانجأ  (96 127 ــدل اكت  ــن بم ــ   د/بــق هم ــق ســ نل     ــاع الكــحم  الر الط  

 هـل1421رال اهر ل الط  د اعوىل 

   ـــاع املف ـــتق أاـــن رـــق همـــن اعدنـــ  و ل حت يـــق   ســـ يامن رـــق لـــالب  (97

 هـل  1997 د ال  يم وااك ل الط  د اعوىل  اخلل ل اكت

ـــــدل الط  ـــــد اعوىل  (98 ـــــب ال  مي ـــــناوود  ل دار الكت    ـــــاع املف ـــــتقل  ل 

 هـل1403

 ع

  ب ـــن ااكـــيال جـــاأل أ ريـــان اعســـ األل الرـــق  جـــر ال ســـ   ل حت يـــق   (99

 مل1997هـ1418همن اعني ل دار ارق ا:يز  لالط  د اعوىل 

دتــ  الياهيــدل ب ــن الــراق رــق ا:ــيز ل حت يــق   ال  ــل املت اهيــد أ اع ا (100

 هـ  دار الكتب ال  ميدل 1403  يل املي لالط  د اعوىل  

 غ

ــ       (101 ــأ ر ــق ا:ــلر ل ب  ــق همــن ر ــراال مل مــن ر ــاع ال  ــد أ     ــد ال هات غات

 ررجسرتارسل اكت د املت  أل  

  

ــــ   ل دار  (102 ــــق  جــــر ال س ــــار  رشب لــــ يب ال حمــــار ل ال ر ــــتب ال  ف

 م ل2000هـ 1412الط  د اعوىل الس م 

ــنتق  (103 ــلتق ال ــ  تفســد ال ــا  ال يضــاو ل ل ــتب الســامو  رتحمــرتأل أ ادت الف

ـــن الـــر و  امل او ل   ـــ   أاـــن  ت ـــب الســـ فألدار ال الـــمد، الط  ـــد  ب 

 هـل1419اعوىل 

فــتب ال ــنتر ا:ــااع رــا ف ــأ الرواتــد والنراتــد اــق ب ــ  التفســدل همــن رــق   (104
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ـــق 127 ـــيرا ل حت ي ـــق ال  ـــد ب ـــريب الط   ـــاأل ال  ـــن ل دار الكت ـــرزا  امله ـــن ال   ب 

 هـل1420اعوىل 

 الفتي اع اإلهليدل لس يامن رق بمر امل هير را:ملل دار الفكرل (105

ـــروان  (106 ـــ  ا ـــق ســـ م اهلـــرو ل     ـــن ال اســـ  ر ـــرأن، عيب ب ي فضـــائل ال 

 هـ ل1420ال طيد وأ رون، دار ارق رثد، الط  د الثانيد 

ـــن املجميبـــد أ اع  (107 ـــق همـــن الفيائ ـــق بـــق ر ادتـــ  املي ـــيبد    همـــن ر

ــد  ــلار 1421ال ــيرا     ــ   ر ــيان جــااع ر ــيانل الط  ــد الثاني ــد ن هـــ اكت 

 اصطفب ال ازل

  

ال ــاايس الف هــأل الــنرتير ســ ن  أريجيــبل دار الفكــر الط  ــد الثانيـــد  (108

 مل1988هـ   1408

 الال اايس امل يحمل ملجن النتق الفدوز أراد ل ا سسد اا  أ ورشرا (109

ال ــراااع ال ــاا  وتيجيههــا اــق لبــد ال ــرألل ل  ــن الفتــاب ال ــا ل أ  (110

ـــد اعوىل  ـــدل الط   ـــب ال  مي ـــر ل دار الكت ـــنور اللاه ـــاأل ال  ــــ 1401أ ـــر رت ه

 مل1981

ــرود ل  (111 ــراق املط ــن ال ــ   ب  ــر ال  ــاسل     ــا ل عيب ج ف ــع واإلئت  ال ط

 مل 1992هـ1413دار بامل الكتبل الط  د اعوىل 

ـــ  ل دار  (112 ـــثامن الس ـــق ب ـــن ر ـــدل د/ ال ـــن التفس ـــد  ياب ـــان، الط   ـــق بف ار

 لهـ1421اعوىل 

  

الكـــاأ ال ـــا  أ ختـــرتأل أ ادتـــ  الك ـــا ل ارـــق  جـــر ال ســـ   ل  (113
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 اط يع أ أ ر تفسد الك ا  ل لر. ، دار امل رفدل 127

ركـــر بمـــرو رـــق أيب بالـــ  ال ـــي ا ، وا ـــ    ـــ ح  عيبرتـــاأل الســـ دل  (114

 لهـ1413لس دل لألل ا لاملكتب اإلس اأ الط  د الثالثد  ا: د أ خترتأل ا

الكتــــاألل لســــي يت  أيب ر.ــــ بمــــرو رــــق بــــثامنل    ــــ   ب ــــن الســــ م  (115

 هـل 1391هارونل اهليئد املوتد ال ااد ل تألي ل 

 الك ا ل ل لر. ل  دار امل رفدل ورات    ياقل   (116

ألســـ د  بـــا اع ادتـــ بـــام اشـــتهر اـــق  اإلل ـــاسر ـــ  اخلفـــاا والتـــل  (117

ال ـــاسل إلســـامبيل رـــق همـــن ال ج ـــي ل دار الكتـــب ال  ميـــدل الط  ـــد الثالثـــد 

 مل1988هـ 1408

ــرل  (118 ــدل دار الفك ــينل اــاجأ   يف ــب والف  ــين بــق أســااأ الكت ر ــ  الي 

 هـل1402

ــريبل  (119 ــرتاث ال  ــاا ال ــأل دار إ ي ــن الث    ــانل عيب إســ ا  أا الك ــ  وال ي

 مل 2002هـ 1422الط  د اعوىل 

 ح

ــاأل (120 ــل  ل  ــا  الت لت ــل أ ا  ــازن-التأوت ــد اخل ــق  -تفس ــق ر ــنتق ب ــ ا ال ل 

ل    ــــ   ب ــــن الســــ م همــــن شــــاهال دار الكتــــب ازنهمــــن ال ــــهد راخلــــ

 مل1995هـ1415ال  ميدل الط  د اعوىل 

ــــد  (121 ــــد الثالث ــــادرل الط   ــــأل دار ل ــــير اإلفرت  ــــق ا ي ــــرأل الر ــــان ال  لس

 مل2004

ـــق  جـــر ال ســـ   ل حت  (122 ـــلان الر ـــد  لســـان املي ـــر  امل ـــر  ال يااي ـــق   دائ ي

 مل 1986هـ  1406راهل ن ا سسد اعب مأ ل مط يباعل   الط  د الثالثد  
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 م 127

 ـــاز ال ـــرأنل عيب ب يـــن  ا مـــر رـــق املث ـــبل ب ـــق ب يـــ   د/همـــن فـــ اد  (123

 سيلرال اكت د اخلانجأل  

املجت ــب اــق الســ قل ســ ق ال ســائأل أاــن رــق شــ يب ال ســائأل اكتــب  (124

مل حت يــــــق   1986هـــــــ  1406ايدل الط  ــــــد الثانيــــــد  املط يبــــــاع اإلســــــ 

 ب نالفتاب أري غن ل 

ــأل دار  (125 ــر اهليثم ــق أيب رك ــق ر ــنتق ب ــير ال ــنل ن ــع الفيائ ــن وا   ــع اللوائ  م

 هـل 1412الفكر

املجمـــــيع رشب املهـــــاأل، ل اـــــام أيب زررتـــــا هـــــأ الـــــنتق رـــــق رش   (126

 ال يو ل دار الفكرل 

اإلتضـــاب ب هـــال اليب الفـــتب امل تســـب أ ت يـــا وجـــيا شـــياا ال ـــراااع و (127

 مل1990هـ1420بثامن رق ج أل       با ال جن  نال  وأ رونل 

ــاسل   (128 ــأ رف ــ  ال  م ــ   املج  ــد اعننل ــل     ــق بطي ــيجيلل الر امل ــرر ال

 ملوزار  اعو ا  وال  ون اإلس ايدل1977هـ 1397

امل ـــال ل ـــق رـــق  ـــلم اليـــاهر ل    ـــد اصـــ  د وا ار ـــد بـــا بـــن   (129

 اعســـتااســـ  ا تمـــن  رـــام  ير ـــ  بـــا ال ســـحمد التـــأ    هـــا رطي ـــاع ون

 لأان همن شارر دار الفكر  ال ي 

ــان  (130 ــد ل   ــر  امل ــاج  رمكت  ــراز ل دائ ــق أيب ركــر ال ــار الصــ ابل مل مــن ر رت

 مل 1989

ـــق   (131 ـــق نجـــابل حت ي ـــي داوود ســـ يامن ر ـــلل أر ــــا هلجـــاا الت لت رتوـــ الت ي

 هـل1423فهن  د/أان رق أان رششاحل   ع  مع امل م
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ــدل  (132 127 ــا  نســت الالرق  ــي  ا:يزت ــن وإت ــا  ن   ــازح إت اــنار  الســالكا رــا ا 

هــــ  1393حت يـــق   همـــن  ااـــن الف ـــأل دار الكتـــاأل ال ـــريبل الط  ـــد الثانيـــد 

 مل1973

  انار  الت لتلل ل  ن ا  رق أان ال سفأل دار الكتاأل ال ريبل  (133

 لكتب ال  ميدلاراتب اإل اعل ل ق رق  لم الياهر ل دار ا (134

ــ اق  (135 ــن امل ــنتق ب  ــاعل لصــفأ ال ــد وال   ارالــن اإل ــ ع بــا أســاما اعاك 

 هـ1373ال بناد ل       بق رق همن ال جاو ل دار امل رفدل 

ارشـــن اخلـــ ن إىل ا رفـــد بـــن أ  ال ـــرأنل ب ـــن الـــراز  بـــق إرـــراهي   (136

 هـل1409 1ايسبلاملكت د ال وتد ط

ــن (137 ــدل :ــ ح ال ــيم ال ب ــر أ ب  ــن أاــن جــاد املله ــ   هم تق الســيي أل    

 مل1986امليىل رم، وأ رونل املكت د ال وتدل 

ــــق  (138 ــــن ر ــــن ا املســــتنر  بــــا الصــــ ي ال مل م ــــ     ب  ااــــار ل    

ــــــد اعوىل  ــــــدل الط   ــــــب ال  مي ــــــا لدار الكت ــــــادر بط ــــــن ال  اصــــــطفب ب 

 مل1990هـ1411

  ــ   اســ ن أيب ت ــا امليلــقل عاــن رــق بــق رــق امليلــق التميمــأل   (139

 هـل 1404 سا س ي  أسن، دار املأاين ل رتاث، الط  د اعوىل 

اســ ن اإلاـــام أاـــنل    ـــ  شـــ يب اعرنـــا وط وبـــادح ارشـــنل ا سســـد  (140

 مل1995هـ  1416الرسالدل الط  د اعوىل 

ا ــكا  املصـــاريبل همـــن رــق ب ـــن ا  اخلطيـــب التحمتــل ل حت يـــق  حت يـــق  (141

هــــ  1405ســـ األ الط  ـــد   الثالثـــد همـــن نـــارص الـــنتق اعل ـــا ل املكتـــب اإل

 مل1985
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ــات      (142 127 ــ   د/  ــب ال ي ــل     ــق أيب  ال ــأ ر ــرأنل ملك ــراأل ال  ــكل إب ا 

 مل1984هـ 1415الضااقل ا سسد الرسالدل الط  د الثانيد 

ــــرزا  (143 ــــن ال ــــرزا  الصــــ  ا  يبل عاصــــ   ب  ــــن ال ــــر ب  ــــب ل رك املكت

 هـل 1403د الط  د الثانيل حت يق    يب الراق اعبيمأ لاإلس اأ

املصــ   أ اع ادتــ  وايثــارل عيب ركــر ب ــن ا  رــق أيب شــي د الكــيأل  (144

 هـل 1409حت يق   رامح تيس  اايعل اكت د الرشنل الط  د اعوىل 

ــق أاــن  (145 ــ  اعلــيحل اــاف  ر ــيح ر.ــب ســ   اليلــيح إىل ب  ا ــار  ال  

اعوىل  ااكمـــأل حت يـــق   بمـــر رـــق همـــيد أرـــي بمـــر دار ارـــق ال ـــي ل الط  ـــد 

 مل1990هـ 1410

   ــ     ل  ســا رــق اســ يد ال بــي ل -تفســد ال بــي -ا ــامل الت لتــل  (146

هـــــ 1423ب ــــن الــــرزا  املهــــن ل دار إ يــــاا الــــرتاث ال ريبلالط  ــــد الثانيــــد

 مل2002

ا ـــا  ال ــــرأن وإبرارــــ ل عيب إســــ ا  إرــــراهي  رــــق ال ــــ  اللجــــا ل  (147

ــب ــامل الكت ــنا شــ  أل دار ب ــل ب  ــن ا: ي ــق د/ ب  ــد اعوىل حت ي ـــ 1408، الط   ه

 م ل1988

ا ــــا  ال ــــرأنل عيب ج فــــر ال  اسل   ــــ  د/يأ اــــرادل دار ااــــنت   (148

 هـل 1425ال اهر ل 

ــد  (149 ــبل الط   ــامل الكت ــراال دار ب ــاد الف ــق زت ــا يــأ ر ــرأنل عيب زررت ــا  ال  ا 

 مل 1984هـ 1403الثالثد 

ــن اعاــد ه (150 ــ   د/ب  ــق اســ ن ل     ــرأنل لأل فــا ســ ين ر مــن ا ــا  ال 

 مل1985هـ 1405أاا اليردل دار بامل الكتبل الط  د اعوىل 
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ــق    ــار   (151 127 ــق أاــن الطــحما ل حت ي ــي ال اســ  ســ يامن ر امل جــ  اعوســحمل أر

 هـل1415ب ن امل سق ااسي أل دار ااراا  رق بيض ا ، و

 ا ج  ال  نانل تا يع رق ب ن ا  اامي ل دار الفكرل  (152

ـــدل د (153 ـــراااع ال رأني ـــاح ســـامل ا جـــ  ال  ـــن ال  ـــار بمـــرل د/ ب  / أاـــن رت

 مل 1997اكرمل بامل الكتب الط  د الثالثد 

 ا ج  ال راااعل ب ن ال طي  اخلطيب ل دار س ن النتق ل  (154

امل جــ  الك ــدل أرــي ال اســ  ســ يامن رــق أاــن الطــحما ل حت يــق   اــن  رــق  (155

 هـــــ1404ب ــــن املجيــــن الســــ فأل اكت ــــد ال  ــــيم وااكــــ ل الط  ــــد الثانيــــد 

 مل1983

ـــرتاث  (156 ـــاا ال ـــبل دار إ ي ـــد املث  ـــدل اكت  ـــر ر ـــا ر ال ـــ لفا بم ا جـــ  امل

 ال ريبل

ــ  د ل دار  (157 ــ  ال ــق غي ــاتق ر ــدل ب ــد  ال  يت ــد أ الس ــامل ا:برافي ــ  امل  ا ج

 هـل1402 اعوىلاكدلالط  د 

ــل  (158 ــن ال لت ــق ب  ــن ا  ر ــ  د وامليا ــعل ب  ــا اســت ج  اــق أســاما ال ا جــ  ا

 هـل 1403لس ال بامل الكتبل الط  د الثالثد  ال كر ل حت يق   اصطفب ا

ــن الســ م  (159 ــ   ب  ــال     ــق زررت ــارس ر ــق ف ــدل عاــن ر ــاتي  ال ب ا جــ  ا 

 مل1999هـ 1420همن هارونل دار ا:يلل

امل ــــرأل اــــق الكــــ م اعبجمــــأ بــــا  ــــرو  امل جــــ لعيب ا صــــير  (160

 هـ دار الكتبل1389ا:يالي أل حت يق  أان شاررل الط  د الثانيد 

ــاه أل    ــ   همــن  ســقل دار الكتــب ا ر (161 ــارل ل اــام ال ــد ال ــراا الك  ف

 مل 1997هـ 1417ال  ميدل الط  د اعوىل 
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ــا ل ل حمطيــب ال.ــري أل دار الفكــر  (162 127 اب ــأ امل تــا  إىل ا رفــد ألفــاظ امل ه

 مل 1998هـ 1419الط  د اعوىل 

ــأ بــق اــل اعســفار أ اعســفار أ  (163 ــا أ ختــرتأل املب  ــااا ــارل اإل ي  اــق أ  

ــدل  ــد دار  حمت ــن امل صــيدل اكت  ــ   أشــ  ب  ــأل     ــنتق ال را  ــق ال ل  ــاف  زت

 مل1995هـ 1415الط  د اعوىل 

املب ــأ أ ف ــ  اإلاــام أاــن رــق    ــل ال ــي ا ل ب ــن ا  رــق  نااــد امل ــني  (164

 هـ1405لدار الفكر ، الط  د اعوىل  

ـــا  (165 ـــ ا الكرا ـــراااع وامل ـــا ل عيب ال  ـــا  أ ال  ـــاتيب اعغ ل حت يـــق  اف

 هـل1422ب ن الكرت  اصطفب انلأللدار ارق  لمل الط  د اعوىل  

التفســـد الك ـــدل تفســـد الـــراز ل  ل فحمـــر الـــراز  ل دار  -افـــاتيب البيـــب  (166

 إ ياا الرتاث ال ريب الط  د الثالثدل  

املفــــرداع أ غرتــــب ال رأنلل راغــــب اعلــــفها ل اكت ــــد نــــلار ال ــــازل  (167

 مل 1997هـ 1418الط  د اعوىل 

ـــ  امل ـــتهر  بـــا اعلســـ دل  (168 ـــق اع ادت ـــد ا ـــان رث امل الـــن ااســـ د أ ري

ل ــم  الــنتق همــن رــق ب ــن الــراق الســحماو ل ع/همــن بــثامن اخل ــ ل 

 هـل1405دار الكتاأل ال ريب الط  د اعوىل 

ا ـــــاالع اإلســـــ ايا وا ـــــت   املصـــــ ال عيب ااســـــق اعشـــــ ر ل  (169

ــن، ا ــن اامي ــنتق ب  ــأ ال ــد حت يــق  همــن هي ــد ال هضــد املوــتد، الط  ــد الثاني كت 

 هـ1389

املكتفــب أ الي ــ  واالرتــنال عيب بمــرو الــنا ل    ــ   د/تيســ  ب ــن  (170

 هـل 1404الراق املرب قل ا سسد الرسالدل الط  د اعوىل 
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امل ـــل وال  ـــلل همـــن رـــق ب ـــن الكـــرت  رـــق أيب ركـــر أاـــن ال هرســـتا ل  (171 127

 لهـ1404د  حت يق   همن سين ري  ل دار امل رف

امل ـــار امل يـــ  أ الصـــ يب والضـــ ي ل الرـــق  ـــي  ا:يزتـــدل    ـــ   ب ـــن  (172

 هـل 1419الراق امل  مأل دار ال المدل الط  د الثانيد  

ــب اإلراداع (173 ــن  ا ته ــنتق هم ــأ ال ــاداعل لت  ــيب وزت ــع الت   ــع ا أ  ــع امل  

ــار ــارق ال ج ــهير ر ــ قل امل  ــي أ اا  ــأل ا  لالفت ــن ا  الرتر ــ   د/ب  ــد     سس

 مل1999هـ 1419الرسالدل الط  د اعوىل 

ـــائق  (174 ـــن ف ـــد أا ـــق  تيس ـــنتق اللررعـــل حت ي ـــنر ال ـــنل ر ـــير أ ال ياب امل ث

 هميدل

ـــب الفـــر   (175 ـــراقاملي ـــيباع ل عر ـــن ال ـــق ا:ـــيز ل  ـــ حم وت ـــنت   ب  ر

 هـ1386، اعوىلهمن بثامنل الط  د  قب ن الراوحت يق  

ال الــمد الســ يدتد الرتــاض  املي ــأ  ل اــام االــم رــق أنــ   تيزتــع دار (176

 م 1998هـ 1419 1الط  د

ـــن  (177 ـــق هم ـــق ب ـــاه أل حت ي ـــام ال ـــن الرجـــاحل ل ا ـــناح أ ن  ـــلان االبت اي

 ال جاو ل دار الفكر ل 

 ن

ـــق  (178 ـــن ا ال اســـ  وامل ســـيد ل همـــن ر ـــيب  ـــق ال ـــريبل ، أر ـــ    ركـــر ر    

د/ب ــــن الك ــــد ال  ــــي  املــــنغر ل وزار  اعو ــــا  وال ــــ ون اإلســــ ايدل 

  هـل1408

ـــ ل  (179 ـــ يامن ال   ـــ   د/س ـــاسل     ـــر ال   ـــيدل عيب ج ف ـــ  وامل س ال اس

 م ل1991هـ 1412ا سسد الرسالدلالط  د اعوىل 
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ال جـــيم اللاهـــر  أ ا ـــي  اوـــ وال ـــاهر ل لييســـ  رـــق تبـــر  رـــرد ل  (180 127

 هـل 1383امل سسد املوتد ال اادل اصير  بق دار الكتب 

ا:ـــلر ل اكت ـــد الرتـــاض ال .ـــ أ ال ـــراااع ال .ـــل مل مـــن رـــق همـــن  (181

 اانتثدل أرش  با تص ي   بق الض اعل

رـــق تيســـ  اللت  ـــأل  ل  ـــن ا نصـــب الراتـــد لتحمـــرتأل أ ادتـــ  اهلناتـــدل  (182

 هـ 1407دار إ ياا الرتاث ال ريبل

نكـــ  اهلميـــان أ نكـــ  ال ميـــانل لصـــ ب الـــنتق الصـــفن ل املط  ـــد  (183

 هـل 1329ااامليد رمو 

ــينل تفســد املــاو (184 ــق   يــب ال كــ  وال ي رد ل عيب ااســق بــق رــق همــن ر

ـــب  ـــر ي ل دار الكت ـــن ال ـــق ب  ـــن امل صـــيد ر ـــق ب  املـــاورد ل راج ـــ   الســـين ر

 مل1992هـ 1412ال  ميدل الط  د اعوىل 

ال هاتــد أ غرتــب ااــنت ل الرــق اعثدل   ــ   بــق  ســق اعثــر ل دار  (185

 هـل1422ارق ا:يز لالط  د اعوىل 

ــراق (186 ــن ال ــرأنل ل   ــدل  نياســ  ال  ــب ال  مي ــق ا:ــيز ل دار الكت ــق بــق ر ر

 هـل 1405الط  د اعوىل  

 نيل اعو ار ل مل من رق بق ال يرا ل إدار  الط ابد امل دتدل (187

 هـ

 هـل1402هنتد ال ارفال إسامبيل راشا ال بناد ل دار الفكر (188

 و

همـــن الــياأ راليفيــاعل لصــ ب الــنتق الصــفن ل الط  ــد الثانيــد ر  اتــد  (189

 هـل1402دار فرانل شتاتل  نج ل  تيس
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ــيحم (190 127 ــن اليا ــن ل  اليس ــق أا ــق بــق ر ــنل عيب ااس ــد ال ــرأن املجي أ تفس

ـــد  ـــدل الط   ـــب ال  مي ـــن امليجـــيدل وأ ـــرونل دار الكت ـــادح أاـــن ب  ـــ   ب    

  مل1994هـ 1415اعوىلل 

اليفيـــاعل عيب امل ـــا  همـــن رـــق رافـــع الســـ األ    ـــ   لـــالب اهـــن   (191

 هـل1402لط  د اعوىل ب اسل ا سسد الرسالدل ا

 

********************************* 

************************** 

******************
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 فهرس امل تيتاع 127

 الصف د           املي يع

 3امل نادلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 4 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأس األ ا تيار املي يع 

 5 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  طد ال   

 7للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ا هأل رتارد ال   

 ال س  اعوح 

  دراسد ايجل  بق امل ل ، وفي  مخسد ا ا  الفصل اعوح    فص ن االنراسد  وفيه

 9لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل امل    اعوح  اسم  ونس   ور يت 

 9للللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل امل    الثا   ايلنا ون أت  ووفات 

   امل    الثال   يات  ال  ميد وفي  مخسد اطالب

 11لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوح  ر  ت  ال  ميد املط ب اع

 11للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل املط ب الثا   شيي  

 13لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل املط ب الثال   ت اياا

 17للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  املط ب الرارع  ا لفات

 18للللللللللللللللللللللللللللل املط ب اخلاا   اكانت  ال  ميد وث اا ال  اما ب ي 

 19للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل امل    الرارع  ب ينت  وااه   الف هأ

 مخسد ا ا   الفصل الثا   دراسد الكتاأل، وفي  

 امل    اعوح  الت رت  رالكتاأل وتتضمق  

 22للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/اس  الكتاأل1

 23للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل / تيثيق نس د الكتاأل إىل امل ل 2
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 23لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/ اي يب  وأه  اازيل ر ل3 127

 23لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/ س ب التألي ل4

 24لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/اصط  اع امل ل  أ رتار ل5

 24لللللللللللللللللللللللللللللللللللللامل    الثا   ا هأل امل ل  أ تفسدال

 39لللللللللللللللللللللللللللللللللللللامل    الثال   اصادر امل ل  أ رتار ل

 40للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامل    الرارع   يمد الكتاأل ال  ميدل

 42لللللللللللللللللللللللللللللللللللللامل    اخلاا   ال س  اخلطيد ل كتاألل

 45لللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشكر وت نتر

 46 للناما   اصير  اق رطي اع الكتاأل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ال س  الثا 

 اق أوح سير  أح بمران إىل أ ر سير  اعن ام نا الكتاأل امل  ق

 62لللللللللللللللللللللللللللللللللسير  أح بمران للللللللللللللللللللللللللللل

 203سير  ال ساالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 339سير  املائن  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 422لللللللللللللللللللل سير  اعن ام لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الفهارس ال ااد ل كتاأل

 496للللللللل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهرس ايتاع 

 510لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهرس اع ادت 

 524للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهرس ايثار واع ياح 

 538للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهرس ال ياهن ال  رتد 

  539لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفهرس اعب م املرتج  هل  
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