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 170 .................................................................................................... اآلية. –ة) ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصال :قوله تعالى

 171 ................................................................................................................................... .قوله تعالى: ( إنا أنزلنا ) اآلية
 173 ............................................................................................................................. قوله تعالى: ( ليس بأمانيكم) ـ اآلية.

 174 ...................................................................................................................... .قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) اآلية
 175 .................................................................................................................................. قوله تعالى: (وإن امرأة ) ـ اآلية

 177 ....................................................................................................... ا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) ـ اآلية.قوله تعالى: (ي
 177 ....................................................................................................................... قوله تعالى: (ال يحب هللا  الجهر) ـ اآلية.

 178 ........................................................................................................................ ية.قوله تعالى: (يسألك أهل الكتاب) ـ اآل
 179 ............................................................................................................................ اآلية. -قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) 

 179 ............................................................................................................................. قوله تعالى: (لكن هللا  يشهد) ـ اآلية.
 180 ..................................................................................................... قوله تعالى: (يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة ) ـ اآلية

 180 ........................................................................................................................... َدةِ  ِ ُسوَرةُ الَمائ
 180 ...................................................................................................................... اآلية. -ال تحلوا شعائر هللا )  قوله تعالى:(

 182 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)( حرمت عليكم الميتة :قوله تعالى
 182 ................................................................................................................... اآلية.–(يسألونك ماذا أحل لهم ) :قوله تعالى

 183 ............................................................................................. ـ اآلية.   )قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة 
 185 ........................................................................................ .ـ اآلية  ) قوله تعالى:(  يا أيها الذين آمنوا  اذكروا نعمة هللا  عليكم

 186 ...................................................................................................... .ـ اآلية  )قوله تعالى:( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
 187 ........................................................................................................................... ـ اآليات  )قوله تعالى:( وقالت اليهود 

 188 ............................................................................................................. .ـ اآلية  )قوله تعالى:( إنما جزاء الذين يحاربون 
 189 ....................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالي:( والسارق والسارقة 

 189 .......................................................................................................................... ـ اآلية.  )قوله تعالى:( يا أيها الرسول 
 191 ......................................................................................................... اآلية. -  )قوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل هللا 

 192 .......................................................................................................... .ـ اآلية  )ه تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا قول
 193 ............................................................................................................................ .ـ اآلية  )قوله تعالى:( إنما وليكم هللا 
 194 ................................................................................... .ـ اآلية  )آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم قوله تعالى:( يا أيها الذين 

 195 ............................................................................................................................. .ـ اآلية )قوله تعالى:( وقالت اليهود 
 195 .................................................................................................................... .اآلية  ـ  )قوله تعالى:( يا أيها الرسول بلغ 
 197 ....................................................................................................................... .ـ اآلية  )قوله تعالى:( قل يا أهل الكتاب 

 197 .................................................................................................................... قوله تعالى:( ولتجدن أقربهم مودة)  ـ اآلية.
 198 ........................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا 
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 199 .......................................................................................................... .ـ  اآلية)( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر :قوله تعالى
 201 ............................................................................................................................. .ـ  اآلية)قوله تعالى:( قل ال يستوي 

 201 ............................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا 
 203 ......................................................................................................... .ـ اآلية)وله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا  شهادة بينكم ق

 204 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ األَنَعامِ 
 204 ................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( قل أي شيء أكبر شهادة 

 205 ........................................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وهم ينهون عنه وينأون عنه 
 206 ...................................................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( قد نعلم إنه ليحزنك 

 206 ................................................................................................................................. .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وال تطرد 
 208 ............................................................................................................................ .ـ اآليات)قوله تعالى:( قل هو القادر 

 208 ......................................................................................................................... اآلية. -الذين آمنوا اآلية )  (:قوله تعالى
 209 ............................................................................................................................. .ـ اآلية)( وما قدروا هللا :قوله تعالى

 210 .................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومن أظلم 
 211 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ولقد جئتمونا فرادى 

 211 ................................................................................................................................. .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وال تسبوا 
 212 ............................................................................................ .قوله تعالى:( وأقسموابال جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ) ـ  اآلية

 212 ............................................................................................................ .قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه ) ـ اآلية
 213 ........................................................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( أومن كان ميتا 

 214 .....................................................................................................ـ  اآلية)قوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا 
 214 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ األعراف

 215 ............................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
 215 ............................................................................................................................. ـ  اآلية.)قوله تعالى:( أو لم يفتكروا 

 216 ..................................................................................................................... .قوله تعالى:( يسألونك عن الساعة) ـ اآلية
 216 ......................................................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وإذا قرئ القرآن 

 217 ............................................................................................................................ ةُ األَنفَالِ ُسورَ 
 217 .................................................................................................................. .اآلية )—( يسألونك عن األنفال :قوله تعالى
 219 .............................................................................................................................. .ـ  اآلية)( كما أخرجك :قوله تعالى

 219 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( إذ تستغيثون 
 220 ........................................................................................................................................ قوله تعالى:( وما رميت ).

 221 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)حوا قوله تعالى:( إن تستفت
 222 ......................................................................................................... .ـ آلية)قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا 

 223 .................................................................................................................................. .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وإذ يمكر 
 224 .................................................................................................................................. .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وإذا تتلى 

 224 ........................................................................................................................... .ـ  اآلية )قوله تعالى:( وإذ قالوا اللهم 
 225 ........................................................................................................................ .ـ  اآلية)قوله تعالى:( وما كان صالتهم 

 226 .......................................................................................................................... .ـ  اآلية)قوله تعالى:( إن الذين كفروا 
 227 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تكونوا 

 227 ........................................................................................................................ .ـ  اآلية)قوله تعالى:( إذ يقول المنافقون 
 228 ................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن شر الدواب عند هللا  الذين كفروا 

 229 ................................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإما تخافن 
 229 ................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( يا أيها النبي حسبك هللا 

 230 ........................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن يكن منكم عشرون صابرون 
 230 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ما كان لنبي 

 231 ..........................................................................................................ـ اآلية.)لمن في أيديكم  قوله تعالى:( يا أيها النبي قل
 232 .............................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( والذين كفروا 

 233 ............................................................................................................................ .ـ اآلية)( وأولوا األرحام :قوله تعالى
 233 .......................................................................................................................... بَةِ ۡ◌ ُسوَرةُ التَّو

 233 ........................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( قاتلوهم يعذبهم هللا 
 235 ....................................................................................................................... ـ اآليات):( ما كان للمشركين قوله تعالى

 236 ................................................................................................................................. ـ اآلية.)قوله تعالى:( ويوم حنين 
 237 ............................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإن خفتم عيلة 

 237 .............................................................................................................................. .قوله تعالى: ( وقالت اليهود ) اآلية
 238 ................................................................................................................................ـ اآلية.)قوله تعالى:( إنما النسيء 

 239 ....................................................................................................ـ اآلية)له تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم قو
 240 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( انفروا خفافا وثقال ا 

 240 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)هللا عنك  قوله تعالى:( عفا
 241 ................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومنهم من يقول ائذن لي 

 241 .......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن تصبك حسنة 
 242 ................................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( قل أنفقوا 

 242 ......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومنهم من يلمزك 
 243 ................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومنهم الذين يؤذون النبي 

 244 ....................................................................................... قوله تعالى:( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ) ـ اآليات.
 245 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)ى:( يحلفون بال ما قالوا قوله تعال

 246 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومنهم من عاهد هللا 
 248 ................................................................................................................ .ةـ اآلي)قوله تعالى:( الذين يلمزون المطوعين 

 248 ............................................................................................................................ ـ اآلية.)قوله تعالى:( فرح المخلفون 
 249 ................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تصل على أحد منهم 
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 250 ....................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ليس على الضعفاء 

 250 ........................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومن األعراب من يؤمن بال 
 251 ......................................................................................................................... .ـ اآلية)وله تعالى:( وآخرون اعترفوا ق

 252 .......................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
 254 ............................................................................................................. .ـ اآلية)منين قوله تعالى:( إن هللا اشترى من المؤ

 254 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ما كان للنبي 
 256 ................................................................................................................. .ـ اآليات)قوله تعالى:( لقد تاب هللا على النبي 

 258 ........................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
 259 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ يُونُسَ 

 259 ................................................................................................................................  )تعالى:( أكان للناس عجبا قوله 
 260 .............................................................................................................................. ُسوَرةُ هُودٍ 

 261 ............................................................................................................. .اآلية ) –( ولئن أخرنا عنهم العذاب  :قوله تعالى
 261 ........................................................................................................... .اآلية ) –( وأقم الصالة طرفي النهار  :قوله تعالى

 262 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ يُوُسفَ 
 262 ................................................................................................... .اآلية ) –ن نقص عليك أحسن القصص ( نح :قوله تعالى

 263 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ الرعد
 263 ............................................................................................................. .اآلية –( هللا يعلم ما تحمل كل أنثى)  :قوله تعالى
 264 ................................................................................................................... .اآلية –( ويسبح الرعد بحمده)  :قوله تعالى
 264 ...................................................................................................... .اآلية –( ولو أن قرءانا سيرت به الجبال)  :قوله تعالى
 265 ........................................................................... .اآلية—( ولقد أرسلنا رسالً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية)  :قوله تعالى

 265 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ إبراِهيمَ 
 266 ................................................................................................. .اآلية –( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة هللا كفراً)  :لىقوله تعا

 266 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ الِحجر
 266 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( ولقد علمنا 
 267 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن المتقين 

 267 ....................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ونزعنا ما في صدورهم من غل 
 268 ................................................................................................................................ ـ اآلية.)قوله تعالى:( نبئ عبادي 

 268 ................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين 
 269 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ النَّحل

 269 ............................................................................................................................. .اآلية ) –( أتي أمر هللا  :قوله تعالى
 270 .................................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( وأقسموا 

 270 ........................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( والذين هاجروا 
 271 ......................................................................................................................... ـ  اآلية.)قوله تعالى:( ضرب هللا  مثالً 

 272 ......................................................................................................................... .ةـ اآلي)( يعرفون نعمة هللا :قوله تعالى
 272 ...................................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( وأوفوا 

 273 ................................................................................................................................. ـ اآلية.)قوله تعالى:( وال تكونوا 
 273 ................................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ولقد نعلم 

 274 ..................................................................................................... اآلية.-قوله تعالى:( إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان )
 276 ................................................................................................................................ اآلية. -)عاقبتم قوله تعالى:( وإن 

 276 .......................................................................................................................... ُسوَرةُ اِإلسراءِ 
 276 ............................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تزر وازرة وزر أخرى 

 277 ............................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وآت ذا القربي 
 278 .............................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإما تعرضن 

 278 ............................................................................................................................ ـ اآلية.)ل يدك قوله تعالى:( وال تجع
 279 ......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإذا قرأت القرآن 

 280 ................................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( قل ادعوا 
 280 .................................................................................................................................. .ـ اآلية)( وما منعنا :قوله تعالى

 281 .......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وما جعلنا الرؤيا 
 282 ....................................................................................................................... ـ اآلية.)( وإن كادوا ليفتنونك قوله تعالى:

 284 .................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإن كادوا ليستفزونك 
 284 ........................................................................................................................ .ـ  اآلية)( وقل ربي أدخلني :قوله تعالى

 285 .................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ويسألونك عن الروح 
 286 ......................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( قل لئن اجتمعت األنس والجن على أن يأتوا 

 286 ....................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وقالوا لن نؤمن لك 
 288 ................................................................................................................................ـ اآلية)قوله تعالى:( قل ادعوا هللا 
 289 .............................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( وقل الحمد ل 
 290 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ الَكهف

 290 ........................................................................... اآلية).-( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث :قوله تعالى
 291 ....................................................................................................................... .اآلية  -( وال تقولن لشيء)   :قوله تعالى

 291 ............................................................. يث خباب.ـ اآلية. تقدم سبب النزول في سورة األنعام في حد)قوله تعالى:( واصبر نفسك 
 291 .................................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تطع 

 292 .......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( قل لو كان البحر 
 293 ................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( فمن كان يرجو لقاء ربه 

 293 .............................................................................................................................. ُسوَرةُ َمريم
 294 ................................................................................................................. .ـ اآلية)ك قوله تعالى:( وما نتنزل اال بأمر رب

 294 ................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( أفرأيت الذي كفر بآياتنا 
 295 ................................................................................ ودا).قوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
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 295 ................................................................................................................................ ُسوَرةُ طه
 296 .................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ويسألونك عن الجبال 

 297 ........................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تعجل بالقرآن 
 297 .......................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( وال تمدن عينيك 
 297 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ األَنبيَاءِ 

 298 ............................................................................................................... .اآلية –( ما آمنت قبلهم من قرية )  :قوله تعالى
 298 ....................................................................................................... .اآلية –( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد)  :قوله تعالى
 298 ................................................................................................ .اآلية –( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك)  :قوله تعالى
 299 ...................................................................................................... اآلية. –( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى)  :قوله تعالى

 299 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ الَحجِّ 
 300 ................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومن الناس من يجادل 

 300 ................................................................................................... ـ اآلية.)حرف  قوله تعالى:( ومن الناس من يعبد هللا على
 301 ............................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( هذان خصمان 

 302 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومن يرد فيه بإلحاد 
 302 ......................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( وعلى كل ضامر 

 303 ...................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( لن ينال هللا  لحومها 
 303 ......................................................................................................................... .ـ اآلية)وله تعالى:( أذن للذين يقاتلون ق

 304 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( وما أرسلنا 
 305 .......................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ومن عاقب بمثل ما عوقب به 

 305 ........................................................................................................................ ُسوَرةُ المؤمنون
 305 ....................................................................................................... .اآلية –( الذين هم في صالتهم خاشعون)  :قوله تعالى
 306 ................................................................................................................... .اآلية –( ثم خلقنا النطفة علقة)  :قوله تعالى
 306 .................................................................................................................. .اآلية –( مستكبرين به سامراً )  :قوله تعالى
 307 .................................................................................................................. اآلية. –ولقد أخذناهم بالعذاب) (  :قوله تعالى

 307 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ النُّورِ 
 307 ........................................................................................................................ قوله تعالى:( الزاني ال ينكح إال زانية ).

 309 ............................................................................................................... ـ اآليات.)قوله تعالى:( والذين يرمون أزواجهم 
 310 ................................................................................................................. .ـ اآليات)قوله تعالى:( إن الذين جاءوا باإلفك 

 312 .......................................................................................................... اآلية. –( وال يأتل أولوا الفضل منكم )  :قوله تعالى
 313 ..................................................................................................................... .اآلية –( الخبيثات للخبيثين )  :قوله تعالى

 314 ...................................................................................................... .ـ اآلية)ها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا قوله تعالى:( يا أي
 314 ..............................................................................................................................ـ اآلية)قوله تعالى:( وقل للمؤمنات 

 316 .................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( والذين يبتغون الكتاب 
 316 .................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( وإذا دعوا 

 317 ..................................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( وعد هللا  الذين آمنوا 
 318 ........................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( ليس على األعمى 

 319 ............................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( إنما المؤمنون 
 320 .................................................................................................................................. ـ اآلية.)علوا قوله تعالى:( ال تج

 320 .......................................................................................................................... ُسوَرةُ الفُرقَانِ 
 321 ........................................................................................ .اآلية –( تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك )  :قوله تعالى
 321 ....................................................................................................... .اآلية –( وما أرسلنا قبلك من المرسلين )  :قوله تعالى

 322 .......................................................................................................... اآلية. –قوله تعالى ( ويوم يعض الضالم على يديه) 
 323 ............................................................................ اآلية. –( وقال الذين كفروا لوال أنزل عليه القرآن جملة واحدة)  :قوله تعالى
 323 .................................................................................................... .اآلية –( والذين ال يدعون مع هللا إلهاً آخر)  :قوله تعالى
 324 .............................................................................................. .اآلية –( إال من تاب وآمن وعمل عمالً صالحاً)  :قوله تعالى

َعَراءِ   325 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ الشُّ
 325 .............................................................................................................. .اآلية –( أفرأيت إن متعناهم سنين)  :تعالىقوله 

 325 .............................................................................................................. .اآلية –( وأنذر عشيرتك األقربين)  :قوله تعالى
 326 ............................................................................................................ اآلية. –غاوون ) ( والشعراء يتبعهم ال :قوله تعالى

 327 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ القََصصِ 
 327 ...................................................................................................................اآلية –( ولقد وصلنا لهم القول)  :قوله تعالى

 328 ................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( إنك ال تهدي من أحببت 
 328 .............................................................................................................. ـ اآلية.)قوله تعالى:( وقالوا إن نتبع الهدى معك 

 329 ............................................................................................................................... .ـ اآلية)وله تعالى:( أفمن وعدناه ق
 329 ............................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن الذي فرض عليك القرآن 

 330 ........................................................................................................................ ُسوَرةُ الَعنَكبُوتِ 
 330 ............................................................................................................... .اآلية –( أحسب الناس أن يتركوا)  :قوله تعالى

 331 ................................................................................................................................ـ اآلية)قوله تعالى:( وإن جاهداك 
 332 ............................................................... .ـ اآلية. تقدم سبب نزولها في سورة النساء)قوله تعالى:( ومن الناس من يقول آمنا بال 

 333 ..........................................................................................................................ـ اآلية)قوله تعالى:( وليحملن أثقال هم 
 333 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( أولم يكفهم 

 334 ............................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( وكأين من دابة 
 334 ................................................................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( أو لم يروا 

ومِ   335 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ الرُّ
 335 ...................................................................................................................... اآليات. –( الم غلبت الروم )  :قوله تعالى
 337 ....................................................................................................... اآلية. –( وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده)  :قوله تعالى
 337 ........................................................................................................... اآلية. –( ضرب لكم مثالً من أنفسكم)  :قوله تعالى
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 337 .............................................................................................................................ُسوَرةُ لُقمان

 338 ................................................................................................. .اآلية –( ومن الناس من يشتري لهو الحديث)  :قوله تعالى
 338 ............................................................................................... .اآلية –( ولو أنما في األرض من شجرة أقالم )  :قوله تعالى
 339 ............................................................................................................... .اآلية –( إن هللا عنده علم الساعة)  :قوله تعالى

 340 .......................................................................................................................... ُسوَرةُ الّسجدة
 340 ........................................................................................................ .اآلية –( تتجافي جنوبهم عن المضاجع)  :قوله تعالى
 340 ...................................................................................................... .اآلية –( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً)  :قوله تعالى
 341 ................................................................................................................. .اآلية –(ويقولون متى هذا الفتح)  :قوله تعالى

 342 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ األَحزاب
 342 ........................................................................................................ .اآلية –( يا أيها النبي اتق هللا وال تطع )  :قوله تعالى

 342 ....................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ما جعل هللا  لرجل 
 343 ........................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( ادعوهم آلبائهم 

 344 ............................................................................................. .ـ اآلية)قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم 
 345 ..................................................................................... .اآلية –( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض )  :قوله تعالى

 346 ...................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( من المؤمنين رجال 
 347 ............................................................................................................... ـ اآلية.)قوله تعالى:( يا أيها النبي قل ألزواجك 

 347 ............................................................................................................................... ـ اآلية.)لى:( إن المسلمين قوله تعا
 348 ......................................................................................................................... .ـ اآليات)قوله تعالى:( وما كان لمؤمن 

 349 ................................................................................................................................. .ـ اآليات)قوله تعالى:( وإذ تقول 
 350 .....................................................................................................اآلية –( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )  :قوله تعالى

 351 ................................................................................................................... .ـ اآلية)قوله تعالى:( هو الذي يصلي عليكم 
 351 ............................................................................................................................ ـ اآلية.)قوله تعالى:( وبشرالمؤمنين 

 352 ................................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
 353 .......................................................................................................................... اآلية. -:( ترجى من تشاء )قوله تعالى

 354 ............................................................................................................... اآلية. -قوله تعالى:( ال يحل لك النساء من بعد )
 354 .................................................................... تقدم حديث عمر في سورة البقرة..آليةـ ا)قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا 
 357 ............................................................................................................ .ـ اآلية)قوله تعالى:( إن الذين يؤذون هللا ورسوله 

 357 ...................................................................................................... ـ اآلية.)جك وبناتك قوله تعالى:( يا أيها النبي قل ألزوا
 358 ............................................................................................................................... ُسوَرةُ َسبَإٍ 

 358 ............................................................................................................................. اآلية. –( لقد كان لسبإٍ)  :قوله تعالى
 359 ........................................................................................................... .اآلية -( وما أرسلنا في قرية من نذير) :قوله تعالى

 359 .............................................................................................................................. ُسوَرةُ فَاِطرٍ 
 360 .................................................................................................. .اآلية –ه فرآه حسناً) ( أفمن زين له سوء عمل :قوله تعالى
 360 ............................................................................................................. .اآلية –( إن الذين يتلون كتاب هللا )  :قوله تعالى
 361 .................................................................................................................. .اآلية –(الذي أحلنا دار المقامة)  :قوله تعالى
 361 ......................................................................................... اآلية. –﴿ وأقسموا بال جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير﴾  :قوله تعالى

 362 ............................................................................................................................... ُسوَرةُ يسٓ 
 362 .................................................................................................................. اآليات. –﴿ يس والقرآن الحكيم﴾  :قوله تعالى

 363 ............................................................................................................ .اآلية –قوله تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغالالً﴾ 
 363 ................................................................................................................... .اآلية –﴿ إنا نحن نحي الموتى﴾  :وله تعالىق

 364 .................................................................................................. اآلية. –﴿ أولم ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة﴾  :قوله تعالى
افَّاتِ   365 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ الصَّ

 365 .................................................................................................. اآلية. –﴿ أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾  :قوله تعالى
 366 ......................................................................................................... اآلية. –﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً﴾  :قوله تعالى
 366 ............................................................................................................................. ﴿ وإنا لنحن الصافافون﴾ :قوله تعالى

 367 .............................................................................................................................. .قوله تعالى: ﴿ أفبعذابنا يستعجلون﴾
 367 ............................................................................................................................... ُسوَرةُ صٓ 

 367 ................................................................................................................ اآلية. –﴿ أجعل اآللهة إلهاً واحداً﴾  :قوله تعالى
َمرِ   368 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ الزُّ

 368 ............................................................................................................................. .قوله تعالى:﴿ والذين اتخذوا ﴾ـ اآلية
 368 ................................................................................................................. .قوله تعالى:﴿ أمن هو  قانت آناء الليل ﴾ـ اآلية

 369 ............................................................................................................................... .تعالى:﴿ فبشر عبادي ﴾ـ اآلية قوله
 370 .................................................................................................. قوله تعالى:﴿ هللا نزل ﴾ـ اآلية.تقدم سببها في سورة يوسف.

 370 ................................................................................................................................. .قوله تعالى:﴿ ويخوفونك ﴾ـ اآلية
 371 ............................................................................................................................... .قوله تعالى:﴿ وإذا ذكر هللا ﴾ـ اآلية

 371 ................................................................ قوله تعالى:﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا ﴾ـ اآلية.تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان.
 372 ............................................................ .قوله تعالى:﴿ قل أفغير هللا تأمروني أعبد ﴾ـ اآلية. سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون

 373 .................................................................................. اآلية. –األرض جميعاً قبضته﴾ قوله تعالى: ﴿ وما قدروا هللا حق قدره و
 374 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ َغافِرٍ 

 374 ................................................................................................اآلية –﴿ ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا﴾  :قوله تعالى
 374 ........................................................................................................اآلية –﴿ إن الذين يجادلون في آيات هللا ﴾  :قوله تعالى
 375 ................................................................................... اآلية –﴿ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا ﴾  :قوله تعالى

لَت  375 ......................................................................................................................... ۡ◌ ُسوَرةُ فُصِّ
 376 ........................................................................................................... .اآلية –﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد﴾  :قوله تعالى
 376 ............................................................................................................. اآلية. –﴿ إن الذين يلحدون في آياتنا﴾  :قوله تعالى
 377 ............................................................................................................. .اآلية –﴿ ولو جعلناه قرءانا أعجمياً﴾  :قوله تعالى

ورَ   377 ......................................................................................................................... ىٰ ُسوَرةُ الشُّ
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 377 ..................................................................................... اآلية. –﴿ والذين يحاجون في هللا من بعد ما استجيب له﴾  :قوله تعالى
 378 .............................................................................................................. اآلية. –﴿ ذلك الذي يبشر هللا عباده﴾  :قوله تعالى
 379 ............................................................................................................ اآلية. –﴿ ولو بسط هللا الرزق لعباده﴾  :قوله تعالى

خرفِ   380 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ الزُّ
 380 ............................................................................................. اآلية –﴿ وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن﴾  :قوله تعالى

 380 ...............................................................................................وتقدم في سورة يونس سبب قوله:﴿ وقالوا لوال نزل ﴿ـ اآليتين
 381 ..................................................................................... اآلية. –﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا﴾  :قوله تعالى

 381 ............................................................................................................ اآلية. –قوله تعالى: ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثالً﴾ 
 382 .............................................................................................. اآلية -﴿ أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم﴾  :قوله تعالى

َخانِ   382 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ الدُّ
 382 .......................................................................................................... ن مبين﴾﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخا :قوله تعالى
 383 .................................................................................................................... ﴿ إن شجرة الزقوم طعام اإلثيم﴾ :قوله تعالى

 384 ..................................................................................................................... ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ :قوله تعالى 
 384 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ الَجاثِيةِ 

 384 .......................................................................................................... اآلية. –﴿ أفرءيت من اتخذ إلهه هواه ﴾  :قوله تعالى
 385 ......................................................................................................... اآلية. –﴿ وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا﴾  :قوله تعالى

 385 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ األَحقاف
 386 ............................................................................................. اآلية. –﴿قل أرأيتم إن كان من عن هللا وكفرتم به﴾  :قوله تعالى
 387 ........................................................................................ اآلية. –﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ﴾  :قوله تعالى
 388 ........................................................................................................... اآلية. –﴿ والذي قال لوالديه أف لكما﴾  :قوله تعالى
 388 ....................................................................................................... اآلية. –﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن﴾  :قوله تعالى

دٍ   389 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ ُمَحمَّ
 389 ................................................................................. اآلية. –﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا أضل أعمالهم ﴾  :قوله تعالى
 389 ............................................................................................... اآلية. –﴿ فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب﴾  :قوله تعالى
 390 ........................................................................................................... .اآلية -﴿ وكأين من قرين هي أشد قوة﴾ :قوله تعالى
 390 ........................................................................................... اآلية. –﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خروجوا﴾  :قوله تعالى
 391 ...................................................................... اآلية. –﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا﴾  :قوله تعالى

 391 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ الفتح
 392 ............................................................................................................................إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾﴿  :قوله تعالى
 392 ....................................................................................................... اآليات. -﴿ ليغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك ﴾ :قوله تعالى
 393 ........................................................................................................... .اآلية -﴾﴿ لقد رضي هللا عن المؤمنين  :قوله تعالى
 395 ..................................................................................... اآلية. –﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام﴾  :قوله تعالى
 396 ................................................................................................... اآلية. –﴿ لقد صدق هللا رسول الرؤيا بالحق﴾  :قوله تعالى

 397 ........................................................................................................................ ُسوَرةُ الُحُجَراتِ 
 397 .......................................................................................................... .قوله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا ﴾ـ اآليتين

 399 ............................................................................................... .اآلية –﴿ يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم﴾  :قوله تعالى
 400 .......................................................................................... آلية -﴿ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا ﴾  :قوله تعالى

 400 ....................................................................................................................... قوله تعالى:﴿ إن الذين ينادونك ﴾ـ اآليتين.
 401 .................................................................................................... اآلية. -قوله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ﴾

 402 ............................................................................................................................... .قوله تعالى:﴿ وإن طائفتان ﴾ـ اآلية
 403 ...................................................................................................................... قوله تعالى:﴿ وال تنابزوا باأللقاب ﴾ـ اآلية.

 405 ................................................................................................................. عضا ﴾ـ اآلية.قوله تعالى:﴿ وال يغتب بعضكم ب
 406 ............................................................................................... .قوله تعالى:﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ـ اآلية

 407 .................................................................................................................. .قوله تعالى:﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ـ اآلية
 407 ................................................................................................................................. ُسوَرةُ قٓ 

 408 .............................................................................. .اآلية -﴿ ولقد خلقنا السموات واألرض في ستة آيام وما مسنا ﴾ :قوله تعالى
 408 .................................................................................................................... اآلية. -﴿ نحن أعلم بما يقولون﴾ :قوله تعالى

اِريَاتِ   409 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ الذَّ
 409 ........................................................................................................... .حق للسائل والمحروم﴾ ﴿ وفي أموالهم :قوله تعالى
 409 ............................................................................................................ اآلية. –﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم ﴾  :قوله تعالى

 410 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ الطُّورِ 
 410 ............................................................................................................ اآلية.-﴿ أم يقولون شاعر نتربص به﴾  :قوله تعالى

 410 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ النَّجم
 410 ............................................................................................................ .اآلية –جتنبون كبائر اإلثم ﴾ ﴿ الذين ي :قوله تعالى
 411 ................................................................................................................... .اآليات-﴿ أفرءيت الذي تولى ﴾  :قوله تعالى
 412 .................................................................................................................................... ﴿ وأنتم سامدون ﴾ :قوله تعالى

 413 ............................................................................................................................. ُسوَرةُ القََمرِ 
 413 ................................................................................................................... .﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ :قوله تعالى
 413 .................................................................................................................... .﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ :قوله تعالى
 414 ................................................................................................................ .﴿ إن المجرمين في ضالل وسعر﴾ :قوله تعالى

حمن  414 .......................................................................................................................... ُسوَرةُ الرَّ
 414 ..................................................................................................................... ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾. :قوله تعالى

 415 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ الَواقَِعةِ 
 415 ........................................................................................................................ اآليات. –ن ﴾ قوله تعالى ﴿ ثلة من األولي

 417 .......................................................................................................... .﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ :قوله تعالى
 417 ............................................................................................................. اآليات. –﴿ فال أقسم بمواقع النجوم ﴾  :قوله تعالى

 418 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ الَحِديدِ 
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 418 ............................................................................................................ اآلية -﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع﴾ :قوله تعالى
 419 .......................................................................................... اآلية -﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله ﴾  :قوله تعالى
 420 ....................................................................................................... اآلية.-﴿ لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون﴾  :قوله تعالى

 421 ......................................................................................................................... ُسوَرةُ الُمَجادلَةِ 
 421 ......................................................................................................... .اآلية –﴿ قد سمع هللا قول التي تجادلك﴾  :قوله تعالى
 422 ................................................................................................... .اآلية –النجوي﴾  ﴿ ألم تر إلى الذين نهوا عن :قوله تعالى
 424 ................................................................................................ اآلية. -﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا ﴾ :قوله تعالى

 425 ........................................................................................... .اآلية-نجواكم صدقات﴾ قوله تعالى ﴿ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
 426 ..................................................................................... اآلية. –﴿ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم ﴾  :قوله تعالى
 427 ................................................................................................................... اآلية. –جميعاً﴾ ﴿ يوم يبعثهم هللا  :قوله تعالى
 427 ............................................................................ ﴿ ال تجد قوما يؤمنون بال واليوم اآلخر يوادون من حاد ﴾ اآلية. :قوله تعالى

 429 ........................................................................................................................... ُسوَرةُ الَحشر
 429 ............................................................................................. .اآلية –﴿ سبح ل ما في السمات وما في األرض﴾  :قوله تعالى
 429 ...................................................................................................................... اآلية. –﴿ ما قطعتم من لينة ﴾  :قوله تعالى
 430 .......................................................................................................... اآلية.-﴿ والذين تبؤءو الدار واإليمان ﴾  :قوله تعالى

 432 .........................................................................................................................ُسوَرةُ الممتحنَةِ 
 432 ............................................................................... .اآلية –يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ ﴿  :قوله تعالى
 433 .................................................................................................. .اآلية –﴿ ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم ﴾  :قوله تعالى
 434 .................................................................... اآلية.-﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾  :قوله تعالى
 435 ........................................................................................................ .اآلية –﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم ﴾  :قوله تعالى
 436 ............................................................................... اآلية. –﴿ يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوماً غضب هللا عليهم ﴾  :قوله تعالى

فِّ   436 ............................................................................................................................ ُسوَرةُ الصَّ
 437 ........................................................................................... اآلية. –ل ما في السموات وما في األرض﴾  ﴿ سبح :قوله تعالى
 438 ........................................................................................... اآلية. –﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ﴾  :قوله تعالى
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 ملخص الرسالة 
 

إن إهمية هذا البحث تظهر من أهمية الموضوع المتعلق به وهو " أسباب نزول القرآن " فبدون معرفة سبب النزول  
 .وقد مثلت لذلك من خالل هذه الدراسة،يخفي علينا كثير من المعاني التي أرادها هللا جل في عالة من تنزيله القرآن

باب النقول في أسباب النزول ) لإلمام السيوطي، نظراً لما له من األهمية والشمولية وقد خدمت هذا الكتاب الذي هو ( ل 
 في هذا الباب دون غيره من كتب أسباب النزول.

 .وقد جاءت خدمتي لهذا الكتاب فيما يلي ملخصاً  
المخطوطة والتي حققت الكتاب من النسخة ثم ،فذكرت تعريفاً ملخصاً باإلمام السيوطي حتى تتضح شخصية مؤلف الكتاب

 حصلت عليها من مكتبة الملك فيصل بالرياض.
ثم قارنت بين هذه النسخة المخطوطة وبين عدة من النسخ المطبوعة وذلك للتأكد من صحة النصوص الواردة في هذه 

حتى ضال واإلرسال واإلعحكمت على األحاديث واآلثار الواردة في هذا الكتاب من حيث الصحة والضعف والحسن  ثم،الرسالة
استدركت على اإلمام السيوطي ما فاته من أسباب النزول المتعلقة األثر،ثم  أويتمكن القارئ من الوقوف على درجة األحاديث 

وكثيراً ما أميل إلى  ثم رجحت سبب النزول على وفق ما جاء من قواعد الترجيح -ا اآليات التي لم يوردهال  –باآليات التي أوردها 
إال إذا وجدت ،ر ما وجدت إلى ذلك سبيالً فأحمل اآلية على عمومها مبيناً أن سبب النزول داخل في معنى اآليةالجمع بين اآلثا

 .العلماء المعتبرين قد رجحوا سبباً من هذه اآلسباب فأرجع في ذلك إلى كقولهم
معرفة معنى اآلية معرفة ارئ من حتى يتمكن القتفسيراً ملخصاً ذكرت تفسير اآليات القرآنية الواردة في أسباب النزول  ثم

وكذلك بينت معنى بعض الكلمات الغريبة الواردة في الكتاب، وكذلك فقد ترجمت لبعض العلماء غير .كاملة مع معرفة سبب نزولها
  المعرفين في هذه الرسالة. 
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 المصطلحات الواردة في الدراسة 

 سورة 
 صحيح 

 حسن 
 حسن لغيره 
 ه صحيح لغير

 غريب الحديث 
 الضعيف  

 تعليق  
 ال بأس به 

 اإلسناد 
 سبب النزول 

 مرسل 
 المخطوطة

 المعضل ( وهو الساقط من إسناده رويات على التوالي)
 التعليق 
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SUMMARY 

  
The importance of this research is evident from the field related to it; namely, that of reports about circumstances for 
Qur’anic revelations.  Without a comprehensive knowledge of it, many of the subtleties and nuances of Qur’anic 
discourse remain concealed from us. 
  
For this purpose, I used al-Suyuti’s "Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul" for the pivotal and comprehensive role it 
occupies among works dealing with this discipline.  Briefly, my methodology was the following: 
  
I first presented a summary of the author’s biography.  Secondly, I edited the manuscript I had obtained of this book 
from the King Faisal Library in Riyadh, Saudi Arabia.  Thirdly, I made comparisons between this version and 
numerous printed versions of this book in order to verify the authenticity of textual information I presented in this 
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thesis by categorising Prophetic and other reports at the levels of their soundness and weakness so that the reader may 
obtain a firm insight into their status levels.  Fourthly, I amended reports that al-Suyuti had omitted in relation to verses 
he had cited.  Fifthly, I graded different reports on a topic according to established criteria in this subject; often 
reconciling them where it was possible.  I interpreted verses in their general purport by indicating that the report/s 
relating to the circumstances for revelation was/were already embodied in their signification.  I only deviated from this 
norm where I found that a body of reliable scholars had given preference to a particular report vis-à-vis a certain verse; 
in which case I adopted their opinion.  Sixthly, I attached brief commentaries to relevant verses to enable the reader to 
gain a more comprehensive grasp of text within its context.  Finally, I defined some peculiar terminology found in this 
book for the benefit of unfamiliar researchers. 
  
 
 
 

Most commonly used terms  

Qur'ānic chapter  

Authentic report  

Good report  

Weak report  

Commentary  

Unobjectionable report  

Narratorial chain  

Unobjectionable Prophetic report 
 
Transmission of narration 
perplexing Prophetic report; meaning one from whose chain the names of two or more consecutive narrators are 
missing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
   
الحمد ل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوًجا، قيًما لينذر بأًسا شديداً من لدنه ويبشر الم�ؤمنين ال�ذين يعمل�ون     

  ،الصالحات أن لهم أجراً حسنًا
فمن أسباب الرحمة فهم م�راد ،وموضحاً مراده من آياته، كما أرسله رحمة وهدي وأصلى وأسلم على من بعثه هللا  معلًما   

 هللا  تعالى من كالمه وبعد:
ولما نظرت ف�ي ،فإن معرفة سبب نزول اآليات يساعد على فهم المعنى فهما عميقا،فإن من أهم العلوم علم أسباب النزول 

وجدته من أجمع الكتب التي اهتمت بجمع أساب النزول غير أنه في حاج�ة  كتاب ( لباب النقول في أسباب النزول ) لإلمام السيوطي
ولألسف مع شهرة هذا الكت�اب ل�م أج�د م�ن ش�رحه ،إلى خدمة من شرح وتحقيق وتخريو إلى غير ذلك حتى تكتمل الفائدة من الكتاب

 دمة هذا الكتاب الجليلمما أثار في نفسي وحفذني إلى خ،شرحا يليق به مع إعطاء األحكام على األحاديث واآلثار
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واخترت هذا الكت�اب دون غي�ره م�ن الكت�ب المؤلف�ة ف�ي ه�ذا الموض�وع _مث�ل كت�اب الواح�دي _ ال�ذي يعتب�ر م�ن أش�هر    

أنه :ومنها.وهو  من المشتهرين بذلك،سعة جمع اإلمام السيوطي وهذا ظاهر من مؤلفاته رحمه هللا :الكتب في هذا الباب ألسباِب منها
فزاد على ما أورده الح�افظ ف�ي كتاب�ه (العج�اب ف�ي بي�ان األس�باب ،الحافظ ابن حجر فاستفاد من تأليفه في أسباب النزول تلميذ لإلمام

أن�ي ق�د  :ومنه�ا،وهذا افتراء على هذا اإلم�ام الجلي�ل جالل،وليس كما ادعى بعضهم أن السيوطي إنما نقل كتاب ابن حجر في كتابه.)
وذل�ك نظ�ًرا ألن بعض�هم أح�ال عل�ى بع�ض دون رج�وع ،فوجدت  فيها أخطاء كثيرة،فر الثميناطلعت على بعض التحقيقات لهذا الس

وبعض ه�ذه التحقيق�ات ،فال يستطيع القارئ أن يعرف صحة م�ن ض�عف م�ا يق�رأ،إلى األصل مع التحقيق الهامشي لألحاديث واآلثار
ومعلوم ،التفسير مثل كتاب ( الدر المنث�ور) للس�يوطي قامت في عزوها إلى كتب التخريو ما اهتم منها بتخريو اآلثار واألحاديث في

فأردت أن أخدم هذا الكتاب بأن أحقق نصوصه وأحاديثه مع التعليق إن ل�زم ،أن هذه الكتب وأمثالها ليست أصول يرجع إليها القارئ
ارة مختص�رة م�ن غي�ر ضعف الحديث واألث�ر وبي�ان بع�ض عللهم�ا بعب� أواألمر حتى يكون القارئ وطالب العلم على دراية بصحة 

إخالل ومن غير إمالل مع العزو إلى أصول أه�ل الس�نة والجماع�ة م�ن الص�حاح والس�نن والمس�انيد والمع�اجم واألج�زاء والت�واريخ 
 .والتفاسير دون العزو إلى كتب التخريو  فيكون تحصيل حاصل دون تبيين حالة الحديث واألثر

س�يد البش�ر،وأن ال يجع�ل تنافس�نًا فيه�ا م�ن أج�ل تحص�يل  موافق�اً لم�ا ج�اء ع�ن خالص�اً ه وهللا  أسأل أن يجعل عملنا لوجه    
إن�ه أفض�ل م�ن أعط�ى وأجزل،وص�لى هللا وس�لم ،وأن يقبل مني ه�ذا العم�ل وس�ائر العمل،نيل مرتبة عند البشر أوغرض  أوعرض 

 .وبارك على النبي محمد أفضل البشر وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
                                                    

 كتبه                                                                                                           
 محمد حسن محمد                                                                                                           
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 مجال التحقيق  

 
 

وقد تقصيت كل النسخ المطبوعة لكتاب [ لباب النق�ول ] فل�م أج�د أح�داً م�ن المحقق�ين اعتم�د .: تحقيق نص المؤلف من المخطوطأوالً 
 موثوق للمؤلف.وقد قارنت بين المخطوطة التي حصلت عليها وبين النسخ المطبوعة الستخراج النص ال،على كتاب مخطوط

مثل ،فعزوت ك�ل ح�ديث وأث�ر إل�ى م�ن أخرج�ه م�ن أص�حاب الكت�ب المعتم�دة،تحقيق كل اآلثار واألحاديث الواردة في الكت�ابثانياً: 
 الصحاح الستة والمسانيد والمعاجم وغيرها.

ديث م�ن ض�وابط التص�حيح الحكم على كل األحاديث واآلثار بما تستحق من الصحة والضعف بما هو معروف عند علماء الحثالثاً: 
 .والتضعيف

علقت على أسباب النزول مستدركاً ما ف�ات المؤل�ف ف�ي أس�باب ن�زول اآلي�ة الم�ذكورة،وجامعاً أحيان�اً ومرجح�اً أحيان�اً لس�بب  :رابعاً 
 ثم  ذكرت تفسير آيات سبب النزول تفسيراً موجزاً لفهم معنى اآلية مع سبب نزولها.،النزول

 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسباب اختيار الموضوع
 

 

أس���باب الن���زول لآلي���ات مخصوص���ة م���ن الق���رآن الك���ريم بص���فة مس���تمرة تتض���من اللبن���ة األساس���ية لعل���وم الق���رآن  -1
لم ي�درس ول�م يص�در ،وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب [ لب�اب النق�ول ف�ي أس�باب الن�زول ] للعالم�ة الس�يوطي،الكريم

 بخدمة شاملة حتى اآلن.
فإن كت�اب اإلم�ام الس�يوطي ل�يس مج�رد اقتب�اس م�ن ،دته م�ن ش�يخه اإلم�ام اب�ن حج�ر العس�قالنيعلى الرغم من استفا -2

 بل قد برع فر زيادات جاءت كإسهامات جديدة في هذا المجال.،شيخه
يمك�ن أن تع�زي ه�ذه المش�كلة إل�ى العلم�اء .وعلى الرغم من ذلك وجدت كثيراً من األخطاء في كتاب اإلمام الس�يوطي -3

اعتم�د بع�ض العلم�اء عل�ى النق�ول .ية المستندين إلى التصريحات النبوية المفتقرة إلى الص�حة والثق�ةمن العصور التال
 واألخبار الواهية المستخدمة في التفسير القرآني مثل [ الدر المنثور ] لإلمام السيوطي.

 العمل األكاديمي في هذا المجال نادر جداً على الرغم من كثرة فوائدة. -4
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 الهدف من الرسالة
 
  

 مما تقدم في النقطة السابقة فإن موضوع الرسالة يمكن أن ينقسم إلى أصناف عامة وخاصة.
ومن هذا المنطلق أحب ،بصفة إجمالية أود أن أقدم التصريحات النبوية المتعلقة بهذا الموضوع من حيث الصحة والضعف 

 يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. كذلك أن أسهل هذا الموضوع حتى يكون مرجعاً 
 
والتي تساعد العلماء ،ألحاديث النبوية التي استخدمهاالخاصة في هذا المجال تتجه بشكل مباشر للتثبت من ا يإن مساهمت 

 .في المستقبل على إدراك األسباب الصحيحة من الزائفة
فسوف أشرح وأستشهد بالشروح المعترف  وكذلك في عملي،قصير ومناسب للعمل األكاديمي تعليققد عزمت على عمل  

 وذلك لتعزيز الناحية التاريخية لزمان وقوع األسباب.،بها عند علماء المسلمين لتوثيق األحاديث النبوية الوارد التنبيه عليها سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة حيوية في هذه الدراسة-3
 

 ؟ما هو معنى سبب النزول - أ
 ما هي مكانة مؤلف هذا الكتاب من وجهة نظر علماء اإلسالم؟ -ب                      

 هل شروح هذا الكتاب بصفة خاصة مستعملة كبحث في هذا المجال؟ -ج                      
 التى  عالجتها؟ ما هي نوع اآليات  وإذا لم تغطي ،هل غطى هذا الفن جميع اآليات القرآنية -د

 هل هذا العلم حقاً يفيد الباحث في العلوم القرآنية؟ - هـ                       
 والنشر؟ لماذا اخترت هذا الكتاب على وجه الخصوص من بين الكتب للدراسة  -و                       
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 أهمية الرسالة-4
 

 

 .القرآنية في سياق معين ولنضرب لذلك مثالً تعلم فن أسباب النزول يساعد في حسم النزاع الوارد في فهم اآليات 
كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا ص�فا عظيم�ا م�ن ال�روم فخ�رج إل�يهم : قالرواي الترمذي وغيره  عن أبي عمران التجيبي 

أكثر على أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماع�ة فض�الة ب�ن عبي�د فحم�ل رج�ل م�ن المس�لمين عل�ى ص�ف  أومن المسلمين مثلهم 
يا أيها الناس أنك�م تت�أولون ه�ذه اآلي�ة قال سبحان هللا لقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب ف قالواروم حتى دخل فيهم فصالح الناس وال

بعض�نا ل�بعض س�را دون رس�ول هللا ق�ال هذا التأويل وإنما أنزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار لما أعز هللا اإلسالم وكث�ر ناص�روه ف
ه و سلم إن أموالنا قد ضاعت وإن هللا قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه فلما أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل صلى هللا علي

فكانت التهلك�ة اإلقام�ة عل�ى  ﴾ وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿هللا على نبيه صلى هللا عليه و سلم يرد علينا ما قلنا 
(حها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل هللا حتى دفن بأرض ال�روم"األموال وإصال

0F

. ف�انظر كي�ف فه�م الن�اس قول�ه )1
تعالى ( وال تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة على غير المعنى التي نزلت م�ن أجل�ه، فلم�ا ع�رف س�بب الن�زول زال اإلش�كال وعرفن�ا معن�ى 

 التهلكة.
همي�ة ه�ذا العل�م وأن�ه ال يس�تغنى عن�ه ع�الم ف�ي معرف�ة تفس�ير اآلي�ات القرآني�ة. وهن�اك ن�واحي فقد عرفت وفقنا هللا وإي�اك أ 

 .متعددة دعت إلى اختيار هذا الكتاب مع اختيار "الموضوع الذي هو أسباب نزول القرآن الكريم"
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

_______________ 
مد شاكر وآخرون عدد بيروت تحقيق: أحمد مح –)  المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي 212/ 5سنن الترمذي (   )1(

 5األجزاء: 
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 حدود البحث 
 
  

ة والقرآني�ة بحي�ث يس�تطيعون بس�رعة وس�هولة الوص�ول إل�ى هذا البحث يخدم بصفة خاصة الب�احثين ف�ي العل�وم التفس�يري
 .مراجع موثوق منها مع معرفة صحيح من ضعيف األحاديث الواردة في أسباب النزل خاصة

 
 

 معايير التصحيح والتضعيف في هذا الرسالة
 

 

 .أقول بأن معايير التصحيح والتضعيف التي اعتمدت عليها
 

التض��عييف كم��ا ه��و ح��ال  أوكت��ب الرج��ال بحث��اً ع��ن أح��والهم م�ن العدال��ة  ص�حة وض��عف إس��ناد الح��ديث حي��ث أبح��ث ف�ي -1
وهذا مجال كم�ا أش�رتم بأن�ه .األثر والمقارنة بينها وبيان أحوال رواتها أوبعد جمع كل طرق الحديث .المتقدمين من العلماء

 كبير.
بن المدينى وابن معين وغيرهم ممن  تضعييف المتقدمين من العلماء أمثال اإلمام البخاري وعلى أواالعتماد على تصحيح  -2

 عرف بالتخصص في مجال التوثيق والتضعييف.
تضعييف العلماء المعاصريين المتخصصين ف�ي عل�م الح�ديث ه�ذا إذا ل�م أص�ل إل�ى النتيج�ة م�ن  أواالعتماد على تصحيح  -3

 ضعف هذا الحديث  أوخالل البخث في الرجال واألسانيد مع اإلشارة إلى من صحح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهجية البحث
 

 شرح مختصر لألحاديث المتعلقة باآليات القرآنية. -1
 مقارنة بين النسخة المخطوطة والمطبوعة للتحقق من صحة النص.    -2
 .تتبع األحاديث النبوية من المصادر المعتمدة والتعليق عليها بما تستحق من الصحة والضعف -3
 ية حتى يتبين صحتها من ضعفها.وضع جميع التعليقات على األحاديث في الحاش -4
 .ترجمة مختصرة ألعالم العلماء المعتبرين والغير معرفين لدي كثير من القراء      -5
 كامل على األحاديث من حيث الصحة والضعف في الحاشية.  تعليق -6
 ترقيم األحاديث واألخبار المتعلقة بأسباب النزول.  -7
 .لتسهيل الرجوع إليهاترقيم اآليات القرآنية ووضعها بين قوسين وذلك  -8
ف�إني أنظ�ر ،وجوده مع عدم الحصول على األثر أو وذلك إما لعدم وجود الكتاب عندي،رجوع إلى األصلما يتعذر فيه ال -9

ف�إن ل�م أج�د حكم�ت عل�ى األحادي�ث حس�ب م�ا ذك�ره ،في إسناده في أحد الكتب التي اهتمت باإلسناد كتفس�ير اب�ن كثير
 .تصالً وتعذر النظر في إسناده ذكرت ذلك في الحاشيةفإن كان م،المؤلف من كونه مرسالً 

 .ميزت بين الشرح والمتن حيث جعلت الشرح بخط مختلف الحجم عن المتن -10



)21( 

 

أن الرسالة ليست تحقيقاً للكتاب بل هي شرح وتعليق على الكتاب ويفهم هذا من العنوان [ شرح لباب النقول في  -11
 أسباب النزول]

 نى اعتمدت على نسخة مخطوطة وعدة نسخ مطبوعة للتأكد من صحة النص.لم أكتب الكتاب لتحقيق نصوصه إ -12
إنما خرجت األحاديث تخريجاً يستطيع القارئ به أن يصل إلى الوثوق في الحديث من حيث وجوده في الكتب  -13

أو المعتمدة ولم أرد األطالة بذكر كل المراجع ولم أشرط ذلك في كتابي وقد علقت على األحاديث الواردة بالصحة 
 الضعف أو الحسن على حسب درجته.

أني إنما وضعت شرح اآليات لكي يكون أمام القارئ إلماماً بمعاني اآلية فال يحتاج أن ينظر في تفسير لفظة غريبة  -14
 وال إلى معنى غائب ، فالمراد من دراسة مواد الشريعة هو الفهم.

قد بدأت بجمع ما فات اإلمام السيوطي من إن المنهو الذي سلكته في غاية الوضوح وهو في جميع اآليات ، ف -15
 الرويات في أسباب النزول ثم المقارنة بينها ثم الترجيح بينها وهذا هو المنهو المتبع في جميع الرسالة.

إني عزوت إلى رقم الصفحة والمجلد وهذا هو المنهو المتبع في جميع الكتب وزدت بيانات الكتاب إذا ذكر في أول  -16
 ات المشرف على الرسالة البرفسور يوسف دادو.مرة اتباعاً إلرشاد

 
 
 

*** 
 

 
 الدراسات السابقة -7

 
 

 [ أسباب النزول ] لإلمام على بن المديني وهو أول كتاب أولف في هذا الفن. -1
 [أسباب النزول ] لمطرف األندلسي. -2
 [ أسباب النزول ] لمحمد بن أسعد القرافي  -3
 لواحدي وهو أشهر كتاب في هذا الفن.[ أسباب النزول ] ألبي الحسن على بن أحمد ا -4
 [أسباب النزول ] ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي. -5
 [ أسباب النزول ] لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقالني. -6
 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة بين كتاب لباب النقول والكتب األخرى
   

 .والثانية كيفية،فالمقارنة األولى عددية.وسوف أعقد لهذا الباب فقرتين 
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 مقارنة عددية بين كتاب لباب النقول لإلمام السيوطي وأسباب النزول لإلمام الواحدي. :أوالً  
 

وكذلك الحال في أسباب الن�زول ،تحدثنا فيما سبق عن موسوعية اإلمام السيوطي واستيعابه األحاديث التي لم يجمعها غيره 
بينما جمع اإلمام الواحدي تسعمائة وخمس�ة وخمس�ين ،فقد جمع اإلمام السيوطي في أسباب النزول عدد ألف وثالثمائة وعشرين سبباً 

 .سبباً 
 مما جعل لكتاب اإلمام السيوطي األفضلية في هذا الشأن.

 
 وكتاب اإلمام ابن حجر [ العجاب في بيان األسباب ]مقارنة بين كتاب اإلمام السيوطي .ثانياً: مقارنة كيفية

 

ما ذكرت في فضل كتاب اإلمام السيوطي على غيره من الكتب فقد فاق غيره من الكتب من حيث الكم وليس فقط بل كذلك  
 .وسأقارن بينه وبين كتاب اإلما ابن حجر في ذلك الباب.من حيث الكيف

فق�د ق�ام الح�افظ رحم�ه هللا بتلخ�يص كالم�ه وتتب�ع م�ا فات�ه م�ن ،احدي ف�ي ه�ذا الفنفإن اإلمام ابن جحر وهو تميم لكتاب الو 
يبدأ غالباً بكالم الواحدي ث�م المغ�ازي ،محذوف األسانيد مع بيان حال األحاديث واآلثار من حيث الصحة والحسن والضعف والوهاء

ير والمس�انيد والس�نن واآلث�ار واألج�زاء المتفرق�ة ناس�باً ككتب التفس�،ثم بما التقطه من كتب غيرهما،التي استفادها من كالم الجعبري
فألف�ه حس�ب الس�ور عل�ى .كل رواية قبيل التأويل  ونسبتها لمخرجها مكتفياً بأسباب النزول الظاهرة معرضاً عما ك�ان ف�ي المص�حف

 .ترتيبها، لكنه لم يتمه فقد وصل فيه إلى نهاية الجزء الخامس فأكمل سورة النساء ولم يتم الكتاب
وق��د أوض��ح ف��ي مقدمت��ه منهج��ه ف��ي ،أم��ا كت��اب اإلم��ام الس��يوطي فق��د جمع��ه م��ن كت��ب ش��تى وأكم��ل في��ه الق��رآن كامالً  

فقد جمع كتاب�ه م�ن كت�ب ش�تى غي�ر كت�اب ،وأوضح أنه على الرغم من استفادته من كتاب اإلمام الواحدي غير أنه لم يتقيد به،الكتاب
جري��ر الطب��ري ] والتفس��ير [ الب��ن أب��ي ح��اتم ] وتفس��ير [اب��ن المن��ذر ] تفس��ير [ اب��ن  اإلم��ام الواح��دي ككت��اب التفس��ير لإلم��ام [ اب��ن

 مردويه]وغيرهم ممن سبق في هذا الفن فجاء الكتاب أكثر فائدة للقارئ وأكثر جمعاً لألسباب النزول. 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 أقسام فصول وأبواب الكتاب 
 
 هذه األطروحة تنقسم إلى قسمين  
 

 بينما يتضمن الفصل الثاني تعليقاً مختصراً على [ لباب النقول]،وف يتضمن أبواباً مختصرةس :الفصل األول
 جميع المناقشات سوف تتبع بتعليقات متعاقبة متبوعة بالمراجع.

 
 تفصيل األبواب للفصل األول كالتالي

 
 المقدمة [تمهيد لموضوع الرسالة كموجز لخطة البحث]. :الباب األول 
 ترجمة اإلمام السيوطي مؤلف كتاب [ لباب النقول].الباب الثاني:  
 الباب الثالث: رفع الخالف المتعلق بنسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. 
 :الباب الرابع: أسباب نزول القرآن وينقسم إلى 

 .التعريف اللغوي واالصطالحي ألسباب النزول - أ
بينما باقي اآليات ،لتي نستطيع أن نفهمها من السياقالظروف المختلفة ألسباب النزول [ متضمنة أغلب اآليات القرآنية ا - ب

 فإنها تحتاج إلى توضيح وبيان.
التق�دير ال�وظيفي المتمي�ز ب�ين ،التعرف عل�ى أس�لوب التفس�ير القرآني،فائدة ه�ذه الدراس�ة [ التع�رف عل�ى المرج�ع الص�حيح -ج

ت بين المراجع القرآنية بحيث يسهل العزو إليه�ا تسهيل الوصال،التشريع الواسع والضيق للقرآن الكريم من حيث العالقة بينهما
 وإدراكها.
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 الفصل الثاني 
 

 ويشتمل على جميع اآليات التي أورد فيها اإلمام السيوطي أسباباً من أسباب النزول.           
 

 ترجمة اإلمام السيوطي
 
 ه.وأنا أذكر ملخص ترجمت،)1F2( له ترجمة في شذرات الذهب وغيره 

  : نسبه
(جالل الدين أبو الفضل   هو  الحافظ 

2F

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ساق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد ب�ن  )3
 .خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي

 
 :العلمية مولده وحياته

 

وتوفي وال�ده ول�ه م�ن العم�ر خم�س س�نوات وس�بعة ،ثمانمائةوأربعين و ولد بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع    
وختم القرآن العظيم وله من ،وأسند وصايته إلى جماعة منهم الكمال بن الهمام،وقد وصل في القرآن إذ ذاك إلى سورة التحريم،أشهر

وع�رض ذل�ك عل�ى علم�اء  وألفي�ة اب�ن مال�ك  ومنه�اج البيض�اوي ومنه�اج الن�ووي   ثم حف�ظ عم�دة األحك�ام،العم�ر دون ثم�ان س�نين
وش�رع ف�ي االش�تغال ب�العلم م�ن ،وأخذ عن الجالل المحلى والزين العقبي وأحضره والده مجلس الحافظ  ابن حجر،عصره وأجازوه

فقرأ على الشمس الس�يرامي ص�حيح مس�لم إال  قل�يالً من�ه والش�فا وألفي�ة ب�ن مال�ك فم�ا  ،ابتداء ربيع األول سنة أربع وستين وثمانمائة
إال وقد صنف وأجازه بالعربية وقرأ عليه  قطعة من التسهيل وسمع عليه الكثير من اب�ن المص�نف والتوض�يح وش�رح الش�ذور أتمها 

وقرأ عل�ى الش�مس المرزب�اني الحنف�ي الكافي�ة وش�رحها للمص�نف ومقدم�ة ،والمغنى في أصول فقه الحنفية وشرح العقائ�د للتفت�ازاني
المتوسط والشافية وشرحها للجاربردي ومن ألفية العراق�ي ولزم�ه حت�ى م�ات س�نة س�بع إيساغوجي وشرحها للكاتي وسمع عليه من 

فقرأ علي�ه  م�ا ،وقرأ في الفرائض والحساب على عالمة زمانه الشهاب الشارمساحي ثم البلقيني من شوال سنة خمس وس�تين،وستين
ول�زم دروس محق�ق ال�ديار المص�رية س�يف ال�دين وقرأ عليه ما ال يحصى ،ال يحصى كثرة ولزم أيضاً الشرف المناوي إلى أن مات

 وقرأ على العز الكناني وغيرهم وأجيز باإلفتاء والتدريس.،محمد بن محمد الحنفي ودروس العالمة التقي الشمني ودروس الكافيجي
 

 
 

 :ذكائه وحفظه
 

يوم واحد ثالث�ة ك�راريس تأليف�اً تلميذه الداودي: عاينت  الشيخ وقد كتب في قال وكان آية كبرى في سرعة التأليف حتى      
وكان أعل�م أه�ل زمان�ه بعل�م الح�ديث وفنون�ه رج�االً ،وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حس�نة،وتحريراً 

 .ولو وجدت أكثر لحفظتهقال نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث  وأخبر عن،وغريباً ومتناً وسنداً واستنباطاً لألحكام منه
 

 :فاتهمؤل
 .ذكر ابن العماد أن مؤلفات السيوطي تزيد على خمسمائة مؤلف   

 :قلت منها
 جمع الجوامع  .1
 تدريب الراوي   .2
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هـ تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط 089هـ/ سنة الوفاة  1032)المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي سنة الوالدة  4/51شذرات الذهب(   )2( 

 الناشر: دار بن كثير 
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فله ألفي�ة ف�ي مص�طلح الح�ديث، ول�ه منظوم�ة عل�ى نخب�ة الفك�ر ،وغير ذلك كثير من مؤلفات مطولة ومختصرة ومنظومة 
 وذلك فضل هللا  يؤتيه من يشاء وهللا  ذو الفضل العظيم. ،وكذلك فقد صنف في الطب والنحو،وغير ذلك،السكرسماها قصب 
 مذهبه:

وأما بالنس���بة للعقي���دة ففي���ه تأوي���ل خفي���ف وج���د ف���ي كثي���ر م���ن علم���اء ،ك���ان الش���يخ رحم���ه هللا  ش���افعي الم���ذهب:قل���ت    
نحو ذلك مثل  وقد وجدنا في كالم كثير من األئمة ،ه ال يبلغ حد االعتزالكالحافظ ابن حجر رحمه هللا  والجالل المحلي ولكن،عصره

 .وهم مجتهدون رحمهم هللا،القرطبي
 

 :وفاته
ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة واالنقطاع إلى هللا  تعالى واالشتغال به صرفًا واإلعراض ع�ن ال�دنيا وأهله�ا     

واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه [ب�التنفيس] وأق�ام ف�ي ،وترك اإلفتاء والتدريس،ي تحرير مؤلفاتهوشرع ف ،كأنه لم يعرف أحداً منهم
وتوفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر ،فلم يتحول منها إلى أن مات ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه،روضة المقياس

ي�ام ب�ورم ش�ديد ف�ي ذراع�ه األيس�رعن إح�دى وس�تين س�نة وعش�رة جمادى األولى في منزله بروضة المقياس بعد أن تمرض سبعة أ
 القرافة. ودفن في حوش قوصون خارج باب ،أشهر وثمانية عشر يوماً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

 
 



)25( 

 

 
 

 في بيان معنى أسباب النزول  :الفصل الثالث
 

ثم أخل�ص منه�ا إل�ى الناحي�ة ،ة اللغوي�ةلفظ أسباب النزول مركب إضافي من كلمتين سأتكلم عن ه�اتين الكلمت�ين م�ن الناحي�
 ،االصطالحية المقصودة هنا

 
 :التعريف اللغوي

" والسبب الحب�ل وم�ا يتوص�ل ب�ه  :صاحب القاموس المحيطقال ،فاألسباب جمع سبب والسبب كل ما يتوصل به إلى غيره
صاحب لس�ان الع�رب قال و.“به السبب الحياة  وقطع هللا،أبوابها أونواحيها  أووأسباب السماء مراقيها ،إلى غيره ويجمع على أسباب

َوتَقَطََّع�ْت  ﴿ :ثم استعير إلى كل ما يتوصل ب�ه إل�ى ش�يء كقول�ه تع�الى،" السبب هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء :بعد كالم طويل
 .) أي الوصل والمودات " 166 :) ( البقرة1(﴾بِِهُم اْألَْسبَابُ 

 
 :التعريف االصطالحي

ألنه يتوصل به إلى تفسير اآلية والوقوف على ،آيات من القرآن أوسبب إلى الحادثة التي من أجلها نزلت آية وقد استعير ال
 .قصتها وإزالة اإلشكال عنها

الن�زول ف�ي  :" ن�زل :الراغ�ب األص�فهاني ف�ي مفردات�هق�ال ،مصدر نزل ين�زل ن�زوال وه�و الحل�ول واالنحط�اط م�ن أعلى :والنزول
أَْنِزْلنِ�ي ُمْن�َزًال  ﴿ :تع�الىق�ال ،وأنزل�ه غيره،ن�زل ع�ن دابت�ه ون�زل ف�ي مك�ان ك�ذا ح�ط رحل�ه فيه: ق�الي،لواألصل هو االنحطاط من ع
وذل�ك ،وإن�زال هللا نعم�ه ونقم�ه عل�ى الخل�ق إعط�اؤهم إياها،) ونزل بكذا وأنزله بمعنى 29 :( المؤمنون ﴾ُمبَاَرًكا َوأَْنَت َخْيُر اْلُمْنِزلِينَ 

(وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس ونحو ذلك "،إنزال القرآنإما بإنزال الشيء نفسه ك
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 في بيان نشأت أسباب النزول:الفصل الرابع

لتعلم أن علم أسباب النزول كعلم له صفاته وخصوصيته لم يكن موجوداً في العصر األول شأنه كشأن باقي العلوم التي  
 .ولما انتشر تدوين العلوم في القرن الثاني والثالث ظهر تدوين علم أسباب النزول،صدور الرجال كانت منثورة في

هـ لكنه لم 234جاء في مجلة البحوث اإلسالمية أن أول من ألف في أسباب النزول هو اإلمام [ ابن المديني ] المتوفي سنة 
هو كتاب [تفصيل ألسباب التنزيل] المؤلف [ ميمون بن مهران ] يصل إلينا لكن جاء في كتاب المحرر أن أول المؤلفات في ذلك 

(بأنه مخطوطقال ه و 117المتوفي سنة 
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5(. 
ثم توالت المؤلفات .هـ468وعلى كل حال فإن أشهر كتب أسباب النزول المتقدمة هو كتاب اإلمام الواحدي المتوفي سنة 

 .في هذا الباب

 
 
 
 
 
 

_______________ 
معه�ا ملح�ق بت�راجم األع�الم واألمكن�ة  تصدر عن الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمي�ة واإلفت�اء وال�دعوة واإلرش�اد )  مجلة دورية 179/ 38مجلة البحوث اإلسالمية ()4( 

 المؤلف: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 جزءا 79عدد األجزاء: 

 المملكة العربية السعودية الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام   المؤلف د/ خالد المزيني 1/41المحرر في أسباب النزول   )5( 
  2م)  عدد األجزاء:  2006 هـ  1427الطبعة: األولى، (
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 سام أسباب النزولفي بيان أق:الفصل الخامس
 

 

 :ونزول القرآن على قسمين
 .وهو أكثر القرآن،ما نزل ابتداء من غير سبب :األول

 .وهو أقل القرآن،ما نزل مرتبطا بسبب :والثاني
السؤال يوج�ه إلي�ه فتن�زل  أو،�وهو الحادثة التي تقع في زمن النبي  :ومن هذا التمهيد أنتقل إلى االصطالح لسبب النزول

 أومجيب�ة عل�ى ذل�ك الس�ؤال ومعن�ى التقيي�د بأي�ام وق�وع ذل�ك أن الحادث�ة  أوآليات أيام وق�وع ذل�ك مبين�ة لحك�م تل�ك الحادث�ة ا أواآلية 
كما في حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها ،اآليات إال إذا نزلت عقب ذلك مباشرة أوالسؤال ال يعتبران سببا لنزول اآلية 

فق�د ،كما ف�ي حادث�ة اإلفك،ت�أخر نزوله�ا يس�يراً لحكم�ة أو،)1ها آيات الظهار في أول س�ورة المجادل�ة (أوس بن الصامت فنزلت بسبب
وق�د « نزلت اآليات بعدها بشهر كما رواها البخاري عن عائشة ف�ي ح�ديث طوي�ل نقتط�ف من�ه ق�ول الس�يدة عائش�ة رض�ي هللا عنه�ا 

 .الحديث» لبث شهراً ال يوحى إليه في شأني 
لذا أُخ�ذ عل�ى اإلم�ام ،�ألنها لم تقع في زمن النبي ،فال تعتبر أسبابا للنزول،وقصص األنبياء السابقين،قديمةأما الحوادث ال

" وال�ذي يتح�رر ف�ي س�بب  :اإلم�ام الس�يوطيق�ال .الواحدي جعلُه ق�دوم األحب�اش إل�ى البي�ت الح�رام بالفيل�ة س�بباً لن�زول س�ورة الفي�ل
ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة ق�دوم الحبش�ة .انتهي .“أنه ما نزلت اآلية أيام وقوعه ،النزول

(وثمود،وعاد،فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح،به
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 في معرفة فوائد علم أسباب النزول :الفصل السادس

 
 

وكم أشكل علين�ا ف�ي ذل�ك فم�ا عرفن�ا معن�اه ،وذلك ألنه قد يكون لآلية معنى ال يفهم إال بمعرفة أسباب النزول،ن معنى اآليةبيا -1
 .سبب النزول علي  إال بعد االطالع

(ال تحس�بن :بيان ما قد يحدث في اآلية من إشكال للبعض كما ح�دث ف�ي قص�ة م�روان ب�ن الحك�م لم�ا أش�كل علي�ه قول�ه تع�الى -2
لئن كان كل م�ن ف�رح بم�ا  :البن عباس قال يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) ـ اآلية  [سورة آل عمران]  فالذين 

ع�ن ش�يء فكتم�وه ففرح�وا   �فبين له أنها نزلت في أهل الكتاب لما سألهم النب�ي ،أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعين
 .مدوا بذلكبكتمانهم إياه وأحبوا أن يح

_______________ 
 )180/ 38مجلة البحوث اإلسالمية ()6( 
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(قل ال أج�د ف�ي م�ا أوح�ي إل�ى محرم�اً عل�ى  :دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه في سورة األنعام   -3
ذه�ب اإلم��ام .[األنع�ام ] –فس�قاً أه��ل لغي�ر هللا  ب�ه)  أولح�م خنزي�ر فإن�ه رج�س  أودم�اً مس��فوحاً  أوط�اعم يطعم�ه إال أن يك�ون ميت�ة 

الكف�ار ال�ذين أب�وا إال أن  أولئ�كواس�تعان عل�ى دف�ع توهم�ه بأنه�ا نزل�ت بس�بب ،صر في ه�ذه اآلي�ة غي�ر مقصودالشافعي إلى أن الح
فنزلت اآلية بهذا الحصر الص�وري مش�ادة له�م ومح�ادة م�ن ،يحرموا ما أحل هللا ويحلوا ما حرم هللا  عناداً منهم ومحادة ل ورسوله

ال حرام إال ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزي�ر وم�ا أه�ل لغي�ر هللا  : قالتعالى  فكأنه،هللا ورسوله ال قصًدا إلى حقيقة الحصر
 .به ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم ال إثبات الحل

وذلك لقيام اإلجماع عل�ى أن حك�م الس�بب ب�اق قطع�اً ،حكم اآلية إذا ورد مخصص لها معرفة أن سبب النزول غير خارج عن -4
مع أن�ه ال يج�وز ،الن�زول لج�از أن يفه�م أن�ه مم�ا خ�رج بالتخص�يص  فلو ل�م يع�رف س�بب،عل�ى م�ا س�واه التخصيص قاصًرا فيكون

 .إخراجه قطًعا لإلجماع المذكور
معرفة م�ن نزل�ت في�ه اآلي�ة عل�ى التعي�ين حت�ى ال يش�تبه بغي�ره في�تهم الب�ريء ويب�رأ المري�ب م�ثالً. وله�ذا ردت عائش�ة عل�ى  -5

لوالدي�ه أف لكم�ا ) اآلي�ة [س�ورة ق�ال اه�ا عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر بأن�ه ال�ذي نزل�ت في�ه قول�ه تعالى:(وال�ذي مروان حين اته�م أخ
 إلى آخر تلك القصة.    -وهللا  ما هو  به ولو شئت أن أسميه لسميته  قالت:األحقاف] و

ل�ك ألن رب�ط األس�باب بالمس�ببات وذ.تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع اآلي�ة إذا ع�رف س�ببها -6
م�ن دواع�ي تق�رر األش�ياء وانتقاش�ها ف�ي ال�ذهن وس�هولة  أولئ�كواألحكام بالحوادث والحوادث باألشخاص واألزمن�ة واألمكن�ة ك�ل 

(تداعي المعاني المقرر في علم النفس وذلك هو  قانون،استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر
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 .ر ما ذكر ال داعي لإلطالة بذكرها وهللا الموفق هذا وقد ُذكر فوائد غي 
 
 

 في بيان أن أسباب النزول قد تتعدد لآلية الواحدة:الفصل السابع
 

 

ومن ذلك ما رواه اإلمام .فقد وردت عدة أحاديث تدل على ذلك،قد يتعدد سبب النزول في اآلية الواحدة وهذا ال إشكال فيه
ِ ﴿فقلت  لها: أرأيت قول هللا:  ،�ئشة زوج النبي عروة بن الزبير: سألت عاقال البخاري  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ  ﴾ إِنَّ الصَّ
عائشة: بئس ما قلت يا بن قالت ] إلى آخر اآلية، فقلت لعائشة: فوهللا ما على أحد جناح إال يطوف بين الصفا والمروة. ف158[البقرة:

ولتها عليه، كانت "فال جناح عليه أن ال يطوف بهما" ولكنها إنما أنزلت في األنصار قبل أن أختي، إن هذه اآلية لو كانت على ما أ
يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج ان يطوف بين الصفا والمروة، فلما 

فَا ﴿: إنا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة، فأنزل هللا: يا رسول هللا قالواعن ذلك، و �[أسلموا] سألوا رسول هللا  إِنَّ الصَّ
ِ فََمْن َحوَّ الْبَْيَت  َف بِِهَما أوَواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ عائشة: ثم قد سن رسول هللا قالت ] 158[البقرة: ﴾ اْعتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

 .2حد أن يترك الطواف بهما، فليس أل1الطواف بهما �
أبو بكر: إن قال الزهري: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني عروة عن عائشة، فقال 

هذا لعلم، وإني ما كنت سمعته ولقد سمعت رجاال من أهل العلم يزعمون أن الناس إال من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة، كانوا 
إِنَّ ﴿ذكره هم بالصفا والمروة، فلما ذكر هللا الطواف بالبيت في القرآن ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فأنزل هللا جل يطوفون كل

ِ فََمْن َحوَّ  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ َف بِِهَما أواْلبَْيَت  الصَّ أبو بكر: فاسمع هذه قال ]. 158[البقرة: ﴾ اْعتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ
نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في اإلسالم 

( من أجل ان هللا أمرنا بالطواف بالبيت، ولم يذكرهما حين ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت
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8(. 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 

 
 

 في بيان صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه :ل الثامنالفص

_______________ 
 م) 1111  1058هـ =  505  450(وما قبلها المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 1/ 81انظر جواهر القرآن( )7( 

 1تحقيق: د.محمد رشيد رضا القباني عدد األجزاء:  1985بيروت الطبعة األولى، ر: دار إحياء العلوم  الناش
 –هـ) حسب ترقيم فتح الباري الناشر: دار الشعب 256) المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا (المتوفى: 194/ 2صحيح البخاري ()8( 

 9عدد األجزاء:  1987 – 1407بعة: األولى،القاهرة الط



)28( 
 

 

وال شك أن كتاب [لباب النقول في أسباب النزول] م�ن ت�أليف اإلم�ام ج�الل ال�دين الس�يوطي حي�ث يق�ول رحم�ه هللا  ف�ي   
ي في�ه ت�أليف واشتهر منها كتاب الواحدي ول�،وقد صنف فيه األئمة كتباً في أسباب نزول القرآن :كتابه المسمى أسباب ورود الحديث

 جامع يسمى [لباب النقول في أسباب النزول].
(النقول في أسباب النزوٍل] صديق بن حسن القنوجي: وألف فيه السيوطي كتاباً حافالً سماه [لباب قال و    

8F

9(. 
وقد ألفت فيه كتابا ،مالفلم نقف عليه  كا،وألف فيه شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر كتابًا مات عنه مسودة: نفسه في اإلتقان قال و   

 حافال موجًزا محرًرا لم يُؤلف مثلُه في هذا النوع سميته [لباب النقول في أسباب النزول].
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في شرح كتاب لباب النقول :الفصل العاشر
 

 .رحمه هللا من بداية سورة البقرة منتهيا إلى سورة الناس على ترتيب المؤلف بدأت في هذا الكتاب شرحاً 
 

   ُسوَرةُ البَقََرةِ  
 
 

ُب َال َرۡيَبۛ فِيِهۛ هُدٗ  ۱آلٓم ﴿ لَِك ٱۡلِكتَٰ لَٰوةَ  ۲لِّۡلُمتَّقِيَن ى َذٰ هُۡم يُنفِقُوَن  ٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بِٱۡلَغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصَّ ا َرَزۡقنَٰ  ۳َوِممَّ
ٓئَِك َعلَٰى هُدٗ  ٤أُنِزَل ِمن قَۡبلَِك َوبِٱۡألِٓخَرِة هُۡم يُوقِنُوَن  إِلَۡيَك َوَمآ  َوٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بَِمآ أُنِزلَ  ٓئِكَ ى أُْولَٰ بِِّهۡمۖ َوأُْولَٰ ن رَّ هُُم  مِّ

 ﴾٥ٱۡلُمۡفلُِحوَن 
 

 اآليات -(ذلك الكتاب ال ريب فيه )  :قوله تعالى
 الم���ؤمنين أرب���ع آي���ات م���ن أول البق���رة نزل���ت ف���ي «: قال،مجاه���د أخ���رج الفري���ابي واب���ن جري���ر ع���ن -1

(وآيتان
9F

(في الكافرين وثالث عشرة آية في المنافقين)10
10F

11( ( «.             
 
 ]   تعليق[  

_______________ 
  3تحقيق: عبد الجبار زكار عدد األجزاء:  1978بيروت، ) المؤلف: صديق بن حسن القنوجي الناشر: دار الكتب العلمية  498/ 2أبجد العلوم ()9( 
 في المخطوطة [واثنتان]  )10(
الناش�ر: مؤسس�ة  تحقي�ق: أحم�د محم�د ش�اكر ه�ـ)310ي�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري (المت�وفى: محمد بن جرير بن يزيد بن كثتأليف  103  1تفسير الطبري/    )11(

ولكن آفته رواية بن أبي نج�يح ع�ن مجاه�د فق�د ص�رح يحي�ى ب�ن س�عيد واب�ن حب�ان فيم�ا نقل�ه   ،إسناده كلهم ثقات 24عدد األجزاء:  م 2000 هـ  1420الطبعة: األولى، الرسالة
 بأنه لم يسمع التفسير من مجاهد،وكذلك فقد نقل العالئي في جامع التحصيل عن ابن عيينة فيما حكاه عنه ابن معين،وت�ردد اب�ن مع�ين ف�ي ذل�ك 49  6لتهذيبب/عنهم الحافظ في ا

 فقال: كذا قال بن عيينة وال أدري أحق ذلك أم ال،وصح في تفسير سفيان الثوري من قوله كما ذكر عن مجاهد.
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(وحكى ابن حجر في شرح البخاري االتفاق عليه،سورة البقرة سورة مدنية بل هي أول سورة نزلت بالمدينة 
11F

فأما  .)12
لَٰوةَ ٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن  ﴿ :قوله تعالىاألربع آيات في المومنين ف هُۡم يُنفِقُوَن  بِٱۡلَغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصَّ ا َرَزۡقنَٰ  َوٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بَِمآ أُنِزلَ  ۳َوِممَّ

ٓئَِك َعلَٰى هُدٗ  ٤إِلَۡيَك َوَمآ أُنِزَل ِمن قَۡبلَِك َوبِٱۡألِٓخَرِة هُۡم يُوقِنُوَن  ٓئِكَ ى أُْولَٰ بِِّهۡمۖ َوأُْولَٰ ن رَّ  ﴿:وأما اآليتان في الكافرين فهما .﴾٥وَن هُُم ٱۡلُمۡفلِحُ  مِّ
َوةۖٞ  ٦َسَوٓاٌء َعلَۡيِهۡم َءأَنَذۡرتَهُۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرهُۡم َال يُۡؤِمنُوَن  اْ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرو ِرِهۡم ِغَشٰ ُ َعلَٰى قُلُوبِِهۡم َوَعلَٰى َسۡمِعِهۡمۖ َوَعلَٰىٓ أَۡبَصٰ َولَهُۡم  َختََم ٱلَّ

ِ َوبِٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوَما هُم  ۷ ﴿ثم الثالثة عشر آية في المنافقين فمن قوله تعالى  ﴾۷ َعَذاٌب َعِظيمٞ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقُوُل َاَمنَّا بِٱلَّ
َشۡوْا فِيِه َوإِ  يَۡخطَفُ يََكاُدٱۡلبَۡرُق  ﴿إلى قوله تعالى  ﴾۸بُِمۡؤِمنِيَن  َرهُۡمۖ ُكلََّمآ أََضآَء لَهُم مَّ ُ لََذهَبَ أَۡبَصٰ  َذٓا أَۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموْاو َولَۡو َشآَء ٱلَّ

َ َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ  ِرِهۡمو إِنَّ ٱلَّ   .﴾۲۰ قَِديرٞ  بَِسۡمِعِهۡم َوأَۡبَصٰ
ا من شرهم ألنهم أشد خطراً على المؤمنين من وكان االستطراد في ذكر المنافقين وصفاتهم في هذه اآلية تحذيرً  

فجاءت اآليات إشارة إلى شدة خطرهم ،وذلك ألن الكافر معلوم الهوية واالتجاه أما المنافق فهو يظهر للمؤمنين ما ال يبطن،الكافرين
أّن عبد هللا بن أبي سلول كان يقوم كّل جمعة إذا  فقد ورد.مما سيلقاه في المنافقين كعبد هللا بن أبي بن سلول وأمثاله �وتنبيها للنبي 

روه، أيّها الناس هذا رسول هللا بين أظهركم أكرمكم هللا بهفيقول:  � جلس رسول هللا وا له وأطيعوا،ثم واسمعفانصروه وعزِّ
اجلس يا عدوَّ هللا لسَت : قالوافأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه ونع، قام يفعل ذلك كما كان يفعله،ص حتى إذا صنع يوم أحد مايجلس،

ويلََك اْرِجْع يستغفْر لك رسوُل :قالالناس، فلقيه رجل من األنصار ف يتخطى رقاب لذلك بأهل، وقد صنعَت ما صنعَت! فخرج
 .وهللا ما أبغي أن يستغفر لي:قالهللا،

 .من خذالنهم للمسلمين كما وقع في غزوة أحد حيث رجع بثلث الجيش كبيراً  من المنافقين شيئاً  �وقد واجه النبي  
لك صابراً متحمالً أذاهم حتى إنه لما مات عبد هللا بن أبي بن سلول صلى عليه النبي مع ذ �ومواقف عديدة ال تحصى وكان النبي 

اَت أَبَدٗ  َوَال تَُصلِّ َعلَٰىٓ أََحدٖ  ﴿حتى نزل قول الحق  � ۡنهُم مَّ ِسقُونَ ا َوَال تَقُۡم مِّ ِ َوَرُسولِهِۦ َوَماتُوْا َوهُۡم فَٰ  َعلَٰى قَۡبِرِهۦٓۖ إِنَّهُۡم َكفَُروْا بِٱلَّ
۸٤ )
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 .نعوذ بال من النفاق.التوبة ﴾)13
 

 [تفسير مختصر لآليات]
قون  ﴾الذين يؤمنون  ﴿ الة  ﴿.بما غاب عنهم من الجنَّة والنَّار والبعث ﴾بالغيب  ﴿يُصدِّ  ﴿ يُديمونها ويحافظون عليها ﴾ويقيمون الصَّ

ا رزقناهم    تعالى.يُخرجونه في طاعة هللا﴾ينفقون  ﴿.أعطيناهم مّما ينتفعون به﴾وممَّ
 ﴾وباآلخرة ﴿ يعني التَّوراة ﴾وما أنزل من قبلك  ﴿ نزلت في مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن ﴾والذين يؤمنون بما أُنزل إليك  ﴿ 

 يعلمونها علماً باستدالٍل.﴾هم يوقنون﴿وبالدَّار اآلخرة  :يعني
فات  :يعني﴾ أولئك ﴿  الباقون ﴾هم المفلحون أولئكو﴿ من عند ربِّهم :أَيْ  ﴾من ربِّهم  ﴿ بياٍن وبصيرةٍ ﴾على هدًى ﴿الموصوفين بهذه الصِّ

 .في النَّعيم المقيم
وا الكفر،نزلت في المنافقين حين أظهروا كلمة اإليمان،اآلية ﴾. ...ومْن الناِس َمن يقوُل آمنا بال وباليوم اآلخر﴿   فنفى هللا ،وأسرُّ

 .فدلَّ أنَّ حقيقة اإليمان ليس اِإلقرار فقط ﴾وما هم بمؤمنين ﴿ :سبحانه عنهم اِإليمان بقوله
وما يخدعون إالَّ  [ يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه؛ ليدفعوا عنهم أحكام الكفر :أَيْ  ﴾يخادعون هللا والذين آمنوا  ﴿ 

 ﴾وما يشعرون  ﴿ على أسرارهم وافتضاحهم ﴾عليه السَّالم والمؤمنين  ﴿ألنَّ وبال خداعهم عاد عليهم بإطالع هللا تعالى نبيَّه  ]أنفسهم
 .وما يعلمون ذلك

وا في الذي قبله :أَيْ  ﴾فزادهم هللا مرضاً  ﴿ شٌك ونفاقٌ ﴾في قلوبهم مرضٌ  ﴿  وا فيه كما شكُّ  ﴾ولهم عذاٌب أليم ﴿،بما أنزل من القرآن فشكُّ
 يكذبهم في اّدعائهم اإليمان. :فمعناه﴾يُكذِّبون  ﴿ :ْن قرأومَ  . �بتكذيبهم آيات هللا عزَّ وجلَّ ونبيَّه  ﴾بما كانوا يكذبون  ﴿مؤلٌم 

الذين  :أَي﴾إنما نحن مصلحون  قالوا ﴿بالكفر وتعويق النَّاس عن اإليمان  ﴾ األرضال تفسدوا في  ﴾لهؤالء  المنافقين  ﴾وإذا قيل لهم ﴿
 : قالف،فردَّ هللا تعالى عليهم ذلك،نحن عليه هو صالٌح عند أنفسنا

 .ال يعلمون أنَّهم ُمفسدون ﴾هم هم المفسدون ولكن ال يشعرون أال إنَّ ﴿ 
ٍد ﴾وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن النَّاس ﴿ وهذا القول كانوا ،ال نفعل كما فعلوا :أَيْ  ﴾أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا﴿ �هم أصحاب محمَّ

(فأخبر هللا تعالى به عنهم ،يقولونه فيما بينهم
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 َسَوٓاٌء َعلَۡيِهۡم َءأَنَذۡرتَهُۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرهُۡم  اْ فَُروإِنَّ ٱلَِّذيَن كَ  ﴿
 ﴾ ٦َال يُۡؤِمنُوَن 

   
 اآلية – سواء عليهم ) إن الذين كفروا( :قوله تعالى

س�عيد اب�ن جبي�ر  عكرم�ة ع�ن محمد بن أبي محمد ع�ن وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن ]ك[ -2

_______________ 
الناش�ر: مؤسس�ة الت�اريخ العرب�ي،  ه�ـ)1393المؤلف: محمد الط�اهر ب�ن محم�د ب�ن محم�د الط�اهر ب�ن عاش�ور التونس�ي (المت�وفى:  )199/ 1وير (التحرير والتن  )12(

 م2000هـ/1420الطبعة: األولى،  لبنان –بيروت 
ِ ْبُن أُبَىٍّ اْبُن َسلُوَل َجا   )13( ا تُُوفَِّى َعْبُد هللاَّ ِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل لَمَّ ِ إِلَى َرُسوِل هللاَّ ِ ْبُن َعْبِد هللاَّ فََسأَلَهُ أَْن يُْعِطيَهُ قَِميَصهُ أَْن يَُكفَِّن فِيِه أَبَاهُ فَأَْعطَاهُ ثُمَّ َسأَلَهُ أَْن يَُصلَِّى   �-َء اْبنُهُ َعْبُد هللاَّ

 ِ ِ لِيَُصلَِّى َعلَْيِه فَقَاَم ُعَمُر فَأَ   �-َعلَْيِه فَقَاَم َرُسوُل هللاَّ ِ   �-َخَذ بِثَْوِب َرُسوِل هللاَّ ُ أَْن تَُصلَِّى َعلَْيِه فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ أَتَُصلِّى َعلَْيِه َوقَْد نَهَاَك هللاَّ ُ «   �-فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ إِنََّما َخيََّرنَِى هللاَّ
ةً) َوَسأَِزيُد َعلَى َسْبِعيَن فَقَاَل (اْستَْغفِْر لَهُْم أَْو الَ تَْستَْغفِْر لَهُْم إِْن تَْستَ   قَاَل إِنَّهُ ُمنَافٌِق.». ْغفِْر لَهُْم َسْبِعيَن َمرَّ

 ِ ُ َعزَّ َوَجلَّ (َوالَ تَُصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َماَت أَبًَدا َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبِرِه ). صحيح مسلم   �-فََصلَّى َعلَْيِه َرُسوُل هللاَّ المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن   )116/ 7ـ (َوأَْنَزَل هللاَّ

 عدد األجزاء: ثمانية أحزاء في أربع مجلدات الناشر: دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت هـ261وفاة  مسلم القشيري النيسابوري
دار  تحقيق: صفوان عدنان داوودي هـ)468لنيسابوري، الشافعي (المتوفى: المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ا  )4الوجيز للواحدي (   )14(

 1عدد األجزاء:  هـ 1415الطبعة: األولى،  دمشق، بيروت النشر: دار القلم , الدار الشامية 



)30( 
(أنهما نزلتا في يهود المدينة« :ـ اآليتين ﴾واإن الذين كفر﴿: في قولهعن ابن عباس 

14F

15( «. 
(آيتان نزلتا في قتال األح�زاب «: قال،الربيع بن أنس وأخرج عن ]ك[ -3

15F

 ﴾إن ال�ذين كف�روا س�واء عل�يهم﴿ :(16
  .»﴾ ولهم عذاب عظيم﴿إلى قوله 

 
   ]تعليق[ 
ن ه�ذا ال يخ�رج اآلي�ة م�ن عمومه�ا ف�ي قت�ال األح�زاب ف�إ أونزل�ت ف�ي اليه�ود  وس�واء ،هذه اآليات في وص�ف الك�افرين 

فهوالء ال تشملهم ه�ذا اآلي�ات.  -ألن بعض الكفار يؤمن بال قبل موته -ولكن من كتب هللا عليه أن يموت على الكفر،فتشمل كل كافر
 . أعلمعلى أن في كال األثرين ضعيفا اإلسناد فتبقي اآلية على عموم وصفها لكل كافر كتب هللا عليه أن يموت على الكفر وهللا

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 :﴾سواء عليهم  ﴿وتركوا توحيد هللا تعالى ،ستروا ما أنعم هللا عزَّ وجلَّ به عليهم من الهدى واآليات فجحدوها﴾إنَّ الذين كفروا  ﴿

فتهم   :﴾أأنذرتهم  ﴿معتدٌل ومتساٍو عندهم  في أبي جهٍل وخمسٍة من نزلت ﴾ال يؤمنون ﴿تركت ذلك  أم  ﴾لم تنذرهم أم  ﴿أعلمتهم وخوَّ
 .أهل بيته

 
ِطينِِهۡم قال َوإَِذا لَقُوْا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا  ﴿  ٓوْا إِنَّا قال ٓوْا َءاَمنَّا َوإَِذا َخلَۡوْا إِلَٰى َشيَٰ

  ﴾۱٤َمَعُكۡم إِنََّما نَۡحُن ُمۡستَۡهِزُءوَن 
 

 .اآلية -قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا)
 

اب�ن  أب�ي ص�الح ع�ن الكلبي عن علبي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عنأخرج الواحدي والث -4
وذلك أنهم خرجوا ذات ي�وم فاس�تقبلهم نف�ر ،نزلت هذه اآلية في عبد هللا  بن أُبَيٍّ وأصحابه «: قالعباس 

بي�د  فذهب فأخ�ذ،انظروا كيف أرد ع�نكم ه�ؤالء الس�فهاء :عبد هللا بن أُبَيٍّ قال ف �ب رسول هللا من أصحا
مرحبًا بالص�ديق س�يد بن�ي ت�يم وش�يخ اإلس�الم وث�اني رس�ول هللا  ف�ي الغ�ار الب�اذل نفس�ه : قالأبي بكر، ف

مرحب�اً بس�يد بن�ي ع�دي ب�ن كع�ب الف�اروق الق�وي ف�ي دي�ن هللا  : ق�الثم أخذ بي�د عم�ر ف،وماله لرسول هللا
سول هللا وختنه سيد بني هاشم م�ا مرحباً بابن عم ر: قالثم أخذ بيد علي ف،الباذل نفسه وماله لرسول هللا

فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعل�ت  ؟عبد هللا ألصحابه: كيف رأيتموني فعلتقال ثم افترقوا ف،رسول هللا خال
(فنزلت ه�ذه اآلي�ة ،فرجع المسلمون إلى النبي صلى هللا  علي�ه وس�لم وأخب�روه ب�ذلك،فأثنوا عليه  خيراً 

16F

17(  
 لسدي الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف.فإن ا،هذا اإلسناد واٍه جداً  .»

 
 ] تعليق[ 
(فقد ذكره الكناني كتاب�ه ف�ي الموض�وعاتقال وهو كما ،حكم المصنف رحمه هللا على األثر بكونه واه جداً  

17F

اإلم�ام ق�ال  .)18
كان رج�ال م�ن اليه�ود إذا لق�وا : لقا،اآلية ﴾ وإذا لقوا الذين آمنوا﴿َوابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ،السيوطي أخرج ابن جرير

أي عل�ى مث�ل م�ا أن�تم علي�ه  ﴾ إنا معك�م قالوا﴿وهم إخوانهم  ﴾ وإذا خلوا إلى شياطينهم﴿أنا على دينكم : قالوابعضهم  أوأصحاب النَّبِّي 
: ق�ال ﴾ ي طغي�انهمويمدهم ف�﴿يسخر بهم للنقمة منهم : قال ﴾ هللا يستهزئ بهم﴿ساخرون بأصحاب محمد : قال ﴾ إنما نحن مستهزؤون﴿

 يترددون.انتهيقال  ﴾ يعمهون﴿في كفرهم 
(أهل الكتاب اوهم منافقو ﴾ آمنا قالواوإذا لقوا الذين آمنوا ﴿وأخرج البيهقي في األسماء عن ابن عباس في قوله 

18F

19( . 
(ففي إسناد بشر بن عماره ض�عفه النس�ائي وغي�ره : أما أثر ابن عباس األول 

19F

إس�ناده محم�د ب�ن  وأم�ا األث�ر الث�اني: فف�ي.)20
 الحافظ ابن حجر متهم بالكذب.قال السائب الكلبي وهو ضعيف جداً 

وه�و الح�ال ف�ي جمي�ع المن�افقين إذا لق�وا .على ذلك فحمل اآلية على عمومها أولى فتكون نزلت في كل منافق ه�ذه ص�فته 
  ن وأظهروا لهم الوالء.الذين آمنوا ادعوا اإليمان ثم إذا خلوا إلى أمثالهم وأقرانهم استهزؤا بالمومني

 

_______________ 
ي�ب ق�ال: وك�ان اب�ن مع�ين حس�ن ال�رأي فيه،والعل�ة وله علتان األولى: محمد بن حبان التميم�ي ش�يخ الطب�ري وه�و ض�عيف قال�ه الح�افظ ف�ي التقر 108  1تفسير الطبري/   )15(

 الثانية: محمد بن إسحاق وفيه كالم معروف وتدلسه ال يخفي وقد عنعن في األثر 
عب�د هللا   قال فيه الطبري رحمه هللا: حدثت عن عمارة بن الحسن وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه الح�افظ ص�دوق س�يء الحف�ظ وك�ذلك ول�ده 109  1تفسير الطبري/ )16(

 يعزه إلى أحد  بن جعفر قال فيه: صدوق يخطئوقال  الحافظ بن كثير وقال: أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فبلغ بع أبا العاليه ولم 
 
 أليف: أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري.ت   31أثر ضعيف جدا أخرجه الواحدي في أسباب النزول   )17(

  سسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيعالناشر: مؤ
 الناشر: دار الكتب العلمية محمد بن الصديق الغماري المحقق: عبد هللا بن   لمؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن العراق الكنانيا) 397/ 2تنزيه الشريعة المرفوعة (   )18(

 2عدد األجزاء:  1981الطبعة: الثانية 
 هـ )911) المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: ( 165/ 1بالمأثور للسيوطي ( الدر المنثور في التفسير   )19(

 ] 15عدد األجزاء: [  م ]2003هـ ـ 1424سنة النشر: [  مصر –الناشر: دار هجر  تحقيق: مركز هجر للبحوث
 المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف هـ)748عثمان بن قَاْيماز الذهبي (المتوفى:  المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  )586/ 4تاريخ اإلسالم ت بشار (   )20(

 15عدد األجزاء:  م 2003الطبعة: األولى،   الناشر: دار الغرب اإلسالمي



)31( 

 

 ]تفسير مختصر لآلية[
 ﴾إلى شياطينهم﴿من المؤمنين وانصرفوا ﴾وإذا خلوا  ﴾﴿آمنَّا  قالوا ﴿ورأوهم ،إذا اجتمعوا مع المؤمنين ﴾وإذا لقوا الذين آمنوا  ﴿

 .ما نضمرهُمظهرون غير  ﴾إنَّما نحن مستهزئون ﴿على دينكم   :أَيْ  ﴾إنَّا معكم  قالوا ﴿كبرائِهم وقادتهم 
ُ يستهزىُء بهم  ﴿  هم  ﴿يجازيهم جزاء استهزائهم  ﴾هللاَّ ل أعمارهم  ﴾ويمدُّ في إسرافهم ومجاوزتهم القدر  ﴾في طغيانهم ﴿يُمهلهم ويطوِّ

(يتردَّدون ُمتحيِّرين﴾يعمهون  ﴿في الكفر 
20F

21(. 
 

ٞت  َكَصيِّبٖ  أوۡ  ﴿ َمآِء فِيِه ظُلَُمٰ َن ٱلسَّ بَِعهُۡم فِٓي َءاَذانِِهميَۡجعَ  َوبَۡرقٞ  َوَرۡعدٞ  مِّ نَ  لُوَن أََصٰ ُ  مِّ ِعِق َحَذَر ٱۡلَمۡوِتو َوٱلَّ َوٰ ٱلصَّ
فِِريَن    ﴾ ۱۹ُمِحيطُۢ بِٱۡلَكٰ

 
 .كصيب) ـ اآلية  أوقوله تعالى: ( 

 عن،م�رة وعن،ابن عباس عن،وأبى صالح،أبي مالك عن،من طريق السدي الكبير،أخرج ابن جرير ]ك[ -5
رس�ول هللا  م�نهربًا ،كان رجالن من المنافقين من أه�ل المدين�ة « :قالوابة وناس من الصحا،ابن مسعود

فجعال كلم��ا ،إل��ى المش��ركين فأص��ابهما ه��ذا المط��ر ال��ذي ذك��ر هللا في��ه رع��د ش��ديد وص��واعق وب��رق �
أص���ابهما الص���واعق جع���ال أص���ابعهما ف���ي آذانهم���ا م���ن الف���رق أن ت���دخل الص���واعق ف���ي مس���امعهما 

وإذا ل�م يلم�ع ل�م يبص�را قام�ا مكانهم�ا يمش�يان فجع�ال يق�والن: ،شيا إلى ضوئهوإذا لمع البرق م،فتقتلهما
ي ي��ده وحس��ن فأتياه فأس��لما ووض��عا أي��ديهما ف��،ليتن��ا ق��د أص��بحنا فن��أتي محم��داً فنض��ع أي��دينا ف��ي ي��ده

إذا  وكان المن�افقون،شأن هذين المنافقين الخارجين مثالً للمنافقين ال�ذين بالمدين�ةإسالمهما، فضرب هللا 
 أوأن ين��زل ف��يهم ش��يء  �ك��الم النب��ي  جعل��وا أص��ابعهم ف��ي آذانه��م فرق��اً م��ن �ض��روا مجل��س النب��ي ح

وإذا أض�اء له�م ،كما كان ذانك المنافق�ان الخارج�ان يجع�الن أص�ابعهما ف�ي آذانهم�ا،يذكروا بشيء فيقتلوا
(أوفإذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة ،مشوا فيه

21F

محم�د حينئ�ذ  دي�ن إن: ق�الوافتحاً مشوا في�ه و )22
وإذا أظل���م عل���يهم ،كم���ا ك���ان ذان���ك المنافق���ان يمش���يان إذا أض���اء لهم���ا الب���رقص���دق واس���تقاموا علي���ه 

هذا من أجل دين محمد وارت�دوا كف�ارا كم�ا :قالواوكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البالء ،قاموا
(ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما قال 

22F

23( « . 
 

   ] تعليق[ 
لكن هذا المثال الذي ذكره هللا تعالى في المنافقين يعم كل منافق هذا ،هذا أثر ضعيف اإلسناد فال يصح كسبب نزول 

 ﴿البالء رجع عن اإلسالم كما وصف هللا حالهم في قوله  أويستبشر بالخير إذا جاءه ثم إذا أصابه شيء من الفتنة  دوماً فالمنافق ،حاله
َ َعلَٰى َحۡرٖفۖ َمن يَعۡ َوِمَن ٱلنَّاِس  لَِك هَُو فَإِۡن أََصابَهُۥ َخۡيٌر ٱۡطَمأَنَّ بِِهۦۖ َوإِۡن  بُُد ٱلَّ ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةَو َذٰ أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ ٱنقَلََب َعلَٰى َوۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّ

 .]الحو[﴾ ۱۱ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِيُن 
ِصيبَةٞ  إِنَّ ِمنُكۡم لََمن لَّيُبَطِّئَنَّ وَ  ﴿ :تعالىقال و بَۡتُكم مُّ َعهُۡم َشِهيدٗ قَۡد أَۡنَعَم ٱقال  فَإِۡن أََصٰ ُ َعلَيَّ إِۡذ لَۡم أَُكن مَّ َن ٱ ۷۲ا لَّ بَُكۡم فَۡضٞل مِّ ِ َولَئِۡن أََصٰ لَّ

لَ  لَيَقُولَنَّ َكأَن لَّۡم تَُكۢن بَۡينَُكۡم َوبَۡينَهُۥ َمَودَّةٞ   .]النساء[ ﴾۷۳ا ا َعِظيمٗ ۡيتَنِي ُكنُت َمَعهُۡم فَأَفُوَز فَۡوزً يَٰ
 .فحمل اآلية على عمومها أولى وهللا تعالى أعلم  
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .في ذلك السَّحاب :﴾فيه  ﴿من السَّحاب  :﴾من السَّماء  ﴿كأصحاب مطٍر شديٍد  أو﴾كصيٍِّب  أو ﴿
ٍل بالسَّحاب﴾ظلماٌت ورعٌد ﴿  .وهو صوت َملٍَك ُموكَّ
  .ي تخرج منهوهي النَّار الت﴾وبرق ﴿
 .أهل هذا المطر :يعني﴾يجعلون أصابعهم في آذانهم  ﴿
وت ﴾من الصواعق ﴿ عد يسدُّون آذانهم بأصابعهم كيال يموتوا بشدَّة ما يسمعون من الصَّ فالمطر َمثٌَل للقرآن لما ،من شدَّة صوت الرَّ

فوا به من الوعيد وذكر ا،فيه من حياة القلوب وجعل ،والبرُق مثٌل لحجو القرآن وما فيه من البيان،لنَّاروالظُّلماُت َمثٌَل لما ُخوِّ
فيؤدِّي ،األصابع في اآلذان حذر الموت مثٌَل لجعل المنافقين أصابعهم في آذانهم كيال يسمعوا القرآن مخافةَ ميل القلب إلى القرآن

ٍد   .والكفر موتٌ ،وذلك عندهم كفرٌ ،�ذلك إلى اإليمان بمحمَّ
ُ محيطٌ بالكافر﴿ (ُمهلكهم وجامعهم في النَّار﴾ين وهللاَّ

23F
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َ َال يَۡستَۡحِيۦٓ أَن يَۡضِرَب َمثَٗال  ﴿ ا بَُعوَضةٗ إِنَّ ٱلَّ ا ٱلَِّذيَن   مَّ بِِّهۡمۖ َوأَمَّ ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا فَيَۡعلَُموَن أَنَّهُ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ فََما فَۡوقَهَاو فَأَمَّ
_______________ 

  )6الوجيز للواحدي (  )21(
 في المخطوط [وفتحا] بالواو  )22(
الح��افظ ف��ي التقري��ب: ص��دوق كثي��ر الخط��أ يغ��رب، وق��د أكث��ر ع��ن الس��دي به��ذه السلس��لة الت��ي ذكره��ا وف��ي إس��ناده أس��باط ب��ن نص��ر ق��ال عن��ه  154  1تفس��ير الطب��ري/  )23(

قلت ألبي عبد هللا:السدي كيف هو  المؤلف،والسدي أيًضا متكلم فيه واألكثر على تضعيفه كما في تهذيب ابن حجر وانتقد على األمام مسلم اإلخراج له وعن أحمد بن محمد قال:
لة الت�ي ذكره�ا حديثه لمقارب وانه لحسن الحديث إال أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه فجعل يستعظمه،وقد أكثر اإلمام اب�ن جري�ر إخ�راج ه�ذه السلس�؟ قال: أخبرك أن 

 المؤلف،وأخرجها الحاكم في مستدركه في حديث قال فيه صحيح على شرط الشيخين،فال تعالى أعلم
 )8الوجيز للواحدي (  )24(



)32( 
َذا َمثَٗالۘ  َكفَُروْا فَيَقُولُوَن َماَذٓا أََرادَ  ُ بِهَٰ  او َوَما يُِضلُّ بِِهۦٓ ا َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيرٗ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيرٗ   ٱلَّ

ِسقِيَن    ﴾ ۲٦إِالَّ ٱۡلفَٰ
 

 قوله تعالى: (إن هللا  ال يستحي أن يضرب مثالً ) ـ اآلية 

قول�ه: (م�ثلهم كمث�ل  نلما ضرب هللا  هذين المثلين للمنافقي « :السدي بأسانيده أخرج ابن جريرعن ]ك[ -6
المن�افقون: هللا أعل�ى وأج�ل م�ن أن يض�رب ه�ذه ق�ال كصيب من الس�ماء)  أو( :قولهالذي استوقد ناراً) و

((إن هللا  ال يستحي أن يضرب مثالً) إلى قوله (هم الخاسرون): فأنزل هللا،األمثال
24F

25(  «. 
عن ،ابن جريج عن،بد الرحمنموسى بن ع  عن،وأخرج الواحدي من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي  -7

[س��ورة  ﴾وإن يس��لبهم ال��ذباب ش��يئاً ﴿ق��ال: ف إن هللا  ذك��ر آله��ة المش��ركين «: ق��الاب��ن عب��اس  عن،عط��اء
أن�زل  أرأيت حيث ذك�ر هللا  ال�ذباب والعنكب�وت فيم�ا: قالواالحج] وذكر كيد اآللهة فجعله كبيت العنكبوت ف
(ل هللا  هذه اآليةفأنز ؟من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا

25F

 .عبد الغني واه جداً .» )26
 قال ،لم��ا ذك��ر هللا  العنكب��وت وال��ذباب  « :عن  قت��ادة،عب��د ال��رزاق ف��ي تفس��يره: أخبرن��ا معم��رق��ال و -8

(المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل هللا هذه اآلية
26F

وأخرج ابن أبي ح�اتم ع�ن الحس�ن .» )27
ما يشبه هذه  أوالمشركون: ما هذا من األمثال فيضرب قال  ﴾اس ضرب مثليا أيها الن﴿لما نزلت   «: قال

(ـ اآلية ﴾إن هللا  ال يستحي أن يضرب مثالً ﴿فأنزل هللا              األمثال 
27F

وأنس�ب ،القول األول أصح إسناداً  :قلت .  )28
ادة والحس�ن حك�اه قت� وما أوردن�اه ع�ن،وذكر المش�ركين ال يالئ�م ك�ون اآلي�ة مدني�ة،بما تقدم أول السورة

 .وهو  أنسب »اليهودقالت « عنهما الواحدي بال إسناد بلفظ
 

 ]  تعليق[ 
بعب�د فأما األول فقد ضعفه المؤلف  .ذكر المؤلف رحمه هللا في سبب نزول هذه اآلية ثالث آثار وكلها ال يصح منها شيء  

(الغني بن سعيد الثقفي فقد ضعفه ابن يونس وغيره
28F

ني فمن رواي�ة معم�ر ع�ن قت�ادة وروايت�ه عن�ه ض�عيفة تكل�م فيه�ا . وأما األثر الثا)29
(مالك بن أنس وضعفه الدراقطنى في العلل

29F

وأما أثر الحسن فمرسل وروى عن السدي نح�وه وق�د عل�ق المؤل�ف علي�ه بكون�ه غي�ر  .)30
ة ل�و ص�ح إس�نادها ف�ال م�انع م�ن م�ع كونه�ا مدني� :الئق بنزول اآلية ألن ذكر المشركين ال يالئم سبب نزول اآلية لكونها مدني�ة أق�ول

  .معاً  فيكون سبب النزول في منافقي أهل المدينة والمشركين .مكان بلوغ اآلية المشركين وهم بمكةإل قول المشركين ذلك 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
باب والعنكبوت ف�ي كت.اآلية ﴾إنَّ هللا ال يَْستَْحيِ  ﴿ ا ضرب هللا سبحانه الَمثل للمشركين بالذُّ م�ا يش�به ه�ذا : ق�الواو،اب�ه ض�حكت اليهودلمَّ

زاي�دةٌ  "م�ا  "﴾ما بعوضةً  ﴿أَْن يُبيَِّن شبهاً ﴾أن يضرب مثالً  ﴿ال يترك وال يخشى ﴾إنَّ هللا ال يَْستَْحيِ  ﴿ :فأنزل هللا تعالى،كالم هللا سبحانه
دة إنَّ هللا تع�الى ال يت�رك ض�رب المث�ل  :معنىوال،فما هو أكب�ر منه�ا :يعني﴾فما فوقها ﴿.بعوضة :الواحدة،صغار البق :والبعوض،مؤكِّ

�ةً عل�ى َم�ْن جح�د،ببعوضٍة فما فوقها إذا علم أنَّ فيه عبرةُ لم�ن اعتبر �ا ال�ذين آمن�وا فيعلم�ون ﴿واس�تكبر   وحجَّ أنَّ المث�ل وق�ع ف�ي ﴾فأمَّ
ا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا بهذا مثالً  ﴿،حقِّه أَيُّ فائ�دٍة ف�ي  :بهذا من األمثال؟ والمعنى أنَّه�م يقول�ون أَيُّ شيٍء أراد هللا :أَيْ ﴾وأَمَّ

وذل�ك ،أراد هللا به�ذا المث�ل أن يض�لَّ ب�ه كثي�راً م�ن الكافرين :أَيْ ﴾يضلُّ ب�ه كثي�راً◌ً  ﴿: قالضرب هللا المثل بهذا؟ فأجابهم هللا سبحانه ف
بونه  قونه ألنَّهم يعرف،من الم�ؤمنين﴾ويهدي به كثي�راً  ﴿أنَّهم يُنكرونه ويُكذِّ الكافرين الخ�ارجين ﴾وم�ا يض�لُّ ب�ه إالَّ الفاس�قين ﴿ون�ه ويص�دِّ

(عن طاعته
30F

31(. 
 

َبو أَفََال تَۡعقِلُوَن  ﴿   ﴾ ٤٤أَتَۡأُمُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبِرِّ َوتَنَسۡوَن أَنفَُسُكۡم َوأَنتُۡم تَۡتلُوَن ٱۡلِكتَٰ
 

 .قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر)

نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي  «: ق�الابن عباس  أبي صالح عن طريق الكلبي عنأخرج الواحدي والثعلبي من  .9

_______________ 
 من طريق السدي وقد تقدم الكالم فيه وفي أسباط بن نصر،واألثر إلى أسباط صحيح اإلسناد.   1ج: 177خرجه ابن جرير في تفسيرة أ  )25(
 وعبد الغني بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه ابن يونس،له ترجمة في لسان الميزان،قال ابن حجر: ابن يونس اعلم به. 33أسباب النزول للواحدي    )26(
 هجرية 211المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة   41  1تفسير عبد الرزاق الصنعاني/   )27(

وهو من طريق معم�ر ع�ن قت�ادة كم�ا ذك�ر المص�نف،وفي رواي�ة معم�ر ع�ن الع�راقيين نظ�ر  177  1تفسير الطبري/3عدد األجزاء:  الطبعة: األولى الناشر: دار الكتب العلمية
 وقتادة عراقي

 المؤلف: اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  1ج:  69تفسير ابن أبي حاتم    )28(
 مرسل وذكر نحوه عن السدي مرسالً  تحقيق: أسعد محمد الطيب 10عدد األجزاء/  صيدا –دار النشر: المكتبة العصرية 

 )623/ 5تاريخ اإلسالم  (   )29(
الطبعة االولى  شارع عسير الناشر: دار طيبة الرياض  هجرية 385  306 الحافظ أبي الحسن علي بن ُعَمر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني أليف: 40/ 4علل الدراقطنى    )30(

  تحقيق وتخري/ د. محفوظ الرحمن زين هللا م 1985 هـ  1405
 )9الوجيز للواحدي (  )31(



)33( 

 

ك��ان الرج��ل م��نهم يق��ول لص��هره ول��ذوي قرابات��ه ولم��ن بين��ه وبي��نهم رض��اع م��ن ،يه��ود أه��ل المدين��ة
وك�انوا ي�أمرون ،المسلمين: اثب�ت عل�ى ال�دين ال�ذي أن�ت علي�ه وم�ا ي�أمرك ب�ه ه�ذا الرج�ل ف�إن أم�ره حق

(الناس بذلك وال يفعلونه
31F

32(«. 
 

 ] تعليق[ 
اآلي�ة ت�وبيخ لك�ل م�ن ي�أمر الن�اس بالطاع�ة والب�ر وف�الكلبي ك�ذاب وأب�ي ص�الح ض�عيف.  .تقدم القول في إسناد هذا األث�ر 

كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة ّهللا  :قاالوقد ذكر ابن كثير عن السدي وقتادة  .والخير ثم هو ال يأتيه على سبيل االستهانه
(، ويخالفون، فعيّرهم ّهللا عز وجلّ وبتقواه وبالبر

32F

33(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فأنزل هللا تع�الى ،وال يؤمن�ون ب�ه،اثبت�وا عل�ى م�ا أن�تم علي�ه :كانت اليه�ود تق�ول ألقرب�ائهم م�ن المس�لمين ﴾أتأمرون الناس بالبرِّ  ﴿

  �باإليمان بمحمد ﴾أتأمرون الناس بالبر ﴿ :توبيخاً لهم
�ٍد  ﴾وأن�تم تتل��ون الكت��اب  ﴿كم ف��ال تأمرونه�ا ب��ذلك وتترك��ون أنفس� ﴾وتنس�ون  ﴿ أف��ال  ﴿ونعت��ه  �تق�رؤون التَّ��وراة وفيه�ا ص��فة محمَّ

(أنَّه حقٌّ فتتَّبعونه ﴾تعقلون 
33F

 .؟!)34
 

بِ  ﴿ َرٰى َوٱلصَّٰ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألٓخِ  ينَ  ٴِإِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوٱلَِّذيَن هَاُدوْا َوٱلنََّصٰ لِحٗ َمۡن َءاَمَن بِٱلَّ ا فَلَهُۡم أَۡجُرهُۡم ِعنَد ِر َوَعِمَل َصٰ
  ﴾ ٦۲َربِِّهۡم َوَال َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَال هُۡم يَۡحَزنُوَن 

 
 (إن الذين آمنوا والذين هادوا). :قوله تعالى

س�لمان: ق�ال « : قالمجاهد  أخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح عن  ]ك[ .10
إن ﴿ف�ذكرت م�ن ص�التهم وعب�ادتهم فنزل�ت:،أهل دي�ن كن�ت معه�م  هللا  عليه وسلم عن سألت النبي صلى

(اآلية ﴾الذين آمنوا والذين هادوا
34F

35(«. 
لما قص سلمان على رس�ول هللا  قص�ة  « : قالوأخرج الواحدي من طريق عبد هللا  بن كثير عن مجاهد  .11

إن ال�ذين آمن�وا وال�ذين ﴿ :فنزل�ت ضاألرس�لمان: فأظلم�ت عل�ي  ق�ال   » ه�م ف�ي الن�ار « : ق�الأص�حابه 
(فكأنما كشف عني جبل: قال ﴾يحزنون﴿إلى قوله  ﴾هادوا

35F

36( «. 
(نزلت هذه اآلية في أصحاب سلمان الفارسي «: قالالسدي  وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن .12

36F

37( «. 
 
 ]تعليق[

م�ن ه�ذه اآلث�ار ال يخل�و إس�نادها م�ن وكل ،ذكر المؤلف رحمه ثالثة آثار في ك�ون ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي س�لمان الفارس�ي 
 .وقد ذكر اإلمام ابن جرير أثر السدي مطوال ً وأنا أذكره هنا بطوله للفائدة،قالم

إن ال�ذين آمن�وا وال�ذين ﴿:ثن�ا أس�باط ب�ن نص�ر ع�ن الس�دي: ق�الثن�ا عم�رو : ق�الحدثني موس�ى ب�ن ه�ارون  :ابن جريرقال 
وكان اب�ن المل�ك ،وكان م�ن أش�رافهم،وكان س�لمان م�ن جن�د نيس�ابور،ان الفارس�ينزلت هذه اآلية في أص�حاب س�لم: قالاآلية ﴾هادوا

فبينم�ا هم�ا ف�ي الص�يد إذ رف�ع لهم�ا بي�ت ،وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً ،ال يقضي واحد منهما أمرا دون صاحبه ◌ً صديقا له مواخيا
ال��ذي يري��د أن يعل��م ه��ذا ال يق��ف : ق��الم��ا ه��ذا ف فس��أاله،فأتي��اه ف��إذا هم��ا في��ه برج��ل ب��ين يدي��ه مص��حف يق��رأ في��ه وه��و يبكي،م��ن خباء
ه�ذا كت�اب ج�اء م�ن عن�د هللا أم�ر في�ه بطاعت�ه  :لهم�اق�ال فنزال إلي�ه ف،فإن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه ف�أنزال حت�ى أعلمكم�ا،موقفكما

إلنجيل الذي أنزل�ه هللا  عل�ى فقص عليهما ما فيه وهو ا،فيه أن ال تزني وال تسرق وال تأخذ أموال الناس بالباطل،ونهى عن معصيته
حتى ك�ان عي�د ،فلم ي�زاال مع�ه ك�ذلك يتعلم�ان من�ه،إن ذبيحة قومكم�ا عليكم�ا ح�رام :لهماقال و،فوقع في قلوبهما وتابعاه فأسلما،عيسى

عن�ك  إن�ي: ق�الو،فدعاه إلى صنيعه ليأكل م�ع الن�اس ف�أبى الفتى،ثم جمع الناس واألشراف وأرسل إلى ابن الملك،للملك فجعل طعاما
م�ا أم�رك : ق�الفبعث الملك إل�ى ابن�ه ف�دعاه و،فلما أكثر عليه من الرسل أخبرهم أنه ال يأكل من طعامهم،مشغول فكل أنت وأصحابك

ف�دعا ،ل�ه المل�ك م�ن أم�رك به�ذا؟ ف�أخبره أن الراه�ب أم�ره بذلكق�ال ف،إنا ال نأكل من ذبائحكم إنكم كفار ليس تحل ذبائحكم: قالهذا؟ 
ق�ال ف،ولكن أخ�رج م�ن أرض�نا فأجل�ه أجال،ل�وال أن ال�دم فين�ا عظ�يم لقتلت�ك :ل�هق�ال ،ص�دق ابنك: ق�اليقول ابن�ي؟  ماذا: قالالراهب ف

فخرج الراهب ،إن كنتما صادقين فإنا في بيعة بالموصل مع ستين رجالً نعبد هللا  فيها فأتونا فيها :لهماقال فقمنا نبكي عليه  ف :سلمان

_______________ 
 طريقة  كذاب وأبي صالح ضعيف وقد تقدم قول المؤلف فيهما والكلبي الذي روي الحديث من 33أسباب النزول للواحدي ص )32(
 هـ ] 774- 700مؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ ال )246/ 1تفسير ابن كثير (   )33(

 8اء: عدد األجز م 1999 هـ 1420الطبعة: الثانية  الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع المحقق: سامي بن محمد سالمة
 )14الوجيز للواحدي (  )34(
 مجاهد لم يسمع من سلمان،كذلك رواية ابن أبي نجيح عنه مرسلة وقد تقدم 126/1تفسير ابن أبي حاتم    )35(
ـ� اآلي�ة ق�ال )ن ه�ادوا : إن ال�ذين آمن�وا وال�ذي(ع�ن مجاه�د قول�ه  323  1وإسناده ضعيف، وله شاهد عن�د الطب�ري ف�ي التفس�ير/ 34أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص  )36(

وما رأى من أعمالهم؟ قال: لم يموتوا عل�ى اإلس�الم،قال س�لمان: فأظلم�ت عل�ي األرض   وذك�ر اجتهادهم،فنزل�ت ه�ذه اآلية،ف�دعا  :«سلمان الفارسي للنبي عن أولئك النصارى 
 وهو  مرسل أيضا.   » سلمان فقال: نزلت هذه اآلية في أصحابك

  321  1ه /رواه ابن جرير في تفسير )37(



)34( 
فلم�ا  ،انطلق بنا وابن المل�ك يق�ول: نع�م وجع�ل اب�ن المل�ك يبي�ع متاع�ه يري�د الجه�از :البن الملك فجعل يقول،وبقي سلمان وابن الملك

فكان سلمان ،وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان،أبطأ على سلمان خرج سلمان حتى أتاهم، فنزل على صاحبه وهو  رب البيعة
م حدث تتكلف من العبادة ما ال تطيق وأنا خائف أن تفت�ر وتعج�ز ف�ارفق إنك غال :له الشيخقال ف،معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه

ثم إن ،فخ�ل عن�ي: ق�الب�ل ال�ذي تص�نع : قال،ال�ذي أص�نع أوله سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفض�ل قال ف،بنفسك وخفف عليها
ولكني رج�ل أض�عف ،ه�ؤالء منه�ا لفعل�ت أتعلم أن هذه البيعة لي وأنا أحق الناس به�ا ول�و ش�ئت أن أخ�رج: قالصاحب البيعة دعاه ف

فإن شئت أن تقيم ههنا فأقم وإن ش�ئت ،عن عبادة هؤالء وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون عبادة من هؤالء
ن به�ا وأوص�ى س�لمان: فأن�ا أك�ون ف�ي ه�ذه فأق�ام س�لماق�ال هذه : قالله سلمان أي البيعتين أفضل أهال؟  قال ،أن تنطلق معي فانطلق

إن أردت أن  :لس�لمانقال ف،فكان سلمان يتعبد معهم، ثم إن الشيخ العالم أراد أن يأتي بي�ت المق�دس،صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان
ف��انطلق ،ال ب��ل تنطل��ق معي: ق��ال ؟أق��يم أم ل��ه س��لمان: أيهم��ا أفض��ل أنطل��ق مع��ك ق��ال ف،وإن ش��ئت أن تق��يم فأقم،تنطل��ق مع��ي ف��انطلق

وانطلقا ،فل�م يكلم�ه ول�م ينظ�ر إلي�ه،يا سيد الرهب�ان ارحمن�ي يرحم�ك هللا :فلما رآهما نادى،ُمْقعٍد على ظهر الطريق ملقىفمروا ب،معه
فخرج سلمان يسمع م�نهم ،األرضالشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل قال ف،حتى أتيا بيت المقدس

 :ل�ه الش�يخقال ف،أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من األنبياء وأتباعهمقال: الك يا سلمان؟ م :له الشيخقال ف،فرجع يوما حزينا
وأما أنت فش�اب لعل�ك ،يا سلمان ال تحزن فإنه قد بقي نبي ليس من نبي بأفضل تبعا منه وهذا زمانه الذي يخرج فيه وال أراني أدركه

نعم هو مختوم : قال ؟فأخبرني عن عالمته بشيء :له سلمانقال ف،ن به واتبعهأن تدركه وهو يخرج في أرض العرب فإن أدركته فآم
ي�ا س�يد الرهب�ان ارحمن�ي : ق�الثم رجع�ا حت�ى بلغ�ا مك�ان الُمْقَع�د فناداهم�ا ف،وهو يأكل الهدية وال يأكل الصدقة،في ظهره بخاتم النبوة

فجعل س�لمان ،فق�ام ص�حيحا يش�تد،ق�م ب�إذن هللا: ق�الوودع�ا ل�ه  األرضفعطف إليه حم�اره فأخ�ذ بي�ده فرفع�ه فض�رب ب�ه ،يرحمك هللا
ثم إن س�لمان ف�زع فطل�ب الراه�ب فلقي�ه رج�الن م�ن ،وسار الراهب فتغيب ع�ن س�لمان وال يعل�م س�لمان،يتعجب وهو ينظر إليه يشتد

قال ،إل�ى المدين�ةنعم راع�ي الص�رمة ه�ذا فحمل�ه ف�انطلق ب�ه : قالالعرب من كلب فسألهما هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته 
فكان يرعى عليها هو وغالم لها يتراوحان الغنم ه�ذا ،فاشترته امرأة من جهينة،سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط

أش�عرت أن�ه قال: فبينا هو يوما يرعى إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه ف،�فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد ،يوما وهذا يوما
ل�ه س�لمان: أق�م ف�ي الغ�نم حت�ى آتي�ك فه�بط س�لمان إل�ى المدين�ة فنظ�ر إل�ى النب�ي ودار ق�ال اليوم المدينة رج�ل ي�زعم أن�ه نبي،فقد قدم 

فلما رآه أتاه وكلمه ثم انطلق فاشترى بدينار ببعضه ش�اة وببعض�ه ،فأرسل ثوبه حتى خرج خاتمه،فلما رآه النبي عرف ما يريد،حوله
ث�م انطل�ق فاش�ترى   .»ال حاجة لي بها فأخرجها فليأكلها المس�لمون :«قال هذه صدقة  :سلمانقال  .»؟ذاما ه :«قال ف،خبزا ثم أتاه به

فبين�ا ه�و  يحدث�ه إذ ،فقع�د ف�أكال جميع�ا منها .»فاقع�د «:ق�اله�ذه هدي�ة قال:  » .؟ما هذا :«قال فأتى به النبي ف،بدينار آخر خبزا ولحما
فلم�ا ف�رغ س�لمان م�ن ثنائ�ه ،مون ويص�لون ويؤمن�ون ب�ك ويش�هدون أن�ك س�تبعث نبياً ك�انوا يص�وق�ال: ف،ذكر أصحابه فأخبره خبرهم

ل��و أدرك��وك ص��دقوك  :ل��ه س��لمانق��ال فاش��تد ذل��ك عل��ى س��لمان وق��د ك��ان  »ي��ا س��لمان ه��م م��ن أه��ل الن��ار: «ل��ه نب��ي هللا ق��ال عل��يهم 
فك�ان إيم�ان اليه�ود  ﴾م�ن آم�ن ب�ال  والي�وم اآلخ�ر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ﴿:فأنزل هللا هذه اآلية،واتبعوك

أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بس�نة موس�ى فل�م ي�دعها ول�م يتب�ع 
محمد، فم�ن ل�م يتب�ع  وإيمان النصارى أنه من تمسك باإلنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبوال منه حتى جاء،عيسى كان هالكا

 انتهى قلت غريب اإلسناد.محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى واإلنجيل كان هالكا 
قال اآلية  ﴾إن الذين آمنوا والذين هادوا  ﴿حدثني حجاج عن ابن جريو عن مجاهد قوله : قالحدثنا الحسين : قالالقاسم  :حدثناقال ثم 

 األرضفأظلم�ت عل�ي  :س�لمانق�ال ل�م يموت�وا عل�ى اإلس�الم  : ق�الوما رأى من أعمالهم ،نصارىال أولئكسلمان الفارسي للنبي عن 
م�ن م�ات عل�ى دي�ن عيس�ى  :« �النبي قال ثم  .»نزلت هذه اآلية في أصحابك« : قالفدعا سلمان ف،وذكر اجتهادهم فنزلت هذه اآلية

 انتهي .»ولم يؤمن بي فقد هلك ومن سمع بي اليوم،ومات على اإلسالم قبل أن يسمع بي فهو  على خير
 .باقية على حالها على قولين أم وقد اختلف أهل العلم هل هذه اآلية منسوخة  :قلت
َوَم�ْن ﴿ :] اآلية. منسوخ بقول�ه تع�الى17 :[الحو ﴾إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا﴿ :القرطبي رحمه هللا روي عن ابن عباس أن قولهقال 

ليست بمنسوخة. وهى فيمن ثبت على إيمان�ه م�ن الم�ؤمنين  :غيرهقال ] اآلية. و85 :[آل عمران ﴾َر اِألْسالِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ يَْبتَِغ َغيْ 
(بالنبي عليه السالم

37F

 .انتهي )38
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .في دين اليهوديَّة دخلوا ﴾والذين هادوا ﴿باألنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك  :أَيْ  ﴾إن الذين آمنوا  ﴿
 وهم قوٌم يعبدون النُّجوم ،الخارجين من دين إلى دين ﴾ والنصارى والصابئين  ﴿
 .من هؤالء﴾َمْن آمن  ﴿
ٍد عليه السَّالم؛ ألنَّ الدليل قد قام أنَّ َمْن لم يؤمن به ال يكون عمله صالحاً  ﴾بال واليوم اآلخر وعمل صالحاً ﴿  .باإليمان بمحمَّ
 .)38F39( ﴾م عند ربِّهم وال خوٌف عليهم وال هم يحزنون فلهم أجره﴿ 

 
ُ قال  َخَال بَۡعُضهُۡم إِلَٰى بَۡعضٖ  ٓوْا َءاَمنَّا َوإَِذاقال َوإَِذا لَقُوْا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا  ﴿ ثُونَهُم بَِما فَتََح ٱلَّ  ٓوْا أَتَُحدِّ

وُكم بِهِۦ ِعنَد َربُِّكۡمو أَفََال تَ    ﴾ ۷٦ۡعقِلُوَن َعلَۡيُكۡم لِيَُحآجُّ
 

_______________ 
تحقي�ق: س�مير  ه�ـ) 671المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بك�ر ب�ن ف�رح األنص�اري الخزرج�ي ش�مس ال�دين القرطب�ي (المت�وفى:  )436/ 1تفسير القرطبي ـ  (   )38(

  م 2003هـ/  1423الطبعة:  الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية البخاري
 )19وجيز للواحدي ( ال )39(



)35( 

 

 .(وإذا لقوا) ـ اآلية :قوله تعالى

 ي�ا إخ�وان الق�ردة « ق�ال ي�وم قريظ�ة تح�ت حص�ونهم ف �قام النبي  «: قالمجاهد   أخرج ابن جريرعن .13
بعضهم لبعض: من أخب�ر به�ذا محم�داً م�ا خ�رج ه�ذا إال قال ف  »ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت  

(فنزلت  اآلية،عليكم ليكون لهم حجة عليكم  أتحدثونهم بما فتح هللا،منكم
39F

40(«. 
آمن�ا أن ص�احبكم : ق�الواك�انوا إذا لق�وا ال�ذين آمن�وا   «: ق�الابن عب�اس  وأخرج من طريق عكرمة عن .14

فإنكم كن��تم ،أتح��دثوا الع��رب به��ذا: ق��الواوإذا خ��ال بعض��هم إل��ى بع��ض ،ولكن��ه إل��يكم خاص��ة،رس��ول هللا
 .»ـ اآلية   )40F41( ﴾وإذا لقوا الذين﴿هللا   تستفتحون به عليهم فكان منهم، فأنزل

وكانوا يأتون المؤمنين من العرب ،نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا «: قالالسدي  وأخرج عن .15
بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح هللا  عليكم من العذاب ليقول�وا نح�ن أح�ب إل�ى هللا  قال ف،بما تحدثوا به

(منكم وأكرم على هللا  منكم
41F

 .» ؟)42
 

 ]  تعليق[ 
 -فالسبب األول والثالث واحد . ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في تفسير هذه اآلية ثالث آثار وكل واحد منها ال يصح إسناده 

وهو أن هللا تعالى ابتالهم بكفرهم وعاقبهم بأن جعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت وكانوا يخفون ذلك فلما حدثوا المؤمنين بم�ا 
 .أتحدثون المؤمنين بما قضي هللا عليكم ليكون لهم حجة عليكم قالوا،والفتح المراد به هنا القضاء والحكم -هللا عليهم  فتح

بعض�هم ل�بعض إنك�م كن�تم تس�تفتحون بمحم�د ق�ال ف،حق ولكن�ه خ�اص بالعرب �والسبب الثاني أن بعضهم شهد بأن محمد  
نْقتُلُُكْم مع�ه قَْت�َل َع�اٍد ،إِنَّ نَبِيًّ�ا يْبَع�ُث اآلَن نتبع�ه قَ�ْد أَظَ�لَّ َزَمانُ�هُ  :فََك�انُوا يَقُولُ�ونَ  «: ق�الكم�ا روى اإلم�ام اب�ن جري�ر  .قبل بعثته عليهم

 انتهي .)42F43(»َوإَِرمَ 
 فكان هذا حجة للمؤمنين عليهم فتناهوا فيما بينهم أن يتحدثوا بمثل هذا. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
دٍ ﴾آمنا قالوا ﴿فقي اليهود منا :يعني﴾وإذا لقوا الذين آمنوا ﴿  :يعن�ي﴾وإذا خ�ال بعض�هم إل�ى بعض ﴿وهو نبيٌّ صادٌق نجده في كتبنا ،بمحمَّ

�ٍد ﴾أتح�دثونهم ﴿: ق�الواإذا رجع هؤالء المنافقون إلى رؤسائهم الموهم ف من ص�فة ﴾بم�ا ف�تح هللا عل�يكم ﴿ - � -أتخبرون أص�حاب محمَّ
وكم ﴿النَّبيِّ الُمبشَّر به  كف�رتم ب�ه بع�د أن وقف�تم عل�ى  :يقول�ون،ف�ي اآلخرة﴾عند ربكم ﴿بما قلتم لهم ﴾به ﴿كم ويخاصموكم ليجادلو﴾ليحاجُّ

(أفليس لكم ذهن اإلنسانيَّة؟﴾أفال تعقلون ﴿صدقة 
43F

44(. 
 

َب بِأَۡيِديِهمۡ  فََوۡيلٞ  ﴿ ِ لِيَۡشتَُروْا بِ  لِّلَِّذيَن يَۡكتُبُوَن ٱۡلِكتَٰ َذا ِمۡن ِعنِد ٱلَّ   ا قَلِيٗالۖ هِۦ ثََمنٗ ثُمَّ يَقُولُوَن هَٰ
ا َكتَبَۡت أَۡيِديِهۡم َوَوۡيلٞ  فََوۡيلٞ  مَّ ا يَۡكِسبُونَ  لَّهُم مِّ مَّ  ﴾ ۷۹ لَّهُم مِّ

 .اآلية -قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) 

(نزلت هذه اآلية في أهل الكتاب  «: قالابن عباس  أخرج النسائي عن ]ك[ .16
44F

45( «. 
وج�دوا ،نزل�ت ف�ي أحب�ار اليهود «: ق�الاب�ن عب�اس   عن،اتم م�ن طري�ق عكرم�ةوأخرج ابن أب�ي ح� ]ك[ .17

أكحل أعين ربع�ة جع�د الش�عر حس�ن الوج�ه فمح�وه ،صلى هللا  عليه وسلم مكتوبة في التوراة صفة النبي
(نجده طويال أزرق سبط الشعر: قالواحسداً منهم وبغياً و

45F

46( «. 
 

 ]  تعليق[ 
غي�ر أن�ه ق�ال وأما الث�اني فف�ي إس�ناده م .أما األول منهما فصحيح اإلسناد :ية أثرينذكر رحمه هللا في سبب نزول هذه اآل 

_______________ 
 مرسل ضعيف في إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف 1/ 371تفسير الطبري  )40(
وفي إسناده محمد بن حميد شيخ ابن جرير وهو ضعيف،وكذلك محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الرواية،وشيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محم�د   369   1ابن جرير/  )41(

 ريب: مجهولقال الحافظ عنه في التق
 وفي إسناده أسباط بن نصر عن السدي وكالهما متكلم فيه بما تقدم   371  1تفسير الطبري/ 150/1تفسير ابن أبي حاتم   )42(
 )237/ 2(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )43(
 )22الوجيز للواحدي (  )44(
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد  هـ)303ن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: المؤلف: أبو عبد الرحم ) 10991ح ( 286  6السنن الكبرى للنسائي/   )45(

ع�دد األج�زاء:  م 2001 ه�ـ  1421الطبع�ة: األول�ى،  بي�روت –الناش�ر: مؤسس�ة الرس�الة  قدم له: عبد هللا بن عبد المحسن الترك�ي أشرف عليه: شعيب األرناؤوط  المنعم شلبي
المحق�ق: د. عب�دالرحمن  هـ)256)  المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا (المتوفى:  301ح ( 92  1ق أفعال العباد/خل   فهارس) 2و  10(

 ل الحافظ في التقريب: ثقة.الراوي عن ابن عباس من الطبقة الرابعة قا  وعبد الرحمن بن علقمة1عدد األجزاء:  الرياض –الناشر: دار المعارف السعودية  عميرة
 –الناش�ر: دار طيب�ة  المحق�ق: محم�د محم�د الح�داد ]535  457المؤلف: إسماعيل بن محم�د ب�ن الفض�ل التيم�ي األص�بهاني [ )  179ح ( 157  1دالئل النبوة لألصبهاني/ )46(

ل من طريق الحافظ الحسن بن على بن شبيب المعمري له ترجمة في ت�اريخ بغ�داد رواه في الدالئ 154/1تفسير ابن أبي حاتم  1عدد األجزاء:  1409الطبعة: األولى، الرياض
المؤل�ف: أب�و الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر العس�قالني (المت�وفى:   2/221ولسان الميزان وغيرهما،قال الدارقطني: صدوق حافظ انظ�ر لس�ان المي�زان 

 م 2002الطبعة: األولى،  دار البشائر اإلسالمية الناشر: المحقق: عبد الفتاح أبو غدة هـ)852
وفي إسناده شبيب بن بشير قال النسائي في الوحدان: ال نعلم أحداً روي عنه غير أبي عاصم قلت: لم أرى أحداً ذكره بض�عف أو توثي�ق فه�و  ، العاشر فهارس10عدد األجزاء: 

 على قاعدة المحديثين مجهول.



)36( 
  :شاهد لألثر األول ألن أحبار اليهود هم من أهل الكتاب وتفسير اآلية على ما يلي

والويل هو يل بالو :الخائنين ألمانة العلم والدين،المبدلين للشرائع،المحرفين للكتاب أولئكوعد هللا تعالى في هذه اآلية 
وغرضهم بذلك التحريف أن ،وزوراً  هذا من عند هللا كذباً  قالواو،فقد حرفوا بالزيادة والنقصان،الهالك والعذاب وقيل واد في جهنم

 :ينالوا من حطام الدنيا الفانية، وذلك يتمثل بأمور عدة
وذلك أن أحبار  ":البغوي رحمه هللاقال ود وأحبارهم جاه الدنيا باالحتفاظ بمناصب الرئاسة التي كان يتمتع بها كبراء اليه :أوال

فعمدوا إلى صفته ،فاحتالوا في تعويق اليهود عن اإليمان به،المدينة �حين قدم النبي ،وزوال رياستهم،اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم
فإذا ،سبط الشعر،أزرق،طوال :فغيروها وكتبوا مكانها،ربعة،أكحل العينين،حسن الشعر،الوجه حسن :وكانت صفته فيها،في التوراة

ا َكتَبَْت أَْيِديِهمْ  ﴿ :هللا تعالىقال فيكذبونه وينكرونه، ،لصفته سألهم سفلتهم عن صفته قرءوا ما كتبوا فيجدونه مخالفاً   ﴾فََوْيٌل لَهُْم ِممَّ
(يعني ما كتبوا

46F

 انتهى. " )47
فجعلوه آدم سبطا ،في كتابهم ربعة أسمر � كانت صفة رسول هللا :ابن إسحاق والكلبيقال  " :القرطبي رحمه هللاقال و

وكانت لألحبار ،الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا �انظروا إلى صفة النبي  :ألصحابهم وأتباعهم قالواو،طويال
(فمن ثم غيروا ،فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم،والعلماء رياسة ومكاسب

47F

 انتهى. »)48
ليل مقابل صحف وكتب كتبها بعض أحبار أهل الكتاب بأيديهم لبيعها على بعض جهلة الناس فيتكسبوا من وراء المال الق :ثانيا
 .هذه الكتب من عند هللا وما هي من عند هللا قالواف،وكان من بخلهم وخيانتهم أن غشوهم في كالم هللا عز وجل،ذلك
 "وما هو من عند هللا ،هذا من عند هللا: قالواف،با بأيديهم ليتأكلوا الناسكان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتا ":قتادة رحمه هللاقال 

 انتهى.
ليأخذوا به ثمنا ،ويحدثونهم أنه ِمن عند هللا،كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ":ويقول السدي رحمه هللا

(قليال
48F

 انتهى. " )49
 وجهين آخرين من أوجه األطماع الدنيوية التي حملت بعض أهل الكتاب على وذكر العالمة الطاهر بن عاشور رحمه هللا

انتحال  أو.بأن غيروا لهم أحكام الدين على ما يوافق أهواءهم،الثمن المقصود هنا هو إرضاء العامة " :رحمه هللاقال ف،تحريف كتبهم
البسيطة ليتفيهقوا بها في المجامع ؛ ألنهم لما لم تصل فوضعوا كتبا تافهة من القصص والمعلومات ،العلم ألنفسهم مع أنهم جاهلون

وجمعوا موضوعات وفراغات ال تثبت ،لفقوا نتفا سطحية،وكانوا قد طمعوا في التصدر والرئاسة الكاذبة،عقولهم إلى العلم الصحيح
ليظهروا ،رئاسة عن غير أهليةوهذه شنشنة الجهلة المتطلعين إلى ال،ونسبوها إلى هللا ودينه،ثم أشاعوها،على محك العلم الصحيح

(في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن ال يميز بين الشحم والورم 
49F

 انتهى.  ")50
 

 ]تفسير مختصر لآلية[
ث��م يقول��ون ه��ذا م��ن عن��د  ﴿م��ن قِبَ��ِل أنفس��هم م��ن غي��ر أن يك��ون ق��د أُن��زل  :أَيْ ﴾لل��ذين يكتب��ون الكت��اب بأي��ديهم ﴿فش��دَّةُ ع��ذاٍب ﴾فويلٌ  ﴿

ٍد ،عني اليهودي.اآلية﴾هللا  :وأخذوا عليه األموال فذلك قوله تع�الى،وكتبوا صفته على غير ما كانت في التَّوراة �عمدوا إلى صفة محمَّ
ا يكسبون ﴿ نيا  ﴾وويٌل لهم ممَّ (من ُحطَام الدُّ
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ٓ أَيَّامٗ وقالوا ﴿ ۡعُدوَدٗةو لَن تََمسَّنَا ٱلنَّاُر إِالَّ ِ  قُلۡ  ا مَّ ُ َعۡهَدهُۥٓۖ أَۡم  َعۡهدٗ أَتََّخۡذتُۡم ِعنَد ٱلَّ  ا فَلَن يُۡخلَِف ٱلَّ
ِ َما َال تَۡعلَُموَن    ﴾۸۰تَقُولُوَن َعلَى ٱلَّ

 
 ) ـ اآلية.رلن تمسنا النا قالوا(و :قوله تعالى

محم��د ب��ن أب��ي   عن،أخ��رج الطبران��ي ف��ي الكبي��ر واب��ن جري��ر واب��ن أب��ي ح��اتم م��ن طري��ق اب��ن إس��حاق .18
المدين�ة ويه�ود تق�ول:   �ق�دم رس�ول هللا   «: ق�الابن عباس   عن،جبير سعيد بن أوعن عكرمة ،محمد

وإنما يعذب الناس بكل ألف س�نة م�ن أي�ام  ال�دنيا يوم�اً واح�داً ف�ي الن�ار م�ن أي�ام ،سبعة آالف سنةإنما مدة الدنيا 
فيه��ا ﴿إل��ى قول��ه   ﴾ل��ن تمس��نا الن��ار ق��الواو﴿ :فإنم��ا ه��ي س��بعة أي��ام ث��م ينقط��ع الع��ذاب، ف��أنزل هللا ف��ي ذل��ك،اآلخرة

 . » )51F52(﴾خالدون
ل�ن ن�دخل الن�ار إال تحل�ة بقس�م  «:ق�الواأن اليه�ود وأخرج ابن جرير من طري�ق الض�حاك ع�ن اب�ن عب�اس  .19

وأخ�رج ع�ن عكرم�ة . »التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلة فإذا انقضت انقطع العذاب فنزل�ت اآلي�ة  األيام
 .وغيره

 
_______________ 

عثمان جمعة  هـ)المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد هللا النمر 510المؤلف: محيي السنة،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى:  )1/115معالم التنزيل  (   )47(
 8عدد األجزاء:  م 1997 هـ  1417الطبعة: الرابعة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع سليمان مسلم الحرش ضميرية 

  )2/9(  تفسير القرطبي    )48(
 )271-2/270جامع البيان  (    )49(
  )1/577التحرير والتنوير  (    )50(
 )22الوجيز للواحدي (  )51(
من طريق ابن حميد،وقد تق�دم ض�عفه،وفي إس�ناده محم�د ب�ن إس�حاق ع�ن  383  1//382  1ضعيف عن ابن عباس،وروي عن مجاهد بسند ضعيف أيضا،أخرجه الطبري/ )52(

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عكرمة، والصواب محمد بن   654/ 2فظ عنه مجهول كما تقدم،وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين محمد بن أبي محمد قال الحا
ب�ن جري�ر ،كما رواه اأبي محمد،فلعل الخطأ في النسخة،والصواب عن محمد عن عكرمة،وفي سنده محمد بن حميد الرزي وهو  ضعيف كما تقدم،وأيضا فيه محم�د ب�ن إس�حاق

 عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح،وقد تقدم أنه لم يسمع التفسير من مجاهد.



)37( 

 

 ] تعليق[
اإلسناد وقد ذكر اإلم�ام القرطب�ي رحم�ه هللا  وهما ضعيفافي سبب نزول هذه اآلية   األثرين ينذكر المؤلف رحمه هللا هذ 

ك�ذبتم لق�د ": ق�الث�م تخلفون�ا أن�تم. ف،نحن: ق�الوا."من أهل الن�ار" :لليهودقال  �إن النبي  : قالأن هذه اآلية مختلف في سبب نزولها ف
(فنزلت هذه اآلية "علمتم أنا ال نخلفكم
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 انتهي  .)53
 قلت قد روي هذا الحديث من غير ذلك سبب النزول عند البخاري وغيره 
لما فتحت خيبر أهديت لرسول هللا صلى هللا علي�ه وس�لم ش�اة : قالعن أبي هريرة، رضي هللا عنه، روى اإلمام البخاري  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من  لهمقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا" فقال فيها سم، ف
له�م: "ه�ل أن�تم ص�ادقّي ع�ن ش�يء إن س�ألتكم ق�ال ص�دقت وبَ�ِرْرت، ث�م : ق�الواف .”"ك�ذبتم، ب�ل أب�وكم ف�الن: قال.فالن: قالواأبوكم؟" 

علي�ه وس�لم: "م�ن أه�ل له�م رس�ول هللا ص�لى هللا قال نعم، يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. ف: قالوا .”عنه؟
قال ثم  .»لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اخسأوا، وهللا ال نخلفكم فيها أبًداقال نكون فيها يسيًرا ثم تخلفونا فيها. ف: قالواالنار؟" ف

"هل جعلتم في ه�ذه : لقانعم يا أبا القاسم. ف: قالوا .»لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "هل أنتم صادقّي عن شيء إن سألتكم عنه؟
ا؟  أردن�ا إن كن�ت كاذبً�ا أن نس�تريح من�ك، وإن كن�ت نبيً�ا ل�م يض�رك.: ق�الواف .»"فم�ا حملك�م عل�ى ذل�ك؟: ق�النعم. : قالواف .»الشاة سّمً

)
53F

 انتهي)54
دث ف�ي الثاني فمما ال شك فيه أنها أنزلت ف�ي اليه�ود ألن هللا تع�الى يتح� أووسواء نزلت هذه األية في السبب األول  :قلت 

 .األية عن أقوام بأعيانهم ورواية األمام البخاري رحمه هللا شاهد لهذا القول وهللا تعالى أعلم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
�: ق�الويعنون األيَّام التي عبد آباؤهم فيها العجل، فكذَّبهم هللا س�بحانه ف،قليلةً ﴾لن تمسنا النَّاُر إالَّ أياماً معدودةً  قالوا﴿  ﴿ :دُ ق�ل له�م ي�ا محمَّ

الباط�َل جه�الً ﴾تقولون على هللا أم  ﴿وهللا ال ينقض ميثاقه ﴾فلن يخلف هللا عهده ﴿أخذتم بما تقولون من هللا ميثاقاً؟ ﴾أَتََّخْذتُْم عند هللا عهداً 
(منكم
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ٞب  ﴿ ا َجآَءهُۡم ِكتَٰ ِ ُمَصدِّقٞ  َولَمَّ ۡن ِعنِد ٱلَّ ا لَِّما َمَعهُۡم َوَكانُوْا ِمن قَۡبُل يَ  مِّ  ۡستَۡفتُِحوَن َعلَى ٱلَِّذيَن َكفَُروْا فَلَمَّ
فِِرينَ  ِ َعلَى ٱۡلَكٰ ا َعَرفُوْا َكفَُروْا بِِهۦو فَلَۡعنَةُ ٱلَّ  ﴾  ۸۹ َجآَءهُم مَّ

 
 .قوله تعالى: (وكانوا من قبل يستفتحون) ـ اآلية

كان�ت يه�ود خيب�ر  «: قالابن عباس  عن،أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدالئل بسند ضعيف .20
الله�م إن�ا نس�ألك بح�ق محم�د النب�ي األم�ي  :فع�اذت به�ذا ال�دعاء،فكلما التق�وا  هزم�ت يهود،تقاتل غطفان

فك��انوا إذا التق��وا دع��وا به��ذا ال��دعاء ،ال��ذي وع��دتنا أن تخرج��ه لن��ا ف��ي آخ��ر الزم��ان إال نص��رتنا عليهم
 �بمحم�د  : أي ﴾انوا م�ن قب�ل يس�تفتحونوك﴿فأنزل هللا  ،كفروا به  �فلما بعث النبي ،فيهزمون غطفان

(على الكافرين
55F
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أن يه�ود ك�انوا يس�تفتحون  « :عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس أووأخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد  ]ك[ .21

فلما بعث�ه هللا م�ن الع�رب كف�روا ب�ه ،صلى هللا  عليه وس�لم قب�ل مبعث�ه  على األوس والخزرج برسول هللا
ي�ا معش�ر يه�ود  :لهم معاذ بن جبل وبش�ر ب�ن الب�راء وداود ب�ن س�لمةقال وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ف

ونح��ن أه��ل ش��رك وتخبرونن��ا بأن��ه مبع��وث  �اتق��وا هللا وأس��لموا فق��د كن��تم تس��تفتحون علين��ا بمحم��د  
بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم،  ما جاءنا  :سالم بن مشكم أحد بني النضيرقال ف،وتصفونه بصفته

((ولما جاءهم كتاب من عند هللا ) ـ اآلية :فأنزل هللا
56F
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 ]  تعليق[ 
وعليه فإن حم�ل اآلي�ة عل�ى عمومه�ا أول�ي فيك�ون أه�ل الكت�اب اس�تفتحوا  .قالذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في إسنادهما م

واالستنص�ار يعن�ى  -ه�و طل�ب الحك�م والقض�اء -ومعنى االستفتاح كم�ا تق�دم  . على األوس والخزرج وكذلك على غطفان �بمحمد 
إِنَّ نَبِيًّ�ا يْبَع�ُث اآلَن  :فََك�انُوا يَقُولُ�ونَ «ق�ال: ويشهد لذلك كذلك ما روى اإلمام ابن جرير . �طلب النصر والظفر على األعداء بمحمد 

 .)57F58(»نْقتُلُُكْم معه قَْتَل َعاٍد َوإَِرمَ ،نتبعه قَْد أَظَلَّ َزَمانُهُ 
 

_______________ 
 )10/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )53(
 )121/ 4صحيح البخاري (   )54(
 )23الوجيز للواحدي (  )55(
الملك بن ه�ارون ب�ن عنترة،ق�ال البخ�اري ف�ي تاريخ�ة: منك�ر  ) والبيهقي في دالئل النبوة من طريق عبد3042ح (  289/ 2أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  )56(

ذل�ك ق�ال الح�اكم عق�ب إخراج�ه:  الحديث وله ترجمة أيضا عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن عدي في الكامل وضعفاء العقيلي وميزأن االعتدال ولسان الميزان وغير
 ديثه. أَدَّت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من ح

 في إسناده محمد بن أبي محمد مجهول. 172/1تفسير ابن أبي حاتم   )57(
 29تقدم رقم    )58(



)38( 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ﴿نزول الكت�����اب ﴾م�����ن قب�����ل ﴿اليه�����ود  :يعني﴾وك�����انوا ﴿﴾لم�����ا معه�����م ﴿موافٌق ﴾مص�����دِّق ﴿الق�����رآن  :يعني﴾م كت�����ابولم�����ا ج�����اءه ﴿

م�ان  :ويقولون،بمحمد عليه السَّالم وكتابه ﴾ على الذين كفروا ﴿يستنصرون ﴾يستفتحون  ﴿اللَّه�م انص�رنا ب�النَّبيِّ المبع�وث ف�ي آخ�ر الزَّ
 قال:ثمَّ ذمَّ صنيعهم ف﴾كفروا ﴿النبّي  الكتاب وبعثة :يعني﴾فلما جاءهم ما عرفوا

إن�زال  :أَيْ ﴾أن ين�زل هللا ﴿حس�داً  :أَيْ ﴾بغياً  ﴿بئس ما باعوا به حظَّ أنفسهم من الثَّواب بالكفر بالقرآن  :أَيْ ﴾بئس ما اشتروا به أنفسهم ﴿ 
ة ف�ي ،باهٍ وذلك أنَّ كفر اليهود لم يكن من شكٍّ واال اشت ﴾ من فضله على من يشاء من عباده ﴿هللا  وإنَّما كان حس�داً حي�ث ص�ارت النُّب�وَّ

لكفرهم ب�النَّبي ﴾على غضب ﴿من هللا عليهم ألجل تضييعهم التَّوراة ﴾بغضب ﴿فانصرفوا واحتملوا ﴾فباؤوا ﴿ولد إسماعيل عليه السَّالم 
د  (والقرآن �محمَّ
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ِ خَ  ﴿ ِدقِيَن  ُدوِن ٱلنَّاِس فَتََمنَُّواْ  مِّن َصةٗ لِ اقُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلدَّاُر ٱۡألِٓخَرةُ ِعنَد ٱلَّ  ﴾  ۹٤ٱۡلَمۡوَت إِن ُكنتُۡم َصٰ
 

 قوله تعالى: ( قل إن كانت لكم الدار اآلخرة ) ـ اآلية. 

ق�ل ﴿ :، ف�أنزل هللاليهود لن يدخل الجن�ة إال م�ن ك�ان ه�وداً قالت  «: قال  أخرج ابن جرير عن أبي العالية .22
(ـ اآلية ﴾عند هللا خالصة لكم الدار اآلخرة إن كانت 

59F
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 ] تعليق[ 
هذا األثر في إسناده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيئ الحفظ ويخل�ط ف�ي األحادي�ث، وروى ع�ن قت�ادة بإس�ناد ص�حيح  

 أول�ن ي�دخل الجن�ة إال م�ن ك�ان ه�وداً  ﴿ق�الوا: وذل�ك أنه�م  ﴾قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس  ﴿:قوله
 .﴾فتمنوا الموت إن كنتم صادقين﴿:فقيل لهم ﴾نحن ابناء هللا وأحباؤه  ﴿قالوا: و ﴾نصارى

هللا لهم إن كنتم صادقين ف�ي دع�واكم بأن�ه ل�ن ي�دخل قال ف،هذا أحد ادعائات اليهود فهم يدعون ما ليس لهم عليه دليل:قلت 
كما وصفهم هللا بذلك فثب�ت ب�ذلك بط�الن ادع�ائهم ألنه�م  ت أبداً وهم لن يتمنوا المو ﴾فتمنوا الموت إن كنتم صادقين﴿الجنة غيركم 

 .وهذا هو أحد وجهي تفسير هذه اآلية.لو كانوا سيدخلون الجنة فاألضل لهم الموت من إيثار البقاء في الدنيا
للمباهل��ة باالجتم��اع  �أن��ا ه��ذا م��ن ب��اب المباهل��ة يعن��ى عن��دما ادع��وا أنه��م أص��حاب الجن��ة ط��البهم النب��ي  :الوج��ه الث��اني 

(وقد ذكر الوجهين اإلمام ابن جرير في تفسيره.والمباهله هو أن يجتمع كل من الطرفين فيدعوا على الكاذب منهما
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 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ل�ن ي�دخل  :كانت اليه�ود تق�ول﴾قل إْن كانت لكم الدار اآلخ�رة عن�د هللا خالص�ة م�ن دون الن�اس فتمن�وا الم�وت إْن كن�تم ص�ادقين ﴿

 .فالجنَّةُ آثُر عنده،فإنَّ َمْن كان ال يشكُّ في أنَّه صائر إلى الجنَّةِ ،إن كنتم صادقين فتمنَّوا الموت :فقيل لهم،ة إالَّ َمْن كان هوداً الجنَّ 
ا م�ن بم�ا عمل�و :أيْ ﴾بم�ا ق�دَّمت أي�ديهم ﴿وهو قول�ه تع�الى: ،وال نص�يب له�م ف�ي الجنَّ�ة،ألنَّهم عرفوا أنَّه�م كف�رةٌ ﴾ولن يتمنوه أبداً  ﴿ 

ٍد  ُ عليم بالظالمين ﴿وتغيير نعته ،�كتمان أمر محمَّ (فيه معنى التَّهديد﴾وهللاَّ
61F

62(. 
 

لَهُۥ َعلَٰى قَۡلبَِك بِإِۡذنِ ـا لِّ قُۡل َمن َكاَن َعُدوّٗ  ﴿ قٗ  ِجۡبِريَل فَإِنَّهُۥ نَزَّ ِ ُمَصدِّ  ﴾۹۷َوبُۡشَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِينَ ى ا لَِّما بَۡيَن يََدۡيِه َوهُدٗ ٱلَّ
 

 .قوله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل) ـ اآلية    

وه��و ف��ي أرض  �س��مع عب��د هللا  ب��ن س��الم مق��دم رس��ول هللا   «: ق��الروى البخ��اري ع��ن أن��س  ]ك[ .23
وم�ا  ؟م�ا أول أش�راط الس�اعة،ث�الث ال يعلمه�ن إال نبي إن�ي س�ائلك ع�ن: قالف �فقام فأتى النبي ،يخترف

: ق�ال  »أخبرن�ي به�ن جبري�ل آنف�ا   « : ق�ال ؟إل�ى أم�ه أول�ى أبي�ه وما ينزع الولد إ ؟أول طعام أهل الجنة
قل من كان ع�دوا لجبري�ل فإن�ه ﴿: ذاك عدو اليهود من المالئكة فقرأ هذه اآلية: قال  »نعم « قال جبريل؟ 

 .» )62F63(﴾نزله على قلبك
(شيخ اإلسالم ابن حجر في فتح الباريقال    

63F

 وس�لم ق�رأ اآلي�ة رداً  ظاهر السياق أن النبي ص�لى هللا  علي�ه :(64

_______________ 
 )25الوجيز للواحدي (  )59(
  425  1تفسير الطبري/ )60(
 )267/ 2(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )61(
 )26الوجيز للواحدي (  )62(
المؤلف: محمد بن حبان ب�ن أحم�د  ) 7161ح (  117/16) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 12993ح (  189/3) مسند أحمد   3151ح (  1211/3صحيح البخاري   )63(

 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة   354الوفاة  أبو حاتم التميمي البستي
المحق�ق: حس�ين  )  3414ح ( 139/6) مسند أبي يعل�ي  9074ح ( 5/ 338السنن الكبرى للنسائي 18عدد األجزاء:   تحقيق: شعيب األرنؤوط 1993 – 1414الطبعة الثانية،

لمؤلف: َعْب�ِد ْب�ِن ُحَمْي�ِد ا ) 1389ح ( 408المنتخب من مسند عبد بن حميد  13عدد األجزاء:  1984 – 1404الطبعة: األولى،  دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث  سليم أسد
د ،أبو ُمَحمَّ  أرقام هذه النشرة تتفق مع طبعة عالم الكتب هـ)249(المتوفى:  وبذلك جزم ابُن ِحبَّان وغيُر واحد الحميدقيل: اسمه عبد  ْبِن نَْصٍر الِكسِّيِّ

نَّة. األحاديث الطوال للطبراني    وغيرهم.  205المشكول نسخة جامع السُّ
تحقي�ق: أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الفض�ل  1379بي�روت، -المعرف�ة  الناش�ر: دار المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس�قالني الش�افعي  8/ 166فتح الباري  )64(

  13عدد األجزاء:  الشافعي  العسقالني



)39( 

 

فقد صح  ف�ي س�بب ن�زول اآلي�ة قص�ة ،وهذا هو  المعتمد: قال،وال يستلزم ذلك نزولها حينئذ،على اليهود
 ،غير قصة عبد هللا  بن سالم

  «: ق�الاب�ن عب�اس  سعيد بن جبي�ر ع�ن فأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بكر بن شهاب عن .24
فإن أنبأتن�ا به�ن عرفن�ا أن�ك ،يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أش�ياء: قالواأقبلت يهود إلى رسول هللا  ف

الرع�د  وعن،عالم�ة النب�ي وعن،! ـ فذكر الحديث وفيه: أنهم س�ألوه عم�ا ح�رم إس�رائيل عل�ى نفس�ه؟نبي
ر المرأة وتؤنث،وصوته  :ق�الفأخبرنا م�ن ص�احبك؟ : قالواوعمن يأتيه بخبر السماء ـ إلى أن ،وكيف ُتَذكِّ

لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة ،! ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا؟جبريل:قالوا،» جبريل «
(والنبات والقطر لكان خيراً فنزلت 

64F

65(«.   
أن عم��ر ك��ان ي��أتي اليه��ود   «: وأخ��رج إس��حاق ب��ن راهوي��ة ف��ي مس��نده واب��ن جري��ر م��ن طري��ق الش��عبي .25

فقل�ت: نش�دتكم ب�ال   �فم�ر به�م النب�ي : ق�الن م�ا ف�ي الق�رآ كي�ف تص�دق فيسمع م�ن الت�وارة، فيتعج�ب
س�ألناه م�ن : ق�الوافل�م ال تتبعون�ه؟ : قل�ت،عالمهم: نع�م نعل�م أن�ه رس�ول هللاقال ف ؟أتعلمون أنه رسول هللا

(فم�ن رس�ولكم :قل�ت،عدونا جبريل ألنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهالك: قاليأتيه بنبوته؟ ف
65F

م�ن  )66
أح�دهما ع�ن  ق�الواي�ل ين�زل ب�القطر والرحم�ة، قل�ت: وكي�ف منزلتهم�ا م�ن ربهم�ا؟ ميكائ: ق�الوا ؟المالئكة

وال يح�ل لميكائي�ل أن يس�الم ،فإنه ال يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل :قلت،الجانب اآلخر يمينه واآلخر عن
وأن�ا أري�د  �ثم أتيت النب�ي ،وحرب لمن حاربوا،عدو جبريل،وأنني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالموا

(م�ن ك�ان  :فق�رأ ،بل�ى ي�ا رس�ول هللا:فقل�ت » ؟أال أخب�رك بآي�ات أنزل�ت عل�ي «: ق�الفلما لقيته ،أن أخبره
وهللا ما قمت من عند اليه�ود إال إلي�ك ألخب�رك بم�ا ،عدواً لجبريل) حتى بلغ (للكافرين) قلت: يا رسول هللا

(فوجدت هللا  قد سبقني،لي وقلت لهم قالوا
66F

ي لكنه لم يدرك عمر،وقد أخرجه إسناده صحيح إلى الشعب » )67
وأخرجه ابن جرير من طريق السدي عن عم�ر ،الشعبي أبي شبيه وابن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن

   .ومن طريق قتادة عن عمر وهما أيضاً منقطعان
أن يهودي�ا لق�ي عم�ر ب�ن  « :وأخرج ابن أبى حاتم من طريق آخر ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ليل�ى  ]ك[ .26

م�ن ك�ان ع�دواً ل ومالئكت�ه ورس�له  :عم�رق�ال ف،ال�ذي ي�ذكر ص�احبكم ع�دو لنا إن جبري�ل: ق�الالخطاب ف
وقد نق�ل اب�ن ،فهذه طرق يقوي بعضها بعض�اً .فنزلت على لسان عمر: قال،وجبريل وميكال فإن هللا عدوه

 جرير اإلجماع على أن سبب نزول اآلية ذلك.  
 
 

 ]  تعليق[ 
نزول هذه األية أربعة أثار وهي صحيحه يشهد بعضها لبعض وقد عرفت أن ابن  ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في سبب 

 .جرير رحمه هللا نقل األجماع على أن هذه األية نزلت في عداوة اليهود لجبريل عليه السالم وجبريل هو سيد المالئكة
وا لجبري�ل فإن�ه نزل�ه عل�ى قلب�ك ب�إذن قل من كان ع�د ﴿ فقوله تعالى :اإلمام ابن كثير في تفسيرهقال وأما تفسير اآلية فقد  

قلبك م�ن هللا ل�ه ف�ي ذل�ك فه�و رس�ول م�ن رس�ل هللا  أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح األمين الذي نزل بالذكر الحكيم على﴾هللا
ف�ر برس�ول م�ن ك جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه اإليمان بجميع الرسل وكما أن ملكي ومن عادى رسوال فقد عادى

إن ال�ذين يكف�رون ب�ال ورس�له ويري�دون أن يفرق�وا ب�ين هللا ورس�له ويقول�ون ن�ؤمن  ﴿تع�الىق�ال فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كم�ا 
وك�ذلك م�ن ع�ادى جبرائي�ل فإن�ه  اآليتين فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكف�روا ببعض�هم ﴾ ببعض ونكفر ببعض

_______________ 
الناشر:  المحقق: السيد أبو المعاطي النوري هـ)241(المتوفى:  المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )  2483ح ( 1/ 276مسند أحمد    )65(

المؤل�ف: محم�د ب�ن  ) 3117ح (  294/5)  سنن الترمذي 9072ح (  336/5سنن النسائي الكبرى  6عدد األجزاء:  م 1998هـ ـ 1419الطبعة: األولى، بيروت –الكتب  عالم
وقال:حسن غريب المعج�م  5األجزاء:  عدد تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  هـ) السلمي 209،279 (عيسى أبو عيسى الترمذي

 تأليف:الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي )61ح (  68/10) والضياء في المختارة 12429ح (  45/12الكبير 
الطبعة: األولى. كلهم من طريق بكير بن شهاب  1410سنة النشر:  مدينة النشر: مكة المكرمة. ثة.دار النشر: مكتبة النهضة الحدي اسم المحقق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش.

لكتاب:  ) 2731ح (  356  1رجاله ثقات قلت: وله شاهد عند الطيالسي في مسنده/ 8/ 241هكذا بالتصغير في النسخ المعزو إليها وهو مقبول، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
المعج�م ف�ي والطبران�ي  1ع�دد األج�زاء:  بي�روت الناش�ر: دار المعرف�ة ه�ـ 204وف�اة  المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارس�ي البص�ري الطيالس�ي  الطيالسيمسند أبي داود 

تحقيق:محم�د ش�كور  م1985ه�ـ ـ 1405الطبع�ة األول�ى، بي�روت , عم�ان الناش�ر: المكت�ب اإلس�المي , دار عم�ار  المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني )38/ 1( 360الصغير 
 2عدد األجزاء:  محمود الحاج أمرير

اس�م اب�ن أب�ي ب�زة من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس،وصرح شهر بالتحديث من ابن عباس،فانتف�ت تهم�ة اإلرس�ال،وروى اب�ن جري�ر ع�ن الق 
 .ومجاهد نحو ذلك في سبب النزول

 في المخطوط [سلمكم]  )66(
رواه ابن جرير بأسانيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي،ولكن الشعبي كم�ا ذك�ر  433  1وفي إسناده مجالد بن سعيد ضعيف وتفسير الطبري/ 181/1تفسير ابن أبي حاتم  )67(

ادة ذك�ر لن�ا أن عم�ر ـ وذك�ر األثر،وأيض�ا رواه ع�ن المؤلف لم يدرك عمر،كما رواه أيضا  نحوه بإسناد صحيح ع�ن قت�ادة ع�ن عمر،وقت�ادة أيض�ا ل�م ي�درك عمر،وفي�ه ق�ال : قت�
: م�ن ك�ان ع�دوا (ول�ه السدي عن عمر من طريق أسباط بن نصرعن السدي،وقد تقدم الكالم في أسباط وفي السدي،كما أخ�رج اب�ن جري�ر ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ليل�ى ف�ي ق

يكم لتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث،وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة وهو لنا عدو ق�ال: فنزل�ت ه�ذه قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عل )لجبريل 
 . ): من كان عدوا لجبريل (اآلية 

ليهود من المالئك�ة،ال أن الس�بب قلت: حكاية اإلجماع على نزول اآلية التي ذكرها المؤلف عن ابن جرير إنما تعنى أن سبب نزول اآلية هو قول اليهود في جبريل أنه عدو ا    
 صل وهللا تعالى أعلم   مناظرة عمر مع اليهودي،فإن إسنادها كما ترى ليس مما ينتهض للجزم بأن سبب ذلك المناظرة هذه،وأما حديث ابن عباس فإنه أصح إسنادا وأو

 



)40( 
 ﴿ تع�الىق�ال و ،اآلي�ة﴾وم�ا نتن�زل إال ب�أمر ربك ﴿ق�ال نفسه وإنما ينزل ب�أمر رب�ه كم�ا  ئيل ال ينزل باألمر من تلقاءعدو ل ألن جبرا

(وق�د روى البخ�اري ف�ي ص�حيحه﴾وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على قلبك لتكون م�ن المنذرين
67F

ع�ن أب�ي هري�رة  )68
م�ن ك�ان ع�دوا  ﴿ تع�الىقال بارزني بالحرب ولهذا غضب هللا لجبرائيل على من عاداه ف دمن عادى لي وليا فق �رسول هللا قال قال 

أي ه�دى لقل�وبهم  ﴾ وه�دى وبش�رى للم�ؤمنين ﴿ أي م�ن الكت�ب المتقدم�ة﴾لجبريل فإنه نزل�ه عل�ى قلب�ك ب�إذن هللا مص�دقا لم�ا ب�ين يدي�ه
ونن�زل م�ن الق�رآن  ﴿ تع�الىقال اآلية و  ﴾ ذين آمنوا هدى وشفاءقل هو لل ﴿ تعالىقال وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إال للمؤمنين كما 

(اآلية.﴾ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين
68F

 انتهي )69
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
نا: ق�الواف،جبريل: ق�العن َم�ْن يأتي�ه م�ن المالئك�ة؟ ف �سألت اليهود نبيَّ هللا ﴾قل َمْن كان عدواً لجبريل ﴿ ولو أت�اك ميكائي�ل ،ه�و ع�دوُّ

اً لجبريل فليمت غيظاً  :والمعنى،فأنزل هللا هذه اآلية،آمنَّا بك ل القرآن  :أَيْ ﴾فإنه نزله ﴿قل َمْن كان عدوَّ ب�أمر ﴾على قلبك ب�إذن هللا ﴿نزَّ
 هللا 

�دَّة: ق�الواردٌّ على اليهود ح�ين ﴾وهدَىً◌ وبشرى للمؤمنين ﴿موافقاً لما قبله من الكتب ﴾مصدقاً  ﴿  :لفقي،إنَّ جبري�ل ين�زل ب�الحرب والشِّ
(فإنه ينزل بالهدى والبشرى للمؤمنين -وإْن كان ينزل بالحرب والشدَّة على الكافرين  -إنَّه 

69F

70(. 
 

تٖۖ  ﴿ ِتۢ بَيِّنَٰ ِسقُوَن  َولَقَۡد أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك َءايَٰ هَُدوْا َعۡهدٗ  أو ۹۹َوَما يَۡكفُُر بِهَآ إِالَّ ٱۡلفَٰ ۡنهُمو بَ  ا نَّبََذهُۥ فَِريقٞ ُكلََّما َعٰ ۡل أَۡكثَُرهُۡم َال مِّ
 ﴾۱۰۰يُۡؤِمنُوَن 

 
 قوله تعالى:(ولقد أنزلنا إليك) ـ اآليتين.

 :هللا  �اب�ن ص�وريا للنب�ي ق�ال   «: ق�الابن عباس  عكرمة عن أوأخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد  .27
زلن�ا إلي�ك (ولق�د أن :فأنزل هللا ف�ي ذل�ك،وما أن�زل هللا  علي�ك م�ن آي�ة بين�ة،يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه

بعث رسول هللا  وذك�ر م�ا أخ�ذ عل�يهم م�ن الميث�اق وم�ا   مالك  بن الصيف حينقال و،آيات بينات) ـ اآلية
 ﴾ كلما عاه�دوا أو﴿فأنزل هللا تعالى ،وهللا ما عهد إلينا في محمد وال أخذ علينا ميثاقا :عهد إليهم في محمد

(ـ اآلية
70F

71( «. 
 
 ]   تعليق[

 .ة محمد بن أبي محمد الراوي عن سعيد بن جبيرهذا أثر ضعيف اإلسناد لجهال
أي أنزلنا إليك يا محمد عالم�ات واض�حات داالت عل�ى نبوت�ك: وتل�ك اآلي�ات ﴾ولقد أنزلنا إليك آيات﴿ :اإلمام ابن جريرقال 

بني إس�رائيل، من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من  �هي ما حواه كتاب هللا الذي أنزله إلى محمد 
وم�ا حرف�ه أوائله�م وأواخ�رهم وب�دلوه، م�ن أحك�امهم الت�ي  -والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إال أحبارهم وعلم�اؤهم 
 انتهي )71F72(.�كانت في التوراة. فأطلعها هللا في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ما أُنزل عليك من آي�ٍة بيِّن�ٍة فَنَتَّبع�َك ،يا محمد: قالوهذا جواٌب البن صوريا حين ،دالالٍت واضحاتٍ ﴾ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات ﴿

�د ،الخارجون عن أديانهم﴾وما يكفر بها إالَّ الفاسقون ﴿بها  �الم �واليهود خرجت ب�الكفر بمحمَّ ا ،ع�ن ش�ريعة موس�ى علي�ه السَّ ولمَّ
يفقال من العهد فيه  لهم ما أخذ هللا تعالى عليهم �محمٌد  ذكر (وهللا ما ُعهد إلينا في محمٍد عهٌد وال ميثاق :مالك بن الصَّ

72F

73(. 
 

ِطيَن َكفَرُ  ﴿ يَٰ ِكنَّ ٱلشَّ ُن َولَٰ َنۖ َوَما َكفََر ُسلَۡيَمٰ ِطيُن َعلَٰى ُمۡلِك ُسلَۡيَمٰ يَٰ ۡحَر َوَمآ َوٱتَّبَُعوْا َما تَۡتلُوْا ٱلشَّ وْا يَُعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ
ُروَتو َوَما يَُعلَِّماِن ِمۡن أََحٍد َحتَّٰى يَقُوَالٓ إِنََّما نَۡحُن فِتۡ أُ  ُروَت ََمٰ تَۡكفُۡرۖ فَيَتََعلَُّموَن ِمۡنهَُما  فََال  نَةٞ نِزَل َعلَى ٱۡلَملََكۡيِن بِبَابَِل هَٰ

قُوَن بِهِۦ بَۡيَن ٱۡلَمرۡ  يَن بِهِۦ مِ  ءِ َما يُفَرِّ هُۡم َوَال يَنفَُعهُۡمو َوَزۡوِجِهۦو َوَما هُم بَِضآرِّ ِو َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُّ ۡن أََحٍد إِالَّ بِإِۡذِن ٱلَّ
ٖقو   ﴾ ۱۰۲َولَبِۡئَس َما َشَرۡوْا بِِهۦٓ أَنفَُسهُۡمو لَۡو َكانُوْا يَۡعلَُموَن  َولَقَۡد َعلُِموْا لََمِن ٱۡشتََرٰٮهُ َما لَهُۥ فِي ٱۡألِٓخَرِة ِمۡن َخلَٰ

 
 .: (واتبعوا ما تتلو) ـ اآليةقوله تعالى   

 انظ�روا إل�ى محم�د يخل�ط الح�ق بالباط�ل:اليه�ودقال�ت  «: قالأخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب  ]ك[ .28

_______________ 
 ( 6502 )البخاري  )68(
 )341/ 1تفسير ابن كثير (   )69(
 )26الوجيز للواحدي (  )70(
،وعزاه ابن كثير البن إسحاق من طريق�ه ع�ن محم�د ب�ن أب�ي محم�د ع�ن س�عيد اب�ن جبي�ر أو عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس 138/1تفسير ابن أبي حاتم    441  1تفسير الطبري/ )71(

 ومحمد بن أبي محمد مجهول.  
 )397/ 2جامع البيان (تفسير الطبري) (   )72(

 )27الوجيز للواحدي (  )73(
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ـ  ﴾واتبعوا ما تتل�و الش�ياطين ﴿: ! فأنزل هللا تعالى؟أفما كان ساحراً يركب الريح،يذكر سليمان مع األنبياء
(اآلية  

73F

74(«.  
أن اليهود سألوا النبي صلى هللا عليه  وسلم زماناً ع�ن أم�ور  « :العالية أبى  وأخرج ابن أبي حاتم عن .29

فلما رأوا ذل�ك ،ش�يء م�ن ذل�ك إال أن�زل هللا  علي�ه م�ا س�ألوا عن�ه فيخص�مهم ع�ن ال يس�ألونه،من الت�وراة
واتبع�وا م�ا تتل�و ﴿:فأنزل هللا،الس�حر وخاص�موه ب�ه هذا أعلم بما أنزل إلينا من�ا، وأنه�م س�ألوه ع�ن: قالوا

  .»)74F75(﴾الشياطين
 

 ] تعليق[ 
 ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هذه اآلية. 

وشهر متكلم فيه وكذلك فإنه أرسله ولفظه عند ابن جري�ر ح�دثنا القاس�م ،عن شهر بن حوشبأما األول فقد رواه ابن جرير 
كانت الش�ياطين تكت�ب الس�حر ،لما س�لب س�ليمان ملك�ه  (قال: حدثني حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب : قالثنا الحسين : قال

ومن أراد أن يفع�ل ك�ذا وك�ذا فليس�تدبر الش�مس ،فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الش�مس وليق�ل ك�ذا وك�ذا،في غيبة سليمان
ث�م دفنت�ه تح�ت ،العلم فكتبته وجعلت عنوانه ه�ذا م�ا كت�ب آص�ف ب�ن برخي�ا للمل�ك س�ليمان ب�ن داود م�ن ذخ�ائر كن�وز،وليقل كذا وكذا

فالتمس�وا س�حره ف�ي متاع�ه ،يا أيها الن�اس إن س�ليمان ل�م يك�ن نبي�اً وإنم�ا ك�ان ساحرا: قالفلما مات سليمان قام إبليس خطيبا ف،كرسيه
مؤمنون: بل القال ف : هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا،وهللا لقد كان سليمان ساحرا: قالواف،ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه،وبيوته

انظ�روا إل�ى محم�د يخل�ط الح�ق  :اليه�ودقالت ف،جعل يذكر األنبياء حتى ذكر داود وسليمان فلما بعث هللا  النبي محمداً ،كان نبياً مؤمنا
واتبع�وا م�ا تتل�وا الش�ياطين عل�ى مل�ك  ﴿:ع�ذر س�ليمان ف�أنزل هللا،يرك�ب الريح يذكر س�ليمان م�ع األنبي�اء وإنم�ا ك�ان س�احراً ،بالباطل

 .ـ اآلية﴾ان سليم
 

 .ومحمد بن حميد ضعيف وروي نحوه عن ابن إسحاق من طريق شيخه محمد بن حميد.
ح�دثنا اب�ن أب�ي ق�ال: ابن جرير حدثت ع�ن عم�ارة اب�ن الحس�ن  قال كذلك اخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم  :األثر الثاني 

 .قدم الكالم فيهوفيه أبو جعفر الرازي قد ت،جعفر عن أبيه عن الربيع فهو مرسل من طرفيه
 للفائدة. وقد ذكر الواحدي كذلك عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية أذكرها هنا إتماماً  
إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فيجئ : قالبينما نحن عند ابن عباس إذ : قالعن عمران بن الحارث  

ذبة فبشر بها قلوب الناس، فاطلع على ذلك سليمان، فأخذها أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعين ك
نعم، : قالواأال أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي ال كنز له مثله؟ : قالفدفنها تحت الكرسي، فلما مات سليمان قام شيطان الطريق ف

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على  -ليمان هذا سحر سليمان سحر به االمم، فأنزل هللا عذر س: قالواتحت الكرسي، فأخرجوه، ف: قال
 ملك سليمان، وما كفر سليمان.

الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والنار نجيات على لسان آصف: هذا ما علم آصف بن برخيا الملك، ثم دفنوها قال و  
للناس: إنما ملككم  قالوامصاله، وتحت مصاله حين نزع هللا ملكه، ولم يشعر بذلك سليمان، ولما مات سليمان استخرجوه من تحت 

هذا علم سليمان، : قالوامعاذ هللا أن يكون هذا علم سليمان، وأما السفلة ف: قالواسليمان بهذا فتعلموه، فلما علم علماء بني إسرائيل 
وأنزل هللا عذر  ،�وأقبلوا على تعلمه، ورفضوا كتب أنبيائها، ففشت المالمة لسليمان، فلم تزل هذه حالهم حتى بعث هللا محمدا 

 اآلية. -واتبعوا ما تتلوا الشياطين  -قال سليمان على لسانه ونزل براءته مما رمى به ف
الي داء أنت؟ فتقول لكذا وكذا، فلما نبتت شجرة : قالكان سليمان إذا نبتت الشجرة : قالعن عثمان بن بشير عن حصيفة   

بئس الشجرة أنت، فلم يلبث أن توفى، فجعل الناس : قالنعم،  قالت:تخربينه؟  :قاللخراب بيتك، قالت الي شئ أنت؟ : قالالخروبة 
نحن ندلكم على ما كان : قالوايقولون في مرضاهم: لو كان مثل سليمان، فأخذت الشياطين فكتبوا كتابا وجعلوه في مصلى سليمان و

 -واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان  - تعالى فأنزل هللا -سليمان يداوى به، فانطلقوا فاستخرجوا ذلك فإذا فيه سحر ورقى 
السرى: إن الناس في زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه، فأخذ سليمان تلك الكتب فدفنها تحت قال  -فال تكفر  -إلى قوله 

ورة إنسان فأتى نفرا من بني كرسيه ونهاهم عن ذلك، ولما مات سليمان وذهب به كانوا يعرفون دفن الكتب، فتمثل شيطان على ص
فاحفروا تحت الكرسي فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها : قالنعم،  قالواهل أدلكم على كنز ال تأكلونه أبدا؟ : قالإسرائيل و

د السحر الشيطان: إن سليمان ضبط الجن واالنس والشياطين والطيور بهذا، فأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلذلك أكثر ما يوجقال 
(في اليهود، فبرأ هللا عز وجل سليمان من ذلك، وأنزل هذه اآلية

75F

76(. 
نسائه،  يأتي شيئًا من أوكان سليمان، عليه السالم، إذا أراد أن يدخل الخالء، : قالوأخرج ابن جرير عن ابن عباس، 

لذي ابتاله به، أعطى الجرادة ذات يوم خاتَمه، عليه السالم، با خاتمه. فلما أراد هللا أن يبتلي سليمان،-وهي امرأة-أعطى الجرادة 
فجاءها : قالالشياطين والجن واإلنس.  لها: هاتي خاتمي. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت لهقال في صورة سليمان ف الشيطان فجاء

فكتبت في  قت الشياطينفانطل: قالفعرف سليمان أنه بالء ابتلي به. : قاللست سليمان.  كذبت، قالت:هاتي خاتمي ف: قالسليمان، ف
إنما كان سليمان يغلب : قالواعلى الناس، و أخرجوها وقرؤوها وكفر. ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم رٌ حْ سِ تلك األيام كتبًا فيها 

فََر ُسلَْيَماُن َوَما كَ  ﴿ :وأنـزل عليه �محمًدا  الناس من سليمان، عليه السالم، وأكفروه حتى بعث هللا ئَ ربَِ فَـ : قالالكتب.  الناس بهذه
يَاِطيَن َكفَُروا (﴾  َولَِكنَّ الشَّ

76F

77(. 
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 ] تفسير مختصر لآلية[

لَُكْم َوقَْد َكاَن  أَفَتَْطَمُعوَن أَْن يُْؤِمنُوا﴿هللا تبارك وتعالى، ِخطابًا للمؤمنين:  جاءت في سياق الحديث عن اليهود الذي بدأ من قول
 ِ فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوهُْم يَْعلَُمونَ   ثُمَّ فَِريٌق ِمْنهُْم يَْسَمُعوَن َكالَم هللاَّ ومجمل ما ذكره المفسرون فيها باختصار: أن  .75[البقرة:﴾ يَُحرِّ

وما تتقوله الشياطين على  .الشياطين والفجرة على ملك سليمان، ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم اليهود اتبعوا وصدقوا ما تتقوله
هو  الوحي من هللا تعالى، وإنما كان ساحًرا يستمد العون من سحره، وأن سحره هذا لم يكن نبيًّا مرسالً ينزل عليه ملك سليمان، أنه

الكفر لسليمان، وما كفر سليمان، ولكن هؤالء الشياطين  الذي وطد له الملك وجعله يسيطر على الجن والطير والرياح، فنسبوا بذلك
ما أنزل ببابل على الملكين هاروت  وا األقاويل وأخذوا يعلمون الناس السحر من عندهم، ومن آثاركفروا؛ إذ تقّول الفجرة هم الذين

واحذره، واجتنب  يعلمان أحًدا حتى يقوال له: إنما نعلمك ما يؤدي إلى الفتنة والكفر فاعرفه وماروت، مع أن هذين الملكين ما كانا
لقد كفر هؤالء  .تعلموه منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ستخدموا مماالعمل به. ولكن الناس لم يأخذوا بهذه النصيحة فا
هللا،  وأساطيرهم ذريعة لتعليم اليهود السحر، وما هم بضارين به أحًدا إال بإذن الفجرة، إذ تقّولوا هذه األقاويل، واتخذوا من أقاويلهم

في دينه ودنياه، وال يفيد شيئًا، وهم أنفسهم يعلمون  تعلمه فهو الذي يأذن بالضر إن شاء، وإن ما يؤخذ عنهم من سحر ليضر من
ومن هذا العرض ومن  .كان يعلم نصيب في نعيم اآلخرة، ولبئس ما اختار لنفسه لو أواالتجاه لن يكون له حظ  يقينًا أن من اتجه هذا

وأنه ال يقع  .ان العادي، فكيف بأنبياء هللا تعالىكفر، وال يجوز تعلمه لإلنس النص القرآني قبله يتبين لنا أن السحر وتعلمه واستخدامه
ينَ ﴿تعالى: قال فعلها، وتنشئ آثارها وتحقق نتائجها، كما  شيء في هذا الكون إال بإذن هللا؛ فبإذن هللا تفعل األسباب بِِه  َوَما هُْم بَِضارِّ

 ِ وماروت، وكان  نه كانت هناك قصة معروفة عن الملكين هاروتويبدو من اآلية الكريمة أ ]102[البقرة:﴾ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ
للناس، ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما لنشره بين الناس ليعملوا  الشياطين يدَّعون أنهما كانا يعرفان السحر ويعلمانه أواليهود 

اك فتنة وابتالء واختبارا للناس لحكمة غيبية هن فنفى القرآن الكريم تلك الفرية؛ ثم بين الحقيقة، وهي أن هذين الملكين كانا به،
إِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فَال ﴿ :وأنهما كانا يقوالن لكل من يأتي إليهما طالبًا منهما أن يعلماه السحر أرادها هللا سبحانه وتعالى،

 .]102البقرة:[﴾تَْكفُرْ 
 

ِعنَا َوقُ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَقُولُوْا َرٰ فِِريَن َعَذاٌب أَلِيمٞ يَٰ  ﴾   ۱۰٤ ولُوْا ٱنظُۡرنَا َوٱۡسَمُعوْاۗ َولِۡلَكٰ
 

 .(يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا) :قوله تعالى   

إذا ،ورفاعة ب�ن زي�د،مال�ك  ب�ن الص�يف،كان رجالن م�ن اليهود «: قالأخرج ابن المنذرعن السدي  ]ك[ .30
فظن المس�لمون ،واسمع غي�ر مس�مع،راعنا سمعك :هما يكلمانهله و قاالالنبي صلى هللا  عليه وسلم  لقيا

ف�أنزل هللا  تع�الى: (ي�ا أيه�ا ،ذلك  �للنب�ي  ق�الواأن هذا الشيء كان أهل الكت�اب يعظم�ون ب�ه أنبي�اءهم، ف
(الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا)

77F

78( «.      
: ق�الاب�ن عب�اس  أبي صالح عن عن الكلبي عنمن طريق السدي الصغير،وأخرج أبو نعيم في الدالئل .31

فكانوا يقول�ون ذل�ك ،يقولون�ه، أعلن�وا به�ا ل�ه فلم�ا س�معوا أص�حابه،راعنا بلس�ان اليه�ود الس�ب القب�يح«
ي�ا أع�داء هللا ل�ئن س�معتها م�ن  :لليه�ودق�ال فنزلت فسمعها م�نهم س�عد ب�ن مع�اذ ف،ويضحكون فيما بينهم

(رجل منكم بعد هذا المجلس ألضربن عنقه
78F

79( «.  
(كان الرجل يقول ارعني سمعك، فنزلت  اآلية «: قالالضحاك  وأخرج ابن جرير عن ]ك[ .32

79F

80( «. 
م��ن ه��ا أن��اس قالارعن��ا س��معك حت��ى  :ك��ان أن��اس م��ن اليه��ود يقول��ون«: ق��العطي��ة  وأخ��رج ع��ن ]ك[ .33

(فنزلت ،فكره هللا لهم ذلك،المسلمين
80F

81( «. 
(فنزلت ،مثل ذلك ،فكان اليهود يأتون فيقولونكراعنا سمع :كانوا يقولون«:قالقتادة  وأخرج عن ]ك[ .34

81F

82( «. 
 . » )82F83( فنزلت،كانت لغة األنصار في الجاهلية «: قالعطاء  وأخرج عن .35
  فنهوا ع�ن،ارعن�ي س�معك:إن العرب ك�انوا إذا ح�دث بعض�هم يق�ول أح�دهم لص�احبه  «: قالأبي العالية  عن،وأخرج .36

(ذلك
83F

84( «. 
 
 ]تعليق[
اآلية عدة روايات وال يخل�وا إس�ناد ك�ل واح�د منه�ا م�ن ض�عف لك�ن عل�ى س�بيل األجم�ال  ذكر المؤلف في سبب نزول هذه 

 فسبب النزول حسب هذه الروايات ثالثة.

_______________ 
 من طريق أسباط عن السدي فهو مرسل في إسناده لين.    471  1تفسير الطبري/ )78(
 نعيم وإسناده تالف وقد تقدم الكالم عليه  دالئل النبوة ألبي )79(
عن شيخه الحسين بن الفرج،وهو ضعيف وكذلك فقد أرسله ابن جرير رحمه هللا فقال: حدثت عن الحسين بن الفرج انظر  469  1إسناده ضعيف رواه الطبرى  في التفسير/)80(

 ترجمته في الجرح والتعديل ولسان الميزان وتاريخ بغداد
 وفي إسناده فضيل بن مرزوق متكلم فيه وكذلك شيخه عطية العوفي 469  1ري/تفسير الطب )81(
 470  1تفسير الطبري/ )82(
 وفي إسناده هشيم مصرحا بالتحديث من عبد الرزاق 470  1تفسير الطبري/ )83(
 تقدم ما فيه.  من طريق المثنى بن الصباح شيخ ابن ابن جرير ضعيف،وفيه أبو جعفر الرازي وقد 470  1تفسير الطبري/ )84(



)43( 

 

 هذه الكلمة فأخذها الصحابة عنه فنهو ا أن يقولوها.قال أنها نزلت في رجل معين من اليهود  :األول
 .هم ومعناه [ السب القبيح ] فأخذها الصحابة منهم فنهوا عن ذلكأنها نزلت في اليهود وكانوا يقولون راعنا بلسان :الثاني

 فنهوا عن ذلك.،الثالث: أنها نزلت في األنصار الذين كانوا يقولون هذه الكلمة قبل اإلسالم فأخذها عنهم اليهود فكانوا يقولونها
ا س�يمعض ال لكن يش�هد بعض�ها ل�ب ل لكن كل ما ورد من هذه األثار إما مرسل وإما ضعيف اإلسناداهذا هو ملخص األقو  

 .فنهي هللا الصحابة عن أن يقولوا مثل أقوالهم،وسياق األيات التى نزلت قبل هذه اآلية كان في اليهود
إنما كان؛ لما فيه من احتمال معنى: ارعنا نرع�اك؛ ألن ص�يغة (المفاعل�ة) ال تك�ون إال م�ن  ﴾ راعنا﴿أن النهي عن قول:  :فمنى اآلية

قول القائل: حادثنا، وجالسنا، بمعنى: افعل بنا ونفعل بك. ومعنى: أرعنا سمعك، حتى نفهمك وتفهم عن�ا. فنه�ى هللا تع�الى اثنين، كما ي
ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم، وأن ال يسألوه ما س�ألوه  ،�ذكره الصحابة أن يقولوا ذلك كذلك، وأن يتريثوا عند سؤالهم النبي 

واس�مع ﴿بق�ولهم ل�ه:  ،�والتجهم منهم له، وال بالفظاظة والغلظة، تشبها منهم باليهود ف�ي خط�ابهم نب�ي هللا من ذلك على وجه الجفاء 
 .]46النساء:[ ﴾ بألسنتهم وطعنا في الدين غير مسمع وراعنا لياً 

من األلفاظ أحسنها، وم�ن  وتعظيمه عند مخاطبتهم إياه، وأن يتخيروا لخطابه �وإذا كانت اآلية الكريمة تأمر المؤمنين بتوقير نبيهم 
المعاني أرقها، وتنهاهم أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء وغلظة، فماذا ينبغي أن يكون موقف الم�ؤمنين الي�وم مم�ن يس�يئون الق�ول 

 بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي. �والفعل لشخص الرسول 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
�ا س�معوا ،وكان هذا بلسان اليهوديَّ�ة س�بَّاً قبيحاً ،راعنا سمعك : �كان المسلمون يقولون للنَّبيِّ ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا ﴿ فلمَّ

فنه��ى هللا تع��الى الم��ؤمنين ع��ن ،فك��انوا يأتون��ه ويقول��ون ذل��ك ويض��حكون فيم��ا بينهم،أعجبتهم �ه��ذه الكلم��ة يقولونه��ا لرس��ول هللا 
أطيع�وا واترك�وا  :أيْ ﴾واس�معوا ﴿انظ�ر إلين�ا حت�ى نُفهم�ك م�ا نق�ول  :أَيْ ﴾انظرنا ﴿عنا وأمرهم أن يقولوا بدل را،وأنزل هذه اآلية،ذلك

(هذه الكلمة؛ ألنَّ الطَّاعة تجب بالسَّمع
84F

85(. 
 

ۡنهَآ  نُنِسهَا نَۡأِت بَِخۡيرٖ  أوۡ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة  ﴿ َ َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ  أوۡ مِّ  ﴾۱۰٦قَِديٌر  ِمۡثلِهَآۗ أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱلَّ
 

 .اآلية  (ما ننسخ ) ـ:قوله تعالى   

ال�وحي باللي�ل  �كان ربما ين�زل عل�ى النب�ي   «: قالابن عباس  طريق عكرمة عن أخرج ابن أبي حاتم من ]ك[ .37
(ـ اآلية ﴾ما ننسخ﴿فأنزل هللا  ،ونسيه بالنهار

85F

86(«. 
 

 ]تعليق[ 
أب�و زرع�ة ق�ال  . ف�ي إس�ناده حج�اج الرق�ي ،ض�عيف ج�داً  ذكر المؤل�ف رحم�ه هللا هن�ا أث�راً واح�دا ع�ن اب�ن عب�اس وه�و 

(الرازي: ال أعرفه
86F

 وأيضا محمد بن الزبير الرقي إمام مسجد حران منكر الحديث، أنظر الكامل في ضعفاء الرجاء المعزو إليها.،)87
هم عن�ه وي�أمرهم أتَ�َرون إل�ى محم�د ي�أمر أص�حابه، ب�أمر ث�م ينه�ا: ق�الوان المشركين أ:وقد ذكر غير واحد من المفسرين 

ما هذا الق�رآن إال ك�الم محم�د يقول�ه م�ن تلق�اء نفس�ه وه�و ك�الم ين�اقض بعض�ه بعًض�ا  بخالفه ويقول اليوم قوال ويرجع عنه عنه غداً 
ْلنَا آيَةً َمَكاَن آيَةٍ  ﴿فأنزل هللا:  (اآلية﴾نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنهَانْنِسهَا  أوَما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة  ﴿]. اآلية: وأنزل أيضا: 101[النحل: ﴾َوإَِذا بَدَّ

87F

88(.  
م�ا ننق�ل م�ن حك�م آي�ة، إل�ى غي�ره فنبدل�ه  ﴾ما ننسخ من آية﴿ :إمام المفسرين ابن جرير الطبرى رحمه هللاقال أما معنى اآلية فعلى ما 

األم�ر والنه�ي،  ونغيره. وذلك أن يحول الحالل حراما، والحرام حالال والمباح محظ�ورا، والمحظ�ور مباح�ا. وال يك�ون ذل�ك إال ف�ي
 والحظر واإلطالق، والمنع واإلباحة. فأما األخبار، فال يكون فيها ناسخ وال منسوخ.

الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل  "نسخ"، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى"نسخ الكتاب"من "النسخ"وأصل
إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها، ونقل ف�رض العب�اد ع�ن ال�الزم  -فسواء  عبارته عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ اآلية،

مح�ي أثره�ا، فعفِّ�ي ونس�ي، إذ ه�ي حينئ�ذ ف�ي كلت�ا حالتيه�ا منس�وخة، والحك�م الح�ادث المب�دل ب�ه  أوأَأُقر خطها فترك،  -كان لهم بها 
(االسم "النُّسخة"ة كذا وكذا ينسخه نسخا، و نسخ هللا آي"منه:قال الحكم األول، والمنقول إليه فرض العباد، هو الناسخ. ي

88F

 . انتهي)89
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ن�أت بخي�ر  ﴿باِإلنس�اِء له�ا ب�أْن نمحوه�ا ع�ن القل�وب  أو،ما نرفع آيةً من جهة النَّسخ بأن نُبطل حكمها :أَيْ ﴾نُْنِسها أوما نَْنَسْخ من آية  ﴿

أل�م تعل�م أنَّ هللا عل�ى ك�لِّ  ﴿في المنفع�ة والمثوب�ة ﴾مثله�ا أو ﴿وأكث�ر ألج�رهم ،ليهموأنفع له�م وأس�هل ع،أص�لح لم�ن تُعبِّ�د به�ا :أَيْ ﴾منها
(﴾ قدير  ﴿من النِّسِخ والتَّبديل وغيرهما ﴾شيءٍ 

89F

90(. 
 

ِن فَقَ  ٴَ أَۡم تُِريُدوَن أَن تَسۡ  ﴿ يَمٰ بِيِل لُوْا َرُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل ُموَسٰى ِمن قَۡبُلۗ َوَمن يَتَبَدَِّل ٱۡلُكۡفَر بِٱۡإلِ  ۱۰۸ۡد َضلَّ َسَوٓاَء ٱلسَّ

_______________ 
 )28الوجيز للواحدي (  )85(
الطبع�ة  الناش�ر: دار الكت�ب العلمي�ة ه�ـ)365المؤل�ف: أب�و أحم�د عب�د هللا ب�ن ع�دي الجرج�اني (المت�وفى:  238  6الكامل في ض�عفاء الرج�ال/ 200/1تفسير ابن أبي حاتم   )86(

  39/53م تاريخ دمشق  1997 -هـ  1418األولى 
  .1عدد األجزاء:   327والوفاة   المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي. 3/ 169الجرح والتعديل   )87(
 )21أسباب النزول للواحدي (    )88(
 )472/ 2(تفسير الطبري) (   )89(
 )29الوجيز للواحدي (  )90(



)44( 
نُِكۡم ُكفَّاًرا َحَسدٗ  َودَّ َكثِيرٞ  ۢن بَۡعِد إِيَمٰ ونَُكم مِّ ِب لَۡو يَُردُّ ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ ۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَهُُم ٱۡلَحقُّۖ مِّ ۡن ِعنِد أَنفُِسِهم مِّ ا مِّ

ُ بِأَمۡ  َ َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ فَٱۡعفُوْا َوٱۡصفَُحوْا َحتَّٰى يَۡأتَِي ٱلَّ  ﴾۱۰۹ قَِديرٞ  ِرِهۦٓۗ إِنَّ ٱلَّ
 

 تريدون) ـ اآلية.  أم قوله تعالى: (

راف�ع ب�ن حريمل�ة ق�ال  «: ق�الاب�ن عب�اس   عكرم�ة ع�ن أوأخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم م�ن طري�ق س�عيد  ]ك[ .38
لن�ا أنه�اراً فج�ر  أوتنزل�ه علين�ا م�ن الس�ماء نق�رؤه  ي�ا محم�د ائتن�ا بكت�اب : �ووهب بن زيد لرسول هللا 

وكان ،﴾س�واء الس�بيل﴿إل�ى قول�ه  ﴾تري�دون أن تس�ألوا رس�ولكم أم ﴿فأنزل هللا  ف�ي ذل�ك، ،نتبع�ك ونص�دقك
وكانا جاه�دين ،حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب لمن أشد اليهود حسداً للعرب إذ خصهم هللا  برسوله

(اآلية - ﴾ن أهل الكتابود كثير م﴿فأنزل هللا  فيهما ،اإلسالم ما استطاعا في رد الناس عن
90F

91(«. 
وهو لك�م  نعم «: قالفسألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباً  «: قالوأخرج ابن جرير عن مجاهد  ]ك[ .39

(ـ اآلية ﴾تريدونأم ﴿:فأنزل هللافأبوا ورجعوا،»كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم  
91F

92( . 
(في�روه جه�رة فنزل�ت هللا   أن ي�أتيهم،ي�ه وس�لمسألت العرب محمداً ص�لى هللا  عل« :قالالسدي  وأخرج عن .40

92F

93( 
«. 

ق�ال ؟ فرجل: يا رسول هللا  لو كان�ت   كفاراتن�ا ككف�ارات بن�ي إس�رائيل قال  « : قالأبي العالية  وأخرج عن ]ك[ .41
م��ا أعط��اكم هللا  خي��ر كان��ت بن��و إس��رائيل إذا أص��اب أح��دهم الخطيئ��ة وج��دها مكتوب��ة عل��ى باب��ه  «  �النب��ي 

وق�د أعط�اكم هللا خي�ٌر م�ن ،وإن لم يكفرها كان�ت ل�ه خزي�اً ف�ي اآلخرة،كفرها كانت له خزياً في الدنيافإن ،وكفارتها
] والصلوات الخمس والجمعة إل�ى الجمع�ة 110ـ اآلية. [ النساء  ﴾يظلم نفسه أوومن يعمل سواء ﴿تعالى قال ذلك 

(يةـ اآل﴾تريدون أن تسألوا رسولكم أم  ﴿ :كفارات لما بينهن فأنزل هللا
93F

94( «. 
 

 ]تعليق[ 
ذكر المؤلف في سبب نزول هذه اآلية عدة آثار وكذلك فإن أسانيدها ال تخلو من ضعف وه�ي يخ�الف بعض�ها بعض�ا ف�ي  

 .السبب
 أنهاراً  األرضأن ينزل عليهم كتابا أن يفجر  �أنها نزلت في اليهود أنهم سألوا النبي  :فاألول
 .ذهباً  األرضأن يحول لهم  �وا النبي أنها نزلت في قريش خاصه عندما سأل:الثاني
 أنها نزلت في العرب عندما طلبوا أن يروا هللا جهرة. :الثالث
 .عن كفارة الذنوب �أنها نزلت في شأن الرجل الذي سأل النبي  :الرابع

لحمل على العم�وم أول�ى وا،وإن كان معنى اآلية يحتمل أن يكون تأخر نزول اآلية عن هذه األسئلة ثم نزلت اآلية في جميع هذا :قلت
 من الحمل على الخصوص.

 
 لآلية ] تفسير مختصر [ 
إن محمداً ي�أمر أص�حابه الي�وم ب�أمر وينه�ى عن�ه غ�داً أن�ه  قالوايخبر تعالى راداً على الطاِعنين فى تشريعه الحكيم الذين  

ش�رة ف�ي قت�ال الك�افرين إل�ى الثب�وت إل�ى لمس�لمين إل�ى حك�م أخ�ف كنس�خ الثب�وت لعا تعالى ما ينسخ م�ن آي�ة تحم�ل حكم�اً ش�اقاً عل�ى
حكماً خفيفاً إل�ى حك�م خفي�ف مثل�ه كنس�خ القبل�ة  أو،حكماً خفيفاً إلى شقا زيادة في األجر كنسخ يوم عاشوراء بصايم رمضان أو.إثنين

ف�ع ول�م يش�رع ف�إن الحك�م ر �حكماً إلى غير حكم آخر كنس�خ ص�دقة م�ن أراد أن ين�اجي رس�ول هللا  أو،من بيت المقدس إلى الكعبة
نسخ اآلية بإزالتها من التالوة ويبقى حكمها كآي�ة الش�يخ والش�يخة إذا زني�ا فارجموهم�ا البت�ة نك�االً م�ن هللا فق�د  أو،حكم آخر بداًل عنه

ه فق�د ثب�ت أن قرآن�اً ن�زل وق�رأ،ننس�ها وه�ي ق�راءة نافع أووهذا معن�ى قول�ه .بنسخ اآلية وحكمها أو.نسخ اللفظ من التالوة وبقي الحكم
وه�ذا مظه�ر م�ن .وبعض أصحابه ثم نسخه هللا تعالى لفظاً ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فل�م يق�در عل�ى قراءت�ه أح�د �رسول هللا 

وهو أيضاً مظهر من مظاهر التص�رف الحك�يم ال�دال  ،﴾ألم تعلم أن هللا على كل شيء قدير  ﴿ :مظاهر القدرة اِإللهية الدال عليه قوله
بمثله�ة بحس�ب  أوفه�و تع�الى يتص�رف فينس�خ ويبق�ي وي�أتي بخي�ر مم�ا نس�خ ﴾علم أن هللا له ملك السموات واألرضألم ت ﴿ :عليه قوله

 .فسبحان من إله قدير حكيم: ينسي ما يشاء وينسخ ما يريد.حاجة األمة ومتطلبات حياتها الروحية والمادية
وإعالم ب�أن ،ب�أمور ل�يس ف�ي مكنت�ه �طالب الرس�ول فهو توبيخ لمن  ،﴾تريدون أن تسألوا رسولكم  أم  ﴿أما قوله تعالى  

وم�ن يتب�دل  ﴿ :دّل عل�ى ه�ذا قول�ه تع�الى،ق�د يص�اب بزي�غ القل�ب فيكف�ر �من يجري على أسلوب التعنت وسوء األدب مع الرس�ول 
(﴾ الكفر باِإليمان فقد ضل سواء السبيل 

94F

95(. 
 

_______________ 
 طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد وقد تقدم أنه مجهول من200/1تفسير ابن أبي حاتم   483  1تفسير الطبري/  )91(
أخرجه ابن جرير عن مجاهد من طريقين األول:عن شيخه القاسم بن الحسن،عن الحسين بن داود وهو  المعروف بسنيد وهو ضعيف الحديث،عن  484  1تفسير الطبري/ )92(

قي تهمة تدليسه قائمة،عن مجاهد به فهو مرسل إسناده ضيف، والطريق الثاني: م�ن رواي�ة اب�ن أب�ي نج�يح حجاج ابن محمد وهو مختلط عن ابن جريو ولم يصرح بالتحديث فتب
 عن مجاهد وتقدم أنه لم يسمع التفسير منه،على أن الطريق إليه ال تخلوا من نظر فهو مرسل منقطع ضعيف 

 فة إلى إرساله. من طريق أسباط بن نصر عنه وتقدم ضعف ذلك باإلضا 484  1تفسير الطبري/ )93(
 من طريق المثنى ابن الصباح وهو ضعيف،وفيه أبو جعفر الرازي تقدم الكالم عنه 484  1تفسير الطبري/  )94(
 ) 46/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )95(



)45( 

 

َرٰى َعلَٰى َشۡيءٖ قالت وَ  ﴿ َرىٰ لت قاوَ  ٱۡليَهُوُد لَۡيَسِت ٱلنََّصٰ لَِك  لَۡيَسِت ٱۡليَهُوُد َعلَٰى َشۡيءٖ  ٱلنََّصٰ َبۗ َكَذٰ َوهُۡم يَۡتلُوَن ٱۡلِكتَٰ
َمِة فِيَما َكانُوْا فِيِه يَۡختَلِ قال  ُ يَۡحُكُم بَۡينَهُۡم يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ  ﴾۱۱۳فُوَن ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمو فَٱلَّ

 
 .) ـ اآليةاليهود قالت قوله تعالى:( و

لم�ا ق��دم أه�ل نج��ران م��ن   «: ق��العب��اس  اب�ن عكرم�ة ع��ن أوأخ�رج اب��ن أب�ى ح��اتم م�ن طري��ق س��عيد  .42
م���ا أن���تم عل���ى :راف���ع ب���ن حريمل���ةق���ال ف،أت���تهم أحب���ار يه���ود فتنازعوا، � النص���ارى عل���ى رس���ول هللا

موس�ى  وجحد نب�وة،على ش�يء  رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتمقال وكفر بعيسى واإلنجيل، ف،شيء
(ـ اآلية ﴾اليهود ليست النصارى على شيءقالت و﴿:فأنزل هللا  في ذلك،وكفر بالتوراة

95F
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 ]تعليق[
اإلم�ام اب�ن حج�ر مجه�ول قال ،في سبب نزول هذا األثر وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابتذكر المؤلف  

ليه�ود والنص�اري اته�م ك�ل منهم�ا األخ�ر بأن�ه ل�يس عل�ى ش�يء بغ�ض لكن المعنى المحكم م�ن اآلي�ة أن ا.وذكره ابن حبان في الثقات
 .غير ذلك أوالنظر عن أن سبب نزول اآلية وفد نجران مع اليهود 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 .ليس النصارى على دين صحيح معتد به فدينهم باطل :أي كفر اليهود بعيسى وقالوا ﴾وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  ﴿
 .ودينهم باطل ،ليس اليهود على دين صحيح ،أي وقال النصارى في اليهود مثل ذلك ﴾النصارى ليست اليهود على شيء  وقالت ﴿
 .والنصارى يقرأون اإلنجيل فقد كفروا عن علم ،أي والحال أن اليهود يقرأون التوراة﴾وهم يتلون الكتاب  ﴿

 .ليس محمد على شيء :كو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا[ كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم ] أي كذلك قال مشر
ويفص�ل بي�نهم بقض�ائه  ،[ ف�ال يحك�م بي�نهم ي�وم القيام�ة فيم�ا ك�انوا في�ه يختلف�ون ] أي يحك�م ب�ين اليه�ود والنص�ارى وس�ائر الخالئ�ق

)فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ،العادل
96F
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ِجدَ  ﴿ نََع َمَسٰ ِ أَن يُۡذَكَر فِيهَا ٱۡسُمهُۥ َوَسَعٰى فِي َخَرابِهَآو  َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّن مَّ  ٱلَّ
ۡنيَا ِخۡزيٞ  ٓئَِك َما َكاَن لَهُۡم أَن يَۡدُخلُوهَآ إِالَّ َخآئِفِيَنو لَهُۡم فِي ٱلدُّ  ﴾ ۱۱٤ َولَهُۡم فِي ٱۡألِٓخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٞ  أُْولَٰ

 
 .قوله تعالى:(ومن أظلم) ـ اآلية

منع�وا النب�ي ص�لى هللا  علي�ة وس�لم الص�الة عن�د  قريش�اً أن  «لطريق المذكور اتم من أخرج ابن أبي حا .43
((ومن أظلم ممن منع مساجد هللا ) ـ اآلية  :فأنزل هللا،في المسجد الحرامالكعبة 
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98(«. 
(يوم الحديبية صدوا رسول هللا  عن مكة نزلت في المشركين حين «: قالزيد  وأخرج ابن جرير عن .44

98F
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 ]  تعليق[ 
نزل�ت ف�ي  :وعند الواحدي من رواي�ة الكلب�ي ع�ن اب�ن عب�اس،ذكر المؤلف رحمه هللا هنا أثرين في سبب نزول هذه األية 

ططل��وس الروم��ي وأص��حابه م��ن النص��ارى، وذل��ك أنه��م غ��زوا بن��ي إس��رائيل، فقتل��وا مق��اتلتهم، وس��بوا ذراريه��م، وحرق��وا الت��وراة، 
(وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف

99F

100(. 
(هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم :وعنده أيضا عن قتادة
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 .قالثار أربعة أسباب وإن كان إسناد كل واحد منها ال يخلو من مفتحصل من تلك اآل

 من الصالة عند البيت. �في كفار قريش منعوا النبي  :فاألول
 كفار قريش صدوا المسلمين عن المسجد يوم الحديبية.في  :الثاني

 الثالث: في ططلوس الرومي حينما خرب بيت المقدس.
 الرابع: في بختنصر في تخريبه بيت المقدس.

المراد من منع من ك�ل  :في تفسيره: وقيلقال ه اإلمام القرطبي حيث حوكل هذه األسباب محتملة من األية وهو الذي رج 
وهللا ،فتخصيصها ببعض المساجد وبعض األشخاص ضعيف،ألن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع،وهو الصحيح،قيامةمسجد إلى يوم ال

 تعالى اعلم.

_______________ 
 ت مجهول. وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثاب 208/1تفسير ابن أبي حاتم   495/1أخرجه الطبري في تفسيره    )96(
 )52/ 1)صفوة التفاسير ـ للصابونى (97(
 باإلسناد السابق وقد تقدم الكالم عليه ،وروى ابن جرير بعده أن المراد باآلية الكريمة النصارى ورجحه.  210/1تفسير ابن أبي حاتم    )98(
 هذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيفابن زيد المذكور هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،وعبد الرحمن  499  1تفسير الطبري/ )99(
 )22أسباب النزول للواحدي (    )100(
 )23أسباب النزول للواحدي (    )101(



)46( 
كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بني إسرائيل مع بع�ض  خراب المساجد قد يكون حقيقياً  -الثالثة

وق�ذفوا ف�ي بي�ت المق�دس ،وحرقوا التوراة،فقتل�وا وس�بوا -لروم�ي فيم�ا ذك�ر الغزن�وي اسمه نط�وس ب�ن اسبيس�انوس ا :قيل -ملوكهم 
 العذرة وخربوه.

وعل�ى الجمل�ة فتعطي�ل المس�اجد ،ع�ن المس�جد الحرام �كمنع المشركين المسلمين حين ص�دوا رس�ول هللا  ويكون مجازاً  
(عن الصالة وإظهار شعائر اإلسالم فيها خراب لها
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 ألية] مختصر[ تفسير 
أي: ال أحد أظلم وأشد جرما، ممن من�ع مس�اجد هللا، ع�ن ذك�ر هللا فيه�ا، وإقام�ة ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه ﴾ 

 الصالة وغيرها من الطاعات.
والخراب المعن�وي:  الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها، وتقذيرها،﴾فِي َخَرابِهَا ﴿أي: اجتهد وبذل وسعه ﴾َوَسَعى ﴿

منع الذاكرين السم هللا فيها، وهذا عام، لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل، وقريش، حين ص�دوا رس�ول هللا 
عنها عام الحديبية، والنصارى ح�ين أخرب�وا بي�ت المق�دس، وغي�رهم م�ن أن�واع الظلم�ة، الس�اعين ف�ي خرابه�ا، مح�ادة ل، ومش�اقة، 

، بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا، إال خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد هللا، أخافهم هللا، فالمشركون الذين ص�دوا رس�وله، فجازاهم هللا
ا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُ�وا إِنََّم� ﴿تعالى: قال إال يسيرا، حتى أذن هللا له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، ف �لم يلبث رسول هللا 

وأص�حاب الفي�ل، ق�د ذك�ر هللا م�ا ج�رى عل�يهم، والنص�ارى، س�لط هللا .﴾ اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَال يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَح�َراَم بَْع�َد َع�اِمِهْم هَ�َذا
 عليهم المؤمنين، فأجلوهم عنه.

 الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبر.وهكذا كل من اتصف بوصفهم، فال بد أن يناله قسطه، وهذا من اآليات العظيمة، أخبر بها 
 واستدل العلماء باآلية الكريمة، على أنه ال يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد.

ْنيَا ِخْزيٌ  ﴿  .﴾َولَهُْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ﴿أي: فضيحة كما تقدم ﴾لَهُْم فِي الدُّ
مه، فال أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، وإذا كان ال أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اس

ِ َواْليَْوِم اآلِخرِ  ﴿تعالى: قال كما  ِ َمْن آَمَن بِالَّ  .﴾إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ
ُ  ﴿تعالى: قال بل قد أمر هللا تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، ف (﴾  أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ فِي بُيُوٍت أَِذَن هللاَّ

102F

 انتهي.)103
ِ ٱۡلَمۡشِرقُ  ﴿ ِسٌع َعلِيمٞ  َوِلَّ َ َوٰ ِو إِنَّ ٱلَّ   ﴾ ۱۱٥ َوٱۡلَمۡغِرُبو فَأَۡينََما تَُولُّوْا فَثَمَّ َوۡجهُ ٱلَّ

 
 .قوله تعالى: (ول المشرق والمغرب)   

يص�لي عل�ى راحلت�ه تطوع�اً أينم�ا   �كان النب�ي  «: قال ابن عمر أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن .45
ف�ي ه�ذا : ق�اللمش�رق والمغ�رب)  وا(ول :وهو جاٍء من مك�ة إل�ى المدين�ة، ث�م ق�رأ اب�ن عم�ر توجهت به

(نزلت هذه اآلية
103F

104( «. 
 ف�ي التط�وع أن تص�لي حيثم�ا توجه�ت ب�ك راحلت�ك ،أنزلت فأينما تولوا فثم وج�ه هللا «: قالوأخرج الحاكم عنه  .46

«)104F105(.لكن�ه  ل�يس ،وقد اعتم�ده جماعة،صحيح على شرط مسلم  هذا أص�ح م�ا ورد ف�ي اآلي�ة إس�ناداً  قال و
 التصريح بسبب نزولها.  وقد ورد،وقد تقدم ما فيه )أنزلت في كذا   «: قالفيه تصريح بذكر السبب بل 

   �ول هللا أن رس�  «:فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طري�ق عل�ي ب�ن أب�ي طلح�ة ع�ن اب�ن عب�اس .47
ففرحت اليه�ود فاس�تقبلها بض�عة عش�ر ش�هراً، ،لما هاجر إلى المدينة أمره هللا  أن يستقبل بي�ت المق�دس

فارتاب في  ﴾فولوا وجوهكم شطره﴿:فأنزل هللا،وينظر إلى السماءلة إبراهيم وكان يدعو هللا بْ حب قِ وكان ي
: ق�الو  ﴾ق�ل ل المش�رق والمغ�رب﴿ف�أنزل هللا  ،قبلتهم التي ك�انوا عليها  ما والهم عنقالوا: ،ذلك اليهود

والمعنى أيض��اً يس��اعده فليعتم��د. وف��ي اآلي��ة رواي��ات أخ��ر ،إس��ناده ق��وي )105F106( ﴾فأينم��ا تول��وا ف��ثم وج��ه هللا﴿

_______________ 
 )77/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )102(
 )63تفسير السعدي (    )103(
)  4714ح (  2/ 20) مسند أحمد   491ح (   244/1) وقال  حسن صحيح  سنن النسائي الصغرى  2958ح ( 5/ 205) سنن الترمذي 700ح (  486/1أخرجه مسلم  )104(

المؤل�ف: أب�و الحس�ن عل�ي ب�ن عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن مه�دي ب�ن مس�عود ب�ن  1/ 271) س�نن ال�دارقطني 5647ح (  17/10) مسند أبي يعل�ى  2033ح ( 4/2سنن البيهقي الكبرى 
 لي�ه: ش�عيب االرن�ؤوط، حس�ن عب�د الم�نعم ش�لبي، عب�د اللطي�ف ح�رز هللا، أحم�د بره�وموض�بط نص�ه وعل�ق ع حقق�ه  ه�ـ)385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المت�وفى: 

 م 2004 -هـ  1424الطبعة: األولى،  لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
الناش�ر: مؤسس�ة  ق: س�الم أحم�د الس�لفيالمحق� ]294 - 202[ لمؤلف: محمد بن نصر بن الحج�اج الم�روزي أب�و عب�د هللا) 377ح (  102/1السنة  للمروزي  5عدد األجزاء: 
 1408الطبعة: األولى، بيروت –الكتب الثقافية 
 كل هؤالء أخرجوه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 1/ 503تفسير ابن جرير 1عدد األجزاء: 

 ) 1269ح (  2/ 253ري ما وجه قوله:إنه أصح إسنادا وكذلك أخرجه ابن خزيمة ) بنفس اإلسناد السابق وما أد3053ح (  292/2مستدرك الحاكم  )105(
مؤل�ف  458الوف�اة  المؤل�ف: أب�و بك�ر أحم�د ب�ن الحس�ين ب�ن عل�ي البيهق�ي  12/2سنن البيهقي الكب�رى  502/1وابن جرير في مواضع منها  248/1تفسير ابن أبي حاتم   )106(

الطبع�ة: الطبع�ة:  الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببل�دة حي�در آب�اد المحقق: لمارديني الشهير بابن التركمانيالجوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان ا
 هـ 1344األولى ـ 

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد  17/  53د وابن عبد البر في التمهي مصدر الكتاب: موقع وزارة األوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز اإلسالمي10عدد األجزاء: 
قول المصنف  الناشر: مؤسسة القرطبة المحقق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى هـ)463هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

الليث بن سعد وهو كثير الغلط،والعلة األخرى هي عدم سماع على بن أبي طلحة من ابن عباس قال:  بأن إسناده قوي ليس بجيد، فإن مدار الحديث على عبد هللا بن صالح كاتب
 المحقق: حمدي عبد المجيد السلفيهـ 761المتوفى الوفاة  المؤلف: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي 240العالئي في جامع التحصيل 

 



)47( 

 

 .ضعيفة
عبد هللا   فأخرج الترمذي وابن ماجة والدارقطني من طريق أشعث السمان عن عاصم بن عبد هللا  عن .48

فص�لى ،في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أي�ن القبلة  �كنا مع النبي   «: قاله أبي بن عامر بن ربيعه عن
(  ﴾فأينم�ا تول�وا ف�ثم وج�ه هللا﴿:فنزل�ت، �فلما أصبحنا ذكرنا ذل�ك لرس�ول هللا ،كل رجل منا على حياله

106F

107( 
   .الترمذي غريب وأشعث يضعف في الحديثقال . »

بعث رس�ول هللا ص�لى  «: قالجابر   ن عطاء عنوأخرج الدارقطني وابن مردويه من طريق العرزمي ع .49
طائف�ة من�ا: ق�د عرفن�ا القبل�ة ه�ي قالت ف،فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة هللا  عليه وسلم سرية كنت فيها

بعض��نا: القبل��ة هاهن��ا قب��ل الجن��وب فص��لوا وخط��وا ق��ال و،فص��لوا وخط��وا خطوطاً ،هاهن��ا قب��ل الشمال
فلما قفلنا من سفرنا س�ألنا النب�ي ،تلك الخطوط لغير القبلة فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت،خطوطا

(ـ اآلية ﴾ول المشرق والغرب﴿فسكت، وأنزل هللا   �
107F

108(«. 
أن رس�ول هللا ص�لى هللا   « :وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أب�ي ص�الح ع�ن اب�ن عب�اس ]ك[ .50

ثم استبان لهم بعد ما طلعت الش�مس  فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلواعليه وسلم بعث سرية 
(ـ اآلي�ة ﴾ول المش�رق والغ�رب﴿ :فلما جاءوا إلى رسول هللا حدثوه ف�أنزل هللا ه�ذه اآلي�ة،صلوا لغير القبلةأنهم 

108F

109( 
«. 

إن أخا لكم قد مات يعني النجاش�ي   «: قالقتادة: أن النبي صلى هللا  عليه وسلم  وأخرج ابن جرير عن .51
اآلي�ة  -﴾وإن من أهل الكتاب لم�ن ي�ؤمن ب�ال ﴿:! فنزلت؟لي على رجل ليس بمسلمنص قالوا ،فصلوا عليه

(ـ اآلي�ة﴾�ول المش�رق والمغرب﴿فإن�ه ك�ان ال يص�لي إل�ى القبل�ة، ف�أنزل هللا   ق�الوا]. 199:[آل عمران
109F

غري�ب .» )110
 معضل.    أووهو  مرسل ،جداً 

: ق�الوا] 60:[غ�افر ﴾ع�وني اس�تجب لك�ماد﴿لم�ا نزل�ت   «: ق�المجاه�د  وأخرج ابن جرير أيضاً عن  ]ك[ .52
 .» )110F111( ﴾أينما تولوا فثم وجه هللا﴿:فنزلت ؟إلى أين

 
 ]تعليق[ 
ويتلخص لن�ا م�ن ،ذكر المؤلف رحمه هللا ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة ثماني�ة آث�ار بعض�ها ق�وي اإلس�ناد وبعض�ها ض�عيف 

 خالل هذه اآلثار أن هذه اآلية نزلت في.
ف��ي ص�الة النافل��ة حيثم�ا توجه��ت ب��ك راحلت�ك ول��يس في�ه التص��ريح بس��بب الن�زول كم��ا ذك��ر األث�رين األول��ين ف�ي التوج��ه  -1

 المصنف.
قب�ل مك�ة وفي�ه التص�ريح أن اآلي�ة نزل�ت له�ذا الس�بب ل�ذلك اعتم�ده  �األثر الثالث في اعتراض اليهود على توج�ه النب�ي  -2

 .المؤلف
فنزل�ت اآلي�ة  ،بة القبلة وصلوا إلى غير القبلة اجته�اداً أن اآلية نزلت عندما أخطأ الصحا: والسادس األثر الرابع والخامس -3

أن�ه وحاص�لها وه�ي مس�ألة فقهي�ة ،لتدل على أن صالتهم التي صلوها إلى غير القبلة صحيحة طالما كان ذلك اجتهاد منهم
حنفي��ة يعي��د الص��الة عل��ى م��ذهب ال فل��يس علي��ه أنث��م تب��ين ل��ه الخط��أ بع��د ذل��ك  إذا ص��لى الم��رء إل��ى غي��ر القبل��ة مجته��داً 

 وهذه اآلثار تدل على عدم اإلعادة..باإلعادة على كل حال قالواأما الشافعية ف،وفرق الحنابلة بين السفر والحضر،والمالكية
أنها نزلت في شأن الص�الة عل�ى النجاش�ي عن�دما ك�ان يص�لى لغي�ر القبل�ة اجته�اداً فنزل�ت اآلي�ة مبين�ة ص�حة  السابعاألثر  -4

 صالته.
 .في الدعاء حيثما كنت فثم وجه هللا تأنها نزل الثامناألثر  -5

___________________ 
علي بن أبي طلحة قال:دحيم لم يسمع التفسير من بن عباس،وق�ال أب�و ح�اتم: عل�ي ب�ن أب�ي طلح�ة 1عدد األجزاء:  1986 – 1407لثانية الطبعة: ا بيروت –الناشر: عالم الكتب 

م�ن  ن مجاه�د ب�ل س�معهعن بن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد،قلت:إذا ثبت كون الواسطة مجاه�د ال يض�ر،ولكن اآلف�ة ف�ي ك�ون عل�ى ل�م يس�مع األث�ر م�
الشرع ال يؤخذ ب�التوهم إنم�ا غيره،ولو كان سمعه منه لصاح بذلك فإن مجاهد راوية ابن عباس وتصحيح رواية علي عن ابن عباس اعتمادا على ذلك إنما هو تصحيح بالتوهم و

 يؤخذ بالتثبت 
كتب  هـ)273(المتوفى:  بن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزوينيلمؤلف: اا) 1020ح (  1/ 326) سنن ابن ماجة  2957ح ( 205/5تفسير ابن جرير/سنن الترمذي  )107(

المؤل�ف: أب�و بك�ر أحم�د ب�ن  )3812ح ( 268/9) مس�ند الب�زار 1145ح (  156مس�ند أب�ي داود الطيالس�ي 5ع�دد األج�زاء:  الناشر: مكتبة أبي المعاطي حواشيه: محمود خليل
وص�بري عب�د  )17إل�ى  10وعادل بن سعد (حق�ق األج�زاء م�ن  )9إلى  1حقق: محفوظ الرحمن زين هللا،(حقق األجزاء من الم هـ 292المتوفى:  عمرو بن عبد الخالق البزار

 ) 460ح (  145/1م )  المعج�م األوس��ط 2009م،وانته��ت 1988الطبع��ة: األول�ى،( ب�دأت  المدين�ة المن�ورة -الناش�ر: مكتب��ة العل�وم والحك��م  )18الخ�الق الش�افعي (حق��ق الج�زء 
عب�د المحس�ن ب�ن إب�راهيم  تحقي�ق: ط�ارق ب�ن ع�وض هللا ب�ن محم�د , 1415الق�اهرة، -الناش�ر: دار الح�رمين ه�ـ  360المت�وفى   لف: أبو القاس�م س�ليمان ب�ن أحم�د الطبران�يالمؤ

رفة إال من رواية أشعث السمان،فقد تابع فيه أشعث ) وما ذكره اإلمام الترمذي رحمه هللا من أن الحديث ال يع2075ح (   11/2سنن البيهقي الكبرى 10عدد األجزاء:  الحسيني
  عمرو بن قيس عند الطيالسي وأخرجه البيهقي من طريقة والعلة في هذا اإلسناد عاصم بن عبيد هللا،فإنه ضعيف

أحمد  218/1افظ في ترجمته من لسان الميزان ) كالهما من طريق أحمد بن عبيد هللا  بن الحسن قال:الح2076ح (  2/ 11سنن البيهقي الكبرى  271/1سنن الدارقطني  )108(
جهول، قلت: وذكره بن حبان ف�ي بن عبيد هللا  بن الحسن العنبري عن أبيه وعنه الحسن بن علي المعمري وإبراهيم بن حماد وعلي بن سعيد الرازي وآخرون،قال ابن القطان م

ه،وابن القطان تبع بن حزم في إطالق التجهيل عل�ى م�ن ال يطلع�ون حاله،وه�ذا الرج�ل بص�ري ش�هير وه�و  الثقات فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي ولم تثبت عدالت
أبي، وكذلك عبد هللا بن أبي س�ليمان ولد عبيد هللا القاضي المشهور،انتهى قلت: العلة ليست في كون أحمد هذا مجهوال ولكن االنقطاع بينه وبين أبيه حيث قال: وجدت في كتاب 

 ه الحافظ في تقريبه صدوق له أوهام قال: في
 أخرجه ابن مردويه قال  الحافظ ابن كثير في تفسيره:إسناده ضعيف وفيه الكلبي،وقد تقدم كالم المصنف فيه وكذلك شيخه أبو صالح )109(
   �وإسناده صحيح غير أنه مرسل قتادة لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي  405/1تفسير ابن جرير  )110(
 وهو  مرسل وفي إسناده الحسين بن داود وهو المعروف بسنيد ضعيف 505/1ر ابن جرير تفسي )111(



)48( 
ليس فيه  ﴾ ول المشرق والمغرب  ﴿ثم قرأ ابن عمر  "وهذه اآلثار ما صح منها فهو غير صريح في سبب النزول فقوله  

 .وهللا أعلم كذلك األثر الثاني عنه فهي فتوى وليس إخباراً بأن ذلك سبب نزول لآلية ،داللة على أن ذلك سبب النزول
 .ثر ابن عباس وإن رجحه المؤلف لكنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي رواية منقطعةأما أ 
 .في إسنادهاقال أما بقية اآلثار فال تخلو من م 
 في تفسيره:قال فالترجيح أن تحمل اآلية على عمومها وهذا ما رجحة إمام المفسرين ابن جرير  حيث  
إنها ج�اءت : قالال هي ناسخة وال منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن ي أم ،منسوخة أم فأما القول في هذه اآلية ناسخة  

ِ  ﴿وذل�ك أن قول�ه:،والمراد الخاص،مجيء العموم في ،محتم�ل: أينم�ا تول�وا ف�ي ح�ال س�يركم ف�ي أس�فاركم،﴾فَأَْينََم�ا تَُولُّ�وا فَ�ثَمَّ َوْج�هُ هللاَّ
ذل�ك مم�ن ق�ال ومن ،اب�ن عم�ر والنخع�يق�ال كم�ا ،فثم وج�ه هللا،عكم ومكت�وبتكمفي تط�و،وفي حال مسايفتكم عدوكم،صالتكم التطوع

(ذكرنا عنه آنفا
111F

112(. 
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
 أويعنى حيثم�ا ت�وجهتم قب�ل المش�رق ﴾فأينم�ا تول�وا ﴿،لالختص�اص﴾فلله ﴿فالالم في ،يخبر سبحانه أن المشرق والمغرب ملك ل تعالى

هللا تع�الى وق�د أثب�ت فري�ق م�ن أه�ل العل�م به�ذه اآلي�ة ص�فة الوج�ه ل  هَ هَ�يعن�ى جِ ﴾ف�ثم وج�ه هللا ﴿الحضر  أوالمغرب سواء في السفر 
ِ فَتَُكونُ�وا بِهَ�ا "ابن جري�ر ف�ي تفس�يره قال تعالى، لكن حمل اآلية على الجهة هو قول أكثر أهل العلم كما  : فَأَْينََم�ا تََولَّ�ْوا ِم�ْن أَْرِض هللاَّ

 ِ هُ إِلَْيهَا ِمْنهَافَثَمَّ قِْبلَةُ هللاَّ هُوَن وُجوهَُكْم إِلَْيهَا ؛ ِألَنَّ اْلَكْعبَةَ ُمْمِكٌن لَُكُم التََّوجُّ ( الَّتِي تَُوجِّ
112F

113(. 
 

ُ قال وَ   ﴿ لَِك   تَۡأتِينَآ َءايَةۗٞ  أوۡ ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُموَن لَۡوَال يَُكلُِّمنَا ٱلَّ ۡثَل قَ قال َكَذٰ بَهَۡت قُلُوبُهُۡمۗ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلِِهم مِّ ۡولِِهۡمۘ تََشٰ
ِت لِقَۡومٖ    ﴾ ۱۱۸يُوقِنُوَن  قَۡد بَيَّنَّا ٱۡألٓيَٰ
 

 )ـ اآلية.الذين ال يعلمونقال و( :قوله تعالى 
راف�ع ب�ن ق�ال   «: ق�الاب�ن عب�اس  عكرم�ة ع�ن أو أخ�رج اب�ن جري�ر واب�ن أب�ي ح�اتم م�ن طري�ق س�عيد .53

ف�أنزل هللا  ف�ي .فيكلمنا حتى نس�مع كالم�ه :فقل ل،كما تقول من هللا  حريملة لرسول هللا: إن كنت رسوال
(ـ اآلية﴾الذين ال يعلمون قال و﴿،ذلك

113F
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 ]  تعليق[ 
وقيل: حرملة، وقيل: خزيمة، من بني  -ورافع بن حريملة   .في سبب نزول هذه اآلية واحداً  ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً   

 قنيقاع.
  

عند بزوغ فجر اإلسالم. كان شريًرا بغيًا كثير النفاق والشقاق، ومن ألّد خصوم   � ذين عاصروا النبيّ أحد أحبار ورؤساء اليهود ال
  على نبوتّه.  � والمسلمين، وكان يحسد النبيّ   � النبيّ 

سخرون منهم ، فيستمعون أحاديث المسلمين، في� اّدعى كذبًا ونفاقًا بأنه أسلم، فكان يحضر مع جمع من المنافقين في مسجد النبيّ 
 .»قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين «: �النبيّ قال لّما هلك  ويستهزئون بهم.

 .وإسناد هذا األثر ضعيف لذلك رجح ابن جرير أن اآلية نزلت في النصاري ألن سياق اآليات يدل عليه
ثم ذكر هذا األثر الذي .اليهود أنها في :آخرونقال و .»أنها نزلت في النصاري« :ابن جرير رحمه هللا عن مجاهدقال 

ثم رجح كونها ،أنها نزلت في مشركي العرب،وأسند في ذلك عن قتادة والربيع والسدي:آخرونقال و: قالثم ،ذكره اإلمام السيوطي
 : قالفي النصاري 

نصارى دون غيرهم. ألن ، ال﴾الذين ال يعلمونقال و﴿وأولى هذه األقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن هللا تعالى عنى بقوله:
مخبرا عنهم فيما أخبر عنهم من ضاللتهم أنهم مع ،جل ثناؤهقال وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا. ف،ذلك في سياق خبر هللا عنهم

لوال ﴿بال مشركون:منهم بال وبمنزلتهم عنده وهم  جهالً  قالواف،تمنوا على هللا األباطيل،﴾اتخذ هللا ولدا﴿افترائهم على هللا الكذب بقوله:
وال يؤتي آية معجزة على دعوى مدع ،تأتينا آية كما أتتهم؟ وال ينبغي ل أن يكلم إال أولياءه أو،كما يكلم رسوله وأنبياءه،﴾يكلمنا هللا

لبنين والبنات إال لمن كان محقا في دعواه وداعيا إلى هللا وتوحيده، فأما من كان كاذبا في دعواه وداعيا إلى الفرية عليه وادعاء ا
 يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه. أو،فغير جائز أن يكلمه هللا جل ثناؤه،له

وال برهان على حقيقته في ظاهر ،فإنه قائل قوال ال خبر بصحته،العرب ﴾الذين ال يعلمونقال و﴿:وأّما الزاعم: أن هللا عنى بقوله
(وادعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد،ألنه ادعى ما ال برهان على صحته،خطؤه الكتاب. والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحا

114F

115(. 
 انتهي

  
 ]تفسير مختصر لآلية[

تَأْتِينَ�ا  أو ﴿الجهل�ة م�ن أه�ل الكت�اب وغي�رهم: ه�ال يكلمن�ا، كم�ا كل�م الرس�ل، ق�ال العالمة ابن س�عدي رحم�ه هللا ف�ي تفس�يره: أي: قال 

_______________ 
 )533/ 2جامع البيان (تفسير الطبري) (   )112(
 )456/ 2(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )113(
 أبي محمد مجهول،وكذلك ابن حميد شيخ الطبري ضعيف.  وقال فيه رافع بن حريملة،وفي إسناده محمد بن 512/1وابن جرير في تفسيره 215/1تفسير ابن أبي حاتم  )114(
 )552/ 2جامع البيان (تفسير الطبري) (   )115(



)49( 

 

قترحونها بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، الت�ي تج�رأوا به�ا عل�ى الخ�الق، واس�تكبروا عل�ى رس�له يعنون آيات االقتراح، التي ي﴾آيَةٌ 
َ َجْه��َرةً  ﴿كق��ولهم:  ��َماِء فَقَ��ْد َس��أَلُوا ُموَس��ى أَْكبَ�� ﴿﴾لَ��ْن نُ��ْؤِمَن لَ��َك َحتَّ��ى نَ��َرى هللاَّ َر ِم��ْن يَْس��أَلَُك أَْه��ُل اْلِكتَ��اِب أَْن تُن��زَل َعلَ��ْيِهْم ِكتَابً��ا ِم��َن السَّ

لَْن نُْؤِمَن لَ�َك َحتَّ�ى وقالوا ﴿اآليات وقوله: ﴾تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ  أويُْلقَى إِلَْيِه َكنز  أولَْوال أُنزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمَعهُ نَِذيًرا  ﴿: قالوااآلية، و﴾َذلِكَ 
 اآليات.﴾يَْنبُوًعا األرضتَْفُجَر لَنَا ِمَن 

بون آيات التعنت، ال آيات االسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل، ق�د ج�اءوا م�ن فهذا دأبهم مع رسلهم، يطل 
فكل موقن، فقد عرف م�ن آي�ات هللا الب�اهرة، وبراهين�ه ﴾قَْد بَيَّنَّا اآليَاِت لِقَْوٍم يُوقِنُونَ  ﴿تعالى: قال اآليات، بما يؤمن بمثله البشر، ولهذا 

(واندفع عنه كل شك وريبالظاهرة، ما حصل له به اليقين، 
115F

116(. 
 

كَ  ﴿ ِب ٱۡلَجِحيِم  ٴَ ۖا َوَال تُسۡ ا َونَِذيرٗ بِٱۡلَحقِّ بَِشيرٗ  إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ  ﴾ ۱۱۹ُل َعۡن أَۡصَحٰ
 

 قوله تعالى: (إنا أرسلناك) ـ اآلية.    
ول هللا رس�ق�ال   « : قالمحمد بن كعب القرظي  موسى بن عبيدة عن أنبأنا الثوري عن: عبد الرزاق قال  .54

إن�ا أرس�لناك ب�الحق بش�يراً ون�ذيراً وال تس�أل ع�ن أص�حاب ﴿ :فنزلت.»ما فعل أبواي؟  ليت شعري « : �
(فما ذكرها حتى توفاه هللا  ﴾الجحيم

116F

117(«. 
: ذات ي�وم ق�ال   �أن النبي   « :أخبرني داود بن أبي عاصم: قالوأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج  .55

(يضاً مرسل أ.فنزلت  » ؟أين أبواي «
117F

118(. 
 

 ] تعليق[ 
ث�ار مرس�لة وق�د ذرك اإلم�ام وه�ذا اآل .�ذكر المؤلف رحمه هللا ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة أنه�ا نزل�ت ف�ي أب�وي النب�ي  

َوال تُْس�أَُل ﴿ :فأنزل هللا تع�الى،"لو أنزل هللا بأسه باليهود آلمنوا": قال �إن النبي  :القرطبي رحمه هللا في تفسيره عن مقاتل بن حيان
(ْن أَْصَحاِب اْلَجِحيمِ عَ 

118F

 انتهي.﴾)119
(األخفش [ تسأل ] بفتح التاءقال بضم التاء و﴾تسأل ﴿وقراءة الجمهو  :قلت 

119F

120( . 
وال تس���ئل ع���ن أص���حاب ﴿اإلم���ام اب���ن جري���ر ف���ي الف���رق ف���ي المعن���ى ب���ين الق���راءتين: ق���رأت عام���ة اْلقَ���َرأَة:ق���ال  

فبلغت م�ا أرس�لت ،بمعنى: يا محمد إنا أرس�لناك ب�الحق بش�يرا ون�ذيرا،برمنها على الخ "الالم"، ورفع"تسئل"من "التاء"بضم﴾الجحيم
 وكان من أهل الجحيم.،ولست مسئوال عمن كفر بما أتيته به من الحق،وإنما عليك البالغ واإلنذار،به

ى ذل�ك عل�ى ق�راءة منها. ومعن "الالم"، وجزم"تسأل"من "التاء"مفتوح،وقرأ ذلك بعض أهل المدينة:(وال تَسأْل) جزما. بمعنى النهي
(فال تسأل عن حالهم،ال لتسأل عن أصحاب الجحيم،هؤالء: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به

120F

121(. 
 

 
َرٰى َحتَّٰى تَتَّبَِع ِملَّتَهُۡمۗ قُلۡ  ﴿ ِ هَُو ٱۡلهَُدٰىۗ َولَئِِن ٱ َولَن تَۡرَضٰى َعنَك ٱۡليَهُوُد َوَال ٱلنََّصٰ تَّبَۡعَت أَۡهَوآَءهُم بَۡعَد إِنَّ هَُدى ٱلَّ

ِ ِمن َولِيّٖ   ﴾  ۱۲۰َوَال نَِصيٍر  ٱلَِّذي َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلِم َما لََك ِمَن ٱلَّ
 

 .ترضى) ـ اآلية قوله تعالى: (ولن   
أن يص�لي النب�ي  إن يهود المدين�ة ونص�ارى نج�ران ك�انوا يرج�ون «: قالابن عباس  أخرج الثعلبي عن .56

فأنزل هللا ،لما صرف هللا القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا أن يوافقهم على دينهمف،إلى قبلتهم  �
(ـ اآلية ﴾ ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى﴿

121F

122( «. 
 

 ]  تعليق[ 
وذك�ره الجعب�ري بلف�ظ :اب�ن حج�رقال ،ولم أجد ل�ه إس�ناداً  ،باسذكر في سبب نزول هذه اآلية هذا األثر الوحيد عن ابن ع 

(كانوا يودون ثبوت النبي على الصالة إلى الصخرة«ن عباس ابقال 
122F

 انتهى.» )123
 - � -إنه�م ك�انوا يس�ألون النب�ي :المفس�رونق�ال :ق�الا م�ا رواه الواح�دي م�ن غي�ر إس�ناد وقد ورد كذلك في سبب نزوله� 

(فأنزل هللا تعالى هذه اآلية.الهدنة، ويطمعونه أنه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه
123F

124(. 
ك�ان اليه�ود م�ن أه�ل المدين�ة  «ق�ال:  :ي سبب نزولها أثر أخر عن مقاتل ذكره اإلمام ابن حجر في العجاب عن مقات�لوف 

_______________ 
 )64تفسير السعدي (    )116(
 وباإلضافة إلى إرساله،ففيه موسى بن عبيدة وهو يضعف في الحديث  516/1تفسير ابن جرير  59/1تفسير عبد الرزاق  )117(
 افة إلى إرساله ففيه سنيد وتقدم أنه ضعيف ابن جرير المصدر السابق وباإلض )118(
 )92/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )119(
 )92/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )120(
 )558/ 2جامع البيان (تفسير الطبري) (   )121(
 لم أقف على إسناده. )122(
  1997الطبعة األولى، الدمام  -دار إبن الجوزي  الناشر: المؤلف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي   )373/ 1العجاب في بيان األسباب (   )123(
 )16/ 4أسباب النزول ـ تح الفحل (   )124(



)50( 
 .)124F125(»والنصارى من أهل نجران دعوا النبي إلى دينهم وزعموا إنهم على الهدى فنزلت

 .لاي سبب نزول هذه اآلية ثالثة أقوفيكون ف 
 .األول: األول في شأن الكعبة

 .في المهادنة :الثاني
 .إلى دينهم �في دعوتهم النبي :الثالث
فاليهود والنص�اري ف�ي ك�ل زم�ان ومك�ان بما أننا لم نقف على إسناد صحيح لسبب نزول هذه اآلية فحملها على عمومها أولي  :أقول

 .ال عن دينه وال عن حملة دينه حتى يتبع دينهم �ال يرضون عن النبي 
ف��دع طل��ب م��ا ،وال النص��ارى براض��ية عن��ك أبداً ،ي��ا محم��د،ج��امع البي��ان وليس��ت اليهودإم��ام المفس��رين اب��ن جري��ر ق��ال  

وأقبل على طلب رضا هللا في دعائهم إلى ما بعثك هللا به من الحق، ف�إن ال�ذي ت�دعوهم إلي�ه م�ن ذل�ك له�و الس�بيل ،يرضيهم ويوافقهم
والنص�رانية ،ئهم باتب�اع مل�تهم، ألن اليهودي�ة ض�د النصرانيةإلى االجتماع فيه معك على األلفة والدين القيم. وال سبيل لك إلى إرض�ا

إال أن ،واليهود والنصارى ال تجتمع على الرض�ا ب�ك،وال تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة،ضد اليهودية
ف�ي ح�ال واح�دة. وإذا ل�م يك�ن ولن يجتمع فيك دينان متضادان ،ألنك شخص واحد،وذلك مما ال يكون منك أبدا،تكون يهوديا نصرانيا

فالزم ه�دى هللا ال�ذي ،لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن ل�ك إل�ى ذل�ك س�بيل،إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل
(لجمع الخلق إلى األلفة عليه سبيل

125F

 .انتهي)126
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
�راط  :أَي﴾قل إنَّ ه�دى هللا ه�و اله�دى ﴿دينهم وتصلِّي إلى قبلتهم  :عنيي﴾ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ﴿ الصِّ

بع�د ال�ذي  ﴿م�ا ك�انوا يدعون�ه إلي�ه م�ن المهادن�ة واِإلمه�ال  :يعني﴾ولَ�ئِِن اتبع�ت أه�واءهم ﴿وهدى إليه هو طري�ق الح�قِّ ،الذي دعا إليه
اللة البيان بأنَّ دين هللا عزَّ وجلَّ هو اإلسال :أَي﴾جاءك من العلم (﴾ مالك من هللا من وليٍّ وال نصير  ﴿م وأنَّهم على الضَّ

126F

127(. 
 

 
هِ لِّلنَّاِس َوأَۡمنٗ  َوإِۡذ َجَعۡلنَا ٱۡلبَۡيَت َمثَابَةٗ  ﴿ قَاِم إِۡبَرٰ هِ  ىۖ َم ُمَصلّٗ  ۧا َوٱتَِّخُذوْا ِمن مَّ ِعيَل أَن طَهَِّرا  َۧوَعِهۡدنَآ إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ َم َوإِۡسَمٰ

ُجودِ بَۡيتَِي لِلطَّآ  ِع ٱلسُّ كَّ ِكفِيَن َوٱلرُّ  ﴾  ۱۲٥ ئِفِيَن َوٱۡلَعٰ
 

 .(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى):قوله تعالى   
ل�و أخ�ذت م�ن مق�ام  :،  قل�ت ي�ا رس�ول هللاوافق�ت رب�ي ف�ي ث�الث «: ق�ال،روى البخاري وغي�ره ع�ن عمر .57

إن نساءك ي�دخل عل�يهن  :. وقلت يا رسول هللا﴾واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿:فنزلت،إبراهيم مصلى
نس��اؤه ف��ي    �واجتم��ع عل��ى رس��ول هللا .آي��ة الحج��اب :فلو أم��رتهن أن يحتج��بن فنزل��ت،الب��ر والف��اجر

(] فنزلت  كذلك 5:[التحريم ﴾عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن﴿فقلت لهن: ،الغيرة
127F

128(«. 
 له طرق كثيرة منها: 

ه�ذا مق�ام أبين�ا  :له عم�ر قال   �لما طاف النبي   «قال: عن جابر  ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه .58
 .»)128F129( ﴾واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴿أفال نتخذه مصلى؟ فأنزل هللا   : قال »نعم  « : قال؟ إبراهيم

ي�ا : قالأنه مر بمقام إبراهيم ف «: عمر بن الخطاب وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن .59
أفال نتخذه مصلى؟  فلم نلب�ث إال يس�يراً حت�ى : قال »بلى  « : قالمقام خليل ربنا؟  أليس نقوم رسول هللا 

 .» )129F130(﴾واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴿:نزلت
 وظاهر هذا وما قبله أن اآلية نزلت في حجة الوداع.

_______________ 
 )373/ 1العجاب في بيان األسباب (   )125(
 )563/ 2جامع البيان (تفسير الطبري) (   )126(
 )32الوجيز للواحدي (  )127(
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 فيه ابن جريو وهو معروف بالتدليس وقد عنعن في اإلسناد  226/1تفسير ابن أبي حاتم   )129(
عبد المؤلف: أبو نعيم أحمد بن  145   4ذكر ابن كثير إسناده عن ابن مردويه  وفيه غيالن بن عبد الصمد لم أجد له ترجمة وباقي إسناده ثقات وله شاهد في حلية األولياء/ )130(
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 1عدد األجزاء:  1996 – 1417الطبعة: الثانية  هـ ).230 - 134عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (
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)51( 

 

 
 ] تعليق[ 
أن س�بب ن�زول اآلي�ة ك�ان بس�بب س�ؤال وهى ت�دل عل�ى ،ذكر المؤلف في سبب نزول هذه اآلية هذه األحاديث الص�حيحه 

 .لكن هنا عدة مسائل سوف أشير إليها إشارة مختصرة ليتضح لنا المعنى الكامل لآلية الكريمة ،عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
 :المسألة األولى

ك�ون معطوف�ا عل�ى قول�ه قرأه�ا ن�افع واب�ن ع�امر بف�تح الخ�اء بمعن�ى الفع�ل الماض�ي في ﴾ واتخ�ذوا ﴿اختلفت القراءات في قوله تعالى 
 .فيكون المعنى هنا اإلخبار عن األمم السابقة فال يناسب ذلك سبب النزول﴾ واتخذوا﴿أي ﴾جعلنا البيت ﴿تعالى 

وه�ي الق�راءة الت�ي تناس��ب س�بب الن�زول ب�أن عم��ر ،وه�ي ق�راءة الجمه��ور ،بالكس�ر فع��ل أم�ر ﴾واتخذوا ﴿الق�راءة الثاني�ة  
 .فأنزل هللا اآلية " نتخذ من مقام إبراهيم مصلىأفال "قال رضي هللا عنه سأل ذلك ف

ب�أن األم�م الت�ي كان�ت عل�ى مل�ة إب�راهيم علي�ه الس�الم كان�ت ق�د اتخ�ذت م�ن مق�ام إب�راهيم ق�ال والجمع بين القراءتين أن ي 
 .أعلم وهللا تعالى.فلما رجع اإلسالم وكان سؤال عمر أمروا بأن يجعل مقام إبراهيم مصلى ،ثم لما عم الشرك ترك،مصلى

 يقرأ بكسر الخاء وفتحها. .﴾َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصلًّى﴿قوله تعالى: : قالوالبن خالويه توجيه آخر لمعنى القراءتين حيث 
أن هللا ، فأنزل هللا ذلك موافقا به قوله. والحجة لمن فتح: »أفال نتخذه مصلى؟« :فالحجة لمن كسر: أنهم أمروا بذلك. ودليله قول عمر

 تعالى، أخبر عنهم بذلك بعد أن فعلوه.
، ففعل�وا م�ا أم�روا ب�ه، فإن قيل،: فإن األمر ضد الماضي، وكيف جاء القرآن، بالشيء وضده؟ فقل: إن هللا تعالى أمرهم ب�ذلك مبت�دئاً 

(فأثنى بذلك عليهم وأخبر به، وأنزله في العرضة الثانية
130F

 انتهي.)131
ث�م أن�زل ثاني�اً  ،ف�أنزل أوال ب�أمرهم باتخ�ذه مص�لى .قرآن الكريم أنزل على سبعة أح�رفوهذا القول بناء على أن ال :قلت 

 .وهللا تعالى أعلم .بالبناء للفعل الماضي على سبيل أنهم لما امتثلوا األمر واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أثنى هللا عليه بهذا
 :المسألة الثانية

 .﴾مثابة ﴿معنى قوله تعالى  
 .له من ثاب إذا رجع بمعنى أن الناس يرجعون إليه كلما ذهبوا عنهيحتمل أن يكون أص

في مسند أحم�د وغي�ره َع�ْن ج�ابر ب�ن عب�د كما .ويحتمل أن يكون بمنى الثواب يعنى أن الناس يكثر ثوابهم إذا حضروا وشهدوا البيت
ُ َعلَْيِه َوسَ قال : قالهللا  َرِضَي هللاُ َعْنهَُما  َصَالةٌ فِي َمْسِجِدي هَ�َذا أَْفَض�ُل ِم�ْن ِمائَ�ِة أَْل�ِف َص�َالٍة فِيَم�ا ِس�َواهُ إِالَّ  "لََّم: َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

(اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوَصَالةٌ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة َصَالٍة فِي َمْسِجِدي 
131F

132(". 
 :المسألة الثالثة

على أن من دخل الحرم فهو آمن وال يجوز إقامة الحد عليه وهو قول اإلمام إب�ي حنيف�ة رحم�ه هللا ﴾ناوأم ﴿استدل العلماء بقوله تعالى 
(وعدة من أهل العلم

132F

133(. 
 ؟ما هو مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى :المسألة الرابعة

لي�ه الس�الم، يق�وم علي�ه لبن�اء الكعب�ة، لم�ا ارتف�ع المراد بالمق�ام إنم�ا ه�و الَحَج�ُر ال�ذي ك�ان إب�راهيم ع :الحافظ ابن كثير رحمه هللاقال 
�ل ناحي�ة انتق�ل إل�ى الناح ي�ة الجدار أتاه إسماعيل، عليه السالم، به ليق�وَم فوق�ه ويناول�ه الحج�ارة فيض�عها بي�ده لرف�ع الج�دار، كلَّم�ا َكمَّ

(ه�ا هك�ذا، حت�ى ت�م ج�دارات الكعب�ةاألخرى، يطوف حول الكعبة، وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحي�ة الت�ي تلي
133F

134( .
 انتهي

 قلت وقد ورد في فضله أثار كثيرة ليس هذا الكتاب محل ذكرها.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 :أَيْ ﴾وأَْمن��اً  ﴿كلَّم��ا انص��رفوا اش��تاقوا إلي��ه ،مع��اداً يع��ودون إلي��ه ال يقض��ون من��ه وطراً ﴾مثاب��ةً للناس ﴿الكعب��ة  :يعني﴾وإذ جعلن��ا البي��ت ﴿

ج�ل م�نهم قات�ل أبي��ه ف�ي الح�رم ف�ال يتع�رَّض ل�هوك،مؤمناً  ا الي�وم ف��ال يُه�اج الج�اني إذا التج�أ إلي�ه عن�د أه��ل ،ان�ت الع�رب ي�رى الرَّ وأمَّ
َمْن شاء آم�ن، وَم�ْن ش�اء ل�م  :كثيٌر من المفسرينقال وقد .فإْن أُخيف بإقامة الحدِّ عليه جاز،األولى أن ال يُهاج :وعند الشافعيِّ ،العراق
ا جعله مثابةً كما أنَّ ،يُؤمن  .وَمْن شاء لم يثب،َمْن شاء ثاب،ه لمَّ

�الة ﴾مصلَّى ﴿وهو موضع قدميه ،وهو الحجر الذي يُعرف بمقام إبراهيم﴾من مقام إبراهيم ﴿النَّاس  :أَيْ  ﴾ واتَّخذوا ﴿ وهو أنَّه تُس�نُّ الصَّ
أمرناهما وأوص�ينا ﴾ا إل�ى إب�راهيم وإس�ماعيلوعه�دن ﴿.قُرىء على هذا الوج�ه عل�ى الخب�ر، وق�رىء بالكس�ر عل�ى األم�ر،خلف المقام

 إليهما 
يَب  ﴾أْن طهِّرا بيتي ﴿ وهم س�كان ،المقيم�ين في�ه :أي﴾والع�اكفين ﴿ األرضوهم النزائع إليه من آفاق ،حوله﴾للطائفين ﴿من األوثان والرِّ

(قاعد وقعود  :جمع ساجد؛ مثله﴾السجود ﴿جمع راكع و ﴾والركع ﴿الحرم 
134F
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لَّةِ َوَمن يَۡرغَ  ﴿ هِ  ُب َعن مِّ لِِحيَن  ۧإِۡبَرٰ ۡنيَۖا َوإِنَّهُۥ فِي ٱۡألِٓخَرِة لَِمَن ٱلصَّٰ هُ فِي ٱلدُّ  ﴾  ۱۳۰َم إِالَّ َمن َسفِهَ نَۡفَسهُۥو َولَقَِد ٱۡصطَفَۡينَٰ

 

_______________ 
 م) 2000 هـ 1421ط دار الرسالة (األولى،) 87الحجة في القراءات السبع (    )131(
 فقد ذكرته بتصرف 151/ 1) وانظر تفسير اآلية من تفسير ابن عطية 343/ 3مسند أحمد بن حنبل (   )132(
 )111/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )133(
 )417/ 1تفسير ابن كثير (   )134(
 )34( الوجيز للواحدي  )135(



)52( 
 .ملة إبراهيم) ـ اآلية ومن يرغب عن ( :قوله تعالى  

ق�د :لهم�اقال ف،إل�ى اإلس�الم خيه سلمة ومهاجراً أن عبد هللا بن سالم دعا ابني أ «ابن عساكر: روى قال  .60
فق�د ،فمن آم�ن به،إني باع�ث م�ن ول�د إس�ماعيل نبي�اً اس�مه أحم�د«في التوراة: قال علمتما أن هللا  تعالى 

(فنزلت  فيه ـ اآلية،وأبي مهاجر،فأسلم سلمة.ومن لم يؤمن به فهو  ملعون،اهتدى ورشد
135F

136( «. 
 

 ] تعليق[ 
وم�ن يرغ�ب ع�ن مل�ة ﴿وهو ف�ي تفس�ير مقات�ل بلف�ظ ،الى ه�ذا األث�ر ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ةذكر المؤلف رحم�ه هللا تع� 

 :لموسىقال ألستما تعلمان أن هللا عز وجل  :لهماقال ف،إلى اإلسالم وذلك أن عبد هللا بن سالم دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً ،﴾إبراهيم
 ؟وملع�ون م�ن ل�م يتب�ع دين�ه،وأن�ه ملع�ون م�ن ك�ذب بأحم�د النبي،عن النار يحيد أمته،أحمد :لهقال إسماعيل ي يةمن ذر إني باعث نبياً 

 . )136F137(﴾ومن يرغب عن ملة إبراهيم ﴿ :هللا عز وجل فأنزل،ورغب عن اإلسالم،وأبى مهاجر،فأسلم سلمة
الى وهللا تع� .فحمل اآلية على عمومه�ا أول�ى فيك�ون س�بب الن�زول أيض�اً داخ�الً ف�ي عم�وم اآلي�ة .وهذا األثر مرسل :قلت 

 .أعلم
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ِ يَِج�ب َعلَْيهَ�ا ِعبَاَدت�ه  ﴾إالَّ َمْن َسفِهَ نَْفسه﴿فَيَْتُركهَا  ﴾يَْرَغب َعْن ِملَّة إْبَراِهيم﴿أَْي َال  ﴾َوَمنْ ﴿  اْس�تََخفَّ  أوَجِهَل أَنَّهَ�ا َمْخلُوقَ�ة ِلَّ

ْنيَا﴿هُ اْختَْرنَ��ا ﴾َولَقَ��ْد اْص��طَفَْينَاهُ ﴿بِهَ��ا َواْمتَهَنَهَ��ا  َس��الَِة َواْلَخلَّ��ة  ﴾فِ��ي ال��دُّ ��الِِحينَ ﴿بِالرِّ الَّ��ِذيَن لَهُ��ْم ال��دََّرَجات  ﴾َوإِنَّ��هُ فِ��ي اْآلِخ��َرة لَِم��ْن الصَّ
(اْلُعلَى

137F

 .انتهي)138
 

هِ  أوۡ ُكونُوْا هُوًدا وقالوا ﴿ َرٰى تَۡهتَُدوْاۗ قُۡل بَۡل ِملَّةَ إِۡبَرٰ  ﴾۱۳٥ۡشِرِكيَن ۖا َوَما َكاَن ِمَن ٱۡلمُ َم َحنِيفٗ  ۧنََصٰ
 

 كونوا هوداً) ـ اآلية.  قالوا(و :قوله تعالى   
اب�ن ص�وريا للنب�ي ص�لى هللا  ق�ال  «: قالعكرمة عن ابن عباس  أوأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد  .61

 :ف�أنزل هللا  ف�يهم،النصارى مثل ذلكقالت و. فاتبعنا يا محمد تهتد ،ما الهدى إال ما نحن عليه،عليه وسلم
 .» )138F139(﴾نصارى تهتدوا أوكونوا هوداً  اقالوو﴿

 
 ] تعليق[ 
 .وقد ذكر الواحدي أثراً آخر في سبب نزول هذه اآلية ولم يذكر له إسناداً ،ذكر المؤلف هنا هذا األثر عن ابن عباس 
، ابن عباس: نزلت في رءوس يهود المدين�ة: كع�ب ب�ن االش�رف، ومال�ك ب�ن الص�يفقال  :رحمه هللاإلمام الواحدي قال  

وأبي ياسر ابن أخطب، وفي نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنه�ا أح�ق ب�دين هللا تع�الى 
اليهود: نبينا أفضل االنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل األديان، وكفرت بعيسى واإلنجي�ل ومحم�د قالت من غيرها، ف
ارى: نبين���ا أفض���ل االنبي���اء، وكتابن���ا اإلنجي���ل أفض���ل الكت���ب، ودينن���ا أفض���ل األدي���ان، وكف���رت بمحم���د النص���قال���ت والق���رآن، و

(والقرآن
139F

 انتهي.)140
 ق�الواو ﴿فمقول�ة اليه�ود والنص�اري  .فاألولى حمل�ه عل�ى العم�وم،معنى األثرين متقارب على فرض ص�حة اإلس�ناد :قلت 

 ق�الوايظنون أن دي�نهم أفض�ل األدي�ان ل�ذلك  مفه.صاري في كل زمان ومكانود والنمحمولة على اليه﴾نصارى تهتدوا أوكونوا هودا 
 تهم.قالم
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
أي: دع�ا ك�ل م�ن اليه�ود والنص�ارى المس�لمين إل�ى ال�دخول ف�ي دي�نهم، زاعم�ين أنه�م ه�م نص�ارى تهت�دوا ﴾  أو﴿وقالوا كون�وا ه�وداً 

 المهتدون وغيرهم ضال.
للش��رك  بالتوحي�د، تارك�اً  عم�ا س�واه، قائم��اً  أي: مق�بال عل��ى هللا، معرض�اً ﴾ِملَّ�ةَ إِْب��َراِهيَم َحنِيفً�ا ﴿نتبع ﴾بَ�لْ  ﴿ ق�ل ل�ه  مجيب�ا جواب��ا ش�افيا:

 والتنديد.
(فهذا الذي في اتباعه الهداية، وفي اإلعراض عن ملته الكفر والغواية
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141(. 
 

_______________ 
ل�ى الثعلب�ي والزمخش�ري هكذا قال  المصنف عن ابن عينة ولم يعزه إلى أحد الكتب،وهو منقط�ع ب�ين اب�ن عيين�ة وعب�د هللا ب�ن س�الم،وعزاه اب�ن حج�ر ف�ي كتاب�ة العج�اب إ )136(

 ووجدته عند البغوي في تفسيره أيضا بدون إسناد
 هـ  1424 لبنان/ بيروت  دار الكتب العلمية هـ 105والوفاة  اتل بن سليمان بن بشير األزدي بالوالء البلخي ) المؤلف: أبو الحسن مق79/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (   )137(

 م  2003
ناشر: ال هـ)911هـ) وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 864المؤلف: جالل الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: ) 138/ 1تفسير الجاللين (   )138(

 1عدد األجزاء:  الطبعة: األولى القاهرة –دار الحديث 
 من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد وإسناده ضعيف لجهالة محمد 564/1تفسير ابن جرير  )139(
 )25أسباب النزول للواحدي (    )140(
 الناش�ر: مؤسس�ة الرس�الة  المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويح�ق هـ)1376ى: المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوف )67تفسير السعدي (    )141(

 1عدد األجزاء:  م 2000-هـ 1420الطبعة: األولى 
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فَهَآُء ِمَن ٱلنَّاِس َما َولَّ  ﴿ ِ ٱۡلَمۡشِرُق َوٱۡلَمۡغِرُبو يَۡهِدي َمن يََشآُء إِلَٰى  لَتِِهُم ٱلَّتِي َكانُواْ هُۡم َعن قِبۡ ٮٰ َسيَقُوُل ٱلسُّ َّ َعلَۡيهَاو قُل لِّ

طٖ  ۡستَقِيمٖ  ِصَرٰ    ﴾ ۱٤۲ مُّ
 

 (سيقول السفهاء من الناس) ـ اآليات.  :قوله تعالى 
ك�ان رس�ول هللا   « : ق�الح�دثني إس�ماعيل ب�ن أب�ي خال�د ع�ن أب�ي إس�حاق ع�ن الب�راء :اب�ن إس�حاق قال  .62

ق�د ﴿ف�أنزل هللا   ،ويكث�ر النظ�ر إل�ى الس�ماء ينتظ�ر أم�ر هللا صلى هللا  عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس
]  144:[البق�رة ﴾نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترض�اها ف�ول وجه�ك ش�طر المس�جد الح�رام

وكيف بصالتنا قب�ل ،يصرف إلى القبلة رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أنقال ف
قبل�تهم   الس�فهاء م�ن الن�اس م�ا واله�م ع�نق�ال و ﴾وما كان هللا  ليضيع إيم�انكم﴿ :بيت المقدس فأنزل هللا

(ـ إلى آخر اآلية ﴾سيقول السفهاء من الناس﴿ :فأنزل هللا،التي كانوا عليها
141F

 له طرق نحوه .» )142
 

 ] تعليق[ 
وهم الس�فهاء  ،فتكون هذه اآلية نزلت في اليهود،وهو حديث صحيح ،اآلية هذا الحديث في سبب نزول هذهالمؤلف ذكر   

 أوالمش��ركون عام��ة  ، الم��راد الس��فهاء م��ن الن��اس : بع��ض أه��ل العل��مق��ال ف .لك��ن وق��ع بع��ض االعتراض��ات عل��ى ذل��ك، م��ن الن��اس
فق�د ع�رف ف�ي اص�طالح  :اب�ن عاش�ورق�ال .س عام�ةالن�ا أوألن القرآن عندما يذكر الن�اس فإنم�ا الم�راد م�نهم المش�ركون  .المنافقون

أه�ل  أوالقرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد ب�ه المش�ركون كم�ا روي ذل�ك ع�ن اب�ن عب�اس وال يظه�ر أن يك�ون الم�راد ب�ه اليه�ود 
 ﴾ َوال تُْس�أَلونَ ﴿ س�يقولون باإلض�مار ألن ذك�رهم ل�م ي�زل قريب�ا م�ن اآلي الس�ابقة إل�ى قول�ه:ق�ال ألنه لو ك�ان ذل�ك لناس�ب أن ي،الكتاب

  .] اآلية ويعضدنا في هذا ما ذكر الفخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون134[البقرة:
وذكر القرطبي أنه قول الزجاج، ويجوز أن يكون الم�راد به�م المن�افقين وق�د س�بق وص�فهم به�ذا ف�ي أول الس�ورة فيك�ون  

ذين يبطنون الشرك، والذي يبعثهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه وقد روي عن السدي أن المقصود المنافقين ال
 السفهاء هنا هم المنافقون.

فَهَاءُ ﴿أما الذين فسروا   فقد وقعوا في حيرة من موقع هذه اآلية لظهور أن هذا القول ناشئ ع�ن تغيي�ر القبل�ة  ،باليهود ﴾ السُّ
ألن األصل موافقة التالوة للنزول فكيف يقول الس�فهاء ه�ذا  ،ذلك قد وقع األخبار به قبل سماع اآلية الناسخة للقبلةإلى بيت المقدس و

ألنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بي�ت المق�دس ألن�ه مس�جدهم وه�و قبل�تهم ف�ي ق�ول كثي�ر م�ن  ،القول قبل حدوث داعي إليه
وروى  .ورووا ذل��ك ع��ن مجاه��د  ،ب��أن ه��ذه اآلي��ة نزل��ت بع��د نس��خ اس��تقبال بي��ت المق��دسالعلم��اء، ول��ذلك ج��زم أص��حاب ه��ذا الق��ول 

من طريق عبد هللا بن رجاء ع�ن إس�رائيل ع�ن أب�ي إس�حاق ع�ن الب�راء ح�ديث تحوي�ل القبل�ة ووق�ع في�ه  ، البخاري في كتاب الصالة
 »﴾ لمشرق والمغرب يهدي من يش�اء إل�ى ص�راط مس�تقيمما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل ل ا﴿ -وهم اليهود-السفهاء قال ف«

)
142F

143( . 
 .المنافقون فهو بعيد وذلك لثالثة أسباب أوأما كون اآلية المراد منها المشركون  :قلت 

 صحة الحديث الوارد بأنهم اليهود. :األول
 ول عنها.كان يصلى إلى قبلتهم ثم تح �أن اليهود هو الذين يهتمون بأمر القبلة ألن النبي  :الثاني
 .أن سياق اآليات قبل هذه اآلية في اليهود. فناسب أن تكون هذه اآلية كذلك فيهم :الثالث

فتأولها بعض�هم بأنه�ا لالس�تقبال لكنه�ا .لالستقبال وقد نزلت اآلية قبل إخبارهم﴾سيقول ﴿وما اعترض على كون السين في قوله تعالى 
تب�ت ي�دا  ﴿:فكما أخبر أن أبا له�ب تب�ت ي�ده ف�ي قول�ه ،ى يخبر عن ما شاء بما شاءتفيد الماضي فاعتراض ليس في محله ألن هللا تعال

وق�د ص�ح س�بب ن�زول ه�ذه  .فال تعالى يصرف اآليات عل�ى م�ا يري�د﴾بالماضي وهو إخبار عن مصيره في المستقبل﴾أبي لهب وتب
 .وهللا تعالى أعلم.»بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ ال«ومن قال بالعموم فهو على قاعدة   .اآلية أنها في اليهود

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 
قد اشتملت اآلية األولى على معج�زة، وتس�لية، وتطم�ين قل�وب الم�ؤمنين، واعت�راض وجواب�ه، م�ن ثالث�ة أوج�ه، وص�فة  

 المعترض، وصفة المسلم لحكم هللا دينه.
لح أنفس�هم، ب�ل يض�يعونها ويبيعونه�ا ب�أبخس ثم�ن، وه�م فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الن�اس، وه�م ال�ذين ال يعرف�ون مص�ا

اليهود والنصارى، ومن أشبههم من المعترضين على أحكام هللا وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المق�دس، 
ت�ي سيش�ير إل�ى بعض�ها، وكان�ت لما ل تعالى في ذل�ك م�ن الحك�م ال -مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة، نحو سنة ونصف 

وهي ﴾َما َوالهُْم َع�ْن قِْبلَ�تِِهُم الَّتِ�ي َك�انُوا َعلَْيهَ�ا ﴿حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه ال بد أن يقول السفهاء من الناس: 
إحس�انه، فس�الهم، وأخب�ر استقبال بيت المقدس، أي: أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك االعتراض عل�ى حك�م هللا وش�رعه، وفض�له و

بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه، قليل العق�ل، والحل�م، والديان�ة، ف�ال تب�الوا به�م، إذ ق�د عل�م مص�در ه�ذا الك�الم، فالعاق�ل ال 
لرش�يد يبالي باعتراض الس�فيه، وال يلق�ي ل�ه ذهن�ه. ودل�ت اآلي�ة عل�ى أن�ه ال يعت�رض عل�ى أحك�ام هللا، إال س�فيه جاه�ل معان�د، وأم�ا ا

ُ َوَرُس�ولُهُ  ﴿تع�الى: ق�ال المؤمن العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، واالنقي�اد، والتس�ليم كم�ا  َوَم�ا َك�اَن لُِم�ْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ�ٍة إَِذا قََض�ى هللاَّ
إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُم�ْؤِمنِيَن إَِذا ُدُع�وا  ﴿اآلية، ﴾ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُمْ فَال َوَربَِّك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ  ﴿﴾أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَهُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ 

_______________ 
 طريق ابن إسحاق على ما ذكر المصنف إسناده صحيح.  )142(
 )6/ 2التحرير والتنوير (   )143(
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ِ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا  ما يغني عن رد قولهم، وعدم المباالة به.﴾السفهاء ﴿وقد كان في قوله ﴾إِلَى هللاَّ

لهم ﴾قُ�لْ  ﴿تع�الى: ق�ال هذا لم يترك هذه الشبهة، حتى أزالها وكشفها مم�ا س�يعرض ل�بعض القل�وب م�ن االعت�راض، فولكنه تعالى مع 
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ  ﴿مجيبا:  أي: فإذا كان المش�رق والمغ�رب ملك�ا ل، ل�يس جه�ة م�ن الجه�ات ﴾ِلَّ

لكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبل�ة الت�ي ه�ي م�ن مل�ة أب�يكم إب�راهيم، ف�ألي خارجة عن م
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك هللا، لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم ألم�ره، بمج�رد ذل�ك، 

 يته وإحسانه، أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم، معترض على فضل هللا، حسدا لكم وبغيا.فكيف وهو من فضل هللا عليكم، وهدا
والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والض�الل، لهم�ا أس�باب أوجبته�ا حكم�ة ﴾يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ  ﴿ولما كان قوله: 

ُ  ﴿تعالى: قال أسباب الهداية، التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما هللا وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه ب يَْهِدي بِ�ِه هللاَّ
(ذكر في هذه اآلية السبب الموجب لهداية هذه األمة مطلقا بجميع أنواع الهداية﴾َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالمِ 

143F
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ةٗ  ﴿ ُكۡم أُمَّ لَِك َجَعۡلنَٰ ُسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيدٗ تَُكونُوْا ا لِّ َوَسطٗ  َوَكَذٰ َوَما َجَعۡلنَا ٱۡلقِۡبلَةَ ٱلَّتِي ُكنَت  اۗ ُشهََدٓاَء َعلَى ٱلنَّاِس َويَُكوَن ٱلرَّ
ُسوَل ِممَّن يَنقَلُِب َعلَٰى َعقِبَۡيِهو َوإِن َكانَۡت لََكبِيَرةً إِالَّ عَ    ِذينَ لَى ٱلَّ َعلَۡيهَآ إِالَّ لِنَۡعلََم َمن يَتَّبُِع ٱلرَّ

 َ نَُكۡمو إِنَّ ٱلَّ ُ لِيُِضيَع إِيَمٰ ُۗ َوَما َكاَن ٱلَّ ِحيٞم  بِٱلنَّاِس لََرُءوٞف  هََدى ٱلَّ  ﴾  ۱٤۳رَّ
 

 اآلية. –( وكذلك جعلناكم أمه وسطاً)  :قوله تعالى
زل فأن،وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم مات على القبلة قبل أن تحول رجال « :البراء وفي الصحيحين عن  .63

    .» )144F145(﴾وما كان هللا  ليضيع إيمانكم﴿:هللا
 

 ] تعليق[ 
أن النبي صلى هللا «:  أخرجه البخاري مطوالً  عن البراء بلفظ ، وهو أثر صحيح ،ذكر المؤلف هنا هذا األثر عن البراء 

 أو بي�ت المق�دس س�تة عش�ر ش�هراً وأن�ه ص�لى قب�ل  ،أخواله من األنصارقال  أوعليه و سلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده 
فخرج ممن صلى  ،وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر وصلى معه قوم ،وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ،سبعة شهراً 

ف�داروا كم�ا ه�م  ، أشهد بال لقد صليت مع رسول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم قب�ل مك�ة : قالمعه فمر على أهل مسجد وهم راكعون ف
 .  »ل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلكقب
أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نق�ول ف�يهم ف�أنزل « :زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذاقال  

(ع إيمانكم وكان هللا ليضي ﴿:هللا تعالى
145F

146(﴾«. 
ق�د م�اتوا  �ك�ان رج�ال م�ن أص�حاب رس�ول هللا  «ق�ال: وقد أخرج الواحدي أثراً آخر من طريق الكلبي عن ابن عباس  

على القبلة االولى، منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بن�ي النج�ار، والب�راء ب�ن مع�رور أح�د بن�ي س�لمة، وأن�اس آخ�رون، ج�اءت 
هللا توفى إخواننا وهم يصلون إلى القبلة االولى، وقد صرفك هللا تع�الى إل�ى قبل�ة إب�راهيم، فكي�ف بإخوانن�ا يا رسول : قالواعشائرهم ف

(اآلية - ﴾وما كان هللا ليضيع إيمانكم﴿ :فأنزل هللا
146F

147(. 
اإلم�ام  وق�د ب�وب.يعنى صالتكم التي ص�ليتم قب�ل ن�زول تحوي�ل القبل�ة ﴾وما كان هللا ليضيع إيمانكم  ﴿والمراد بقوله تعالى  

(يعنى ص�التكم عن�د البي�ت﴾وما ك�ان هللا ليض�يع إيم�انكم ﴿ :البخاري في صحيحه باب الصالة من اإليمان وقول هللا تعالى
147F

. فاس�تدل )148
 رحمه هللا على أن الصالة من اإليمان بهذه اآلية الكريمة.

 
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
ةً َوَسط ﴿بعدما هديناكم ﴾َوَكَذلِكَ  ﴿  أي تش�هدون ي�وم القيام�ة ب�إبالغ الرس�ل إل�ى ﴾ُشهََدآَء َعلَى الناس ﴿أي خياراً ﴾اً جعلناكم أُمَّ

ه�و بي�ت  :واآلخ�ر.وهو قول ابن عب�اس،أنها الكعبة :أحدهما :فيها قوالن﴾القبلة التي ُكنَت َعلَْيهَآ ﴿ ،أي بأعمالكم﴾َعلَْيُكْم َشِهيداً  ﴿قومهم 
ثم انص�رف ،ك�ان يص�لي إل�ى بي�ت المق�دس �كنت عليه�ا؛ ألّن النب�ي  :اهر قولهوهذا مع ظ،وهو قول قتادة وعطاء والُسّدي،المقدس

ص�لى إل�ى الكعب�ة قب�ل  �إن النب�ي  :قي�ل :والثاني،أن كنت بمعنى أنت :األول :فتأويله بوجهين :وأما قول ابن عباس،عنه إلى الكعبة
اختب��ار وفتن��ة للن��اس ب��أمر  :اآلي��ة عل��ى الق��ولينومعنى ،ص��فة للقبل��ة أو،وإعراب (  الت��ي كن��ت عليه��ا ) مفع��ول بجعلن��ا،بي��ت المق��دس

فإن الصالة إلى الكعبة فتنة لليهود؛  :أما على قول ابن عباس،ما جعلنا صرف القبلة :فإن الصالة إلى هذا :وأما على قول قتادة،القبلة
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ن؛ حت�ى رج�ع بعض�هم ع�ن فتن�ة لض�عفاء المس�لمي أو،فأنكروا صرف القبل�ة،وهم مع ذلك ينكرون النسخ،ألنهم يعظمون بيت المقدس
يَنقَلِ�ُب عل�ى  ﴿أي العل�م ال�ذي تق�وم ب�ه الحج�ة عل�ى العب�د وه�و إذا ظه�ر ف�ي الوج�ود م�ا علم�ه هللا ﴾لِنَْعلَمَ  ﴿اإلسالم حين صرفت القبلة 

س�م ك�ان ض�مير إن مخفف�ة م�ن الثقيل�ة وا﴾َوإِن َكانَ�تْ  ﴿وهو تشبيه بمن رج�ع يمش�ي إل�ى وراء ،عبارة عن االرتداد عن اإلسالم﴾َعقِبَْيهِ 
معناه ثب�وتكم  :وقيل،إّن األعمال من اإليمانقال قيل صالتكم إلى بيت المقدس واستدل به من ﴾إيمانكم ﴿الفعلة وهي التحّول عن القبلة 

(على اإليمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة
148F
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اِمو َوَحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّوْا ُوُجوهَُكۡم َشۡطَرهُۥ لِئَالَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََولِّ َوۡجهََك َشۡطَر ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحرَ  ﴿

ةٌ إِالَّ ٱلَِّذينَ   ظَلَُموْا ِمۡنهُۡم فََال تَۡخَشۡوهُۡم َوٱۡخَشۡونِي َوِألُتِمَّ نِۡعَمتِي َعلَۡيُكۡم  َعلَۡيُكۡم ُحجَّ
 ﴾ ۱٥۰َولََعلَُّكۡم تَۡهتَُدوَن 

 
 .اآلية -حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ) قوله تعالى: (ومن

لم�ا ص�رف النب�ي ص�لى هللا  علي�ه وس�لم نح�و  «قال: ،وأخرج ابن جري�ر م�ن طري�ق الس�دي بأس�انيده .64
المشركون من أهل مك�ة: تحي�ر عل�ى محم�د دين�ه فتوج�ه بقبلت�ه  قال ،الكعبة بعد صالته إلى بيت المقدس

ـ  ﴾لئال يكون للناس عل�يكم حج�ة﴿ :فأنزل هللا،ل في دينكمإليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيال ويوشك أن يدخ
(اآلية

149F

150(«.  
 

 ]تعليق[ 
 .اختلف العلماء في المراد بالناس في هذه اآليةو،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية ولم أجد غيره

أنه�م  :وذكر عن مجاهد والسدي والربي�ع وعط�اء وقت�ادة،كتابالمراد بهم أهل ال أم فذكر اإلمام ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس 
(ورده بعضهم بأن المشكرين ليس لهم حجة وأجاب ابن جرير على ذلك بأن المراد بالحجة الخص�ومة بالباط�ل .مشركوا مكة

150F

وق�د .)151
النب�ي يص�لي قب�ل بي�ت  ك�ان « :ق�الذكر اإلمام الطبري أثراً أطول من هذا الذي ذكره المؤلف ك�ذلك م�ن طري�ق أس�باط ع�ن الس�دي 

المنافقون: ما بالهم كانوا على قبل�ة زمان�ا قال فلما وجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا ف،المقدس فنسختها الكعبة
هللا  ليت شعرنا عن إخواننا الذين م�اتوا وه�م يص�لون قب�ل بي�ت المق�دس ه�ل تقب�ل:المسلمون قال ! و؟ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها

ولو ثب�ت عل�ى قبلتن�ا لكن�ا نرج�و أن يك�ون ه�و ص�احبنا ال�ذي ،اش�تاق إل�ى بل�د أبي�ه ومول�ده إن محم�داً  :اليهودقالت و ؟ال أومنا ومنهم 
ويوش�ك أن ي�دخل ف�ي ،المشركون من أهل مكة   تحير على محم�د دين�ه فتوج�ه بقبلت�ه إل�يكم وعل�م أنك�م كن�تم أه�دى منه: قالو،ننتظر
وإن كان�ت ﴿إل�ى قول�ه  ﴾سيقول السفهاء م�ن الن�اس م�ا واله�م ع�ن قبل�تهم الت�ي ك�انوا عليه�ا ﴿:جل ثناؤه في المنافقين فأنزل هللا . دينكم

(وأنزل في اآلخرين اآليات بعدها ﴾لكبيرة إال على الذين هدى هللا 
151F

 انتهي.)152
 المنافقون. أولك مشركوا العرب فيكون المراد بالناس أهل الكتاب من اليهود وكذ قاآلية على عمومها هنا ألي وحمل :قلت 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
لِئَالَّ " كرره للتأكيد ﴾ َوِمْن َحْيُث َخَرْجت فََولِّ َوْجهك َشْطر اْلَمْسِجد اْلَحَرام َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوهُكْم َشْطره﴿ :من تفسير الجاللين

ةَعلَْيكُ " المشركين أواليهود  "يَُكون لِلنَّاسِ  لتنتف�ي مج�ادلتهم لك�م م�ن ق�ول اليه�ود يج�د دينن�ا  أي مجادل�ة ع�ن الت�ولي إل�ى غي�ره "ْم ُحجَّ
بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إال م�يال إل�ى ﴾ إالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنهُمْ ﴿ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته 

تخ�افوا ج�دالهم ف�ي الت�ولي إليه�ا  ﴾ فَ�َال تَْخَش�ْوهُمْ ﴿ ك�الم ه�ؤالء. ألح�د عل�يكم ك�الم إالعن�ى: ال يك�ون دين آبائه واالستثناء متص�ل والم
(إل�ى الح�ق﴾ َولََعلَُّك�ْم تَْهتَ�ُدونَ ﴿بالهداية إل�ى مع�الم دي�نكم ﴾ نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ ﴿ عطف على لئال يكون﴾ َوِألُتِمّ ﴿ بامتثال أمري ﴾ َواْخَشْونِي﴿

152F

153(. 
 انتهي.

 
◌و بَۡل أَۡحيَآءٞ  ﴿ ُتۢ ِ أَۡمَوٰ ِكن َوَال تَقُولُوْا لَِمن يُۡقتَُل فِي َسبِيِل ٱلَّ  ﴾  ۱٥٤الَّ تَۡشُعُروَن  َولَٰ

 
 (وال تقولوا لمن يقتل) ـ اآلية  :قوله تعالى    

قت�ل  «: ق�الاب�ن عب�اس  أب�ي ص�الح ع�ن الكلب�ي ع�ن أخرج ابن منده في الصحابة من طريق السدي الصغير عن .65
(ـ اآلية ﴾وال تقولوا لمن يقتل في سبيل هللا  أموات ﴿وفيه وفي غيره نزلت: ،بن الحمام ببدر تميم

153F

154(«.   

_______________ 
هـ) 741الغرناطي (المتوفى:  المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي) بتصرف يسير  72التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (    )149(

  هـ  1416 -بيروت الطبعة: األولى  –المحقق: الدكتور عبد هللا الخالدي الناشر: شركة دار األرقم بن أبي األرقم 
بن ه�ارون ق�ال: ثن�ا عم�رو ب�ن  واقتصر المصنف رحمه هللا على ذكر السدي في هذا اإلسناد ولم يذكر باقي السلسلة قال ابن جرير: حدثني موسى 33/2تفسير ابن جرير  )150(

ول هللا ق�الوا ـ وذك�ر حماد قال: ثنا أسباط عن السدي فيما يذكر عن أبي مالك،وعن أبي صالح عن ابن عباس،وعن مرة الهم�داني ع�ن اب�ن مس�عود وع�ن ن�اس م�ن أص�حاب رس�
 ن السدي  لهذه السلسلة وأنها غريبة  الحديث وقد تقدم أن أسباط يروي عن السدي هذه السلسلة،وقد تقدم الكالم في رواية أسباط ع

 وما بعدها)  687/ 2(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )151(
 12  2تفسير الطبري/   )152(
 )158/ 1تفسير الجاللين (   )153(
 إسناده ضعيف جدا وذكره الحافظ في اإلصابة  )154(



)56( 
 .وأن السدي صحفه،اتفقوا على أنه عمير بن الحمام :أبو نعيمقال     

 
 ]تعليق[ 
 .فيه ي وقد تقدم القولذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو من طريق الكلب 
نزل�ت ف�ي قتل�ى ب�در، وك�انوا بض�عة عش�ر رج�ال، ثماني�ة م�ن االنص�ار وس�تة م�ن أنه�ا آخ�ر  وذكر اإلم�ام الواح�دي أث�راً  

(المهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل هللا مات فالن وذهب عنه نعيم ال�دنيا ول�ذتها ف�أنزل هللا ه�ذه اآلي�ة
154F

155(. 
(لم التنزيل ولم يذكر له إسناداً كذلك أخرجه البغوي في معا

155F

وكانوا أربعة عش�ر : قال. وقد سمى الخازن في تفسيره هؤالء الشهداء ف)156
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زه�رة الزه�ري  :رجال ستة من المهاجرين وهم

د عمرو بن العاص بن نضلة بن عمرو بن خزاعة ثم بني غبش�ان وعاق�ل أخو سعد بن أبي وقاص وذو الشمالين واسمه عمير بن عب
وص�فوان ب�ن بيض�اء م�ن بن�ي الح�ارث ب�ن فه�ر وم�ن ،بن البكي�ر م�ن بن�ي س�عد ب�ن لي�ث ب�ن كنان�ة ومهج�ع م�ولى لعم�ر ب�ن الخطاب

ب�ن الحم�ام وراف�ع ب�ن المعل�ى  ويزي�د ب�ن الح�ارث ب�ن ق�يس ب�ن فس�حم وعمي�ر،بن عبد بن المنذراومبشر وهم سعد بن خيثمة ،األنصار ثمانية
(وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد وهما ابنا عفراء وهي أمهما،وحارثة بن سراقة

156F

157( . 
إن الناس يقتلون أنفسهم ظلما لمرضاة محمد من غير : قالواإن الكفار والمنافقين  :وقيل: قالآخر في نزول هذه اآلية ف ◌ً ثم ذكر سببا

 .انتهي)157F158(ةفائدة فنزلت هذه اآلي
فك��ره هللاَّ ،م��اَت فالنٌ ،َم��اَت فالنٌ  :ف��يمن قت��ل بب��در وأُُح��ٍد م��ن الم��ؤمنين ق��الواس��ببها أن الن��اس  :الثع��البي ف��ي تفس��يرهق��ال و 

ف���إِن الم���ؤمنين َص���ْعٌب عل���يهم ف���راُق إِخ���وانهم  :وأيض���اً ،فنزلَ���ْت ه���ذه اآلية،س���بحانه؛ أن تَُح���طَّ منزل���ةُ الش���هداِء إِل���ى منزل���ة غيرهم
(فصاروا مغبوطين ال محزوناً لهم،وتخبر عن حقيقِة حالِِهمْ ،تعظِّم منزلة الشهداءِ ،فنزلَِت اآليةُ مسلِّية لهم،ِهمْ وقراباتِ 

158F

 انتهي.)159
يتلخص مما تقدم من أسباب النزول كرم الشهداء ونهي المؤمنين بأن يطلقوا عل�يهم لف�ظ أم�وات وذل�ك ألن الش�يهد ف�ي الحقيق�ة  :قلت

سألنا عب�د هللا ع�ن أرواح الش�هداء ول�وال عب�د هللا م�ا وج�دنا أح�دا : قال،روى اإلمام مسلم وغيره عن مسروقحي عند هللا تعالى كما 
إن أرواح الشهداء عند هللا في حواصل طير خضر تس�رح ف�ي أنه�ار الجن�ة حي�ث ش�اءت ث�م ت�أوي إل�ى قنادي�ل تح�ت « : قاليحدثنا ف

(إال أن ن�رد إل�ى ال�دنيا فنقت�ل،ويقولها ثالث�ا،يد ش�يئاما نر :فيقولون ؟ما تريدون :العرش فيقول لهم عز وجل
159F

نس�أل هللا أن يجعلن�ا .» )160
 .منهم

 
 ]  تفسير مختصر لآلية[ 

ق�ال وكذلك ،إذا حزب�ه أم�ر ف�زع إل�ى الص�الة �وكان النب�ي ،يأمر هللا تعالى الم�ؤمنين باالس�تعانه بالص�بر والص�الة عل�ى المص�ائب
ن�زل ب�ه  أوفم�ن قرعت�ه قارع�ة .أقرب م�ا يك�ون العب�د م�ن رب�ه وه�و س�اجد �النبي قال وكما .لبالل أرحنا بها يا بالل يعنى بالصالة

 .نازل ففي الصالة راحة للقلوب وشفاء لألرواح
 .ثم يخبر هللا تعالى بمعيه للصابرين وهذه منزلة عظيمة ال يبلغها إال لمن ذاق حالوة الصبر على المصائب

نزل�ت ف�ى ش�هداء ب�در وك�انوا اربع�ة  ﴾ وال تقولوا ﴿ :حقي في تفسيرهقال .وا للشهاداء أمواتثم ينهي هللا عز وجل المؤمنين بأن يقول
فى سبيل هللا مات فالن وذهب عن�ه نع�يم ال�دنيا ﴾لمن يقتل ﴿عشر رجال ستة من المهاجرين وثمانية من االنصار وكان الناس يقولون 

وهو الجهاد النه طريق الى ثواب هللا ورحمته ﴾فى سبيل هللا ﴿بنية الحيوانية ولذتها فانزل هللا تعالى وال تقولوا لمن يقتل القتل نقض ال
اى كاالحياء فى الحكم ال ينقطع ثواب اعمالهم النه�م قتل�وا لنص�رة دي�ن هللا فم�ا دام ال�دين ظ�اهرا ﴾بل احياء ﴿اى هم اموات ﴾اموات ﴿

كيف ح�الهم ف�ى حي�اتهم وفي�ه رم�ز ال�ى ﴾ولك�ن ال تش�عرون ﴿السنة فى الدنيا وأحد يقاتل فى سبيل هللا فلهم ثواب ذلك النهم سنوا هذه 
(انها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وانما هى امر روحانى ال يدرك بالعقل بل بالوحى

160F

 انتهي.)161
  

﴿  ِۖ فَا َوٱۡلَمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِِر ٱلَّ َع َخۡيرٗ ٱۡعتَ  أوفََمۡن َحوَّ ٱۡلبَۡيَت  إِنَّ ٱلصَّ َف بِِهَماو َوَمن تَطَوَّ ا َمَر فََال ُجنَاَح َعلَۡيِه أَن يَطَّوَّ
َ َشاِكٌر َعلِيٌم فَإِنَّ ٱ  ﴾۱٥۸لَّ

 
 قوله تعالى: (إن الصفا والمروة) ـ اآلية.  

إن الص�فا والم�روة ﴿ :ق�ول هللا أرأي�تِ   « :قلتُ  :قال .عائشة عروة عن عن،أخرج الشيخان وغيرهما  .66
فم�ا أرى عل�ى أح�د ش�يئاً أن ال  ﴾اعتمر فال جن�اح علي�ه  أن يط�وف بهم�ا أو فمن حج البيت من شعائر هللا

فال جن�اح ،إنها لو كانت على م�ا أولته�ا علي�ه كان�ت،عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختيقالت ف،يطوف بهما
وكان ،ة الطاغي�ةولكنها إنما أنزلت ألن األنصار قبل أن يسلموا كانوا يهل�ون لمن�ا،عليه أن ال يطوف بهما

ي�ا رس�ول هللا  إن�ا كن�ا قالوا: ف ،ذلك رسول هللا فسألوا عن،من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة
_______________ 

 )27أسباب النزول للواحدي (     )155(
عثمان  -المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد هللا النمر  هـ)510لف: محيي السنة،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: المؤ  )168/ 1تفسير البغوي (   )156(

 8عدد األجزاء:  م 1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع سليمان مسلم الحرش -جمعة ضميرية 
 المؤلف: عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن )93/ 1تفسير الخازن (   )157(

 4عدد األجزاء:  تحقيق: تصحيح محمد على شاهين هـ 1415سنة الطبع:  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت 741الوفاة  القرن: الثامن
 )93/ 1تفسير الخازن (   )158(
المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد  هـ)875و زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: المؤلف: أب)  336/ 1تفسير الثعالبي (   )159(

  هـ 1418 -الطبعة: األولى  بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  الموجود
 )38/ 6صحيح مسلم ـ (   )160(
  ) 346/ 1تفسير حقي (   )161(



)57( 

 

إلى قول�ه  ﴾إن الصفا والمروة من شعائر هللا ﴿ :فأنزل هللا،نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية
 . » )161F162(﴾فال جناح عليه  أن يطوف بهما﴿

كن�ا ن�رى : ق�ال الص�فا والم�روة؟ س�ألت أنس�ا ع�ن«: ق�العن عاصم بن س�ليمان أن�ه  وأخرج البخاري .67
إن الص�فا والم�روة م�ن ش�عائر هللا  ﴿ :ف�أنزل هللا،فلما جاء اإلس�الم أمس�كنا عنهما،أنهما من أمر الجاهلية

﴾)162F163( «. 
ا أجم�ع ب�ين الص�ف كان�ت الش�ياطين ف�ي الجاهلي�ة تع�زف اللي�ل «:ق�الاب�ن عب�اس  وأخ�رج الح�اكم ع�ن .68

ال نط�وف ب�ين الص�فا أالمسلمون: ي�ا رس�ول هللا قال ،فلما جاء اإلسالم،وكانت بينهما أصنام لهم،والمروة
(فأنزل هللا هذه اآلية؟ فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية،والمروة

163F

164( «. 
 

 ]  تعليق[ 
ونف�ي الجن�اح يفي�د األباح�ة ال  ﴾ م�اف�ال جن�اع علي�ه أن يط�وف به ﴿في ق�ول هللا تع�الى ثار آ ةذكر المؤلف رحمه هللا هنا ثالث 
بين الصفا والمروة واجب وهو من أركان  فوليس األمر كذلك ألن الطوا  -على ظاهر اآلية دون النظر إلى سبب نزولها-لوجوب ا

م�ا استش�كل م�ن اآلي�ة  -وه�و اب�ن اخته�ا -ألن عروة بن الزبي�ر  .والجواب على ذلك في حديث عائشة رضي هللا عنها.الحو والعمرة
وأن سبب نزول اآلية  ،المؤمنين عائشة رضي هللا عنها الوجه الصحيح أم فأوضحت له  ،يستشكله بعض من ال يعرف سبب النزول

فنزل�ت اآلي�ة  �فلما دخل�وا ف�ي اإلس�الم تحرج�وا أن يطوف�وا بهم�ا فس�ألوا النب�ي  ،ليةلذين كانوا يهلون للصنم في الجاهفي األنصار ا
 منه في الجاهلية من الطواب بينهما. إباحة لما كانوا يتحرجون

إنما أمرنا بالطواف [بالبيت] ولم ن�ؤمر ب�ه  :آخرون من األنصارقال و: قالوقد ذكر اإلمام القرطبي في تفسيره سبباً آخر ف 
ِ ﴿ :فأنزل هللا تعالى،بين الصفا والمروة فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ فأراه�ا ق�د نزل�ت ف�ي ه�ؤالء  :دالرحمنأب�و بك�ر ب�ن عب�قال  ﴾ إِنَّ الصَّ

(أخرجه البخاري بمعناه .»هذا حديث حسن صحيح «: قالوهؤالء. 
164F

  . انتهي)165
وهو هللا تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ظن الصحابة أنه ل�يس عل�يهم  :ذكر هنا سبباً آخر للنزولو 

 .أن يطفوا بهما فأنزل هللا اآلية
آخرون: بل أنزل هللا تعالى ذكره هذه اآلية، في َسبب ق�وم ك�انوا ف�ي الجاهلي�ة ال قال وقال: م الطبري سبباً ثالثاً فوذكر اإلما 

فونه في الجاهلية. فوا السعي بينهما كما كانوا يتخوَّ  يَسعْون بينهما، فلما جاء اإلسالم تخوَّ
آلية، فكان َحيٌّ من تهامة في الجاهلية ال يس�عون بينهم�ا، ف�أخبرهم هللا أّن ا ﴾إّن الصفا والمْرَوة من شعائر هللا﴿قوله:،ثم أسند عن قتادة

(الصفا والمروة من شعائر هللا، وكاَن من ُسنة إبراهيم وإسماعيَل الطواف بينهما
165F

166(. 
ئر هللا، كم�ا إّن هللا تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة م�ن ش�عا: قالوالصواب من القول في ذلك عندنا أن ي: قالثم 

 جعل الطواف بالبيت من شعائره.
ف بهم�ا﴿فأما قوله: ف بعض�هم الط�واف بهم�ا م�ن أج�ل ﴾فال جناَح علي�ه أن يطَّ�وَّ ، فج�ائٌز أن يك�ون قي�ل لك�ال الف�ريقين الل�ذين تخ�وَّ

وي ع��ن الص��نمين الل��ذين ذكرهم��ا الش��عبي، وبَعُض��هم م��ن أج��ل م��ا ك��ان م��ن ك��راهتهم الط��واف بهم��ا ف��ي الجاهلي��ة، عل��ى م��ا رُ 
(عائشة

166F

 انتهي  .)167
 .فتحصل لنا في سبب نزول هذه اآلية ثالثة أسباب:قلت

 ثم لما كان اإلسالم تحرجوا من الطواف بهما. ،قوم كانوا يطوفون بهما في الجاهليةفي  :األول
 المشركون يفعلون.فلما كان اإلسالم تخوفوا أن يطوفوا بهما كما كان ،قوم لم يكونوا يطوفون بهما في الجاهليةفي  :الثاني

 الثالث: لما نزل الطوف البيت ولم ينزل الطواف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك فأنزلت اآلية.
 وهللا تعالى أعلم. .فتكون أنزلت في كل هذه األسباب .وال مانع من حمل اآلية على عمومها 

 
(تفسير مختصر لآلية[
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_______________ 
المؤل�ف: أب�و داود س�ليمان ب�ن  ) 1901ح ( 2/ 181)  س�نن أب�ي داود 1277ح ( 928/2) وفي مواضع من صحيحه،صحيح مسلم 1561ح (  2/ 592صحيح البخاري  )162(

َ◌ِجْستاني (المتوفى:  مؤل�ف: أب�و عب�د ) ال2967ح (  5/ 237س�نن النس�ائي  4/2عدد األج�زاء:  الناشر: دار الفكر المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد هـ)275األشعث السِّ
س�نن 8ع�دد األج�زاء:  1986 – 1406الطبع�ة: الثاني�ة، حل�ب –الناشر: مكتب المطبوعات اإلس�المية  هـ)303الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 

 المحق�ق: محم�د مص�طفى األعظم�يه�ـ 179الوف�اة  ن أن�س) المؤلف: مالك ب 832ح ( 1/ 373) موطأ مالك  2986ح (  994/2) سنن ابن ماجة 2965ح (  208/5الترمذي 
 = الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

ح  233/4) صحيح بن خريم�ة  3839ح ( 147/9) صحيح ابن حبان ترتيب بن بلبان 25337ح (  162/6مسند أحمد   8عدد األجزاء:  م2004 -هـ 1425الطبعة: االولى =
الناشر:  238الوفاة  المؤلف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي ) 690ح ( 186/2)  مسند إسحاق بن راهويه 9140ح ( 96/5) سنن البيهقي الكبرى  2766(

) مس�ند أب�ي  5052ح (192/5المعج�م األوس�ط  5ع�دد األج�زاء:  تحقيق: د. عبد الغفور ب�ن عب�د الح�ق البلوش�ي1991 - 1412الطبعة األولى، المدينة المنورة -مكتبة اإليمان 
 ) 4730ح ( 8/ 175يعلى 

) وقال  صحيح على 3070ح (  297/2)  كذلك أخرجه الحاكم  2966ح ( 209/5) سنن الترمذي 1278ح ( 930/2) صحيح مسلم 1565ح (  594/2صحيح البخاري  )163(
كم�ا أخرج�ه الح�اكم م�ن ه�ذا الطري�ق ب�اختالف يس�ير ف�ي اللفظ،وك�ذلك  شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد وهم في ذلك،فقد أخرجه البخاري من طريق سفيان عن عاصم عن أنس

 ) وغيرهم 9144ح ( 97/5) والبيهقي في السنن الكبرى 3959ح (  2/ 410أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
ال: صحيح على ش�رط مس�لم ول�م يخرج�اه وه�و ) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وق3073ح (  298/2أخرجه الحاكم في المستدرك   )164(

  » : بلفظ كانت في الجاهلية الشياطين تعزف الليل كله وذكر األثر«عنده  
 )178/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )165(
 )236/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )166(
 )239/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )167(
الناشر: مكتبة العلوم والحك�م، المدين�ة المن�ورة، المملك�ة معاصر   المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري )67/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )168(

 5عدد األجزاء:  م2003هـ/1424الطبعة: الخامسة،  العربية السعودية



)58( 
والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية والمسافة بينهم�ا ،الشرقية الجنوبيةجبل مقابل البيت في الجهة  :﴾الصفا والمروة  ﴿

 ) ذراعاً. 760قرابة ( 
أعالم دينه جمع شعيرة وهي العالمة على عبادة هللا تعالى فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة ألنه دال على طاعة هللا  :﴾شعائر هللا  ﴿

 .تعالى
 .تعالى ألداء عبادات معينة تسمى نسكاً  زيارة بيت هللا :﴾الحو  ﴿
 .تقصيره أوزيارة بيت هللا تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس  :﴾العمرة  ﴿
 بفعل المنهى عنه. أواالثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب  :﴾الجناح  ﴿
ف  ﴿  .يسعى بينهما ذاهباً جائياً  :﴾يطوَّ
 .ويدفع المضرة والمراد به هنا العمل الصالح،الخير اسم لكل ما يجلب المسرة :﴾راً خي ﴿

ودافعاً ما توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم ف�ي الس�عي ،يخبر تعالى مقرراً فرضية السعي بين الصفا والمروة:معنى اآلية الكريمة
ل�ه نائل�ة يتمس�ح بهم�ا م�ن يس�عى ب�ين ق�ال لم�روة يا وآخر عل�ى،س�افٌ له إقال بينهما نظراً إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم ي

إن الصفا والمروة يعني السعي بينهم�ا م�ن ش�عائر هللا أي عب�ادة م�ن عبادات�ه إذ تعب�د بالس�عي بينهم�ا نبي�ه  :تعالىقال الصفا والمروة ف
اعتم�ر ألداه واج�ب العم�رة فليس�ع بينهم�ا إداًء  أوفمن حو البيت ألداء فريضة الح�و .إبراهيم وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما

 .اساف ونائلة :لركن الحو والعمرة وال إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما ألجل الصنمين
ألن��ه تع��الى يش��كر بعب��اده ،ث�م أخب��ر تع��الى واع��داً عب��اده الم��ؤمنين أن م�ن يتط��وع م��نهم بفع��ل خي��ر م��ن الخي��رات يج�زه ب��ه وثب��ه عليه

فم�ن تط�وع خي�راً ف�إن هللا  ﴿ :هذا معن�ى قول�ه تع�الى،ين أعمالهم الصالحة وثي�بهم عليه�ا لعلم�ه بتل�ك األعم�ال وني�ات أص�حابهاالمؤمن
 .﴾شاكر عليم

 
 

هُ لِلنَّاِس فِي ٱۡلِكتَٰ  ﴿ ِت َوٱۡلهَُدٰى ِمۢن بَۡعِد َما بَيَّنَّٰ ُ َويَۡلَعنُهُُم ِب إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أَنَزۡلنَا ِمَن ٱۡلبَيِّنَٰ ٓئَِك يَۡلَعنُهُُم ٱلَّ أُْولَٰ
ِعنُونَ    ﴾ ۱٥۹ ٱللَّٰ
 

 .قوله تعالى: (إن الذين يكتمون) ـ اآلية   
س�أل مع�اذ ب�ن   «: ق�العكرمة عن اب�ن عب�اس  أوأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد  ]ك[ .69

م�ا ف�ي الت�وراة فكتم�وهم إي�اه وأب�وا  بعض عن نفراً من أحبار يهود،جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد
(ـ اآلية ﴾إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى﴿ :فأنزل هللا  فيهم،أن يخبروهم
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 ]تعليق[
وق�د ب�ين  .وهو يدل على أن اآلية نزل�ت ف�ي أه�ل الكت�اب ،عن ابن عباس حيدرحمه هللا تعالى هذا األثر الواذكر المؤلف  

 .�هذا الشيء الذي سأل الصحابة عنه أنه الرجم وأمر النبي اإلمام الواحدي 
 .الواحدي نزلت في علماء الكتاب و كتمانهم آية الرجم و أمر محمدقال :اإلمام ابن حجرقال 

 إن معاذ بن جبل و سعد بن معاذ وخارجة بن زيد سألوا اليهود ع�ن:قالذكره مقاتل بن سليمان أتم من هذا [ يعنى ابن حجر ]  :قلت 
م كع�ب ف�زاد  ف�يه :ذكره الم�اورديو.منهم كعب بن األشرف و ابن صوريا يعني أمر محمد .أمر محمد و عن الرجم وغيره فكتموهم

أخرج الطبري م�ن طري�ق محم�د ب�ن و .أخرجه عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة دون ذكر الرجمو.بن أسيد وزيد بن التابوت
خارج�ة ب�ن زي�د عد بن معاذ أخو بني عبد األش�هل وسسأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة و : القإسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس 

ف�أنزل هللا ع�ز و ج�ل ف�يهم  .أب�وا أن يخب�روهم عن�هد عما في التوراة فكتموهم إياه وأخو بني الحارث بن الخزرج نفرا من أحبار يهو
  .اآلية ﴾إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى﴿
 .هم يجدونه مكتوبا عندهم حسداكتموا محمدا و :قالن طريق الربيع بن أنس وم 
ل�ه ه�ل تج�دون ق�ال ل�ه ثعلب�ة ب�ن عنم�ة قال زعموا أن رجال من اليهود كان له صديق من األنصار ي: ومن طريق أسباط عن السدي 

اتم من طريق الربيع بن أنس ع�ن أب�ي العالي�ة وأخرج ابن أبي ح.السالمالصالة والبينات هو محمد عليه و:قال .القال  ؟محمدا عندكم
(وكتموا ما أنزل هللا من أمره وصفته ،عندهم و نعته وهم يجدونه مكتوباً  هم أهل الكتاب كتموا محمداً  :قال
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 انتهي.)170
 الرواي��اتعل��ى ض��عف ف��ي إس��ناد ح��ديث اب��ن عب��اس وإرس��ال ف��ي وإن ك��ان س��بب الن��زول كم��ا ذك��ر  :قل��ت  

ف�روي البخ�اري ومس�لم وغيرهم�ا َع�ْن ،وعلى ه�ذا ت�أول أب�و هريرة،فيشمل كل من يكتم ما أنزل هللا تع�الى عامفمعنى اآلية .األخرى
ْثُت َحِديثًا،إِنَّ النَّاَس يَقُولُوَن أَْكثََر أَبُو هَُرْيَرةَ «: قالأَبِى هَُرْيَرةَ  ِ َما َحدَّ يَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِم�َن إِنَّ الَّذِ  ﴿ثُمَّ يَْتلُو ،َولَْوالَ آيَتَاِن فِى ِكتَاِب هللاَّ

ِحيُم ﴿إِلَى قَْولِِه  ﴾اْلبَيِّنَاِت  ْفُق بِاألَْس�َواقِ ﴾الرَّ ُم اْلَعَم�ُل ِوإِنَّ إِْخَوانَنَ�ا ِم�َن األَْنَص�اِر َك�اَن يَْش�َغلُهُ ،إِنَّ إِْخَوانَنَا ِمَن اْلُمهَاِجِريَن َكاَن يَْشَغلُهُُم الصَّ
ِ  َوإِنَّ فِى أَْمَوالِِهْم، (َويَْحفَظُ َما الَ يَْحفَظُونَ ،بِِشبَِع بَْطنِِه َويَْحُضُر َما الَ يَْحُضُرونَ  - � -أَبَا هَُرْيَرةَ َكاَن يَْلَزُم َرُسوَل هللاَّ
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 [مسألة ] 

_______________ 
 حمد من طريق محمد بن إسحاق عن شيخه  محمد بن أبي م 2/ 53تفسير ابن جرير   )169(
المحق�ق: عب�د الحك�يم محم�د  ه�ـ)852لمؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر العس�قالني (المت�وفى: ا )411/ 1العجاب في بيان األسباب (   )170(

 الناشر: دار ابن الجوزي األنيس
 )40/ 1صحيح البخاري (   )171(



)59( 

 

ها خالف بين أه�ل وفي ﴾الالعنونيلعنهم هللا ويلعنهم  أولئك ﴿تكلم العلماء عن مسألة لعن الكافر المعين استدالالً بهذه اآلية  
 .العلم

الحافظ ابن كثير فصل: ال خالف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه، وعمن بع�ده م�ن قال  
 األئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه ال يلعن ألنا ال ندري بما يخ�تم ل�ه،

ِ َواْلَمالئَِك�ِة َوالنَّ�اِس أَْجَمِع�ينَ  أولئ�كإِنَّ الَّ�ِذيَن َكفَ�ُروا َوَم�اتُوا َوهُ�ْم ُكفَّ�اٌر  ﴿تدل بعض�هم به�ذه اآلي�ة: واس طائف�ة قال�ت و ﴾ َعلَ�ْيِهْم لَْعنَ�ةُ هللاَّ
في�ه ض�عف، واس�تدل غي�ره  أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتو بح�ديث

ق�ال رجل: لعنه هللا، ما أكثر ما ي�ؤتى ب�ه، فقال بقوله، عليه السالم، في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، ف
هللا  فعلَّ�ة المن�ع م�ن لعن�ه؛ بأن�ه يح�ب هللا ورس�وله ف�دل عل�ى أن م�ن ال يح�ب: ق�الوا "ال تلعنه فإنه يح�ب هللا ورس�وله" :�رسول هللا 

(ورسوله يلعن، وهللا أعلم
171F
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 ]تفسير مختصر لآلية[ 
جم والحدود واألحكام ﴾من البينات ﴿علماء اليهود  :يعني﴾إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا ﴿اإلمام الواحدي قال  �ٍد ﴾والهدى ﴿من الرَّ أمر محمَّ
ك�لُّ ش�يٍء إالَّ الج�نَّ ﴾يلع�نهم هللا ويلع�نهم الالعنون أولئ�ك ﴿ة في التَّ�ورا﴾في الكتاب ﴿لبني إسرائيل  ﴾ من بعد ما بيناه للناس ﴿ونعته  �

(واِإلنس
172F

173(. 
 

ِف ٱلَّۡيِل َوٱلنَّهَاِر َوٱۡلفُۡلِك ٱلَّتِي تَۡجِري فِي ٱۡلبَۡحِر بَِما ﴿ ِت َوٱۡألَۡرِض َوٱۡختِلَٰ َوٰ َمٰ يَنفَُع ٱلنَّاَس َوَمآ أَنَزَل  إِنَّ فِي َخۡلِق ٱلسَّ
َمآ  ُ ِمَن ٱلسَّ آءٖ ٱلَّ حِ َوٱلسََّحاِب  فَأَۡحيَا بِِه ٱۡألَۡرَض بَۡعَد َمۡوتِهَا َوبَثَّ فِيهَا ِمن ُكلِّ َدٓابَّةٖ  ِء ِمن مَّ يَٰ َوتَۡصِريِف ٱلرِّ

ِر بَۡيَن  تٖ ٱۡلُمَسخَّ َمآِء َوٱۡألَۡرِض َألٓيَٰ  ﴾  ۱٦٤يَۡعقِلُوَن  لِّقَۡومٖ  ٱلسَّ
 

 قوله تعالى: (إن في خلق السموات) ـ اآلية.   
أخرج سعيد بن منصور في سننه والفريابي ف�ي تفس�يره والبيهق�ي ف�ي ش�عب اإليم�ان ع�ن أب�ي الض�حى    .70

] تعج��ب المش��ركون 163[البق��رة  ﴾ وإلهك��م إل��ه وأح��د ال إل��ه إال ه��و ال��رحمن ال��رحيم﴿لم��ا نزل��ت  «: ق��ال
إل�ى قول�ه  ﴾ت واألرضإن ف�ي خل�ق الس�موا﴿: فأنزل هللا،! لئن كان صادقاً فليأتنا بآي�ة؟إلها واحداً : قالواو
 هذا معضل لكن له شاهد.  :قلت.» )173F174(﴾لقوم يعقلون﴿

 :بالمدين�ة  �ن�زل عل�ى النب�ي «: ق�ال،عطاء  أخرج ابن أب�ي ح�اتم وأب�و الش�يخ ف�ي كت�اب العظم�ة ع�ن .71
  ؟كي�ف يس�ع الن�اس إل�ه وأح�د: كف�ار ق�ريش بمك�ةق�ال ف ﴾وإلهكم إله وأحد ال إله إال هو  ال�رحمن ال�رحيم﴿

(  ﴾لقوم يعقلون﴿إلى قوله   ﴾إن في خلق السموات واألرض ﴿ :فأنزل هللا
174F
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ق�ريش قال�ت  «: ق�الاب�ن عب�اس  وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق جيد موص�ول ع�ن ]ك[ .72

فأوحى هللا  إليه إن�ي معط�يهم ولك�ن إن ،ادع هللا أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا : �للنبي 
ف��أدعوهم يوم��اً ،رب دعن��ي وقومي: ق��الف،بتهم ع��ذاباً ال أعذب��ه أح��داً م��ن العالمينكف��روا بع��د ذل��ك ع��ذ

وكيف يس��ألونك ،﴾إن ف��ي خل��ق الس��موات واألرض واخ��تالف اللي��ل والنه��ار﴿ :ف��أنزل هللا  ه��ذه اآلي��ة،بيوم
(الصفا وهم يرون من اآليات ما هو أعظم

175F

176( «. 
 

 ]تعليق[ 
فاألول والثاني بس�بب تعج�ب الكف�ار م�ن أن يك�ون للك�ون إل�ه ،زول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب ن 

ف�إن النظ�ر ف�ي الس�موات واألرض وه�ذه اآلي�ات الكوني�ة الت�ي ،لهم على التفكر في مخلوق�ات هللا حثاً فأنزل هللا تعالى لهم اآلية ،واحد
أن ي�أتي باآلي�ات ك�أن  �تعن�ت الك�افرين ف�ي س�ؤلهم النب�ي  ما األثر الثالث ف�يأو.خلقها هللا تعالى دليل على أن لها صانع واحد مدبر

 فأنزل هللا لهم هذه اآلية ليتفكروا فيما هو أعظم من تحويل الصفا ذهباً..غير ذلك أويحول لهم الصفا ذهباً 
ى م�ن ح�دثونا عم�ا ج�اءكم ب�ه موس�: ق�الواسألت ق�ريش اليه�وَد ف: قالعن سعيد قال: وقد ذكر اإلمام ابن جرير أثراً آخر   

اآليات! فحدثوهم بالعَصا وبيده البيضاء للناظرين. وس�ألوا النص�ارى عم�ا ج�اءهم ب�ه عيس�ى م�ن اآلي�ات، ف�أخبروهم أن�ه ك�ان يُب�رئ 
ى ب�ه  :�قريش عند ذلك للنبي قالت األكمهَ واألبرَص ويُحيي الموتى بإذن هللا. ف ادُع هللا أن يجعل لَنا الصفا َذهبًا، فنزداد يقينًا، ونتقوَّ

_______________ 
 )474/ 1تفسير ابن كثير (   )172(
 )41 الوجيز للواحدي (   )173(
 4لمؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْس�َرْوِجردي الخراس�اني، أب�و بك�ر البيهق�ي (المت�وفى: ا)  104ح (130/1شعب اإليمان للبيهقي  61/2تفسير ابن جرير  )174(

 –ه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار الس�لفية ببومب�اي أشرف على تحقيقه وتخريو أحاديث حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد هـ)58
 م 2003 -هـ  1423الطبعة: األولى،  الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الهند

الناشر: هـ 369الوفاة  بد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني أبو محمدالمؤلف: ع ) 31ح ( 253/1، ومجلد للفهارس) كتاب العظمة ألبي الشيخ 13( 14عدد األجزاء: 
 2/ 639سنن سعيد بن منصور  38/1كتاب االعتقاد للبيهقي  5عدد األجزاء:  تحقيق: رضاء هللا بن محمد إدريس المباركفوري 1408الطبعة األولى، الرياض –دار العاصمة 

 ي أنه سقط منه راويان على التوالي من منتصف اإلسناد.) وقول المصنف بأنه معضل يعن239ح ( 
 ) وإسناده مرسل ومنقطع116ح (  414/1العظمة  61/2تفسير ابن جرير  272/1تفسير ابن أبي حاتم   )175(
)  12322ح ( 12/12لمعجم الكبير للطبراني وفي إسناده عنده يعقوب بن عبد هللا األشعري قال الحافظ: صدوق يهم ا 273/1تفسير ابن أبي حاتم   62  2تفسير الطبري/ )176(

ند ق�ال اب�ن حج�ر ف�ي التقري�ب: وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وقال ابن عدي: أرجو أن ال بأس به ويقال  بأنه أول م�ن ص�نف المس�
 هذيب اتهموه بالكذب وألحمد كالم شديد في تضعيفه انظر ترجمته في تهذيب الت



)60( 
ربه، فأوحى إليه إنّي ُمعطيهم، فأجعُل لهم الصفا ذهبًا، ولكن إن ك�ذَّبوا ع�ّذبتهم ع�ذابًا ل�م أعذب�ه أح�ًدا م�ن  �ى عدّونا. فسأل النبي عل

(، اآلية﴾إّن في َخلق السموات واألرض﴿َذرني وقَومي فأدعوهم يوًما بيوم. فأنزل هللا عليه: :�النبي قال العالمين.ف
176F

177(. 
والصواب من القول في ذلك، أّن هللا تعالى ذكره نَبَّه عباده  على الداللة عل�ى : قالجرير عموم اآلية ف ثم رجح اإلمام ابن 

عط�اء، وج�ائٌز أن تك�ون فيم�ا قال�ه َوحدانيته وتفرده باأللوهية، دون كل ما سواه من األشياء  بهذه اآلية. وجائٌز أن تكون نزل�ت فيم�ا 
ب�َر عن�دنا بتص�حيح ق�ول أح�د الف�ريقين يقط�ع الع�ذَر، فيج�وز أن يقض�َي أح�ٌد ألح�د الف�ريقين سعيد بن جبير وأبو الض�حى، وال خقاله 

(بصحة قوٍل على اآلخر. وأيُّ القولين كان صحيًحا، فالمراد من اآلية ما قلت
177F

178(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
�فن ﴾والفلك ﴿ذهابهما ومجئيهما  ﴾ واختالف الليل والنهار ﴿مع عظمهما وكثرة أجزائهما ﴾إنَّ في خلق السموات واألرض ﴿ الت�ي  ﴿السُّ

أخص�بها بع�د ج�دوبتها ﴾األرضفأحيا به  ﴿من مطٍر ﴾وما أنزل هللا من السماء من ماء ﴿من التِّجارات ﴾تجري في البحر بما ينفع الناس
ق ﴾وبثَّ  ﴿ ة ش�ماالً ﴾فيها من كلِّ دابة وتصريف الرياح ﴿وفرَّ ة جنوباً وم�رَّ ة وباردةً وح�،تقليبها مرَّ ر ﴿ارَّ الُمذلَّل ألم�ر ﴾والس�حاب المس�خَّ

فعلَّمهم هللا ع�زَّ وج��لَّ به��ذه اآلي��ة كيفي��ة االس��تدالل عل��ى ﴾لق��وم يعقل��ون ﴿ل��دالالٍت عل��ى وحداني��ة هللا ﴾ب�ين الس��ماء واألرض آلياتٍ  ﴿هللا 
انع وعلى توحيده ر في آياته والنَّظر في مصنوعاته،الصَّ قوم�اً بع�د ه�ذه اآلي�ات والبيِّن�ات يتَّخ�ذون األن�داد  ثمَّ أعلم أنَّ ،وردَّهم إلى التًّفكُّ

ا ذكر (مع علمهم أنَّهم ال يأتون بشيٍء ممَّ
178F

179(. 
 

﴿  ُ ا  ٴٗ َن َشيۡ بَۡل نَتَّبُِع َمآ أَۡلفَۡينَا َعلَۡيِه َءابَآَءنَآو أََولَۡو َكاَن َءابَآُؤهُۡم َال يَۡعقِلُو قالواَوإَِذا قِيَل لَهُُم ٱتَّبُِعوْا َمآ أَنَزَل ٱلَّ
 ﴾ ۱۷۰يَۡهتَُدوَن َوَال 

 
 .(وإذا قيل لهم اتبعوا) ـ اآلية :قوله تعالى     

اليه�ود    �دع�ا رس�ول هللا  «: قال،ابن عباس عكرمة عن أوأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد  ]ك[ .73
نتب�ع ي�ا  رافع بن حريملة ومالك بن عوف: ب�لقال ورغبهم فيه وحذرهم عذاب هللا  ونقمته،ف إلى اإلسالم

وإذا قيل لهم اتبعوا م�ا أن�زل ﴿فأنزل هللا  في ذلك: ،فهم كانوا أعلم وخيراً منا،محمد ما وجدنا عليه أبناءنا
(ـ اآلية ﴾هللا  

179F

180( «. 
 
 ]تعليق[

لكن معن��ى العم��وم أول��ى م��ن وإن ك��ان س��ياق اآلي��ات ف��ي اليه��ود،،ذك��ر المؤل��ف هن��ا ه��ذا األث��ر وه��و أث��ر ض��عيف اإلس��ناد
فيك�ون  ﴾ ومن الناس من يتخ�ذ م�ن دون هللا أن�داداً  ﴿:رب واآلية معطوفة على قوله تعالىالقرطبي هم كفار العقال .تخصيصه باليهود

(اآلية ---وإذا قيل لهم ﴿العطف 
180F

181(. 
 

 [تنبيه] 
كَّ أَنَّ َال َش� "العالم�ة الش�نقيطي ف�ي أض�واء البي�ان: ق�ال استدل أهل العلم بهذه اآلية عل�ى ذم التقلي�د األعم�ى م�ن غي�ر بين�ة  

ُ بِِه اْلُكفَّاَر فِي آيَاٍت ِمْن ِكتَابِِه تَُدلُّ هَِذِه اْآليَةُ َوَغْيُرهَا  َوإَِذا قِي�َل ﴿ :َوُكْفِر ُمتَّبِِع�ِه ; َكقَْولِ�هِ ،ِمَن اْآليَاِت َعلَى َمْنِع�هِ التَّْقلِيَد اْألَْعَمى الَِّذي َذمَّ هللاَّ
 ُ  .انتهي)181F182(﴾بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُْم َال يَْعقِلُوَن َشْيئًا َوَال يَْهتَُدونَ  لواقالَهُُم اتَّبُِعوا َما أَْنَزَل هللاَّ

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 

ُ  ﴿لهؤالء الكف��رة م��ن المش��ركين: ﴾َوإَِذا قِي��لَ  ﴿يق��ول تع��الى:  ك��وا م��ا أن��تم في��ه م��ن الض��الل عل��ى رس��وله، واتر﴾اتَّبُِع��وا َم��ا أَن��زَل هللاَّ
هللا تع�الى منك�ًرا ق�ال أي: م�ن عب�ادة األص�نام واألن�داد. ﴾َعلَْي�ِه آبَاَءنَ�ا ﴿أي: وج�دنا ﴾بَْل نَتَّبِ�ُع َم�ا أَْلفَْينَ�ا ﴿في جواب ذلك:  قالواوالجهل، 

(أي: ليس لهم فهم وال هداية﴾َشْيئًا َوال يَْهتَُدونَ  ال يَْعقِلُونَ  ﴿أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ﴾أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُمْ  ﴿عليهم: 
182F

183(.! 
 
 

ِب َويَۡشتَُروَن بِهِۦ ثََمنٗ  ُ ِمَن ٱۡلِكتَٰ ٓئَِك َما يَۡأُكلُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡكتُُموَن َمآ أَنَزَل ٱلَّ فِي بُطُونِِهۡم إِالَّ ٱلنَّاَر َوَال ا قَلِيًال أُْولَٰ
ُ يَۡومَ  يِهۡم َولَهُۡم َعَذاٌب أَلِيٌم  يَُكلُِّمهُُم ٱلَّ َمِة َوَال يَُزكِّ  ﴾ ۱۷٤ٱۡلقِيَٰ

        

_______________ 
 )270/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )177(
 )270/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )178(
 )42الوجيز للواحدي (    )179(
 لمنثور. وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مجهول،وقال فيه رافع بن خارجة مكان ابن حريملة،وهكذا ذكر المؤلف في الدر ا 2/ 78تفسير الطبري  )180(
 )210/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )181(
الناش�ر: دار الفك�ر  ه�ـ)1393لمؤلف: محمد األمين بن محمد المخت�ار ب�ن عب�د الق�ادر الجكن�ي الش�نقيطي (المت�وفى: ا )146/ 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )182(

 مـ 1995 -هـ  1415عام النشر:  لبنان –للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
 )480/ 1تفسير ابن كثير (     )183(



)61( 

 

 إن الذين يكتمون) ـ اآلية.   :(قوله تعالى 
 ، والتي ف�ي آل عم�ران﴾إن الذين يكتمون ما أنزل هللا  من الكتاب﴿في قوله أخرج ابن جرير عن عكرمة  .74

(في يهود ميعاً نزلتا ج «] 77:[آل عمران﴾إن الذين يشترون بعهد هللا ﴿
183F

184(«. 
نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي رؤس�اء  «: ق�الاب�ن عب�اس  أبي صالح ع�ن وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن .75

كانوا يصيبون م�ن س�فلتهم اله�دايا والفض�ل، وك�انوا يرج�ون أن يك�ون النب�ي المبع�وث ،اليهود وعلمائهم
  �فعمدوا إل�ى ص�فة محم�د ،خ�افوا ذه�اب م�أكلتهم وزوال رياس�تهم،م�ن غيرهم �فلما بعث محمد ،منهم

ه��ذا نع��ت النب��ي ال��ذي يخ��رج ف��ي آخ��ر الزم��ان، ال يش��به نع��ت ه��ذا : ق��الواو،ثم أخرجوه��ا إليهم،فغيروه��ا
(اآلية -﴾إن الذين يكتمون ما أنزل هللا  من الكتاب﴿: فأنزل هللا،النبي

184F

185(  «. 
 
 ]تعليق[
وه�و ق�ول غي�ر واح�د م�ن ،�لكتم�انهم ص�فة النب�ي ذكر هنا هذين األث�رين وهم�ا ي�دالن عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي اليه�ود   

(ابن جرير في تفسيرهقاله السلف منهم عطاء والسدي وغيرهم وهو ما 
185F

186(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

ُ ِمَن اْلِكتَابِ  ﴿[مما يشهد له بالرسالة] ﴾إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُمونَ  ﴿يقول تعالى:  ف�ي كت�بهم  �محم�د  يعني اليهود الذين كتموا صفة﴾َما أَنزَل هللاَّ
ُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِيال ﴿التي بأيديهم، مما تشهد له بالرسالة والنبوة وهو عرض الحياة الدنيا ﴾إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنزَل هللاَّ

 كلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجو في بطونهم يوم القيامة. أي: إنما يأكلون ما يأ﴾َما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِهْم إِال النَّارَ  أولئك ﴿
اللَةَ بِاْلهَُدى أولئك ﴿تعالى مخبرا عنهم: قال ثم   أي: اعتاضوا عن الهدى، وهو نش�ر م�ا ف�ي كت�بهم م�ن ﴾الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ

لوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضاللة، وه�و تكذيب�ه صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب األنبياء واتباعه وتصديقه، استبد
 أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطَْوه من أسبابه المذكورة.﴾َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغفَِرةِ  ﴿والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم 

ُب من رآهم فيه�ا م�ن ص�برهم يخبر تعالى أنَّهم في عذاب شديد ﴾فََما أَْصبََرهُْم َعلَى النَّارِ  ﴿وقوله تعالى:   عظيم هائل، يتعجَّ
 على ذلك، مع شدة ما هم فيه من العذاب، والنكال، واألغالل عياًذا بال من ذلك. 

َ نزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ  ﴿وقوله:    �أي: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد ألن هللا تعالى أن�زل عل�ى رس�وله محم�د ﴾َذلَِك بِأَنَّ هللاَّ
األنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤالء اتخذوا آيات هللا هزًوا، فكتابهم يأمرهم بإظه�ار العل�م ونش�ره، فخ�الفوه وعلى 

وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى هللا تعالى، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنك�ر، وه�م يكذبون�ه ويخالفون�ه ويجحدون�ه، 
َذلِ�َك بِ�أَنَّ هللاَ ن�زَل اْلِكتَ�اَب  ﴿: ق�الهزؤوا بآيات هللا المنزل�ة عل�ى رس�له؛ فله�ذا اس�تحقوا الع�ذاب والنك�ال؛ وله�ذا ويكتمون صفته، فاست

(﴾ بِاْلَحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِي اْلِكتَاِب لَفِي ِشقَاٍق بَِعيٍد 
186F

187(. 
 

ِب لَّۡيَس ٱۡلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوهَُكۡم قِبََل ٱلۡ  ﴿ ٓئَِكِةَوٱۡلِكتَٰ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوٱۡلَملَٰ ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمۡن َءاَمَن بِٱلَّ َمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِربَِولَٰ
آئِلِيَن َوفِ اَن َوَءاتَى ٱۡلمَ  َۧوٱلنَّبِيِّ  بِيِل َوٱلسَّ ِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّ َمٰٮَوٱۡلَمَسٰ قَاِب َل َعلَٰى ُحبِّهِۦ َذِوي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡليَتَٰ ي ٱلرِّ

بِِريَن فِي ٱۡلبَۡأَسآِء َوٱل هَُدوْاۖ َوٱلصَّٰ َكٰوةَ َوٱۡلُموفُوَن بَِعۡهِدِهۡم إَِذا َعٰ لَٰوةَ َوَءاتَى ٱلزَّ ٓاِء َوِحيَن ٱۡلبَۡأِسۗ َوأَقَاَمٱلصَّ رَّ ضَّ
ٓئَِك هُُم ٱۡلُمتَّقُوَن  ٓئَِك ٱلَِّذينََصَدقُوْاۖ َوأُْولَٰ  ﴾۱۷۷أُْولَٰ

   
    .( ليس البر ) ـ اآلية :قوله تعالى  

والنص�ارى  قب�ل ،كان�ت اليه�ود تص�لي قب�ل المغرب «ق�ال: قت�ادة  عبد الرزاق: أنبأنا معمر عنقال   ]ك[ .76
(اآلية -﴾ليس البر أن تولوا وجوهكم ﴿ :فنزلت،المشرق

187F

188( «.  
 .»مثله  « :أبي العالية وأخرج ابن أبي حاتم عن  .77
الب�ر، ف�أنزل هللا   ع�ن  �ذكر لنا أن رج�الً س�أل النب�ي  «: قال وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة  .78

وكان قب�ل الف�رائض إذا ش�هد أن ال إل�ه إال هللا ،فدعا الرجل فتالها علي�ه ﴾ليس البر أن تولوا  ﴿: هذه اآلية
ليس البر أن تولوا  ﴿فأنزل هللا: ،ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في خير،وأن محمداً عبده ورسوله

(اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرقوكانت  ﴾هكم قبل المشرق والمغربوجو
188F

189( «. 
 

 [تعليق]
 ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين يشتمالن على سببين لنزول هذه اآلية. 

_______________ 
 وفي إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف في الحديث،وفيه أيضا عنعنة ابن جريو باإلضافة إلى إرساله 89/2تفسير ابن جرير  )184(
 عزاه المصنف للثعلبي وإسناده ضعيف فالكلبي كذاب وأبو صالح ضعيف وضعفه في الدر المنثور )185(
 )65/ 3(دار هجر) ( 310بري تفسير الط   )186(
 وما بعدها ) بتصرف.483/ 1تفسير ابن كثير (   )187(
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة،ومن طريق سعيد عن قتادة وهو  إسناد نظيف لكن�ه مرس�ل،وكذلك  2:/94/95تفسير ابن جرير ص  66/1تفسير عبد الرزاق  )188(

 روي عن الربيع بن أنس نحوه
 جرير المصدر السابق تفسير ابن  )189(



)62( 
ر ليس في التوجه إلى فنزلت فيهم اآلية إخباراً لهم أن الب،فاألول: أنها نزلت في اليهود في تولي كل واحد منهم قبلة غير قبلة صاحبه

 الجهات إنما البر هو اإليمان بال مع األشياء المذكروة في األية.
 .فنزلت اآلية مخبرة عن معناه،في مسألة رجل عن معنى البروالثاني: أنها نزلت 

 ومعنى اآلية عام وهللا تعالى أعلم.،كال األثرين مرسل :قلت 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
أي ليس فعل الخي�ر وعم�ل الص�الحات محص�وراً ف�ي أن يتوج�ه اإلنس�ان ف�ي ﴾وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا  ﴿ 

 المغرب أوصالته جهة المشرق 
 والبر الصحيح هو،أي ولكن الطاعة ﴾ولكن البر من آمن بال واليوم اآلخر  ﴿

 اإليمان بال واليوم اآلخر
 بالمالئكة والكتب والرسل أي وأن يؤمن ﴾والمالئكة والكتاب والنبيين  ﴿
 فهم،أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته ﴾وآتى المال على حبه ذوي القربى  ﴿

 أولى بالمعروف
 أي وأعطى المال أيضا لليتامى الذين فقدوا ﴾واليتامى والمساكين وابن السبيل  ﴿

 الهوابن السبيل المسافر المنقطع عن م،آباءهم والمساكين الذين ال مال لهم
 وفي تخليص،أي الذين يسألون المعونة بدافع الحاجة﴾والسائلين وفي الرقاب  ﴿

 األسرى واألرقاء بالفداء
 والزكاة،الصالة :أي وأتى بأهم أركان اإلسالم وهما ﴾وأقام الصالة وآتى الزكاة  ﴿
 وال يخلفون الوعود،أي ومن يوفون بالعهود ﴾والموفون بعهدهم إذا عاهدوا  ﴿
 وحين،أي الصابرين على الشدائد ﴾ن في البأساء والضراء وحين البأس والصابري ﴿

 وهو منصوب على المدح،القتال في سبيل هللا
 هم الذين،أي أهل هذه األوصاف الحميدة﴾هم المتقون  أولئكالذين صدقوا و أولئك ﴿

 ،وفي اآلية ثناء على األبرار،هم الكاملون في التقوى أولئكو،صدقوا في إيمانهم
)اء إلى ما سيالقونه من اطمئنان وخيرات حسانوإيح

189F

190). 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِصاُص فِي ٱۡلقَۡتلَۖى ٱۡلُحرُّ بِٱۡلُحرِّ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبِد وَ  ﴿ ٱۡألُنثَٰى بِٱۡألُنثَٰىو فََمۡن ُعفَِي لَهُۥ ِمۡن يَٰ
نٖۗ  َمۡعُروِف َوأََدٓاءٌ ٱتِّبَاُعۢ بِٱلۡ فَ  أَِخيِه َشۡيءٞ  بُِّكۡم َوَرۡحَمٞةۗ فََمِن ٱۡعتََدٰى  إِلَۡيِه بِإِۡحَسٰ ن رَّ لَِك تَۡخفِيٞف مِّ لَِك فَلَهُۥ َذٰ بَۡعَد َذٰ

 ﴾۱۷۸ َعَذاٌب أَلِيمٞ 
 

 .قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا  كتب عليكم القصاص) ـ اآلية   
أن حي�ين م�ن الع�رب اقتتل�وا ف�ي الجاهلي�ة قب�ل   «: الق�س�عيد ب�ن جبي�ر  أخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن ]ك[ .79

فلم يأخ�ذ بعض�هم م�ن بع�ض حت��ى ،وك�ان بي�نهم قت�ل وجراح�ات حت�ى قتل��وا العبي�د والنس�اء،اإلس�الم بقليل
فحلفوا أن ال يرضوا حتى يقتل بالعبد منا ،فكان أحد الحيين يتطاول على اآلخر في العدد واألموال،أسلموا

 .» )190F191(﴾الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى﴿ :فنزل فيهم،الرجل منهمالحر منهم وبالمرأة منا 
 
 ]تعليق[

(ال�ذهبي ض�عفوهق�ال .في إسناده ابن لهيعة وهي ال يحتو به ف�ي الح�ديث هذا األثر 
191F

وروى نح�وه الواح�دي ع�ن الش�عبي  ،)192
(ولم يذكر له إسنادا

192F

 ،ق�ال ﴾القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثىكتب عليكم القَصاص في ﴿ابن جرير عن قتادة قوله:قال .)193
ال نقت�ل ب�ه : ق�الواكان أهل الجاهلية فيهم بَْغٌي وطاعة للشيطان، فكان الحّي إذا كان فيهم ُعدة وَمنعة، فقيل عبُد قوم آخرين عبًدا له�م، 

ا! تعزًزا، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا قُتلت لهم امرأة قتلت ال نقتل بها إال رجال! ف�أنزل هللا : قالواها امرأةُ قوم آخرين إال حّرً
 .)193F194( األنثى باألنثى، فنهاهم عن البغيهذه اآلية يخبرهم أّن العبَد بالعبد و

وذلك أنهم كانوا ال يقتل�ون الرج�ل ب�المرأة، ولك�ن يقتل�ون الرج�ل  ،﴾واألنثى باألنثى﴿وروى ابن جرير عن ابن عباس قوله: 
، فجع��ل األح��رار ف��ي القص��اص َس��واًء فيم��ا بي��نهم، ف��ي العم��د رج��الهم ﴾النفس ب��النفس﴿ة ب��المرأة، ف��أنزل هللا تع��الى:بالرج��ل والم��رأ

ونس���اُؤهم، ف���ي ال���نفس وم���ا دون ال���نفس. وجع���ل العبي���د مس���توين فيم���ا بي���نهم ف���ي العم���د، ف���ي ال���نفس وم���ا دون ال���نفس، رج���الهم 
(ونساُؤهم

194F

 انتهي.)195

_______________ 
جامعة الملك عبد العزيز،دار  -األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة  الصابوين علي حممد/ الشيخ مساحة: املؤلف  )71/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()190(

 3عدد األجزاء/  الصابوني 
  293/1تفسير ابن أبي حاتم   )191(
 المحق�ق: حم�اد ب�ن محم�د األنص�اري ه�ـ)748المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ب�ن عثم�ان ب�ن قَاْيم�از ال�ذهبي (المت�وفى:  )225ضعفاء ( الذهبي ديوان ال   )192(

 1عدد األجزاء:  م 1967 -هـ  1387الطبعة: الثانية،  مكة –الناشر: مكتبة النهضة الحديثة 
 )30أسباب النزول للواحدي (    )193(
 103  2بن جرير/ا   )194(
 )363/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )195(



)63( 

 

اآلي�ة لك�ن كله�ا ت�دور ح�ول معن�ى واح�د وه�و أن هللا تع�الى س�وي ف�ي القص�اص ب�ين  تعددت أسباب النزول في ه�ذه :قلت 
يقت�ل ال�ذكر ب�األنثى  :الجمه�ورق�ال و .يقت�ل ب�ه :أب�و حنيف�ة رحم�ه هللاق�ال وفي مسألة قتل الحر بالعب�د ف .الرجل والمرأة والعبد والحر

 وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

فإذا ،يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا للقتيل من قاتله، وال يبغيّن بعضكم على بعض :جل ثناؤه ما معناه يقول هللا
ودعوا ،وإذا قتل�ت األنث�ى األنث�ى فاقتلوه�ا به�ا م�ثالً بمث�ل بالع�دل والمس�اواة،وإذا قتل العبُد العبَد فاقتلوه به،قتل الحرُّ الحرَّ فاقتلوا فقط

فمن تُ�رك ل�ه ،واس�تعالء وطغي�ان،ف�إن ذل�ك ظل�م وعدوان،وال ب�األنثى رجالً ،وال بالعب�د ح�راً ،بينكم فال تقتل�وا أح�راراً  الظلم الذي كان
فليحس�ن الطال�ب ف�ي الطل�ب م�ن غي�ر إره�اٍق وال ،وعفا عنه ولّي القتيل فلم يقتص من�ه وقب�ل من�ه الدية،شيء من القصاص إلى الدية

تخفيف ،م�ن العف�و إل�ى الدي�ة -أيه�ا المؤمن�ون  -ذلك الذي شرعته لك�م ،ير مماطلة وال تسويفوْليحسن الدافع في األداء من غ،تعنيف
فمن ،على عكس من سبقكم م�ن اليه�ود حي�ث ل�م يك�ن ف�ي ش�رعهم إال القص�اص،خفَّف به عنكم ليظهر فضله عليكم،من ربكم ورحمة

تك��ب جريم��ة بنقض��ه العه��د وغ��دره بالقات��ل بع��د أن أعط��اه ألن��ه ار،فل��ه ع��ذاب أل��يم عن��د هللا،تج��اوز م��نكم بع��د أخ��ذ الدي��ة وقت��ل القاتل
(وأخذ منه المال،األمان

195F

196(. 
 

 
ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكتَِب  ﴿ يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم تَتَّقُوَن يَٰ ٖتو أَيَّامٗ  ۱۸۳َعلَۡيُكُم ٱلصِّ ۡعُدوَدٰ فََمن  ا مَّ

ِريًضا  ِمنُكمَكاَن  ۡن أَيَّاٍم أَُخَرو َوَعلَى  َعلَٰى َسفَرٖ  أوۡ مَّ ٞة مِّ َع َخۡيرٗ  طََعاُم ِمۡسِكينٖۖ  ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُۥ فِۡديَةٞ فَِعدَّ ا فََمن تَطَوَّ
 ﴾  ۱۸٤لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن  هُۥو َوأَن تَُصوُموْا َخۡيرٞ لَّ  فَهَُو َخۡيرٞ 

 
 .لذين يطيقونه) ـ  اآلية( وعلى ا :قوله تعالى    

(وعلى ال�ذين :هذه اآلية نزلت في موالي قيس بن السائب «: قالمجاهد  أخرج ابن سعد في طبقاته عن .80
(يطيقونه فدية طعام مسكين)  فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا

196F

197( « . 
 
 ] تعليق[
ل أخر في سبب نزولها فع�ن مقات�ل ب�ن اقووفيها أ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً عن مجاهد في سبب نزول هذه اآلية 

للنب�ي  قال ف،األشهل كب�ر فعج�ز ع�ن الص�وم ، وذلك أن لبيد األنصاري من بني عبد﴾يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام ﴿سليمان 
 .)197F198(﴾يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام ﴿ :فأنزل هللا عز وجل،ما على من عجز عن الصوم :�

أحيل��ت الص�الة ثالث��ة «وغي��ره ع�ن م��ن رواي�ة عب�د ال��رحمن ب�ن أب��ي ليل�ى ع�ن مع��اذ ب�ن جب��ل ف�ي ح�ديث  وأخ�رج أحم�د 
يَامِ "قال: والصوم ثالثة أحوال ،أحوال ا أَْحَواُل الصِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَ�ِدَم اْلَمِدينَ�ةَ فََجَع�َل يَُص�وُم ِم�ْن ُك�لِّ َش�ْهرٍ  :َوأَمَّ  فَإِنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ِل إِلَى َرَمَضاَن ِم�ْن ُك�لِّ َش�ْهٍر ثَالَثَ�ةَ أَيَّامٍ قال وَ ،ثَالَثَةَ أَيَّامٍ  َ ،يَِزيُد: فََصاَم تِْسَعةَ َعَشَر َشْهًرا ِمْن َربِيِع األَوَّ َوَص�اَم يَ�ْوَم َعاُش�وَراَء ثُ�مَّ إِنَّ هللاَّ
يَامَ  ُ ،فََرَض َعلَْيِه الصِّ يَاُم َكَما ُكتِ�َب َعلَ�ى الَّ�ِذيَن ِم�ْن قَ�ْبلُِكمْ يَا أَيُّهَا الَّذِ ﴿فَأَْنَزَل هللاَّ َوَعلَ�ى الَّ�ِذيَن ﴿إِلَ�ى هَ�ِذِه اآليَ�ِة  ﴾ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

َ َع�زَّ َوَج�لَّ أَْن�َزَل اآليَ�ةَ : ق�الهُ فَأَْجَزأَ َذلِ�َك َعْن�،َوَمْن َشاَء أَْطَع�َم ِمْس�ِكينًا،فََكاَن َمْن َشاَء َصامَ : قال ﴾ يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكينٍ  ثُ�مَّ إِنَّ هللاَّ
�ْهَر فَْليَُص�ْمهُ ﴿إِلَ�ى قَْولِ�ِه  ﴾ َش�ْهُر َرَمَض�اَن الَّ�ِذي أُْن�ِزَل فِي�ِه اْلقُ�ْرآنُ ﴿األُْخَرى  ُ ِص�يَاَمهُ َعلَ�ى اْلُمقِ�يِم : ق�ال ﴾ فََم�ْن َش�ِهَد ِم�ْنُكُم الشَّ فَأَْثبَ�َت هللاَّ
ِحيحِ  يَامَ َوَرخَّ ،الصَّ (َص فِيِه لِْلَمِريِض َواْلُمَسافِِر َوثَبََّت اِإلِ◌ْطَعاَم لِْلَكبِيِر الَِّذي الَ يَْستَِطيُع الصِّ

198F

199(«. 
 وفي اآلية أحكام كثيرة ذكرها اإلمام القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه اآلية. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
الصيام، كما فرضه على األمم السابقة، ألنه م�ن الش�رائع واألوام�ر  يخبر تعالى بما منَّ به على عباده، بأنه فرض عليهم 

 التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.
وفيه تنشيط لهذه األمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل األعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ل�يس  

 من األمور الثقيلة، التي اختصيتم بها.
فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، ألن في�ه امتث�ال أم�ر ﴾لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  ﴿: قالكمته في مشروعية الصيام فثم ذكر تعالى ح 

 هللا واجتناب نهيه.
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم هللا عليه من األكل والشرب والجماع ونحوها، الت�ي تمي�ل إليه�ا نفس�ه، متقرب�ا 

 ، راجيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوى.بذلك إلى هللا
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة هللا تعالى، فيترك م�ا ته�وى نفس�ه، م�ع قدرت�ه علي�ه، لعلم�ه ب�اطالع هللا علي�ه،  

_______________ 
دمشق، مؤسسة مناهل  -مكتبة الغزالي  :الناشر حسن عباس الشربتلي :طبع على نفقة مد علي الصابونيمح )للشيخ الصابوني.70روائع البيان في تفسير آيات األحكام (    )196(
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)64( 
ص�ي، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الش�يطان، فإن�ه يج�ري م�ن اب�ن آدم مج�رى ال�دم، فبالص�يام، يض�عف نف�وذه، وتق�ل من�ه المعا

ومنها: أن الصائم في الغالب، تكث�ر طاعت�ه، والطاع�ات م�ن خص�ال التق�وى، ومنه�ا: أن الغن�ي إذا ذاق أل�م الج�وع، أوج�ب ل�ه ذل�ك، 
 مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى.

 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام، أخبر أنه أيام معدودات، أي: قليلة في غاية السهولة.
ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  أوفََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا  ﴿: قالال آخر. فثم سهل تسهي  وذلك للمشقة، في الغالب، رخص هللا ﴾َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

 لهما، في الفطر.
ولما كان ال بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض، وانقضى السفر، وحص�لت 

 احة.الر
ةٌ ِمْن أَيَّامٍ  ﴿وفي قوله:  ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة  أوفيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان، كامال كان، ﴾فَِعدَّ

 باردة، عن أيام طويلة حارة كالعكس.
وهذا ف�ي ابت�داء ف�رض ﴾طََع�اُم ِمْس�ِكينٍ  ﴿عن كل يوم يفطرون�ه ﴾فِْديَةٌ  ﴿أي: يطيقون الصيام ﴾َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ  ﴿وقوله:  

الصيام، لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم، درجه�م ال�رب الحك�يم، بأس�هل طري�ق، وخيَّ�ر المطي�ق 
 .﴾َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكمْ  ﴿: قاليطعم، ولهذا  أوللصوم بين أن يصوم، وهو أفضل، 

َوَعلَ��ى الَّ��ِذيَن  ﴿لص��يام حتم��ا عل��ى المطي��ق وغي��ر المطي��ق، يفط��ر ويقض��يه ف��ي أي��ام أخ��ر [وقي��ل: ث��م بع��د ذل��ك، جع��ل ا 
(أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين﴾يُِطيقُونَهُ 

199F

200(. 
 

 ﴾ ۱۸٦اِع إَِذا َدَعاِنۖ فَۡليَۡستَِجيبُوْا لِي َوۡليُۡؤِمنُوْا بِي لََعلَّهُۡم يَۡرُشُدوَن َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌبۖ أُِجيُب َدۡعَوةَ ٱلدَّ  ﴿
 

 .اآلية ـ ﴾وإذا سألك عبادي عني ﴿ :قوله تعالى    
من ط��رق ع��ن جري��ر ب��ن عب��د ،أخ��رج اب��ن جري��ر واب��ن أب��ي ح��اتم واب��ن مردوي��ه وأب��و الش��يخ وغي��رهم .81

ج�اء  «ق�ال: ج�دة  عن،أبي�ه عن،بن حكيم بن معاوي�ة ب�ن حي�دةالصلت  عن،عبدة السجستاني عن،الحميد
وإذا س�ألك ﴿ :فس�كت عن�ه، ف�أنزل هللا ؟بعي�د فننادي�ه أم فنناجي�ه  أقريب ربنا : قالف  �عرابي إلى النبي أ

(اآلية  ﴾عبادي عني فإني قريب
200F

201(«. 
وإذا ﴿:ف�أنزل هللا ؟أين ربن�ا :�النبي ،�سأل أصحاب رسول هللا  «: قالالحسن  وأخرج عبد الرزاق عن .82

(اآلية ﴾سألك عبادي عني فإني قريب
201F

202( «. 
 مرسل وله طرق أخرى. 
 ال تعج��زوا ع��ن  «رس��ول هللا  ص��لى هللا  علي��ه وس��لم ق��ال  «: ق��العل��ي  أخ��رج اب��ن عس��اكر ع��نو .83

كيف  أم يا رسول هللا ربنا يسمع الدعاء  :رجلقال ف. » ﴾أدعوني أستجب لكم ﴿فإن هللا  أنزل علي،الدعاء
(اآلية ﴾عبادي عني  وإذا سألك﴿فأنزل هللا:  ؟ذلك

202F

203(«. 
 ﴾ربك�م ادع�وني أس�تجب لك�م  وق�ا ل﴿لم�ا نزل�ت   «عطاء بن أبي رب�اح أن�ه بلغ�ه:  وأخرج ابن جرير عن .84

 .» )203F204(﴾يرشدون﴿إلى قوله  ﴾عبادي عني وإذا سألك﴿ :فنزلت،ال نعلم أي ساعة ندعوا: قالوا
 
   ] تعليق[

فف�ي إس�ناده الص�لت ب�ن اآلية أربع�ة آث�ار أم�ا األول ف�ي س�ؤال األعراب�ي أقري�ب ربن�ا.... هذه  ذكر المؤلف في سبب نزول
وأم�ا الث�اني ف�ي .الس�نة عن سفيان ع�ن أبي�ه عن�د عب�د هللا ب�ن أحم�د ف�ي  وروي مرسالً  .الحافظ في لسان الميزان: مجهولقال ، حكيم

ع�ن ق�ال فق�د رواه اب�ن عس�اكر مط�والً ف ي،وأما أثر عل�.لفهو صحيح عن الحسن البصري لكنه مرس ،سؤال الصحابة عن هللا تعالى
قال عن اآلثارات بدمشق ف : قالسمعت رسول هللا وسأله رجل عن دمشق و :سمعت علي بن أبي طالب يقول: « قال عروة عن أبيه 

تع�الى عيس�ى ب�ن م�ريم م�ن ل�ه قاس�يون في�ه قت�ل اب�ُن آدم أخ�اه، وف�ي أس�فله ف�ي الغ�رب ول�د إب�راهيم وفي�ه آوى هللا ق�ال بها لها جب�ل ي
ه�و  ق�ال ،رج�ل: ي�ا رس�ول هللا ص�فه لناق�ال ف،لم ي�رده هللا تع�الى خائبا،وما من عبد أتى معق�ل روح هللا فاغتس�ل فص�لى ودع�ا،اليهود

رس�ول ي�ا : قالفقام رجل ،لها دمشق وهو جبل كلمه هللا تعالى فيه ولد أبي إبراهيم فيمن أتى فال يعجز في الدعاءقال بالغوطة مدينة ي
وفي�ه احت�رس ،نعم احترس فيه يحيى من هذا الرجل من قوم عاد ف�ي الغ�ار ال�ذي تح�ت دم اب�ن آدم المقتول: قالهللا أكان ليحيى زاد؟ 

 (:فال تعج�زوا ف�ي ال�دعاء في�ه ف�إن هللا تع�الى أن�زل عل�ي  ،إلياس من ملك قومه وفيه ص�لى إب�راهيم ول�وط وموس�ى وعيس�ى وأي�وب
ي�ا  :رج�لق�ال ف )وإذا سألك عبادي عني فإني قريب  :(فأنزل هللا  تعالى ؟وكيف ذلك: قالواا يسمع الدعاء وربن )ادعوني أستجب لكم 

  ).وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان :(كيف؟ ذلك فأنزل هللا تعالى أم رسول هللا  ربنا سمع الدعاء 
وفي�ه ،وفي�ه أيض�ا ش�يخه اب�ن ج�ريو مش�هور بالت�دليس وق�د ع�نعن ع�ن عروة،ق�د عنعنفي إسناده الوليد بن مسلم من المدليس و :قلت

_______________ 
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)65( 

 

(الحافظ في ليس يوثق بهقال أيضا على بن أحمد بن زهير 
204F

  وفيه أيضا من لم أجد له ترجمه فهو إسناد تالف نازل.،)205
و ف�ي إس�ناده ،وذك�ر األث�رزع�م عط�اء ـ : ق�الفهو مرسل وفيه ابن جريو مدلس وقد عنعن وفي رواي�ة وأما األثر الرابع  

 .الحسين بن داود سنيد ضعيف
 .وقد ذكر في سبب نزول هذه اآلية آثار أخر 
يهود أه�ل المدين�ة: ي�ا محم�د كي�ف يس�مع قال : قالفروي البغوي وغيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس  

(غلظ كل سماء مثل ذلك، فنزلت هذه اآلية ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام وإن
205F

206(.  
فندم عل�ى ذل�ك وبك�ى ،إن عمر واقع امرأته بعدما صلى العشاء :وروى نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي عن مقاتل 

ِدي َعنّيفَ�إِنّي َوإَِذا َس�أَلََك ِعبَ�ا ﴿ :فنزلت ه�ذه اآلي�ة،ف�أخبره ب�ذلك ورج�ع م�ن عن�ده مغتم�اً، وك�ان ذل�ك قب�ل الرخص�ة �إلى رس�ول هللا 
 . )206F207(﴾قَِريبٌ 

فنزلت ه�ذه اآلي�ة ف�ي قب�ول ،لما وجب عليهم في االبتداء ترك األكل بعد الن�وم فأك�ل بعض�هم ث�م ن�دم :القرطبي وقيلقال و 
(التوبة ونسخ ذلك الحكم

207F

208(. 
س�بب ن�زول ه�ذه لفظ شامل فيدخل فيه كل م�ا ورد ف�ي ﴾عبادي ﴿وكل هذه األقوال محتملة في سبب نزول هذه اآلية فلفظ  

 اآلية.
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 وأعلم،وأرى تضرعهم،أي أنا معهم أسمع دعاءهم﴾وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴿ 

 !﴾ونحن اقرب إليه من حبل الوريد ﴿ :حالهم كقوله سبحانه
 أي أجيب دعوة من دعاني إذا كان عن إيمان وخشوع قلب﴾أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴿
 ،أي إذا كنت أنا ربكم الغني عنكم﴾وا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدونفليستجيب ﴿

 ودوموا على اإليمان،باإليمان بي وطاعتي،فاستجيبوا أنتم لدعوتي،أجيب دعاءكم
(لتكونوا من السعداء الراشدين

208F

209(. 
 

فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكۡمو هُنَّ لِبَاٞس  ﴿ يَاِم ٱلرَّ ُ أَنَُّكۡم ُكنتُمۡ َوأَنتُۡم لِبَاٞس لَّهُنَّۗ َعلَِم ٱ لَُّكمۡ  أُِحلَّ لَُكۡم لَۡيلَةَ ٱلصِّ تَۡختَانُوَن أَنفَُسُكۡم فَتَاَب  لَّ
ُ لَُكۡمو َوُكلُوْا َوٱۡشَربُوْا َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُكُم ٱۡلَخۡيطُ ٱۡألَبۡ  نَ ـٴَٰ َعلَۡيُكۡم َوَعفَا َعنُكۡمۖ فَٱلۡ  ِشُروهُنَّ َوٱۡبتَُغوْا َما َكتََب ٱلَّ يَُض ِمَن بَٰ

ِجِدۗ تِۡلَك حُ  ٱۡلَخۡيِط ٱۡألَۡسَوِد ِمنَ  ِكفُوَن فِي ٱۡلَمَسٰ ِشُروهُنَّ َوأَنتُۡم َعٰ يَاَم إِلَى ٱلَّۡيِلو َوَال تُبَٰ وْا ٱلصِّ ِ فََال ٱۡلفَۡجِرۖ ثُمَّ أَتِمُّ ُدوُد ٱلَّ
تِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَّهُ  ُ َءايَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱلَّ  ﴾ ۱۸۷ۡم يَتَّقُوَن تَۡقَربُوهَۗا َكَذٰ

 
 (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) ـ اآلية. :قوله تعالى     

ك�انوا  «: ق�المع�اذ ب�ن جب�ل  روى أحمد وأب�و داود والح�اكم م�ن طري�ق عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ليل�ى ع�ن .85
 ل�ه ق�يسق�ال ثم إن رج�الً م�ن األنص�ار ي،فإذا ناموا امتنعوا،يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا

وكان عمر قد أصاب م�ن ،فأصبح مجهوداً ،بن صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح
إل�ى ﴾أح�ل لك�م ليل�ة الص�يام الرف�ث إل�ى نس�ائكم ﴿فأنزل هللا: ،فذكر ذلك له  �فأتى النبي ،النساء بعدما نام

ول�ه ،لكنه لم يسمع من معاذ ابن أبي ليلى هذا الحديث مشهور عن.» )209F210(﴾ثم أتموا الصيام إلى الليل﴿قوله 
 .شواهد

فن�ام قب�ل  إذا كان الرج�ل ص�ائماً فحض�راإلفطار �كان أصحاب النبي  «: قالفأخرج البخاري عن البراء  .86
فلما حض��ر ،وإن ق��يس ب��ن ص��رمة األنص��اري ك��ان ص��ائماً ،م يأك��ل ليلت��ه وال يوم��ه حت��ى يمس��يأن يفط��ر ل

ولكن�ي أنطل�ق فأطل�ب ل�ك،  وك�ان يوم�ه يعم�ل فغلبت�ه ،القال�ت ف ؟هل عندك طع�امقال اإلفطار أتى امرأته ف
ص�لى هللا   فذكر ذلك للنبي ،خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه: قالتعينه وجاءته امرأته فلما رأته 
ونزلت: ،ففرحوا بها فرحاً ش�ديداً  ﴾أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴿عليه وسلم فنزلت هذه اآلية: 

 .» )210F211(﴾ى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجروكلوا واشربوا حت﴿
كانوا ال يقرب�ون النس�اء رمض�ان ،لم�ا ن�زل ص�وم ش�هر رمض�ان «: ق�الوأخرج البخ�اري ع�ن الب�راء  .87
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)66( 
 ﴾علم هللا  أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ﴿فأنزل هللا ،فكان رجال يخونون أنفسهم،كله

(اآلية
211F

212( «.  
ك�ان  «: ق�الأبي�ه   من طري�ق عب�د هللا ب�ن كع�ب ب�ن مال�ك ع�ن،أحمد وابن جرير وابن أبي حاتموأخرج  .88

فأمس�ى فن��ام ح�رم علي�ه الطع��ام والش�راب والنس�اء حت��ى يفط�ر م��ن  الن�اس ف�ي رمض��ان إذا ص�ام الرج�ل
م�ا نم�ت ووق�ع : ق�الإن�ي ق�د نم�ت  قالت:وقد سمر عنده فأراد امرأته ف �فرجع عمر من عند النبي ،الغد

(فأخبره فنزلت  اآلية  �فغدا عمر إلى النبي ،وصنع كعب مثل ذلك،ليهاع
212F

213( «. 
 
 ]تعليق[
وفي بعضها أنه كان حراماً عليهم الطعام والشراب والجماع ،ذكر المؤلف رحمه هللا في سبب نزول هذه اآلية أربعة آثار 

لما ن�زل ص�وم  "وهي الرواية الثالثة البراء عند البخاري  ثم نزل تحليل ذلك رحمة من هللا بهم، وفي رواية،إذا ناموا قبل أن يفطروا
فيكون اآلك�ل والش�رب حرم�اً إذا ن�ام قب�ل أن ،فهذه الرواية تدل على أن الجم�اع ك�ان ممنوع�اً ف�ي ك�ل ش�هر رمض�ان "شهر رمضان

ح�ديث الب�اب أن  :ب�ن حج�راإلم�ام اق�ال .يات ليس فيها تفريق بين األمرينالكن باقي الرو،يأكل ويشرب والجماع حرام على كل حال
الجماع كان ممنوعا في جميع اللي�ل والنه�ار بخ�الف األك�ل والش�رب فك�ان مأذون�ا في�ه ل�يال م�ا ل�م يحص�ل الن�وم لك�ن بقي�ة األحادي�ث 
ال��واردة ف��ي ه��ذا المعن��ى ت��دل عل��ى ع��دم الف��رق كم��ا س��أذكرها بع��د فيحم��ل قول��ه ك��انوا ال يقرب��ون النس��اء عل��ى الغال��ب جمع��ا ب��ين 

(األخبار
213F

 .انتهي )214
ف�أخرج ،سمى في بعض الروايات عمر بن الخطاب وفي بعض�ها كع�ب ب�ن مالك "كان رجال يخونون أنفسهم  "أما قوله  

كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر قال ابن جرير وغيره عن كعب بن مالك 
  إني قد نمت قالت:ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها ف �نَّبِّي من الغد فرجع عمربن الخطاب من عند ال

عل�م هللا أنك�م كن�تم ﴿ف�أخبره ف�أنزل هللا  �وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عم�ر ب�ن الخط�اب إل�ى النَّبِ�ّي ،ما نمت ثم وقع بها: قالف
(﴾ تختانون أنفسكم

214F

 انتهي .)215
دد سبب النزول فيكون نزل في عمر بشأن الجماع وكذلك كع�ب ب�ن مال�ك ون�زل ف�ي ق�يس ب�ن س�عد وال مانع من تع :قلت 

 .في شأن الطعام
 

 [تنبيهات]
وفي الرواية اآلخرى أنه جاء بعد ما نام�ت امرأت�ه لم�ا  .أن عمر جامع بعد ما نام الرواياتقد روى في بعض هذه األول: 

اب�ن عطي�ة حك�ى ق�ال ،اإلم�ام اب�ن حجرق�ال كم�ا س�أذكره ف�ي التنبي�ه الثال�ث.  .ل�هوق�د روى أن�ه وق�ع عل�ى جاري�ة .�سمر عند النبي 
(النحاس و مكي أن عمر نام ثم وقع بامرأته وهذا عندي بعيد على عمر

215F

 ابن حجر وإسناد حديث عمر صحيح. قال  .)216
   
ر اب�ن كثي�ر ف�ي تفس�يره ف�ذك،روي في بعض طرق هذه اآلثار أن تحريم األك�ل والش�رب ك�ان بع�د أن ين�ام الرجل :الثاني 

إن الن�اس ك�انوا قب�ل أن ين�زل ف�ي الص�وم م�ا ن�زل ف�يهم «: ق�العن ابن عب�اس،  ،في العجاب صحيح الحافظ ابن حجر هعنقال بسند 
 يأكلون ويشربون، ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهُم لم يطعم ولم يشَرب وال يأتي أهله حتى يفطر من القابلة، فبلغنا أن ُعَمر ب�ن

وم�اذا ": ق�الأش�كو إل�ى هللا وإلي�ك ال�ذي ص�نعت. : ق�الف �الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصْوُم َوقَع على أهله، ثم جاء إل�ى النب�ي 
لَْت لي نفسي، فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي : قال "صنعت؟  م�ا كن�ت خليقً�ا أن ": قال �إني َسوَّ

فَُث إِلَى نَِسائُِكمْ  ﴿اب: فنزل الكت .»تفعل يَاِم الرَّ (أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ
216F

 انتهي .﴾)217
 .وهذه الرواية موافقة لرواية الصحيح

اب�ن َعبَّ�اس ف�ي ِرَوايَ�ة ق�ال : ق�الفروى الواح�دي ،بع�د أن يص�لى العش�اءأن تحريم اآلكل والشرب والجم�اع وفي بعضها  
ثُ�مَّ أن ناس�اً م�ن .في شهر رمضان إذا صلوا العشاء َحُرَم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة وَذلَِك أن المسلمين كانوا :الَوالبي

ف�أنزل  - � -فشكوا َذلَِك إل�ى َرُس�ول هللا ،ُعَمر بن الخطاب :ِمْنهُمْ ،المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء
 صحيح أولي بالترجيح وهللا تعالى أعلم.وال شك أن رواية الهللا هذه اآلية. 

 
ورد في سبب نزول هذه اآلية عدة روايات غير التي ذكرها اإلمام السيوطي وفي بعضها اتفاق فأكتفي بذكر بعض الروايات  :الثالث

 التي قد يكون فيها زيادة ال توجد في الروايات األخري.
ي�أكلوا وال يَش�ربوا بَع�د الن�وم، وال  ضان، وُكتب عل�يهم أن الُكتب على النصارى َرمَ  «:قالروى ابن جرير عن السدي،  

ينكحوا النساء شهر رمضان، فكتب على المؤمنين كما ُكتب عل�يهم، فل�م ي�زل المس�لمون عل�ى ذل�ك يَص�نعون كم�ا تص�نع النص�ارى، 
المرأت�ه: ق�ال ى أهل�ه بتم�ر فله أب�و ق�يس ب�ن ص�رمة، وك�ان يَعم�ل ف�ي حيط�ان المدين�ة ب�األجر ف�أتقال حتى أقبل رجل من األنصار ي

 استبدلي بهذا التمر طحينا فاجعليه َسخينةً، لعلّي أن آكله، فإن التمر قد أحرق َجْوفي! فانطلقت فاستبدلت له، ثم صنعْت فأبطأْت علي�ه
ك ي�ا أب�ا ق�يس! م�ا ل�: ق�البالعش�ّي، ف �فنام، فأيقظته، فكره أن يعصي هللا ورسوله، وأبى أن يأكل، وأصبح ص�ائما; ف�رآه رس�ول هللا 

_______________ 
 )  4238ح ( 1639/4صحيح البخاري  )212(
 ) وفي إسناده ابن لهيعة وهو يضعف في الحديث،لكن ما مر من األحاديث في تفسير اآلية شواهد له 15833ح ( 460/3مسند أحمد   165/2تفسير الطبري  )213(
 )181/ 8ابن حجر ( فتح الباري    )214(
 )236/ 3(دار هجر) ( 310ر الطبري تفسي   )215(
 )436/ 1العجاب في بيان األسباب (   )216(
 )511/ 1تفسير ابن كثير (   )217(



)67( 

 

 أمسيَت طليحا؟ فقص عليه القصة.
فلما سمع عمر كالم أب�ي ق�يس، َره�َب أن ين�زل  -في ناس من المؤمنين لم يملكوا أنفسهم-وكان عمر بن الخطاب وقع على جارية لهُ 

ي وقعُت على جاريتي، ول�م أمل�ك يا رسول هللا إني أعوُذ بال إنّ : قالف ،�في أبي قيس شيء، فتذّكُر هُو، فقام فاعتذر إلى رسول هللا 
أِح�ّل "ق�ال: ما كنَت جديًرا بذلك يا ابن الخطاب! فنُِسخ ذلك عنهم، ف :�النبي قال الناس، ف أولئكنفسي البارحة! فلما تكلم ُعمر، تكلم 

 انتهي .)217F218("لكم ليلةَ الصيام الرفث إلى نسائكم هُن لباٌس لكم
نعم كت�ب هللا عل�يهم ،لكن إسناد هذه الرواية مرسل.ى النصاري صيام رمضانفي هذه الرواية أن هللا تعالى كتب عل :قلت 

وقد روى عن ابن عباس وغيره. وكذلك في هذه الرواي�ة م�ا أش�رت  .الصيام عموماً أما صوم رمضان ففي صحة الروايات فيه نظر
 لرواية مرسل كما تقدم.إليه في التنبيه الثاني من أن عمر وقع علي جارية له والصحيح أنه امرأته وسند هذه ا

 
ق�يس ب�ن ص�رمة كم�ا ذك�ره :وقع اضطراب في بعض روايات أسباب الن�زول ف�ي اس�م الص�حابة ال�ذي ن�ام قب�ل أن يأك�ل فقي�لالرابع:

وأن  ،ف�الراجح أن�ه واح�د.المؤلف وقيل صرمة بن مالك وصرمة بن قيس وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمر وأنس بن ص�رمة
 ا اسمه.أكثر الرواة لم يضبطو

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 

كان ف�ي أول ف�رض الص�يام، يح�رم عل�ى المس�لمين ف�ي اللي�ل بع�د الن�وم األك�ل والش�رب والجم�اع،  :الشيخ ابن سعدي رحمه هللاقال 
، ل�م ي�نم أوفحصلت المشقة لبعضهم، فخفف هللا تعالى عنهم ذلك، وأباح في لي�الي الص�يام كله�ا األك�ل والش�رب والجم�اع، س�واء ن�ام 

 لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به.
 ما سلف من التخون.﴾وعفا عنكم ﴿موجبا لإلثم  -لوال توسعته  -بأن وسع لكم أمرا كان ﴾عليكم ﴿هللا ﴾فتاب ﴿
 وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك.﴾باشروهن ﴿بعد هذه الرخصة والسعة من هللا ﴾فاآلن ﴿
ي مباش�رتكم لزوج�اتكم التق�رب إل�ى هللا تع�الى والمقص�ود األعظ�م م�ن ال�وطء، وه�و حص�ول أي: ان�ووا ف�﴾وابتغوا ما كتب هللا لك�م ﴿

 الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح.
ومما كتب هللا لكم ليلة القدر، الموافقة لليالي صيام رمضان، فال ينبغ�ي لك�م أن تش�تغلوا به�ذه الل�ذة عنه�ا وتض�يعوها، فالل�ذة مدرك�ة، 

(القدر إذا فاتت لم تدرك وليلة
218F

 انتهي.)219
 
 .(من الفجر) :قوله تعالى 

وكل�وا واش�ربوا حت�ى يتب�ين لك�م الخ�يط األب�يض م�ن ﴿ :أنزل�ت «: قالسهل بن سعد  روى البخاري عن .89
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي�ه الخ�يط األب�يض ،﴾من الفجر﴿ولم ينزل  ﴾الخيط األسود

فعلم�وا إنم�ا  ﴾م�ن الفج�ر﴿ف�أنزل هللا بع�د: ،زال يأكل ويش�رب حت�ى يتب�ين ل�ه رؤيتهماوالخيط األسود فال ي
(يعني الليل والنهار

219F

220( «. 
 
 ]تعليق[
ب�يض م�ن وق�د أش�كل عل�ى الص�حابة رض�ي هللا ع�نهم معرف�ة الخ�يط األ ،ذكر المؤلف هنا هذا الحديث ف�ي س�بب الن�زول 

علموا ب�ذلك أن الم�راد ب�الخيطين بي�اض النه�ار ﴾من الفجر ﴿نزل قوله تعالى  فلما،لك هو الخيط المعروفوظنوا أن ذ ،الخيط األسود
: ق�ال ؟ما الخيط األبيض من الخيط األسود أهما الخيط�ان،يا رسول ّهللا  :قلتقال وقد روي البخاري عن عدي بن حاتم .وظالم النهار

(ض النهارال بل هو سواد الليل وبيا -قال ثم  -إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين "
220F

 ﴿لم�ا نزل�ت ه�ذه اآلي�ة :وعن عدي أيض�ا ")221
 أسود فوضعتها تحت وسادتي فنظرت فل�م أتب�ين ف�ذكرت قاال أبيض وعقاالأخذت ع﴾حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود

(إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل «: قالذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فضحك و
221F

222(«. 
 

 لآلية ] صرمخت[ تفسير
أباح هللا تعالى في هذه اآلية األكل والشرب في يوم الصوم واألمر ﴾وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود ﴿

لإلباحة وغاي�ة اآلك�ل والش�رب أن يتب�ين ويتض�ح الخ�يط األب�يض م�ن الخ�يط األس�ود والخ�يط األب�يض ه�و ﴾وكلوا واش�ربوا ﴿هنا في 
األسود هو سواد الليل على ما ذكره ابن جرير وذكر قوالً آخ�ر أن الخ�يط األب�يض ه�و ض�وء الش�مس واألس�ود س�واد بياض النهار و

(الليل
222F

223( . 
(ذك�ره اب�ن حج�ر ع�ن الراغ�ب.أصل  الفجر الشق فالفجور شق ستر الديانةانكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح﴾من الفجر ﴿

223F

وهم�ا .)224

_______________ 
 )502/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )218(
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لمؤل��ف: أب�و جعف��ر أحم��د ب�ن محم��د ب��ن س��المة ب�ن عب��د المل��ك ب�ن س��لمة األزدي الحج��ري المص��ري ا 2/ 53ش�رح مع��اني اآلث��ار     145/6المعج��م الكبي��ر     13/ 533يعل�ى 
راجعه ورقم كتب�ه وأبواب�ه وأحاديث�ه: د يوس�ف  محمد سيد جاد الحق) من علماء األزهر الشريف -ر حققه وقدم له:(محمد زهري النجا هـ)321المعروف بالطحاوي (المتوفى: 

 وجزء للفهارس) وغيرهم. 4(  5عدد األجزاء:  م 1994هـ، 1414 -الطبعة: األولى  الناشر: عالم الكتب الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية -عبد الرحمن المرعشلي 
 )31/ 6خاري (صحيح الب   )221(
 )31/ 6صحيح البخاري (   )222(
 )517/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )223(
 )508/ 10ابن حجر ( فتح الباري    )224(



)68( 
(طريق فجر واضح.قال آلخر المستطير المنتشر في األفق وهو الصادق ويفجران أحدهما المستطيل وهو الكاذب وا

224F

225( 
 
 قوله تعالى: (وال تباشروهن ) ـ اآلية. 

(وال  :فنزلت،جامع إن ش�اء،كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد «: قالقتادة  أخرج ابن جرير عن .90
(تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)

225F

226(. 
 
 ] تعليق[
(ابن عباس نحوهعن الضحاك ووي وقد رُ .ا هذا األثر عن قتادةالمؤلف هن ذكر 

226F

أنها نزلت ف�ي عل�ي ب�ن  :وروى مقاتل .)227
ف�إذا أراد الغ�ائط م�ن الس�حر رج�ع إل�ى أهل�ه ،ك�ان أح�دهم يعتكف،وأبي عبي�دةبن الجراح،وعمار بن ياس�ر،رضي هللا عنه،أبي طالب

(وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴿ :نزل هللا عز وجلفأ،فيباشر ويجامع امرأته ويغتسل ويرجع إلى المسجد،بالليل
227F

228(﴾. 
 

 ]مهمتان[مسألتان 
القرطب�ي وأجم�ع أه�ل العل�م عل�ى أن م�ن ج�امع امرأت�ه وه�و ق�ال .األولى: يأخذ من اآلية الكريمة تحريم الجماع ف�ي وق�ت االعتك�اف

(لذلك في فرجها أنه مفسد العتكافه معتكف عامداً 
228F

229(. 
في اآلية دليل على أنه ال يصلح االعتكاف إال في المسجد واختلف�وا ف�ي الم�راد بالمس�اجد الت�ي يج�وز فيه�ا االعتك�اف  :المسألة الثانية

آخ�رون ف�ي مس�جد تق�ام في�ه الجمع�ة. قال و،آخرون في المسجد الحرام والنب�وي واألقص�ىقال و،بعضهم بأنه عام في كل مسجدقال ف
(تفسير القرطبي نظراللمزيد ووتفصيل هذه المسألة كتب الفقه. 

229F

230(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 أي نساءكم، وحقيقة المباشرة: مس كّل بشرة اآلخر: أي ظاهر جلده، والمراد به الجماع  ﴾ َوال تُبَاِشُروهُنَّ ﴿
(االعتكاف: لغة: اللبث ومالزمة الشيء، وشرعا: المكث في المسجد طاعة ّل وتقربا إليه ﴾ َوأَْنتُْم عاِكفُونَ ﴿

230F

231(. 
 

ِطِل َوتُۡدلُوْا بِهَآ إِلَى ٱۡلُحكَّاِم لِتَۡأُكلُوْا فَِريقٗ  ﴿ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبَٰ ۡثِم َوأَنتُۡم تَۡعلَُموَن َوَال تَۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٰ ِل ٱلنَّاِس بِٱۡإلِ ۡن أَۡمَوٰ ا مِّ
۱۸۸ ﴾  

 
 .قوله تعالى: (وال تأكلوا ) ـ اآلية    

إن امرأ القيس بن عابس وعبدان ب�ن أش�وع الحض�رمي  «: قالير سعيد بن جب أخرج ابن أبي حاتم عن .91
 .»   )231F232(﴾وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴿ففيه نزلت: ،وأراد امرأ القيس أن يحلف ،في أرض اختصما

 
 ] تعليق[ 
س�مرقندي ذكره الو،وذك�ره مختص�راً وهو مرس�ل اإلس�ناد ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واح�داً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

اختص�ما إل�ى رس�ول ،وهذه اآلية نزلت في شأن امرىء القيس بن عباس الكندي وعي�دان ب�ن أش�وع الحضرمي: قالبأطول من هذا ف
إنَُّك�ْم تَْختَِص�ُموَن إِلَ�يَّ َولََع�لَّ بَْعَض�ُكْم «  : �رس�ول هللا قال ف،فأراد اآلخ�ر أن يحل�ف بالك�ذب،فادعى أحدهما على صاحبه شيئاً  �هللا 

تِِه ِمْن بَْعضٍ أَلْ  » َوأَنَّ�هُ ال يَ�َرى أَنَّ�هُ ِم�ْن َحقِّ�ِه فَإِنَّم�ا أَْقِض�ي لَ�هُ بِقِْطَع�ٍة ِم�َن النَّ�اِر ،فََمْن قََضْيُت لَهُ بَِحقِّ أَِخيِه َوأََرى أَنَّ�هُ ِم�ْن َحقِّهِ ،َحُن بُِحجَّ
(وصارت عامة لجميع الناس،فنزلت هذه اآلية فيهما

232F

 انتهي.)233
 

 ]يةتفسير مختصر لآل[ 
 أووالمراد منه العموم سواء ك�ان إتالف�اً ،قلت: في اآلية دليل على تحريم أكل مال الغير والتعبير باألكل في اآلية مجازي 

 .بكل حال فحرام أكل مال الغير.بعيد أوقريب  أووسواء كان المال ليتيم ،غير ذلك أوشهادة زور  أوسرقة  أوغصباً 
كان عن طريق الظفر [ وهو أن يجد حقه عن�د ش�خص ق�د  أوما أكله بحقه سوء كان ذلك بمعاملة  قوله تعالى [بالباطل ] خرج به إذا

 .أخذه منه فيسترده منه ]
يق�ول  ،﴾َوتُ�ْدلُوْا بِهَ�ا إِلَ�ى الحك�ام  ﴿.أي ب�الظلم وش�هادة ال�زور ،﴾َوالَ تَأُْكلُوْا أموالكم بَْي�نَُكم بالباط�ل  ﴿ :السمرقندي قولهقال  

_______________ 
ع�دد األج�زاء:  لعربيةتحقيق: مجمع اللغة ا دار النشر: دار الدعوة المؤلف: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار )675/ 2المعجم الوسيط (   )225(

2 
وإسناده صحيح لكنه مرسل،وكذلك روي عن الضحاك نح�وه بإس�ناد في�ه المثن�ى ب�ن الص�باح،وكذلك روي مرس�ال ع�ن اب�ن عب�اس م�ن طري�ق اب�ن  180/2تفسير الطبري  )226(

 جريو عنه وفي إسناده سنيد
 )450/ 1العجاب في بيان األسباب (   )227(
 )99/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (   )228(
 )332/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )229(
 )333/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )230(
ع�دد األج�زاء:  ه�ـ 1418الطبعة: الثاني�ة، دمشق –الناشر: دار الفكر المعاصر معاصر  المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي )148/ 2التفسير المنير للزحيلي (   )231(

30 
 ابن أبي حاتم مرسال. )232(
 )159/ 1م (بحر العلو   )233(



)69( 

 

يعن�ي  ،﴾لِتَ�أُْكلُوْا فَِريقً�ا ﴿.وتترك�ون م�ا علم�تم أن�ه الح�ق،تعملون بم�ا يوجب�ه ظ�اهر الحكم :الزجاجقال و.إلى الحكام تلجؤوا بالخصومة
إنك�م : ق�الوي.أن�ه ج�ور﴾َوأَن�تُْم تَْعلَُمونَ  ﴿.ب�اإلثم أي ب�الجور: قالوي.أي باليمين الكاذبة وشهادة الزور ،﴾ّمْن أَْمَواِل الناس باإلثم  ﴿طائفة 
(أنكم تأخذون بالباطل تعلمون

233F

234(. 
 

قِيُت لِلنَّاِس َوٱۡلَحوِّۗ َولَۡيَس ٱۡلبِرُّ بِأَن تَۡأتُوْا ٱۡلبُيُوَت ِمن ظُهُ  ٴَ يَسۡ  ﴿ ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمِن لُونََك َعِن ٱۡألَِهلَِّةۖ قُۡل ِهَي َمَوٰ وِرهَا َولَٰ
 َ بِهَاو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ  ﴾ ۱۸۹لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن  ٱتَّقَٰىۗ َوۡأتُوْا ٱۡلبُيُوَت ِمۡن أَۡبَوٰ

 
 .األهلة) (يسألونك عن :قوله تعالى    

 عن �س رسول هللا سأل النا «: قالابن عباس  أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ]ك[ .92
(، فنزلت هذه اآليةاألهلة

234F

235( « . 
؟ فأنزل هللا لم خلقت األهلةيا رسول هللا : قالوابلغنا أنهم  «: قالأبي العالية  وأخرج ابن أبي حاتم عن .93

 . » )235F236(﴾األهلة يسألونك عن﴿
 أبي صالح عن الكلبي عن السدي الصغير عن وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقنعيم وأخرج أبو  .94

يطلع دقيقاً مثل  أو : يا رسول هللا  ما بال الهالل يبدوقاالأن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة  «ابن عباس 
يعظم ويستوي ويستدير ثم ال يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ال يكون على  الخيط ثم يزيد حتى

 .» )236F237(﴾األهلة  يسألونك عن ﴿ :فنزلت ؟حال واحد
 

 ] تعليق[ 
(نزلت هذه اآلية عام الحدبية في عمرة القضاء على ما ذكره ابن عاشور 

237F

238(. 
ولم يبين المراد من  ،عن األهلة فنزلت اآلية �سألوا رسول هللا ففيه أن الناس  :أما أول .في سبب نزولهاثارآذكر المؤلف ثالثة و

ففيه أن  :وأما األثر الثالث،عن اآلهلة ولم يبن َمن من الصحابة �سألوا رسول هللا  ينالذ مففيه أن الصحابة ه : وأما الثاني،الناس
وكذلك اآلثران األوالن في إسنادهما  .يف جداً لكن في إسناده الكلبي وهو ضع،معاذ وثعلبه بن غنمة هما اللذان سأال عن األهلة

قال اآلية،  ﴾يسألونك عن االهلة﴿قوله: قال ف،فروى أثراً بغير إسناد،وقد روى الواحدي أن اليهود هم الذين سألوا عن ذلك،ضعف
 معاذ بن جبل: يارسول هللا إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن االهلة، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية.

 .انتهي- )238F239(﴾قل هي مواقيت للناس والحو﴿فأنزل هللا تعالى  ؟لم خلقت هذه االهلة :�قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبى هللا قال و
عن خرص النخيل والتصرف في زيادة  �إن المسلمين سألوا رسول هللا  :الضحاك في معنى اآليةقال و: قالوذكر السمرقندي 

 .)239F240(﴾االهلة يَْسئَلُونََك َعِن  ﴿ :فنزلت هذه اآلية،الشهر ونقصانه
وليس في اآلية تخصيص السؤال بأحد مما ذكر في هذه اآلثار وهذه اآلثار كما علمت  ،وكل ذلك محتمل من اآلية :قلت 

 .غيرهم وهللا تعالى أعلم أواليهود  أوفيحتمل أن يكون الصحابة هو الذين سألوا  ،به  نحكمليس منها أثر قوي نستطيع أن 
 

 ] فسير مختصر لآليةت[ 
أي رفع صوته  :استهل الصبي إذا صاح؛ وأهّل بالحو :جمع هالل واشتقاقه من قولهم :األهلة.﴾يَْسئَلُونََك َعِن االهلة  ﴿ :قوله تعالى

 .ألنه يهل الناس بذكره أي يرفعون الصوت عند رؤيته؛ وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته،وكذلك الهالل يسمى هالالً .بالتلبية
(عالمات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم ووقت الحو :أي هي﴾قُْل ِهَى َمَواقِيُت لِلنَّاِس والحو ﴿

240F

241(. 
 
 

 (وليس البر اآلية). :قوله تعالى 
ول�يس ﴿: فأنزل هللا توا البيت من ظهرهأكانوا إذا أحرموا في الجاهلية  «: قالروى البخاري عن البراء  .95

(ـ اآلية ﴾لبيوت من ظهورهاالبر بأن تأتوا ا
241F

242(«.   
وك�انوا ي�دخلون ،كان�ت ق�ريش ت�دعى الحمس «: قالجابر   وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن .96

  �فبينا رس�ول هللا ،وكانت األنصار وسائر العرب ال يدخلون من باب في اإلحرام،من األبواب في اإلحرام
ل هللا إن قطبة ب�ن ع�امر يا رسو:قالوااألنصاري ف في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر

_______________ 
 )159/ 1بحر العلوم (   )234(
 2/ 185وأخرجه ابن جرير عن قتادة نحوه بإسناد صحيح لكنه مرسل  322/1تفسير ابن أبي حاتم   )235(
لمثنى وروى عن ابن جريو وأخرجه ابن جرير المصدر السابق عن الربيع بن أنس ولم يبلغ به أبا العالية،وعلى كل فهو مرسل وفي إسناده ا 322/1تفسير ابن أبي حاتم   )236(

 نحوه بإسناد ضعيف
 وإسناده مظلم.  25/1تاريخ ابن عساكر   )237(
 )190/ 2التحرير والتنوير (   )238(
 )32أسباب النزول للواحدي (    )239(

 )160/ 1بحر العلوم (   )240(
 )160/ 1بحر العلوم (   )241(

  186/2) تفسير الطبري 11025ح (  267/6) سنن النسائي الكبرى 3947 ح ( 263/9) صحيح ابن حبان 4242ح (  1640/4أخرجه البخاري  )242(



)70( 
رأيتك فعلته ففعل�ت كم�ا  : قال ؟ "ما حملك على ما فعلت": لهقال وإنه خرج معك من الباب ف رجل فاجر

(إني رجل أحمسي «: قال،فعلت
242F

 وليس الب�ر ب�أن ت�أتوا البي�وت﴿ :فأنزل هللا،له: فإن ديني دينكقال   »  )243
(ـ اآلية ﴾من ظهورها 

243F

244(.   
(ابن عباس نحوه وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن  .97

244F

245(. 
كانت األنصار إذا قدموا من سفر لم ي�دخل الرج�ل م�ن  «: قالالبراء  وأخرج الطيالسي في مسنده عن .98

(فنزلت هذه اآلية،قبل بابه
245F

246(  «. 
م�ن قب�ل  ك�انوا إذا أحرم�وا ل�م ي�أتوا بيت�اً  « : ق�الق�يس ب�ن حبت�ر النهش�لي  ع�ن وأخرج عبد بن حمي�د .99

فأتبع�ه ،فدخل رسول هللا  صلى هللا  عليه وسلم حائط�اً ث�م خ�رج م�ن بابه،وكانت الحمس بخالف ذلك،بابه
حمل�ك  ما  «: قاليا رسول هللا  نافق رفاعة ف: قالوايكن من الحمس ف  ولم  له رفاعةبن تابوتقال رجل ي

ول�يس الب�ر ب�أن ت�أتوا  ﴿:نن�ا واح�د فنزل�تف�إن دي : ق�ال  »الحمس  إني من  «: قالتبعتك : قال ؟»على ما صنعت 
 .» )246F247(﴾البيوت من ظهورها

 
 ]  تعليق[ 
يعنى ليس له�ا .لالستئناف ﴾وليس البر  ﴿لما ذكر هللا تعالى السؤال عن األهله استطرد في ذكر شيء آخر فتكون الواو في   

سألوا كذلك عن دخول البيوت من ظهورها فأج�ابهم هللا وربما تكون عاطفة فيكونوا قد سألوا عن األهلة و،عالقة بما قبلها في المعنى
 .وقد ذكر البيضاوي في تفسيره أوجه أخرى في توجيه العطف في اآلية فينظر .تعالى أنه ليس من البر

 واحد.  مختصروإن كان المعنى المختلفة األسباب وهي  .ذكر المؤلف رحمه هللا في سبب نزول هذه اآلية أربعة آثار
وفي سبب عدم دخول فنزلت اآلية.—ن البيت الحرام من بابهلوأحدهم قبل اإلسالم كانوا ال يدخ فيه أنهم كانوا إذا أحرم :فاألثر األول
وأبو ،اب��ن عب��اسقال��ه ،أنه��م ك��انوا يفعل��ون ذل��ك ألج��ل اإلحرام :أح��دها :أربع��ة أق��وال ذكره��ا اإلم��ام اب��ن الج��وزي باب��هالبي��وت م��ن 

أن أهل الجاهلية ك�انوا إذا  :والثالث.البراء بن عازبقاله ،ألجل دخول الشهر الحرام :والثاني.ليوقيس النهش،وقتادة،والنخعي،العالية
أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا  :والرابع.الحسنقاله ،همَّ أحدهم بالشيء فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم به

(أبيهرواه عثمان بن عطاء عن ،من عيدهم فعلوا ذلك
247F

248(. 
 :وأم�ا األث�ر الثال�ث.لكن خص منه قريش فكانوا يدخلون الحرم من بابه لش�رفهم كذلك يدل على نفس المعنى :واألثر الثاني  

فأما عموهه ،ع أحدهم إلى بيته لم يدخل من بابه فيكون هذا األثر عام من وجه وخاص من وجه آخروهو أنهم إذا كانوا في سفر فرج
وأم�ا خصوص�ة فم�ن ك�ون األنص�ار ه�م ال�ذين ،وا في سفر لم يدخلوا البيوت من أبوابها ولم يخ�ص ذل�ك بالحرمفمن جهة أنهم إذا كان

ويمكن الجمع بين السببين ب�أن نق�ول ب�أن ع�دم ،كانوا يفعلون ذلك وفي األثر األول األنصار وغيرهم ما عدا الحمس  الذين هم قريش
وأما عدم دخول البيوت من أبوابها فكان�ت ع�ادة األنص�ار إذا ،بما فيهم األنصار دخول الحرم من بابه كانت عادة جميع أهل الجاهلية

 .رجعوا من السفر
م�ن الب�اب أن�ه رفاع�ة ب�ن  �لك�ن وق�ع ف�ي تس�مية الرج�ل ال�ذي دخ�ل م�ع النب�ي  .وأما األثر األخير فهو بمعنى األثر الثاني 

(التابوت ورجح ابن حجر أنه قطبة بن عامر
248F

249(. 
ت�دل عل�ى أن  ي�رةفالرواي�ة الثال�ث واألخ الرواي�اتزول هذه اآلية أس�باب أخ�ر وبعض�ها مخ�الف له�ذه وقد روى في سبب ن 

(كان قد نهاهم عن دخول البيت من بابه إلى أن نزلت اآلية فأبطلت ذلك �النبي 
249F

250(. 
َرب ك�انوا إذا ف�إن ناس�ا م�ن الع� ﴾وليس البر بأن ت�أتوا البي�وت م�ن ظهوره�ا﴿قوله: :لكن روى ابن جرير وغيره عن السدي 

وا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها كانوا يَنقبون في أدباِرها، فلما حّو رسول هللا   أولئ�كحجة الوداع، أقبل يمشي ومع�ه رج�ل م�ن  �حجُّ
يقول: إنّي مح�رم  -يا رسول هللا، إني أحمس! : قالباب البيت احتبس الرجل خلفه وأبى أن يدخل،  �وهو مسلم. فلما بلغ رسول هللا 

وأن�ا أيض�ا أحم�س! فادخ�ل. ف�دخل الرج�ل، ف�أنزل هللا تع�الى  :�رس�ول هللا ق�ال ، "الُحم�س"الذين يفعلون ذلك يسمون أولئكوكان  -
 انتهي .)250F251(﴾وأتوا البيوت من أبوابها﴿ذكره:

ك ف�إن وكذل،وه�ذا مخ�الف للرواي�ات الس�ابقة،ظاهر هذه الرواية أن الحمس ه�م ال�ذين ك�انوا ال ي�دخلون البي�وت م�ن أبوابها
قل�ت :فهذه الرواية كما ترى عن الس�دي مخالف�ة لس�ائر الرواي�ات.هو الذي أنكر على الرجل األحمسي عدم دخوله من الباب �النبي 

وخالف في من كان يفعل ذلك فزعم أنهم الحمس و المحفوظ أنهم غير الحمس  ،شذ السدي بهذه الرواية فخالف في زمان نزول اآلية
 متنع حتى أذن له النبي و خالف في أن الصحابي ا

_______________ 
جرها أبيض يضرب الحمس هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا النهم تحمسوا في دينهم أى تشددوا وقيل سموا حمسا بالكعبة النها حمساء ح   )243(

 )197/ 8إلى السواد شرح النووي على مسلم (
) قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،وفيه نظر فإن أبا الجواب وشيخه عمار بن رزيق أخرج 1777ح (  657/1مستدرك الحاكم  323/1ير ابن أبي حاتم  تفس )244(

 لهما مسلم دون البخاري
 وإسنادها ضعيف وروي ابن جرير عن غير واحد من التابعين مثل ذلك 188/2تفسير الطبري  )245(
) مسند أبي يعل�ى 10159ح ( 5/ 261) سنن البيهقي الكبرى 4251ح ( 2/ 479) سنن النسائي الكبرى 3026ح ( 4/ 2319) صحيح مسلم 1709اري/ح ( صحيح البخ )246(

 ) 717ح ( 98/1) مسند الطيالسي 1732ح (  3/ 274
 مرسل قد تقدم معناه وقيس بن حبتر تابعي أخرج له الجماعة.  )247(
 1404الطبع�ة الثالث�ة، بيروت –الناشر: المكتب اإلسالمي هـ 597الوفاة  المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )179/ 1لتفسير (زاد المسير في علم ا   )248(

 9عدد األجزاء: 
 )460/ 1العجاب في بيان األسباب (   )249(
 )194/ 2التحرير والتنوير (   )250(
 )559/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )251(



)71( 

 

(لمحفوظ أنه صنع فأنكر عليهوا 
251F

252(. 
 وفي سبب نزول اآلية أقوال أخر منها. 
ف�أنزل هللا ،كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت :ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي يقول 
 .)252F253(﴾وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها﴿
 إنه قيل أنها نزلت في من كان يأتي النساء من غير قبلهن وكنى عن -ما حاصله  -اه ابن حجر عن الماوردي ومنها ما حك 

و حكاه مكي والمهدوي ع�ن اب�ن  . نسبه البن زيدو ،ر القبل باإلتيان من جهة الظهرعن الوطء في غيالنساء بالبيوت لإليواء إليهن و
(له األنباري أيضا ورده ابن عطية مستبعداً 

253F

254(. 
هل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا البيوت م�ن ظهوره�ا وي�رون أكان  «: قالومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء  
 .»)254F255(﴾ولكن البر من اتقى﴿ :قوله.﴾وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها﴿ :هللا تعالىقال دنى إلى البر فأن ذلك أ
فيجعل�ون الش�هر  ،نزل�ت ف�ي النس�يء ك�انوا ي�ؤخرون الح�و «:ق�الاب�ن بح�ر  ذك�ره الم�اوردي ع�ن:ابن حج�رقاله ومنها ما  

المخالف�ة إتي�ان األم�ر م�ن خلف�ه  إتيانها م�ن ظهوره�ا ع�ن المخالف�ة ف�ي أش�هر الح�و وفعبر البيوت و ، و الحالل حراماً  الحرام حالالً 
(الخلف والظهر في اللغة واحدو

255F

256(«. 
 :يةيتلخص لنا مما تقدم من أسباب نزول هذه اآل 

 كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا الباب من ظهره فنزلت. -1
 في قريش كانوا يدخلون الحرم من بابه وسائر العرب من غير بابه فنزلت. -2
 فنزلت.،في األنصار إذا قدموا من سفر لم يدخلوا البيت من بابه -3
 �قطبه مثله فلم�ا أنك�ر علي�ه والنب�ي  فدخل،وكان النبي يدخل من بابه ألنه من الحمس،نزلت في النبي مع قطبة بن عامر -4

 نزلت اآلية.
وهو عك�س .عدم دخوله فنزلت �مع رجل من الصحابة امتنع أن يدخل البيت ألنه أحمسي فأنكر عليه النبي  �في النبي  -5

 السبب المتقدم.
 أنها نزلت فيمن يأتي المرأة من غير قبلها. فيكون هنا على معنى الكناية. -6
 عندما يرجعون من العيد يأتون البيوت من ظهورها فنزلت.أنها نزلت في أهل يثرب  -7

 
 ] تفسير مختصر لآلية[ 

وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إح�رامكم م�ن ظهوره�ا، ولك�ن الب�ر م�ن اتق�ى هللا  :أبو جعفر ابن جريرقال 
وت من ظهورها ف�ال ب�رَّ ل في�ه، فأتوه�ا م�ن حي�ُث ش�ئتُم فخافه وتجنب محارمه، وأطاعه بأداء فرائضه التي أمره بها، فأما إتياُن البي

ل�م من أبوابها وغير أبوابها، ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من األحوال، فإن ذلك غيُر ج�ائٍز لك�م اعتق�اُده، ألن�ه مم�ا 
(أحرمه عليكم

256F

257(. 
 

تِلُونَكُ  ﴿ ِ ٱلَِّذيَن يُقَٰ تِلُوْا فِي َسبِيِل ٱلَّ َ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن َوقَٰ  ﴾۱۹۰ۡم َوَال تَۡعتَُدٓوْاو إِنَّ ٱلَّ
 

 .(وقاتلوا في سبيل هللا) :قوله تعالى   
نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي ص�لح  «: ق�الأب�ي ص�الح ع�ن اب�ن عب�اس  أخرج الواح�دي م�ن طري�ق الكلب�ي ع�ن .100

ى أن يرج���ع عام���ه ثم ص���الحه المش���ركون عل���،لم���ا ص���د ع���ن البي���ت �رس���ول هللا  ، وذل���ك أنالحديبي���ة
فلم��ا ك��ان الع��ام القاب��ل تجه��ز ه��و وأص��حابه لعم��رة القض��اء وخ��افوا أن ال تف��ي ق��ريش ب��ذلك وأن ،القابل

(فأنزل هللا  ذلك،يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام
257F

258( «. 
 

 ]  تعليق[ 
 ،وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في العجاب تبع�اً الب�ن جري�ر،الضعيفالمؤلف رحمه هللا هذا األثر هنا وهو أثر شديد  ذكر 

وق�اتلوا ﴿فروى اب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن أب�ي العالي�ة ،وأنها أول آية نزلت في اإلذن بقتال الكفار ،ورجح كون هذه اآلية متقدمة في النزول
يقاتل من قاتل�ه ويك�ف ع�ن   �  -زلت كان رسول هللا ول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نأهذه : قال ﴾ في سبيل هللا الذين يقاتلونكم

(من كف عنه حتى نزلت سورة براءة
258F

ال فهذا األث�ر ي�دل عل�ى أنه�ا منس�وخة بآي�ة ب�راءة وك�ذلك م�ا  أم ثم اختلف هل هي منسوخة ،)259
 ﴿وق�رأ ق�ول هللا: ،د نس�خ ه�ذاق�: ق�الإل�ى آخ�ر اآلي�ة،  "وق�اتلوا ف�ي س�بيل هللا ال�ذين يُق�اتلونكم"ابن زيد في قول�ه:قال  :رواه ابن جرير

ِ َوَرُسولِِه  ﴿وهذه الناسخة، وقرأ: ]36[سورة التوبة:  ﴾َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َكَما يُقَاتِلُونَُكْم َكافَّةً  فَإَِذا اْنَس�لََخ  ﴿حتى بلغ: ﴾بََراَءةٌ ِمَن هللاَّ
َ َغفُوٌر َرِحيٌم  ﴿إلى: ﴾َجْدتُُموهُْم األْشهُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث وَ   .)259F260(]5-1[سورة التوبة:  ﴾إِنَّ هللاَّ

_______________ 
 )459/ 1ال اإلمام ابن حجر العجاب في بيان األسباب (ق   )252(
 ) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو متكلم فيه.324/ 1تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )253(
 )463/ 1العجاب في بيان األسباب (   )254(
 )324/ 1تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )255(
 )464/ 1العجاب في بيان األسباب (   )256(
 )560/ 3ع البيان (تفسير الطبري) (جام   )257(
 وقد علقه عن الكلبي وإسناده شديد الضعف. 53أسباب النزول للواحدي  )258(
 )325/ 1تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )259(
 )290/ 3(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )260(



)72( 
(عم��ر ب��ن عب��د العزي��زاب��ن عب��اس آخ��رون م��نهم ق��ال و 

260F

وهذا ه��و ت��رجيح ش��يخ ،ب��أن ه��ذه اآلي��ة محكم��ة غي��ر منس��وخة )261
وال تعت�دوا ،وا الذين هم بحال�ة م�ن يق�اتلونكمأي قاتل:القرطبياإلمام فيكون األمر بالقتال معناه هنا على ما ذكره  .المفسرين ابن جرير

(في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم
261F

 .. انتهي)262
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 
َ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  ﴿ ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوال تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ  .﴾ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

مر بالقتال في سبيل هللا، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما قوي المسلمون للقتال، أم�رهم هللا ب�ه، بع�د م�ا هذه اآليات، تتضمن األ
ِ  ﴿كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال   حث على اإلخالص، ونهي عن االقتتال في الفتن بين المسلمين.﴾فِي َسبِيِل هللاَّ

 ي: الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال، غير الشيوخ الذين ال رأي لهم وال قتال.أ﴾الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكمْ  ﴿
والنهي عن االعتداء، يشمل أنواع االعتداء كلها، من قتل من ال يقاتل، من النساء، والمجانين واألطفال، والرهبان ونحوهم والتمثي�ل 

 ، لغير مصلحة تعود للمسلمين.بالقتلى، وقتل الحيوانات، وقطع األشجار [ونحوها]
(ومن االعتداء، مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك ال يجوز

262F

263(. 
 

ُت قَِصاٞصو  ﴿ ۡهِر ٱۡلَحَراِم َوٱۡلُحُرَمٰ ۡهُر ٱۡلَحَراُم بِٱلشَّ َوٱتَّقُوْا  َعلَۡيِه بِِمۡثِل َما ٱۡعتََدٰى َعلَۡيُكۡمو فََمِن ٱۡعتََدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعتَُدوْا   ٱلشَّ
َ َمعَ  َ َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَّ ٱلَّ  ﴾۱۹٤ٱۡلُمتَّقِيَن  ٱلَّ

    
 قوله تعالى ( الشهر الحرام ) اآلية 

وأص��حابه معتم��رين ف��ي ذي القع��دة ومعه��م   �أقب��ل نب��ي هللا   «: ق��القت��ادة  وأخ��رج اب��ن جري��ر ع��ن .101
لى هللا علي�ه  وس�لم عل�ى أن يرج�ع ص� حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم النبي،الهدي

فلما كان العام المقبل أقب�ل وأص�حابه حت�ى دخل�وا مك�ة معتم�رين ،من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبل
وكان المشركون قد فخ�روا علي�ه ح�ين ردوه فأقص�ه هللا م�نهم فأدخل�ه ،فأقام بها ثالث ليال،في ذي القعدة

الش���هر الح���رام بالش���هر الح���رام والحرم���ات ﴿ :نزل هللافأ،مك���ة ف���ي ذل���ك الش���هر ال���ذي ك���انوا ردوه في���ه
 .»)263F264(﴾قصاص

 
 ] تعليق[ 
 ،فتكون هذه اآلية متأخرة الن�زول ع�ن اآلي�ة الت�ي ذك�رت ف�ي س�بب الن�زول الس�ابق .ذكر المؤلف هنا هذا األثر عن قتادة 

(سدي والربيع وعطاءوروى ابن جرير نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد وال،ألن عمرة الحديبة كانت قبل عام الفتح
264F

265(. 
 [قول آخر في سبب النزول]

أَنُِهيَت يا محم�د ع�ن  : �للنبي  قالوا،أن سبب نزولها أن مشركي العرب:اإلمام الماوردي في تفسيره النكت والعيونقال  
�ْهُر ا ﴿ :فأنزل هللا تع�الى،فأرادوا أن يقاتلوه في الشهر الحرام،نعمقال ف ؟قتالنا في الشهر الحرام �ْهِر اْلَح�َراِم َواْلُحُرَم�اُت الشَّ ْلَح�َراُم بِالشَّ

(وهذا قول الحسن البصري،فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم،أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام﴾قَِصاصٌ 
265F

266(. 
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
اعتم�ر  �ة، وهو الشهر ال�ذي ك�ان رس�وُل هللا ذا القعد ﴾الشهر الحرام بالشهر الحرام﴿ابن جرير رحمه هللا يعني بقوله جل ثناؤه:قال 

المشركين ف�ي تل�ك  �فيه ُعمرة الحديبية، فصّده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة، سنة ست من هجرته، وصالح رسول هللا 
، خ�رج معتم�را السنة، على أن يعود من العام المقبل، في�دخل مك�ة ويق�يم ثالث�ا، فلم�ا ك�ان الع�اُم المقب�ل، وذل�ك س�نة س�بع م�ن هجرت�ه

وه عن البيت فيه في سنة ست -وأصحابه في ذي القَعدة  وأخلى له أهل مكة البل�د حت�ى دخله�ا  -وهو الشهر الذي كان المشركون صدُّ
 �هللا ج�ل ثن�اؤه لنبي�ه ق�ال فقضى حاجته منها، وأتم عمرت�ه، وأق�ام به�ا ثالث�ا، ث�م خ�رج منه�ا منص�رفا إل�ى المدين�ة، ف ،�رسوُل هللا 

يعن�ي ذا القَع�دة، ال�ذي أوَص�لكم هللا في�ه إل�ى َحرَم�ه وبيت�ه، عل�ى كراه�ة مش�ركي قُ�ريش ذل�ك، حت�ى   "الشهُر الحرام"ن َمعهوللمسلمي
، الذي صدكم مشركو قريش العاَم الماضَي قَبله فيه حت�ى انص�رفتم ع�ن ك�ره م�نكم ع�ن الح�رم، "بالشهر الحرام"قضيتم منه َوطَركم 

�كم هللا أيه�ا المؤمن�ون م�ن المش�ركين بإدخ�الكم الح�رم ف�ي الش�هر الح�رام عل�ى ك�ره م�نهم فلم تدخلوه، ولم تصلوا إلى بي�ت  هللا، فأقصَّ
(لذلك، بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصّد والمْنع من الوصول إلى البيت

266F

 انتهي .)267
أض�اعوا حرم�ة قاص�دي بي�ت هللا بم�نعهم ابن ظفر حرمات الدين ال يدخلها قصاص و إنما المراد حرمات الن�اس قال  :ابن جحرقال 

(منه فأقص هللا منهم بأن أمكنهم من دخوله وأخرج الذين كانوا يمنعونهم منه ثالثة أيام
267F

268(. 

_______________ 
 أخرج األثرين ابن جرير المصدر السابق   )261(
 )348/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )262(
 )89تفسير السعدي (    )263(
 مرسل صحيح اإلسناد،وروى نحوه عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه،وتقدم أنه لم يسمع منه التفسير 197/2تفسير الطبري  )264(
 ) وما بعدها304/ 3(دار هجر) ( 310تفسير الطبري    )265(
 وت/ لبنان بير دار الكتب العلمية ) 252/ 1النكت والعيون ( تفسير الماوردى    )266(
 )575/ 3جامع البيان (تفسير الطبري) (   )267(
 )469/ 1العجاب في بيان األسباب (   )268(



)73( 

 

 
َ يُِحبُّ ٱۡلمُ  ﴿ ِ َوَال تُۡلقُوْا بِأَۡيِديُكۡم إِلَى ٱلتَّۡهلَُكِة َوأَۡحِسنُٓوْاو إِنَّ ٱلَّ  ﴾۱۹٥ ۡحِسنِينَ َوأَنفِقُوْا فِي َسبِيِل ٱلَّ

 
 (وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة).   :قوله تعالى  

(نزلت هذه اآلية في النفقة  « : قالحذيفة  روى البخاري عن .102
268F

269( «  
 «: ق�الأب�ي أي�وب األنص�اري  وأخ�رج أب�و داود والترم�ذي وص�ححه واب�ن حب�ان والح�اكم وغي�رهم ع�ن .103

إن أموالنا  :بعضنا لبعض سراً قال ا أعز هللا اإلسالم وكثر ناصروه لم،نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار
ف�أنزل هللا  ي�رد علين�ا م�ا ،وإن هللا  قد أعز اإلسالم فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها،قد ضاعت

وإصالحها ألموال افكانت التهلكة اإلقامة على  ﴾وأنفقوا في سبيل هللا  وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ﴿قلنا: 
(وتركنا الغزو

269F

270( «. 
يتصدقون ويعطون ما  كانت األنصار « : قالأبي جبيرة بن الضحاك  وأخرج الطبراني بسند صحيح عن .104

(ـ  اآلية ﴾وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة﴿:فأنزل هللا،فأصابتهم سنة فأمسكوا ،شاء هللا
270F

271( «. 
الرج��ل ي��ذنب ال��ذنب فيق��ول ال يغف��ر ك��ان   «: ق��الوأخ��رج أيض��اً بس��ند ص��حيح ع��ن النعم��ان ب��ن بش��ير  .105

(البراء أخرجه الحاكم وله شاهد عن .» )271F272(﴾وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ﴿ :فأنزل هللا،لي
272F

273(. 
 

 ] تعليق[ 
فأما الثالثة األول فهي في النفقة وأما الراب�ع فف�ي ال�ذنب، وروى ف�ي س�بب نزوله�ا أث�ر آخ�ر  ،ذكر المؤلف هنا أربعة آثار 

كن�ا بقس�طنطينية وعل�ى أه�ل مص�ر عقب�ة ب�ن ع�امر : ق�الم�ولى تجي�ب ،أس�لم أب�و عمرانع�ن ووالترمذي وغيرهما  أخرجه أبو داود
فحمل ،فخرج ص�ف عظ�يم م�ن ال�روم فص�ففنا له�م ص�فا عظيم�ا م�ن المس�لمين،وعلى أهل الشام فضالة ب�ن عبي�د األنص�اري،الجهني

س��بحان هللا ألق��ى بي��ده إل��ى : ق��الواف،فص��اح ف��ي الناس الً ثم خ��رج إلين��ا مق��ب،رج��ل م��ن المس��لمين عل��ى ص��ف ال��روم حت��ى دخ��ل ف��يهم
وإنم�ا أنزل�ت فين�ا ،إنك�م تت�أولون ه�ذه اآلي�ة عل�ى ه�ذا التأويل :أيه�ا الن�اس : �أبو أيوب األنصاري ص�احب رس�ول هللا قال ف،التهلكة

أموالن�ا ق�د ض�اعت فل�و أقمن�ا فيه�ا إن  : �من رس�ول هللا  بعضنا لبعض سراً قال إنا لما أعز هللا دينه وكثر ناصريه ،معشر األنصار
فكان�ت ﴾ وأنفق�وا ف�ي س�بيل هللا وال تلق�وا بأي�ديكم إل�ى التهلك�ة﴿ :فأنزل هللا تبارك وتع�الى: قالفرد هللا علينا ما هممنا به ،فأصلحنا منها

(قبضه هللا عز وجلفي سبيل هللا حتى  فمازال أبو أيوب غازياً ،التهلكة في اإلقامة على أموالنا التي أردنا فأمرنا بالغزو
273F

274(. 
بم�اذا : قالواف،نزل�ت ف�ي أن�اس م�ن األع�راب س�ألوا رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لّم «: ق�ال،وكذلك روى عن ابن عباس 

(فوهللا ما لنا زاد ؟نتجهز
274F

275(«. 
وه��ذه اآلي��ة مكون��ة م��ن ،فيك��ون عن��دنا خمس��ة آث��ار ف��ي النفق��ة وواح��د ف��ي القن��وط م��ن رحم��ه هللا عن��د ارتك��اب الذنب 

 .﴾ وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿الثاني ﴾وأنفقوا في سبيل هللا ﴿األول ،طعينمق
 ل جميع اآلثار الواردة في النفقة.أمر بالنفقة في سبيل هللا تعالى فيشم :فاألول

 .الجوزي رحمه هللا فيكون المراد بالتهلكة هنا واحد من أربعة أمور ذكرها اإلمام ابن.الثاني: النهي عن اإللقاء بالنفس في التهلكة
أنه�ا  :والث�اني.والض�حاك،وقتادة،ومجاهد،وعكرمة،وابن جبير،والحس�ن،وابن عباس،حذيف�ةقاله ،أنها ترك النفقة في سبيل هللا :أحدها

والنعم���ان ب���ن ،البراءقال���ه ،أنه���ا القن���وط م���ن رحم���ة هللا :والثال���ث.أب���و أي���وب األنص���اريقال���ه ،القع���ود ع���ن الغ���زو ش���غالً بالمال
(رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس،أنها عذاب هللا :والرابع.ةوعبيد،بشير

275F

276(. 

_______________ 
 ) 1724ح (  202/2) المعجم األوسط 17702ح (  45/9) سنن البيهقي الكبرى  4244ح ( 1642/4صحيح البخاري  )269(
) وق��ال ص��حيح عل��ى ش��رط  3088ح ( 2/ 302) مس��تدرك الح��اكم 4711ح (  9/11) وق��ال حس��ن ص��حيح غري��ب ص��حيح اب��ن حب��ان 2972ح (  212/5س��نن الترم��ذي  )270(

أخبرنا أحمد ب�ن عل�ي ب�ن  ) وإسناده صحيح قال ابن حبان رحمه هللا:17704ح (  45/9) سنن البيهقي الكبرى  11028ح ( 298/6الشيخين ولم يخرجاه،سنن النسائي الكبرى 
حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة ق�ال   كن�ا بمدين�ة  المثنى قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال

حت�ى فحمل رجل من المسلمين على صف ال�روم    �الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول هللا 
فذكر الحديث قلت ذكرت ه�ذا األس�ناد ألن في�ه التص�ريح بالس�ماع فانتف�ت ش�بهت  --دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان هللا تلقي بيدك إلى التهلكة فقام أبو أيوب األنصاري 

 ،وشيخه قال الحافظ في التقريب ثقةالتدليس واإلرسال بحمد هللا وشيخ ابن حبان أحمد بن على بن المثني هو أبو يعلى الموصلى صاحب المسند
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد هللا بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك ) قال 969ح (  390/22المعجم الكبير  )271(

ابة،وهو مقل له هذا الحديث في سبب نزول اآلية،وذكروا له حديثا في سبب نزول قول هللا أبو جبيرة بن الضحاك ذكروه في الصحقلت:   »فذكر الحديث --األنصاري قال 
انظر ترجمته في تهذيب الكمال واإلصابة وأما عن سماع الشعبي منه فصحيح ثابت عند أحمد وغيره وإسناد هذا الحديث حسن وأما عبيد بن   ): وال تنابزوا باأللقاب (تعالى 

المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب  المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الَذهَبي  558  13د قال فيه الذهبي في سير أعالم النبالء/غنام شيخ الطبراني فق
الكوفي قيل اسمه عبدهللا حدث عن عبيد بن غنام  ابن القاضي حفص بن غياث اإلمام المحدث الصادق أبو محمد النخعي  23عدد األجزاء:  الناشر: مؤسسة الرسالة األرناؤوط

بن المغلس وعلي بن حكيم األودي وأبي كريب وعدة حدث عنه أبو العباس بن عقدة ويزيد بن محمد بن إياس =ا =أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نمير وجبارة
مكثرا عن ابن أبي شيبة مولده في سنة إحدى عشرة ومئتين قاله ابن عقدة ومات في نصف الموصلي وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر عبيد هللا بن يحيى الطلحي وآخرون وكان 

 ربيع اآلخر سنة سبع وتعسين ومئتين وتآليف أبي نعيم مشحونة بحديث ابن غنام وهو ثقة وباقي إسناده ثقات مشهورين.
المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثم�ي (المت�وفى:  6/ 317د ) وإسناده حسن،قال الهيثمي في مجمع الزوائ5672ح (   21/6المعجم األوسط  )272(

 الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة المحقق: حسام الدين القدسي هـ)807
ال ثنا هدبة ب�ن خال�د ق�ال ثن�ا حم�اد ب�ن س�لمة حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قرجاله رجال الصحيح قال اإلمام الطبراني  10عدد األجزاء:  م 1994هـ،  1414عام النشر: 

 به قلت: إسناده على شرط مسلم--عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير 
 ) وإسناده صحيح وليس فيه التصريح بسبب النزول. 3089ح (  302/2مستدرك الحاكم  203/2تفسير ابن جرير  )273(
 )212/ 5(    ) سنن الترمذي 320/ 2سنن أبي داود   (   )274(
 )37/ 2تفسير البحر المحيط ـ  (   )275(
 )185/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )276(



)74( 
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
 ﴿وال تُمس�كوا ع�ن اِإلنف�اق ف�ي الجه�اد ﴾وال تلق�وا بأي�ديكم إل�ى التهلك�ة ﴿في طاعة هللا تعالى من الجه�اد وغي�ره ﴾وأنفقوا في سبيل هللا ﴿

(ِإلخالف عليكمالظنَّ بال تعالى في الثَّواب وا :أَيْ ﴾وأحسنوا
276F

277(. 
 

ِو  ﴿ وْا ٱۡلَحوَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِلَّ َمن فَإِۡن أُۡحِصۡرتُۡم فََما ٱۡستَۡيَسَر ِمَن ٱۡلهَۡدِيۖ َوَال تَۡحلِقُوْا ُرُءوَسُكۡم َحتَّٰى يَۡبلَُغ ٱۡلهَۡدُي َمِحلَّهُۥو فَ  َوأَتِمُّ
ِريًضا  ۡأِسهِۦ فَفِدۡ ى بِِهۦٓ أَذٗ  أوۡ َكاَن ِمنُكم مَّ ن رَّ ن ِصيَاٍم يَٞة مِّ فَإَِذٓا أَِمنتُۡم فََمن تََمتََّع بِٱۡلُعۡمَرِة إِلَى  نُُسٖكو  أوۡ َصَدقٍَة  أوۡ مِّ

ثَِة أَيَّامٖ ٱۡلَحوِّ  لَِك  َكاِملَةۗٞ  َوَسۡبَعٍة إَِذا َرَجۡعتُۡمۗ تِۡلَك َعَشَرةٞ فِي ٱۡلَحوِّ  فََما ٱۡستَۡيَسَر ِمَن ٱۡلهَۡدِيو فََمن لَّۡم يَِجۡد فَِصيَاُم ثَلَٰ َذٰ
َ َشِديُد ٱۡلِعقَاِب لَِمن لَّۡم يَُكۡن أَۡهلُهُۥ َحاِضِري  َ َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَّ ٱلَّ   ﴾ ۱۹٦ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِمو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ

 
 .(وأتموا الحج والعمرة ل) :قوله تعالى   

هللا  علي��ه وس��لم ج��اء رج��ل إل��ى النب��ي ص��لى  « : ق��الص��فوان اب��ن أمي��ة  أخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن .106
)متضخماً 

277F278)  وأتم�وا ﴿: كيف تأمرني ي�ا رس�ول هللا ف�ي عمرت�ي؟ ف�أنزل هللا: قالف،عليه جبةبالزعفران
أل�ق عن�ك ثياب�ك ث�م  « : �ل�ه ق�ال ه�ا أن�ذا، فق�ال: ؟»ع�ن العم�رة أين السائل « : قالف ﴾الحج والعمرة ل

(في عمرتكاغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه 
278F

279( «. 
 
 ] تعليق[
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وفي إسناده أب�و الزبي�ر المك�ي وه�و قال ،ذكر المؤلف هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية  

اإلم�ام الطبران�ي ق�ال .وهذا يدل على ضعفها أيضا،وهذه القصة مروية في الصحيح من غير ذكر سبب نزول اآلية،مدلس وقد عنعن
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعل�ى ب�ن قال حدثنا محمد بن سابق ال قحدثنا أحمد 

 .فذكره–قال أمية عن أبيه 
وذل�ك أنه�م ك�انوا يش�ركون ف�ي ،إتمامهم�ا أال تس�تحلوا فيهم�ا م�ا ال ينبغ�ي لكم :مقات�لق�ال و: ق�الوذكر القرطبي سبباً آخر ع�ن مقات�ل 

فأتموهم���ا وال تخلطوهم���ا بش���يء : ق���التملك���ه وم���ا مل���ك. ف،ال ش���ريك ل���ك إال ش���ريكا ه���و لك،لبي���ك الله���م لبي���ك :قول���ونإح���رامهم في
(آخر

279F

 .انتهي)280
صرح الحافظ بأنه قول آخر في أسباب النزول وهو غير صريح باإلضافة أنه مرسل. فاآلية أمر من هللا تعالى للمؤمنين بإتمام الحو 

 .وال ألهل العلموالعمرة وفي إتمامهما عدة أق
 .وفي إتمامها أربعة أقوال :ابن الجوزيقال 

 .وعطاء،والحسن،عمر بن الخطابقاله ،فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحو،أن يفصل بينهما :أن معنى إتمامها :أحدها
 وابن جبير. ،وطاووس،علي بن أبي طالبقاله ،أن يحرم الرجل من دويرة أهله :والثاني
 .ابن عباسقاله ،ع في أحدهما لم يفسخه حتى يتمأنه إذا شر :والثالث
(مجاهدقاله ،أنه فعل ما أمر هللا فيهما :والرابع

280F

281(. 
 

 (فمن كان منكم مريضاً) ـ اآلية. :قوله تعالى
 �حمل�ت إل�ى النب�ي : ق�ال  ﴾ففدي�ة م�ن ص�يام﴿أنه سئل ع�ن قوله « :ةكعب بن عجر  روى البخاري عن .107

صم  «: قالال :قلت ؟»أما تجد شاة ،كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ما «: قالوالقمل يتناثر على وجهي ف
فنزل�ت  ف�ي خاص�ة ،»ثالثة أيام وأطعم ستة مس�اكين لك�ل مس�كين نص�ف ص�اع م�ن طع�ام واحل�ق رأس�ك 

(وهي لكم عامة
281F

282( «. 
وق�د ،كن�ا م�ع النب�ي ص�لى هللا  علي�ه وس�لم بالحديبي�ة ونح�ن محرمون «: ق�الكع�ب  وأخرج أحمد ع�ن .108

أيؤذي�ك   «قال ف  �فمر بي النبي ،ون،  وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهيحصر المشرك
به أذى من رأسه ففدي�ة  أوفمن كان منكم مريضا  ﴿:ونزلت هذه اآلية: قالفأمره أن يحلق  »هوام رأسك 

 .)282F283(﴾نسك أوصدقة  أومن صيام 
لحديبي�ة ج�اء كع�ب ب�ن عج�رة تنث�ر ه�وام لما نزلنا ا  «: قالابن عباس  وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن .109

_______________ 
 )50الوجيز للواحدي (    )277(
 )543/ 1( ضمخ ) جسده وغيره بالطيب وغيره ضمخا لطخه به المعجم الوسيط () 278(
  251/2البر ) التمهيد البن عبد 1815ح (  226/2المعجم األوسط  334/1تفسير ابن أبي حاتم   )279(
 )366/ 2تفسير القرطبي ـ  (   )280(
 )185/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )281(
ح 194/5) سنن النسائي  2973ح (  212/5) سنن الترمذي 1860ح (  172/2) سنن أبي داود 1201ح (  2/ 859) صحيح مسلم 1721ح (  645/2صحيح البخاري  )282(

) صحيح ابن خزيمة  3984ح ( 296/9) صحيح ابن حبان 18134ح (  4/ 242) مسند أحمد   973ح (  417 1) موطأ مالك/ 3079ح (1028/1)  سنن ابن ماجة 2851( 
) ك�ذلك أخرج�ه ف�ي األوس�ط مس�ند 230ح (  19/ 112) المعج�م الكبي�ر  9574ح ( 5/ 169) س�نن البيهق�ي الكب�رى 4113ح (  448/2) النسائي الكب�رى  2677ح (4/ 196

 وغيرهم. 230/2)  تفسير الطبري 607ح (  102/1)  مسند ابن الجعد 1062ح ( 1/ 143الطيالسي 
 ) وهو في الصحيح وغيره بمعناه18126ح (  4/ 241مسند أحمد    )283(



)75( 

 

ـ  ﴾فم�ن ك�ان م�نكم مريض�ا ﴿:فأنزل هللا  في ذل�ك الوق�ت،يا رسول هللا  هذا القمل قد أكلني : قالعلى وجهه ف رأسه
(اآلية

283F

284(  «. 
 

 ] تعليق[ 
ع لكن حكمه��ا ع��ام لجمي��،ذك��ر المؤل��ف ثالث��ة آث��ار وس��بب الن��زول فيه��ا واض��ح أنه��ا نزل��ت ف��ي الص��حابي كع��ب ب��ن عج��رة

 أو كلبس المخ�يط،م�ن محظ�ورات اإلح�رام دية األذى وهي فدية ال رتكاب الحاج محظوراً هي فوهذه الفدية المذكورة في اآلية ،األمة
إطع�ام س�تة مس�اكين م�ن  أو،ص�يام ثالث�ة أي�ام ف�ي أي مك�ان :والفدية هي إما،تغطية الرأس متعمدا أوقص الشع واألظافر  أوالتطيب 

فم�ن ك�ان م�نكم ﴿لقول�ه تع�الى ،الثالثة وهو بالخيار حسب استطاعته بين ه�ذه.تذبح وتوزع على فقراء الحرمشاة  ذبح أو،فقراء الحرم
 .وأو هنا للتخير وهللا تعالى أعلم ﴾نُسك أوصدقة  أوصيام  به أذى من رأسه ففدية من أومريضاً 

 
 لآليات السابقة] مختصر[ تفسير 

فم��ا  ﴿ُحبس��تم وُمنع�تم دون تمامهم�ا ﴾ف�إن أحصرتم ﴿وتأدية ك��لِّ م�ا فيهم�ا ،ما وس�ننهمابمناس��كهما وح�دوده﴾وأتم�وا الح�و والعم�رة ل ﴿
�ر ،وأدن�اه ش�اةٌ ،وأوس�طه بقرة،أعاله بدنةٌ ،وهو ما يُهدى إلى بيت هللا س�بحانه﴾من الهدي ﴿فواجٌب عليكم ما تيسَّر ﴾استيسر فعليه م�ا تيسَّ

��ة ف��ي بع��ض ﴾حت��ى يبل��غ اله��دي محلَّ��ه ﴿ا م��ن إح��رامكم ال تَِحلُّ��و :أَيْ ﴾وال تحلق��وا رؤوس��كم ﴿م��ن ه��ذه األجن��اس  حتى يُنح��ر اله��دي بمكَّ
فمن كان  ﴿وهو مذهب الشَّافعي ،وهو حيث أُحصر،َمِحلُّه حيث يَِحلُّ ذبحه ونحره :وفي قول غيرهم،وهو مذهب أهل العراق،األقوال

��عر وتكث��ر ] فحل��﴾ب��ه أذًى م��ن رأس��ه أوم��نكم مريض��اً   أو ﴿وهو ص��يام ثالث��ة أيَّ��ام ﴾ففدي��ةٌ م��ن ص��يامٍ  ﴿ق [ يعن��ي اله��وام تق��ع ف��ي الشَّ
 ﴿كان حوٌّ ليس فيه خوٌف م�ن ع�دوٍّ  أو،من العدوِّ  :أَيْ ﴾فإذا أمنتم ﴿ذبيحٍة ﴾نسك أو ﴿لكلِّ مسكيٍن ُمدَّان .وهي إطعام ستة مساكين﴾صدقة

��ة ُمحرم��اً واعتم��ر ف��ي أش��هر الحوِّ  :أيْ ﴾فم��ن تمت��ع ب��العمرة إل��ى الح��و ��ة حت��ى يُنش��ىء منه��ا الح��وَّ عاَم��ه وأق��ام ح��ال،ق��دم مكَّ الً بمكَّ
 ﴿ثمن اله�دي ﴾م�ا استيس�ر م�ن اله�دي فم�ن ل�م يج�د ﴿علي�ه ﴾ف ﴿فمن فع�ل ه�ذا ،واستمتع بمحظورات اإلحرام؛ ألنَّ�ه ح�لَّ ب�العمرة،ذلك

ذلك الف�رض ال�ذي أُمرن�ا  :أَيْ ﴾تلك عشرة كاملة ذلك ﴿بعد الفراغ من الحوِّ  :أَيْ ﴾الحو وسبعة إذا رجعتم ﴿أشهر ﴾فصيام ثالثة أيام في
يام  أوبه من الهدي  (لَمْن لم يكن من أهل مكَّة :أَيْ ﴾لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴿الصِّ
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285(. 
 

ٞتو فََمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَحوَّ فََال  ٱۡلَحوُّ أَۡشهُرٞ  ﴿ ۡعلُوَمٰ  وْا ِمۡن َخۡيرٖ َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي ٱۡلَحوِّۗ َوَما تَۡفَعلُ مَّ
ِب يَۡعلَۡمهُ ٱ ٓأُْولِي ٱۡألَۡلبَٰ اِد ٱلتَّۡقَوٰىۖ َوٱتَّقُوِن يَٰ ُدوْا فَإِنَّ َخۡيَر ٱلزَّ ُۗ َوتََزوَّ   ﴾ ۱۹۷لَّ

 
 (وتزودوا) ـ اآلية  :قوله تعالى    

ك��ان أه��ل ال��يمن يحج��ون وال يت��زودون ويقول��ون نح��ن «: ق��الاب��ن عب��اس  روى البخ��اري وغي��ره ع��ن .110
 .» )285F286(﴾وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴿:فأنزل هللا،متوكلون

 
 ]تعليق[
وف�ي بعض�ها  .وقد روى عدة روايات عن الت�ابعين م�ا يواف�ق ه�ذا الق�ول،المؤلف رحمه هللا هذا األثر عن ابن عباس ذكر  

: العموم يعنى ليس مخصوصاً بأهل اليمن  اِد التَّْقَوى﴿ "فروى الطحاوي َعْن ُمَجاِهٍد، فِي قَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ ُدوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ : ق�ال ،﴾َوتََزوَّ
ُدوا لُوَن النَّاَس بَِغْيِر َزاٍد، فَأُِمُروا أَْن يَتََزوَّ (َكاَن أَْهُل اْآلفَاِق يَْخُرُجوَن إِلَى اْلَحوِّ يَتََوصَّ

286F

287( "  
وك��انوا يص��يبون م��ن أه��ل الطري��ق ،م��ن أه��ل ال��يمن وغي��رهم ك��انوا يحج��ون بغي��ر زاد وذل��ك أن ناس��اً : ق��الوع��ن مقات��ل  

(من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن الناس وطلبهم﴾ وتزودوا  ﴿ :فأنزل هللا عز وجل،ظلماً 
287F

288(. 
ثم إذا ق�دموا ،ممن كانوا يحجون وال يأخذون الزاد م�ا يكف�يهم،يعلم مما تقدم كون اآلية نزلت في أهل اليمن وغيرهم :قلت 

ه�و ال�زاد الحس�ي يعن�ى الطع�ام  "ب�الزاد  "فعل�ى ه�ذا الق�ول الم�راد .وجل اآلية آمراً له�م بأخ�ذ ال�زادفأنزل هللا عز ،مكة تكففوا الناس
 وغيره للحو.

ق�د ش�ذ بع�ض و: ق�اليعنى تزودوا التق�وى ورده الح�افظ اب�ن حج�ر ف.التقوى "بالزاد  "وروى بعض المفسرين أن المراد  
(ول المفسرين أنه التزود بالمطعوماتلمشهور من ققالوا .معناه تزودوا التقوىقال العلماء ف

288F

289(. 
 

 لآلية] مختصر[ تفسير 
 :صاحبا الجاللينقال 

ُدوا﴿  .َما يُبَلِّغُكْم لَِسفَِرُكمْ  ﴾َوتََزوَّ
اد التَّْقَوى﴿  .َما يَتَّقِي بِِه ُسَؤال النَّاس َوَغْيره ﴾فَإِنَّ َخْير الزَّ
 .ولَذِوي اْلُعقُ  ﴾َواتَّقُوِن يَا أُولِي اْألَْلبَاب﴿ 

_______________ 
 وهو مع نزول إسناده ففيه من لم أجد له ترجمة 56أسباب النزول للواحدي  )284(
 )51الوجيز للواحدي (    )285(
) س�نن البيهق�ي 8790ح (  243/5) سن النسائي الكب�رى  2691ح ( 409/6) صحيح ابن حبان 1730ح (  141/2) سنن أبي داود  1451(ح  554/2صحيح البخاري  )286(

  279/2)  تفسير الطبري 11033ح ( 4/ 332الكبرى 
زدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األ  )36/ 2أحكام القرآن للطحاوي (   )287(

 م 1998 -هـ  1418: 2المجلد  م 1995 -هـ  1416: 1المجلد  الطبعة: األولى الناشر: مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة التركي،استانبول تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال هـ)321
 )105/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (   )288(
 )499/ 1العجاب في بيان األسباب (   )289(



)76( 
 

ۡن أَن تَۡبتَُغوْا فَۡضٗال  لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاحٌ  ﴿ بُِّكۡمو فَإَِذٓا أَفَۡضتُم مِّ ن رَّ تٖ  مِّ َ ِعنَد ٱۡلَمۡشَعِر ٱۡلَحَراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ فَٱۡذُكُروْا ٱ َعَرفَٰ لَّ
آلِّيَن  ن قَۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ َ ثُمَّ أَفِيضُ  ۱۹۸َكَما هََدٰٮُكۡم َوإِن ُكنتُم مِّ َو إِنَّ ٱلَّ وْا ِمۡن َحۡيُث أَفَاَض ٱلنَّاُس َوٱۡستَۡغفُِروْا ٱلَّ

ِحيٞم  َغفُورٞ    ﴾ ۱۹۹رَّ
 

 قوله تعالى: ( ليس عليكم جناح )ـ اآلية.  
(ُعَكاظٌ َوَمَجنَّةُ َوُذو اْلَمَجازِ كانت    «: قالابن عباس  روى البخاري عن .111

289F

فتأثموا ،في الجاهلية أسواقاً  )290
ل�يس عل�يكم  ﴿ :ذل�ك، فنزل�ت ي الموسم فسألوا رسول هللا  صلى هللا  تعالى عليه  وس�لم ع�نأن يتجروا ف

(في مواسم الحج ﴾جناح أن تبتغوا فضال من ربكم
290F

291( «. 
قلت   «: قال،أبي أمامة التيمي ن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عنوأخرج أحمد وابن أبي حاتم واب .112

الذي س�ألتني عن�ه  فسأله عن �ابن عمر جاء رجل إلى النبي  قالف ؟من حج البن عمر إنا نكري فهل لنا
ف�دعاه النب�ي ،﴾ل�يس عل�يكم جن�اح أن تبتغ�وا فض�ال م�ن ربكم﴿ :فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه اآلية

(أنتم حجاج «قال صلى هللا  عليه وسلم ف
291F

292( «  
 

 ]  تعليق[ 
وهما يدالن على أنهم ك�انوا يتج�رون ويك�رون ،هما صحيحذكر المؤلف رحمه هللا حديثين في سبب نزول هذه اآلية وكال 

فلما كانوا في اإلسالم خافوا أن يفعل�وا  -وهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة وقيل كل ذي الحجة –في الجاهلية في مواسم الحو 
ء والكراء في مواسم الحو، فليس على م�ن فأنزل هللا تعالى إباحة البيع والشرا،شيئاً حراماً في اإلسالم مما كانوا يفعلونه في الجاهلية

 .اعتمر حرج في فعل هذه األشياء أوحو 
وقد أخرجه�ا الواح�دي بس�ياق أط�ول م�ن ه�ذا   .سبب النزول كان بسبب سؤال رجل عن الكراءأن فيها  :والرواية الثانية 
: ق�اله، وإن قوم�ا يزعم�ون أن�ه ال ح�و لن�ا سألت ابن عمر فقلت: إنا ق�وم ذوو ك�رى ف�ي ه�ذا الوج�: قالعن أبي أمامة التميمي : قالف

عم�ا س�ألت عن�ه فل�م ي�رد علي�ه  �إن رج�ال س�أل النب�ي ق�ال بل�ى، قال  ؟ألستم تلبون، ألستم تطوفون بين الصفا والمروة، ألستم ألستم
(فدعاه فتال عليه حين نزلت ﴾ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم﴿حتى نزلت  

292F

 . انتهي)293
بأن الرجل الم�بهم قال لكن يمكن الجمع بأن ي ،وبين الروايتين تعارضمخرجة في الصحيح والثانية إسنادها صحيح والرواية األولى 

ويمكن ،في رواية ابن عباس هو أحد من سأل عن التجارة في مواسم الحو ألن الكراء كذالك في مواسم الحو نوع من أنواع التج�ارة
فرواي�ة اب�ن عم�ر ج�واب لس�ؤال وه�ذا الس�ؤال ه�ل يج�وز التج�ارة ف�ي الح�و ،بالجمع في لسان العرب أن يسأل الواح�د ث�م يعب�ر عن�ه

ف�ابن عم�ر أجم�ل م�ا ه�و مفص�ل ف�ي رواي�ة اب�ن عب�اس وأج�اب ع�ن الس�ؤال ع�ن ،وغي�ر ذلكوالتجارة تشمل البيع والشراء والكراء 
 .الكراء الذي هو أحد أفراد العموم المذكور في رواية ابن عباس

وجه االختالف ورجح رواي�ة اب�ن عم�ر عل�ى رواي�ة د المزينى في كتابه المحرر في أسباب النزول وقد ذكر الدكتور خال 
ابن عباس رغم أنه ذكر أن رواية ابن عباس في الصحيح ومن طرق الترجيح بين الروايات أن يك�ون الح�ديث مخ�رج ف�ي الص�حيح 

 كما هو معلوم من طرق الترجيح وأنا أذكر كالمه هنا إتماماً للفائدة.
 ال بد من الترجيح؟ أووالتأمل تبين أن بين السببين اختالفًا، فهل يمكن الجمع بينهما  : قال 
 -إن اب�ن عبَّ�اٍس : ق�اللم أجد من أهل العلم من تط�رق له�ذا ونظ�ر في�ه لك�ن لع�ل م�ن أمث�ل م�ا يُجم�ع ب�ه ب�ين الس�ببين أن ي 

ُ َعْنهَُما  تي رواها ابن عمر ثم ساقها على وج�ه اإلجم�ال كم�ا ف�ي حديث�ه، لك�ن يعك�ر علم ما حصل في القصة المذكورة ال -َرِضَي هللاَّ
على هذا أن المذكور في حديث ابن عبَّاٍس أسواق الجاهلية المشهورة وفيها البيع والشراء بخالف المذكور في حديث اب�ن عم�ر فإن�ه 

 اإلجارة وبدون ذكر األسواق.
إيراد  أولت) ليس النزول المصطلح عليه عند العلماء وهو النزول عند حدوث واقعة بأن مراد ابن عبَّاٍس بقوله: (فنزقال ويمكن أن ي

لك�ن سؤال فنزلت اآلية جواباً لهذا لكن مراده أن الجمع بين التجارة والعبادة في الحو يتن�اول حكَم�ه لف�ظُ اآلي�ة وأن�ه مم�ا أذن هللاَّ في�ه 
 ت. فإن هذا اللفظ ال يسعف هذا الفهم.يعكر على هذا قوله: فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزل

ُ َعْنهُ  -فإذا تعذر الجمع بينهما فال بد من الترجيح وحينئذ هل يقدم حديث ابن عباس  ألن راويه البخ�اري، بخ�الف ح�ديث  -َرِضَي هللاَّ

_______________ 
شديد =النون، وألبي ذر: قال القسطالني [عكاظ] بضم العين وتخفيف الكاف آخره ظاء معجمة منّونة، وألبي ذر: عكاظ بغير تنوين [ومجنة] بكسر الميم وفتح الجيم وت   )290(

أسواقًا في الجاهلية) فسوق مجنة هو سوق هجر. قال البكري: على أميال يسيرة من مكة بناحية مّر ومجنة بفتح الميم [وذو المجاز] بفتح الميم والجيم وبعد األلف زاي (
ري لشرح صحيح البخاري الظهران وكان سوقه عشرة أيام آخر ذي القعدة والعشرون قبلها سوق عكاظ وذو المجاز يقوم بعد هالل ذي الحجة شرح القسطالني  إرشاد السا

 الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، مصر هـ)923ن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: المؤلف: أحمد ب )6/ 4(
 10عدد األجزاء:  هـ 1323الطبعة: السابعة، 

)  مس��تدرك 3054ح ( 351/4) ص��حيح ب��ن خزيم��ة  3894ح ( 205/9) ص��حيح اب��ن حب��ان  1734ح ( 2/ 142) س��نن أب��ي داود 1681ح (  628/2ص��حيح البخ��اري  )291(
أن الناس في أول الحو كانوا   يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواس�م الحو،فخ�افوا البي�وع وه�م حرم،ف�أنزل هللا   :«) بلفظ عن بن عباس 1648ح (  618/1الحاكم 

في مواسم الحو قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه ك�ان يقرأه�ا م�ن المص�حف ق�ال:  ه�ذا ح�ديث ص�حيح عل�ى ش�رط  تبارك وتعالى :{ ال جناح عليكم أن  تبتغوا فضال من ربكم }
 وغيرهم.   283/2) تفسير الطبري 11213ح (  113/11) المعجم الكبير 8441ح (  333/3الشيخين ولم يخرجاه انظر أيضا سنن البيهقي الكبرى 

ح (  350/4ص��حيح اب��ن خزيم��ة  2:/282) تفس��ير اب��ن جري��ر ص 254ح (  293/2) س��نن ال��دارقطني  6434ح ( 155/2د   مس��ند أحم�� 351/1تفس��ير اب��ن أب��ي ح��اتم   )292(
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثن�ا أس�باط ثن�ا الحس�ن ب�ن عم�رو الفقيم�ي ع�ن أب�ي ) إسناده صحيح وله متابعة. قال اإلمام أحمد رحمه هللا 1909ح (  1/ 259) مسند الطيالسي 3051

ل�ت فذكره وقال ابن خزيمة رحمه هللا ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العالء بن المسيب عن أب�ي أمام�ة التيم�ي ق�ال ق--مة التيمي قال قلت البن عمر أما
 به --البن عمر 

 )38أسباب النزول للواحدي (    )293(



)77( 

 

 حيح للبخاري؟ابن عمر فراويه أحمد وأبو داود وقد أجمعت األمة على أن أصح كتاب بعد كتاب هللاَّ تعالى الجامع الص
 يشكل على هذا أن حديث ابن عمر صحيح ال مطعن فيه بوجه من الوجوه.

 فما الجواب الفصل لحل هذا اإلشكال؟
ُ َعلَْي�ِه َوَس�لََّم  -فالجواب: أن الحديث المقدم في السببية هو حديث ابن عمر  وبي�ان ذل�ك أن الح�ديث فّص�ل الح�ديث تفص�يالً  -َصلَّى هللاَّ

ُ َعْنهَُما  -إلتقان فقول ابن عمر يدل على الضبط وا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: جاء رجل إلى النبي -َرِضَي هللاَّ فسأله عن الذي سألتني.  -َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يبين أن سؤاله كسؤال النبي  يجبه حتى فالقضية فيها سؤال، والسؤال أيضاً عن الكراء في الحو ثم قوله: فلم  -َصلَّى هللاَّ

 نزل عليه جبريل بهذه اآلية، دليل صريح على أن اآلية نزلت بسبب سؤال الرجل.
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقوله: فدعاه النبي   الراوي (دعاه).قال دليل على ما تقدم إذ لو كانوا جماعة كما في حديث ابن عبَّاٍس لما  -َصلَّى هللاَّ

 ثالثة تنتهي، قبل الحو وحينئذ تنفك التجارة عن العبادة فال يبقى إشكال يُسأل عنه.ثم مما يؤيد هذا ويؤكده أن األسواق ال
 ابن عبَّاٍس: فتأثموا فنزلت اآلية؟قال فإن قيل: كيف 

اإلث�م والح�رج كم�ا ف�ي  والجناح هو ﴾لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضًال ِمْن َربُِّكمْ ﴿فالجواب: ربما فهم ابن عبَّاٍس هذا من قوله تعالى: 
ِ فََمْن َحوَّ اْلبَْيَت ﴿قوله تعالى:  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللاَّ َف بِِهَما أوإِنَّ الصَّ  اآلية.- ﴾اْعتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

  
 النتيجة:

ُ َعْنهَُما  -أن سبب نزول اآلية هو حديث ابن عمر   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قصة سؤال الرجل لرسول هللاَّ في  -َرِضَي هللاَّ  -َصلَّى هللاَّ
به�ذه اآلي�ة، واآلي�ة بعم�وم لفظه�ا تتن�اول جمي�ع التج�ارات ف�ي  -عليه الس�الم  -عن الكراء في الحو، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل 

(وموافقته للفظ اآلية وهللاَّ أعلمالحو وليست مقصورة على صورة السبب وذلك لصحة سند الحديث، وتصريحه بالنزول، 
293F

 انتهي.)294
كان�ت  اعكاظ ومجنة تنته�ي قب�ل الح�و ه�ذا ص�حيح لكنه� وقوله أن سوق.في اسباب النزولهذا ما ذكره صاحب المحرر  

 .في مواسم الحو ومعلوم أنهم كانوا يحرموم في مواسم الحو وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وقيل كل ذي الحجة
يقه بين الكراء وبين التجارة ليس بجيد ألن الكراء أحد أنواع التجارة ومما يؤي�د ذل�ك م�ا أخرج�ه عب�د ب�ن حمي�د كذلك تفر 

ل�يس عل�يكم جن�اح ان تبتغ�وا فض�ال م�ن ﴿ال ب�أس ب�ذلك وت�ال ق�ال سمعت ابن عمر س�ئل ع�ن الرج�ل يح�و فيتج�ر فقال عن أبي أميمة 
(﴾ ربكم

294F

 .. انتهي)295
 فتبين منه عدم التفرقة بين التجارة والكراء.،أثر سبب النزول الذي فيه الكراءوهو راوي  عمرفهذه فتوي ابن  
عب�د ب�ن حمي�د ق�ال و.وقد ورد في سبب نزول اآلية سبب آخر ذكره اإلمام ابن حجر في العجاب وعزاه إلى عبد بن حميد 

 ﴾ ل�يكم جن�اح أن تبتغ�وا فض�ال م�ن ربك�مل�يس ع ﴿ال يتج�رون فنزل�ت. كان ن�اس يحج�ون و :حدثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر عن مجاهد
(فرخص لهم في المتجر و الركوب و الزاد

295F

296(. 
ففي هذا السبب أن الرخصة كان�ت المتن�اعهم ع�ن التج�ارة فنزل�ت اآلي�ة مبيح�ة للتج�ارة والس�بب األول ك�ان ألنه�م ك�انوا  

 .ذلكيتاجرون في الجاهلية فسألوا عن التجارة في مواسم الحو في اإلسالم فرخص لهم في 
فلما جاء اإلسالم تحرج�وا ،بأنهم هم أنفسهم الذين كانوا يتاجرون في الجاهلية في مواسم الحوقال أن ي،ووجه الجمع سهل 

 .فنزلت الرخصة في ذلك وهللا تعالى أعلم،�حينئذ سألوا النبي ،من التجارة فامتنعوا منها
 المعنى عن ما تقدم فلذلك أكتفي بما ذلك وبال التوفيق.وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية آثار أخرى لكنها ال تخرج في  
 

 لآليات] مختصر[ تفسير 
الٍ .اآلية ﴾ ...ليس عليكم جناح ﴿ زق بقول�ه،كان قوٌم يزعمون أنَّه ال َحوَّ لتاجٍر وال َجمَّ ُ تع�الى أن�ه ال ح�رج ف�ي ابتغ�اء ال�رِّ  ﴿ :ف�أعلَم هللاَّ

ارة في الحوِّ  :يْ أَ ﴾ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم (رزقاً بالتجِّ
296F

297(. 
  
 .(ثم أفيضوا )  :قوله تعالى 

وكانت ق��ريش تق��ف دون ذل��ك ،كان��ت الع��رب تق��ف بعرف��ه   «: ق��الاب��ن عب��اس  أخ��رج اب��ن جري��ر ع��ن .113
(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴿فأنزل هللا ،بالمزدلفة

297F

298( ﴾ «. 
ويق�ف الن�اس بعرف�ة ش يقفون بالمزدلفة كانت قري « قالت:وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر  .114

(﴾ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴿إال شيبة بن ربيعة فأنزل هللا 
298F

299( «.         
 

 ]  تعليق[ 
كب�راً  –وفيم�ا أن س�بب الن�زول ك�ان ف�ي ق�ريش حي�ث ك�انوا يقف�ون بمزدلف�ة  .ذكر المؤل�ف رحم�ه هللا هن�ا ه�ذين األث�رين 

ع�ن  أخرج عبد ب�ن حمي�د منطري�ق معم�ر،المعلوم أن مناسك الحو كانت في العرب قبل اإلسالم وذلك قبل اإلسالم ومن –واستعالء 
ف�إنكم إن عظم�تم ،بعض�هم ل�بعض: ال تعظم�وا إال الحرمق�ال و أحالفه�ا و ه�م الحم�س ف قريش�اً كان الناس يقفون بعرفة إال " :الزهري

_______________ 
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 )501/ 1العجاب في بيان األسباب (   )296(
 )52الوجيز للواحدي (    )297(
حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال ثنا أبو توبة قال ثنا أب�و إس�حاق الف�زاري ع�ن س�فيان ع�ن حس�ين ب�ن عبي�د هللا ع�ن ورجاله رجال الصحيحقال  292/2تفسير بن جرير  )298(

 به -عكرمة عن بن عباس
 لم أقف على إسناده. )299(



)78( 
ف��أمرهم هللا أن يفيض��وا م��ن حي��ث أف��اض ،قف��وا بحمعغي��ر الح��رم أوش��ك أن يته��اون الن��اس بح��رمكم فقص��روا ع��ن موق��ف الح��ق فو

(الناس
299F

300( . 
ال  -كان�ت ق�ريش : ق�ال،ويشهد له ما رواه ابن جرير عن ابن أبي نجيح،وفي هذا األثر دليل على أنهم إنما فعلوه استعالء 

حرم�ة ووالة البي�ت، وق�اطنو مك�ة نح�ن بن�و إب�راهيم وأه�ل ال: ق�الواابتدعت أمر الحمس، رأيا رأوه بينهم،  -بعده  أم أدري قبل الفيل 
وساكنوها، فليس ألحد من العرب مثل حقنا وال مثل منزلنا، وال تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فال تعظموا ش�يئا م�ن الح�ل كم�ا 

ق��د عظم�وا م�ن الح��ل مث�ل م�ا عظم��وا م�ن الح�رم، فترك��وا : ق�الواو .تعظم�ون الح�رم، ف�إنكم إن فعل��تم ذل�ك اس�تخفت الع��رب بح�رمكم
لوقوف على عرفة، واإلفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها م�ن المش�اعر والح�و ودي�ن إب�راهيم، وي�رون لس�ائر الن�اس أن يقف�وا ا

نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة، وال نعظم غيره�ا كم�ا نعظمه�ا نح�ن : قالواعليها، وأن يفيضوا منها، إال أنهم 
 .والحمس: أهل الحرم -الحمس 

ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل مثل الذي لهم بوالدتهم إياهم، فيحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم م�ا يح�رم عل�يهم. 
ال ينبغي للحمس أن يأقطوا األقط، وال «قالوا: وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن، حتى 

ث�م رفع�وا ف�ي ذل�ك  .»هم حرم، وال يدخلوا بيتا من شعر، وال يستظلوا إن استظلوا إال في بيوت األدم ما كانوا حرام�ايسألوا السمن و
عم�ارا، وال يطوف�ون  أوال ينبغي ألهل الحل أن يأكلوا من طع�ام ج�اءوا ب�ه معه�م م�ن الح�ل ف�ي الح�رم،  إذا ج�اءوا حجاج�ا «قالوا: ف

فحملوا على ذلك الع�رب ف�دانت ب�ه،  .»ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إال في
ث�م  "ح�ين أحك�م ل�ه دين�ه وش�رع ل�ه حج�ه:  -ف�أنزل هللا ،�وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك، فك�انوا عل�ى ذل�ك حت�ى بع�ث هللا محم�دا 

ف�رفعهم ف�ي س�نة الح�و إل�ى  -الع�رب "الن�اس"، وقريش�اً يعن�ي  - "مأفيضوا من حيث أف�اض الن�اس واس�تغفروا هللا إن هللا غف�ور رح�ي
عن الناس باإلس�الم ح�ين بع�ث هللا  -وما كانت قريش ابتدعت منه -عرفات، والوقوف عليها، واإلفاضة منها. فوضع هللا أمر الحمس

(رسوله
300F

 انتهي . )301
 

 [ قول آخر في سبب نزول اآلية]
م�ن حي�ث أف�اض  ﴿، المس�لمون كله�م، والمعن�ي بقول�ه:﴾ث�م أفيض�وا ﴿بقول�ه:آخ�رون: المخ�اطبون ق�ال أخرج اب�ن جري�ر و 

(، إبراهيم خليل الرحمن عليه السالم﴾الناس﴿، من جمع، وبـ ﴾الناس
301F

 . انتهي )302
هو إبراهيم. ثم رجح ابن جرير القول األول وه�و ال�راجح لص�حة الح�ديث ال�وارد فيه�ا وأث�ر : قالثم أسند عن الضحاك،  

 . تعالى أعلموهللا.الضحاك مرسل
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ة النَّاس إالَّ  :يعني﴾ثمَّ أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴿ وذلك أنَّهم ك�انوا ال يقف�ون بعرف�ات وإنَّم�ا يقف�ون بالمزدلف�ة ،قريشاً العرب وعامِّ

(حتى تكون اإلفاضة معهم منها كما يقف سائر النَّاس ،فأمرهم هللا أن يقفوا بعرفاتٍ ،فال نخرج منه،نحن أهل حرم هللا :ويقولون
302F

303(. 
  

َ َكِذۡكِرُكۡم َءابَآَءُكۡم  ﴿ ِسَكُكۡم فَٱۡذُكُروْا ٱلَّ نَٰ ۡنيَا َوَما لَهُۥ ۗا فَِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقُوُل أََشدَّ ِذۡكرٗ  أوۡ فَإَِذا قََضۡيتُم مَّ َربَّنَآ َءاتِنَا فِي ٱلدُّ
قٖ   ﴾۲۰۰ فِي ٱۡألِٓخَرِة ِمۡن َخلَٰ

 
 (فإذا قضيتم ) ـ اآلية :ىقوله تعال

يقول الرجل منهم: ك�ان ،كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم«: قالابن عباس  أخرج ابن أبي حاتم عن .115
ف��إذا قض��يتم  ﴿ :ف��أنزل هللا،ليس له��م ذك��ر غي��ر فع��ال آبائهم،أب��ي يطع��م ويحم��ل الحم��االت ويحم��ل ال��ديات

(ـ اآلية ﴾مناسككم فاذكروا هللا
303F

304( «. 
وذك�روا آب�اءهم ف�ي  كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجم�رة  «: قالعن مجاهد وأخرج ابن جرير  .116

(الجاهلية وفعال آبائهم فنزلت هذه اآلية  
304F

305(«.    
: إل�ى  الموق�ف فيقول�ون كان ق�وم م�ن األع�راب يجيئ�ون  « :قالابن عباس   وأخرج ابن أبي حاتم عن .117

يذكرون من أمر اآلخ�رة ش�يئاً ف�أنزل هللا  ف�يهم: ال ،اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والء وحسن
ويج�يء بع�دهم آخ�رون م�ن  ،﴾فمن الن�اس م�ن يق�ول ربن�ا آتن�ا ف�ي ال�دنيا وم�ا ل�ه ف�ي اآلخ�رة م�ن خ�الق﴿

 ﴿ :ف�أنزل هللا ف�يهم ﴾ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حس�نة وقن�ا ع�ذاب الن�ار ﴿ :المؤمنين فيقولون

_______________ 
 )506/ 1العجاب في بيان األسباب (   )300(
 )189/ 4طبري) (جامع البيان (تفسير ال   )301(
 )189/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )302(
 ) 53الوجيز للواحدي (    )303(
) وإسناده ال بأس به،قال الضياء رحمع هللا وبه أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى ثنا محم�د ب�ن أحم�د 108ح (  111/10والضياء في المختارة  355/2تفسير ابن أبي حاتم   )304(

به وفيه من اللطائف رواية  -و سعيد الدشتكي ثنا أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن اسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن أبراهيم ثنا أب
،ورواه اب�ن جري�ر �ح�ديث الرس�ول االبن عن أبيه عن أبيه عن أبيه،أحمد بن عبد ال�رحمن ب�ن عب�د هللا ب�ن س�عد ب�ن عثم�ان الدش�تكي فكله�م ذري�ة بعض�ها م�ن بع�ض ف�ي حم�ل 

الت�اريخ واب�ن أب�ي ح�اتم ول�م من حديث أنس بن مالك بمعناه،وفي إسناده القاسم بن عثمان ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء وقال:ال يتابع على حديثه،وذكره البخاري ف�ي  296/2
 تادة وغيرهمايذكراه بجرح وذكره ابن حبان في الثقات لهوروى ابن جرير معناه عن مجاهد وق

 وفيه راو مبهم وذكر له عدة روايات وال تخلو كل رواية من نظر باإلضافة إلى إرساله فإن مجاهد أرسله  296/2تفسير ابن جرير  )305(



)79( 

 

   .» )305F306(﴾  سريع الحسابلهم نصيب بما كسبوا وهللا أولئك
 

 ] تعليق[ 
فَ��اذكروْا هللا  ﴿فأم��ا األوالن فهم��ا متعلق��ان بقول��ه تع��الى ،ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا ثالث��ة آث��ار ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآليات 

ْنيا َوما له ف�ي اآلِخ�َرِة م�ن َخالَقٍ فَِمَن الناس من يَقُوُل َربنآ آتِنَا في   ﴿ :والثالث متعلق بقوله تعالى﴾أََشدَّ ذكراً  أوَكذكرُكْم آبَآَءُكْم  وق�د ﴾الدُّ
 وهذا هو السبب الذي جعلنى أجمع بينهما في سبب نزول هذه اآلية.،ورد الجمع بينهما في بعض اآلثار

فك�انوا  –وقي�ل ق�وم م�ن اآلع�راب  كم�ا ف�ي رواي�ة مجاه�د الثاني�ة  -م�ا ك�ان علي�ه أه�ل الجاهلي�ة اوهذه اآلثارس�بب نزوله� 
ب�ل يك�ون ذك�ر هللا تع�الى ،ى المؤمنين في عدم التأس�ي بأفعالهمفأمر هللا تعال.وال يذكرون هللا تعالى،وكرم وآثار آبائهميذكرون مناقب 

 .هو الغالب على قلب الحاج دون ذكر غيره
كانوا يذكرون آباءهم في الحو، فيقول بعضهم: كان أبي يطعم «: قالوأخرج الطبري في تفسيره عن أنس في هذه اآلية،  
 .)306F307(»لطعام، ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف! ويقول بعضهم: كان أبي جزَّ نواصي بني فالنا
عند قض�اء  اء الحو كاألثر األول وبعضها وردفبعض اآلثار وردت في آثن .وأما محل ذكر اآلباء فقد اختلف في موضعه 

 .الحو
شهدت خطبة  عبد هللا بن الزبير قال أبي عون الثقفي  عنقال فأخرج  الطبراني في كتاب الدعاء من طريق أبي سعد الب  
أش�د  أوف�اذكروا هللا ك�ذكركم آب�اءكم ﴿فيها و كانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا باآلباء فأنزل هللا عز و ج�ل و - فذكر قصة طويلة  -

(﴾ ذكرا
307F

: ق�اللك ي�وَم النح�ر، ح�ين ينح�رون. وقد ورد كذلك أن محل هذا الذكر كان يوم النحر فروى الطبري عن مجاهًدا يقول ذ .)308
كانت الع�رب ي�وم النح�ر ح�ين يفُرغ�ون يَتف�اخرون بفََع�ال آبائه�ا، ف�أمروا ب�ذكر هللا ع�ز وج�ل : قال ﴾فاذكروا هللا كذكركم آبائكم ﴿قال 

(مكاَن ذلك
308F

309(. 
ت يدل على أن مح�ل ه�ذا .لكن سياق اآليايوم النحر أوآخره  أوفهم كانوا يذكرون اآلباء في أول الحو  محتمل. وكل هذا  

 .وهللا تعالى أعلم﴾فإذا قضيتم مناسككم ﴿الذكر كان آخرالحو لقوه تعالى 
 [ قول آخر في سبب النزول ]

فيك��ون المعن��ى ف��اذكروا هللا ك��ذكر الص��بيان آب��ائهم وأمه��اتهم عن��د  . أب��ي أب��ي :ن��زول ف��ي ق��ول الص��بيانالس��بب  ورد أن 
 .فكذلك كونوا أنتم "أمي " "أبي  "له فكما أن الطفل الصغير يكثر من قو،الصغر

 ":ه�و ق�ول الص�بّي: ي�ا أب�اه!. وع�ن الض�حاك: ق�ال "ك�ذكركم آب�اَءكم "ف�ي ه�ذه اآلي�ة:ق�ال فروى الطبري عن عطاء أن�ه  
(يعني بالذكر، ذكر األبناء اآلباء "فاذكروا هللا كذكركم آباءكم

309F

 .وهللا أعلم.)310
 

 [قول آخر في سبب النزول ] 
ن الرجل لي�اتي إ: قال﴾شد ذكرا أ أوبائكم آكذكركم ﴿ :قول هللا :قلت البن عباس: قال،تم عن أبى الجوزاءروى ابن أبي حا 

(اشد أو،اشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء،عصى ولكن يقول تغضب ل إذا.انه ليس بذلك: قال.عليه اليوم و ما يذكر اباه
310F

311(. 
 ب لألبيك إذا ذكر بسوء.فيكون المراد بالذكر هنا الغضب ل كما تغض :قلت 
 .ووجه الجمع بين كل هذه اآلثار محتملة 
إن هللا ج�ل ثن�اؤه : ق�الوالصواب من الق�ول عن�دي ف�ي تأوي�ل ذل�ك أن ي :في تفسيرهقال وأما ترجيح اإلمام الطبري حيث  

جائز أن يكون ه�و التكبي�ر  "الذكر"كأمَر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع ألمره والعبادة له، بعد قَضاء َمناسكهم. وذل
َ فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت  ﴿الذي أمَر به جل ثناؤه بقوله: ] الذي أوجبه على م�ن قض�ى نُس�كه بع�د قض�ائه  203:[ سورة البقرة ﴾َواْذُكُروا هللاَّ

حافظة األبناء على ذكر اآلباء في اآلثار من�ه نُسكه، فألزمه حينئذ ِمْن ِذْكره ما لم يكن له الزًما قبل ذلك، وحثَّ على المحافظة عليه مُ 
ع الولد لوالده، والصبي ألمه وأبي�ه،  أش�د م�ن ذل�ك، إذ ك�ان م�ا  أوباالستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم كتضرُّ

(كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه، وهو وليه
311F

 . انتهي)312
 .النزولفهذا تفسير لمعنى اآلية ال نفي لسبب  :قلت 

ْنيا َوما له في اآلِخَرِة من َخالَقٍ   ﴿وهو متعلق بقوله تعالى  :وأما األثر الثالث  ﴾فَِمَن الناس من يَقُوُل َربنآ آتِنَا في الدُّ
إنم�ا همه�م الش�اغل ه�و  ،م�ن أم�ور اآلخ�رة وفيه أنها نزلت في قوم من األعراب كانوا إذا حجوا لم يسألوا هللا تعالى ش�يئاً  

وم�ن الن�اس م�ن يق�ول  ﴿لهم قال فأمرهم هللا تعالى أن يساوى في المسألة بين أمور الدنيا واآلخرة ف. حاجات الدنيا الزائلة السؤال عن
ال�ذين ي�دعون هللا تع�الى آلخ�رتهم كم�ا  أولئ�كفه�ذه اآلي�ة فيه�ا ثن�اء عل�ى ﴾ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 .هم على أن يدعوا كدعائهموحث ل،يدعون لدنياهم
ع�ن أب�ي ع�ون محم�د ب�ن ق�ال ،ض�عفه الحافظ،قالأخرج الطبراني في الدعاء عن عبد هللا بن الزبير بسند فيه أبو س�عد الب 

إذا وك�انوا إذا وقف�وا عن�د المش�عر الح�رام دع�وا  :فيه�او  -ف�ذكر قص�ة طويل�ة-شهدت خطبة عبد هللا بن الزبير « :قالعبيد هللا الثقفي 
فم�ن الن�اس م�ن يق�ول ﴿ف�أنزل هللا تع�الى  .اآلخر ارزقني غنم�اً قال و ،اللهم ارزقني إبالً  :اآلخرقال و ،اللهم ارزقني ماالً  :أحدهم قالف

_______________ 
 ) نفس اإلسناد السابق 109ح (  112/10والضياء في المختارة  357/2تفسير ابن أبي حاتم   )306(
 إسناده ال بأس به وهو شاهد آلثار الباب )196/ 4البيان (تفسير الطبري) (جامع    )307(
 )514/ 1العجاب في بيان األسباب (   )308(
 )198/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )309(
 )198/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )310(
 )355/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )311(
 )200/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )312(



)80( 
(﴾ ربنا آتنا في الدنيا إلى قوله و هللا سريع الحساب

312F

313(. 
كانت العرب إذا : قال، ﴾اأشد ذكرً  أوفإذا قَضيتم مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آباءكم  ﴿عن السدي:وروى الطبري  

المال، فأعطني مثل اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة َعظيم القبة، كثير "قَضت مناسكها، وأقاموا بمنى، يقوُم الرجل فيسأل هللا ويقول:
(، ليس يذكر هللا، إنما يذكر آباءه، ويسأل أن يُعطى في الدنيا"!ما أعطيَت أبي

313F

314(«. 
 

 ]لآليةمختصر[ تفسير 
كانت العرب إذا فرغوا من ﴾فاذكروا هللا كذكركم آباَءكم ﴿فرغتم من عباداتكم التي أمرتم بها في الحوِّ  :أَيْ ﴾ضيتم مناسككمفإذا ق ﴿

هم ذكروا مفاخر آبائهم وهم المشركون ،اآلية ﴾ ...فمن الناس ﴿وأشدَّ ذكراً  :يعني﴾أشدَّ ذكراً  أو ﴿فأمرهم هللا عزَّ وجلَّ بذكره ،حجِّ
نيا ،وال يسألون حظَّاً في اآلخرة؛ ألَنهم لم يكونوا مؤمنين بها،المال واإلبل والغنمكانوا يسألون  والمسلون يسألون الحظَّ في الدُّ

  :وهو قوله،واآلخرة
 :﴾وفي اآلخرة حسنة  ﴿،العمل بما يرضي هللا :﴾في الدنيا حسنة  ﴿ :[ ومعنى.اآلية ﴾ ...ومنهم َمْن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ﴿ 

 .الجنة ]
(مع هؤالء؛ ألنَّه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم﴾وهللا سريُع الحساب ﴿ثواُب ما عملوا  :أَيْ ﴾لهم نصيٌب مما كسبوا أولئك ﴿ 

314F

315(. 
 

َ َعلَٰى َما فِي قَۡلبِهِۦ َوهَُو أَلَدُّ ﴿ ۡنيَا َويُۡشِهُد ٱلَّ  ﴾۲۰٤ ٱۡلِخَصاِم َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يُۡعِجبَُك قَۡولُهُۥ فِي ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ
 

 .قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك) ـ اآلية
لم�ا أص�يبت الس�رية الت�ي فيه�ا   «: ق�الاب�ن عب�اس  عكرمة عن أوأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد  .118

ال ه�م قع�دوا ف�ي ،ي�ا وي�ح ه�ؤالء المفت�ونين ال�ذين هلك�وا هك�ذا :رج�الن م�ن المن�افقينقال ،عاصم ومرث�د
(ـ  اآلية﴾ومن الناس من يعجبك قوله ﴿ :فأنزل هللا،رسالة صاحبهم أهليهم وال هم أدوا

315F

316(« . 
وأظه�ر ل�ه اإلس�الم   � أقبل إل�ى النب�ي،نزل�ت ف�ي األخ�نس ب�ن ش�ريق «: ق�الوأخ�رج اب�ن جري�ر ع�ن الس�دي    .119

(ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل هللا  اآلية،فأعجبه ذلك منه
316F

317( «. 
 

 ] تعليق[ 
وغ�زوة الرجي�ع  :ق�الالبيهقي للواق�دي  هوعزا "الرجيع  "األول أثر ابن عباس في سرية  . ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين 

(كانت في صفر على رأس ستة وثالثين شهرا  والرجيع على سبعة أميال من عسفان
317F

، وأم�ر الس�رية ج�اء ف�ي الص�حيح لك�ن ل�يس )318
 ثر ابن عباس غير صحيح.وإسناد أ،فيه سبب النزول هذا

ّدي نزل�ت ف�ي األخ�نس ب�ن ش�ريق عن وقد روى بسياق أطول من هذا  ،عن السدي أنها نزلت في األخنس بن شريق :األثر الثاني السُّ
 إنما جئ�ت: قالذلك منه، و - � -إلى المدينة، فأظهر له اإلسالم وأعجب النبّي  - � -النبّي  الثقفي، وهو حليف بني زهرة أقبل إلى 

َ َعلَى َما فِي قَْلبِهِ  ﴿أريد اإلسالم، وهللا يعلم إني صادق، وذلك قوله:  فمر بزرع لقوم من  - � -ثم خرج من عند رسول هللا ﴾َويْشِهد هللاَّ
﴾ اْلَحْرَث َوالنَّْس�َل  لِيْفِسَد فِيهَا َويْهلِكَ  األرضَوإَِذا تََولَّى َسَعى فِي  ﴿فأنزل هللا تعالى فيه:  .المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر

)
318F

319(.  
القاضي أبو محمد عب�د الح�ق قال : ابن عطيةقال ،يدخل اإلسالم لموهذا األثر مرسل كما ترى وكذلك األخنس بن شريق  

(ما ثبت قط أن األخنس أسلم  :رضي هللا عنه
319F

320(. 
ش�هد هللا عل�ى م�ا ف�ي قلب�ه وه�و أل�د وم�ن الن�اس م�ن يُعجب�ك قول�ه ف�ي الحي�اة ال�دنيا ويُ  ﴿وأسند الطب�ري ع�ن الربي�ع قول�ه: 

ليُفس�د  األرضوإذا ت�ولَّى َس�َعى ف�ي  ﴿فيحس�ن ل�ه الق�ول، �هذا عبد ك�ان حس�ن الق�ول س�يئ العم�ل، ي�أتي رس�ول هللا : قال، ﴾الخصام
 .»)320F321(﴾فيها

 .هي في المنافقينف،والراجح أن هذه اآلية عامة في كل من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر 
إضرار  أوكذب  أونفاق  أونزلت هذه اآليات في كل مبطن كفر  :قتادة ومجاهد وجماعة من العلماءل قاو :ابن عطيةقال  

أن م�ن عب�اد هللا قوم�اً «  :وهي تش�به م�ا ورد ف�ي الترم�ذي أن ف�ي بع�ض كت�ب هللا تع�الى،فهي عام�ة،وهو يظه�ر بلس�انه خ�الف ذل�ك
أب�ي  :يقول هللا تع�الى،يجت�رون ال�دنيا بال�دين،جل�ود الض�أن م�ن اللينيلبس�ون للن�اس ،ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر

(يغترون وعلي يجترون؟ حلفت ألسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران 
321F

322(«.   
 

 لآليات] مختصر[تفسير 

_______________ 
 )517/ 1في بيان األسباب ( العجاب   )313(
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 )233/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )321(
 )227/ 1المحرر الوجيز (   )322(



)81( 

 

ن�اس وم�ن ال : �الرس�ول  تع�الى مخاطب�اً ق�ال والمؤمنين الص�ادقين ف،يخبر تعالى رس�وله والم�ؤمنين ع�ن ح�ال المن�افقين 
يعجبك قوله لما عليه من طالء ورونق وذلك إذا تكلم في أمور الحي�اة ال�دنيا بخ�الف أم�ور اآلخ�رة قال رجل منافق يحسن القول وإذا 

يعلم هللا أني مؤمن وأن�ي  �وعندما يحدث يشهد هللا أنه يعتقد ما يقول فيقول للرسول ،فإنه يجهلها وليس له دافع ليقول فيها ألنه كافر
أي مش��ى فيه��ا بالفس�د ليهل��ك الح��رث والنس��ل ﴾األرضس�عى ف��ي  ﴿وإذا ق��ام م�ن مجلس��ك وانص��رف عن��ك ...د هللا أن��ي ك��ذويش�ه،احبك

وتم��وت البه��ائم وينقط��ع النس��ل وعمل��ه ه��ذا  األرضبارتك��اب عظ��ائم الج��رائم فيمن��ع المط��ر َوتي��بس المحاص��يل الزراعي��ة وتمح��ل 
نه�ي ع�ن منك�ر فقي�ل ل�ه ات�ق هللا ال  أوالى أن ه�ذا المن�افق إذا أم�ر بمع�روف كما أخبر تع.مبغوض ل تعالى فال يحبه وال يحب فاعله

اترك كذا تأخذه األنفة والحمية بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فال يتقي هللا وال يتوب إليه فيكفيه جزاء على نفاقه وش�ره  أوتفعل كذا 
(نموفساده جهنم يمتهدها فراشا وال يبرح منها أبداً ولبئس المهاد جه

322F

323(. 
       

ُ َرُءوُفۢ بِٱۡلِعبَاِد  ﴿ ِو َوٱلَّ  ﴾۲۰۷َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَۡشِري نَۡفَسهُ ٱۡبتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱلَّ
  

 .(ومن الناس من يشري نفسه) ـ اآلية :قوله تعالى
أقب�ل ص�هيب  «: ق�الس�عيد ب�ن المس�يب  أخرج الحارث ب�ن أب�ي أس�امة ف�ي مس�نده واب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن .120

راحلته وانتث�ل م�ا ف�ي كنانت�ه ث�م  فنزل عن راً إلى النبي صلى هللا  عليه وسلم فاتبعه نفر من قريشمهاج
رماكم رجالً، وأيم هللا ال تصلون إلي حتى أرمي ك�ل س�هم مع�ي ف�ي أمن  قريش لقد علمتم أني يا معشر : قال

دلل�تكم عل�ى م�الي بمك�ة  وإن شئتم،كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم
 ،»ربح البي�ع أب�ا يحي�ى رب�ح أب�ي يحي�ى  «: قال،المدينة �فلما قدم على النبي ،نعم: قالواوخليتم سبيلي 

 . »   )323F324(﴾ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا وهللا رؤوف بالعباد﴿ :ونزلت
  .)324F325(الوأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصو .121
(وأخرج أيضاً  نحوه من مرسل عكرمة .122

325F

326(. 
(وفي�ه التص�ريح بن�زول اآلي�ة،أنس ثاب�ت ع�ن وأخرجه أيض�اً م�ن طري�ق حم�اد ب�ن س�لمة ع�ن .123

326F

 ق�ال ، و)327
 [حسن].صحيح على شرط مسلم

(نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أب�ي ذر  «: قالعكرمة  وأخرج ابن جرير عن .124
327F

328( 
«.  

 
 ]  تعليق[ 
وأما الرابع فإسناده ،األول والثاني فكالهما في إسناده ضعف وأما الثالث فمرسلفأما  . مه هللا هذه اآلثاررحكر المؤلف ذ 

 حسن وأما الخامس أنها نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب فإسنادها ضعيف باإلضافة إلى إرساله.
اد حين أنزال خبيب بن ع�دي م�ن عل�ى خش�بته حينم�ا ذكر الحافظ عن الثعلبي عن ابن عباس أنها نزلت في الزبير والمقد 

 صلب. 
 . �وقيل نزلت في على بن أبي طالب عندما نام في فراش النبي  
أب�و الخلي�ل: س�مع عم�ر ب�ن الخط�اب إنس�اناً يق�رأ ق�ال :الواحديقال  .وقيل نزلت في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(المعروف وينهى عن المنكر فقتلعمر: إنا ل قام رجل يأمر بقال هذه اآلية ف
328F

329(. 
ومعن�ى يش�ري ،فتكون اآلية عامة ف�ي ك�ل م�ن يش�رى نفس�ه ابتغ�اء مرض�ان هللا .والعموم في سبب النزول هنا أليق :قلت 

(ابن عطيةقال .يبيع :أي
329F

330(  
  :ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري،] 20 :[ يوسف﴾وشروه بثمن بخس ﴿ومنه ،معناه يبيع﴾يشري ﴿و 

 .. ِمْن بَْعِد بْرٍد ُكْنَت هَاَمه.َوَشرْيُت برداً لَْيتَنِي                               
التضحية للدين بأي ش�كل م�ن األش�كال وهللا  أو،الهجرة في سبيل هللا أو،قلت: فيشمل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

_______________ 
 )95/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )323(
 المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري ]807المؤلف: نور الدين الهيثمي [ )679ح (  694/2مسند الحارث  )324(

 1992 - 1413الطبعة: األولى، المدينة المنورة -الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
 وهو  مرسل وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف.  368/2تفسير ابن أبي حاتم  2عدد األجزاء: 

) قال:أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد هللا بن محمد بن ميكال أنا عبدان األهوازي ثنا زيد بن الحريش ثنا يعقوب بن محمد  5706ح ( 452/3مستدرك الحاكم  )325(
ومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب ليس فيه التصريح بسبب النزول وفيه مجاهيل  والمعجم الكبير الزهري ثنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي وعم

 ) أرسله سعيد عن صهيب. 7296ح ( 31/8
 به.--حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ) قال: أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا 5700ح (   450/3مستدرك الحاكم  )326(
به وإسماعيل القاضي --) أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب عن حماد 5700ح (   450/3مستدرك الحاكم  )327(

ان إسماعيل فاضال عالما متقنا فقيها على مذهب مالك بن أنس شرح مذهبه ولخصه واحتو له وكهو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد قال الخطيب في تاريخ بغداد 
ني له ترجمة في سير أعالم النبالء وصنف المسند وكتبا عدة في علوم القرآن وذكره ابن حبان في الثقات،أما شيخ الحاكم فهو أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار األصبها

أبو العباس  هو اإلمام القدوة المحدث،قال الحاكم،هو محدث عصره كان مجاب الدعوة لم يرفع رأسه إلى السماء كما بلغنا نيفا وأربعين سنة،وكان وراقه وغيره قال الذهبي:
هب علمه بدعاء الشيخ عليه انطرسير المصري خانه واختزل عيون كتبه وأكثر من خمس مئة جزء من أصوله فكان أبو عبد هللا يجامله جاهدا في استرجاعها فلم ينجع فيه فذ

 وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد شديد الضعف عن صهيب نحوه. 438  15أعالم النبالء/
 وفي إسناده عدة علل اإلرسال فرواه عن عكرمة مرسال،والتدليس ففيه ابن جريو مدلس قد عنعن،والضعف ففيه سنيد وهو معروف بالضعف  321/2تفسير ابن جرير  )328(
 )40أسباب النزول للواحدي (    )329(
 )229/ 1المحرر الوجيز (   )330(



)82( 
 .تعالى أعلم

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
(لطلب رضا هللا﴾ابتغاء مرضاة هللا ﴿يبذلها ألوامر هللا تعالى  :يعني﴾نفسه ﴿يبيع  :أَيْ ﴾ومن الناس َمْن يشري ﴿

330F

331(. 
 

ۡلِم َكآفَّةٗ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱۡدُخلُوْا فِي ٱلسِّ تِ  يَٰ ِنو إِنَّهُۥ لَُكۡم َعُدوّٞ  َوَال تَتَّبُِعوْا ُخطَُوٰ ۡيطَٰ بِيٞن  ٱلشَّ   ﴾ ۲۰۸مُّ
 

  .أيها الذين آمنوا  أدخلوا في السلم ) ـ اآلية قوله تعالى: (  يا  
عبد هللا  ب�ن س�الم وثعلب�ة واب�ن ي�امين وأس�د وأس�يد ابن�ا كع�ب قال  «: قالعكرمة  أخرج ابن جرير عن .125

ف�دعنا فلنس�بت ،يا رسول هللا يوم السبت يوم كنا نعظمه :وقيس بن زيد  كلهم من يهودوسعيد بن عمرو 
ـ   ﴾الذين آمنوا  أدخل�وا ف�ي الس�لم كاف�ه  يا أيها﴿ :دعنا فلنقم بها بالليل فنزلتف ،فيه وإن التوراة كتاب هللا

(اآلية
331F

332( «. 
 

 ] تعليق[ 
وهو ي�دل عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي أن�اس م�ن ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر عن عكرمه وهو مرسل ضعيف اإلسناد  

نزلت هذه اآلي�ة ف�ي عب�د : قالما أخرجه الواحد من حديث ابن عباس له ويشهد ،أهل الكتاب أرادوا أن يعملوا بشرائعهم بعد إسالمهم
ق�اموا بش�رائعه وش�رائع موس�ى، فعظم�وا الس�بت وكره�وا لحم�ان اإلب�ل  - � -هللا بن سالم وأصحابه، وذلك أنهم حين آمن�وا ب�النبّي 
إن الت�وراة كت�اب هللا ف�دعنا  - � -للنبّي ل  قالواو إنا نقوي على هذا وهذا: قالواوألبانها بعدما أسلموا، فأنكر ذلك عليهم المسلمون، ف

(فلنعمل بها، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
332F

333(. 
عن�ه اب�ن حب�ان دج�ال وض�ع عل�ى اب�ن ج�ريو ع�ن قال في إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو شديد الضعيف. 

(عرف بأبي محمد المفسرابن َعِدي: منكر الحديث يقال في التفسير.و عطاء عن ابن عباس كتاباً 
333F

334(. 
(يعني أهل الكتاب: قال، ﴾ادخلوا في السلم كافة ﴿في قول هللا عز وجل:قال وروى الطبري عن الضحاك  

334F

335(. 
وقيل العم��ل ،اإلس�الم :ب�الفتح والكس��ر. وك�ذلك الم��راد بالس�لم فقي��ل ﴾الس��لم  ﴿ذك��ر اب�ن جري��ر االخ�تالف ف��ي ق�راءة  :قل�ت 

(بطاعة هللا
335F

إن هللا جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بال�دخول : قالوالصواب من القول في ذلك عندي أن ي: قالب عام فورجح كون الخطا.)336
قون بمحمد  ﴾الذين آمنوا﴿في العمل بشرائع اإلسالم كلها، وقد يدخل في وبما ح�اء ب�ه، والمص�دقون بم�ن قبل�ه م�ن األنبي�اء  ،�المصدِّ

الف�ريقين إل�ى العم�ل بش�رائع اإلس�الم وح�دوده، والمحافظ�ة عل�ى فرائض�ه الت�ي والرسل، وما جاءوا به، وقد دع�ا هللا ع�ز وج�ل ك�ال 
(، فال وجه لخصوص بعض بها دون بعض"اإليمان"فرضها، ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك، فاآلية عامة لكل من شمله اسم

336F

337(. 
عل�ى مقاوم�ة عم�وم اآلي�ة وهللا فسبب النزول م�ع ض�عفه ال يق�وى  ،اإلمام ابن جرير رحمه هللا هو المتجهقاله الذي  :قلت 

 تعالى أعلم.
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ْلمِ  ﴿  في اإلسالم  :أَيْ ﴾يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّ
 .في جميع شرائعه :أيْ ،جميعاً  :أيْ ﴾كافة ﴿
 آثاره ونزغاته  :أيْ ﴾وال تتبعوا خطوات الشيطان ﴿
 .ظاهر العداوة.﴾إنه لكم عدوٌّ مبين  ﴿
أن  أو،فال يح�ق لن�ا أن ن�ومن ب�بعض ونكف�ر ب�بعض،عباده بالدخول في اإلسالم والعمل بطاعة هللا ب�دون اس�تثناء يأمر هللا 

وعلل ،ونهانا هللا عز وجل عن اتباع طرق ووس�ائل الش�يطان،نأخذ بطاعة وندع أخرى بل يجب علينا قبول كل ما جاء عن هللا تعالى
أعاذن�ا هللا والم�ؤمنين والمؤمن�ات م�ن ط�رق ،حيلة في إضالل المؤمنين عن طري�ق هللاذلك بأنه عدو مبين ظهر بين العداوة ال يدخر 

(الشيطان
337F

338(. 
  

ا  ٓاُء َوُزۡلِزلُوْا َحتَّىٰ أَۡم َحِسۡبتُۡم أَن تَۡدُخلُوْا ٱۡلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ ۡتهُُم ٱۡلبَۡأَسآُء َوٱلضَّ سَّ ثَُل ٱلَِّذيَن َخلَۡوْا ِمن قَۡبلُِكۖم مَّ يَقُوَل  يَۡأتُِكم مَّ
ِ قَِريٞب  ِۗ أََالٓ إِنَّ نَۡصَر ٱلَّ ُسوُل َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َمَعهُۥ َمتَٰى نَۡصُر ٱلَّ  ﴾  ۲۱٤ ٱلرَّ

  
 .حسبتم أن تدخلوا الجنة)ـ  اآلية أم ( :قوله تعالى     

وأص�حابه  �أصاب النبي ،نزلت هذه اآلية في يوم األحزاب«: قالقتادة  نعبد الرزاق أنبأنا معمرعقال  .126

_______________ 
 ). 55الوجيز للواحدي (    )331(
 مرسل ضعيف اإلسناد.  324/2تفسير الطبري  )332(
 )40أسباب النزول للواحدي (    )333(
 )210/ 8لسان الميزان ت أبي غدة (   )334(
 )256/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )335(
 )252/ 4ع البيان (تفسير الطبري) (جام   )336(
 )257/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (    )337(
 )55الوجيز للواحدي (  )338(



)83( 

 

(يومئذ بالء وحصر
338F

339( «. 
 
 ] تعليق[
وذكر ابن جرير ك�ذلك ع�ن .أن اآلية نزلت في غزوة اآلحزاب هذا األثر عن قتادة وهو يدل على ذكر المؤلف رحمه هللا  

(السدي ما يوافق هذا القول
339F

الض�ر  وأص�حابه المدين�ة اش�تد �عط�اء: لم�ا دخ�ل رس�ول هللا ق�ال و: ق�الوذكر الواحدي سبباً آخ�ر ف .)340
عليهم، بأنهم خرجوا بال مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا هللا ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرس�ول 

(اآلية - ﴾حسبتم أم ﴿ الى تطيبا لقلوبهم وأسر قوم من االغنياء النفاق، فأنزل هللا تع �هللا 
340F

341(. 
وقد ذك�ر اإلم�ام الطب�ري الق�ول  ،أحداً من أهل العلم رجح أحدهما على اآلخر ولم أجد،كال القولين محتمل من اآلية :قلت 

 .وهللا تعالى أعلم .أنها نزلت في غزوة الخندق ولم يذكر الثاني : األول
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
  .واألمر بالصبر على الشدائد،خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم :﴾َحِسْبتُْم  أم  ﴿
ا يَأْ  ﴿  .أي ال تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم﴾تُِكمَولَمَّ
ثَُل الذين ﴿  .أي حالهم؛ وعبَّر عنه بالمثل ألنه في شدته يضرب به المثل﴾مَّ
ن إخب��اراً مت��ى نص��ر هللا؟ وأن يك��و: ق��الوايحتم��ل أن يك��ون جواب��اً لل��ذين ﴾أال إِنَّ نَْص��َر هللا قَِريبٌ  ﴿ب��التخويف والش��دائد ﴾َوُزْلِزلُواْ  ﴿

(متى نصر هللا :الذين معهقال ذلك لما قال إِن الرسول  :وقيل،مستأنفاً 
341F

342(. 
فإن أمر ال�دعوة ،ال سيما إذا كان في سبيل الدعوة إلى هللا،قلت: في اآلية حث للمؤمنين على الصبر على البالء والضراء 

ونص�ر هللا تع�الى قري�ب م�ن  .تلون ث�م تك�ون له�م العاقب�ةيب،وهو طريق المرسلين وأتباعهم إل�ى ي�وم ال�دين،محفوف بالبالء والضراء
 المؤمنين جعلنا هللا منهم.

 
ۡن َخۡيرٖ  ٴَ يَسۡ  ۲۱٤ ﴿ ِكيِن  لُونََك َماَذا يُنفِقُوَنۖ قُۡل َمآ أَنفَۡقتُم مِّ َمٰى َوٱۡلَمَسٰ لَِدۡيِن َوٱۡألَۡقَربِيَن َوٱۡليَتَٰ بِيِلۗ َوَما فَلِۡلَوٰ َوٱۡبِن ٱلسَّ

َ بِهِۦ َعلِيمٞ فَإِنَّ ٱ ۡن َخۡيرٖ تَۡفَعلُوْا مِ   ﴾۲۱٥ لَّ
 

 .قوله تعالى: ( يسألونك ماذا ينفقون) ـ اآلية   
 ﴿:؟  فنزل�تأي�ن يض�عون أم�والهم : �سأل المؤمنون رسول هللا «: قالابن جريج  أخرج ابن جرير عن .127

(ـ اآلية ﴾يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير
342F

343(«. 
م�اذا ننف�ق  :سأل النبي صلى هللا  عليه وس�لم،أن عمرو بن الجموح «بي حيان أ وأخرج ابن المنذر عن .128

(من أموالنا وأين نضعها؟  فنزلت 
343F

344(«      
 
 ]تعليق[
أي��ن يض��عون  �ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا أث��رين ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة أم��ا األول ف��ي أن الم��ؤمنين س��ألوا النب��ي  

 .وروى ابن جرير نحوه عن قتادة ومجاهد فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه هللامرسل  فهذا األثر،فنزلت اآلية إرشاد لهم،أمولهم
فقد روى الواح�دي م�ن طري�ق اب�ن عب�اس م�ن رواي�ة أب�ي ص�الح  .وأما األثر الثاني في أنها نزلت في عمرو بن الجموح 

يا رسول هللا بماذا نتصدق؟ وعلى من ننفق؟ : قالوكان شيًخا كبيًرا ذا مال كثير، ف،أنها نزلت فى عمرو بن الجموح األنصاري :عنه
(فنزلت هذه اآلية

344F

 .وهو شاهد لما قبله لكن إسناده ضعيف .)345
إن ل�ي دين�ارين، : ق�الأنفقه على نفسك، ف: قالف إن لي ديناراً ": قالف �أنها  نزلت في رجل أتى النبي :وروي سبب ثالث 
إن ل�ي : ق�الأنفقه�ا عل�ى وال�ديك، ف: ق�الإن لي أربع�ة، فقال نفقهما على خادمك، فأ: قالإن لي ثالثة، ف: قالإنفقهما على أهلك، ف: قالف

(رواه الواحدي من رواية عطاء .»أنفقها في سبيل هللا، وهو أخسها: قالإن لي ستة ف: قالأنفقها على قرابتك، ف: قالخمسة، ف
345F

346(. 
ث�م ذكرت�ه بص�يغة الجم�ع وه�ذا س�ائغ ف�ي لغ�ة  الرواي�ة األول�ى أبهم�ت الس�ائلق�ال ب�أن ي الرواي�اتوالجمع بين ه�ذه  :قلت 

لك أبهم الس�ائل والرواية الثالثة على فرض صحتها فكذ.ثم إن هذا السائل جاء مبيناً في الرواية الثانية وهو عمرو بن الجموع،العرب
(يد الثقفي بسنده الواهيالحافظ أخرجه عبد الوهاب بن سعقال ،مبين في الرواية الثانية لكن هذه الرواية ضعيفة اإلسناد وفيها وه

346F

347(. 
 ابن جرير وهذا ال دليل عليه.قال ،ن هذه اآلية منسوخة بآية الزكاةوقد قيل بأ 
ولكن ك�ذلك يحتم�ل أن تك�ون النفق�ة هن�ا عام�ة ،قلت: هو محتمل من اآلية ألن الوالدين ال يجوز أن يخرج له�م م�ن الزك�اة 

 .فتشمل الزكاة وغيرها وهللا تعالى أعلم

_______________ 
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 ]ختصر لآليةتفسير م[ 
بِيلِ  ﴿ أي: اصرفُوها ف�ي ه�ذه الوج�وه. كم�ا ج�اء ف�ي الح�ديث: ﴾قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
  .”أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك"

َ بِِه َعلِيمٌ  َوَما تَْفَعلُوا ِمنْ  ﴿تعالى: قال ثم  أي: مهم�ا َص�َدَر م�نكم م�ن فع�ل مع�روف، ف�إن هللا يعلَُم�ه، وس�يجزيكم عل�ى ذل�ك ﴾َخْيٍر فَإِنَّ هللاَّ
(َذّرةقال أوفَر الجزاء؛ فإنه ال يظلم أحًدا مث
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ۡهِر ٱۡلَحَراِم قِتَالٖ  ٴَ يَسۡ  ﴿ ِ َوُكۡفُرۢ بِهِۦ َوٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم َوإِۡخَراُج َسبِيِل فِيِهۖ قُۡل قِتَاٞل فِيِه َكبِيٞرو َوَصدٌّ َعن  لُونََك َعِن ٱلشَّ ٱلَّ
وُكۡم َعن ِدي أَۡهلِهِۦ ِمۡنهُ  تِلُونَُكۡم َحتَّٰى يَُردُّ ِو َوٱۡلفِۡتنَةُ أَۡكبَُر ِمَن ٱۡلقَۡتِلۗ َوَال يََزالُوَن يُقَٰ ُعوْاو َوَمن أَۡكبَُر ِعنَد ٱلَّ نُِكۡم إِِن ۡستَطَٰ
ٓئَِك  نُكۡم َعن ِدينِهِۦ فَيَُمۡت َوهَُو َكافِرٞ يَۡرتَِدۡد مِ  ُب ٱلنَّاِرۖ هُۡم فَأُْولَٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرِةۖ َوأُْولَٰ لُهُۡم فِي ٱلدُّ َحبِطَۡت أَۡعَمٰ

لُِدوَن   ﴾۲۱۷فِيهَا َخٰ
 

 الشهر الحرام) ـ  اآلية  (يسألونك عن :قوله تعالى   
أن « :لطبراني في الكبير والبيهقي ف�ي س�ننه ع�ن جن�دب ب�ن عب�د هللاأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وا .129

ي�دروا أن  فلق�وا اب�ن الحض�رمي فقتل�وه، ول�م،وبعث عليهم عبد هللا  بن جح�ش،بعث رهطاً   �رسول هللا 
 :قتلتم في الشهر الحرام ف�أنزل هللا  تع�الى: المشركون للمسلمينقال من جمادى،ف أوذلك اليوم من رجب 

بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فل�يس له�م أج�ر قال ـ اآلية. ف ﴾الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن ﴿
حم�ة هللا وهللا  غف�ور ريرج�ون   أولئكإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل هللا ﴿: فأنزل هللا

(رحيم
348F

 أبي�ه ع�ن اء ع�نوأخرجه ابن منده في الصحابة من طريق عثمان بن عط� ]  218[ البقرة .» ﴾ )349
      .ابن عباس

 
 ]تعليق[ 
وله ،وذكر الحافظ ابن حج�ر ف�ي العج�اب أن إس�نادها حس�ن،ذكر المؤلف رحمه هللا هذه الرواية في سبب نزول هذه اآلية 

 بع�ث رس�ول هللا: ق�العن ع�روة ب�ن الزبي�ر، : قالوقد رويت بسياق أطول من هذا رواها اإلمام ابن جرير في تفسيره ف ،اهدعدة شو
عبد هللا بن جحش في رجب َمْقفَلَه من بدر األولى، وبعَث معه بثمانية رهط من المهاجرين، ليس ف�يهم م�ن األنص�ار أح�د، وكت�ب  �

له كتابًا، وأمره أن ال ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أم�ره، وال يس�تكره م�ن أص�حابه أح�ًدا.وكان أص�حاُب عب�د 
بن عبد شمس، ثم من حلفائهم: عبد  -ومن بني أمية  -جرين من بني عبد شمس أبو حذيفة [بن عتبة] بن ربيعةهللا بن جحش من المها

وم�ن بن�ي نوف�ل ب�ن عب�د من�اف  -هللا بن جحش بن رئاب، وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن بن ُحرثان أح�د بن�ي أس�د ب�ن خزيم�ة
ومن بني عدي ب�ن كع�ب ع�امر ب�ن ربيع�ة حلي�ف له�م،  -بن أبي وقاصومن بني زهرة بن كالب: سعد  -عتبة بن غزوان حليف لهم 

وم�ن بن�ي  -وواقد بن عبد هللا بن مناة بن عرين  بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، وخال�د ب�ن البكي�ر أح�د بن�ي س�عد ب�ن لي�ث حلي�ف له�م
إذا نظ�رت إل�ى كت�ابي ه�ذا،  "ذا في�ه: الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء.فلما سار عبُد هللا بن جحش يومين فتح الكتاب ونظ�ر في�ه، ف�إ

د بها   "ق�ال: فلما نظر عبد هللا بن جح�ش ف�ي الكت�اب  .»، وتعلَّْم لنا من أخبارهمقريشاً فسْر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصَّ
بخبر، وقد نهاني أن حتى آتيه منهم  قريشاً أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها  �ألصحابه: قد أمرني رسول هللا قال ، ثم "سمعا وطاعة

 �أستكره أحًدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطل�ق، وم�ن ك�ره ذل�ك فليرج�ع، فأم�ا أن�ا فم�اٍض ألم�ر رس�ول هللا 
ل�ه بُْح�ران،  ق�ال فمضى ومضى معه أصحابه، فلم يتخلَّف عنه[منهم] أح�د، وس�لك عل�ى الحج�از، حت�ى إذا ك�ان بَمْع�ِدن ف�وق الفُ�رع ي

سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيًرا لهما كانا عليه يعتقبانه،  فتخلَّفا عليه ف�ي طلب�ه، ومض�ى عب�د هللا ب�ن جح�ش وبقي�ة  أضلّ 
أصحابه حتى نزل بنخلة، فم�رت ب�ه عي�ٌر لق�ريش تحم�ل زبيبً�ا وأَدًم�ا وتج�ارةً م�ن تج�ارة ق�ريش  فيه�ا م�نهم عم�رو ب�ن الحض�رمي، 

وأخوه نوفل بن عبد هللا ب�ن المغي�رة المخزومي�ان، والحك�م ب�ن كيس�ان م�ولى هش�ام ب�ن المغي�رة فلم�ا  وعثمان بن عبد هللا بن المغيرة،
ُعّم�ار! ف�ال : ق�الوارآهم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريبًا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وقد كان حلق رأسه، فلما رأوه أمن�وا و

الق�وم: وهللا ل�ئن ت�ركتم الق�وَم ه�ذه الليل�ة لي�دُخلُنَّ الح�رم ق�ال ي�وم م�ن جم�ادى، ف بأس علينا منهم. وتشاور الق�وم ف�يهم، وذل�ك ف�ي آخ�ر
قت�ل فليمتنُعنَّ به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام! فترّدد القوم فهابوا اإلقدام عليهم، ث�م ش�ُجعوا عل�يهم، وأجمع�وا عل�ى 

بد هللا التميمي عمَرو بن الحضرمّي بسهم فقتله، واستأسَر عثمان ب�ن عب�د هللا، من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم. فرمى واقُد بن ع
 والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد هللا فأعجزهم.

بالمدينة وقد ذكر بعض آل عبد هللا بن جحش أّن  �وقدم عبد هللا بن جحش وأصحابه بالعير واألسيرين، حتى قدموا على رسول هللا 
 �مما غنمتم الخُمس.وذلك قبل أن يُفرُض الخمس من الغنائم، فعزل لرس�ول هللا  �ألصحابه: إّن لرسول هللا قال عبد هللا بن جحش 

_______________ 
 )572/ 1تفسير ابن كثير (   )348(
 102/3) مسند أبي يعلى 1670ح (  162/2) المعجم الكبير  17523ح ( 11/9) سنن البيهقي الكبرى 8803ح (  249/5سنن النسائي الكبرى  350/2تفسير ابن جرير  )349(

يب التهذيب بينه وبين الحضرمي بن الحق وقال: انهما اثنان ونقل عن ) في إسناده حضرمي بن الحق وهو مجهول،وأبهمه النسائي في روايته،وفرق الحافظ في تهذ 1534ح (
ق�ال الهيثم�ي ف�ي  340/2ه�ذيب ابن حبان الفرق بينهما،فقال الذي يروي عنه سليمان التيمي ال أدري من هو،ونقل عن اب�ن الم�ديني قول�ه مجه�ول، انظ�ر ترجمت�ه ف�ي ته�ذيب الت

طبري في التفسير من رواية أبي مالك األشعري وفي إس�ناده أب�و جعف�ر ال�رازي ق�ال الطبري:ح�دثت ع�ن عم�ار ب�ن الحس�ن ففي�ه مجمع الزوائد:رجاله ثقات قلت:له شاهد عند ال
عب�اس بس�ند  انقطاع وضعف،وروي مرسال عن قتادة بنفس إسناد ابن جرير،وكذلك ع�ن مجاه�د مختص�را بس�ند ض�عيف وع�ن الزه�ري أيض�ا وأخ�رج ل�ه ش�اهد أيض�ا ع�ن اب�ن

 ء عن أباء.ضعيف جدا أبنا
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م�ا أم�رتكم بقت��ال ف�ي الش�هر الح��رام! فوق�ف العي��ر : ق��ال �ُخم�س العي�ر، وقس��م س�ائرها عل�ى أص��حابه فلم�ا ق�دموا عل��ى رس�ول هللا 
ذلك، ُسقط في أيدي القوم، وظن�وا أنه�م ق�د هلك�وا، وع�نَّفهم المس�لمون  �رسول هللا ال قواألسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا فلما 

ق�ريش: ق�د اس�تحّل محم�د قال�ت له�م: ص�نعتم م�ا ل�م ت�ؤمروا ب�ه وق�اتلتم ف�ي الش�هر الح�رام ول�م ت�ؤمروا بقت�ال! و ق�الوافيما صنعوا، و
م�ن ي�ردُّ ذل�ك عل�يهم م�ن المس�لمين مم�ن ق�ال روا. [فيه الرجال] فوأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدَم، وأخذوا فيه األموال وأس

: عم�رو ب�ن الحض�رمي قتل�ه واق�د ب�ن -  �تتفاءل بذلك على رس�ول هللا -يهود قالت كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى! و
الح�رب! فجع�ل هللا عل�يهم ذل�ك ، وق�دت "وواقد ب�ن عب�د هللا "، َحَضرت الحرُب!"الحضرميّ "، عمرت الحرب! و"عمرو "عبد هللا!

 وبهم.
(الحرام قتال فيهيسألونك عن الشهر  "فلما أكثر الناُس في ذلك أنزل هللا جل وعز على رسوله:

349F

 انتهي .»)350
 وقد روي في سبب نزول هذه اآلية روايتان آخريان. 

ضمري وهو ال يعلم أنهما كانا عند النبي وري أن سبب نزولها أن رجلين من بني كالب لقيا عمرو بن أمية ال :اإلمام القرطبيقال 
(فنزلت اآلية،قتلهما في الشهر الحرام :قريشقالت ف،وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما �

350F

والقول بأنها نزلت في قصة قال ثم  .)351
 عبد هللا بن جحش أشهر وأكثر.

وردوه عن   �صدوا رسول هللا  ن المشركين إ«: الرواية الثالثة: أخرجها ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس 
القتال في   �فعاب المشركون على رسول هللا  ،ففتح هللا على نبيه في شهر حرام من العام المقبل،في شهر حرام،المسجد الحرام

 .)351F352(هومن القتال في﴾قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر ﴿ :هللاقال ف،شهر حرام
(وال خالف بين أهل التأويل جميًعا أن هذه اآلية نزلت في سبب قتل ابن الحضرمي :اإلمام ابن جريرقال  

352F
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 .قدماإلمام القرطبي المت ينضم إليه قول،هذا ما رجحه ابن جرير رحمه هللاقلت  
 

 [مسألة]
على أنه نسخ تحريمه، ونص عل�ى  :فالجمهورنسخ؛  أوالعلماء في حكم القتال في األشهر الحرم هل تحريمه باق  اختلف 

اس�تدلوا رجح�ه بع�ض المت�أخرين وإلى بق�اء تحريم�ه، و :طائفة من السلف منهم عطاء ذهبتاإلمام أحمد و غيره من األئمة. ونسخه 
خين أن منس�وخ، وف�ي المس�ند والح�اكم وص�ححه عل�ى ش�رط الش�ي وقي�ل ل�يس فيه�ا،المائدة من آخر ما ن�زل م�ن القرآنبآية المائدة، و
(وجدتم فيها ح�رام فحرم�وه [ هي آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حالل فاستحلوه و ما قالت:هللا عنه  عائشة رضي
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روى ] و )354
الح�رام إال أن يغ�زى  [ لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغزو ف�ي الش�هر: قالعن جابر  اإلمام أحمد في مسنده يإسناد صحيح

(قام حتى ينسلخيغزو فإذا حضره أو
354F

النبي صلى هللا عليه و سلم حاصر الطائف في شوال فلما دخ�ل ذو القع�دة  ذكر بعضهم أن] و )355
م�ا بلغ�ه أن ذل�ك ال عثم�ان قت�ل فب�ايع عل�ى القت�ال ث�م ل كذلك في عمرة الحديبية لم يقات�ل حت�ى بلغ�ه أنيقاتل بل صابرهم ثم رجع و لم

ل�م ينق�ل الجه�اد وسلم بف�تح ال�بالد ومواص�لة القت�ال وتغلوا بعد النبي صلى هللا عليه واشالجمهور بأن الصحابة  استدلحقيقة له كف و
(أعلم طالب له في شيء من األشهر الحرم وهذا يدل على إجماعهم على نسخ ذلك و هللا هوم أنه توقف عن القتال وعن أحد منه
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 ]تفسير مختصر لآلية[
 ﴿: ق�الثمَّ ابتدأ ف﴾قل قتاٌل فيه كبير ﴿وعن قتاٍل فيه  :أَيْ ﴾عن الشهر الحرام قتاٍل فيه ﴿مون هم المسل :وقيل.المشركين :يعني﴾يسألونك ﴿

بال ﴾وكف�ر ب�ه ﴿وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبي�ة  �صدَّ المشركين رسوَل هللا  :يعني.طاعته :أَيْ ﴾عن سبيل هللا ﴿ومنٌع ﴾وصد
 ﴿وأصحابه حين أُخرجوا من مكَّة  �رسول هللا  :يعني.أهل المسجد :أَيْ ﴾وإخراج أهله ﴿رام وصدٌّ عن المسجد الح :أَيْ ﴾والمسجد الحرام ﴿

 :يعني﴾وال يزال�ون ﴿قتل السِّرية المش�ركين ف�ي رج�ب  :يعني﴾أكبر من القتل ﴿والشِّرك  :أَيْ ﴾عند هللا والفتنة ﴿وأعظم ِوْزراً ﴾منه أكبرُ 
يرج�ع فيم�وت عل�ى  :أَيْ ،اِإلس�الم﴾إن استطاعوا ومن يَْرتَِدْد م�نكم ع�ن دينه ﴿الكفر  إلى﴾يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ﴿المشركين 

([ بطلت أعمالهم .اآلية ﴾ ...حبطت أعمالهم أولئكف ﴿الكفر 
356F

357([. 
  

فُِع لِلنَّاِس َوإِۡثُمهَُمآ أَ  لُونََك َعِن ٱۡلَخۡمِر َوٱۡلَمۡيِسِرۖ قُۡل فِيِهَمآ إِۡثمٞ  ٴَ يَسۡ  ﴿ لُونََك َماَذا يُنفِقُوَنۖ  ٴَ ِمن نَّۡفِعِهَمۗا َويَسۡ ۡكبَُر َكبِيٞر َوَمنَٰ
ِت لََعلَُّكۡم تَتَفَكَُّروَن  ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱلَّ ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرِةۗ َيَسۡ  ۲۱۹قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ َكَذٰ َمٰىۖ قُۡل إِۡصَالحٞ  ٴَ فِي ٱلدُّ  لُونََك َعِن ٱۡليَتَٰ

نُُكۡمو َوٱ َوإِن َخۡيرۖٞ لَّهُۡم  َ َعِزيٌز َحِكيمٞ تَُخالِطُوهُۡم فَإِۡخَوٰ ُ َألَۡعنَتَُكۡمو إِنَّ ٱلَّ ُ يَۡعلَُم ٱۡلُمۡفِسَد ِمَن ٱۡلُمۡصلِِحو َولَۡو َشآَء ٱلَّ  لَّ
۲۲۰ ﴾ 

 
 الخمر)  يأتي حديثها في سورة المائدة.  (يسألونك عن :قوله تعالى   
 ون).(ويسألونك ماذا ينفق :قوله تعالى   

أن نف�ًرا م�ن الص�حابة ح�ين أم�روا  « :عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس أوأخرج ابن أبي حاتم من طريق س�عيد  .130
فم�ا ،إن�ا ال ن�دري م�ا ه�ذه النفق�ة الت�ي أمرن�ا به�ا ف�ي أموالنا: ق�الواف  �أتوا النب�ي  ،بالنفقة في سبيل هللا

_______________ 
 )303/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )350(
 )41/ 3تفسير القرطبي ـ  (   )351(
 )385/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )352(
 )301/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )353(
 2/311والحاكم 6/188المسند    )354(
 3/334،345أحمد في مسنده   )355(
 منقول   )356(
 )57(  الوجيز للواحدي   )357(



)86( 
(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴿ :ننفق منها فأنزل هللا

357F

358( ﴾ «. 
ي�ا رس�ول هللا إن  :ق�االف   �أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رس�ول هللا   «أيضاً عن يحيى أنه بلغه  وأخرج .131

(فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل هذه اآلية،لنا أرقاء وأهلين
358F

359( «. 
 

 ] تعليق[ 
ويس�ألونك م�اذا ﴿ن�ا وه.ي�ةاآل - ﴾يس�ألونك م�اذا ينفق�ون ق�ل م�ا أنفق�تم م�ن خي�ر فللول�دين واألق�ربين﴿قد تقدم في قوله تعالى  

(ما فضل من المال عن العيال :الواحدي أَيْ قال يعنى المال الزائد عن الحاجة  :الفضل "بالعفو "والمراد ﴾ينفقون قل العفو
359F

360( . 
والث�اني أن الس�ؤال ك�ان بواس�طة مع�اذ ب�ن جب�ل  .»أن نف�راً م�ن الص�حابة س�ألوا«األول أثر اب�ن عب�اس وذكر هنا أثرين  

ك�م : قال] 215 :[البقرة ﴾ قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْينِ ﴿اإلمام القرطبي أنها نزلت في عمرو بن الجموح لما نزلت وقد ذكر ،وثعلبة
(فنزل ؟أنفق

360F

361(. 
ْي�ٍر قُ�ْل َم�ا أَْنفَْق�تُْم ِم�ْن خَ ﴿فيك�ون اآلي�ة اآلول�ى س�ؤال ع�ن مس�تحقي الص�دقة فب�ين هللا تع�الى مس�تحقي الص�دقة بقول�ه  :قلت 

 وهنا عن مقدار الصدقة. فأمرهم هللا تعالى أن ينفقوا الزائد عن حاجة العيال.  .اآلية -﴾فَلِْلَوالَِدْينِ 
 .على خمسة أقوال ﴾العفو ﴿واختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى 

 .رواه مقسم عن ابن عباس،أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله :أحدها
قال���ه ،أن���ه القص���د ب���ين اإلس���راف واإلقتار :رواه عطي���ة ع���ن اب���ن عب���اس. الثال���ث،م م���ن قلي���ل وكثي���رم���ا تطي���ب ب���ه أنفس���ه :الث���اني
 .وسعيد بن جبير،وعطاء،الحسن
 .مجاهدقاله ،أنه الصدقة المفروضة :الرابع

(عفا األثر إذا خفي ودرس :من قولهم،أنه ماال يتبين عليهم مقداره :الخامس
361F

362(. 
 ﴿وق�رأت ب�الفتح   ﴾العف�وُ ﴿ وه�ي ق�راءة أب�و عم�رو البص�ري فق�رأت بالض�م ﴾العف�و﴿ى كذلك اختلفت القراءة في قوله تع�ال 

 .﴾العفوَ 
 وتوجيه القراءتين كاآلتي:

 .فيكون منصوب بفعل محذوف على أنه مفعول به،أي الزائد :فقل ينفقون العفوَ ﴾يسألونك ماذا ينفقوا ﴿فقراءة النصب معناها 
(هو العفُو وهللا أعلم :مبتدأ محذوف أيوالقراءة الثانية بالرفع على أنه خبر ل

362F

363(. 
 ال؟ أم كذلك اختلف أهل العلم هي هذه اآلية منسوخة بآية الزكاة  

وأبى نس�خها ،فروى السدي عن أش�ياخه أنه�ا نس�خت بالزك�اة،وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه اآلية :اإلمام ابن الجوزيقال 
(آخرون

363F

364(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ف�أرادوا أن يعرف�وا الج�زء ال�ذي ينفقون�ه ﴾وأنفقوا في سبيل هللا ﴿ :فهو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول هللا تعالى﴾لونك ماذا ينفقونيسأ ﴿

ومن هنا .أي ما زاد على حاجتكم وفضل عن نفقتكم على أنفسكم﴾قل العفو ﴿ :من أموالهم في سبيل هللا فأجابهم هللا تابر كوتعالى بقوله
(وراه البخاري» خيرالصدقة ما كان عن ظهر غنى «  �الرسول قال 

364F

365(. 
  
 اليتامى). (ويسألونك عن:قوله تعالى 

وال تقرب�وا م�ال اليت�يم إال ﴿:لم�ا نزل�ت «: ق�الأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس  .132
م�ن ك�ان عن�ده يت�يم انطل�ق .ـ اآلي�ة  ﴾إن ال�ذين ي�أكلون أم�وال اليت�امى﴿] و152[األنعام  ﴾بالتي هي أحسن

 أوفيحبس ل�ه حت�ى يأكل�ه ،فجعل يفضل له الشيء من طعام�ه،فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه
 ويس��ألونك ع��ن﴿: ف��ذكروا ذل��ك لرس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه  وس��لم ف��أنزل هللا،فاش��تد ذل��ك عليهم،يفسد

(اآلية  -﴾اليتامى
365F

366( «. 
 

 ]تعليق[ 
وذكر له طريق�اً أخ�رى مرس�لة ع�ن س�عيد ب�ن ،ورجح الحافظ كونه مرسل،ن ابن عباسذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر ع

_______________ 
 ).381/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )358(
 معضل. 393/2تفسير ابن أبي حاتم  )359(
 )58الوجيز للواحدي (    )360(
 )61/ 3تفسير القرطبي ـ  (   )361(
 )213/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )362(
 )268/ 2التفسير المنير للزحيلي (   )363(
 )213/ 1زاد المسير في علم التفسير ( :  )364(
 )105/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )365(
) س�نن البيهق�ي  3184ح ( 113/2) المستدرك على الص�حيحين 3002ح (  325/1) مسند أحمد   3669ح (  256/6) سنن النسائي  2871ح (  3/ 114سن أبي داود  )366(

ائب وه��و م��ن المختلطين،وق��د روي عن��ه جري��ر وه��و مم��ن روي عن��ه بع��د م��ن روي��ة عط��اء ب��ن الس�� ) 13020 ح ( 251/12) المعج��م الكبي��ر 10140ح (  258/5الكب��رى 
بة بن يونس وغيره ممن روى عنه بعد الختالط،وخص اإلئم�ة بع�ض ال�رواة فق�الوا: ب�أن رواي�تهم عن�ه قب�ل االخ�تالط م�نهم الس�فيانان والحم�ادان وش�عا االختالط،كذلك إسرائيل

رجه الطبراني عن ابن عباس أيضا،وفي إسناده علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس،وك�ذلك في�ه عب�د هللا  وليس من روي هذا الحديث عنه من هؤالء،وله شاهد أخ
 بن صالح كاتب الليث بن سعد متكلم فيه. 



)87( 

 

كان أهل البيت يكون عندهم األيتام ف�ي حج�ورهم فيك�ون لليت�يم  "قال: عن سعيد بن جبير .جبير لكن سياقها أتم مما ذكره المؤلف
يكون ألهل اليتيم الص�رمة م�ن الغ�نم ويك�ون  أوم الصرمة من الغنم ويكون الخادم ألهل البيت فيبعثون خادمهم فيرعى غنم األيتا

يك�ون الطع�ام لأليت�ام ويك�ون الخ�ادم  أوالخادم لأليتام فيبعثون خادم األيتام فيرعى غنهم ف�إذا ك�ان الرس�ل وض�عوا أي�ديهم جميع�ا 
م األيت�ام أن يص�نع ألهل البيت فيأمرون خادمهم فيصنع الطعام ويك�ون الطع�ام أله�ل البي�ت ويك�ون الخ�ادم لأليت�ام في�أمرون خ�اد

ه�ذه : قالوا،اآلي�ة ]10النس�اء اآلي�ة [ ﴾إن ال�ذين ي�أكلون أم�وال اليت�امى ظلم�ا﴿الطعام فيضعون أيديهم جميعا فلما نزلت ه�ذه اآلي�ة 
إن الغ�نم ق�د بقي�ت ل�يس له�ا : ق�الواف �موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطتهم فشق عليهم ذلك فشكوا ذلك إل�ى رس�ول هللا 

(ويسألونك عن اليتامى﴿فنزلت هذه اآلية ،قد سمع هللا قولكم فإن شاء أجابكم: قالف،لطعام ليس له من يصنعهراع وا
366F

367(﴾. 
(وذكر الحافظ له شواهد عن الشعبي وقتادة وغيرهما

367F

368(. 
 : قالوفي سبب نزول هذه اآلية قول آخر ذكره اإلمام الطبري في تفسيره ف 
واجتنابه من أخالق العرب، فاستفتوا في ذلك لمشقته عليهم، ف�أفتوا بم�ا بيَّن�ه هللا ف�ي كتاب�ه.  آخرون: بل كان اتقاء مال اليتيمقال و

�ون م�ن أم�والهم ش�يئًا، ليتامي﴾ويسألونك عن ا ﴿ثم أسند عن الضحاك في قوله: ، كانوا في الجاهلية يعظِّمون شأَن اليت�يم، ف�ال يمسُّ
ابهم في اإلسالم َجْهٌد شديد، حتى احتاجوا إلى أموال اليتامى، فسألوا نب�ي هللا وال يركبون لهم دابة، وال يطعمون لهم طعاًما. فأص

: رك�وب الداب�ة، وخدم�ة الخ�ادم، "بالمخالط�ة"، يعن�ي﴾وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴿عن شأِن اليتاَمى وعن مخالطتهم، فأنزل هللا: �
(وشرَب اللبن

368F

 لفظه أتم. .وأخرج له شواهد عن ابن عباس وغيره وسقت هذا األثر ألن)369
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

أبو جعفر: فتأويل اآلية إًذا: ويسألك ي�ا محم�د أص�حابك ع�ن م�ال اليت�امى، وخلطه�م أم�والهم ب�ه ف�ي النفق�ة والمطاعم�ة قال 
لكم عل�يهم بإص�الحكم أم�والهم  م�ن غي�ر َمْرِزئ�ة ش�يء م�ن أم�والهم،  وغي�ر أخ�ذ  -والمشاربة والمساكنة والخدمة، فقل لهم: تفضُّ

ج�امع البي�ان لك�م أج�ًرا، لم�ا لك�م ف�ي ذل�ك م�ن األج�ر   خي�ُر لك�م عن�د هللا وأعظ�مُ  -وض م�ن أم�والهم عل�ى إص�الحكم ذل�ك له�م ع
فتش�اركوهم ب�أموالكم  "وإْن تخ�الطوهم"والثواب  وخيٌر لهم في أموالهم في عاجل دني�اهم، لم�ا ف�ي ذل�ك م�ن ت�وفر أم�والهم عل�يهم

وا م��ن أم��والهم عوًض��ا م��ن قي��امكم ب��أمورهم وأس��بابهم وإص��الح أم��والهم ف��ي نفق��اتكم ومط��اعمكم ومش��ارب كم ومس��اكنكم، فتض��مُّ
أموالهم، فهم إخوانكم، واإلخوان يعين بعضهم بعًضا، ويكنُ�ُف بعض�هم بعًض�ا،  ف�ذو الم�ال يع�يُن ذا الفاق�ة، وذو الق�وة ف�ي الجس�م 

إن خ�الطتموهم ب�أموالكم  فخلط�تم طع�امكم بطع�امهم،  يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذك�ره: ف�أنتم أيه�ا المؤمن�ون وأيت�امكم ك�ذلك،
وشرابكم بشرابهم، وسائر أموالكم بأموالهم، فأصبتم من أموالهم فَْضل َمْرفَق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم ووالئهم، ومعان�اة 

 عليه وألزمه  فذلك لكم ح�الٌل، ألنك�م أسبابهم، على النظر منكم لهم نظَر األخ الشفيق ألخيه، العامل فيما بينه وبينه بما أوجب هللا
(إخوان بعضكم لبعض

369F

370(. 
 

ِت َحتَّٰى يُۡؤِمنَّو َوَألََمةٞ  ﴿ ۡشِرَكةٖ  ۡؤِمنَةٌ َخۡيرٞ مُّ  َوَال تَنِكُحوْا ٱۡلُمۡشِرَكٰ ن مُّ َحتَّٰى َولَۡو أَۡعَجبَۡتُكۡمۗ َوَال تُنِكُحوْا ۡلُمۡشِرِكيَن  مِّ
ۡشِركٖ  ۡيرٞ ۡؤِمٌن خَ مُّ  يُۡؤِمنُوْاو َولََعۡبدٞ  ن مُّ ُ يَۡدُعٓوْا إِلَى ٱۡلَجنَِّة َوٱۡلَمۡغفَِرِة بِإِۡذنِِهۦۖ َولَۡو أَۡعَجبَُكۡمۗ  مِّ ٓئَِك يَۡدُعوَن إِلَى ٱلنَّاِرۖ َوٱلَّ أُْولَٰ

تِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَّهُۡم يَتََذكَُّروَن   ﴾۲۲۱َويُبَيُِّن َءايَٰ
 

 يؤمن). (وال تنكحوا المشركات حتى :قوله تعالى     
نزل��ت ه��ذه اآلي��ة ف��ي اب��ن أب��ي مرث��د  «: ق��المقات��ل  أخ��رج اب��ن المن��ذر واب��ن أب��ي ح��اتم والواح��دي ع��ن .133

 .)370F371( »وكانت ذات حظ وجمال فنزلت  ،في عناق أن يتزوجها وهي مشركة  �استأذن النبي ،الغنوي
 .(وألمة مؤمنة) ـ اآلية :قوله تعالى  

نزلت هذه اآلية ف�ي عب�د هللا  ب�ن   «: قالابن عباس  نأبي مالك ع أخرج الواحدي من طريق السدي عن .134
: ق��الف��أخبره، و �وأن��ه غض��ب عليه��ا فلطمه��ا، ث��م أن��ه ف��زع ف��أتى النب��ي ،اءدكانت ل��ه أم��ة س��و،واح��ةر

(فأنزل هللا ه�ذه اآلي�ة،ي�نكح أم�ة: ق�الوافطعن علي�ه ن�اس و،ألعتقنها وألتزوجنها ففع�ل
371F

وأخرج�ه اب�ن .» )372
 السدي منقطعاً.  جرير عن

 
 ]عليقت[ 
والث�اني متعل�ق بقول�ه .﴾وال تنكح�وا المش�ركات ﴿أث�رين األول ع�ن مقات�ل وه�و متعل�ق بقول�ه تع�الى ذكر المؤلف رحم�ه هللا  

 -ع�ن اب�ن عب�اس أن رس�ول هللا  أما األثر األول فله شاهد أخرجه الواحدى من طريق الكلبي.﴾وألمة مؤمنة خير من مشركة ﴿تعالى 
ه: مرثد بن أبي مرثد حليفًا لبني هاشم إل�ى مك�ة، ليخ�رج ناًس�ا م�ن المس�لمين به�ا أس�راء؛ فلم�ا ق�دمها لقال بعث رجالً من غني ي - �

ق�ال ويح�ك ي�ا مرث�د أال تخل�و؟ ف قال�ت:لها: عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتت�ه فقال سمعت به امرأة ي
اس�تأذنته ف�ي ذل�ك ث�م  - � -ا، ولكن إن ش�ئت تزوجت�ك، إذا رجع�ت إل�ى رس�ول هللا لها: إن اإلسالم قد حال بيني وبينك وحرمه علين

_______________ 
 )559/ 2قال المؤلف رحمه هللا في الدر المنثور: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (   )367(
 )549/ 1ن األسباب (العجاب في بيا   )368(
 )353/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )369(
 )355/ 4(تفسير الطبري) (   )370(

ـ اآلي�ة،وأما هن�ا فف�ي إس�ناده ): الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة (وقد وردت هذه القصة عند تأويل قوله تعالى   65أسباب النزول للواحدي  398/2تفسير ابن أبي حاتم )371(
 أجد له ترجمة وهو  خالد بن معروف الراوي عن مقاتل وعلى كل حال فهو مرسل.من لم 

 وفي إسناده عمر بن حماد قال الحافظ في لسان الميزان: متروك وفيه أيضا أسباط بن نصر عن السدي.  378/2تفسير الطبري  65اسباب النزول للواحدي  )372(



)88( 
له: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربًا شديًدا ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته بمك�ة انص�رف إل�ى رس�ول قالت تزوجتك، ف

يا رسول هللا، أتح�ل أن أتزوجه�ا؟ ف�أنزل هللا ينه�اه : قالفراجًعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببها،  - � -هللا 
(﴾ َوال تَْنِكحوا اْلمْشِرَكاِت  ﴿عن ذلك قوله: 

372F

373(. 
ة خي�ر وال ش�ك أن األم�ة المؤمن�وقد تقدم الك�الم ع�ن ه�ذا األس�ناد.  .وأما األثر الثاني فهو من طريق السدي عن ابن عباس 

 .من الحرة المشركة لهذه اآلية
 

 [مسألة]
يسألونك  ﴿وسبب ذلك ورود آية المائدة ،ناسخ أوهو منسوخ  له﴾ وال تنكحوا المشركات ﴿تلف أهل العلم في قوله تعالى اخ 

وه�ي  –ن�ة أه�ل الكت�اب ؤمفأحل�ت آي�ة المائ�دة م﴾والمحص�نات م�ن ال�ذين آت�وا الكت�اب م�ن قبلكم ---إلى قوله تعالى  ---ماذا أحل لهم 
وه�ذ ه�و ق�ول  ،لك�ون آي�ة المائ�دة مت�أخرة الن�زول الص�حيحوه�و ،آي�ة المائ�دة ناس�خة آلي�ة البقرة بعض أهل العل�م ب�أنقال ف –العفيفة 

وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حالئل للمس�لمين ل�يس ب�ين أه�ل العل�م بحم�د : قال :اإلمام ابن قدامة مسألةقال جمهور أهل العلم. 
اب�ن ق�ال  .نه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وج�ابر وغي�رهموممن روي ع .هللا اختالف في حل حرائر نساء أهل الكتاب

وروى الخالل بإسناده أن حذيف�ة وطلح�ة والج�ارود ب�ن المعل�ى واذين�ه العب�دي  .وال يصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذلك : المنذر
(تزوجوا نساء من أهل الكتاب

373F

 بالتحريم اإلمامية.قال والذي  :قال .)374
 

 ]آليةتفسير مختصر ل[ 
هذا تحريم م�ن هللا ع�ّز وج�ل عل�ى الم�ؤمنين أن يتزّوج�وا المش�ركات م�ن عب�دة األوث�ان. ث�م إن ك�ان  :الحافظ ابن كثيرقال 

َواْلُمْحَص�نَاُت ِم��َن  ﴿عموُمه�ا م��راًدا، وأنَّ�ه ي��دخل فيه�ا ك��ل مش�ركة م��ن كتابي�ة ووثني��ة، فق�د َخ��ص م�ن ذل��ك نس�اء أه��ل الكت�اب بقول��ه: 
[المائ�دة: ﴾يَن َوال ُمتَِّخ�ِذي أَْخَدانٍ ُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَس�افِحِ اْلُمْؤِمنَاِت َوالْ 

5[)374F375(. 
 .نسبهايعنى لو أعجبتكم الكافرة بمالها وجماله وحسبها و﴾وألمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴿
 

آَء فِي ٱۡلَمِحيِض َوَال تَۡقَربُوهُنَّ َحتَّٰى يَۡطهُۡرَنۖ فَإَِذا تَطَهَّۡرَن فَٱۡعتَِزلُوْا ٱلنِّسَ ى لُونََك َعِن ٱۡلَمِحيِضۖ قُۡل هَُو أَذٗ  ٴَ َويَسۡ  ﴿
بِيَن َويُِحبُّ ٱ َ يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ ُو إِنَّ ٱلَّ   ﴾ ۲۲۲ ۡلُمتَطَهِِّرينَ فَۡأتُوهُنَّ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُكُم ٱلَّ

 
 المحيض) ـ  اآلية  (ويسألونك عن :قوله تعالى    

منهم لم يؤاكلوه�ا ول�م يجامعوه�ا   أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة « :روى مسلم والترمذي عن أنس .135
اص�نعوا ك�ل ش�يء إال  «ـ  اآلي�ة   ﴾المح�يض ويس�ألونك ع�ن ﴿فأنزل:  �فسأل أصحاب النبي ،في البيوت

 .» )375F376(حالنكا
(وأخرج البارودي .136

376F

س�عيد  أوعكرمة  في الصحابة من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن  )377
 .»ـ اآلية  ﴾المحيض  ويسألونك عن﴿فنزلت ،�أن ثابت بن الدحداح سأل النبي  « :ابن عباس عن

(السدي نحوه وأخرج ابن جريرعن .137
377F

378(    . 
 
 ]تعليق[
 .ن في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا هذين األثري 
وق�د رواه المؤل�ف هن�ا مختص�راً وه�و بطول�ه   �أما السبب األول فهو في صحيح مسلم وفيه أن الصحابة س�ألوا النب�ي   

 كما يلي 
النب�ي  �فس�أل أص�حاب النب�ي ،أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يج�امعوهن ف�ي البيوت :عن أنس 

 : �رس��ول هللا قال ف،إل��ى آخ��ر اآلي��ة ﴾ َويَْس��أَلونََك َع��ِن اْلَمِح��يِض قُ��ْل هُ��َو أَذًى فَ��اْعتَِزلُوا النَِّس��اَء فِ��ي اْلَمِح��يضِ ﴿ :تع��الى ف��أنزل هللا،�
فجاء أسيد بن حض�ير ،ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه: قالواف،فبلغ ذلك اليهود "اصنعوا كل شيء إال النكاح"

حت��ى ظنن��ا أن ق��د وج��د ،�فتغي��ر وج��ه رس��ول هللا  ؟أفال نج��امعهن،إن اليه��ود تق��ول ك��ذا وك��ذا،ي��ا رس��ول هللا :اق��ال ب��اد ب��ن بش��ر فوع
 فعرفا أن لم يجد عليهما.،فأرسل في آثارهما فسقاهما،�فخرجا فاستقبلهما هدية من لَبٍَن إلى رسول هللا ،عليهما

لكن عل�ى ف�رض ص�حته ف�الجمع بين�ه وب�ين الس�بب ،وفي إس�ناده ض�عف،داحوالسبب الثاني أن السائل هو ثابت بن الدح�  

_______________ 
 )45أسباب النزول للواحدي (    )373(
الطبع�ة  بي�روت –الناش�ر: دار الفك�ر ه�ـ 620الوف�اة  المؤل�ف: عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي أب�و محم�د )500/ 7فقه اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل الش�يباني ( المغني في   )374(

 10عدد األجزاء: 1405األولى،
 )582/ 1تفسير ابن كثير (   )375(
 214/5) سنن الترمذي 288ح (  152/1) سنن النسائي الصغرى  12376ح ( 132/3ند أحمد   ) مس2165ح ( 250/2) سنن أبي داود  302ح ( 246/1صحيح مسلم  )376(

) س��نن البيهق��ي 3533ح ( 238/6مس��ند أب��ي يعل��ى 1362ح (  195/4) ص��حيح اب��ن حب��ان  644ح (1/ 211) س��نن اب��ن ماج��ة 1053ح (  261/1) س��نن ال��دارمي 2977ح ( 
 )  2052ح ( 273/1) مسند الطيالسي  1396ح ( 1/ 313الكبرى 

محمد بن يحيى بن منده  [البارودي] هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي نسبة الى باورد ويقال ابيورد بليدة بخراسان بين سرخس ونسا،وهو من شيوخ أبي عبد هللا )377(
الطبعة  بيروت –الناشر: دار البشائر اإلسالمية هـ  1345الوفاة  نيالمؤلف: محمد بن جعفر الكتا 128  1األصبهاني المتوفى سنة إحدى وثالثمائةانظر الرسالة المستطرفة/

 1عدد األجزاء:  تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني 1986 – 1406الرابعة،
 حماد تقدم أنه متروك وفي إسناده عمرو بن 381/2إسناد الباوردي الذي ذكره المؤلف فيه محمد ابن أبي محمد مجهول،وأما ابن جرير فرواه عن السدي  )378(



)89( 

 

 .وهذا سائغ معروف من لغة العرب،وعبر عنه بالجمع ، ثابت من الصحابة :بأن يقالاألول 
 وروى أن ذلك كان فعل العرب قبل اإلسالم. 
ل�م يجامعوه�ا ف�ي بي�ت و ل�م  ك�ان أه�ل الجاهلي�ة إذا حاض�ت الم�رأة "فأخرج عبد بن حميد من طري�ق ش�يبان ع�ن قت�ادة:  

(فأنزل هللا تعالى في ذلك وحرم فرجها وأحل ما سوى ذلك.يؤاكلوها في إناء
378F

379(”.  
المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم تساكنها ف�ي بي�ت قال و :الواحديقال  

(فأنزل هللا هذه اآلية ؟يا رسول هللا ما نصنع بالنساء إذا حضن: قالك فعن ذل �كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح رسول هللا 
379F

380(. 
 

 [ من أحكام اآلية] 
اتفق العلماء على حرمة وطء  وقد،الحيضمع اآلثار الواردة معها على حرمة إتيان النساء في وقت  تدل هذه اآلية

ُ  ِحيِض َوال تَْقَربُوهُنَّ َحتَّى يَْطهُْرَن فَإَِذاالنَِّساَء فِي اْلمَ  الحائض، لقوله سبحانه وتعالى: (فَاْعتَِزلُوا تَطَهَّْرَن فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم هللاَّ
 َ ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطهِِّريَن) [البقرة: إِنَّ هللاَّ  ]222يُِحبُّ التَّوَّ

  .ابن كثير: (فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض) يعني: الفرجقال 
ما فوق : قالما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟  :�أبو داود عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه سأل رسول هللا  وروى
 .اإلزار

  .»اصنعوا كل شيء إال النكاح«: قال �وفي صحيح مسلم أن النبي 
  .»هي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرهايباشر امرأة من نسائه و إذا أراد أن �كان رسول هللا « قالت:البخاري عن ميمونة  وفي

 

حائض، فيما فوق السرة وتحت  األحاديث يدل على حرمة الجماع في الفرج، ويبيح للزوج أن يستمتع بزوجته وهي فمجموع هذه
االستمتاع بما  �والمالكية والشافعية، وقد استفادوا هذا التحديد من إباحة النبي  الركبة، واالستمتاع بهذه الصورة هو قول الحنفية

بين  الجسم وما دونه، وهو ما بين السرة والركبة غالباً، وعلة منع االستمتاع بما فوق اإلزار، ألن اإلزار هو الثوب الذي يستر وسط
  .المقاصد السرة والركبة أنه داعية إلى الجماع، ووسيلة إليه، والوسائل لها حكم

 ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع": قال �النبي  رضي هللا عنه أنفقد ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير 
  .»يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه

اصنعوا « :�يستمتع بزوجته، وهي حائض كيف شاء، ما عدا الجماع، لما سبق من قوله  وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للرجل أن
  .»كل شيء إال النكاح

 

  .قريباً من الفرج يملك نفسه إذا باشر وأحوط، وأنسب لحال الناس، فإن منهم من قد اللكن قول الجمهور أرجح 
 

والشافعية على أنه ال شيء عليه إال  ما يجب على من جامع زوجته وهي حائض، فالجمهور من الحنفية والمالكية أما
الدبر، وهذا القول  ألذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء فيينتقل عنها إال بدليل، وألنه وطء حرم ل التوبة، ألن األصل براءة الذمة، وال

  .مروي عن اإلمام أحمد أيضاً 
نصف دينار، لما روى أبو دود  أورواية أخرى، وهي أرجحهما عند الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة: دينار  وذهب اإلمام أحمد في

 أوبدينار  يتصدق"في الذي يأتي امرأته وهي حائض: قال  �أن النبي  والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما
  .والدينار زنته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً  "بنصف دينار

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فاعتزلوا النساء في  ﴿أَْي: قذٌر ودٌم ﴾قل هو أذىً  ﴿ :لهقال ف،عن المحيض �يذكر هللا تعالى سؤال الصحابة للنبي  

 ﴿ :وَمْن قرأ،يغتسلن :أي﴾حتى يَطَّهَّْرنَ  ﴿وال تجامعوهنَّ  :أَيْ ﴾وال تقربوهنَّ  ﴿مجامعتهنَّ إذا حضن  :أَيْ ﴾المحيض
من حيث  ﴿جامعوهنَّ  :أَيْ ﴾فأتوهنَّ  ﴿اغتسلن ﴾فإذا تطهَّرن ﴿توجد الطَّهارة وهي الغسل  :أَيْ ،ينقطع عنهنَّ الدَّم :أَيْ ،بالتَّخفيف﴾يَْطهُْرنَ 

نوب و  ﴾ إنَّ هللا يحب التوابين ﴿ -وهو الفرج  -نُّبه في الحيض بتج﴾أمركم هللا (بالماء من األحداث والجنابات﴾المتطهرين ﴿من الذُّ
380F

381(. 
 

ُموْا  نَِسآُؤُكۡم َحۡرٞث ﴿ َ َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَُّكم مُّ لَُّكۡم فَۡأتُوْا َحۡرثَُكۡم أَنَّٰى ِشۡئتُۡمۖ َوقَدِّ ِر ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِألَنفُِسُكۡمو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ قُوهُۗ َوبَشِّ   ﴾ ۲۲۳لَٰ
     

 (نساؤكم حرث لكم) ـ اآلية.  :قوله تعالى
كان�ت اليه�ود تق�ول إذا جامعه�ا م�ن ورائه�ا ج�اء   «ق�ال: ج�ابر  روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن .138

(( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم :! فنزلتالولد أحول
381F

382(   «. 
ي��ا رس��ول هللا ق��ال ف �ج��اء عم��ر إل��ى رس��ول هللا  «: ق��الاب��ن عب��اس  م��ذي ع��نوأخ��رج أحم��د والتر .139

_______________ 
 )553/ 1العجاب في بيان األسباب (   )379(
 )46أسباب النزول للواحدي (    )380(
 )60الوجيز للواحدي (    )381(
ح (  215/5) س��نن الترم��ذي 2163ح ( 2/ 249) س��نن أب��ي داود 1435ح (  1058/2) ص��حيح مس��لم 4254ح (  1645/4ص��حيح البخ��اري  398/2تفس��ير الطب��ري  )382(

) مس�ند أب�ي 4197ح ( 9/ 512) ص�حيح اب�ن حب�ان 1132ح ( 275/1) س�نن ال�دارمي   1925ح ( 620/1) سنن ابن ماجة  8973ح ( 313/5سنن النسائي الكبرى ) 2978
س�نن البيهق�ي الكب�رى  5ج�زاء: ع�دد األ مك�ان النش�ر: بي�روت الناش�ر: دار المعرف�ة ه�ـ316تأليف: اإلمام أبي عوان�ة يعق�وب ب�ن إس�حاق االس�فرائني ـ س�نة الوف�اة  84/3عوانة 

المؤلف: أبو بكر بن أب�ي ش�يبة، عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن إب�راهيم ب�ن عثم�ان ب�ن خواس�تي العبس�ي (المت�وفى:  ) 16662ح ( 517/3) مصنف ابن أبي شيبة 13880ح (  195/7
 ) الكت�اب: مس�ند الحمي�دي 1263ح ( 532/2مس�ند الحمي�دي  7األج�زاء: ع�دد 1409الطبع�ة: األول�ى،  الري�اض –الناشر: مكتبة الرشد  المحقق: كمال يوسف الحوت هـ)235

  2ع�دد األج�زاء:  تحقي�ق: حبي�ب ال�رحمن األعظم�ي بي�روت , الق�اهرة -الناش�ر: دار الكت�ب العلمي�ة , مكتب�ة المتنب�ي هـ  219الوفاة  المؤلف: عبدهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي
 )  571ح ( 179/1) المعجم األوسط 251ح ( 1/ 251ن الجعد )  مسند اب2024ح ( 21/4مسند أبي يعلى 



)90( 
(حول�ت رحل�ي الليل�ة: قال  ؟»وما أهلكك  «: قال،هلكت

382F

نس�اؤكم ﴿فأنزل هللا  اآلي�ة ،ش�يئاً فل�م ي�رد علي�ه  )383
 ﴾حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

(أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة « 
383F

384( «. 
 «أبي سعيد الخ�دري:  ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعنوأخرج ابن جرير وأبو يعلي و .140

( اآلية - ﴾نساؤكم حرث لكم ﴿فأنزلت: ،فأنكر الناس عليه ذلك،أن رجالً أتى امرأته في دبرها
384F

385(  «. 
(أنزلت هذه اآلية في إتيان النساء في أدبارهن «: قالابن عمر  وأخرج البخاري عن .141

385F

386(«   
 ﴾نساؤكم حرث لكم﴿ :�إنما أنزلت على رسول هللا  «: قالفي األوسط بسند جيد عنه وأخرج الطبراني  .142

(رخصة في إتيان الدبر
386F

387(«.  
ف�أنزل ،ف�أنكر ذل�ك الناس،�بره�ا ف�ي زم�ن رس�ول هللا دأن رجالً أص�اب ام�رأة ف�ي "وأخرج أيضاً عنه  .143

 .» )387F388(﴾نساؤكم حرث لكم﴿ :هللا
إن اب�ن عم�ر وهللا  يغف�ر ل�ه َوِه�َم إنم�ا ك�ان أه�ل ه�ذا   « :ق�الوأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس  .144

كانوا يرون لهم فضالً عليهم ف�ي ،مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب،الحي من األنصار وهم أهل وثن
م���ر أه���ل الكت���اب أنه���م ال ي���أتون النس���اء إال عل���ى أوك���ان م���ن ،فك���انوا يقت���دون بكثي���ر م���ن فعلهم،العلم

(حرف
388F

وكان ه�ذا الح�ي م�ن ،وك�ان ه�ذا الح�ي م�ن األنص�ار ق�د اخ�ذوا ب�ذلك،المرأة وذلك أستر ما تك�ون،)389
فلما ق��دم المه��اجرون ،ق��ريش يش��رحون النس��اء ش��رحاً ويتل��ذذون م��نهن مق��بالت وم��دبرات ومس��تلقيات

إنم�ا كن�ا ن�ؤتى  قال�ت:المدينة تزوج رجل منهم امرأة من األنصار فذهب يصنع بها ذل�ك فأنكرت�ه علي�ه  و
،  ﴾نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴿ :فأنزل هللا،�فبلغ ذلك رسول هللا ،ماعلى حرف فسرى أمره

(أي مقبالت ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد
389F

390(«.   
وكأن حديث أب�ي ،السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول اآلية مشهور:الحافظ بن حجر في شرح البخاريقال 

 ابن عمر فوهمه فيه.وبلغه حديث ،سعيد لم يبلغ ابن عباس
 
 ] تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه سبعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 إذا جامعها من الخلف جاء الولد أحول. : أنها نزلت في قول اليهود :األول
 أنها نزلت في عمر بن الخطاب عندما جامع امرأته من الخلف في القبل. :الثاني

وذك�ر الح�افظ اب�ن حج�ر  .بي سعيد وابن عمر ف�ي الرخص�ة ف�ي إتي�ان النس�اء ف�ي أدب�ارهنعن أ :الثالث والرابع والخامس والسادس
ر ال وتأول��ه كثي��رون بأن��ه إباح��ة للجم��اع ف��ي ال��دب ،رواي��ات ع��دة ع��ن اب��ن عم��ر ف��ي أن اآلي��ة نزل��ت ف��ي إتي��ان النس��اء ف��ي أدب��ارهن

د عن�ه ك�ذلك ع�دم الرخص�ة ف�ي ذل�ك عل�ى م�ا ذك�ره وور ،والقول بأن سبب نزول اآلية اإلتيان في الدبر مشهور عن ابن عم�ر،القبل
وم�ا : ق�الله: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري أف�نحمض له�ن؟ فقال سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فعن   :ابن كثير اإلمام

(مسلم: قال أو-ابن عمر: أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن قال التحميض؟ فذكر له الدبر. ف
390F

391(. 
اب��ن عب��اس عل��ى اب��ن عم��ر تأويل��ه لآلي��ة وإثب��ات أن اآلي��ة نزل��ت ف��ي إتي��ان النس��اء م��ن أدب��ارهن لك��ن ف��ي موض��ع ف��ي إنك��ار  :الس��ابع
ْحَمِن هَُو اْبُن أَبِي بَْكٍر، قُْل�ُت لَهَ�ا: إِنِّ�ي أُِري�ُد : قالويوافقه ما أخرجه اإلمام الدارمي َعِن اْبِن َسابٍِط، ،الحرث َسأَْلُت َحْفَصةَ بِْنَت َعْبِد الرَّ

_______________ 
 بيروت الناشر: دار الكتب العلمية ) 258/ 8هذه كناية عن إتيان النساء من الخلف لكن في القبل ليس في الدبرانظر معناه في تحفة األحوذي (   )383(
 ح 100/10) وق��ال: حس��ن غري��ب األحادي��ث المخت��ارة  2980ح ( 5/ 216الترم��ذي  ) س��نن8977ح (   5/ 314س��نن النس��ائي الكب��رى   2/  397تفس��ير اب��ن جري��ر  )384(

دار النش�ر: مكتب�ة النهض�ة  اسم المحقق: عبد الملك ب�ن عب�د هللا ب�ن ده�يش. تأليف:الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي
) س�نن البيهق�ي الكب�رى 2703ح ( 297/1) مس�ند أحم�د    4202ح ( 516/9) صحيح ابن حبان  96الطبعة: األولى. ( 1410سنة النشر:  مكرمة.مدينة النشر: مكة ال الحديثة.

وكالهم�ا ق�ال ) قلت: في إسناده كال من يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغي�رة 12317ح (  10/12) المعجم الكبير 2736ح (  121/5) مسند أبي يعلى 13903ح (   7/ 198
 .8/191الحافظ عنه في التقريب:صدوق يهم وصححه الحافظ في الفتح 

) وهو حديث معلول أعله أبو ح�اتم ق�ال اب�ن أب�ي  1103ح (  354  2) مسند أبي يعلى/4056ح (   40/3عن عطاء مرسال شرح معاني اآلثار  395/2تفسير ابن جرير  )385(
ف�ي قول�ه ع�ز   �عبد هللا  بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن ابن عم�ر ع�ن النب�ي حاتم:سألت أبي عن حديث رواه لنا محمد بن 

ال  أب�ي ه�ذا ـ في ذلك ق�  �قال أبي: رواه عبد هللا  بن نافع الصائغ عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي  ): نساؤكم حرث لكم (وجل 
في الرخصة فلو كان عن�د زي�د ب�ن أس�لم  ): نساؤكم حرث لكم (أشبه،وهذا ايضا منكر وهو أشبه من حديث ابن عمر،ألن الناس أقبلوا قبل نافع فيما حكى عن ابن عمر في قوله 

المؤل�ف/ الح�افظ أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن   408  1انظر علل ابن أبي حاتم / عن ابن عمر لكانوا ال يولعون بنافع وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته
تق�ديم:  تحقيق: سامي بن محمد ب�ن ج�اد هللا الطبعة: األولى 1عدد األجزاء/  م2003 -هـ 1423 -السعودية/ الرياض  -دار النشر: أضواء السلف  أحمد بن عبد الهادي المقدسي
 عبد هللا بن عبد الرحمن السعد

كان بن عمر رضي هللا عنهما إذا قرأ   :«) ولكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو عن نافع قال 4253ح (  4/ 1645صحيح البخاري  394/2تفسير الطبري  )386(
  » قال أنزلت في كذا وكذاالقرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه،فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: ال 

  750/2) رواه عن شيخه علي بن سعيد الرازي قال  الدارقطني:حدث بأحاديث ال يتابع عليها انظر تذكرة الحفاظ 3827ح (  144/4المعجم األوسط  )387(
ات وباقي اإلسناد ثقات قال الطبراني: لم يروه عن اب�ن أب�ي ) وفي إسناده محمد بن على الصائغ شيخ الطبراني ذكره ابن حبان في الثق 6298ح ( 242/6المعجم األوسط  )388(

 ذئب إال أبو صفوان،وأبو صفوان هذا هو عبد هللا  بن سعيد بن عبد الملك سماه في الرواية قال الحافظ في التقريب: ثقة. 
 قال القاضي عياض:على حرف أي:على جانب غير مستلقية وال مجيبة   )389(
 دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث) 188/ 1آلثار (مشارق األنوار على صحاح ا 
) وقال:  هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على حديث  2791ح ( 212/2) مستدرك الحاكم 2164ح (  249/2سنن أبي داود  )390(

 )  13885ح ( 195/7رى محمد بن المنكدر عن جابر في هذا الباب سنن البيهقي الكب
 )597/ 1ابن كثير تفسير ابن كثير (   )391(



)91( 

 

ا بََدا لََك.  قالت:ْن أَْسأَلَِك َعْن َشْيٍء َوأَنَا أَْستَْحيِي أَْن أَْسأَلَِك َعْنهُ؟ أَ  . فَ : قالَسْل يَا اْبَن أَِخي َعمَّ  قالت:أَْسأَلُِك َعْن إِْتيَاِن النَِّساِء فِي أَْدبَاِرِهنَّ
ثَْتنِي  ُ َعْنهَا،  أم َحدَّ َج َرُجٌل ِم�َن اْلُمهَ�اِجِريَن اْم�َرأَةً ِم�َن َكانَِت اْألَ  قالت:َسلََمةَ َرِضَي هللاَّ ْنَصاُر َال تَُجبِّي، َوَكانَِت اْلُمهَاِجُروَن تَُجبِّي، فَتََزوَّ

�ا أَْن َج�اَء النَّبِ�يُّ َص�لَّى هللاُ  أم اْألَْنَصاِر، فََجبَّاهَا، فَأَبَِت اْألَْنَصاِريَّةُ، فَأَتَْت   َعلَْي�ِه َوَس�لََّم اْس�تَْحيَِت اْألَْنَص�اِريَّةُ َسلََمةَ، فََذَكَرْت َذلَِك لَهَا، فَلَمَّ
نَِساُؤُكْم َحْرٌث لََكْم فَأْتُوا َح�ْرثَُكْم ﴿لَهَا قال فَُدِعيَْت لَهُ، فَ » اْدُعوهَا لِي«: قالَسلََمةَ لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَ  أم َوَخَرَجْت، فََذَكَرْت َذلَِك 

بِيُل اْلَواِحدُ » ِصَماًما َواِحًدا] «223[البقرة:  ﴾ أَنَّى ِشْئتُمْ  َماُم: السَّ (َوالصِّ
391F

392(. 
(نزل��ت ف��ي الع��زل: ق��ال - ﴾ف��أتوا ح��رثكم أن��ى ش��ئتم﴿ -وأخ��رج الواح��دي ع��ن س��عيد ب��ن المس��يب أن��ه س��ئل ع��ن قول��ه  

392F

393( .
(الح�افظ وإس�ناده ض�عيفقال ،يعنى إباحة العزل عن النساء.انتهي

393F

فأتوا ﴿لطب�ري ع�ن س�عيد ب�ن المس�يب:.وف�ي رواي�ة عن�د اإلم�ام ا)394
(، إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فال تعزلوا﴾حرثكم أنى شئتم

394F

395(«. 
(إن شئت فاعزل، وإن شئت فال تعزل: قالوروى الطبري رحمه هللا عن ابن عباس  

395F

396(. 
بن حميد  وجاء نحو ذلك من مرسل خصيف عن مجاهد أخرجه عبد :الحافظقال واختلف الرواية عن مجاهد رحمه هللا  

فسألوا النبي عن ذلك.    "يجتنبون النساء في المحيض فال يجامعوهن في فروجهن و يأتونهم في أدبارهن"من طريقه ولفظه كانوا 
 خصيف والمحفوظ عن مجاهد التشديد في ذلك ال الرخصة.قال هكذا .اآلية ﴾ نساؤكم حرث لكم﴿فأنزل هللا 

ف��ي س��بب  الرواي��اتي إباح��ة إتي��ان النس��اء م��ن جه��ة ال��دبر. وق��د اختلف��ت ي�تلخص مم��ا تق��دم ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة ف�� 
وقيل ،وهو في صحيح البخاري فهذا السبب مقدم على غيره، وقيل في س�ؤال أح�د الص�حابة،فقيل نزلت في عمر بن الخطاب.النزول

 وقيل في العزل.،فنزلت اآلية مبيحة،في تحريم اليهود ذلك
ب�أن اآلي�ة ت�أخر نزوله�ا حت�ى ج�امع عم�ر زوجت�ه م�ن جه�ة دبره�ا وحت�ى س�أل ق�ال في،اوكل هذه اآلثار يمكن الجم�ع بينه 

 . �الصحابة النبي 
فعلى ف�رض ص�حته فه�و تأوي�ل لعم�وم اآلي�ة ال س�بب ن�زول اآلي�ة ،أما العزل الوارد في رواية اب�ن عب�اس ورواي�ة س�عيد 

 وهللا تعالى أعلم .عدمه أومل أوضاع الجماع وكذلك العزل عام يش "أني شئتم  "فعموم اآلية يدل على جواز العزل ألن قوله تعالى 
 

 [ حكم إتيان النساء من الدبر]
والقول بالجواز هو قول لم تقدم رأي عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه في ذلك وأنه كان يرى جواز إتيان النساء من الدبر  

 ة وأنا أذكر كالمه هنا للفائدة.يقل به أحد من األئمة األربعة على ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمي
 وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة �رسوله  حرام في كتاب هللا وسنة "الوطء في الدبر"رحمه هللا  قال  

 .]223البقرة:[ ﴾فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُم نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكمْ  ﴿في كتابه:قال والتابعين وغيرهم، فإن هللا تعالى 
أحول، فسأل المسلمون عن ذلك  أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد وقد ثبت في الصحيح،

 .]223البقرة:[﴾  نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُم﴿األية:  فأنزل هللا هذه �النبي 
أي من أين  "أنى شئتم"وهو موضع الولد  "فأتوا حرثكم"الدبر،  إنما يزرع في الفرج ال في موضع الزرع، والولد "الحرث"و

في إتيان الحروث، والحرث إنما  ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، فال تعالى سمى النساء حرثاً، وإنما رخص شئتم، من قبلها
إن هللا ال يستحيي : قالأنه  �اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي الوطء في الدبر هو  يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر: أن
 هو الدبر وهو موضع القذر، وهللا سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة "الحش"من الحق.. ال تأتوا النساء في حشوشهن. و

س اللواط، ومذهب أبي حنيفة فهذا من جن "أيضاً "عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و
  .حرام ال نزاع بينهم وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك

(صحابهوأ وهذا هو الظاهر من مذهب مالك
396F

 انتهي.)397
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 مزرٌع ومنبٌت للولد  :أَيْ ﴾نساؤكم حرٌث لكم ﴿
 في ِصمام واحٍد. كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون :أَيْ ﴾فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴿
 [وقيل قدموا ألنفسكم يعنى مقدمات الجماع]العمل ل بما يحبُّ ويرضى  :أَي﴾وقدموا ألنفسكم ﴿
 فيما حدَّ لكم من الجماع وأمِر الحائض ﴾واتقوا هللا ﴿
(الذين خافوه وحذروا معصيته﴾وبشر المؤمنين ﴿راجعون إليه  :أَيْ ﴾واعلموا أنكم مالقوه ﴿

397F

398(  
  
  

َ ُعۡرَضةٗ َوَال تَ  ﴿ وْا  ۡجَعلُوْا ٱلَّ نُِكۡم أَن تَبَرُّ َۡيَمٰ ُ َسِميٌع َعلِيمٞ ألِّ  ﴾  ۲۲٤ َوتَتَّقُوْا َوتُۡصلُِحوْا بَۡيَن ٱلنَّاِسو َوٱلَّ
     

 (وال تجعلوا هللا عرضة أليمانكم) ـ  اآلية.   :قوله تعالى 
ـ  اآلية  ﴾جعلوا هللا  عرضة أليمانكموال ت ﴿حدثت أن قوله: ": قالأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج  .145

_______________ 
 ) 724/ 1سنن الدارمي (   )392(
 )48أسباب النزول للواحدي (    )393(
 )563/ 1العجاب في بيان األسباب (   )394(
 )408/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )395(
 ن فيه أبو إسحاق السبيعى مدلس.) إسناده جيد لك408/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )396(
 م 2005هـ/  1426الطبعة: الثالثة،) دار الوفاء 268/ 32مجموع الفتاوى (   )397(
 )60الوجيز للواحدي (    )398(



)92( 
(في شأن مسطح نزلت في أبي بكر

398F

399(  ". 
 

 ]تعليق[ 
وأنها نزلت في أب�ي بك�ر رض�ي هللا عن�ه عن�دما حل�ف أن ال ينف�ق عل�ى .لنزول اآلية واحداً  ذكر المؤلف رحمه هللا هنا سبباً  

فلما خ�اض ،وكان مسطح من الفقراء فذلك كان أبو بكر ينف�ق علي�ه،الُمطَّلِبِيُّ  ِمْسطَُح بُن أُثَاثَةَ بِن َعبَّاِد بِن الُمطَّلِبِ ومسطح هو ،مسطح
 حلف أبو بكر أن ال ينفق عليه.،المؤمنين عائشة في حادثة اإلفك وبرأها هللا تعالى أم في عرض 

 وقد ُذكر في سبب نزول هذه اآلية أسباب أخرى. 
لكلبي: نزلت في عبد هللا ابن رواحة ينه�اه ع�ن قطيع�ة ختن�ه بش�ر ب�ن اقال الواحدي قال نزلت في عبد هللا بن رواحة  :فقيل 

، وال يكلمه، وال يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بال أن ال أفعل، النعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف أن ال يدخل عليه أبداً 
(وال يحل إال أن أبر في يميني، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية

399F

400( . 
  :مقاتل بن سليمانقال . ت في أبي بكر رضي هللا عنه مع ابنه عبد الرحمنوقيل نزل 

(أال يصله حتى يسلم،رضي هللا عنه،حلف أبو بكر،وفي ابنه عبد الرحمن،عنه رضي هللا،نزلت في أبي بكر الصديق
400F

401(. 
(نزلت في الصديق أيضا حين حلف أال يأكل مع األضياف :وقيل

401F

 .اإلمام القرطبي رحمه هللاقاله . )402
الربي��ع ب��ن قال��ه ،فنزل��ت ه��ذه اآلية،وال يص��لح ب��ين الناس،وقي��ل نزل��ت ف��ي أن الرج��ل ك��ان يحل��ف ب��ال أن ال يص��ل رحم��ه

(أنس
402F

403(. 
ف�روى الطب�ري ع�ن عائش�ة ف�ي  :روى ذلك عن عاشة رض�ي هللا عنه�ا،وقيل نزلت في تحريم الحلف بال وإن كان صادقاً 

(ال تحلف�وا ب�ال وإن ب�ررتم قالت:، "بروا وتتقوا وتصلحوا بين الناسوال تجعلوا هللا عرضة أليمانكم أن ت "قوله:
403F

. وه�ذا ل�يس س�ببا )404
 .للنزول ولكن تفسير لآلية ولكن ذكره اإلمام بن حجر على أنه قول آخر في سبب النزول

 كن حم��ل اآلي��ة عل��ى ك��ل م��ا ورد فيه��ا م��ن أس��بابموي،ق��الوك��ل ه��ذه األس��باب مراس��يل والموص��ول منه��ا ف��ي إس��ناده م
فنقول تأخر نزول هذه اآلية حتى كان من كان من شأن أبي بكر م�ع ابن�ه ومس�طح وك�ذلك عب�د هللا ب�ن رواح�ة وم�ا ك�ان م�ن ،النزول

 .مرشدة إلى ما ينبغي عليهم،ثم أنزل هللا اآلية،شأن من حلف بال أن ال يصل رحمه
ال تجعلوا الحلف بال حجة لكم ف�ي ت�رك فع�ل الخي�ر :معنى ذلك: قالاإلمام الطبري: وأولى التأويلين باآلية، تأويُل من قال 

(فيما بينكم وبيَن هللا وبين الناس
404F

405(«. 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
�دون اليم�ين لتعتلُّ�وا  :أَيْ ﴾وال تجعلوا هللا عرضةٌ أليمانكم ﴿ ال تجعلوا اليمين بال سبحانه علَّةً مانع�ةً م�ن الب�رِّ والتَّق�وى م�ن حي�ث تتعمَّ

 .بها
وا :أَي﴾برواأن ت ﴿ وا أو،في أَْن ال تبرُّ وا  :وخبره مح�ذوف عل�ى تق�دير،ابت�داءً ﴾أن تبروا ﴿ :ويج�وز أن يك�ون قول�ه،ل�دفع أن تبرُّ أن تب�رُّ

 .البرُّ والتُّقى أولى :أَي،وتتقوا وتصلحوا بين النَّاس أولى
 .ويعلم ما تقصدون بها،يسمع أيمانكم﴾وهللا سيمٌع عليمٌ  ﴿
 

ُت يَ  ﴿ ثَةَ قُُرٓوٖءو تََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ َوٱۡلُمطَلَّقَٰ ِ  َوَال يَِحلُّ لَهُنَّ أَن يَۡكتُۡمَن َما َخلَقَ  ثَلَٰ ُ فِٓي أَۡرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱلَّ ٱلَّ
حٗ  لَِك إِۡن أََراُدٓوْا إِۡصلَٰ ِهنَّ فِي َذٰ َجاِل َعلَۡيِهنَّ َولَهُنَّ ِمۡثُل ٱلَِّذي َعلَۡيِهنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفو او َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِرو َوبُُعولَتُهُنَّ أََحقُّ بَِردِّ َولِلرِّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم وَ  َدَرَجةۗٞ   ﴾۲۲۸ٱلَّ
 

 (والمطلقات يتربصن) ـ  اآلية.  :قوله تعالى   
طلق�ت عل�ى عه�د  « قال�ت:أس�ماء بن�ت يزي�د ب�ن الس�كن األنص�ارية  أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن .146

والمطلق�ات يتربص�ن  ﴿:ولم يك�ن للمطلق�ة ع�دة ف�أنزل هللا الع�دة للط�الق،هللا  صلى هللا عليه  وسلم رسول
(بأنفسهن ثالثة قروء

405F

406( ﴾ «. 
أن إس��ماعيل ب��ن عب��د هللا   « :الكلب��ي ومقات��ل ف��ي الناس��خ ع��ن  وذك��ر الثعلب��ي وهب��ة هللا  ب��ن س��المة .147

، ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعه�ا  عليه  وسلمالغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول هللا  صلى هللا
 .» )406F407(﴾والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء﴿فنزلت  ،فولدت فماتت ومات ولدها
_______________ 

 وفي إسناده سنيد ضعيف،وكذلك مرسل عن ابن جريو 402/2تفسير ابن جرير  )399(
 )49أسباب النزول للواحدي (    )400(
 )119/ 1مان (تفسير مقاتل بن سلي   )401(
 )97/ 3تفسير القرطبي ـ  (   )402(
 )221/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )403(
 )423/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )404(
 )424/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )405(
إسماعيل بن عي�اش م�تكلم ف�ي روايت�ه ع�ن الحجازيين،وأم�ا الش�اميين ) وإسناده صالح،وفيه  15155ح ( 414/7) سنن البيهقي الكبرى  2281ح ( 285/2سنن أبي داود  )406(

س�نة الش�يخ ناص�ر ف�ي فروايته عنهم مستقيمة وهنا روى عن عمرو بن مهاجر وهو شامي،وسكت عن إسناده أب�و داود عل�ى قاعدت�ه أن م�ا س�كت عن�ه فه�و ص�الح لالحتجاج.وح
 صحيح سنن أبي داود

 المحقق: زهير الشاويش , محم�د كنع�ان هـ)410المؤلف: أبو القاسم هبة هللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي المقري (المتوفى:  53/1الناسخ والمنسوخ البن سالمة  )407(
وإرس�ال ولم يعزه وعلى كل فما ذكر المصنف ك�اف لتض�عيفه عم�ن ذك�ر وه�و ض�عف الكلب�ي  1عدد األجزاء:  هـ 1404الطبعة: األولى،  بيروت –الناشر: المكتب اإلسالمي 

 



)93( 

 

 
 ] تعليق[ 
أما ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذين األثرين في سبب نزول هذه اآلية، وأما األول فهو حسن أنها نزلت في أسماء بنت يزي�د 

ك�ان  ،ق�اللكن يشهد لهما م�ا أخرج�ه اإلم�ام الطب�رى ع�ن قت�ادة ،مثله حجة فهما مرسالن باإلضافة إال ضعف الكلبيالثاني فال تقوم ب
د في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدتها،  فجعل هللا حد ذلك يصير إل�ى ثالث�ة  أهل الجاهلية يطلِّق أحدهم امرأته ثم يراجعها، ال حَّ

(قاتقروء، وجعل حدَّ الطالق ثالث تطلي
407F

408(. 
والمطلق��ات يتربص��ن  ﴿ :قول��ه تع�الى :ف��ي تفس�ير منس��وب إلي��ه ع�ن اب��ن عب�اس م��ن غي��ر إس�ناد الطبران�ي وأخ�رج اإلم��ام 

لك���ي ،وليس���ت حبلى،أن���ا حبلى قال���ت:،أن الم���رأة كان���ت إذا طلق���ت وه���ي راغب���ة ف���ي زوجها :س���بب نزوله���ا﴾بأنفس���هن ثالث���ة قروء
فن�زل قول�ه .فلم�ا ج�اء اإلس�الم ثبت�وا عل�ى ه�ذا.لكي ال يقدر على مراجعتها،بلىلست بح قالت:،وإن كانت حبلى وهي كارهة،يراجعها

والمطلق�ات يتربص�ن بأنفس�هن  ﴿ :ث�م نزل�ت.] 1 :[ الط�الق﴾يا أيها النبي إِذا طلقتم النس�اء فطلق�وهن لع�دتهن وأحص�وا الع�دة ﴿ :تعالى
 .)408F409(﴾روءثالثة ق
 .سببين للنزول تشتمل علىثالثة آثار فهذه 
 ثم نزلت اآلية بياناً للعدة.،على أن المطلقة لم يكن لها عدةيدل  :األول
 أنه كان لها عدة ولكن هذه العدة إذا كانت حامالً أن تضع حملها. :الثاني

وحكم عدة الحمل في ه�ذا الس�بب ثابت�ة .والسبب الثاني مبيناً لهذا اإلجمال،بأن السبب األول مجملقال ويمكن الجمع بأن ي 
 بقوله تعالى 

 وإال ف�األثر األول أج�ود إس�ناداً  .هذا على فرض صحة األثرين االخ�رين ]4:[الطالق﴾ ْوالُت األَْحَماِل أََجلُهُنَّ أَن يََضْعَن َحْملَهُنَّ َوأُ  ﴿
ث�م ج�اءت آي�ة الط�الق مبين�ة  ،. ثم نزلت اآلية مبينة عدة غير الحام�لوهو أولى بالترجيح فتكون المطلقة قبل اإلسالم لم يكن لها عدة

 دة الحامل. وهللا تعالى أعلم.لع
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 أوأي: ح��يض، ﴾ثَالثَ�ةَ قُ��ُروءٍ  ﴿أي: ينتظ�رن ويعت��ددن م��دة ﴾يَتََربَّْص�َن بِأَْنفُِس��ِهنَّ  ﴿والمطلق�ات ] أي: النس��اء الالت�ي طلقه��ن أزواجه��ن  ﴿

هذه العدِة ِع�ّدةُ ِحَك�ٍم، منه�ا: العل�م بب�راءة ال�رحم، أطهار على اختالف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء، الحيض، ول
(إذا تكررت عليها ثالثة األقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فال يفضي إلى اختالط األنساب

409F

410(. 
 

تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف  ﴿ ُق َمرَّ نٖۗ  أوۡ ٱلطَّلَٰ آ َءاتَۡيتُُموهُنَّ َشيۡ  َوَال يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَۡأُخُذواْ  تَۡسِريُحۢ بِإِۡحَسٰ ٓ أَن يََخافَآ  ٴً ِممَّ ا إِالَّ
ِ فََال ُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفتََدۡت بِ  ِۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم أَالَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱلَّ ِ فََال تَۡعتَُدوهَاو أَالَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱلَّ ِهۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱلَّ

لُِموَن َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد  ٓئَِك هُُم ٱلظَّٰ ِ فَأُْولَٰ   ﴾ ۲۲۹ٱلَّ
   

 (الطالق مرتان) ـ  اآلية.  :قوله تعالى 
كان الرجل يطلق امرأته ما ش�اء أن يطلقه�ا وه�ي « قالت:عائشة  أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن .148

وهللا ال أطلق�ك  :رج�ل المرأت�هق�ال وإن طلقه�ا مائ�ة م�رة وأكث�ر، حت�ى ،امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة
ف�ذهبت ،أطلقك فكلم�ا هم�ت ع�دتك أن تنقض�ي راجعتك: قالوكيف ذلك؟!  قالت:فتبيني مني وال آويك أبداً 

تس���ريح  أوالط���الق مرت���ان فإمس���اك بمع���روف ﴿ :فس���كت حت���ى ن���زل الق���رآن �الم���رأة ف���أخبرت النب���ي 
 .» )410F411(﴾بإحسان

 
 ]تعليق[ 
والمرس�ل ،وق�د ص�حح أكث�ر أه�ل العل�م إرساله .عنها في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة ذكر المؤلف رحمه هذا األثر عن عائشة رضي هللا 

ك�ان أه�ل الجاهلي�ة يطلِّ�ق أح�دهم امرأت�ه ث�م  «:قالوله شواهد مرسله منها ما أخرجه الطبري رحمه هللا عن قتادة  ،ضرب من الحديث الضعيف
د في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدتها،  فجعل هللا (حد ذلك يصير إلى ثالثة قروء، وجعل حدَّ الطالق ثالث تطليقات يراجعها، ال حَّ

411F

412( «. 
كان الرجل في أول اإلسالم إذا طلق امرأته وه�ي « :قاالونقل الحافظ ابن حجر عن الثعلبي عن مقاتل بن حيان و الكلبي  

(اآلية–حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن نسخ هللا تعالى ذلك بقوله الطالق مرتان 
412F

413(«. 
: ف��ي قول��ه تع��الى ق��االالحس��ن البص��ري م��ن طري��ق يزي��د النح��وي ع��ن عكرم��ة و وع��زا ك��ذلك الح��افظ لإلم��ام اب��ن جري��ر 

___________________ 
 مقاتل

 )540/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )408(
ير أنه من غير إسناد وهذا تفسير القرآن العظيم المنسوب لإلمام الطبراني ولم أجد أحدا أكد أنه من تفسيره وقيل من تفسير الغزنوى والذي يزيد الشك في هذا التفس   )409(

 )225/ 1فيه اإلسناد منتشراً كلم ذكر اآلثر اإلمام ابن الجوزي في  زاد المسير في علم التفسير ( غير مالئم لطبيعة زمن اإلمام الطبراني الذي كان
 
 )101تفسير السعدي (    )410(
ح (  307/2) ورج�ح إرس�اله،ويعلى ب�ن ش�بيب ال�ذي رفع�ه ع�ن عائش�ة ق�ال الح�افظ: ل�ين الحديث،ك�ذلك أخرج�ه ص�احب المس�تدرك 1192ح (  497/3أخرجه الترمذي  )411(

 ) 14727ح (  333/7) وقال صحيح اإلسناد،وما قاله فيه نظر،وكذلك أخرجه البيهقي في الكبرى 3106
 )540/ 4جامع البيان (تفسير الطبري) (   )412(
 )583/ 1العجاب في بيان األسباب (   )413(



)94( 
فنس��خ  ﴾ الط�الق مرت�ان﴿فنزل�ت  ل��و طلقه�ا ثالث�اً ق برجعته�ا وك�ان الرج��ل إذا طل�ق امرأت�ه ك�ان أح�.اآلي�ة :﴾هندبع�ولتهن أح�ق ب�رو﴿

(جعتها إال ما دامت في عدتهافإذا طلقها الثالثة لم تحل له ر،ذلك
413F

414(. 
وهي تدل على أن ذلك كان هو سبب النزول فش�رع هللا تع�الى الط�الق م�رتين لحف�ظ  .فهذه اآلثار يشد بعضها أزر بعض 

 مضغة في فم المتالعبين من الرجال. ونوال يك،حقوق النساء
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وذكر الثَّالثة ف�ي اآلي�ة ،فذكر في هذه اآلية طلقتين،فحصر هللا الطالق بثالثٍ ،دٍ كان طالُق الجاهلية غير محصوٍر بعد﴾الطالق مرتان﴿

تان :المعنى في اآلية :وقيل،اآلية ﴾ ...فإن طلقها فال تحلُّ له من بعد ﴿ :وهي قوله،األخرى جعة مرَّ  .الطَّالق الذي يُملك فيه الرَّ
وهو أَْن يتركه�ا حت�ى تَبِ�يَن ﴾تس�ريٌح بإحس�ان أو ﴿إمساٌك بما أمر هللا تع�الى إذا راجعها بعد الطَّلقتين فعليه  :يعني﴾فإمساك بمعروف ﴿ 

(وال يراجعها ضرارا،بانقضاء الِعدَّة
414F

415(.◌ً 
 

 .(وال يحل لكم): قوله تعالى
ك�ان الرج�ل يأك�ل م�ال امرأت�ه م�ن نحلت�ه  «: ق�الأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عب�اس   .149

(وال يحل لكم أن تأخدوا مم�ا آتيتم�وهن ش�يئاً  ﴿عليه جناحاً،  فأنزل هللا:  ال يرى أن ،الذي نحلها وغيره
415F

416( 
﴾  «. 

وكانت اش�تكته ،نزلت هذه اآلية ف�ي ثاب�ت ب�ن ق�يس وف�ي حبيب�ة «: قالابن جريج  وأخرج ابن جريرعن .150
 وتطي�ب ل�ي: ق�النع�م،  ف�دعاه ف�ذكر ذل�ك ل�ه  قال�ت: ؟»حديقت�ه أتردين عليه  « :قالف   �إلى رسول هللا 

ـ  ﴾وال يح�ل لك�م أن تأخ�ذوا مم�ا أتيتم�وهن ش�يئاً إال أن يخاف�ا ﴿:فنزل�ت،ق�د فعلتقال   »نعم  «: قالبذلك؟ 
(اآلية

416F

417(.”  
 
 ]  تعليق[
)أما األول فأخرجه أب�و داود ف�ي الناس�خ والمنس�وخ .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

417F

وفي�ه أن  ،(418
وال  ﴿ق�ال غير ذلك وهذا ال يج�وز وق�د نه�ي هللا تع�الى ع�ن ذل�ك ف أولمهر الذي أعطاه الرجل للمرأة سبب النزول كان في استحالل ا

 ﴾ يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
ثم ذكر األثر اآلخر وهو أثر مرسل ضعيف اإلسناد وأصل قص�ة ثاب�ت ب�ن ق�يس م�ع زوج�ه ف�ي الص�حيح لك�ن م�ن غي�ر  

 .فليرجع إليها،الم.وقد ذكر أصحاب كتب أحكام القرآن أحكام الخلع عن تفسير هذه اآليةسبب النزول وهو أول خلع في اإلس
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
تع�الى ق�ال ينهي هللا تعالى المؤمنين في هذه اآلية عن أن يأخذوا شيئاً من صدقات النساء إال ما طابت به نفس المرأة كم�ا  
 العلماء بجوازه.قال [ سورة النساء] وكذلك إذا كان هذا المأخوذ بدالً للخلع فقد ﴾ ئاً مريئاَ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فلكوه هني ﴿

 اإلمام الواحديقال 
��ا أعطاه��ا م��ن المه��ر ليطلِّقه��ا إالَّ ف��ي ﴾وال يح��لُّ لك��م أن تأخ��ذوا مم��ا آتيتم��وهن ش��يئاً  ﴿ وج أن يأخ��ذ م��ن امرأت��ه ش��يئاً ممَّ ال يج��وز لل��زَّ

إنَّ الم�رأة إذا خاف�ت أن تعص�ي هللا ف�ي أم�ر زوجه�ا بُغض�اً  :والمعن�ى﴾أال يُقيما ح�دود هللا ﴿يعلما  :أيْ ﴾أن يخافا إالَّ  ﴿ :وهو قوله،الُخلع
وج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حلَّ له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك،له (وخاف الزَّ

418F

419(. 
  

ُد َحتَّٰى تَنِكَح َزۡوًجا َغۡيَرهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فََال ُجنَاَح َعلَۡيِهَمآ أَن يَتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيَما فَإِن طَلَّقَهَا فََال تَِحلُّ لَهُۥ ِمۢن بَعۡ  ﴿
ِ يُبَيِّنُهَا لِقَۡومٖ  ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱلَّ  ﴾۲۳۰يَۡعلَُموَن  ُحُدوَد ٱلَّ

    
 .(فإن طلقها) ـ اآلية :قوله تعالى

نزل��ت ه��ذه اآلي��ة ف��ي عائش��ة بن��ت عب��د ال��رحمن ب��ن  « : ق��الن��ذر ع��ن مقات��ل ب��ن حي��ان أخ��رج اب��ن الم .151
فتزوجت بعده عب�د ال�رحمن ،بائناً  كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طالقاً ،عتيك

إن�ه طلقن�ي قب�ل أن يمس�ني أف�أرجع  قال�ت:فطلقها فأتت النبي صلى هللا  عليه وس�لم ف ،بن الزبير القرظي
 ﴾ غي�ره فإن طلقها فال تحل له م�ن بع�د حت�ى ت�نكح زوج�اً ﴿: ونزل فيها  »ال حتى يمس  «: قالإلى األول؟ 

(فإن طلقها بعد ما جامعها فال جناح عليهما أن يتراجعا،فيجامعها
419F

420( «. 

_______________ 
 العجاب المصدر السابق    )414(
 )61الوجيز للواحدي (    )415(
 يس عنديالناسخ والمنسوخ ألبي داود ول )416(
 مرسل ضعيف اإلسناد 462/2تفسير ابن جرير  )417(
 لم أره مطبوعاً ) 418(
 )61الوجيز للواحدي (    )419(
حقق�ه  ق�دم ل�ه األس�تاذ ال�دكتور: عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي ه�ـ)319مؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المت�وفى: ال تفسير ابن المنذر مرسال. )420(

 م 2002هـ، 1423الطبعة: األولى  المدينة النبوية -دار النشر: دار المآثر  لق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدوع



)95( 

 

 
 ]تعليق[
يس فيه��ا س��بب وق��د وردت ه��ذه القص��ة ف��ي الص��حيح ل�� ،ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا س��بباً واح��داً لن��زول اآلي��ة وه��و مرس��ل 

ف�ي :مقات�ل: تفس�ير نزل�تق�ال قيل نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتي�ك م�ع زوجه�ا رفاع�ة وقي�ل ب�أن اس�مها تميم�ة و،النزول
(وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير،تميمة بنت وهب بن عتيك النقرى

420F

وبع�ولتهن  ﴿وقد نس�خت ه�ذه اآلي�ة قول�ه تع�الى  .)421
فنزل�ت اآلي�ة ف�ي بي�ان حك�م المطلق�ة الب�ائن وأن�ه ال يح�ل له�ا أن ،قد كان للزوج رجعة زوجته وإن طلقه�ا ألفاً ف ﴾ أحق بردهن في ذلك

 .ترجع إلى األول حتى تنكح زوجا غيره
 :قال�تجاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول هللا صلى هللا عليه و س�لم ف« قالت:المؤمنين  أم روى البخاري عن عائشة  

أتري�دين أن ترجع�ي  «:ق�الف . ة فطلقني فبت طالقي فتزوجت عبد الرحمن بن زبير وما معه إال مثل هدبة الثوبإني كنت عند رفاع
(ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ؟»إلى رفاعة

421F

422(«. 
وفي اآلية أحك�ام غي�ر ه�ذا فيرج�ع إل�ى محله�ا م�ن كت�ب التفس�ير وأحك�ام  ،فشرط دخول الثاني بالمطلقة حتى تحل لألول 

 آن.القر
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

ويك�ون النك�اح ص�حيحاً ويبن�ي ﴾ هفإن طلقها فال تحلُّ له حتى تنكح زوج�اً غي�ر﴿ :يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثالثة
له�ا أن  م�ات عنه�ا ج�از أوف�إن طلقه�ا الث�اني بع�د البن�اء والخل�وة وال�وطء » حتى تذوقي تسيلته ويذوق عس�يلتك « بها الزوج لحديث 

تعود إلى األول إن رغب هو في ذلك وعلما م�ن أنفس�هما أنهم�ا يقيم�ان ح�دود هللا فيهم�ا بإعط�اء ك�ل واح�د حق�وق ص�احبه م�ع حس�ن 
وتل�ك ح�دود  ﴿: ق�التعالى إن ظنا أن يقيما حدود هللا ثم نّوه هللا تع�الى بش�أن تل�ك الح�دود فقال ولذا .العشرة وإال فال مراجعة تحل لهما

إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها وال يتعدونها فيس�لمون م�ن وص�مة الظل�م ،يبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمون،ائعهوهي شر﴾هللا
(وعقوبة الظالمين

422F

423(  
 
 

ُحوهُنَّ بَِمۡعُروٖفو  أوۡ َوإَِذا طَلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبَلَۡغَن أََجلَهُنَّ فَأَۡمِسُكوهُنَّ بَِمۡعُروٍف  ﴿ ا لِّتَۡعتَُدوْاو ۡمِسُكوهُنَّ ِضَرارٗ َوَال تُ  َسرِّ
ِ هُُزوٗ َوَمن  ِت ٱلَّ لَِك فَقَۡد ظَلََم نَۡفَسهُۥو َوَال تَتَِّخُذٓوْا َءايَٰ َن او يَۡفَعۡل َذٰ ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أَنَزَل َعلَۡيُكم مِّ َوٱۡذُكُروْا نِۡعَمَت ٱلَّ

ِب َوٱۡلِحۡكَمِة يَِعظُُكم بِِهۦو َوٱتَّقُو َ بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِيمٞ ٱۡلِكتَٰ َ َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَّ ٱلَّ  ﴾ ۲۳۱ ْا ٱلَّ
 

 (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) ـ اآلية.      :قوله تعالى  
ك�ان الرج�ل يطل�ق امرأت�ه ث�م يراجعه�ا قب�ل   «: ق�الابن عباس  أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن .152

(هللا هذه اآلية عل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزليف،انقضاء عدتها ثم يطلقها
423F

424(«. 
حتى إذا انفضت نزلت في رجل من األنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته  «: قالالسدي  عن وأخرج .153

 .»)424F425(﴾وال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴿فأنزل هللا  ،ثالثة راجعها ثم طلقها مضارة أوعدتها إال يومين 
 
 ]تعليق[
وقد روى ،واآلخر مرسل،أما أثر ابن عباس فهو ضعيف اإلسناد.هللا في سبب نزول هذه اآلية أثرينذكر المؤلف رحمه  

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴿سئل الحسن عن قوله تعالى:: قالالطبرى عن الحسن البصري عن أبي رجاء 
ل يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، يضارها، كان الرج: قال، ﴾سرحوهن بمعروف وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أو

(فنهاهم هللا عن ذلك
425F

(الحافظ صحيح اإلسنادقال . و)426
426F

427(. 
فكون األثر األول عام فإنه ال يمنع أن يكون سبب النزول أيضاً في  .وهذه اآلثار يقوى بعضها بعضاً وال تخالف بينها 

 .فإنه ال شك دخل في العموم،ثابت بن يسار
 فجاء اإلسالم بإعطاء المرأة حقها وبال التوفيق.،وفي اآلية تحريم المضارة بالمرأة وما كان عليه العرب قبل اإلسالم 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أجل المطلقة مقاربة انتهاء ايام عدتها :﴾أجلهن  فإذا طلقتم النساء فبلغن﴿
 .تى تنقضي عدتها وتبين من زوجهاتسريح المطلقة تركها بال مراجعة لها ح :﴾سرحوهن  أو ﴿
 .مضارة لها وإضراراً بها :﴾ضراراً  ﴿

_______________ 
 )121/ 1مقاتل بن سليمان (   )421(
 )220/ 3صحيح البخاري (   )422(
 )113/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )423(
 بيه عن عمه إلى آخر السلسلة،وقد تقدم ضعفها في غير موضع.رواه عن شيخه محمد بن سعد عن أ 480/2تفسير ابن جرير  )424(
 من طريق أسباط عن السدي فهو مرسل وإسناده ليس بذاك.  481/2تفسير ابن جرير  )425(
 )8/ 5(تفسير الطبري) (   )426(
 )588/ 1العجاب في بيان األسباب (   )427(



)96( 
 .لتتجاوزوا حد اِإلحسان إلى اِإلساءة :﴾لتعتدوا  ﴿
 .لعباً بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها :﴾هزواً  ﴿
 .هنا هي اِإلسالم :﴾نعمة هللا  ﴿
 .السنة النبوية :﴾الحكمة  ﴿
 .حكام الحالل والحرام؛ لتشكروه تعالى بطاعتهبالذي أنزله من أ :﴾يعظكم به  ﴿

 معنى اآلية الكريمة
يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته  : ة في هذه اآليةعبيان أحكام الطالق والخلع والرج ما زال السياق في 

تنقضي عدتها ويسرحها  يتركها حتى أووالمعروف هو حسن عشرتها ،وقاربت نهاية عدتها أن يراجعها فيمسكها بمعروف
وحرم على أحدهم أن يراجع امرأته من أجل أن .بمعروف فيعطيها كامل حقوقها وال يذكرها إال بخير ويتركها تذهب حيث شاءت

يريد عليهن حتى تضطر المرأة ﴾وال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴿ :تعالىقال ف،يضّر بها فال هو يحسن إليها وال يطلقها فتستريح منه
(أن من يفعل هذا اإلضرار فقد عرض نفسه للعذاب األخروي :ة إلى المخالعة فتفدي نفسها منه بمال وأخبر تعالىالمظلوم

427F

428(. 
  

 (وال تتخذوا آيات هللا هزواً ).:قوله تعالى 
كان الرجل يطل�ق ث�م يق�ول لعب�ت   «: قالأبي الدرداء  أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن .154

   .» )428F429( ﴾وال تتخذوا آيات هللا  هزوا﴿ :فأنزل هللا،ويعتق ثم يقول لعبت
 .وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه .155
(وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس .156

429F

430(. 
(وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن .157

430F

431(.  
 
 ]تعليق[
 .قد ذكره المؤلففأما أثر أبي الدرداء ف.ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
ابن المنذر كما أشار إليه المؤلف، ولفظه عن الحسن، عن عب�ادة ب�ن وأما األثر الثاني عن عبادة بن الصامت فقد أخرجه  

ِ هُُزًوا ﴿الصامت، في قول هللا تعالى:   يقول للرج�ل زوجت�ك ابنت�ي ث�م يق�ول: �كان الرجل على عهد النبي : قال﴾َوال تَتَِّخُذوا آيَاِت هللاَّ
ِ هُُزًوا ﴿كنت العبًا. ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت العبًا فأنزل هللا:  ه�ن ق�ال ث�الث م�ن « :�رس�ول هللا ق�ال ف﴾َوال تَتَِّخ�ُذوا آيَ�اِت هللاَّ

(غير العب، فهن جائزات عليه: الطالق، والعتاق، والنكاح أوالعبًا 
431F

432(«. 
 وهذا األثر هو نفس أثر الحسن. 

ِ  ﴿خرجه ابن مردويه بلفظ: طلق رجل امرأته وهو يلع�ب، ال يري�د الط�الق؛ ف�أنزل هللا: وأما أثر ابن عباس فقد أ َوال تَتَِّخ�ُذوا آيَ�اِت هللاَّ
(الطالق �فألزمه رسول هللا ﴾هُُزًوا

432F

433(. 
الحسن، وقتادة، وعط�اء الخراس�اني، والربي�ع، ومقات�ل ب�ن حي�ان: ه�و الرج�ل يطل�ق ويق�ول: قال الحافظ ابن كثير: وقال  

ِ هُُزًوا ﴿ينكح ويقول: كنت العبًا. فأنزل هللا:  أويعتق  أوالعبًا كنت  (فألزم هللا بذلك﴾َوال تَتَِّخُذوا آيَاِت هللاَّ
433F

434(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ِ هُُزًوا ﴿ ا، وعدم مجاوزته�ا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود، العلم بها والعمل، والوقوف معه﴾َوال تَتَِّخُذوا آيَاِت هللاَّ

ألنه تع�الى ل�م ينزله�ا عبث�ا، ب�ل أنزله�ا ب�الحق والص�دق والج�د، نه�ى ع�ن اتخاذه�ا ه�زوا، أي: لعب�ا به�ا، وه�و التج�رؤ عليه�ا، وع�دم 
جمع الثالث، وهللا من رحمته جعل ل�ه واح�دة  أوكثرة الطالق،  أوالفراق،  أواالمتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في اإلمساك، 

(واحدة، رفقا به وسعيا في مصلحته بعد
434F

435(. 
 

َضۡوْا بَۡينَهُم َوإَِذا  ﴿ َجهُنَّ إَِذا تََرٰ لَِك يُوَعظُ بِهِۦ طَلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء فَبَلَۡغَن أََجلَهُنَّ فََال تَۡعُضلُوهُنَّ أَن يَنِكۡحَن أَۡزَوٰ بِٱۡلَمۡعُروِفۗ َذٰ
ِ َوٱۡليَوۡ  ُ يَۡعلَُم َوأَنتُۡم َال تَۡعلَُموَن َمن َكاَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱلَّ لُِكۡم أَۡزَكٰى لَُكۡم َوأَۡطهَُرو َوٱلَّ  ﴾۲۳۲ِم ٱۡألِٓخِرۗ َذٰ

 
 .قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء) ـ اآلية

أن���ه زوج أخت���ه رج���الً م���ن  «روى البخ���اري وأب���و داود والترم���ذي وغي���رهم ع���ن معق���ل ب���ن يس���ار .158
ول�م يراجعه�ا حت�ى انقض�ت الع�دة فهويه�ا وهويت�ه فخطبه�ا م�ع  فكانت عنده ث�م طلقه�ا تطليق�ة،المسلمين

فعلم هللا حاجت�ه إليه�ا ،زوجتكه�ا فطلقته�ا وهللا ال ترج�ع إلي�ك أب�داً وي�ا لك�ع أكرمت�ك به�ا  :ل�هقال ف،الخطاب

_______________ 
 )114/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )428(
 )282/1  (بإسناد منقطع موقوف قال ابن كثير وقد رواه ابن مردوية عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا انظر تفسير ابن كثيرتفسير ابن مردوية  )429(
 1ج: 282أخرجه من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليث يضعف في الحديث انظر تفسير ابن كثير  )430(
 مرسل ضعيف اإلسناد فيه سليمان بن أرقم قال الحافظ عنه: ضعيف)  482/2 (تفسير بن جرير )431(
 )630/ 1تفسير ابن كثير (   )432(
 )630/ 1تفسير ابن كثير (   )433(
 )630/ 1تفسير ابن كثير (   )434(
 )103تفسير السعدي (    )435(



)97( 

 

: ق�الفلم�ا س�معها معق�ل ،﴾وأنتم ال تعلمون﴿إلى قوله  ﴾فبلغن وإذا طلقتم النساء﴿وحاجتها إليه فأنزل هللا: 
(أزوجك وأكرمك: قالثم دعاه و،بي وطاعةسمع لر

435F

 وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة..»)436
وكانت له ابن�ة ع�م فطلقه�ا زوجه�ا ،نزلت في جابر بن عبد هللا األنصاري  « : قالثم أخرج عن السدي  .159

عمن��ا ث��م تري��د أن تنكحه��ا  طلق��ت ابن��ة: ق��الف��أبى ج��ابر ف،تطليق��ة فانقض��ت ع��دتها ث��م رج��ع يري��د رجعتها
(فنزلت هذه اآلية،وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته،ةالثاني

436F

 واألول أصح وهو  أقوى. .» )437
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا في سبب نزول هذه اآلية سببين للنزول 
تَاَدةَ فِ�ي قَْولِ�ِه فأخرج عبد الرزاق َعِن اْلَحَسِن َوقَ .فنزلت بسبب معقل بن يسار مع أخته وهذا الذي عليه جمهور المفسرين :أما األول 

تُهَا َج�اَء َرُج�ٌل فَ : قال ﴾ فَالَ تَْعُضلُوهُنَّ ﴿ :تََعالَى َخطَبَهَ�ا أُْنِزلَ�ْت فِ�ي َمْعقِ�ِل ْب�ِن يََس�اٍر َكانَ�ْت أُْختُ�هُ تَْح�َت َرُج�ٍل فَطَلَّقَهَ�اَحتَّى إَِذا َمَض�ْت ِع�دَّ
(الَ تَْعُضلُوهُنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجهُنَّ ﴿ :يَقُولُ ،تَْعنِي بِِه األَْولِيَاءَ  :يَّاهُ فَنََزلَْت فِيهَا هَِذِه اْآليَةُ فََعَضلَهَا َمْعقُِل ْبُن يََساٍر َوأَبَى أَْن يُْنِكَحهَا إِ 

437F

438(﴾. 
رجه اب�ن جري�ر م�ن طري�ق أس�باط ع�ن الس�دي خبر بن عبد هللا مع ابن عمه فقد أوهو أنها نزلت في جا :أما القول الثاني 

 .أسباط متكلم فيها وهو مرسل ورواية
وأخ�رج الفري�ابي أيض�ا ع�ن ق�يس ب�ن الربي�ع ع�ن :اب�ن حج�ر رحم�ه هللاقال ف .أنها عامة:وفي سبب نزول اآلية قول ثالث 

تح�ب ه��ي ك��ان الرج�ل يطل�ق امرأت��ه فين�دم وتن��دم حت�ى يح��ب أن ترج�ع إلي��ه و . ف�ي ه��ذه اآلي�ة :ق��االخص�يف ع�ن مجاه��د و عكرم�ة 
نح�و ه�ذا و في�ه فيق�ول  وأخرج عبد بن حميد من طريق عبيدة ب�ن معت�ب.اآلية ﴾ فال تعضلوهن﴿و جل  هللا عزقال فيأنف الولي ف،ذلك

(فنزلت،إليه لقد استخف بحقنا بطالقك هللا ال ترجعين أبداً أولياؤها و
438F

 .انتهي)439
ء بحرم�ة لكن عل�ى ك�ل ح�ال فاآلي�ة خط�اب لجمي�ع اآللي�ا،قلت أكثر العلماء على أنها نزلت ف�ي معق�ل ب�ن يس�ار م�ع أخت�ه 

 المطلقة من الرجوع لزوجها إذا تراضوا فيما بينهم. إعضال
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ال�ذين ك�انوا  :أَي،بنك�اٍح جدي�دٍ ﴾أن ي�نكحن أزواجهنَّ  ﴿ال تمنع�وهنَّ ﴾ف�ال تعض�لوهنَّ  ﴿انقضت عدتهنَّ ﴾وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ  ﴿

ِ بتَْرِك العضل  :أَيْ ﴾ذلك ﴿ٍد حالٍل ومهٍر جائٍز بعق﴾إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴿.أزواجاً لهنَّ  يوعظ به َمْن ك�ان م�نكم ي�ؤمن  ﴿أَْمُر هللاَّ
يبة﴾وأطهر ﴿وأفضُل ﴾لكم ﴿ترك العضل خير  :أَيْ ﴾بال واليوم اآلخر ذلكم أزكى وذلك أنَّهما إذا كان في قلب كلِّ واحٍد ،لقلوبكم من الرِّ

الح﴾وهللا يعلم ﴿منهما عالقةُ حبِّ لم يُؤمن عليهما  (ما لكم فيه من الصَّ
439F

440(. 
 

نِتِيَن  ﴿ ِ قَٰ لَٰوِة ٱۡلُوۡسطَٰى َوقُوُموْا ِلَّ ِت َوٱلصَّ لََوٰ فِظُوْا َعلَى ٱلصَّ  ﴾۲۳۸َحٰ
 

 .قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) ـ اآلية   
 �ن النب�ي أ «زي�د ب�ن ثاب�ت:   أخرج أحمد  والبخاري في تاريخه وأب�و داود والبيهق�ي واب�ن جري�رعن .160

الص�الة وح�افظوا عل�ى الص�لوات  ﴿فنزلت  ،كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصالة على أص�حابه
 .»  )440F441(﴾الوسطى

ك�ان يص�لي الظه�ر ب�الهجير ف�ال   �أن النب�ي  «زي�د ب�ن ثاب�ت:  وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن .161
   ح��افظوا عل��ى الص��لوات﴿ف��أنزل هللا  ،والن��اس ف��ي ق��ائلتهم وتجارتهم يك��ون وراءه إال الص��ف والص��فان

 .»  )441F442(﴾والصالة الوسطى
 

 ]  تعليق[ 
وأمر هللا تع�الى ،وهما ص�حيحان ول�م أج�د خالف�اً ف�ي ه�ذا،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

وق�د اختل�ف العلم�اء ف�ي ،الظهر بالمحافظة على الصالة وباألخص الصالة الوسطي واألث�رين ي�دالن عل�ى أن الص�الة الوس�طى ه�ي
 وأكثر أهل العلم على أنها صالة العصر. .وقيل المغرب،وقيل العصر،وقيل الفجر ،فقيل الظهر كبيراً.تعيينها اختالفاً 

ل في هذا اثنان أحدهما أنها الصبح. هذا قول جمهور فقهاء المدينة، وه�و ق�ول عم�ر، وابن�ه اأصح األقو :ابن عاشورقال  
مالك، وهو عن الشافعي أيضا، ألن الش�ائع عن�دهم أنه�ا قال لى، وابن عباس، وعائشة، وحفصة، وجابر بن عبد هللا، وبه عبد هللا وع

_______________ 
) صحيح  11042ح ( 302/6سنن  النسائي الكبرى  )  2981ح ( 5ج: 216سنن الترمذي )  2087ح ( 230/2) سنن أبي داود 4255ح (  1645/4صحيح البخاري )436(

) شرح معاني 14ح (   222/3) سنن الدارقطني  13528ح ( 103/7) سنن البيهقي الكبرى 2719ح (  190/2) المستدرك على الصحيحين 4071ح (  379/9ابن حبان 
 ) 477ح ( 20:/208) المعجم الكبير ص  930ح ( 125/1مسند الطيالسي  148/1اآلثار 

 مرسل. أخرجه ابن جرير  )437(
 )349/ 1تفسير عبدالرزاق الصنعاني (   )438(
 )593/ 1العجاب في بيان األسباب (   )439(
 )62الوجيز للواحدي (    )440(
ح   458/1) سنن البيهقي الكبرى 21635ح (  183/5) مسند أحمد   357ح (  151/1) سنن النسائي الكبرى  411ح ( 112/1سنن أبي داود  562/2تفسير ابن جرير  )441(

 ) وغيرهم إسناده صحيح وروي من غير وجه.  4821ح ( 125/5) المعجم الكبير 1992( 
 انظر تخريجه في الذي قبله )442(



)98( 
 قرينة حال. أوفعل،  أومن قول،  :�الصبح، وهم أعلم الناس بما يروى عن رسول هللا 

عود، وروى ع�ن عل�ي أيض�ا، وه�و أنها العصر وهذا قول جمهور من أهل الح�ديث، وه�و ق�ول عب�د هللا ب�ن مس� :والثاني 
أب��و حنيف��ة، ق��ال األص�ح ع��ن اب��ن عب��اس أيض��ا، وأب��ي هري�رة، وأب��ي س��عيد الخ��دري، ونس��ب إل��ى عائش�ة، وحفص��ة، والحس��ن، وب��ه 

يوم الخن�دق ح�ين نس�ى أن يص�لي العص�ر قال  �والشافعي في رواية، ومال إليه ابن حبيب من المالكية، وحجتهم ما روى أن النبي 
ش��غلونا أي المش��ركين ع��ن الص��الة الوس��طى، أض��رم هللا قب��ورهم ": ق��الف��ي حف��ر الخن��دق، حت��ى غرب��ت الش��مس ف م��ن ش��دة الش��غل

(نارا
442F

443(". 
 ل أخر منها أنها الصلوت الخمس ومنها أنها الجمعة ومنها أنها غير معينة.اوفي تعيينها أقو 
 الق�در ب�ين لي�الي العش�ر األواخ�ر م�ن رمض�انليل�ة ق�ال وذل�ك كانت،لعل القول بأنها تنتقل بين الصلوات ه�و األرجح :قلت 

 .وهللا أعلم .للمحافظة على جميع الصلوات
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
يأمر هللا سبحانه عباده بالمحافظة على الصلوات وال سيما الص�الة الوس�طى وي�أمرهم ب�أن يقوم�وا ل�ه ق�انتين أي مطع�ين  

 .طول القيام ومنها الطاعة ومنها الدعاء وهللا تعالى أعلممداوين على هذه الطاعة والقنوت يرد لعدة معان منها 
 

 ﴾ وقوموا ل قانتين ﴿قوله تعالى 
ف�ي الص�الة   �كن�ا ن�تكلم عل�ى عه�د رس�ول هللا  «: قالزيد بن أرقم  وأخرج األئمة الستة وغيرهم عن .162

ن�ا بالس�كوت فأمر ﴾وقوم�وا ل ق�انتين﴿ :وه�و إل�ى جنب�ه ف�ي الص�الة حت�ى نزل�تيكلم الرج�ل من�ا ص�احبه 
(الكالم ونهينا عن

443F

444( «. 
فأنزل ،وكان الرجل يأمر أخاه بالحاج�ة،كانوا يتكلمون في الصالة  «: قالمجاهد  وأخرج ابن جرير عن .163

  .»)444F445(﴾وقوموا ل قانتين﴿هللا 
 
 ]تعليق[
ن س�بب ن�زول ه�ذه وال أعل�م أح�داً م�ن العلم�اء خ�الف ف�ي أ.ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 اآلية أنهم كانوا يتكلمون في الصالة فأنزل هللا تعالى اآلية تحريماً للكالم في الصالة.
البس��ام ف��ي ش��رحه لعم��دة اآلحك��ام: أجم��ع العلم��اء عل��ى بط��الن ص��الة م��ن تكل��م فيه��ا عام��داً لغي��ر مص��لحتها، عالم��ا ق��ال  

 بالتحريم.
م، والمح�ذر للض�رير، والم�تكلم لمص�لحتها. ف�ذهب الحنابل�ة إل�ى بط�الن واختلفوا في الس�اهي، والجاه�ل والمك�ره، والن�ائ 

�الِة فَتَ�ُرّد َعلَْينَ�ا، "الصالة في كل هذا، عمال بهذا الحديث الذي معنا، وح�ديث  �الِة لَُش�ْغال : ق�الُكنَّ�ا نَُس�لم َعلَي�َك ف�ي الصَّ  "إِن ف�ي الصَّ
ناس�ياً  أوإل�ى ص�حة ص�الة الم�تكلم ج�اهالً،  "الش�افعي  "و  "مالك  "امان وغيرهما. من األدلة. تيسير العالم وذهب اإلم -متفق عليه

ل�م يك�ن ف�ي ش�أنها، وس�واء ك�ان الم�تكلم  أوظانًّا أن صالته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكالم ف�ي ش�أن الص�الة،  أوأنه في الصالة، 
(مأموماً، فإن الصالة صحيحة تامة، يبنى آخرها على أولها أوإماماً 

445F

 يانته.)446
 

  [حكم القيام في الصالة]
�َالِة لِْلقَ�اِدِر علي�ه ف�ي اْلفَ�ْرِض وم�ا :ابن نجيمقال   �ِريَن وه�و فَ�ْرٌض ف�ي الصَّ َالِة باجم�اع اْلُمفَسِّ ه�و َواْلُمَراُد بِِه اْلقِيَاُم في الصَّ

(ُمْلَحٌق بِِه َواتَّفَقُوا على ُرْكنِيَّتِهِ 
446F

447(. 
  
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ي رحمه هللا المراد بالقيام في اآلية القيام في الصالةزالجواإلمام ابن قال  
وابن ،ومجاهد،والحسن،ابن عباسقاله ،أنه الطاعة :أحدها.وفي القنوت ثالثة أقوال 

 .وقتادة في آخرين،والضحاك،وطاووس،والشعبي،بير
أن�ه اإلمس�اك ع�ن الك�الم ف�ي  :والثالث.لينوعن عطاء كالقو.والربيع بن أنس،روي عن ابن عمر،أنه طول القيام في الصالة :والثاني
 .انتهي.)447F448(.الصالة

_______________ 
 )446/ 2التحرير والتنوير (   )443(
) 949ح (  249/1)  سنن أب�ي داود 405ح ( 2:/256ص ) سنن الترمذي  538ح ( 383/1)  صحيح مسلم 1142ح ( 402/1صحيح البخاري  570/2تفسير الطيري  )444(

ح  1/  463) مسند أبي عوانة  2245ح ( 17/6) صحيح ابن حبان  856ح (  34/2) صحيح ابن خزيمة  19297ح ( 368/4) مسند أحمد   1219ح (  3/ 18سنن النسائي 
) 260ح ( 113/1) مس�ند عب�د ب�ن حمي�د   5062ح ( 5/ 193) المعج�م الكبي�ر  3159ح ( 248/2) س�نن البيهق�ي الكب�رى 408ح (  923/3) سنن سعيد بن منصور  1718(

 وغيرهم
 مقترن مع إبراهيم وإسناده صحيح وهو  مروي عن غير واحد من السلف،وفيه عن ابن مسعود وزيد بن أرقم 572/2تفسير ابن جرير  )445(
حقق�ه  ه�ـ)1423بد هللا بن عب�د ال�رحمن ب�ن ص�الح ب�ن حم�د ب�ن محم�د ب�ن حم�د البس�ام (المت�وفى: المؤلف: أبو عبد الرحمن ع )168/ 1للبسام ( شرح عمدة الحكام   )446(

 -ه�ـ  1426الطبع�ة: العاش�رة،  مكتب�ة الت�ابعين، الق�اهرة -الناش�ر: مكتب�ة الص�حابة، األم�ارات  وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن ح�الق
 م 2006

  1عدد األجزاء: 
 بيروت  -الناشر: دار المعرفة  هـ)970المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم،المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى:  )308/ 1بحر الرائق شرح كنز الدقائق (ال   )447(

 مكان النشر: بيروت
 )242/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )448(



)99( 

 

  فهو من باب خالف التنوع ال التضاد.،يمكن أن يكون المراد بالقنوت في هذه اآلية كل ما ذكرقلت: 
ام وكيف�اً ف�أمر بالقي� ﴾ حافظوا على الص�لوات والص�الة الوس�طى ﴿قال يأمر هللا تعالى عباده بالمحافظة على الصالة كماً ف 

 في الصالة طائعين 
 مع إحسانها بطول القيام.،ممتنعين على الكالم

 
جٗ  ﴿ ًعا إِلَى ٱۡلَحۡوِل َغۡيَر إِۡخَراٖجو  َوِصيَّةٗ ا َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أَۡزَوٰ تَٰ ِجِهم مَّ َۡزَوٰ َخَرۡجَن فََال ُجنَاَح فَإِۡن  ألِّ

ۡعُروٖفۗ  َعلَۡيُكۡم فِي َما فََعۡلَن فِيٓ  ُ َعِزيٌز َحِكيمٞ َوٱ أَنفُِسِهنَّ ِمن مَّ  ﴾۲٤۰ لَّ
 

 (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ـ  اآلية.  :قوله تعالى   
أن رج�الً م�ن أه�ل الط�ائف ق�دم المدين�ة    «:أخرج إسحاق ابن راهويه في تفسيره عن مقاتل ب�ن حي�ان .164

ف�أعطى الوال�دين ،�فرفع ذل�ك إل�ى النب�ي ،ت بالمدين�ةفما،ومع�ه أب�واه وامرأت�ه ءنس�اووله أوالد رج�ال  
أمروا أن ينفق�وا عليه�ا م�ن ترك�ة زوجه�ا إل�ى   غير أنهم،وأعطى أوالده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئاً 

 .» )448F449(﴾والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ﴿الحول وفيه نزلت: 
 
 ]تعليق[

 .ة ولم أجد غيره. وهو مرسل وهذه اآلية منسوخة من ناحيتينذكر المؤلف هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلي
فنس�خت ه�ذه اآلي�ة باآلي�ة الت�ي ،لوف�اة زوجهااألولى: نسخت من حيث وقت انتظ�ار الم�رأة فكان�ت تنتظ�ر عام�اً ك�امالً ع�دة 

ذك�ر  :اب�ن الج�وزي رحم�ه هللاق�ال  ً◌.)449F450( ﴾ أَْربََع�ةَ أَْش�هٍُر َوَعْش�ًرا َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِم�نُكْم َويَ�َذُروَن أَْزَواًج�ا يَتََربَّْص�َن بِأَنفُِس�ِهنَّ   ﴿قبلها، 
خرج�ت إل�ى ،فاذا ت�م الحول،ينفق عليها من ميراث�ه،مكثت زوجته في بيته حوالً ،علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم

مكث�ي بع�د وف�اة زوج�ي أه�ون  :ميها بالبعرة أنه�ا تق�ولوكان معنى ر.وخرجت بذلك من عدتها،فرمت بها كلباً ،ومعها بعرة،باب بيتها
ثم نس�خ ذل�ك باآلي�ة المتقدم�ة ف�ي نظ�م ،فأقرهم على ما ك�انوا علي�ه م�ن مك�ث الح�ول به�ذه اآلي�ة،ثم جاء اإلسالم.عندي من هذه البعرة
(﴾ أربعة أشهر وعشراً والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن  ﴿ :وهي قوله تعالى،القرآن على هذه اآلية

450F

451(. 
 .لها الربع والثمننسخت هذه الوصية المذكور في اآلية بآية الميراث فجعل هللا تعالى للمرأة  :الثاني
وصية الزواجه�م متع�ا إل�ى الح�ول غي�ر  والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً ﴿ :في قوله،عن ابن عباس :ابن أبي حاتمقال 

وال�ذين يتوف�ون م�نكم وي�ذرون ﴿ثم انزل هللا بعد ،ينفق عليها من ماله،اعتدت سنة في بيته،ك امراتهفكان الرجل إذا مات وتر ﴾اخراج
: ق�الن تض�ع م�ا ف�ي بطنه�ا وأفع�دتها ،فه�ذه ع�دة المت�وفي عنه�ا اال ان تك�ون حامال﴾ يتربصن بانفس�هن اربع�ة اش�هر وعش�راازواجا 

(فبين هللا ميراث المراة وترك الوصية والنفقة ﴾د فلهن الثمنولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ول﴿
451F

452(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .فعليهم وصيةٌ ﴾والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ﴿
وج أن يُوصي لها بنفقة حولٍ ،وهذا كان في ابتداء اِإلسالم لم يكن للمرأة ميراٌث من زوجها،لنسائهم﴾ألزواجهم ﴿ ك�ان ف،وكان على الزَّ

ج،الورث��ة ينفق��ون عليه��ا حوالً  ��بر ع��ن التَّزوُّ وكان��ت ُمخيَّ��رة ف��ي أن تعت��دَّ إن ش��اءت ف��ي بي��ت ،وك��ان الح��ول عزيم��ةً عليه��ا ف��ي الصَّ
وج   :فذلك قوله،وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتها،الزَّ

 النَّفقة  :يعني.متعوهنَّ متاعاً  :أَيْ ﴾متاعاً إلى الحول ﴿
 .ن غير إخراج الورثة إيَّاهام :أَيْ ﴾غير إخراجٍ  ﴿
  :وذلك قوله،وترك منعها عن التَّشوف للنَّكاح والتَّصنُّع لألزواج،يا أولياء الميِّت في قطع النَّفقة عنهنَّ ﴾فإن خرجن فال جناح عليكم ﴿
ِة المتوفى عنها زوجها﴾فيما فعلن في أنفسهنَّ من معروف ﴿ (وهذا كلُّه منسوٌخ بآية المواريث وعدَّ

452F

453(. 
 

ُعۢ  ﴿ ِت َمتَٰ  ﴾۲٤۱بِٱۡلَمۡعُروِفۖ َحقًّا َعلَى ٱۡلُمتَّقِيَن َولِۡلُمطَلَّقَٰ
 .بالمعروف) ـ اآلية عمتا  قوله تعالى: (وللمطلقات    

(ومتع�وهن عل�ى الموس�ع ق�دره وعل�ى المقت�ر ق�دره  :لم�ا نزل�ت   «: ق�الاب�ن زي�د  أخرج ابن جرير عن .165
ذل�ك ل�م أفع�ل ف�أنزل هللا:  إن أحس�نت فعل�ت وإن ل�م أرد :ج�لرق�ال متاعاً بالمعروف حقاً على المحس�نين) 

 .»  )453F454(﴾وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴿
 
 ]تعليق[
واآلي�ة تتح�دث ،واب�ن زي�د الم�ذكور ه�و ج�ابر ب�ن زيد .ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلي�ة 

_______________ 
 تفسير ابن راهوية مرسل  )449(
 )236/ 1لم التفسير (زاد المسير في ع انظر   )450(
 )244/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )451(
 )452/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  (   )452(
 )66الوجيز للواحدي (    )453(
 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو  متكلم فيه واألثر مرسل.  584/2تفسير ابن جرير  )454(



)100( 
 المطلقات عموماً.  والثانية في بيان حكم،المطلقة الغير مدخول بها فاآلية األولى في بيان .عن متعة المطلقة

 .وقبل الحديث عن حكم متعة المطلقة أذكر تعريفها 
م�ال يج��ب عل�ى ال��زوج دفع�ه المرأت��ه  :وأم��ا متع�ة المطلق��ة كم�ا عرفه��ا الش�ربينى الخطي��ب :ج�اء ف�ي الموس��وعة الفقهي�ة 

(المفارقة في الحياة بطالق وما معناه بشروط
454F

455(. 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل ال�دخول إن  :وقد اختلف أهل العلم في حكم متعة المطلقة  

 أوال جن�اح عل�يكم إن طلق�تم النس�اء م�ا ل�م تمس�وهن  [لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شىء لقوله تعالى: 
 ).236(البقرة  ]على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين  تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

ألن أداء الواج�ب م�ن اإلحس�ان.وألن المفوض�ة ل�م يحص�ل له�ا  ]حقا على المحس�نين  [واألمر يقتضى الوجوب، وال يعارضه قوله: 
حب المتع�ة لك�ل مطلق�ة غي�ر المفوض�ة الت�ى ل�م يف�رض له�ا، الحنابل�ة: تس�تقال شىء من المهر فتجب لها متعة لإليحاش واالبت�ذال.و

 ).241(البقرة  ]وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  [لقوله تعالى: 
المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة طالقا بائنا فى نكاح الزم، إال المختلعة، والمفروض لها صداق، وطلقت قب�ل البن�اء ومخت�ارة قال و

ول�م  ألن هللا تعالى جعل المتعة حقا على المتقين والمحسنين ال عل�ى غيرهم�ا.يرة ومملكة فى الطالق وطلقت نفسهالعيب الزوج ومخ
(يرد نص فى تحديد مقدار المتعة وال نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من اإلعسار واليسار، واألخذ بالمعروف

455F

456(. 
 ة إلى أنه يعتبر فى تقدير القاضى للمتعة حال الزوجين كليهما.وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم والشافعي

 .الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة ال تزيد على نصف مهر المثلقال و
الشافعية: يستحب أن ال تنقص المتعة ع�ن ثالث�ين درهم�ا، ويس�ن أن ال تبل�غ نص�ف مه�ر المث�ل، ومح�ل ذل�ك إذا ف�رض الح�اكم قال و

 عليها الزوجان فال يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل.المتعة، أما إذا اتفق 
المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق فى يساره وإعساره لآلية، ونص الحنابلة: عل�ى أن أعل�ى المتع�ة خ�ادم إذا  والحنابلة المالكيةقال و

 ك لقول ابن عباس.نحو ذل أوكان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها فى صالتها وهى (درع وخمار) 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
﴿  ُ  .﴾لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  َولِْلُمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمتَّقِيَن * َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاَّ

وه�ذه المتع�ة واجب�ة عل�ى م�ن طلق�ت قب�ل  أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق، جب�را لخاطره�ا وأداء ل�بعض حقوقه�ا،
المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها، وقيل إن المتع�ة واجب�ة عل�ى ك�ل مطلق�ة احتجاج�ا بعم�وم ه�ذه اآلي�ة، 

 ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد، وتقدم أن هللا فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة.
أي: ح�دوده، وحالل�ه ﴾كذلك يبين هللا لكم آياته ﴿: قالولما بيّن تعالى هذه األحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده ف

(وحرامه واألحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها
456F

457(. 
َ قَۡرًضا َحَسنٗ ذَ مَّن  ﴿ ِعفَهُۥ لَهُۥٓ أَۡضَعافٗ ا ٱلَِّذي يُۡقِرُض ٱلَّ طُ َوإِلَۡيِه تُۡرَجُعوَن َوٱ َكثِيَرٗةو ا ا فَيَُضٰ ُ يَۡقبُِض َويَۡبۜصُ  ﴾ ۲٤٥لَّ

 
 (من ذا الذي يقرض هللا  ) ـ  اآلية. :قوله تعالى    

مثل ال�ذين ﴿:لما نزلت  «: قالر روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عم .166
م�ن ﴿ :فنزل�ت  »رب زد أمتي  « :�رسول هللا قال ،إلى آخرها ﴾ينفقون أموالهم في سبيل هللا  كمثل حبة

 .  » )457F458(﴾ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة
 
 ]تعليق[
 .غيره أنها نزلت في أبي الدحداح وذكر.ذكر المؤلف رحمه هللا آثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
فله ،م�ن تص�دق بص�دقة: ق�ال �وذلك أن النب�ي ،وأسمه عمر ب�ن الدح�داح األنص�اري،نزلت في أبي الدحداح :مقاتلقال  

 :ق�ال،' نع�م ': ق�ال ؟وأم الدح�داح مع�ي: ق�ال،' نع�م ': ق�ال ؟إن تصدقت بحديقتي فلي مثلها في الجن�ة :أبو الدحداحقال ،مثلها في الجنة '
فذلك قول��ه ،فض��اعف هللا عزوج��ل ص��دقته ألف��ي أل��ف ض��عف،فتص��دق بأفض��لهما واس��مها الجنين��ة،وك��ان ل��ه حديقتان.' نع��م ': قال؟والص��بية
فرجع أب��و ،] فيج��زيكم بأعم��الكم 245 :[ آي��ة﴾ إليه ترجع��ون ﴿،يعني يقت��ر ويوس��ع،﴾س��طض��عافا كثي��رة  وهللا يق��بض ويب﴿ :عزوج��ل

 أم ي�ا : قالو،وتحرج أن ي�دخلها،فقام على باب الحديق�ة،اح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقةالدحد أم فوجد ،الدحداح إلى حديقته
 :لهقالت ،الدحداح

ب�ارك  قال�ت:،والص�بية معي،وأم الدح�داح معي،واشترطت مثلها في الجن�ة،إني قد جعلت حديقتي هذه صدقة: قال،لبيك يا أبا الدحداح
كم من نخلة مدال عذوقها ألبي الدحداح في الجنة لو اجتمع عل�ى : قالف،�الحديقة إلى النبي  وسلم،فخرجوا منها،هللا لك فيما اشتريت

(عذق منها أهل منى أن يقلوه ما أقلوه
458F

 انتهي.)459
 وروى أن تصدق أبي الدحداح كان بعد نزول هذه اآلية. 

 أوأب�و الدح�داح: ي�ا رس�ول هللا، ق�ال ، ﴾حسنامن ذا الذي يقرض هللا قرضا ﴿لما نزلت:: قالفروى الطبري وغيره عبد هللا بن مسعود 

_______________ 
 1هـ).األجزاء  1427 - 1404الطبعة: ( من  جزءا 45عدد األجزاء:  الكويت –ن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية صادر ع  )94/ 36الموسوعة الفقهية الكويتية (   )455(
  : الطبعة الثانية،طبع الوزارة45 - 39مصر.األجزاء  –: الطبعة األولى،مطابع دار الصفوة 38 - 24الكويت.األجزاء  –: الطبعة الثانية،دارالسالسل 23 -
 )96/ 36عة الفقهية الكويتية (الموسو   )456(
 )106تفسير السعدي (    )457(
) وع�زاه الهيثم�ي للطبران�ي وف�ي إس�ناده عيس�ى ب�ن المس�يب ض�عفه الجمه�ور ووثق�ه اب�ن حب�ان عل�ى 4648ح (  505/10صحيح ابن حبان  461/2تفسير ابن أبي حاتم   )458(

 ى والكامل وغير ذلك وقد ذكر الحافظ في العجاب شواهد لهذا اآلثر فال تعالى أعلمعادته له ترجمة في لسان الميزان وضعفاء النسائي وضعفاء العقيل
 )129/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (   )459(



)101( 

 

فإني قد أقرضت ربي حائطي، حائطا في�ه س�تمئة : قالفناوله يده، : قاليدك! : قالنعم يا أبا الدحداح! : قالإن هللا يريد منا القرض؟! 
اخرج�ي! ق�د أقرض�ت : ق�البي�ك ! ل قال�ت:الدح�داح!  أم نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها، فناداها: يا 

(ربي حائطا فيه ستمئة نخلة
459F

460( . 
 الحافظ ابن حجر وهو أصح من األول.قال  
 .والمراد بالنفقة هنا النفقة المستحبة ال الواجبة 
(الفخر الرازي: إذا عرفت سبب نزول هذه اآلية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعا ال واجباقال  

460F

461(. 
 

 آلية][تفسير مختصرل
م من مال�ه فيأخ�ذ أض�عاف م�ا قدَّم،َمْن ذا الذي يعمل عمل الُمقرض :أَيْ ﴾َمْن ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً  ﴿ وه�ذا اس�تدعاٌء ،بأن يقدِّ

زق على َمْن يشاء  :أَيْ ﴾وهللا يقبض ﴿من هللا تعالى إلى أعمال البرِّ  (ويوسِّع على من يشاء :أي﴾ويبسط﴿يُمسك الرِّ
461F

462(. 
 فيجازيكم على ما قدمتم وتصدقتم. ﴾جعون وإليه تر ﴿

 
ِ فَقَدِ  ﴿ ُغوِت َويُۡؤِمۢن بِٱلَّ ۡشُد ِمَن ٱۡلَغيِّو فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطَّٰ يِنۖ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَٰى َال  َالٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلدِّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم   ﴾۲٥٦ٱنفَِصاَم لَهَۗا َوٱلَّ
   

 .(ال اكراه في الدين) :قوله تعالى  
(كان�ت الم�رأة تك�ون مق�الة « : قالابن عباس  روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن .167

462F

فتجع�ل عل�ى  )463
ال ن�دع : قالواف،فلم�ا أجلي�ت بن�و النض�ير ك�ان ف�يهم م�ن أبن�اء األنص�ار،نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده

  )463F464(﴾نال إكراه في الدي﴿:أبناءنا فأنزل هللا
نزل�ت (ال إك�راه ف�ي ال�دين) ف�ي «: ق�الاب�ن عب�اس  عكرمة ع�ن أووأخرج ابن جرير من طريق سعيد  .168

ق�ال كان له ابنان نصرانيان وكان هو مس�لماً ف،له الحصينقال من بني سالم بن عوف ي رجل من األنصار
 .» )464F465( ﴾ه في الدينال إكرا﴿ :فإنهما قد أبيا إال النصرانية، فأنزل هللا ؟أال أستكرههما : �للنبي 

 
 ]تعليق[
وكال السببين في األنصار ونهيهم هللا ع�ن إك�راه أبن�ائهم ال�ذين تنص�روا  أن .ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول هذه اآلية 

 .غير منسوخة كما سيأتي أم وفي اآلية خالف في كونها منسوخة ،يدخلوا في اإلسالم
 خرى.وقد ُذكر في سبب نزول هذه اآلية أسباب أ 
كانت في اليهود بني النضير أرضعوا رج�اال م�ن األوس، : قال ﴾ال إكراه في الدين﴿فروى الطبري عن مجاهد في قول هللا: 

أبناؤهم من األوس: لنذهبن معهم، ولندينن بدينهم! فمنعهم أهلوهم، وأكره�وهم عل�ى اإلس�الم، فف�يهم قال بإجالئهم،  �فلما أمر النبي 
(نزلت هذه اآلية

465F

ك روى الطب�ري ع�ن الحس�ن: أن أناس�ا م�ن األنص�ار ك�انوا مسترض�عين ف�ي بن�ي النض�ير، فلم�ا أجل�وا أراد ك�ذل .)466
(ال إكراه في الدين"أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم، فنزلت:

466F

 وروى نحوه عن مسروق..»)467
  

 سبب آخر
األنص�ار ك�ان ل�ه غ�الم اس�مه أن رج�الً م�ن  «:ع�ن مجاه�د: ق�الذكر اإلمام ابن الج�وزي س�بباً رابع�اً ف�ي ن�زول ه�ذه اآلي�ة  

 .)467F468(»فنزلت هذه اآلية،كان يكرهه على اإلسالم،صبيح
 .فم�رة األبن�اء وم�رة العبي�د،فهذه أربعة أسباب نزول لهذه اآلية وكلها نزلت في األنصار مع اختالف األش�خاص المكرهين 

والث�اني ذك�ر  ،ة بعد. والسبب األول أقوها إس�ناداً وهذا ال يؤثر في سبب النزول الحتمال حدوث كل هذا قبل نزول اآلية ثم نزلت اآلي
 له الحافظ شواهد وهللا تعالى أعلم.

  
 غير منسوخة. أم اختلف العلماء في هذه اآلية هل هي منسوخة 

  :اختلف العلماء في معنى هذه اآلية على ستة أقوال :اإلمام القرطبي رحمه هللاقال 
س�ليمان ب�ن قال�ه د أكره العرب على دين اإلسالم وق�اتلهم ول�م ي�رض م�نهم إال باإلس�الم ؛ ق �[األول] قيل إنها منسوخة ؛ ألن النبي 

_______________ 
 )285/ 5جامع البيان (تفسير الطبري) (   )460(
  32ياء التراث العربى ـ بيروت عدد األجزاء المؤلف: اإلمام: محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى دار النشر: دار إح) 499/ 6مفاتيح الغيب (   )461(
 )67الوجيز للواحدي (    )462(
 المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 217  8قوله مقالة  بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية هي المرأة التي ال يعيش لها ولد انظر نيل األوطار/ )463(

 9األجزاء: عدد  الناشر: إدارة الطباعة المنيرية
ح (  186/9) س��نن البيهق��ي  140ح ( 352/1) ص��حيح اب��ن حب��ان 11049ح (  304/6) س��نن النس��ائي الكب��رى  2682ح ( 58/3س��نن أب��ي داود  14/3تفس��ير الطب��ري  )464(

لسجس�تاني ح وثن�ا ب�ن بش�ار ق�ال ح�دثنا ب�ن أب�ي ع�دي حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال ثنا أشعث ب�ن عب�د هللا يعن�ي ا) وإسناده صحيح قال أبو داود رحمه هللا: 18419
 به--وهذا لفظه ح وثنا الحسن بن علي قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس

 نصروفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى وزيد بن ثابت مجهول وروى معناه عنه السدي وفيه أسباط بن  14/3تفسير ابن جرير  )465(
 )411/ 5جامع البيان (تفسير الطبري) (   )466(
 )412/ 5جامع البيان (تفسير الطبري) (   )467(
 )262/ 1زاد المسير في علم التفسير (   )468(



)102( 
 ]. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين.73 :[التوبة ﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِقِينَ  ﴿نسختها : قال،موسى
وال�ذين يكره�ون أه�ل ،وأنهم ال يكره�ون عل�ى اإلس�الم إذا أدوا الجزية،الكت�اب خاص�ة ليست بمنسوخة وإنم�ا نزل�ت ف�ي أه�ل :الثاني

ه��ذا ق�ول الش��عبي وقت��ادة والحس��ن .﴾يَ��ا أَيُّهَ�ا النَّبِ��يُّ َجاِه��ِد اْلُكفَّ�اَر َواْلُمنَ��افِقِينَ ﴿األوث�ان ف��ال يقب��ل م�نهم إال اإلس��الم فه��م ال�ذين ن��زل ف��يهم 
اس�لمي أيته�ا  :س�معت عم�ر ب�ن الخط�اب يق�ول لعج�وز نص�رانية: ق�الزيد بن أس�لم ع�ن أبي�ه والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه 

﴾ ال إِْكَراهَ فِي الدِّينِ ﴿وتال ،اللهم اشهد :عمرقال أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب ف قالت:إن هللا بعث محمدا بالحق. ،العجوز تسلمي
)

468F

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ﴿ :المعتقد والملة بقرينة قولهاإلمام القرطبي والمراد بالدين في هذه اآلية قال .)469 (﴾ قَْد تَبَيََّن الرُّ
469F

470(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ا أس�لموا أن�زل هللا ،بعد إسالم العرب؛ ألنهم أُكرهوا على اِإلسالم فلم يُقبل منهم الجزية؛ ألنَّهم ك�انوا مش�ركين﴾ال إكراه في الدِّين ﴿ فلمَّ

 .تعالى هذه اآلية
اللة بكثرة الحجو. ،ظهر اِإليمان من الكفر﴾الرشد من الغي قد تبين ﴿  والهدى من الضَّ
 .تمسَّك :أَيْ ﴾فقد استمسك ﴿واليوم اآلخر ﴾ويؤمن بال ﴿بالشَّيطان واألصنام ﴾فمن يكفر بالطاغوت ﴿
 ال انقطاع لها. :أي ﴾ ال انفصام لها ﴿وهو اِإليمان وكلمة الشَّهادتين ،عقد لنفسه عقداً وثيقاً ﴾بالعروة الوثقى ﴿
ُد أيَّاَي بإسالم أهل الكتاب﴾وهللا سميع ﴿  ويس�أل هللا ،يح�بُّ إس�الم أه�ل الكت�اب ال�ذين ح�ول المدينة �وكان رسول هللا ،لدعائك يا محمَّ

 .بحرصك واجتهادك﴾عليم ﴿ذلك 
   

ِت إِلَى ٱلنُّو ﴿ َن ٱلظُّلَُمٰ ُ َولِيُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا يُۡخِرُجهُم مِّ َن ٱلنُّوِر أوۡ ِرۖ َوٱلَِّذيَن َكفَُرٓوْا ٱلَّ ُغوُت يُۡخِرُجونَهُم مِّ لِيَآُؤهُُم ٱلطَّٰ
لُِدوَن  ُب ٱلنَّاِرۖ هُۡم فِيهَا َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ ِتۗ أُْولَٰ  ﴾۲٥۷إِلَى ٱلظُّلَُمٰ

 
 .اآلية -(هللا ولي الذين آمنوا  ) :قوله تعالى

ه�م ال�ذين ك�انوا : ق�ال ﴾هللا ول�ي ال�ذين آمن�وا  ﴿ :ف�ي قول�ه هللاعبدة ب�ن أب�ي لباب�ة  أخرج ابن جريرعن .169
(وأنزلت فيهم هذه اآلية،آمنوا به �فلما جاءهم محمد ،آمنوا بعيسى

470F

471( «. 
ال�ذين  آم�ن ب�ه �فلما بع�ث محم�د ،كان قوم آمنوا بعيسى وق�وم كف�روا ب�ه «: قالوأخرج عن مجاهد  .170

(آليةفأنزل هللا  هذه ا،كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى
471F

472( «. 
 

 ]تعليق[ 
 .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وإسنادهما ضعيف 
هؤالء قوم كفروا بعيسى عليه الّسالم ثم آمنوا بمحمد صلّى ّهللا عليه وس�لّم ف�أخرجهم [م�ن  :ابن عباسقال  .وذكر الثعلبي 

(السالم)الكفر] بعيسى إلى إيمانهم بالمصطفى وسائر األنبياء (عليهم 
472F

473(.  
 والراجح أن اآلية عامة في كل المؤمنين وهذا ما ذكره الثعلبي وغيره وهللا تعالى أعلم. 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
وهذا يشمل واليتهم لربهم، بأن تولوه فال يبغون عنه بدال وال يشركون به أحدا، قد اتخذوه حبيبا وولي�ا، ووال�وا ﴾هللا ولي الذين آمنوا ﴿

دوا أع��داءه، فت��والهم بلطف��ه وم��نَّ عل��يهم بإحس��انه، ف��أخرجهم م��ن ظلم��ات الكف��ر والمعاص��ي والجه��ل إل��ى ن��ور اإليم��ان أولي��اءه وع��ا
 ﴿والطاعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 

وا الشيطان وحزبه، واتخذوه من دون هللا ولي�ا ووال�وه وترك�وا والي�ة ربه�م وس�يدهم، فس�لطهم فتول﴾والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزا، ويزعجونهم إل�ى الش�ر إزعاج�ا، فيخرج�ونهم م�ن ن�ور اإليم�ان والعل�م والطاع�ة 

وا الخي�رات، وف�اتهم النع�يم والبهج�ة والمس�رات، وك�انوا م�ن إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي، فكان جزاؤهم عل�ى ذل�ك أن حرم�
(﴾ أصحاب النار هم فيها خالدون  أولئك ﴿تعالى: قال حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة، فلهذا 

473F

474(. 
قلت: جمع الظلمات وإفراد النور دليل على أن طريق الحق واحد أما طريق الباط�ل فمتع�دد فالش�رك والنف�اق والمعص�ية  

 .ل هذا يدخل تحت الظلمات وهللا تعالى أعلمفك
آ أَۡخَرۡجنَا ﴿ ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِممَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَنفِقُوْا ِمن طَيِّبَٰ ُموْا ٱۡلَخبِيَث ِمۡنهُ تُنفِقُوَن  يَٰ َن ٱۡألَۡرِضۖ َوَال تَيَمَّ لَُكم مِّ

ٓ أَن تُۡغِمضُ  ٴَ َولَۡستُم بِ  َ َغنِيٌّ َحِميٌد اِخِذيِه إِالَّ  ﴾۲٦۷وْا فِيِهو َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَّ ٱلَّ
 

_______________ 
 )280/ 3تفسير القرطبي ـ  (   )469(
 )279/ 3تفسير القرطبي ـ  (   )470(
 بن أبي لبابة مجهول له ترجمه في اإلكمال ولس�ان المي�زان وتعجي�ل المنفع�ة والث�اني في�ه راو م�بهم بإسنادين األول:فيه ابن حميد ضعيف وعبد هللا 22/3تفسير ابن جرير  )471(

 والمثني بن الصباح،والمبهم في هذه الرواية هو عبد هللا  بن أبي لبابة المذكور في اإلسناد السابق والراوي عنهما منصور. 
  لبابةنفس المصدر السابق وهى رواية عبد هللا بن أبي  )472(
الناشر: دار إحياء التراث   القرن: الخامس الموضوع: رواية المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى) 237/ 2الكشف والبيان عن تفسير القرآن (   )473(

 مكان الطبع: بيروت هـ 1422سنة الطبع:  مكان الطبع: بيروت العربي
 )111تفسير السعدي (    )474(



)103( 

 

 .(يا أيها الذين آمنوا  أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ـ اآلية :قوله تعالى  
كنا ،فين�ا معش�ر األنص�ار ه�ذه اآلي�ة نزلت «: قالالبراء  الحاكم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ىرو .171

وكان ناس ممن ال يرغب في الخير ي�أتي ،ه على قدر كثرته وقلتهمن نخل وكان الرجل يأتي،أصحاب نخل
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا م�ن  ﴿ :فأنزل هللا،وبالقنو قد انكسر فيعلقه ،الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف

(ـ  اآلية ﴾طيبات ما كسبتم
474F

475(«. 
ن ش��ر ثم��ارهم ك��ان الن��اس يتيمم��و  «: ق��الس��هل ب��ن حني��ف  وى أب��و داود والنس��ائي والح��اكم ع��نور .172

 .»)475F476(﴾تيمموا الخبيث منه تنفقون وال﴿فنزلت: ،يخرجونها في الصدقة
فن�زل ،فجاء رجل بتم�ر رديء،بزكاة الفطر بصاع من تمر  �أمر النبي   «: قالجابر  وروى الحاكم عن .173

(اآلية ﴾يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴿القرآن: 
476F

477(  «. 
 يش�ترون الطع�ام ال�رخيص �ك�ان أص�حاب رس�ول هللا   «: ق�العب�اس  وروى ابن أبي حاتم عن اب�ن .174

(فأنزل هللا هذه اآلية،ويتصدقون به
477F

478(  «. 
 
 ]تعليق[
وهو تن��تظم س��ببين ،حس��ان أووك��ل أس��انيدها ص��حاح  ،ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة أربع��ة آث��ار 

 للنزول.
وله ف�ي الرواي�ة الثاني�ة الن�اس عل�ى وج�ه العم�وم ل�دخول األنص�ار ف�ي أنها نزلت في األنصار وهم المرادون بق :األول 

ك�ذلك .في الرواية الرابعة. فال إشكال في الجمع بين هذه الروايات �كان أصحاب رسول هللا  "وكذلك المرادون بقوله ،عموم الناس
فال يج�وز ،مل كالهم�ا عل�ى عم�وم اآلي�ةفيح،المندوب�ة أوهذه الروايات تدل على عموم الصدقة ليس فيها تع�رض للزك�اة المفروض�ة 

 .التطوع أوإخراج الردئ من المال في الصدقة عموماً سواء كان في ذلك صدقة الفريضة 
أنها نزلت في صدقة الفطر وإسناد الرواي�ة ص�حيح والجم�ع بينه�ا وب�ين الراي�ات اآلخ�رى ب�أن  :وأما السبب اآلخر فهو 

 .خصوصاً  ومن شأن زكاة الفطر من شأن الصدقة عموماً يكون تأخر سبب نزول اآلية حتى كان ما كان 
 «: في اآلية سبب آخر ذكره اإلمام ابن حجر وعزاه للنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم طريق أبي أمامة بن سهلو      

(كان المنافقون يتلومون شرار ثمرهم الصدقة فنزلت
478F

479( «. 
 ال.فيتلخص لنا ثالثة أسباب لألشخاص وثالثة في الم  

 المنافقون. أو،الصحابة عموماً  أواألنصار،  :فاألشخاص
 صدقة الفطر. أوصدقة الفريضة،  أو،والمال: إما صدقة التطوع

فتكون اآلية نزلت لجميع الناس مؤمنهم .وحمل اآلية على عمومها هو األولى فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب 
 زكاة الفطر وهللا تعالى أعلم. أوفرضاً  أو وفي جميع الصدقة سواء كانت تطوعاً ،ومنافقهم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 
إّن ذلك في الزكاة فيكون  :فقيل،الجيد غير الرديء :والطيبات هنا عند الجمهور﴾يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ِمن طيبات َما َكَسْبتُمْ  ﴿

 ء .تطوع بالقليل يجوز بالرديفي التطوع فيكون مندوباً ال واجباً؛ ألنه كما يجوز ال :واجباً؛ وقيل
آ أَْخَرْجنَا ﴿  .من النبات والمعادن وغير ذلك﴾َوِممَّ
ُموْا الخبيث ﴿  .أي ال تقصدوا الرديء﴾َوالَ تَيَمَّ
 .في موضع الحال﴾ِمْنهُ تُْنفِقُونَ  ﴿
أغمض فالن  :محوا بأخذه وتغمضوا من قولكإالّ أن تتسا،أنكم ال تأخذونه في حقوقكم وديونكم :والمعنى.الواو للحال﴾َولَْستُْم بِآِخِذيهِ  ﴿

(إذا لم يستوفه وإذا غض بصره  :عن بعض حقه
479F

480(. 
 

َ يَۡهِدي َمن يََشآُءۗ َوَما تُنفِقُوْا ِمۡن َخۡيرٖ لَّ  ﴿ ِكنَّ ٱلَّ ِو فَِألَنفُِسُكۡمو َوَما تُنفِقُوَن إِالَّ  ۡيَس َعلَۡيَك هَُدٰٮهُۡم َولَٰ ٱۡبتَِغآَء َوۡجِه ٱلَّ

_______________ 
) مص�نف اب�ن 1822ح (  583/1) وقال  حديث حسن غريب صحيح س�نن اب�ن ماج�ة 2987ح (  218/5من عدة طرق عن السدي سنن الترمذي   82/3ر الطبري تفسي )475(

شرط مسلمقال  ) وقال  صحيح اإلسناد على3127ح (  313/2مستدرك الحاكم  201/4مختصرا  شرح معاني اآلثار مختصرا  136/4سنن البيهقي الكبرى  437/2أبي شيبة 
 به--حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء الترمذي رحمه هللا: 

) قال  1463ح (  559/1) مستدرك الحاكم 2311ح (  39/4) كالهما مختصرا صحيح ابن خزيمة  1607ح ( 110/2) سنن أبي داود  2492ح ( 43/5سنن النسائي  )476(
ح  6/ 76/77المعجم الكبير  131/2سنن الدارقطني  136/4صحيح على شرط البخاري وقال  في موضع آخر صحيح على شرط الشيخين سنن البيهقي الكبرى 

فذكره --الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه  حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن) قال أبو داود رحمه هللا: 5569/5566(
مة عن أبيه وخالفهم عبد الجليل ثم قال وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري قلت وتابعهما عن الزهري محمد بن أبي حفصة عند الحاكم فرووه عن أبي أما

قاله الحافظ  في    �وأبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي  �النبي بن حميد اليحصبي عند النسائي فرواه عن أبي أمامة بن سهل عن 
وق يخطئ وعلى كل التقريب وعليه فهو مرسل صحابي وكل من سفيان بن حسين وسليمان بن كثير له أخطاء في الزهري وأيضا محمد بن أبي حفصة قال عنه الحافظ صد

 وأما عبد الجليل بن حميد فقال عنه الحافظ ال بأس له  فكل منهم متابع لآلخر
) قال صحيح على شرط مسلمقال: حدثنا أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارا حدثنا قيس بن أنيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم  3113ح ( 311/2مستدرك الحاكم  )477(

 به -بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
 وإسناده جيد 526/2سير ابن أبي حاتم تف )478(
 )625/ 1العجاب في بيان األسباب (   )479(
 )144التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (    )480(



)104( 
 ﴾۲۷۲إِلَۡيُكۡمَوأَنتُۡم َال تُۡظلَُموَن  يَُوفَّ  ا تُنفِقُوْا ِمۡن َخۡيرٖ َومَ 

 
 .اآلية -(ليس عليك هداهم)  :قوله تعالى    

ك�انوا يكره�ون أن يرض�خوا   «: ق�الاب�ن عب�اس  روى النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن .175
وأن�تم ال ﴿إل�ى قول�ه   ﴾ل�يس علي�ك ه�داهم﴿:ةفسألوا فرخص لهم فنزل�ت ه�ذه اآلي�،ألنسابهم من المشركين

 .» )480F481(﴾تظلمون
ك���ان ي���أمر أن ال يتص���دق إال عل���ى أه���ل  �أن النب���ي  « :اب���ن عب���اس وأخ���رج اب���ن أب���ي ح���اتم ع���ن .176

(ـ اآلية. فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين  ﴾ليس عليك هداهم﴿ :فنزلت،اإلسالم
481F

482( «. 
 

 ]تعليق[ 
أي يعط�وا :األول أنه�ا نزل�ت ف�ي الص�حابة ك�انوا يك�ره أن يرض�خوا،نزول في ه�ذه اآلي�ةذكر المؤلف رحمه هللا سببين لل 

(أى أعطاه قليالً من كثير،رضخ له من ماله رضًخا :والعرب تقول
482F

483(. 
فنزل�ت اآلي�ة مبيح�ة للص�دقة عل�ى غي��ر .أن ال يعط�ى م�ن الص��دقة إال أه�ل اإلس�الم �لم�ا أم�ر النب�ي  :الث�اني أنه�ا نزل�ت 

 تي الحديث عن حكم هذه الصدقة إن شاء هللا.وسيأ .المسلمين
 .وقد روى أن هذه اآلية نزلت في أسماء بنت أبي بكر 
اعتمر رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم عمرة القضاء وكانت معه في تل�ك العم�رة أس�ماء بن�ت  :الكلبيقال  فروى الثعلبي. 

ال أعطيكم�ا ش�يئا حتّ�ى أس�تأمر رس�ول هللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم  قالت:ف،انفجاءتها أّمها قتيلة وجّدتها تسأالنها وهما مشركت،أبي بكر
فأمرها رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم بعد ن�زول ه�ذه اآلي�ة أن ،فاستأمرته في ذلك فأنزل هللا تعالى هذه اآلية،فإنّكما لستما على ديني

(تتصّدق عليهما فأعطتهما ووصلتهما
483F

484(. 
 .كلبي تقدم الكالم عنهذكره من غير إسناد وال 
ولها وجه آخر وذل�ك إّن ناس�ا م�ن المس�لمين كان�ت له�م  :الكلبيقال وقيل أنها نزلت في النفقة على اليهود فأخرج الثعلبي  

فاس�تأمروا رس�ول هللا ص�لّى ،رضاع في اليهود وكانوا ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أس�لموا كره�وا أن ينفق�ونهم وأرادوه�م أن يسلموا
( عليه وسلّم فنزلت هذه اآلية فأعطوهم بعد نزولهاّهللا 

484F

485( . 
فهي تدل على معنى واح�د وه�و إبحاح�ة الص�دقة  هذه اآلية على فرض صحتها جميعاً  وإن تعددت أسباب النزول في :قلت  

از الزك�اة عل�ى فقد نق�ل اب�ن المن�ذر اإلجم�اع عل�ى ع�دم ج�و ،المفروضةأما الزكاة ،صدقة التطوع الصدقةوهذه ،على غير المسلمين
(﴾ والمؤلفة قلوبهم ﴿غير المسلمين إال أن يكون المشرك يرجي إسالمه بالزكاة لدخوله في قوله تعالى 

485F

486(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .هدايتهم إلى اِإليمان وصالح األعمال :﴾ليس عليك هداهم  ﴿
 .من مال :﴾وما تنفقوا من خير ﴿
 الذكر واآلجل يوم القيامة عائد على أنفسكم. صوابه العاجل بالبركة وحسن :﴾فأنفسكم  ﴿
(يرد أجره كامال ال ينقص منه شيء :﴾وما تنفقوا من خير يوف إليكم  ﴿

486F

487(. 
 

لَهُم بِٱلَّۡيِل َوٱلنَّهَاِر ِسرّٗ  ﴿  ﴾ ۲۷٤ هُۡم يَۡحَزنُوَن َربِِّهۡم َوَال َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَال  فَلَهُۡم أَۡجُرهُۡم ِعندَ  ا َوَعَالنِيَةٗ ٱلَِّذيَن يُنفِقُوَن أَۡمَوٰ
 

 (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) ـ اآلية.  :قوله تعالى    
 «: ق�ال  �النب�ي  أبي�ه ع�ن ج�ده ع�ن يزيد بن عبد هللا بن غريب عن أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن .177

(ف�ي أص�حاب الخي�ل ﴾ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعالنية فله�م أج�رهم﴿نزلت هذه اآلية 
487F

488( 
  .يزيد وأبوه مجهوالن.»

_______________ 
ح (  2/ 313) مس�تدرك الح�اكم 7631ح (  191/4سنن البيهقي الكب�رى  76/10) األحاديث المختارة 11052ح (   6/ 305سنن النسائي الكبرى  94/3تفسير الطبري  )481(

أنبأنا محمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم نا الفريابي نا سفيان عن األعمش عن جعفر ب�ن إي�اس ) صحيح اإلسنادقال النسائي رحمه هللا 12453ح (  54/12) المعجم الكبير 3128
ْخخ أي َعِطي�ةالرضخ: الَعطَّية القَليلة   ومنه حديث علي رضي هللا  عنه ويَْرَضح . جبير عن بن عباس= =عن سعيد بن ين َرِض�يَخةً ه�ي فَعيل�ة م�ن ال�رَّ ـ� انظ�ر  له على تَْرك ال�دِّ

 -تحقي�ق: ط�اهر أحم�د ال�زاوى  م1979 -ه�ـ 1399بي�روت، -الناش�ر: المكتب�ة العلمي�ة  المؤلف: أب�و الس�عادات المب�ارك ب�ن محم�د الج�زري 228  2النهاية في غريب الحديث/
 5عدد األجزاء:  محمود محمد الطناحي

 وإسناده حسن 537/2فسير ابن أبي حاتم  ت )482(
 )436/ 3شرح صحيح البخارى ـ البن بطال (   )483(
 )274/ 2الكشف والبيان عن تفسير القرآن (   )484(
 )274/ 2الكشف والبيان عن تفسير القرآن (   )485(
 )47البن المنذر( ص انظر كتاب اإلجماع    )486(
 )139/ 1أيسر التفاسير للجزائري (   )487(
 المحق�ق: د. باس�م فيص�ل أحم�د الج�وابرة ]287 - 206) المؤلف: أحمد بن عمرو بن الض�حاك أب�و بك�ر الش�يباني [2696ح (  158/5اآلحاد والمثاني ألبي بكر الشيباني  )488(

) 504ح (  188/17المعج�م الكبي�ر  433/7) طبقات ابن س�عد  12835ح ( 1781/5العظمة  6عدد األجزاء:  1991 – 1411الطبعة: األولى، الرياض –الناشر: دار الراية 
وف�ي إس�ناده  » أنها نزلت في أصحاب الخيل فيمن ل�م يربطه�ا لخ�يالء وال ض�مار :«عن أبي أمامة  44/40وعريب بالعين المهملة وإسناده ضعيف للجهالة وأخرج ابن عساكر 

 19/7أس،وأدخله بعضهم في الضعفاء انظر الجرح والتعديل العجالن بن سهيل له ترجمة في الجرح والتعديل قال أبو حاتم: ال أعلم بحديثه ب



)105( 

 

نزل�ت  « : ق�الاب�ن عب�اس  وأخرج عبد الرازق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بس�ند ض�عيف ع�ن .178
كان�ت مع�ه أربع�ة دراه�م ف�أنفق باللي�ل درهم�اً وبالنه�ار درهم�اً وس�راً ،هذه اآلي�ة ف�ي عل�ي ب�ن أب�ي طالب

(درهما وعالنية درهما
488F

489( «. 
اآلية نزلت في عبد ال�رحمن ب�ن ع�وف وعثم�ان ب�ن عف�ان  «: قالابن المسيب  ن المنذرعنوأخرج اب .179

(في نفقتهما في جيش العسرة
489F

490( «. 
 
 ]تعليق[
  ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثارفي سبب نزول هذه اآلية 
 نزلت في أصحاب الخيل يعنى الذين يربطون الخيل في سبيل هللا تعالى.:ومعنى قوله 
 .سبب نزولها كذلك أنها نزلت في علي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوفوروى في  
م�ن تم�ر إل�ى أه�ل  ف�إن علي�اً بع�ث بوس�ق ،وعبد الرحمن بن عوف،أنها نزلت في عليّ « :فروى الضحاك عن ابن عباس 

(وبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهاراً ،الصفة ليالً 
490F

491(«.   
ِ  ﴿:لما نزل قوله تعالى:الرازيقال   بعت عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الص�فة  ﴾لِْلفُقَراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل هللاَّ

فنزلت ه�ذه اآلي�ة فص�دقة اللي�ل ،فك�ان أح�ب الص�دقتين إل�ى ّهللا تع�الى ص�دقته،وبعث علي رضي ّهللا عنه بوسق من تم�ر ليًال ،بدنانير
(كانت أكمل

491F

492(. 
نزلت في أبي بكر الصديق رض�ي ّهللا عن�ه ح�ين  :»الكشاف«صاحب قال :الرازيقال  وقيل نزلت في أبي بكر الصديق. 

(وعشرة في العالنية،وعشرة في السر،وعشرة بالنهار،عشرة بالليل :تصدق بأربعين ألف دينار
492F

493(. 
ف�أثني  .ىوحمل اآلية على عمومه�ا أول� أقف على إسناده،  لموبعضها  وكلها هذه اآلثارال يخلوا إسنادها من ضعف :قلت 

 هللا تعالى عموماً على الذين ينفقون أمولهم بالليل والنهار سراً وعالنيةً وهللا تعالى أعلم.
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 .أي: طاعته وطريق مرضاته، ال في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم﴾الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا ﴿
 .أي: أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم﴾جرهم عند ربهمبالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أ ﴿
 .إذا خاف المقصرون﴾وال خوف عليهم ﴿
(إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المقصود المطلوب، ونجوا من الشرور والمرهوب﴾وال هم يحزنون ﴿

493F

494(. 
 

َ َوَذُروْا َما بَقَِي مِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱلَّ بَ يَٰ ۡؤِمنِيَن وٰٓ َن ٱلرِّ   ﴾ ۲۷۸ْا إِن ُكنتُم مُّ
 

 (يا أيها الذين آمنوا  اتقوا هللا  وذروا ما بقي من الربا) ـ  اآلية. :قوله تعالى    
بلغن�ا أن   «: ق�الابن عباس  أبي صالح عن أخرج أبو يعلي في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن .180

وكان��ت بن��و المغي��رة يرب��ون ،ثقي��ف وف��ي بن��ي المغي��رة ه��ذه اآلي��ة نزل��ت ف��ي بن��ي عم��رو ب��ن ع��وف م��ن
فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن ،مكة وضع يومئذ الربا كله فلما أظهر هللا رسوله على،لثقيف

بن�و ق�ال الن�اس غيرن�ا ف بالربا ووضع عن  أما جعلنا أشقى الناس :بنو المغيرةقال أسيد وهو على مكة ف
(هذه اآلية والتي بعدها فنزلت ، �فكتب عتاب في ذلك إلى رسول هللا ،ناعمرو: صولحنا أن لنا ربا

494F

495( «. 
نزلت هذه اآلية في ثقي�ف م�نهم مس�عود وحبي�ب وربيع�ة وعب�د  «: قالوأخرج ابن جرير عن عكرمة  .181

(وبنو عمرو وبنو عمير ياليل
495F

496( «. 
 
 ]تعليق[
وقد ذك�ر ف�ي س�بب .على أن هذه اآلية نزلت في ثقيف ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما يدالن 

 .نزول غير ما تقدم
عطاء، وعكرمة: نزلت هذه اآلية في العباس ب�ن عب�د المطل�ب وعثم�ان اب�ن عف�ان، وكان�ا ق�د قال و: قالفأخرج الواحدي  

أخذتما حظكما كله، فهل لكما أن تأخذا لهما صاحب التمر: ال يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما قال أسلفا في التمر، فلما حضر الجداد 
فنهاهم�ا وأن�زل هللا تع�الى ه�ذه اآلي�ة، فس�معا  ،�النصف وأضعف لكما، ففعال، فلم�ا ح�ل االج�ل طلب�ا الزي�ادة، فبل�غ ذل�ك رس�ول هللا 

_______________ 
 وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر قال الحافظ:متروك 1/ 108) تفسير عبد الرزاق 11164ح (  97/11المعجم الكبير  )489(
 مرسل.  )490(
 )283/ 1زاد المسير في علم التفسير ( )491(
  )71/ 7مفاتيح الغيب ( )492(
 )71/ 7يب (مفاتيح الغ )493(
 )116تفسير السعدي (  )494(
 ) في إسناده محمد بن السائب الكلبي قالوا عنه:كذاب2668ح (   5/ 74مسند أبي يعلى  )495(
 وفي إسناده سنيد ضعيف.  107/3تفسير ابن جرير  )496(



)106( 
(وأطاعا وأخذا رءوس أموالهما

496F

497(. 
، ﴾وال تظلم�ون﴿إل�ى: ﴾ذروا م�ا بق�ي م�ن الرب�ايا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا و﴿وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: 

ب�ا إل�ى أن�اس م�ن : قال نزلت هذه اآلية في العباس بن عبد المطلب ورجٍل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية، يُسلِفان ف�ي الرِّ
م�ن فض�ل ك�ان  "وا ما بقيذر"ثقيف من بني عمرو وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء اإلسالم ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل هللا

 .الروايات. قلت سمي هذا الرجل خالد بن الوليد بن المغيرة في بعض )497F498("من الربا"في الجاهلية 
أنها خطاب ألهل مك�ة ك�انوا يراب�ون فلم�ا أس�لموا عن�د ف�تح مك�ة أم�رهم ّهللا تع�الى أن يأخ�ذوا  :وذكر الرازي في مفاتيحه 

(رؤوس أموالهم دون الزيادة
498F

499(. 
 نا مما تقدم أن هذه اآلية في أربعة أسباب للنزول.فتحصل ل 

 في ثقيف. :األول
 في العباس وعثمان بن عفان. :الثاني
 في العباس وخالد بن الوليد. :الثالث

 الرابع: في أهل مكة.
حتى كان ما كان من أمرهم جميع�اً. ث�م نزل�ت ،ويمكن على فرض صحة أسانيد هذه األسباب أن يكون تأخر سبب النزول 
 «ف�ي خطبت�ه ف�ي جح�ة ال�وداع قول�ه  �وقد أخ�رج مس�لم وغي�ره ع�ن النب�ي .آلية مبينة ومرشدة لحكم الربا فوضع ربا الجاهلية كلها

(وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله
499F

500(«. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 اعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه.خافوا عقابه بط :﴾اتقوا هللا  يا أيها الذين﴿
 .اتركوا ما بقي عندكم من المعامالت الربويّة :﴾وذروا ما بقي من الربا  ﴿
اعلموا بحرب من هللا ورسوله واحملوا سالحكم وال ينفعكم س�الح ف�إنكم المهزوم�ون  :﴾من هللا ورسولهفأذنوا بحرب فإن لم تفعلوا  ﴿

 .الهالكون
(بعد التوبة مالكم إال رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه واتركوا زيادة الربا :﴾س أموالكم فلكم رؤو ﴿

500F

501(. 
  

ُسوُل بَِمآ أُنِزَل إِلَۡيِه  ﴿ ُق بَيۡ َءاَمَن ٱلرَّ ٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َوُرُسلِهِۦ َال نُفَرِّ ِ َوَملَٰ بِّهِۦ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنو ُكلٌّ َءاَمَن بِٱلَّ ن  َن أََحدٖ ِمن رَّ مِّ
ُسلِِهۦو   ﴾۲۸٥َسِمۡعنَا َوأَطَۡعنَۖا ُغۡفَرانََك َربَّنَا َوإِلَۡيَك ٱۡلَمِصيُر وقالوارُّ

 
 اآلية. -(آمن الرسول)  :قوله تعالى   

تخف�وه  أووإن تب�دوا م�ا ف�ي أنفس�كم ﴿لم�ا نزل�ت   «: ق�الأب�ي هري�رة  روى أحمد ومس�لم وغيرهم�ا ع�ن .182
قد أن�زل علي�ك : قالواثم جثوا على الركب ف �فأتوا رسول هللا ،على الصحابةاشتد ذلك  ﴾يحاسبكم به هللا 

! ب�ل ؟أهل الكتابين من ق�بلكم س�معنا وعص�ينا قال أتريدون أن تقولوا كما   «قال هذه اآلية وال نطيقها، ف
(فلما اقترأها القوم وذللت بها ألسنتهم ،»قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 

501F

ل هللا في أنز،)502
فلما فعل��وا ذل��ك نس��خها هللا،ف��أنزل: ( ال يكل��ف هللا  نفس��ا إال وس��عها) إل��ى ،اآلي��ة ﴾آم��ن الرس��ول﴿أثره��ا 
(آخرها

502F

503( «. 
(ابن عباس وروى مسلم وغيره عن .183

503F

 نحوه.  )504
 
 ] تعليق[
ج�اء بع�دة  وق�د .وه�و س�بب ص�حيح أخرج�ه اإلم�ام مس�لم وغي�ره .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 ،وفي هذه اآلية تخفيف هللا تعالى على هذه األم�ة الض�عيفة م�ا ال يك�ن م�ن قب�ل ف�ي اإلم�م الس�ابقة. وكلها تدل على نفس المعنىطرق 
 وأنا ال يحملن�ا م�ا ال طاق�ة،أخطأنا وأن ال يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا أوفنسأل هللا تعالى أن ال يؤاخذنا بما نيسنا 
 .لنا به وأن يعف عنا ويغفر لنا ويرحمنا

 أوإن تبدوا ما في أنفسكم  ﴿لما نزلت هذه اآلية «: قالروى اإلمام مسلم في الرواية التي اختصرها المؤلف عن ابن عباس  
معنا وأطعنا ف�ألقى قولوا سقال للنبي صلى هللا عليه و سلم ف قالوادخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقال ﴾تخفوه يحاسبكم به هللا

ال يكل�ف هللا نفس�ا إال وس�عها له�ا م�ا كس�بت  ﴿اآلي�ة ﴾آمن الرسول بما أنزل إليه من رب�ه والمؤمنون ﴿هللا اإليمان في قلوبهم فأنزل هللا 

_______________ 
 )59أسباب النزول للواحدي (  )497(
 )548/ 2( ) تفسير ابن أبى حاتم ـ 23/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) ( )498(
 )83/ 7مفاتيح الغيب ( )499(
 )39/ 4صحيح مسلم ـ ( )500(
 )142/ 1أيسر التفاسير للجزائري ( )501(
اعتنى بها: خليل  هـ)1057المؤلف: محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى:  )122/ 2دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ( )502(

 8عدد األجزاء:  م 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة،  لبنان –اشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الن مأمون شيحا
 )  وغيرهم. 139ح (1/ 350)  صحيح ابن حبان 327ح (  296/1) شعب اإليمان  9333ح ( 412/2) مسند أحمد    125ح ( 115/1صحيح مسلم  )503(
) والنسائي في الكبرى  5069ح (458/11) صحيح ابن حبان 2070ح (  1/ 233) مسند أحمد   2992ح (  221/5سنن الترمذي  )126ح (  116/1صحيح مسلم  )504(

  )532ح ( 1/ 321) المعجم الصغير للطبراني 3132ح ( 2ج: 314مستدرك الحاكم ). 11059ح (  307/6



)107( 

 

ق�ال ﴾ن قبلناربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على ال�ذين م� ﴿قد فعلت قال ﴾أخطأنا أووعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا 
(قد فعلتقال اآلية ﴾ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ﴿قد فعلت 

504F

505(«. 
 .نسأل هللا أن يجعلنا هللا ممن شملته هذه الدعوة،فبينت هذه الرواية استجابة هللا تعالى لدعوة المؤمنين 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
��ورة األحك��ام والحدودلمَّ ،اآلي��ة ﴾ ...آم��ن الرس��ول ﴿ ختم الس��ورة ب��ذكر ،وقص��ص األنبي��اء وآي��ات قدرت��ه،ا ذك��ر هللا تع��الى ف��ي ه��ذه السُّ

��الم والم��ؤمنين بجمي��ع ذل��ك ق ب��ين أح��د م��ن رس��له كم��ا فع��ل أه��ل  :يقول��ون :أَيْ ﴾ال نف��رق ب��ين أح��د ﴿،تص��ديق نبيِّ��ه علي��ه السَّ ال نف��رِّ
سل وكفروا ببعض،الكتاب اغف�ر  :أَيْ ﴾غفران�ك ﴿أمره ﴾وأطعن�ا ﴿قوله ﴾س�معنا قالواو ﴿نهم في اِإليمان بهم بل نجمع بي،آمنوا ببعض الرُّ

 .غفرانك
له��ا م��ا  ﴿ذكرنا أنَّ ه��ذه اآلي��ة نس��خت م��ا ش��كاه المؤمن��ون م��ن المحاس��بة بالوسوس��ة وح��ديث ال��نَّفس ﴾ال يكل��ف هللا نفس��اً إالَّ وس��عها ﴿ 

قول�وا  :أَيْ ﴾ربن�ا ال تؤاخ�ذنا ﴿ال يَُؤاَخ�ذ أح�ٌد ب�ذنب غي�ره  :مل باإلثم ] أَيْ [ من الع﴾وعليها ما اكتسبت ﴿[ من العمل بالطاعة ] ﴾كسبت
عاء ل�ت له�م العقوب�ة ب�ذلك.ال تعاقبنا إن نسينا :ومعناه،ذلك على التَّعليم للدُّ ا شرع لهم ُعجِّ فأمر هللا ،كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً ممَّ

�واب ﴾ أَْخطأْن�ا أو ﴿نبيَّه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم ب�ذلك  ال  :والمعن�ى،ثقالً  :أَيْ ﴾ربن�ا وال تحم�ل علين�ا إص�راً  ﴿ :تركن�ا الصَّ
ربن�ا وال تحملن�ا م�ا  ﴿التي كانت عليهم قال نحو ما أُمر به بنو إسرائيل من األث﴾كما حملته على الذين من قبلنا ﴿تحمل علينا أمراً يثقل 

بنا بالنَّار  :أَيْ ﴾ال طاقة لنا به تن�ا ﴾فانصرنا على القوم الكافرين ﴿[ ناصرنا ] والذي تلي علينا أمورنا ﴾أنت موالنا ﴿ال تعذِّ في إقام�ة حجَّ
(وغلبتنا إيَّاهم في حربه  وسائر أمورهم حتى يظهر ديننا على الدِّين كلِّه كما وعدتنا

505F

506(. 
 انتهت سورة البقرة

 
 

 عمرانُسوَرةُ ٓاِل 
 
 

هَ إِالَّ  ۱آلٓم  ﴿ ُ َالٓ إِلَٰ  ﴾  ۲هَُو ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّوُم  ٱلَّ
 

 اآليات. –قوله تعالى ( الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم) 
فأنزل ،فخاص��موه ف��ي عيس��ى  �أن النص��ارى أت��وا إل��ى النب��ي  « :أخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن الربي��ع .184

(إلى بضع وثمانين آية منها ﴾آلم هللا ال إله إال هو الحي القيوم﴿:هللا
506F

507( «. 
   �لما قدم أهل نجران على رس�ول هللا   «: قالإسحاق حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة ابن قال و .185

(منها نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين،عيسى بن مريم يسألونه عن
507F

أخرج�ه البيهق�ي   » )508
 .في الدالئل

 
 ]تعليق[
لكن  يشكل على ،بعد سورة البقرة في السنة الثانية اختلف العلماء في سنة نزولها فقيل نزلت،سورة آل عمران سورة مدنية 

َ لََعلَُّك�ْم تَْش�ُكُرونَ  ﴿ذلك أن فيها ذكر غزوة ب�در ف�ي قول�ه تع�الى  ُ بِبَ�ْدٍر َوأَن�تُْم أَِذلَّ�ةٌ فَ�اتَّقُوْا هللاَّ فه�ذا  )123آل عم�ران (﴾َولَقَ�ْد نََص�َرُكُم هللاَّ
وي�دل عل�ى ذل�ك أن ق�دوم وف�د نج�ران ،كون بعضها نزل قبل بدر وبعضها بعدهاوأجيب عنه بأنه يحتمل أن ي،يقتضى نزولها بعد بدر

(كان في السنة الثانية من الهجرة �على رسول هللا 
508F

، وقد رجح بعض أهل العل�م نزوله�ا ف�ي الس�نة الثالث�ة م�ن الهج�رة بع�د ع�زوة )509
ىءُ  ﴿أحد، التفاقهم على أن قوله تعالى  (، نزلت في قصة أحد. فال تعالى أعلم121ال عمران  ﴾ االية—َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك تُبَوِّ

509F

510(. 
 .وكالهما مرسل،وذكر المؤلف في سبب نزول هذه السورة أثرين 

 ،�أن النصاري قدموا على رسول هللا  :فاألول
 .ووفد نجران من النصارى فال تعارض بين األثرين،�أن وفد نجران قدموا على رسول هللا  :والثاني

 .اإلمام ابن جرير أثر الربيع بسياق أذكره للفائدة فقد اختصره المؤلف رحمه هللا وقد روى 
فخاص�موه ف�ي عيس�ى اب�ن  ،�إّن النص�ارى أت�وا رس�ول هللا : ق�ال، ﴾ألم هللاُ ال إله إال هو الحي القيوم﴿عن الربيع في قوله: 

ألس�تم تعلم�ون  :�له�م النب�ي ق�ال إال هو لم يتخذ صاحبة وال ول�ًدا، فعلى هللا الكذَب والبهتاَن، ال إله  قالواله: من أبوه؟ و قالوامريم و
بل�ى! : ق�الواألستم تعلمون أن ربَّنا حّي ال يم�وت، وأّن عيس�ى ي�أتي علي�ه الفن�اء؟ : قالبلى! : قالواأنه ال يكون ولٌد إال وهو يشبه أباه؟ 

ال! : ق�الوافه�ل يمل�ك عيس�ى م�ن ذل�ك ش�يئًا؟ : ق�البل�ى! : ق�الواه؟ ألستم تعلمون أن ربنا قَيٌِّم على كل شيء يكألهُ ويحفظه ويرزق: قال
فهل يعلم عيسى م�ن ذل�ك ش�يئًا : قالبلى! : قالواوال في السماء؟  األرضأفلستم تعلمون أن هللا عز وجل ال يخفى عليه شيء في : قال

_______________ 
 )81/ 1صحيح مسلم ـ ( )505(
 )77الوجيز للواحدي (  )506(
 وإسناده مرسل وضعيف من قِبَل أبي جعفر الرازي.  163/3تفسير ابن جرير   585/2ن أبي حاتم تفسير اب )507(
 مرسل. )508(
 )6/ 3التحرير والتنوير ( )509(
 )6/ 3انظر تفسير الطيب ابن عاشور ( )510(



)108( 
ألس�تم تعلم�ون أن ربن�ا ال : ق�البلى! : قالوان ذلك؟ فإّن ربنا صّور عيسى في الرحم كيف شاء، فهل تعلمو: قالال! : قالواإال ما ُعلِّم؟ 

ألس�تم تعلم�ون أن عيس�ى حملت�ه أم�ه كم�ا تحم�ل الم�رأة،  ث�م : ق�البل�ى! : ق�الوايأكل الطع�ام وال يش�رب الش�راب وال يُح�ِدث الح�َدث؟ 
: ق�البل�ى!  قالوايُحدث الحَدث؟ وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم ُغذِّي كما يغّذى الصبّي، ثم كان يَطعم الطعام، ويشرب الشراَب و

 .”)510F511(﴾هللاُ ال إله إال هو الحي القيوم ﴿فعرفوا، ثم أبوا إال جحوًدا، فأنزل هللا عز وجل:"ألم : قالفكيف يكون هذا كما زعمتم؟ 
 

ََّمۖ َوبِۡئَس ٱۡلِمهَاُد  ﴿  ﴾ ۱۲قُل لِّلَِّذيَن َكفَُروْا َستُۡغلَبُوَن َوتُۡحَشُروَن إِلَٰى َجهَن
 

 .اآلية-(قل للذين كفروا ستغلبون) :ه تعالىقول 
س�عيد  محمد بن أبي محم�د ع�ن روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدالئل من طريق ابن إسحاق عن .186

لم�ا أص�اب م�ن أه�ل ب�در م�ا أص�اب ورج�ع إل�ى المدين�ة  �أن رس�ول هللا   «ابن عب�اس:  عكرمة عن أو
يه��ود أس��لموا قب��ل أن يص��يبكم هللا بم��ا أص��اب  ي��ا معش��ر : ق��الو جم��ع اليه��ود ف��ي س��وق بن��ي قينق��اع

إن�ك ،يا محمد ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً م�ن ق�ريش ك�انوا أغم�اراً ال يعرف�ون القتال: قالواف،قريشاً 
إل�ى قول�ه  ﴾قل للذين كفروا ستغلبون﴿: وهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل هللا

 .» )511F512(﴾ألولي األبصار﴿
 قريش��اً ال يغ��رن محم�داً أن قت�ل  :فنح�اص اليه��ودي ي�وم ب�در ق�ال  «عكرم��ة:  وأخ�رج اب�ن المن�ذر ع��ن  .187

(ال تحسن القتال، فنزلت هذه اآلية قريشاً إن ،وغلبها
512F

513(«.  
 

 ]تعليق[ 
ح�ذرة له�م ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية واألثران يدالن عل�ى أن ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي اليه�ود م 

 .من عاقبة عنادهم وأن هللا تعالى سيوقع بهم ما أقع بقريش في بدر
 .وقد ذكر غيره من أهل العلم سببين آخرين لنزول هذه اآلية 
نزل��ت ف�ي أب��ي س�فيان وقوم��ه جمع��وا لرس�ول هللا ص��لى هللا علي�ه وس��لّم بع��د  : ف�ذكر ص��احب البح�ر المح��يط وغي�ره أنه��ا 

(فنزلت،بدر
513F

514( . 
وهللا إن ه�ذا له�و : ق�الوا -لما شاهَُدوا هزيمة المشركين يوَم ب�در  -إن يهود أهل المدينة  :دي عن ابن عباسوأخرج الواح 

َرنَا به موسى عجل�وا حت�ى ال ت :بعض�هم ل�بعضق�ال ث�م  وأنه ال يَُردُّ عليه رأي�ه وأرادوا اتباع�ه  هوفي التوراة نعت النبيُّ األميُّ الذي بَشَّ
وا �ونُِكَب أصحاُب النبيِّ  لما كان يوم أحدف ننظر إلى وقعة له أخرى فَغلَ�َب عل�يهُم الش�قاُء فل�م يُْس�لِمواوقد  ل�يس ه�و ذل�ك: ق�الواو َشكُّ

إل�ى مك��ة  -وانطل��ق كع�ُب ب�ن األش�رف ف��ي س�تين راكب�اً  عه�ٌد إل�ى م��دة فنقض�وا ذل�ك العه�دَ  �ك�ان بي�نهم وب�ين أص��حاِب رس�ول هللا 
(فأنزل هللا هذه اآلية �هللا  فأجمعوا أمرهم على قتال رسول يستنفرهم

514F

515(«. 
 فيكون في هذه اآلية ثالثة أسباب للنزول. 

 األول: في اليهود.
 في مشركي قريش.:الثاني
 في المشركين عامة فيشمل اليهود وكفار قريش وغيرهم. :الثالث

م�ن أن يقف�وا أم�ام الح�ق ال�ذي ج�اء بأن اآلية نزلت تنبيها لهم جميعاً وتحذيراً قال وال مانع من الجمع بين هذه اآلثار بأن ي 
 بأنهم سيغلبون ثم يحشرون إلى جهنم أعاذنا هللا منها..�به النبي محمد 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
(بئس ما ُمهِّد لكم﴾ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ﴿يهود المدينة ومشركي مكَّة  :يعني﴾قل للذين كفروا ﴿

515F

516( «. 
 

ِب ِذيَن أُوتُوْا نَِصيبٗ أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَّ ﴿ ِب يُۡدَعۡوَن إِلَٰى ِكتَٰ َن ٱۡلِكتَٰ ِ لِيَۡحُكَم بَۡينَهُۡم ثُمَّ يَتََولَّٰى فَِريقٞ ا مِّ ۡعِرُضوَن  ٱلَّ ۡنهُۡم َوهُم مُّ مِّ
۲۳﴾ 

 
 .(ألم ترإلى الذين أوتوا) ـ اآلية :قوله تعالى    

(أخرج ابن أبي حاتم .188
516F

بي�ت الم�د  �دخ�ل رس�ول هللا  «: ق�الب�اس اب�ن ع عكرم�ة ع�ن واب�ن المن�ذر ع�ن )517

_______________ 
 )154/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) ( )511(
 ) وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد. 18409ح (  183/9البيهقي الكبرى  ) سنن3001ح (  154/3سنن أبي داود  192/3تفسير الطبري  )512(
 وفي إسناده سنيد ضعيف مع إرساله 192/3تفسير الطبري  )513(
 )299/ 2تفسير البحر المحيط ـ  ( )514(
 )62أسباب النزول للواحدي (  )515(
 )80الوجيز للواحدي (  )516(

 ) 154/ 1) كما أخرجه ابن المنذر عن ابن اسحاق ولم أره مسنداً تفسير ابن المنذر (622/ 2كر ابن عباس تفسير ابن أبى حاتم ـ  (رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة ولم يذ )517(  



)109( 

 

(اسر
517F

(له النعمان بن عمروقال فماعة من اليهود فدعاهم إلى هللا على ج )518
518F

(والحارث بن زيد )519
519F

عل�ى  :(520
لهم�ا رس�ول ق�ال ف،فإن إبراهيم ك�ان يهودياً : قال »على ملة إبراهيم ودينه  «: قالأي دين أنت يا محمد؟ 

ألم تر إلى الذين أوتوا نص�يبا م�ن ﴿فأنزل هللا  ،فأبيا عليه »بيننا وبينكم فهلما إلى التوراة فهي  «: �هللا 
  » )520F521(﴾يفترون﴿إلى قوله  ﴾الكتاب يدعون

 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية. وهذا السبب هو أحد أربعة أسباب ذكرها العلماء 
رج�اء أن ،�فرفعوا أمرهما إلى النب�ي ،فكرهوا رجمهما لشرفهما،وامرأة زنيا هود" أن رجالً من الي :أنها نزلت :والثاني 

فج��اء اب��ن ،بين��ي وبي��نكم التوراة: ق��الف.ليس علين��ا ال��رجم،ج��ْرت علين��ا ي��ا محم��د: ق��الواف،فحكم عليه��ا بالرجم،يك��ون عن��ده رخص��ة
ف�أمر ،فقرأها،ثم قام،ق�د جاوزه�ا :اب�ن س�المقال ف،وقرأ م�ا بع�دها،وض�ع كف�ه عليه�ا،فلما أتى على آي�ة الرجم،فقرأ من التوراة،صوريا

(فنزلت هذه اآلية.فغضب اليهود،فرجما،باليهوديِّين،�رسول هللا 
521F

 ذكره ابن الجوزي رحمه هللا عن ابن عباس..)522
ب�ل إل�ى كت�اب : ق�الف.هل�م نحاكم�ك إل�ى األحب�ار :نعم�ان ب�ن أب�ي أوف�ى: قالف،دعا اليهود إلى اإلس�الم �أن النبي  :الثالث 

 .السديقاله ،فنزلت هذه اآلية،بل إلى األحبار: قالف،هللا
ويحيى ب�ن ،ومالك ب�ن تفس�ير الض�يف،وكعب ب�ن أس�يد،كعب بن األشرف :يعني اليهودقال ذكره مقاتل بن سليان  :الرابع 

 ق�الواف،كف�روا 'وال ت،' أس�لموا تهت�دوا :له�مق�ال  �وذل�ك أن النب�ي ،وأبو ن�افع ب�ن قيس،وأبو ياسر بن أخط�ب،ونعمان بن اوفى،عمرو
' ل�م تك�ذبون وأن�تم تعلم�ون أن ال�ذي أق�ول  : �النب�ي قال ف،م�ا أرس�ل هللا نبي�ا بع�د موس�ى،أه�دى وأح�ق باله�دى منكم نحن : �للنبي 

 ﴿ :ف�أنزل هللا عزوج�ل ف�يهم،ف�أبوا ذلك،فإني مكتوب فيها أني نبي ورس�ول '،وهي بينكم،فاخرجوا التوراة نتبع نحن وأنتم ما فيها،حق
(﴾ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب  ألم تر

522F

523(. 
 �والخالص�ة أن النب�ي  .ق�المعنى اآلية محتمل كل هذه األسباب الواردة على أنها جميع�اً ال تخل�وا أس�انيدها م�ن م :قلت 

ن زني�ا. ل�ذيالالصحيح في قصة الرج�ل والم�رأة دعا اليهود إلى التحاكم إلى كتاب هللا تعالى فأبوا عليه وأعرضوا عنه وهذا ثابت في 
 .﴾قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴿وسوف يأتي حديثهما إن شاء هللا عند قوله تعالى 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
جم م�ن التَّ�ورا﴾يدعون إلى كتاب هللا ليحكم بينهم ﴿اليهود  :يعني﴾ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴿ " وس�ألوا ،ةوذل�ك أنَّه�م أنك�روا آي�ة ال�رَّ

جم ف،ع�ن ح�دِّ المحص�نين إذا زني�ا �رسول هللا  ثمَّ أت�وا ب�ابن ص�وريا األع�ور فق�رأ ،بين�ي وبي�نكم التَّ�وراة: قالف،ُج�ْرَت ي�ا محم�د: ق�الوافحكم ب�الرَّ
جم سترها بكفِّه،التَّوراة ا أتى على آية الرَّ فغضبت اليه�ود ل�ذلك غض�باً ،اليهودوعلى  �وقرأها على رسول هللا ،فقام ابن سالَّم فرفع كفَه عنها،فلمَّ

(﴾ وهم معرضون  ﴿العلماء والرؤساء  :يعني﴾ثمَّ يتولى فريق منهم ﴿.فأنزل هللا تعالى هذه اآلية،شديداً وانصرفوا "
523F

524(. 
 
لَِك ٱۡلُمۡلِك تُۡؤتِي ٱۡلُمۡلَك َمن ﴿ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بِيَِدَك ٱۡلَخۡيُرۖ إِنََّك تََشآُء َوتَنِزُع ٱۡلُمۡلَك ِممَّن تََشآُء َوتُِعزُّ  قُِل ٱللَّهُمَّ َمٰ

 ﴾ ۲٦قَِديٞر  َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ 
 

 .(قل اللهم مالك الملك)  اآلية :قوله تعالى   
سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس ف�ي  �ذكر لنا أن رسول هللا «: قالأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة  .189

(اآلية  ﴾اللهم مالك  الملك قل ﴿ :فأنزل هللا،أمته
524F

525( «. 
 

 ]تعليق[ 
دعا هللا تعالى أن يجعل في أمته ملك فارس  �ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أن النبي  

 . �والروم،وقد استجاب هللا دعوته 
 وقد ُذكر في سبب نزول هذه اآلية ثالث أسباب أخر. 
قال�ت  ؟مك�ة ووع�د أمت�ه مل�ك ف�ارس وال�روم �لم�ا افت�تح رس�ول هللا «عب�اس وأن�س ب�ن مال�ك:  فأخرج الوحدي عن ابن 

مك�ة والمدين�ة حت�ى  المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أع�ز وأمن�ع م�ن ذل�ك، أل�م يك�ف محم�داً 
(فأنزل هللا تعالى هذه اآلية ؟طمع في ملك فارس والروم

525F

526(«. 
الثالث ذكره الواحدي رحمه هللا قص�ة حف�ر الخن�دق وفيه�ا س�بب ن�زول له�ذه اآلي�ة ول�م ي�ذكره اإلم�ام الطب�ري ف�ي السبب  

 كتابه فال أعلم بصحتها.

_______________ 
 ) 341/ 10([بيت المدراس]: بكسر الميم وسكون الدال المهملة وهو الذي يدرس فيه عالمهم التوراة شرح القسطالني  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  )518(
 وقع في رواية ابن جرير نعيم بن عمرو مكان النعمان بن عمرو. )519(
 وقد في رواية ابن المنذر تسميته بالحارث بن يزيد ولم أميز ترجمته. )520( 
 وإسناده ضعيف  217/3تفسير ابن جرير  )521(
 ) 315/ 1زاد المسير في علم التفسير ( )522(
 )163/ 1مقاتل بن سليمان ( )523(
 )82حدي ( الوجيز للوا )524(
 مرسل ضعيف اإلسناد. 624/2تفسير ابن أبي حاتم  )525(
 ) من غير إسناد63أسباب النزول للواحدي (  )526(



)110( 
عل�ى  �خط�ب رس�ول هللا «: ق�الح�دثني أب�ي ع�ن أبي�ه : ق�الفروى الواحدي عن كثير بن عبد هللا ب�ن عم�رو ب�ن ع�وف  

عمرو بن عوف: كنت أنا وس�لمان وحذيف�ة والنعم�ان ب�ن مق�رن المزن�ي قال أربعين ذراعا  الخندق يوم االحزاب، ثم قطع لكل عشرة
وستة من االنصار في أربعين ذراعا، فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب، أخرج هللا م�ن بط�ن الخن�دق ص�خرة م�روة كس�رت حدي�دنا 

فإما أن نعدل عنها، وإما أن يأمرنا فيها بأمره، فإن�ا ال  فأخبر خبر هذه الصخرة، �وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول هللا 
يا رس�ول هللا خرج�ت ص�خرة بيض�اء : قالوهو ضارب عليه قبة تركية، ف �فرقا سلمان إلى رسول هللا : قالنحب أن نجاوز خطه، 

فإنا ال نحب أن نجاوز خط�ك، مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل وال كثير فمرنا فيها بأمر، 
المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها  �مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق فأخذ رسول هللا  �فهبط رسول هللا : قال

تكبي�ر ف�تح، فكب�ر  �ف�ي جوف�ه بي�ت مظل�م، وكب�ر رس�ول هللا  وبرق منها برق أضاء ما بين البتيها، يعني المدينة حتى كأن مصباحاً 
فكسرها وبرق منها برق أض�اء م�ابين البتيه�ا حت�ى ك�أن مص�باحا ف�ي ج�وف بي�ت مظل�م، وكب�ر  �سلمون، ثم ضربها رسول هللا الم

فكس��رها، وب��رق منه��ا ب��رق أض��اء م��ابين البتيه��ا، حت��ى ك��أن  �تكبي��ر ف��تح وكب��ر المس��لمون، ث��م ض��ربها رس��ول هللا  �رس��ول هللا 
س�لمان: ب�أبي أن�ت وأم�ي قال بير فتح وكبر المسلمون، وأخذ يد سلمان ورقى، فتك �مصباحا في جوف بيت مظلم، وكبر رسول هللا 

نع�م ي�ا رس�ول هللا، : ق�الوارأيتم ما يق�ول س�لمان، : قالإلى القوم ف �يا رسول هللا لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط، فالتفت رسول هللا 
رة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكالب، وأخبرني جبريل ضربت ضربتي االولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحي: قال

عليه السالم أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها القص�ور الحم�ر م�ن أرض ال�روم 
ل�ذي رأي�تم أض�اءت ل�ي كأنها أنياب الكالب، وأخبرني جبريل عليه السالم أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثالث�ة فب�رق ا

: ق�الوامنها قصور صنعاء كأنها أنياب الكالب. وأخبرني جبريل عليه السالم أن أمتي ظاهرة عليها، فأبش�روا، فاستبش�ر المس�لمون و
المنافقون: أال تعجبون يمن�يكم ويع�دكم الباط�ل، ويخب�ركم أن�ه يبص�ر م�ن يث�رب قال الحمد ل موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر، ف

 -فن�زل الق�رآن : قال ؟الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق، وال تستطيعون أن تبرزوا قصور
ق�ل الله�م  -وأن�زل هللا تع�الى ف�ي ه�ذه القص�ة قول�ه  -وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض م�ا وع�دنا هللا ورس�وله إال غ�رورا 

(اآلية -مالك الملك 
526F

527(«. 
ثم ،دع�ا رب�ه أوالً أن يجع�ل ل�ه مل�ك ف�ارس وال�روم �ف�إن النب�ي .وعلى فرض صحة وال تن�افي ب�ين ه�ذه األس�باب :قلت 

 أخبره هللا تعالى باستجابته دعائه فوعد أمته بما أخبره هللا تعالى به.
نقل النبوة من بن�ي اس�رائيل إل�ى وهللا ال نطيع رجالً جاء ي: قالواأن اليهود : قال.ذكره اإلمام ابن الجوزي :والسبب الثالث 

(أبو سليمان الدمشقي قاله ،فنزلت هذه اآلية،غيرهم
527F

528( . 
 ال تعارض بين هذه األسباب الحتمال تعدد سبب النزول وهللا تعالى أعلم. :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .يا هللا يا مالك كل شيء :أى قل ﴾قل اللهم مالك الملك  ﴿ 
 .وتخلع الملك ممن تشاء،تهب الملك لمن تشاء،أى انت المتصرف في االكوان ﴾زع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتن ﴿
 .أى تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن تشاء ﴾وتعز من تشاء وتذل من تشاء  ﴿
 وانت على كل شيء قدير،أى بيدك وحدك خزائن كل خير ﴾بيدك الخير انك على كل شيء قدير  ﴿
فتزي�د ف�ي ه�ذا وت�نقص ف�ى ذاك ،أى تدخل الليل في النهار كما تدخل النه�ار ف�ي الليل ﴾لنهار وتولو النهار في الليل تولو الليل في ا ﴿

 .وهكذا تتبدل فصول السنة شتاء وصيفا،والعكس
ن والنخل�ة م�ن الن�واة والن�واة م�،والحب من الزرع،ي تخرج الزرع من الحبأ ﴾من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي  ﴿ 

 :الطب��ريق��ال و،اب��ن كثيرق��ال هك��ذا ،والك��افر م��ن المؤمن،والمؤمن م��ن الكافر،والدجاج��ة م��ن البيض��ة،والبيض��ة م��ن الدجاجة،النخلة
 من االنسان الحي والبهائم االحياء.،ويخرج النطفة الميتة،من النطف الميتة،(يخرج االنسان الحى واالنعام والبهائم

(من تشاء عطاء واسعا بال عد وال تضييقأى تعطي ﴾وترزق من تشاء بغير حساب ﴿ 
528F

529(. 
 

فِِريَن  ﴿ ٓ أَن تَتَّقُوْا ِمۡنهُۡم أوۡ الَّ يَتَِّخِذ ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱۡلَكٰ ِ فِي َشۡيٍء إِالَّ لَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱلَّ لِيَآَء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَنۖ َوَمن يَۡفَعۡل َذٰ
ُرُكُم ٱ تُقَٰٮةۗٗ  ُ نَۡفَسهُۗۥ َويَُحذِّ ِ ٱۡلَمِصيُر  لَّ  ﴾۲۸َوإِلَى ٱلَّ

 
 .(ال يتخذ) اآلية :قوله تعالى 

كان الحج�اج ب�ن عم�رو حلي�ف كع�ب  «: قالعكرمة عن ابن عباس  أوأخرج ابن جرير من طريق سعيد  .190
(بطن�وا وق�يس ب�ن زي�د ق�د بن األشرف وابن أبي الحقي�ق

529F

ق�ال ف،دينهم بنف�ر م�ن األنص�ار ليفتن�وهم ع�ن )530
النف��ر: اجتنب��وا ه��ؤالء النف��ر م��ن يه��ود  ولئ��كهللا  ب��ن جبي��ر وس��عد ب��ن حثم��ة أل رفاع��ة ب��ن المن��ذر وعب��د

وهللا  على ﴿إلى قوله  ﴾ال يتخذ المؤمنون﴿ :واحذروا مباطنتهم ال يفتنوكم عن دينكم، فأبوا فأنزل هللا فيهم
 .»)530F531(﴾كل شيء قدير

 
_______________ 

 )65أسباب النزول للواحدي (  )527(
 )318/ 1زاد المسير في علم التفسير ( )528(
 )124/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )529(
 يعنى: اتخذوهم بطانة يوالونهم وينصرونهم. )530(
 )،ضعيف. فيه ابن حميد ومحمد بن أبي محمد تقدمت ترجمتهما 629/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  228/3تفسير الطبري  )531(



)111( 

 

 ]تعليق[
 هو أثر ضعيف اإلسناد.ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية و 

 .وقد وردت ثالثة أسباب أخرى فيها غير ما ذكره المؤلف
إن مع�ي  :ي�ا نب�ي ّهللا ق�ال ففي ي�وم األح�زاب ،أنها نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلفاء م�ن اليه�ود :فروي الرازي 

(فنزلت هذه اآلية.خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي
531F

532(. 
 ناد هذه القصة وكذلك فإن سورة األحزاب متأخرة النزول عن سورة آل عمران.قلت: لم أجد إس 
ويأتونهم ،كانوا يتول�ون اليه�ود والمش�ركين،نزلت ف�ي المن�افقين عب�د هللا ب�ن أُب�ّي وأص�حابه :عن الكلبي:وأخرج الواحدي 

(ونهى المؤمنين عن فعلهم،يةفأنزل هللا تعالى هذه اآل � -ويرجون أن يكون لهم الظفر َعلَى َرُسول هللا،باألخبار
532F

533( . 
 والكلبي غير ثقة في الحديث باإلضافة إلى انقطاعة..قلت: ساق الواحدي رحمه هللا هذا األثر عن الكلبي 
فنهاهم هللا عزوج�ل ،ك�انوا يظه�رون الم�ودة لكف�ار مك�ة،وأخرج مقاتل بن سليمان: نزلت في حاطب بن أبي بلتع�ة وغيره 

(عن ذلك
533F

534(. 
 ثر مرسل.وهذا األ :قلت

وعلى ف�رض ص�حتها فاآلي�ة ،وكله�ا كم�ا ت�رى ال يص�ح منه�ا ش�يء .فتحصل لنا في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة أربع�ة أس�باب 
 فال يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يناصرونهم ويحبونهم من دون المؤمنين.،معناها عام

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 
فمن غير المعقول أن يجم�ع االنس�ان ،أى ال توالوا اعداء هللا وتتركوا اولياءه ﴾دون المؤمنين ال يتخد المؤمنون الكافرين اولياء من ﴿ 

غي�ر ذل�ك م�ن االس�باب الت�ي  أو،ص�داقة أونه�وا ان يوال�وا الك�افرين لقراب�ة بي�نهم  :الزمخش�ريقال ،بين محبة هللا وبين محبة اعدائه
 .يتصادق بها ويتعاشر

 أى من يوال الكفرة فليس من دين هللا في شيء. ﴾شيء ومن يفعل ذلك فليس من هللا في  ﴿
النه من ن�وع ،فاظهروا مواالتهم باللسان دون القلب،تخافوا أذاهم وشرهم أوأى اال ان تخافوا منهم محذورا  ﴾اال ان تتقوا منهم تقاة  ﴿

 .مداراة السفهاء كما في الحديث الشريف " انا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم "
 أى يخوفكم هللا عقابه الصادر منه تعالى. ﴾يحذركم هللا نفسه و ﴿
(أى المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعمله ﴾والى هللا المصير  ﴿

534F

535(. 
 
 
 

ُ َغفُورٞ  ﴿ ُ َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمو َوٱلَّ َ فَٱتَّبُِعونِي يُۡحبِۡبُكُم ٱلَّ ِحيمٞ  قُۡل إِن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن ٱلَّ    ﴾ ۳۱ رَّ
 

 .اآلية -(قل إن كنتم تحبون هللا ) :قوله تعالى   
ف�أنزل هللا  ،وهللا ي�ا محم�د إن�ا لنح�ب ربنا :أقوام على عهد نبين�ا قال  « قال:الحسن  أخرج ابن المنذرعن .191

(اآلية ﴾قل إن كنتم تحبون هللا  فاتبعوني﴿
535F

536(«. 
 

 ]تعليق[ 
وهو أثر منقطع اإلسناد باإلضافة إلى ضعفه. لكن روي في  ،هذه اآلية ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول 

 :سبب نزولها ثالثة أسباب أخر أذكرها فيما يلي
عل�ى  �وق�ف النب�ي : ق�الغير ما ذكره المؤلف، ما رواه اإلمام الواحدي ع�ن ج�ويبر ع�ن الض�حاك ع�ن اب�ن عب�اس  :السبب الثاني

: قالنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف، وهم يسجدون لها، فقريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أص
قريش: يا محمد إنما نعبد ه�ذه حب�ا ل ليقربون�ا قالت يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل، ولقد كانا على االسالم، ف

فأن�ا رس�وله إل�يكم  -ف�اتبعوني يحب�بكم هللا  -وتعبدون االص�نام لتق�ربكم إلي�ه  – قل إن كنتم تحبون هللا -إلى هللا زلفى، فأنزل هللا تعالى 
(وحجته عليكم، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم

536F

ه�ذا م�ن ق�ال و،. وهو أثر منكر أنكره اإلمام ابن حجر في كتابه في أس�باب النزول)537
(مناكير جويبر ألن هذه القصة مكية وسورة آل عمران نزلت بالمدينة

537F

538(. 
كعب��اً   �أنه��ا نزل��ت ف��ي ق��ول اليه��ود نح��ن أبن��اء هللا وأحب��اؤه. ف��روى مقات��ل ب��ن س��ليمان لم��ا دع��ا النب��ي   :الس��بب الثال��ث 

ق�ل إن كن�تم  ﴿ :�هللا عزوج�ل لنبي�ه قال ف،ولنحن أش�د حب�ا ل مم�ا ت�دعونا إلي�ه،نح�ن أبن�اء هللا وأحب�اؤه: قالوا،وأصحابه إل�ى اإلس�الم
] ذو تجاوز لما  31 :[ آية﴾ وهللا غفور رحيم ﴿،ما كان في الشرك ﴾ يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم ﴿،على ديني  ﴾ تحبون هللا فاتبعوني

(رحيم بهم في اإلسالم،كان في الشرك
538F

539(. 

_______________ 
 )192/ 8مفاتيح الغيب ( )532(
 )65أسباب النزول للواحدي (  )533(
 )164/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ( )534(
 ) إصدار دار الصابوني.124/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )535(
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 )66أسباب النزول للواحدي (  )537(
 )678/ 2العجاب في بيان األسباب ( )538(
 )165/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ( )539(



)112( 
 .ولم أجد لهذا القصة إسناداً غير ما ذكره مقاتل رحمه هللا 

ق�ل إن ﴿إلمام ابن جرير ورجحه عن محم�د ب�ن جعف�ر ب�ن الزبير:على ما  رواه ا . أنها نزلت في وفد نصارى نجران :الرابعالسبب 
أي: م�ا ،﴾فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذن�وبكم﴿،حبًّا ل وتعظيًما له -يعني: في عيسى  -أي: إن كان هذا من قولكم ،﴾كنتم تحبون هللا

(﴾ وهللا غفور رحيم﴿مضى من كفركم 
539F

540( . 
فإن ف�ي اتباع�ه اله�دي  �ة هللا تعالى فعليه أن يبرهن هذه المحبة باتباع النبي وهذا اآلية خطاب لكل من ادعى محب :قلت 

] فبعموم هذه اآلية يدخل كل ما ذكر م�ن أق�وال أه�ل التفس�ير غي�ر أن�ه ال يص�ح 54[ النور ﴾ وإن تطيعوه تهتدوا ﴿كما ذكر هللا تعالى 
وهللا  .التفسير ابن جرير هو األقرب عل�ى انقط�اع ف�ي إس�نادهلكن لعل ما رجحه إمام  ، مما ذكر في سبب نزول هذه اآلية كبير شيء

 تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ان كنتم حقا تحبون هللا فاتبعوني الني رسوله يحبكم هللا :أى قل لهم يا محمد ﴾قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا  ﴿ 
 :ابن كثيرقال .ويغفر لكم ما سلف من الذنوب،كم الرسول وطاعتكم المره يحبكم هللاأى بأتباع ﴾ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم  ﴿

حتى يتب�ع ،فان�ه ك�اذب ف�ي دع�واه تل�ك،" هذه االية الكريمة حاكم�ة عل�ى ك�ل م�ن ادع�ى محب�ة هللا ول�يس ه�و عل�ى الطريق�ة المحمدية
(الشرع المحمدي في جميع اقواله وافعاله

540F

541( ". 
 

لَِك نَۡتلُوهُ َعلَ  ﴿ ۡكِر ٱۡلَحِكيِم َذٰ ِت َوٱلذِّ ِ َكَمثَِل َءاَدَمۖ َخلَقَهُۥ ِمن تَُرابٖ  ٥۸ۡيَك ِمَن ٱۡألٓيَٰ ُكن لَهُۥ قال ثُمَّ  إِنَّ َمثََل ِعيَسٰى ِعنَد ٱلَّ
َن ٱۡلُمۡمتَِرينَ  ٥۹فَيَُكوُن  بَِّك فََال تَُكن مِّ  ﴾ ٦۰ ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ

     
 .اآلية -(ذلك نتلوه عليك) :قوله تعالى

؟ أحدهما: من أبو عيسىقال راهبا نجران ف �أتى رسول هللا  «: قالالحسن  أخرج ابن أبي حاتم عن .192
 ﴾ذل�ك نتل�وه علي�ك م�ن اآلي�ات وال�ذكر الحك�يم﴿ :ال يعجل حتى يؤامر ربه، فنزل علي�ه �وكان رسول هللا 

 .»)541F542(﴾من الممترين﴿إلى 
وك�ان ف�يهم  �جران قدموا على النب�ي أن رهطا من ن «: قالابن عباس  وأخرج من طريق العوفي عن .193

  «: ق�الف ؟عيسى تزعم أنه عب�د هللا : قالوا« من هو : قال ؟ما شأنك تذكر صاحبنا: قالواف السيد والعاقب
ق�ل له�م إذا : ق�الفج�اء جبري�ل ف ث�م خرج�وا م�ن عن�ده ؟أنبئت به أوفهل رأيت مثل عيسى قالوا: ف »أجل  
(من الممترين﴿إلى قوله  ﴾دم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند هللا  كمثل آ﴿ :أتوك

542F

543(﴾«. 
   �أن رس�ول هللا «ج�ده  أبي�ه ع�ن وأخرج البيهقي في الدالئل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن  ]ك[ .194

سليمان، باس�م إل�ه إب�راهيم وإس�حاق ويعق�وب م�ن محم�د  كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه (طس)
يل ب�ن وداع�ة الهم�داني وعب�د هللا ب�ن ش�رحبيل األص�بحي وجب�اراً النبي ـ الحديث وفيه فبعثوا إلى ش�رحب

 : ق�الما تق�ول ف�ي عيس�ى؟ : قالوافانطلقوا فأتوه فسألهم وسألوه فلم يزل به وبهم المسألة حتى ،الحارثي
إن مث�ل ﴿ :فأصبح الغد وقد أنزل هللا ه�ذه اآلي�ات »ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم   «

  .» )543F544(﴾الكاذبين على فنجعل لعنة هللا ﴿إلى قوله ﴾ عيسى عند هللا
أسقف نج�ران والعاق�ب   �قدم على النبي  « : قالاألزرق بن قيس   وأخرج ابن سعد في الطبقات عن .195

قولكم�ا ،ك�ذبتما إن�ه من�ع منكم�ا اإلس�الم ثالث «ق�ال: قبلك  ا: إنا كنا مسلمينقال فعرض عليهما اإلسالم ف
 �فم�ن أب�و عيس�ى؟ فم�ا درى رس�ول هللا : قاال  »وسجودكما للصنم ،كما لحم الخنزيروأكل،اتخذ هللا ولداً 

فدعاهما  ﴾وإن هللا  لهو  العزيز الحكيم﴿إلى قوله  ﴾إن مثل عيسى عند هللا ﴿ :ما يرد عليهما حتى أنزل هللا
(إلى المالعنة فأبيا وأقرا بالجزية ورجعا

544F

545( «. 
 

 ] تعليق[ 
عة آثار في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة وه�ذا ال�ذي ذك�ر فيه�ا أنه�ا نزل�ت ف�ي نص�اري نج�ران يك�اد ذكر المؤلف رحمه هللا أرب 

كيف يجيب عليهم ويجادلهم في شأن عيسى وكيف أنه مثل آدم خلقه هللا من ت�راب  �فأخبر هللا تعالى نبيه ،يكون إجماع أهل التفسير
 له كن فيكون. ثبتنا هللا على الحق حتى نلقاه.قال ثم 

 

_______________ 
 )323/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) ( )540(
 )125/ 1للصابونى ( صفوة التفاسير ـ )541(
 مرسل.  664/2تفسير ابن أبي حاتم   )542(
 وإسناده واه،وأخرج عن قتاده نحوه لكن إسناده مرسل،وعن السدي،وعكرمة نحوه بإسناد ضعيف. 295/3تفسير ابن جرير  )543(
 ال جده وفي اإلصابة سلمة بن عبد يسوع بالسين المهملة.وسياقة طويل جدا وسلمة بن عبد يشوع لم أجد له ترجمة وال أبوه و 385/5دالئل النبوة للبيهقي   )544(
ج 2من طريق هوذة بن خليفة عن عوف األعرابي عنه،وباقي اإلسناد لم أحصل عليه عنده،ورواه عبد بن حميد فيما نقله الحافظ في العجاب    286/3سير أعالم النبالء    )545(

 2:/776عبادة عن عوف األعرابي عن األزرق به وهو إسناد صحيح،وأخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة صوذكر إسناده قال: قال عبد بن حميد حدثنا روح بن  679
 عن الحسن البصري مرسال،وروى نحوه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير. 



)113( 

 

 ] مختصر لآلية تفسير[ 
 .ن ادمأكش-وهو في بابه غريب  -ب أه بال أى ان شان عيسى اذ خلق ﴾ان مثل عيسى عند هللا كمثل ادم  ﴿ 
دم أمر أمر عيسى باعجب من أفليس ،له (كن ) فكانقال ثم  ،أمأى خلق ادم من غير اب وال  ﴾له كن فيكون قال خلقه من تراب ثم  ﴿
!. 
(أى هذا هو القول الحق في شان عيسى فال تكن من الشاكين ﴾لممترين الحق من ربك فال تكن من ا ﴿

545F

546(. 
 

نِجيُل إِالَّ ِمۢن بَۡعِدِهۦٓو  ﴿ ِهيَم َوَمآ أُنِزلَِت ٱلتَّۡوَرٰٮةُ َوٱۡإلِ وَن فِٓي إِۡبَرٰ ِب لَِم تَُحآجُّ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ  ﴾٦٥  أَفََال تَۡعقِلُونَ يَٰ
 

 حاجون) اآلية. قوله تعالى: ( يا أهل الكتاب لم ت   
اجتمع�ت نص�ارى نج�ران وأحب�ار يه�ود عن�د  «: ق�الروى ابن إس�حاق بس�نده المتك�رر إل�ى اب�ن عب�اس  .196

النصارى م�ا ك�ان إب�راهيم قالت األحبار ما كان إبراهيم إال يهودياً، وقالت ف :فتنازعوا عنده �رسول هللا 
(اآلية ﴾يا أهل الكتاب لم تحاجون﴿ :إال نصرانيا، فأنزل هللا

546F

 .أخرجه البيهقي في الدالئل  » )547
 
 ]تعليق[
فكل ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في مخاصمة أه�ل الكت�اب ل�ه ف�ي ش�أن إب�راهيم علي�ه وعل�ى نبين�ا الص�الة والس�الم 

 .﴾من المشركين ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرنياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان ﴿فخاصمهم هللا تعالى بقوله ،طائفة تزعم أنه منها
ن إب��راهيم من��ا وموس��ى من��ا إكع��ب واص��حابه ونف��ر م��ن النص��ارى: ق��ال : ق��الوأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم م��ن طري��ق مقات��ل  

 .)547F548(﴾ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما﴿ :هللا عز وجلقال ف،واالنبياء منا
(يقين معا يهود المدينة وأهل نجرانواختار الطبري أنها نزلت في الفر:الحافظ ابن حجرقال  

548F

549(. 
 .فإن سياق اآليات تدل على ما رجحه اإلمام الطبري رحمه هللا ،وهذا ترجيح بالسياق :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أى يا معش�ر اليه�ود والنص�ارى ل�م تج�ادلون وتن�ازعون ف�ي اب�راهيم وتزعم�ون ان�ه عل�ى  ﴾براهيم إيا اهل الكتاب لم تحاجون في  ﴿ 
 .؟ينكمد
فكي�ف يك�ون اب�راهيم ،اال م�ن بع�ده بق�رون كثيرة،أى والحال ان�ه م�ا ح�دثت ه�ذه االدي�ان ﴾ال من بعده إوما انزلت التوراة واالنجيل  ﴿

 .؟عليه السالم من اهلها
 ؟فكيف يق��ول ب��ذلك عاق��ل،وبين موس��ى وعيس��ى الف��ا س��نة،فق��د ك��ان ب��ين اب��راهيم وموس��ى ال��ف س��نة ؟بط��الن ق��ولكم ﴾اف��ال تعقل��ون  ﴿

(واالستفهام للتوبيخ
549F

550(. 
 
 

ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ  طَّآئِفَةٞ قالت وَ  ﴿ ِب َءاِمنُوْا بِٱلَِّذٓي أُنِزَل َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوۡجهَ ٱلنَّهَاِر َوٱۡكفُُرٓوْا َءاِخَرهُۥ لََعلَّهُۡم مِّ
 ﴾۷۲يَۡرِجُعوَن 

 
 .طائفة) ـ  اآليةقالت قوله تعالى (و      

عبد هللا  بن الصيف وع�دي ب�ن زي�د والح�ارث ب�ن ع�وف قال  « :قالابن عباس   عنروى ابن إسحاق  .197
تعالوا نؤمن بما أنزل هللا على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نل�بس عل�يهم  :بعضهم لبعض

ي�ا أه�ل الكت�اب ل�م تلبس�ون الح�ق  ﴿فأنزل هللا ف�يهم:،دينهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن
 .» )550F551(﴾واسع عليم﴿إلى قوله  ﴾طلبالبا

 
 ]تعليق[
وه�ذ الق�ول ف�ي أنه�ا نزل�ت ف�ي اليه�ود وأحب�ارهم ه�و ق�ول ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلية 

(الجمهور على ما نقله اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا
551F

552( . 
بعض�هم ل�بعض: ادخل�وا ف�ي دي�ن محم�د أول النه�ار ال ق�م�ن يه�ود خيب�ر، و تواطأ اثنا عش�ر حب�راً «الحسن والسدى: قال  

ل�يس ب�ذلك وظه�ر لن�ا  باللسان دون االعتقاد، واكفروا به في آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وش�اورنا علماءن�ا فوج�دنا محم�داً 
ا، فيرجعون عن دينهم إل�ى دي�نكم، و: إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منقال كذبه وبطالن دينه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم، و

_______________ 
 )131/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )546(
 وفيه محمد بن أبي محمد 305/3تفسير الطبري  )547(
 )673/ 2ابن أبى حاتم ـ  ( تفسير )548(
 )690/ 2العجاب في بيان األسباب ( )549(
 )133/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )550(
 وفيه محمد بن أبي محمد. 310/3تفسير الطبري  )551(
 )363/ 1زاد المسير في علم التفسير ( )552(



)114( 
(والمؤمنين �فأنزل هللا تعالى هذه اآلية، وأخبر نبيه محمدا 

552F

553(«. 
فإذا أمس�وا وحض�رت ،كانوا يكونون مع النبي أول النهار يكلمونه ويمارون�ه «: قالوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس  

(الصالة كفروا به وتركوه
553F

554(«. 
إذا لقي�تم اص�حاب محم�د اول : ق�الوان طائف�ة م�ن اليه�ود إ،ذل�كق�ال  ﴾واكفروا اخره﴿ :هوأخرج أيضاً: عن ابن عباس قول 

(ذا كان اخره فصلوا صالتكم لعلهم يقولون هؤالء اهل الكتاب وهم اعلم مناإو،النهار فامنوا
554F

555(. 
 وفي سبب نزول اآلية قول آخر قد أخرجه اإلمام الواحدي رحمه هللا  

كع�ب ب�ن االش�رف ق�ال ف�ي ش�أن القبل�ة لم�ا ص�رفت إل�ى الكعب�ة ش�ق ذل�ك عل�ى اليه�ود لمخ�الفتهم، عن مجاه�د ومقات�ل والكلب�ي ه�ذا 
وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة، وصلوا إليها أول النهار، ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إلى قبلتكم 

بما يرجع�ون إل�ى قبلتن�ا فح�ذر هللا تع�الى نبي�ه مك�ر ه�ؤالء، وأطلع�ه عل�ى الصخرة، لعلهم يقولون هؤالء أهل كتاب وهم أعلم منا، فر
(اآلية - ﴾طائفة من أهل الكتابقالت و﴿ -سرهم، وأنزل 

555F

556(. 
أما تحديد هذه الطائفة فيحتم�ل ،ألنه قول رب العالمين .القول بأنها نزلت في طائفة من أهل الكتاب قول ال مرية فيه :قلت 

فأحبار اليهود معروف عنهم الكي�د لإلس�الم ف�ي أكث�ر حادث�ة فك�ونهم يقول�ون ه�ذا الق�ول تخ�ذيالً ،ذه اآلثارجميع األوجه المذكره في ه
 وتضليالً للمسلمين واقع منهم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
س�وا عل�ى رادوه�ا ليلبأوه�ذه مكي�دة : اب�ن كثي�رق�ال ﴾نزل على ال�ذين امن�وا وج�ه النه�ار أمنوا بالذي آهل الكتاب أطائفة من قالت و ﴿ 

خ��ر آفاذا ج��اء ،ويص��لوا م��ع المس��لمين،ن يظه��روا االيم��ان اول النهارأنه��م تش��اوروا بي��نهم أوه��و ،م��ر دينهمأالض��عفاء م��ن الن��اس 
 .اطالعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين،نما ردهم الى دينهمإ :ليقول الجهلة من الناس،ارتدوا الى دينهم،النهار

 .سالم اخر النهارأى اكفروا باال ﴾خره آواكفروا  ﴿
(أى لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه﴾لعلهم يرجعون  ﴿

556F

557(. 
 

ِ أَن يُۡؤتَٰىٓ أََحدٞ  ﴿ ۡثَل َمآ أُو َوَال تُۡؤِمنُٓوْا إِالَّ لَِمن تَبَِع ِدينَُكۡم قُۡل إِنَّ ٱۡلهَُدٰى هَُدى ٱلَّ وُكۡم ِعنَد َربُِّكۡمۗ قُۡل إِنَّ  أوۡ تِيتُۡم مِّ يَُحآجُّ
ُ ٱلۡ  ِ يُۡؤتِيِه َمن يََشآُءۗ َوٱلَّ ِسٌع َعلِيمٞ  فَۡضَل بِيَِد ٱلَّ  ﴾ ۷۳ َوٰ

 
 .اآلية-قوله تعالى ( وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم )  

اليه�ود تق�ول أحب�ارهم لل�ذين م�ن كان�ت «:ق�الأب�ي مال�ك   وأخرج ابن أبي ح�اتم ع�ن الس�دي ع�ن ]ك[    .198
(هللا ) ىزل هللا  قل إن الهدى هدفأن،ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم :دونهم

557F

558( «. 
 

 ]تعليق[ 
 ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية. 

 ىط�ل، فأج�ابهم هللا تع�الى ب�أن اله�دب الذي قبله، ومن بقية قول أحبار اليهود المخذية وتعصبهم على دينهم البابوهذا السبب تتمة للس
 اليهود. هللا ليس الهدي ما جاء به ىهد

ق�ل إّن اله�دى هُ�َدى هللا أن ي�ؤتى أح�ٌد مث�ل م�ا ﴿:�هللا ع�ز وج�ل لمحم�د ق�ال وأخرج اإلمام الطبري رحمه هللا عن السدي:  
تقول اليهود: فعل هللا بنا ك�ذا وك�ذا م�ن الكرام�ة، حت�ى أن�زل علين�ا ،﴾يحاجوكم عند ربكم أو﴿يقول، مثل ما أوتيتم يا أمة محمد ،﴾أوتيتم

(اآلية -﴾إن الفْضل بيد هللا يؤتيه من يشاء﴿فإن الذي أعطيتكم أفضُل فقولوا:المن والسلوى 
558F

559(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
قوا وال تُقِ��ّروا ب : ق��الوا.ه��ذا حكاي��ةٌ م��ن ك��الم اليه��ود بعض��هم ل��بعض﴾وال تؤمنوا ﴿ من العل��م ﴾أَْن ي��ؤتى أح��ٌد مث��ل م��ا أوتي��تم ﴿ال تُص��دِّ

ة والمنِّ و،والكتاب،والحكمة ق�ل إنَّ اله�دى  ﴿ :وقوله،اليهوديَّة وقام بش�رائعه﴾إالَّ لمن تبع دينكم ﴿والفضائل والكرامات ،السَّلوىوالحجَّ
 أو ﴿ :وقول��ه،إنَّ ال��دِّين دي��ن هللا :ومعن��اه،وليس م��ن ك��الم اليهود،وهو م��ن ك��الم هللا تع��الى،اعت��راٌض ب��ين المفع��ول وفعل��ه﴾ه��دى هللا
وكم وكم عند ربكم؛ ألنَّك�م أص�حُّ دين�اً م�نهم :معنىوال ﴾ أن يؤتى ﴿ :عطف على قوله﴾يحاجُّ �ة ،وال تؤمنوا بأن يحاجُّ فال يك�ون له�م الحجَّ

ل هللا به عليك وعلى أُمتِّك :أَيْ ﴾قل إنَّ الفضل بيد هللا ﴿ :هللا تعالىقال ف،عليكم  .ما تفضَّ
(ألنَّه ال شيَء أعظُم عند هللا من اِإلسالم﴾مالعظي ﴿على أوليائه ﴾َمْن يشاء وهللا ذو الفضل ﴿بدينه اِإلسالم ﴾يختصُّ برحمته ﴿ 

559F

560(. 
 

نِِهۡم ثََمنٗ  ﴿ ِ َوأَۡيَمٰ ُ َوَال يَنظُُر إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ا قَلِيًال إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱلَّ َق لَهُۡم فِي ٱۡألِٓخَرِة َوَال يَُكلُِّمهُُم ٱلَّ ٓئَِك َال َخلَٰ أُْولَٰ

_______________ 
 )71أسباب النزول للواحدي (   )553(
 )679/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  ( )554(
 )680/ 2تفسير ابن أبى حاتم ـ  ( )555(
 )72أسباب النزول للواحدي (  )556(
 )133/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )557(
 مرسل صحيح اإلسناد. 681/2تفسير ابن أبي حاتم   )558(
 )513/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) ( )559(
 )93الوجيز للواحدي (  )560(



)115( 

 

َمِة َوَال  يِهۡم َولَهُۡم َعَذاٌب أَلِيمٞ ٱۡلقِيَٰ  ﴾۷۷ يَُزكِّ
 

 (إن الذين يشترون) ـ اآلية.  :قوله تعالى    
(روى الشيخان وغيرهما أن األشعث  .199

560F

فقدمت�ه  كان بيني وبين رج�ل م�ن اليه�ود أرض فجح�دني«: قال )561
إذن يحل�ف ي�ا رس�ول هللا   :فقل�ت »احل�ف   «لليه�ودي: ق�ال ال ف :قل�ت ؟»أل�ك بين�ة  «ق�ال ف �إلى النبي 

(إلى آخر اآلية  ﴾ثمنا قليالً  إن الذين يشترون بعهد هللا  وأيمانهم﴿فيذهب مالي فأنزل هللا  
561F

562( «. 
لق�د أعط�ي   أن رجالً أقام سلعة له في الس�وق فحل�ف ب�ال «عبد هللا  بن أبي أوفى  وأخرج البخاري عن .200

إن الذين يش�ترون بعه�د هللا  وأيم�انهم ﴿ :فنزلت هذه اآلية،بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجالً من المسلمين
 .» )562F563(﴾ثمنا قليالً 

بل يحمل عل�ى أن الن�زول ك�ان بالس�ببين ،الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ال منافاة بين الحديثينقال     
(معا

563F

564( . 
م�ن  أن اآلية نزلت ف�ي حي�ي ب�ن أخط�ب وكع�ب ب�ن األش�رف وغيرهم�ا « :عكرمة وأخرج ابن جريرعن .201

(كتموا ما أنزل هللا في التوارة وبدلوه وحلفوا أنه من عند هللا  اليهود الذين
564F

565( «. 
(الحافظ ابن حجر: اآلية محتملة لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيحقال 

565F

566( . 
 
 ] تعليق[
ون أما األول والثاني فصحيحان وقد رجح اإلمام ابن حجر ك�،ثار في سبب نزول هذه اآليةآذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة  

 اآلية محتملة لكال السببين.
 .وضعف السبب الثالث

فاقتحموا  إل�ى ،أص�ابتهم َس�نة،إنَّ ناساً ِمَن علم�اء اليه�ود أول�ي فاقة :الكلبيقال وَ : قالوقد ذكر اإلمام الواحدي سبباً آخر ف 
: ق�الوا،ال: ق�ال ؟وما تعلم�ه أن�ت،نعم :قالوا ؟فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل َرُسول هللا في كتابكم،كعب بن األشرف بالمدينة

فحرمكم هللا ،لقد قَِدمتم عليَّ وأنا أري�د أن أمي�ركم  وأكس�و عي�الكم،كعب: لقد َحَرَمكم هللا خيراً كثيراً قال ،فإنا نشهد أنه َعْبد هللا ورسوله
فكلموه وسألوه، ثم  - � -ثم انتهوا إلى نبي هللا ،هفانطلقوا فكتبوا صفةً سوى  صفت.فَُرويداً حتى نلقاه،فإنه ُشبِّهَ لنا: قالوا،وحرم عيالكم

فلما أتيناه إذا هو ليس بالنعت ال�ذي نُِع�َت لن�ا، ووج�دنا نعت�ه مخالف�اً لل�ذي عن�دنا. ،لقد كنا نرى أنه رسول هللا: قالوارجعوا إلى كعب، ف
(ه فأنزل هللا تعالى هذ،فنظر إليه كعٌب ففرح وماَرهُم وأنفق عليهم،وأخرجوا الذي كتبوا

566F

 .اآلية )567
وإال فت�رجيح الص�حيح أول�ى ،واآلي�ة بعمومه�ا محتمل�ة له�ذا كل�ه .السبب قريب من السبب الذي ذك�ره المؤل�ف ذاقلت: وه 

 وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
حطام ،د وبأيم�انهم الكاذب�ةأى يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق بمحم ﴾يمانهم ثمنا قليال أن الذين يشترون بعهد هللا وإ﴿

 .الدنيا وعرضها الخسيس الزائل
 .أى ليس لهم حظ وال نصيب من رحمة هللا تعالى ﴾ال خالق لهم في االخرة  أولئك ﴿
 وال ينظر اليهم بعين الرحمة يوم القيامة،نس ولطفأأى ال يكلمهم كالم  ﴾واليكلمهم هللا وال ينظر اليهم يوم القيامة  ﴿
(ولهم عذاب موجع على ما ارتكبوه من المعاصى ،وضار االوزارأأى ال يطهرهم من  ﴾ليم أهم عذاب وال يزكيهم ول ﴿

567F

568(.  
 

ةَ ثُمَّ يَقُوَل لِلنَّاِس ُكونُوْا ِعبَادٗ  ﴿ َب َوٱۡلُحۡكَم َوٱلنُّبُوَّ ُ ٱۡلِكتَٰ ِكن ُكونُواْ ا لِّي ِمن َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُۡؤتِيَهُ ٱلَّ ِ َولَٰ  ُدوِن ٱلَّ
نِيِّ  َب َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدُرُسوَن  َن بَِما ُكنتُۡم تَُعلُِّمونَ  َۧربَّٰ  ﴾ ۷۹ٱۡلِكتَٰ

     
 (ما كان لبشر) اآلية.  :قوله تعالى 

أب�و راف�ع القرظ�ي ح�ين اجتمع�ت األحب�ار م�ن  ق�ال  «ق�ال: اب�ن عب�اس  أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن .202
أتريد ي�ا محم�د أن نعب�دك كم�ا  :ودعاهم إلى اإلسالم � أهل نجران عند رسول هللا مناليهود والنصارى 

_______________ 
 هو األشعث بن قيس الصحابي المعروف  )561(
ح (  308/6) الس�نن الكب�رى للنس�ائي 2996ح (  5/ 224سنن الترمذي  321/3)  تفسير الطبري  138ح (1/ 122) صحيح مسلم  2523ح ( 948/2صحيح البخاري  )562(

) مس�ند أب�ي  19695ح ( 44/10) س�نن البيهق�ي الكب�رى  478ح ( 478/11) ص�حيح اب�ن حب�ان  3597ح ( 379/1) مسند أحم�د  3243ح ( 220/3) سنن أبي دود 11062
 ) وغيرهم.  95ح ( 53/1) مسند الحميدي   926ح ( 233) المنتقى 262ح (  35/1) مسند الطيالسي 642ح (  234/1) المعجم الكبير 5197ح (   125/9يعلى 

 ) وغيرهم.10578ح (  330/5كبرى ) سنن البيهقي ال2151ح (  10/2)  مستدرك الحاكم 7868ح (  29/8) المعجم األوسط  1982ح ( 735/2صحيح البخاري  )563(
  213/8فتح الباري  )564(
 إسناده ضعيف فيه الحسين بن داود سنيد وكذلك فهو مرسل. 321/3تفسير الطبري  )565(
 فتح الباري المصدر السابق )566(
 ) الكلبي ضعيف 73أسباب النزول للواحدي ( - )567(
 )135/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )568(



)116( 
 )568F569( ﴾بعد إذ أنتم مس�لمون﴿إلى قوله  ﴾ما كان لبشر﴿فأنزل هللا في ذلك:  »معاذ هللا  « :قال ؟تعبد النصارى عيسى

«. 
(وأخرج عبد بن حميد     .203

569F

 يا رسول هللا نسلم عليك: قالبلغني أن رجالً « :قالالحسن   في تفسيره عن )570
فإن��ه ال ،ال ولك��ن أكرم�وا نب�يكم واعرف��وا الح�ق ألهله: ق�ال ؟يس�لم بعض��نا عل�ى بع��ض أف�ال نس�جد ل��ككم�ا 

 .» ﴾نتم مسلمونأإذ   بعد﴾إلى قوله ﴾ما كان لبشر﴿ :ينبغي أن يسجد ألحد من دون هللا فأنزل هللا
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا سببين في نزول هذه اآلية وكالهما ضعيف اإلسناد 
 .د وجدت في أسباب نزولها غير ما ذكره المؤلف رحمه هللاوق 
ك�ان ن�اس م�ن يه�ود يتعبَّ�دون الن�اَس م�ن دون ربه�م، بتح�ريفهم «: ق�الفأخرج اإلمام ابن جرير رحمه هللا عن ابن جريو  

لناس كونوا عب�اًدا ل�ي م�ن دون ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقوَل ل﴿هللا عز وجل:قال كتاَب هللا عن موضعه، ف
(، ثم يأمر الناس بغير ما أنزل هللا في كتابه ﴾هللا

570F

 وهو ضعيف اإلسناد عالوة على إرساله. . »)571
ُ اْلِكتاَب يؤتى الحكمة ﴿يعني عيسى عليه السالم ﴾ما كاَن لِبََشرٍ ﴿ :وأخرج الثعلبي عن الضّحاك ومقاتل  نزل�ت .﴾أَْن يُْؤتِيَهُ هللاَّ

(هل نجران في نصارى أ
571F

572(. 
سياق اآليات يحتمل كون هذه اآلية نزلت في عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم. ف�إن الس�ورة م�ن أوله�ا تتح�دث  :قلت 

ُ يَ�ا ق�ال َوإِْذ ﴿هللا تع�الى ق�ال فكونها نزلت في عيسى بن مريم يشهد له سياق اآليات وهذه كم�ا ،عن النصارى وعن عيسى بن مريم هللاَّ
ِ  ِعيَسى اْبنَ  َي إِلَهَْيِن ِمن ُدوِن هللاَّ ُسْبَحانََك َما يَُكوُن لِي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس لِ�ي بَِح�قٍّ إِن ُكن�ُت قُْلتُ�هُ قال َمْريََم أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوأُمِّ

َ َربِّ�ي 116أَن�َت َع�الَُّم اْلُغيُ�وِب (فَقَْد َعلِْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك  ) َم�ا قُْل�ُت لَهُ�ْم إِالَّ َم�ا أََمْرتَنِ�ي بِ�ِه أَِن اْعبُ�ُدوْا هللاَّ
قِيَب َعلَْيِهْم َوأَنتَ  ا تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَنَت الرَّ ا ُدْمُت فِيِهْم فَلَمَّ  سورة المائدة ﴾ )117ِهيٌد (َعلَى ُكلِّ َشْيٍء شَ  َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا مَّ

 فال تعالى أعلم.فنفي عيسى عن نفسه أن يكون رباً من دون هللا وهنا نفى هللا تعالى عنه أن يكون رباً من دون هللا 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .كتاب والحكمة والنبوةأى ال يصح وال ينبغي الحد من البشر اعطاه هللا ال﴾ن يؤتيه هللا الكتاب والحكم والنبوة أما كان لبشر  ﴿
انه ال يصح اصال وال يتصور  :والغرض،أى ثم يقول للناس اعبدوني من دون هللا ﴾ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا  ﴿

 .؟فكيف يدعوهم الى عبادة نفسه،عقال صدور دعوى االلوهية من نبي قط اعطاه هللا النبوة والشريعة ليرشد الناس الى عبادة هللا
ن تكونوا أال ادعوكم الى  :حكماء علماء حلماء والمعنى :ابن عباسقال ،كونوا ربانيين :أى ولكن يقول لهم ﴾ولكن كونوا ربانيين  ﴿

 عبادا لي ولكن ادعوكم ان تكونوا علماء فقهاء مطيعين ل
(أى بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم اياه ﴾بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون  ﴿

572F

573(. 
  

ُ قَۡومٗ  ﴿ نِِهۡم َوَشِهُدٓوْا أَنَّ َكۡيَف يَۡهِدي ٱلَّ ُسوَل َحقّٞ ا َكفَُروْا بَۡعَد إِيَمٰ ُتو وَ  ٱلرَّ لِِميَن َوَجآَءهُُم ٱۡلبَيِّنَٰ ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ  ۸٦ٱلَّ
ٓئِكَ  ِ َوٱۡلَملَٰ ٓئَِك َجَزٓاُؤهُۡم أَنَّ َعلَۡيِهۡم لَۡعنَةَ ٱلَّ لِِديَن فِيهَا َال يَُخفَُّف َعۡنهُُم ٱۡلَعَذاُب َوَال هُۡم يُنظَُروَن  ۸۷ِة َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعيَن أُْولَٰ َخٰ

َ َغفُورٞ  ۸۸ لَِك َوأَۡصلَُحوْا فَإِنَّ ٱلَّ ِحيٌم  إِالَّ ٱلَِّذيَن تَابُوْا ِمۢن بَۡعِد َذٰ  ﴾ ۸۹رَّ
 

 (كيف يهدي هللا  قوماً)  اآليات.  :قوله تعالى    
م�ن األنص�ار أس�لم ث�م  ك�ان رج�ل «: ق�الاب�ن عب�اس  وى النسائي وابن ماجة وابن حبان والح�اكم ع�نر .204

كي�ف يه�دي هللا  قوم�اً ﴿:هل لي من توب�ة؟ فنزل�ت �فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول هللا ،ارتد ثم ندم
(فأرسل إليه قومه فأسلم﴾فإن هللا  غفور رحيم﴿إلى قوله ﴾كفروا

573F

574(  «.  
جاء الحارث بن س�ويد فأس�لم م�ع النب�ي  «: قالمجاهد  ي مسنده وعبد الرزاق عنوأخرج مسدد ف .205

غف�ور ﴿إل�ى قول�ه  ﴾كي�ف يه�دي هللا  قوم�اً كف�روا ﴿ف�أنزل هللا في�ه الق�رآن: :ثم كفر فرج�ع إل�ى قوم�ه �
الحارث: إن�ك وهللا م�ا علم�ت لص�دوق وإن رس�ول قال ف،فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه ﴾رحيم
(ألصدق منك وإن هللا ألصدق الثالثة فرجع فأسلم وحسن إسالمه �هللا 

574F

575(«.  
 

_______________ 
 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهول  325/3 تفسير الطبري )569(
 في المطبوع [عبد الرزاق] وهو خطأ تصحيحه من الدر المنثور للسيوطي وهو قريب من المخطوط واألثر مرسل عن الحسن. )570(
 )540/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) (  )571(
 )101/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )572(
 )135/ 1للصابونى ( صفوة التفاسير ـ  )573(
)  المس�تدرك عل�ى الص��حيحين  4477ح (329/10) ص�حيح اب�ن حب��ان  2218ح ( 247/1) مس�ند أحم��د 4068ح (  107/7أخرج��ه النس�ائي  340/3تفس�ير اب�ن جري�ر  )574(

ثنا على بن عاصم عن داود بن مام أحمد رحمه هللا: ) وإسناده صحيح. قال اإل16607ح (  197/8) وقال  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى 2628ح (  154/2
 به--أبي هند عن عكرمة عن بن عباس

وفي إسناده حميد األعرج ضعيف باإلضافة إلى إرس�اله،وغلط اب�ن بش�كول ف�ي غ�وامض األس�ماء المبهم�ة حي�ث بن�ي  340/3تفسير الطبري   125/1تفسير عبد الرزاق  )575(
 الحارث بن سويد بناء على الرواية الضعيفة وهي مع ضعفها فإنها مرسلةتسمية الرجل في حديث ابن عباس بأنه 



)117( 

 

 ]  تعليق[
وقد ذكر أهل العلم أسباباً أخ�رى ،وكال األثرين في إسنادهما ضعف .ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً في نزول هذه اآلية 

 .غير ما ذكره المؤلف
وخرجوا م�ن ،"أنها نزل�ت ف�ي اثن�ي عش�ر رج�ال ارت�دوا ع�ن اإلس�الم فأورد مقاتل بن سليمان رحمه هللا في تفسيره تفسير  

وعب�د ،ومقيس بن ض�بابة الليثى،طعمة بن أبيرق األنصاري :منهم،فلحقوا بكفار مكة،ثم انصرفوا إلى طريق مكة،المدينة كهيئة البداة
والحارث بن س�ويد ،النعمان الراهب وأبو عامر بن،ووجوج بن األسلت األنصاري،هللا بن أنس بن خطل من بني تيم بن مرة القرشي

(بن الصامت األنصاري من بني عمرو بن عوف أخو الجالس بن سويد بن الصامت 
575F

576( «. 
، فه�م أه�ُل الكت�اب، ﴾كيف يه�دي هللا قوًم�ا كف�ُروا بع�د إيم�انهم﴿أخرج�ه اإلم�ام الطب�ري ع�ن اب�ن عب�اس قول�ه: :القول الثالث 

(ثم كفروا به  �عَرفوا محمًدا 
576F

 ناده ضعيف . قلت إس)577
اب�ن ق�ال ،فحمل اآلية عل�ى عمومه�ا أول�ى ف�تعم ك�ل م�ن ذكر ،وأسناديها ال تقوم بها الحجة،فهذه ثالثة أقوال في سبب نزول هذه اآلية

(مه وكل من ذكر فألفاظ اآلية تع :الفقيه القاضيقال و :عطية
577F

578(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .؟أى كيف يستحق الهداية قوم كفروا بعد ايمانهم،ام للتعجيب والتعظيم من كفرهماستفه ﴾يمانهم إكيف يهدي هللا قوما كفروا بعد ﴿ 
 ن جاءتهم الشواهد ووضح لهم الحق أن محمدا رسول هللاأي بعد ﴾أن الرسول حق أوشهدوا  ﴿
 .�أى جاءتهم المعجزات والحجو البينات على صدق النبي   ﴾وجاءهم البينات  ﴿
ف���ي  �ه���م اليه���ود والنص���ارى رأوا ص���فة محم���د  :الحس���نقال ،أى ال ي���وفقهم لطري���ق الس���عادة ﴾ وهللا ال يه���دي الق���وم الظ���المين ﴿

(حسدوا العرب فكفروا بعد ايمانهم،فلما بعث من غيرهم،نه حقأوشهدوا ،كتابهم
578F

579(. 
 

قَاُم  ﴿ ٞت مَّ ُتۢ بَيِّنَٰ ِهيَمۖ َوَمن َدَخلَهُۥ َكاَن َءاِمنٗ فِيِه َءايَٰ ِ َعلَى ٱلۗا وَ إِۡبَرٰ  َوَمن َكفََر نَّاِس ِحوُّ ٱۡلبَۡيِت َمِن ٱۡستَطَاَع إِلَۡيِه َسبِيٗالو ِلَّ
لَِميَن فَإِنَّ ٱ َ َغنِيٌّ َعِن ٱۡلَعٰ  ﴾۹۷لَّ

 
 .(ومن كفر فإن هللا غني) ـ اآلية:قوله تعالى    

[آل .اآلي��ة﴾وم��ن يبت��غ غي��ر اإلس��الم دين��اً ﴿لم��ا نزل��ت  «: ق��العكرم��ة  أخ��رج س��عيد ب��ن منص��ورعن ]ك[ .206
إن هللا  فرض على المسلمين ح�ج البي�ت  « :�لهم النبي قال فنحن مسلمون ف: اليهودقالت ] 85ن اعمر

 .» )579F580( ﴾ومن كفر فإن هللا  غني عن العالمين﴿فأنزل هللا: ،لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجواقالوا: ف  »
 ] تعليق[ 
وقد روى كذلك عن مجاه�د وغي�ره  .ية عن عكرمةأورد المؤلف رحمه هللا هذا األثر والوحيد هنا في سبب نزول هذه اآل 

وهذه اآلية تدل على كفر من أنكر وجوب الحو وهذا واضح ألن الحو م�ن المعل�وم .لكن هذه كلها مراسيل،بنحو ما ذكره المؤلف
ف�رائض  وأما من ترك الحو مع عدم اإلنكار لوجوبه وقدرته على الحو فقد وقع في كبيرة لتركه فرضاً من،من الدين بالضرورة

. وبع�ض »هممت أن أضع الجزية على من ترك الح�و«: قالويذكر عن عمر رضي هللا عنه أنه  :جاء في الدرر الثنية.هللا تعالى
(السلف يكفر من تركه

580F

581(. 
"وهك�ذا م�ن :وإن مات قبل أن يحو مع القدرة على الحو فإنه ال يجزئ أن يحو عنه أحد كما ج�اء ف�ي الموس�وعة الفقهي�ة 

فإِّن مقتضى الدليل وقواع�د الش�رع: أن فِْعلهم�ا  ،تَرك الزكاة فلم يُخرجها حتى مات أومداً مع القدرة عليه حتى مات ترك الحّو ع
ته. وال يُقبل منه، والحق أحقُّ أن يتبع  (عنه بعد الموت ال يبرئ ذمَّ

581F

 . انتهي)582
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
م اِإليجاب ث�مَّ خصَّ ﴾ول على الناس حو البيت ﴿ فال تلحق�ه ،َم�ْن ق�وي ف�ي نفس�ه :يعني﴾م�ن اس�تطاع إلي�ه س�بيالً  ﴿: ق�الوأب�دل م�ن النَّ�اس ف،عمَّ

احلة احلة وجب عليه الحو ،المشقَّة في الكون على الرَّ اد والرَّ فة وملك الزَّ فإنَّ هللا غنيٌّ عن  ﴿جحد فرض الحوِّ ﴾وَمْن كفر ﴿فَمْن كان بهذه الصِّ
 .)582F583(﴾العالمين

ٓأَيُّهَا ٱلَّ  ﴿ فِِريَن ا ِذيَن َءاَمنُٓوْا إِن تُِطيُعوْا فَِريقٗ يَٰ نُِكۡم َكٰ وُكم بَۡعَد إِيَمٰ َب يَُردُّ َن ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ  ﴾۱۰۰مِّ
 

 .الذين آمنوا إن تطيعوا)  ـ اآلية يهاأقوله تعالى: ( يا   
لجاهلي��ة بي��نهم كان��ت األوس والخ��زرج ف��ي ا «: ق��الأخ��رج الفري��ابي واب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن اب��ن عب��اس  .207

_______________ 
 )180/ 1مقاتل بن سليمان (  )576(
 )574/ 6جامع البيان (تفسير الطبري) (  )577(
 )457/ 1المحرر الوجيز (  )578(
 )137/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )579(
) وإسناده صحيح عن عكرمة لكنه مرسل،وأخرجه 8390ح (  324/4الجزء الثالث سنن البيهقي الكبرى  506سنن سعيد بن منصور حديث رقم  339/3تفسير الطبري  )580(

 البيهقي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وروايته عنه مرسلة
اس�ة وتحقي�ق: عب�د ال�رحمن ب�ن در تأليف: علماء نجد األعالم من عصر الشيخ محم�د ب�ن عب�د الوه�اب إل�ى عص�رنا ه�ذا )69/ 20الدرر السنية في الكتب النجدية (  )581(

 م1996هـ/1417الطبعة: السادسة،  محمد بن قاسم
 )334/ 3الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (  )582(

 )98الوجيز للواحدي (   )583(



)118( 
وكي�ف ﴿ :فنزلت،ذك�روا م�ا بي�نهم حت�ى غض�بوا وق�ام بعض�هم إل�ى بع�ض بالس�الح فبينما ه�م جل�وس،شر

(اآلية واآليتان بعدها ﴾تكفرون
583F

584( «. 
م�ر ش�اس ب�ن ق�يس وك�ان يهودي�اً  «: قالزيد بن أسلم   وأخرج ابن إسحاق وأبو نعيم وأبو الشيخ عن .208

فأمر ش�اباً مع�ه م�ن يه�ود ،ه ما رأى من تألفهم بع�د الع�داوةفغاظ على نفر من األوس والخزرج يتحدثون
أن يجل��س بي��نهم في��ذكرهم ي��وم بع��اث ففع��ل فتن��ازعوا وتف��اخروا حت��ى وث��ب رج��الن أوس ب��ن قيظ��ي م��ن 

 �هللا  فبلغ ذل�ك رس�ول،ج فتق�اوال وغض�ب الفريق�ان وتواثب�وا للقت�الراألوس وجبار بن صخر من الخ�ز
ي�ا أيه�ا ﴿ :وا وأطاعوا فأنزل هللا في أوس وجبار ومن كان معهم�افسمع،فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم

يا أهل الكتاب ل�م تص�دون ﴿وفي شاس بن قيس ،اآلية ﴾الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أتوا الكتاب
(اآلية  ﴾عن سبيل هللا 

584F

585(«.   
 
 ] تعليق[
ن في األث�ر الث�اني وه�و أن ال�ذي أوق�ع يِّ فيه إجمال بُ  فاألول،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

رواي��ات أخ��رى نح��و الت��ى ذكره��ا المؤل��ف أعرض��ت ع��ن ذكره��ا ألفادته��ا نف��س  توق��د ورد،بي��نهم الع��داوة ه��و ش��اس ب��ن قيس
وا وعلق� ه�ذه اآلث�ارالعلم�اء لكن يش�هد بعض�ها ل�بعض وق�د ذك�ر .المعنى.وكل هذه اآلثار مراسيل والموصول منها إسناده ضعيف

 .فال تعالى أعلم .بأن هذه هو سبب نزول اآلية
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب ﴾يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب  ﴿ 
والخزرج إذ كان اليهود والخطاب لالوس ،إليمانل يرونكم كافرين بعد أن هداكم هللاأى يص ﴾يردوكم بعد ايمانكم كافرين  ﴿

(واللفظ في اآلية عام ،يريدون فتنتهم كما مر في سبب النزول
585F

586(. 
ِت ٱ َسَوٓاءۗٗ لَۡيُسوْا  ﴿ ٞة قَآئَِمٞة يَۡتلُوَن َءايَٰ ِب أُمَّ ۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ ِ َءانَآَء ٱلَّۡيِل َوهُۡم يَۡسُجُدوَن مِّ  ﴾۱۱۳لَّ

 
 (ليسوا سواء ) ـ اآلية.   :قوله تعالى 

لم�ا أس�لم عب�د هللا  ب�ن  «: ق�الاب�ن عب�اس  أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة في الصحابة ع�ن .209
وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا  سالم وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية

ول�و ك�انوا خيارن�ا م�ا  ما آمن بمحمد واتبعه إال ش�رارنا: أحبار اليهود وأهل الكفر منهمقالت ،في اإلسالم
  ﴾م��ن الص��الحين ﴿إل��ى قول��ه  ﴾ليس��وا س��واء ﴿ف��أنزل هللا ف��ي ذل��ك:،ترك��وا دي��ن آب��ائهم وذهب��وا إل��ى غيره

(اآلية
586F

587(«. 
العشاء ثم خرج إلى المس�جد ف�إذا  ةصال �أخر رسول هللا   «: قالوأخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود  .210

 »ه�ذه األدي�ان أح�د ي�ذكر هللا ه�ذه الس�اعة غي�ركم  أم�ا إن�ه ل�يس م�ن أه�ل: ق�الف الناس ينتظرون الص�الة
  .» )587F588(﴾وهللا عليم بالمتقين﴿حتى بلغ  ﴾ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة﴿وأنزلت هذه اآلية 

 
 ] تعليق[
 ﴾ليس�وا س�واًء  ﴿ويمكن أن يكون األثر األول متعلق بقول�ه تع�الى ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 .﴾من أهل الكتاب أمة﴿وعليه فتكون هذه اآلية مقطوعة في المعنى من قوله  ﴾من أهل الكتاب  ﴿والثاني متعلق بقوله تعالى 
لما أسلم عبد ّهللا بن س�الم وثعلب�ة ب�ن س�عيد وأس�يد ب�ن س�عيد وأس�د ب�ن « :ابن عباس ومقاتلقال .وعند الثعلبي في التفسير 

لق�د  :له�م ق�الواو،ولو كانوا من خيارنا ما ترك�وا دي�ن آبائهم،ما آمن بمحمد إّال شرارنا :س اليهودرؤوقالت عبيد ومن أسلم من اليهود 
(﴾ لَْيُس�وا َس�واءً ﴿ف�أنزل ّهللا تع�الى  ،خسرتم حيث استبدلتم بدينكم دينا غيره

588F

غي�ر ذك�ر اب�ن  وه�ذا األثرعن�د مقات�ل ب�ن س�ليمان م�ن .»)589

_______________ 
األس�دي ال�راوي ع�ن اب�ن عب�اس ض�عيف،وفيه أيض�ا ق�يس ب�ن ) من حديث ابن عباس،وفي�ه أب�و نص�ر  12666ح (  126/12المعجم الكبير  720/3تفسير ابن أبي حاتم   )584(

) من حديث أنس بن مالك وفي إسناده يوسف بن عبده قال الحافظ في التقريب:لين الح�ديث وغس�ان ب�ن الربي�ع 602ح (  1/ 359الربيع متكلم فيه،وأخرجه في المعجم الصغير 
الطبري في التفسير عن مجاهد بإسناد فيه حميد األعرج وهو ضعيف والسدي بإسناد في�ه أس�باط ب�ن نص�ر  ضعفة الدارقطني وغيره كما في لسان الميزان للحافظ،وكذلك أخرج

  24/25/4بمعناه 
وفي إسناده محمد بن إسحاق قال حدثني الثقة وهذا غي�ر مقب�ول عن�د المح�دثين حت�ى يص�رح باس�مه وق�د روي ال�ذهبي ف�ي مي�زان اإلعت�دال ف�ي نق�د   23/4تفسير الطبري  )585(
ن حمي�د ش�يخ قال: وقال أبو داود الطيالسي:حدثني بعض أص�حابنا ق�ال: س�معت اب�ن إس�حاق يق�ول ح�دثني الثق�ة،فقيل ل�ه: من،ق�ال:يعقوب اليهودي،وك�ذلك في�ه اب� 59  6رجال/ال

 الطبري ضعيف باإلضافة إلى إرساله
 )140/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )586(

 ) فيه راو مجهول وهو شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد. 1388ح (  87/2المعجم الكبير  52/4تفسير الطبري  )587(
) بغي�ة الباح�ث 5306ح (  206/9) مسند أبي يعلى  11073ح (  313/6) سنن النسائي الكبرى 1530ح (  398/4) صحيح ابن حبان 3760ح ( 396/1مسند أحمد     )588(

) وف��ي إس��ناده عاص��م ب��ن أب��ي النج��ود م��تكلم في��ه وه��و ص��احب الق��راءة المش��هورة،وتابعة 10209ح (  131/10) المعج��م الكبي��ر  132ح (  255/1ع��ن زوائ��د مس��ند الح��ارث 
أنا محمد ب�ن راف�ع ن�ا أب�و  رحمه هللا: األعمش عند الطبراني بإسناد فيه يحيى بن أيوب وهو متكلم فيه،ولكنه يصلح للشواهد وشيخ الطبراني لم أجد له ترجمة قال اإلمام النسائي

به وقال اإلمام الطبراني رحمه هللا: حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري ثنا سعيد بن أب�ي م�ريم أن�ا يحي�ى ب�ن أي�وب  -ر نا أبو معاوية عن عاصم عن زر عن بن مسعودالنض
 به. --ثنا عبيد هللا بن زحر عن األعمش عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه

 ) 187/ 1) تفسير مقاتل بن سليمان (130/ 3ن تفسير القرآن (الكشف والبيان ع  )589(



)119( 

 

 .أثر ابن عباس عثر على إسنادعباس ولم أ
بلغن�ي أنه�ا  ،ق�الوى سبب آخر في ن�زول ه�ذه اآلي�ة ذك�ره اب�ن جري�ر الطب�ري رحم�ه هللا ج�امع البي�ان ع�ن منص�ور ور 

(فيما بين المغرب والعشاء  ﴾ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات هللا آناء الليل وهم يسجدون﴿نزلت:
589F

. قلت هذا إسناده )590
 .سلحسن إلى منصور بن المعتمر غير أنه مر

وهذه األقوال التي ذكرتُها على اختالفه�ا، متقارب�ة المع�اني. وذل�ك أن هللا تع�الى ذك�ره َوص�ف ه�ؤالء :اإلمام الطبريقال  
يم�ا القوم بأنهم يتلون آيات هللا في ساعات الليل، وهي آناؤه، وقد يكون تاليها في صالة العشاء تاليًا لها آناء الليل، وكذلك م�ن تاله�ا ف

"عن�ي ق�ال: العشاء، ومن تالها جوَف الليل، فكلٌّ تاٍل له ساعات اللي�ل. غي�ر أن أول�ى األق�وال بتأوي�ل اآلي�ة، ق�وُل م�ن بين المغرب و
ب�أنهم يص�لونها دون  �بذلك تالوة القرآن في صالة العشاء"، ألنها صالة ال يصلِّيها أحد من أه�ل الكت�اب"، فوص�ف هللا أم�ة محم�د 

(رسوله أهل الكتاب الذين كفروا بال و
590F

591(. 
 لك�ن الوص�ف القرآن�ي  ونح�ن وإن كن�ا أه�ل كت�اب �اإلمام الطبري فأهل الكت�اب وص�ف لألم�ة النب�ي قال على ما  :قلت 

 .فحمل اآلية على عمومها أولى لتشميل الفريقين وهللا تعالى أعلم.على اليهود والنصارييطلق أهل الكتاب 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
لى الفرق��ة الفاس�قة م�ن أه�ل الكت��اب وب�ين أفع�الهم وعقوب�اتهم،  ب�ين هاهن��ا األم�ة المس�تقيمة، وب�ين أفعاله��ا لما ب�ين تع�ا﴾ليس�وا س�واء ﴿

وثوابها، فأخبر أنهم ال يستوون عنده، بل بي�نهم م�ن الف�رق م�ا ال يمك�ن وص�فه، فأم�ا تل�ك الطائف�ة الفاس�قة فق�د مض�ى وص�فهم، وأم�ا 
أي: مستقيمة على دين هللا، قائمة بما ألزمها هللا ب�ه م�ن الم�أمورات، وم�ن ذل�ك قيامه�ا ﴾أمة قائمة ﴿تعالى منهم قال هؤالء المؤمنون، ف

وهذا بي��ان لص��التهم ف��ي أوق��ات اللي��ل وط��ول تهج��دهم وتالوته��م لكت��اب ربه��م ﴾يتل��ون آي��ات هللا آن��اء اللي��ل وه��م يس��جدون ﴿بالص��الة 
 وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له.

أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم اإليم�ان بك�ل نب�ي أرس�له، وك�ل كت�اب أنزل�ه هللا، وخ�ص اإليم�ان ﴾ريؤمنون بال واليوم اآلخ ﴿
باليوم اآلخر ألن اإليمان الحقيقي باليوم اآلخر يحث المؤمن به على م�ا يق�ر ب�ه إل�ى هللا، ويث�اب علي�ه ف�ي ذل�ك الي�وم، وت�رك ك�ل م�ا 

فحصل منهم تكميل أنفسهم باإليم�ان ولوازم�ه، وتكمي�ل غي�رهم ﴾وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف ﴿يعاقب عليه في ذلك اليوم 
 ﴿ث�م وص�فهم ب�الهمم العالي�ة  ،�بأمرهم بكل خير، ونهيهم عن ك�ل ش�ر، وم�ن ذل�ك ح�ثهم أه�ل دي�نهم وغي�رهم عل�ى اإليم�ان بمحم�د 

نها في أول وقت إمكانها، وذلك من ش�دة رغب�تهم أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها، ويفعلو﴾يسارعون في الخيرات ﴿أنهم ﴾و
الذين ﴾م�ن الص�الحين ﴿في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده، فهؤالء الذين وصفهم هللا بهذه الصفات الجميل�ة واألفع�ال الجليل�ة 

فل��ن  ﴿كثي��را  أو ك��ان قليال﴾م��ن خي��ر ﴿ي��دخلهم هللا ف��ي رحمت��ه ويتغم��دهم بغفران��ه وين��يلهم م��ن فض��له وإحس��انه، وأنه��م مهم��ا فعل��وا 
أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره، بل يثيبهم هللا على ذل�ك أكم�ل ث�واب، ولك�ن األعم�ال ثوابه�ا تب�ع لم�ا يق�وم بقل�ب ص�احبها م�ن ﴾يكفروه

 .)591F592(﴾إنما يتقبل هللا من المتقين ﴿تعالى: قال كما ﴾وهللا عليم بالمتقين ﴿قال اإليمان والتقوى، فلهذا 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَّ  ﴿ ن ُدونُِكۡم َال يَۡألُونَُكۡم َخبَاٗال  ِذيَن َءاَمنُوْا َال تَتَِّخُذوْا بِطَانَةٗ يَٰ وْا َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت ٱۡلبَۡغَضآُء ِمۡن أَۡفوَٰ  مِّ ِهِهۡم َوَما َودُّ
ِتۖ إِن ُكنتُۡم تَۡعقِلُونَ  َّنَّا لَُكُم ٱۡألٓيَٰ  ﴾۱۱۸ تُۡخفِي ُصُدوُرهُۡم أَۡكبَُرو قَۡد بَي

 
 .( يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا ) :قوله تعالى    

ك�ان رج�ال م�ن المس�لمين يواص�لون رج�االً م�ن  «: ق�الاب�ن إس�حاق ع�ن اب�ن عب�اس وأخرج ابن جرير  .211
مباطنتهم تخوف الفتن�ة  فأنزل هللا  فيهم ينهاهم عن،والحلف في الجاهلية يهود لما كان بينهم من الجوار

(اآلية ﴾ال تتخذوا بطانة من دونكميا أيها الذين آمنوا ﴿ :عليهم
592F

593( « . 
 
 ] تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األث�ر وق�د س�قط من�ه لفظ�ة "يص�افون المن�افقين ويواص�لون رج�اال" فتك�ون اآلي�ة نزل�ت نهي�اً  

قاء تقرب�ونهم م�نكم للؤمنين عن اتخاذ المنافقين والكافرين بطانة ومعنى البطانة م�ن البط�ون وه�و الخف�اء ف�ال تتخ�ذوهم أولي�اء وأص�د
 وتشاورنهم في شؤنكم.

س�ورة ﴾[يا أيها الذين آمنوا ال تتخ�ذوا ع�دوي وع�دوكم أولي�اء  ﴿وهذا األثر له شواهد من الكتاب والسنة فمنها قوله تعالى  
 .]1الممتحنة آية 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
ال ي�دعون جه�دهم  :أَيْ ﴾ال ي�ألونكم خب�االً  ﴿من غي�ر أه�ل ملَّ�تكم ﴾كممن دون ﴿دخالً وخواصَّ  :أَيْ ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة ﴿

تكم وفس��ادكم  وا م��ا عنتم ﴿ف��ي مض��رَّ ��تيمة ﴾م��ن أفواههم ﴿ظه��رت الع��داوة  :أَيْ ﴾ق��د ب��دت البغض��اء ﴿تمنَّ��وا ض��اللكم ع��ن دي��نكم ﴾ودُّ بالشَّ
إن  ﴿.عالم�ات اليه�ود ف�ي ع�داوتهم :أَيْ ﴾ن�ا لك�م اآلي�اتأكبر قد بيّ  ﴿من العداوة والخيانة ﴾وما تخفي صدورهم ﴿والوقيعة في المسلمين 

(موقع نفع البيان﴾كنتم تعقلون
593F

594(. 

_______________ 
 )129/ 7تفسير الطبري) (( )590(
 )129/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )591(
 )143تفسير السعدي (   )592(
 وإسناده ضعيف  61/4تفسير الطبري  )593(
 )101الوجيز للواحدي (   )594(



)120( 
 

ِعَد لِۡلقِتَالِۗ َوإِۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أَۡهلَِك  ﴿ ُئ ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َمقَٰ ُ َسِميٌع َعلِيٌم  تُبَوِّ  ﴾ ۱۲۱َوٱلَّ
 

 (وإذ غدوت) ـ اآلية.  :قوله تعالى   
قلت لعبد الرحمن بن ع�وف أخبرن�ي ع�ن  «: قالعلي عن المسور بن مخرمة أخرج ابن أبي حاتم وأبو ي .212

وإذا غدوت من أهل�ك تب�ويء ﴿ :اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: قالف قصتكم يوم أحد
ه�م ال�ذين طلب�وا األم�ان م�ن : ق�ال ﴾إذ هم�ت طائفت�ان م�نكم أن تفش�ال ﴿إلى قول�ه  ﴾المؤمنين مقاعد للقتال

ه�و تمن�ي الم�ؤمنين : ق�ال ﴾من قب�ل أن تلق�وه فق�د رأيتم�وه تولقد كنتم تمنون المو﴿،إلى قوله المشركين
هو  صياح الشيطان يوم أح�د قت�ل محم�د إل�ى قول�ه : قال ﴾قتل انقلبتم أوأفإن مات  ﴿ :لقاء العدو إلى قوله

(ألقى عليهم النوم: قال﴾أمنة نعاساً ﴿
594F

595(«. 
إذ هم�ت طائفت�ان ﴿فينا نزلت في بني س�لمة وبن�ي حارث�ة  « :القوأخرج الشيخان عن جابر بن عبد هللا   .213

 .» )595F596(﴾منكم أن تفشال
أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز  «الشعبي  وأخرج ابن أبي شبية في المصنف وابن أبي حاتم عن .214

إل��ى قول��ه  ﴾أل��ن يكف��يكم أن يم��دكم ربك��م﴿ :ف��أنزل هللا،ب��ن ج��ابر المح��اربي يم��د المش��ركين فش��ق عل��يهم
(فبلغت كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد هللا  المسلمين بالخمسة اآلالف ﴾مينمسو﴿

596F

597( «. 
 
 ] تعليق[
ف�ذكر بعض�هم أن�ه ك�ان ،في أي يوم كان﴾وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال ﴿اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى  

 .عضهم إنه كان يوم بدربقال و،وبعضهم أنه كان يوم األحزاب،يوم أحد
(وابن إسحاق ،والربيع،والسدي،وقتادة،والزهري،وابن عباس،وابن مسعود،فأما األول فهو منقول عن عبد الرحمن بن عوف 

597F

598(. 
وإذ غ�دوَت م�ن أهل�ك تب�وئ الم�ؤمنين مقاع�د ﴿عن الحسن ف�ي قول�ه:قال: فهو قول الحسن أخرجه ابن جرير  :وأما الثاني 

 .».)598F599( غدا يبوئ المؤمنين مقاعَد للقتال يوم األحزاب ،�حمًدا يعني م: قال، ﴾للقتال
وقد ،ولم أقف على إسناد له ولم أره عند غيره .فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .وأما كونها نزلت في عزوة بدر :وأما الثالث

حد كما سيأتي أُ نزلت في ﴾ائفتان منكم أن تفشالإذ همت ط ﴿رجح أهل العلم بالتفسير السبب األول وذلك التفاقهم على أن قوله تعالى 
)
599F

600(. 
وقد ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار فأما األول فهو أثر حسن اإلسناد وفيه بيان أن قصة غزوة أحد بدأت من قوله تعالى  
 .﴾وإذ غدوت من أهلك ﴿
أي تجبنا وتضعفا عن  :معنى تفشالو ﴾ إذ همت طائفتان منكم أن تفشال﴿فهو متعلق بقوله تعالى  :وأما األثر الثاني 

بأنها نزلت في غزوة األحزاب لذلك ذكرمقاتل بن سليمان وذكر أن الطائفتين قال مجابهة العدو. وقد سبق القول أن بعض السلف 
(هما بنو سلمة وبنو حارثة لكن جعله في غزوة األحزاب مكان غزوة أحد والراجح األول كما تقدم 

600F

601(. 
فهو أثر مرسل وقد ذكر اإلمام ابن الجوزي ﴾ألن يكفيكم ﴿ذي ذكره المؤلف وهو متعلق بقوله تعالى أما األثر الثالث ال 

 .فيه قوالن ،وفي أي يوم كان ذلك قال يوم بدر ف أوكذلك الخالف هل هذا كان يوم أحد 
 .وقتادة،ومجاهد،وعكرمة،ابن عباسقاله ،يوم بدر :أحدهما
وا،فلما لم يصبروا،ن صبرواوعدهم فيه بالمدد إ،يوم أُحد :والثاني  .واألول أصح،ومقاتل،والضحاك،روي عن عكرمة،لم يُمدُّ

 
 لآليات ] مختصر[تفسير 

ىء ﴿من منزل عائشة رضي هللا عنها ﴾من أهلك ﴿يوم أُحٍد  :يعني﴾وإذ غدوت ﴿ للقتال  ﴿مراكز ومثابت ﴾مقاعد ﴿تُهيِّىُء للمؤمنين ﴾تبوِّ
 .وبكمبما في قل﴾عليم ﴿لقولكم ﴾وهللا سميع

وا باالنصراف عن الحرب،أَْن تجبنا﴾أن تفشال ﴿بنو َسلِمة وبنو حارثة ﴾إذ همَّت طائفتان منكم ﴿  ﴿فعصمهم هللا ،وذلك أنَّ هؤالء همُّ
 .﴾المؤمنون ﴿فليعتمد في الكفاية ﴾وعلى هللا فليتوكل ﴿ناصرهما ومواٍل لهما ﴾وهللا وليُّهما

(فاتقوِن فإنه شكر نعمتيك  :أَيْ ﴾فاتقوا هللا لعلكم تشكرون ﴿بقلَّة العدد وقلَّة السِّالح ﴾ولقد نصركم هللا ببدٍر وأنتم أذلَّةٌ  ﴿ 
601F

602(. 
 

لُِموَن  أوۡ يَتُوَب َعلَۡيِهۡم  أوۡ لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡألَۡمِر َشۡيٌء  ﴿ بَهُۡم فَإِنَّهُۡم ظَٰ  ﴾۱۲۸يَُعذِّ

_______________ 
) قال الهيثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د: ف�ي إس�ناده يحي�ى ب�ن عب�د الحمي�د الحم�اني ض�عيف،وفيما قال�ه نظ�ر ف�ي 836ح (  148/2 مسند أبي يعلى 749/3تفسير ابن أبي حاتم   )595(

 غالب دواوين الرجال. إطالقه فقد وثقه ابن معين وغيره قال ابن عدي أرجو أن ال بأس به و أخرج له مسلم انظر ترجمته في الكامل وتهذيب التهذيب وهو موجود في
  73/4) تفسير الطبري  1253ح ( 528/2) مسند الحميدي  7288ح ( 277/16) وابن حبان  2505ح ( 1948/4) ومسلم  3825ح ( 4/ 1488خرجه البخاري أ )596(
 ) وإسناده صحيح لكنة من مراسيل الشعبي. 36670ح (  354/7مصنف ابن أبي شيبة   76/4تفسير الطبري  )597(
 )405/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )598(
 )161/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )599(
 )161/ 7انظرجامع البيان (تفسير الطبري) (  )600(
 )189/ 1انظر تفسير مقاتل بن سليمان (   )601(
 )102الوجيز للواحدي (   )602(



)121( 

 

 
 .(ليس لك من األمر شيء) ـ اآلية :قوله تعالى    

كس�رت رباعيت�ه ي�وم أح�د وش�ج ف�ي وجه�ه حت�ى س�ال  �أن النب�ي    «أنس: سلم عن روى أحمد وم .215
ليس لك ﴿ :فأنزل هللا »كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو  يدعوهم إلى ربهم!  «قال ف،الدم على وجهه
(اآلية ﴾من األمر شيء

602F

603( «. 
الح�ارث  النا اللهم الع�نف اللهم العن «يقول:  �سمعت رسول هللا :ابن عمر وروى أحمد والبخاري عن .216

ليس لك م�ن األم�ر ﴿ :فنزلت هذه اآلية،صفوان بن أمية اللهم العن،سهيل بن عمرو  اللهم العن،بن هشام
(إلى آخرها فتيب عليهم كلهم ﴾شيء 

603F

604(  «. 
 أبي هريرة نحوه.  وروى البخاري عن  .217

في صالته بعد ما وقع ل�ه م�ن دعا على المذكورين  �أنه ،الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثينقال 
: ق�الفنزلت اآلية في األمرين معاً فيما وقع له وفيما نش�أ عن�ه م�ن ال�دعاء عل�يهم ،األمرالمذكور يوم أحد

 :لكن يشكل على ذلك
الله�م الع�ن رع�ال وذك�وان  «:ك�ان يق�ول ف�ي الفج�ر �أن�ه   «م�ا وق�ع ف�ي مس�لم م�ن ح�ديث أب�ي هري�رة .218

 .» )604F605(﴾ك من األمر شيءليس ل﴿:حتى أنزل هللا عليه »وعصية
ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه ،ووجه اإلشكال أن اآلية نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها     

ال يصح  وهذا البالغ،بَيََّن ذلك مسلم،فإن قوله: حتى أنزل هللا منقطع من رواية الزهري عمن بلغه،إدراجاً 
ث�م نزل�ت  سببها قل�يالً  انت عقب ذلك وتأخر نزول اآلية عنإن قصتهم ك: قالويحتمل أن يقال: لما ذكرته 

(في جميع ذلك
605F

 قلت: وورد في سبب نزولها أيضاً .)606
جاء رجل من قريش   «: قالما أخرجه البخاري في تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبد هللا بن عمر  .219

فلعنه ودع�ا ،إس�ته وكش�ف �ثم تح�ول فح�ول قف�اه إل�ى النب�ي ،الس�ب إن�ك تنه�ي ع�نق�ال ف،�إل�ى النب�ي 
(ثم أسلم الرجل فحسن إسالمه.ـ اآلية ﴾ليس لك من األمر شيء﴿ :فأنزل هللا عليه، 

606F

 .مرسل غريب. » )607
 
 ]تعليق[

 ثار في سبب نزول هذه اآلية.آ تعالى عدة ذكر المؤلف رحمه هللا
 فاألول: أنها نزلت في دعائه على المشركين يوم أحد لما فعلوه به من كسر رباعيته. 
 فنزلت اآلية.،أنها دعا على أقوام من المشركين بعينهم بعد أحد :الثاني 
فنزل�ت وه�ذا  �أنها نزلت فين قتل الق�راء ف�ي واقع�ة بئ�ر معون�ه وه�م رع�ل وذك�وان وعص�ية ف�دعا علي�ه النب�ي  :الثالث 

 ما ذكره ابن حجر رحمه هللا.فيشكل عليه ،وهو متأخر النزول ألن واقعة بئر معونة كانت في السنة الرابعة،السبب صحيح كذلك
وه�و أث�ر ض�عيف اإلس�ناد ف�ال حاج�ة  �ف�دعا علي�ه النب�ي  �أنها نزلت في الرجل عندما كشف إسته أم�ام النب�ي  :الرابع 

 للتعليق عليه على أن عموم سبب النزول يشمله.
 .وقد ُذكر في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف رحمه هللا 
 فنزلت هذه اآلية. ،لعن قوماً من المنافقين،�أن النبي  :والثاني :فيكون السبب الخامس 
: قالفي صالة الفجر حين رفع رأسه من الركعة  �عن ابن عمر أنه سمع النبي  :وأخرج هذا الحديث السراج في مسنده 

ليس لك من األمر  ﴿أنزل هللا عز وجل دعا على ناس من المنافقين ف،اللهم العن فالناً وفالناً  :ربنا ولك الحمد في الركعة اآلخرة يقول
 )607F608(﴾شيء

 .وإسناد هذا الحديث جيد
ذك�ر ذل�ك اب�ن الج�وزي ف�ي تفس�يره .لمن انهزم عنه وترك المعركة في غزوة أحد �ه بِّ أنها نزلت في سَ  :السبب السادس 
)
608F

609(. 
لم�ا رأى حم�زة مم�ثالً  �النب�ي  "أن :ذك�ره اب�ن الج�وزي.حمزة في غزوة أحد �ل بعم النبي ثَّ أنها نزلت فيمن مَ  :السابع 

_______________ 
) ص��حيح اب��ن حب��ان 11974ح (  99/3أحم��د   )  مس��ند 4027ح (1336/2) س��نن اب��ن ماج��ة  3002ح ( 226/5) س��نن الترم��ذي  1791ح ( 1417/3ص��حيح مس��لم  )603(

 وغيرهم. 502/1) شرح معاني اآلثار 3738ح (  391/6) مسند أبي بعلى 11077ح (  6:/314) سنن النسائي الكبري ص 6574ح (  536/14
) سنن البيهق�ي الكب�رى 1987ح (  325/5 ) صحيح ابن حبان6349ح (  147/2) مسند أحمد  1078ح ( 203/2) سنن النسائي  3842ح (  4/ 1493صحيح البخاري )604(

ح 2/ 445) مص�نف عب�د ال�رزاق 13113ح ( 12/ 280) المعج�م الكبي�ر  1338ح (242/1) ش�رح مع�اني اآلث�ار  622ح ( 315/1) صحيح ابن خزيم�ة  2948ح ( 207/2
يطلب  الهند -الناشر: المجلس العلمي المحقق: حبيب الرحمن األعظمي هـ)211) المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى:  4027(

 الجهاد البن المبارك    وغيرهم. 11عدد األجزاء:  1403الطبعة: الثانية،  بيروت –من: المكتب اإلسالمي 
 وغيرهم. 197/2سنن البيهقي الكبرى  312/1مة صحيح ابن خزي 2/ 255مسند أحمد    453/1سنن الدرامي  467/1صحيح مسلم  4/ 1661صحيح البخاري  )605(
  227/8انظر فتح الباري  )606(
 لم أجده في الكتب المسنده في التاريخ الكبير للبخاري وهو مرسل. )607(
 هـ  1423 فيصل آباد/ باكستان  األثرية  دارة العلومإدار النشر: هـ  313الوفاة المؤلف: محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج الثقفي النيسابوري،) 412مسند السراج ـ  (   )608(

 م الطبعة: األولى تحقيق: إرشاد الحق األثري.2002
 )412/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )609(



)122( 
(الواقدي قاله فنزلت هذه اآلية "» ألُمثلن بكذا وكذا منهم«: قال،به

609F

610( . 
ألن س�ياق  ،فإذا سكلنا فيها مسلك الترجيح فن�رجح أنه�ا نزل�ت ف�ي غ�زوة أح�د،هذه سبعة أسباب في نزول هذه اآلية :قلت 

 .الذين مثلوا بعمه أم لك الذين شجوا رأسه اآليات إنما في غزوة أحد وهذا ما أميل إليه وسواء في ذ
ث�م نزل�ت ،�وهو مسلك الجمع فيجمع بأن سبب نزول اآلية تأخر حت�ى ان�تظم ك�ل م�ن دع�ا عل�يهم النب�ي :والمسلك الثاني 

 .بأن ال يدعو على أحد ال يعلم خاتمته �اآلية مرشدة للنبي 
يج�وز لع�ن اإلنس�ان المع�ين ألن�ه ربم�ا يت�وب هللا علي�ه قب�ل وفي مسألة لع�ن المع�ين ك�الم أله�ل العل�م ال�راجح في�ه أن�ه ال  

وكان إذا وقع منه اللعن للمؤمن في حال الغضب فيكون هذه اللعن رحم�ه للم�ؤمن .هذا اللعن بعد نزول اآلية �وقد ترك النبي ،وفاته
ِ  «: قالتلما أخرجه ومسلم وغيره َعْن َعائَِشةَ  ِن فََكلََّم�اهُ بَِش�ْىٍء الَ أَْدِرى َم�ا هُ�َو فَأَْغَض�بَاهُ فَلََعنَهَُم�ا َرُج�الَ  -  �-َدَخَل َعلَ�ى َرُس�وِل هللاَّ

ا َخَرَجا قُْلتُ  ِ َمْن أََصاَب ِمَن اْلَخْيِر َشْيئًا َما أََصابَهُ هََذاِن :َوَسبَّهَُما فَلَمَّ « ل ق�اقُْلُت لََعْنتَهَُما َوَسبَْبتَهَُما قالت ». َوَما َذاِك « قال يَا َرُسوَل هللاَّ
 .. وهللا تعالى أعلم)610F611(»َسبَْبتُهُ فَاْجَعْلهُ لَهُ َزَكاةً َوأَْجًرا  أوأََوَما َعلِْمِت َما َشاَرْطُت َعلَْيِه َربِّى قُْلُت اللَّهُمَّ إِنََّما أَنَا بََشٌر فَأَىُّ اْلُمْسلِِميَن لََعْنتُهُ 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[ 
يتوب عل�يهم  أو،يهزمهم أو،فإما أن يهلكهم،أى فال مالك أمرهم ﴾يعذبهم فإنهم ظالمون  أو يتوب عليهم أوليس لك من األمو شيء  ﴿ 

 .فإنهم ظالمون يستحقون العذاب،يعذبهم إن أصروا على الكفر أو،إن أسلموا
ألرض يع�ذب أى له جل وعال ملك السموات وا ﴾يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا غفور  األرضول ما في السموات وما في  ﴿

(ويغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم،من يشاء
611F

612(. 
 

فٗ أَيُّهَا يا  ﴿ ْا أَۡضَعٰ بَٰوٓ َعفَةۖٗ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَۡأُكلُوْا ٱلرِّ َضٰ َ لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن  ا مُّ    ﴾ ۱۳۰َوٱتَّقُوْا ٱلَّ
 

 .اآلية-(يا أيها الذين آمنوا )  :قوله تعالى    
ف�إذا ح�ل األج�ل زادوا عل�يهم وزادوا ف�ي ،ك�انوا يتب�ايعون إل�ى األجل «: ق�البي ع�ن مجاه�د أخرج الفريا .220

 .» )612F613(﴾يا أيها الذين آمنوا  ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴿فنزلت ،األجل
: ق�الوافإذا ج�اء األج�ل ،ثقي�ف ت�داين بن�ي النض�ير ف�ي الجاهلي�ةكان�ت   «:ق�العط�اء  وأخ�رج أيض�اً ع�ن .221

 . » )613F614(﴾ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴿فنزلت:  عنايكم وتؤخرون ربِ نُ 
 
 ] تعليق[
ثم نه�و ،وهذا القول أنها نزلت في ربا الجاهلية هو قول عام�ة أه�ل التفس�ير. ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

ن له رب في الجاهلية فكره أن عمرو بن أقيش كا :وقد أخرج الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه،عنه في اإلسالم
بأح�د فل�بس : ق�الوا ؟أي�ن ف�الن: ق�البأح�د : ق�الوا ؟أين فالن: قالبأحد ف: قالواف ؟أين بنو عمتي: قالأن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد ف

ل�ى أهل�ه إن�ي آمن�ت فقات�ل حت�ى ج�رح فحم�ل إ: ق�الإلي�ك عن�ا ي�ا عم�رو : ق�الواالمته و ركب فرسه ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون 
بل غض�با ل و رس�وله فم�ات : قالف ؟غضبا ل و رسوله أم غضبا لهم  أوسليه حمية لقومك  :ألختهقال جريحا فجاءه سعد بن معاذ ف

(فدخل الجنة و ما صلى ل صالة 
614F

قل�ت م�ا زل�ت أبح�ث ع�ن : اإلم�ام اب�ن حج�رق�ال .وليس في هذا الحديث تص�ريح بس�بب الن�زول.)615
ي وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخ�رج إل�ى الجه�اد فاستش�هد مناسبة ذكر آية الربا ف

(أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه باآلية المذكورة  أو
615F

616( . 
يث ما أخرجه اإلمام وقد جاء الوعيد في عدة أحاديث عن أكل الربا أذكر من هذه األحاد،قلت: وفي اآلية تحريم أكل الربا 

لعن هللا آكل الربا  :قالال تصلح سفقتان في سفقة وإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم «: قالأحمد وغيره عن عبد هللا بن مسعود أنه 
 .)616F617( »وموكله وشاهده وكاتبه

ُ َعْن�هُ ،وما أخرجه اإلمام البخاري وغيره َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ   �ْبَع اْلُموبِقَ�اِت : ق�ال �يِّ َعِن النَّبِ�،َرِضَي هللاَّ يَ�ا : ق�الوااْجتَنِبُ�وا السَّ
بَ�ا َوأَْك�ُل َم�الِ قال َرُسوَل هللاِ َوَما هُنَّ  ُ إِالَّ بِ�اْلَحقِّ َوأَْك�ُل الرِّ َم هللاَّ ْحُر َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي َح�رَّ ِ َوالسِّ ْرُك بِالَّ ْح�فِ  الشِّ  اْليَتِ�يِم َوالتَّ�َولِّي يَ�ْوَم الزَّ

(َوقَْذُف اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت اْلَغافِالَِت 
617F

618(. 
ليس معن�اه أن�ه يج�وز أك�ل الرب�ا إذا ك�ان يس�يراً ألن ه�ذا مم�ا خ�رج مخ�رج الغال�ب ف�ال ﴾أض�عافاً مض�اعفة ﴿وقوله تعالى  

 .مفهوم له وهللا تعالى أعلم
 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )412/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )610(
 )24/ 8صحيح مسلم ـ (  )611(
 )146/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )612(
 مطبوعا وعلى كل فاألثر مرسلتفسير الفريابي لم أره  )613(
 ولكن قال مكان بني النضير بني المغيرة وإسناده صحيح عن عطاء لكنه مرسل 90/4تفسير ابن جرير  )614(
 ) كذلك أخرجه أبو داود وغيره124/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (  )615(
 )753/ 2العجاب في بيان األسباب (  )616(
 )393/ 1مسند أحمد بن حنبل (  )617(
 )12/ 4صحيح البخاري (  )618(



)123( 

 

 :اب�ن كثي�رق�ال ،حتى تأخذوه أضعافا كثيرة،أى ال تتعاملوا بالربا بطريق الجشع ﴾ا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعاف﴿
وهكذا ،إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضاه واإل زاده في المدة وزاده في القدر :يقول الدائن،كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين

 .فربما يضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا،كل عام
 .أى اتقوا عذابه بترك ما نهى عنه﴾واتقوا هللا  ﴿
 .أى لتكونوا من الفائزين ﴾لعلكم تفلحون ﴿ 
 .أى احذروا نار جهنم التي هيئت للكافرين ﴾واتقوا النار التي أعدت للكافرين ﴿
(هللا جل وعال  أى أطيعوا هللا ورسوله لتكونوا من اإلبرار الذين تنالهم رحمة﴾وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون ﴿

618F

619(. 
 

ۡثلُهُۥو َوتِۡلكَ  إِن يَۡمَسۡسُكۡم قَۡرحٞ  ﴿ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َويَتَِّخَذ ِمنُكۡم  فَقَۡد َمسَّ ٱۡلقَۡوَم قَۡرٞح مِّ ٱۡألَيَّاُم نَُداِولُهَا بَۡيَن ٱلنَّاِس َولِيَۡعلََم ٱلَّ
لِِميَن  ُ َال يُِحبُّ ٱلظَّٰ  ﴾۱٤۰ُشهََدٓاَءۗ َوٱلَّ

     
 .اآلية -(ويتخذ منكم شهداء) :قوله تعالى 

فإذا رجالن مقبالن ،لما أبطأ على النساء الخبر خرجن ليستخبرن «:قالعكرمة  أخرج ابن أبي حاتم عن .222
ف���ال أب���الي يتخ���ذ هللا م���ن عب���اده  قال���ت:،: حيق���اال  ؟�ام���رأة: م���ا فع���ل رس���ول هللا قال���ت عل���ى بعي���ر ف

(ذ منكم شهداءويتخ﴿قالت ونزل القرآن على ما ،الشهداء
619F

620( ﴾ «.  
 
 ]تعليق[
وقد ورد ف�ي س�بب نزوله�ا غي�ر م�ا ذك�ره ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية وهو مرس�ل 

 المؤلف.
، والقرح الجراحة، وذاكم يوم أحد، فشا في ﴾إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴿فأخرج ابن جرير عن قتادة، قوله: 

يومئذ القتل والجراحة، فأخبرهم هللا عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثُل الذي أصابكم، وأن الذي أصابكم  �نبي هللا  أصحاب
(عقوبة 

620F

621(  . 
 : �النب�ي قال ف،وذلك أن المشركين انصرفوا يوم أحد ولهم الظفر،﴾.....الذين استجابوا ل﴿وأخرج مقاتل في قوله تعالى  
أت��وكم ف��ي دي��اركم : ق��الواف،فدب المن��افقون إل��ى المؤمنين،ي��وم أح��د عل��ى بغل��ة ش��هباء  �وك��ان النب��ي  ،»الق��وم إن��ي س��ائر ف��ي أث��ر «

الم�ؤمنين ق�ول  ؟ فوق�ع ف�ي أنف�س.فكيف تطلبونهم وهم اليوم عليكم أجرأ وأن�ت الي�وم أرع�ب،وكان لكم النصر يوم بدر،فوطئوكم قتال
 .)621F622( ﴾إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴿ : عز وجلفأنزل هللا،فاشتكوا ما بهم من الجراحات،المنافقين

جعل�ت الم�رأة  حزين�اً  لم�ا انص�رف رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم كئيب�اً  :راش�د ب�ن س�عدقال  :وذكر الثعلبي في تفسيره 
ْن ﴿ِف�أنزل ّهللا تع�الى »  يفع�ل برس�ولك؟ أ هكذا« :رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّمقال تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولين وهي تلدم ف

(يوم بدر ﴾ يَْمَسْسُكْم قَْرٌح جرح يوم أحد فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمْثلُهُ 
622F

623(. 
قلت: هذه اآلثار وإن كانت مختلفة غير أن كلها تدل على نزول اآلية في وقعة أح�د ول�يس ف�ي ه�ذه اآلث�ار ش�يء نس�تطيع  

 .آلية فهي إما مرسلة وإما ليس لها إسناد وهللا تعالى أعلمأن نجزم بأنه سبب النزول ل
 
 ]  تفسير مختصر لآلية[
 ﴿تع�الى: قال فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من هللا ما ال يرجون كما ﴾إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴿

 .﴾ما ال يرجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من هللا
ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي هللا منه�ا الم�ؤمن والك�افر، والب�ر والف�اجر، في�داول هللا األي�ام ب�ين الن�اس، ي�وم له�ذه الطائف�ة، 

 ويوم للطائفة األخرى؛ ألن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخالف الدار اآلخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا.
هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي هللا عباده بالهزيمة واالبتالء، ليتبين المؤمن من المنافق؛ ألنه لو استمر النص�ر ﴾ الذين آمنواوليعلم هللا ﴿

للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في اإلسالم من ال يريده، فإذا حصل ف�ي بع�ض الوق�ائع بع�ض أن�واع االب�تالء، تب�ين الم�ؤمن حقيق�ة 
 ، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلك.الذي يرغب في اإلسالم

وهذا أيضا من بعض الحكم، ألن الشهادة عند هللا من أرفع المنازل، وال سبيل لنيله�ا إال بم�ا يحص�ل م�ن وج�ود ﴾ويتخذ منكم شهداء ﴿
ما يحبون من المن�ازل العالي�ة والنع�يم  أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من األسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم

الذين ظلموا أنفسهم، وتقاع�دوا ع�ن القت�ال ف�ي س�بيله، وك�أن ف�ي ه�ذا تعريض�ا ب�ذم المن�افقين، وأنه�م ﴾وهللا ال يحب الظالمين ﴿المقيم، 
 مبغضون ل، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله.

(﴾ هم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاث ﴿
623F

624(. 
 

 ﴾ ۱٤۳َولَقَۡد ُكنتُۡم تََمنَّۡوَن ٱۡلَمۡوَت ِمن قَۡبِل أَن تَۡلقَۡوهُ فَقَۡد َرأَۡيتُُموهُ َوأَنتُۡم تَنظُُروَن  ﴿
_______________ 

 )146/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )619(
 مرسل 774/3تفسير ابن أبي حاتم   )620(
 )237/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )621(
 )204/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )622(
 )172/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )623(
 )149تفسير السعدي (   )624(



)124( 
 

 (ولقد كنتم ) ـ اآلية.  :قوله تعالى    
الص�حابة ك�انوا يقول�ون: ليتن�ا نقت�ل كم�ا  أن رج�االً م�ن« :أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عب�اس .223

نل�تمس الش�هادة والخي�ر  أوالمش�ركين ونبل�ي في�ه خي�راً   لي�ت لن�ا يوم�اً كي�وم ب�در نقات�ل في�ه أو،قتل أصحاب ب�در
ولق��د كن��تم تمن��ون  ﴿:ف��أنزل هللا،فأش��هدهم هللا أح��داً فل��م يثبت��وا إال م��ن ش��اء هللا منهم،الحي��اة والرزق أووالجن��ة 

(اآلية  ﴾الموت
624F

625( «. 
 
 ]تعليق[
لكن روى له عدة طرق كلها مرسلة عن الربيع وقتادة والحسن  .أخرج المؤلف هذا األثر عن ابن عباس وإسناده ضعيف 

 .وقد أخرجها اإلمام ابن جرير في تفسيره وكلها يدور حول نفس معنى األثر الذي أخرجه المؤلف رحمه هللا .والسدي ومجاهد
فق�د أخ�رج أب�و يعل�ى ع�ن المس�ور ب�ن مخرم�ة ،ا األية هي من المؤمنين والخطاب موج�ه لهموهذه الطائفة التي نزلت فيه 

 ﴿ :اقرأ بعد العشرين والمئة م�ن آل عم�ران تج�د قص�تنا: قالأي حال أخبرني عن قصتكم يوم بدر  :قلت لعبد الرحمن بن عوف: قال
 :[ آل عم�ران﴾إذ هم�ت طائفت�ان م�نكم أن تفش�ال ﴿ :قول�ه ] إل�ى 121 :[ آل عم�ران﴾وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقت�ال

[ ﴾ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأن�تم تنظ�رون ﴿ :هم الذين طلبوا األمان من المشركين إلى قوله: قال]  122
 .)625F626(]152 :ن[ آل عمرا﴾ إذ تحسونهم بإذنه  ﴿ :فهو تمني لقاء المؤمنين إلى قوله: قال]  143 :آل عمران

وذل�ك ألن المن�افقين تمي�زوا ،�ودل على ذلك سياق اآليات أن هذه اآلية نزلت في الم�ؤمنين ال�ذين ثبت�وا م�ع النب�ي  :قلت 
فك�ان م�نهم م�ن ي�رد ال�دنيا وم�نهم م�ن يري�د اآلخ�رة كم�ا ،لكن انقسم الم�ؤمنين ف�رق ف�ي ه�ذه الغزوة.قبل لقاء العدو �عن رسول هللا 

 .﴾ولقد عفا عنكم وهللا ذوفضل على المؤمنين  ﴿قال تابه ثم وصف هللا تعالى في ك
ه�ي الرؤي�ة الرؤي�ة المجازي�ة ﴾ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأن�تم تنظرون ﴿والمراد بقوله تعالى  

 .نهم عاينوهولكن عبر عنه بالرؤية لما لقوه من شدة االبتالء في هذه الغزوة فكأ،وإال فالموت حقيقة ال يرى
(فكان ذلك على رؤية القلوب ويقينها ال على رؤية األبصار  :الطحاوي في شرح مشكل األثارقال  

626F

627(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ﴿ :وقول�ه،فاس�تحقُّوا العقاب،ثمَّ انهزم�وا ي�وم أُحدٍ ،ل�نفعلنَّ ول�نفعلنَّ  :ويقول�ون �كانوا يتمنَّون يوماً مع النبيِّ ﴾ولقد كنتم تمنون الموت ﴿

نزلت في .أَْي رأيتم أسبابه [ ولم تثبتوا مع نبيّكم،رأيتم ما كنتم تتمنُّون من الموت﴾فقد رأيتموه ﴿من قبل يوم أحٍد  :أَيْ ﴾من قبل أن تلقوه
لون الح�ال ف�ي ذل�ك ك﴾وأنتم تنظ�رون ﴿بلغنا أنَّك قد قُتْلَت لذلك انهزمنا : قالواف،معاتبة الرسول إياهم فَلَِم ،ي�ف ه�ي] وأن�تم بُص�راُء تت�أمَّ

(انهزمتم 
627F

 ؟.)628
 

ٌدإِالَّ َرُسولٞ  ﴿ اَت قَۡد خَ  َوَما ُمَحمَّ ُسُلو أَفَإِْين مَّ بُِكۡمو َوَمن يَنقَلِۡب َعلَٰى َعقِبَۡيِه فَلَن  أوۡ لَۡت ِمن قَۡبلِِه ٱلرُّ قُتَِل ٱنقَلَۡبتُۡم َعلَٰىٓ أَۡعقَٰ
َ َشيۡ  ِكرِ ۗا َوَسيَۡجِزي ٱ ٴٗ يَُضرَّ ٱلَّ ُ ٱلشَّٰ  ﴾۱٤٤يَن لَّ

 
 (وما محمد إال رسول) ـ اآلية. :قوله تعالى    

 ي�وم أح�د فص�عدت الجب�ل فس�معت يه�ود   �رس�ول هللا  تفرقن�ا ع�ن  «: ق�العمر  أخرج ابن المنذرعن .224
والناس  �فنظرت فإذا رسول هللا ،تقول: قتل محمد فقلت: ال أسمع أحداً يقول قتل محمد إال ضربت عنقه

(اآلية ﴾مد إال رسولوما مح﴿ :فنزلت،يتراجعون
628F

629( «. 
لما أص�ابهم ي�وم أح�د م�ا أص�ابهم م�ن الق�رح وت�داعوا نب�ي هللا  «: قالوأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع  .225

أناس: قاتلوا على م�ا قات�ل علي�ه نب�يكم حت�ى يف�تح هللا   قال و،: لو كن نبياً ما قتلأناسقال ف،قد قتل: قالوا
(اآلية ﴾د إال رسول وما محم﴿ :فأنزل هللا،تلحقوا به أوعليكم 

629F

630(  «. 
أن رجالً من المه�اجرين م�ر عل�ى رج�ل م�ن األنص�ار  « :وأخرج البيهقي في الدالئل عن ابن أبي نجيح .226

إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فق�اتلوا ع�ن دي�نكم : قالف،أشعرت أن محمداً قد قتل: قالف،وهو  يتشحط في دمه
(فنزلت 

630F

631( « . 
كع�ب ق�ال ،أن الشيطان صاح ي�وم أح�د أن محم�داً ق�د قتل « :زهريوأخرج ابن راهوية في مسنده عن ال .227

فنادي��ت ب��أعلى ص��وتي ه��ذا ،رأي��ت عيني��ه م��ن تح��ت المغفر �وأن��ا أول م��ن ع��رف رس��ول هللا  :ب��ن مال��ك

_______________ 
عن مجاهد وقتادة والربيع والحسن والسدي معنى ما رواه ابن أبي حاتم ع�ن اب�ن عب�اس بأس�انيد ينظ�ر ف�ي بعض�ها  109/4وروى ابن جرير  776/3تفسير ابن أبي حاتم   )625(

 ولكنها مرسلة
 .)148/ 2مسند أبي يعلى ـ محقق (  )626(
 ) 261/ 1شرح مشكل اآلثار (  )627(
 )104جيز للواحدي ( الو  )628(
 لم أقف على إسناده )629(
 بإسناد صحيح عن قتادة نحوه لكنه مرسل  111/4مرسل ضعيف اإلسناد ورواه ابن جرير  778/3تفسير ابن أبي حاتم   )630(
 وفي إسناده المثنى بن الصباح وأبو جعفر الرازي 111/4تفسير ابن جرير   )631(



)125( 

 

 .» )631F632(﴾وما محمد إال رسول اآلية﴿ :فأنزل هللا �رسول هللا 
 
 ]تعليق[
قد قت�ل  �عض في قصة غزوة بدر وإشاعة الشيطان أن محمد وهي شواهد بعضها لب،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة أثار 

ن قَْبلَِك اْلُخْلَد   ﴿تعالى قال موته جائز محتمل كما  أو �فأنزل هللا تعالى هذه اآلية مبينة أن قتل محمد ،في هذا اليوم َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّ
تَّ فَهُُم اْلَخالُِدوَن (  سورة األنبياء ﴾)35ةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر فِْتنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجُعوَن () ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَ 34أَفَإِن مِّ

 .لكن الذي ال يجوز أن تنقلبوا على أعقابكم وترجعوا عن دينكم بسبب وفاة نبيكم 
أم�ر  -يعن�ي: إل�ى المش�ركين  -ي�وم أُح�د إل�يهم  �لم�ا ب�رز رس�ول هللا  «: ق�الوقد أخرج الطبري رحم�ه هللا ع�ن الس�دي  

"ال تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم، فإنا لن نزال غ�البين م�ا ثب�تُّم قال: الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين و
ات بن جبير.  ثم شّد الزبيُر بن العوام والمقداُد بن األسو  .»مكانكم د على المشركين فهزم�اهم، وأمرَّ عليهم عبد هللا بن جبير، أخا خوَّ

وأصحابه فهزموا أبا سفيان. فلما رأى ذلك خالد بن الوليد، وهو على خيل المشركين، كّر. فرمته الرماة فانقمع. فلما  �وحمل النبي 
ول هللا بعضهم:"ال نترك أمَر رسقال وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه، بادُروا الغنيمة، ف �نظَر الرماة إلى رسول هللا 

"! فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد قلة الرماة، صاح في خيله ثم حمل، فقت�ل الرم�اة وَحم�ل عل�ى أص�حاب النب�ي   �
وا عل��ى المس��لمين فهزم��وهم وقتل��وهم. ف��أتى اب��ن قميئ��ة الح��ارثي .� أح��د بن��ي  -فلم��ا رأى المش��ركوَن أّن خ��يلهم تقات��ل، تن��ادْوا،  فش��دُّ

ه ف�ي وجه�ه فأثقل�ه، وتف�رق عن�ه أص�حابه،  �مناف بن كنانة فرمى رس�ول هللا  الحارث بن عبد بحج�ر فكس�َر أنف�ه ورباعيت�ه، وش�جَّ
يدعو الن�اس:"إليَّ عب�اد هللا! إل�ى  �ودخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها. وجعل رسول هللا 

علوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحٌد إال طلحة وسهل بن حنيف. فحماه طلح�ة، فَُرِم�َي بس�هم عباد هللا!"، فاجتمع إليه ثالثون رجال فج
ي�ا ك�ذاب، أي�ن تف�ّر؟ : ق�الف -بل أنا أقتل�ه  :�النبي قال ف ،�وقد حلف ليقتلن النبي  -في يده فيبست يده. وأقبل أبي بن خلف الجمحي 

ل�يس ب�ك جراح�ة!، : ق�الواا خفيفً�ا، فوق�ع يخ�ور خ�وار الث�ور. ف�احتملوه وفي جيب الدرع،  فُجرح َجرًح� �فحمل عليه، فطعنه النبي 
"ألقتلنك"؟ لو كانت لجميع ربيعة ومضر لقتلتهم! ولم يلبث إال يوًما وبعض يوم حت�ى م�ات م�ن ذل�ك قال: أليس : قال[فما يُجزعك]؟ 

نا رسوال إلى عبد هللا بن أب�ي، فيأخ�ذ لن�ا أَمنَ�ةً بعض أصحاب الصخرة:"ليت لقال قد قُتل، ف �الجرح. وفشا في الناس أّن رسول هللا 
أنس بن النضر:"يا قوم، إن ك�ان محم�د قال  .”من أبي سفيان!! يا قوم، إن محمًدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم

ا يق�ول ه�ؤالء، وأب�رأ إلي�ك مم�ا ج�اء ب�ه اللهم إنى أعتذر إليك مم ،�قد قُتل، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد 
يدعو الناس، حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة. فلما رأوه، وضع رُجل  �هؤالء"! ثم شّد بسيفه فقاتل حتى قتل. وانطلق رسول هللا 

ح�ين رأى أّن  �حيًّ�ا، وف�رَح رس�ول هللا  �"أنا رسول هللا"! ففرحوا حين وج�دوا رس�ول هللا قال: سهًما في قوسه فأراد أن يرميه، ف
ذه�ب ع�نهم الح�زن، ف�أقبلوا ي�ذكرون الف�تح وم�ا ف�اتهم من�ه، وي�ذكرون  ،�في أصحابه من يمتنع به. فلما اجتمعوا وف�يهم رس�ول هللا 

وما محم�د إال رس�ول ق�د خل�ت م�ن قبل�ه ﴿إن محمًدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم: قالواهللا عز وجل للذين قال أصحابهم الذين قتلوا.  ف
   .»)632F633( ﴾قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئًا وسيجزي هللا الشاكرين أوأفائن ماَت الرسل 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
س�ل قبل�ه  :أَيْ ﴾وما محمٌد إالَّ رسول قد خلت من قبله الرسل ﴿ ارت�ددتم ﴾قت�ل انقلب�تم عل�ى أعقابكم أوأف�إن م�ات  ﴿يم�وت كم�ا مات�ت الرُّ

ا نُعي رسول هللا ،اً بعد إيمانكمكفَّار إن ك�ان محم�د ق�د قُت�ل  :ن�اس م�ن أه�ل النِّف�اق للم�ؤمنينق�ال يوم أُحٍد وأُشيع أنَّه قد قُتل  �وذلك لمَّ
ل  ﴿ب فإنما يضرُّ نفسه باستحقاق الع�ذا :أَيْ ﴾ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئاً  ﴿.فأنزل هللا تعالى هذه اآلية،فالحقوا بدينكم األوَّ

(الطَّائعين ل من المهاجرين واألنصار ﴾الشاكرين ﴿بما يستحقون من الثَّواب ﴾وسيجزي هللا
633F

634(. 
 

ۢن بَۡعِد ٱۡلَغمِّ أََمنَةٗ   ﴿ نُكۡمۖ َوطَآئِفَةٞ  ا يَۡغَشٰى طَآئِفَةٗ نَُّعاسٗ  ثُمَّ أَنَزَل َعلَۡيُكم مِّ ۡتهُۡم أَنفُُسهُۡم يَظُنُّوَن بِٱ مِّ ِ قَۡد أَهَمَّ َغۡيَر ٱۡلَحقِّ  لَّ
ِهلِيَِّةۖ يَقُولُوَن هَل لَّنَا ِمَن ٱۡألَۡمِر ِمن َشۡيءٖۗ  ا َال يُۡبُدوَن لََكۖ  ظَنَّ ٱۡلَجٰ ِۗ يُۡخفُوَن فِٓي أَنفُِسِهم مَّ قُۡل إِنَّ ٱۡألَۡمَر ُكلَّهُۥ ِلَّ

هُنَۗا قُ  يَقُولُوَن لَۡو َكاَن لَنَا ِمَن ٱۡألَۡمِر َشۡيءٞ  ا قُتِۡلنَا هَٰ ۡو ُكنتُۡم فِي بُيُوتُِكۡم لَبََرَز ٱلَِّذيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَۡتُل إِلَٰى ل لَّ مَّ
ُ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ  َص َما فِي قُلُوبُِكۡمو َوٱلَّ ُ َما فِي ُصُدوِرُكۡم َولِيَُمحِّ  ﴾۱٥٤ُدوِر َمَضاِجِعِهۡمۖ َولِيَۡبتَلَِي ٱلَّ

 
 آليات.قوله تعالى: ( ثم أنزل عليكم) ـ ا 

لقد رأيتني يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا  «: قالالزبير   أخرج ابن راهوية عن .228
(فوهللا  إني ألسمع كالحلم قول معتب بن بشير ،ذقنه في صدره فما منا أحد إال،النوم

634F

لو كان لنا من ﴿  :(635
إلى  ﴾يكم من بعد الغم أمنة نعاساً ثم أنزل عل ﴿:فحفظتها فأنزل هللا  في ذلك،﴾األمر شيء ما قتلنا هاهنا

  .»)635F636(﴾وهللا عليم بذات الصدور﴿قوله 
 

_______________ 
 حميد وهو ضعيف ولم أجده في الكتب المسنده في مسند إسحاق.  عن محمد بن 46/2ابن سعد في الطبقات  )632(
 ) وما بعدها254/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )633(
 )104الوجيز للواحدي (   )634(
 )1039(  207غازي للواقدي فذكره منهم الم –هذا خطأ والصحيح معتب بن قشير وله ذكر في كتب المغازي وهو من المنافقين قال الواقدي أربعة من المنافقين   )635(
) وإسناده حسن وليس فيه سبب النزول 864ح (  60/3وفي إسناده محمد بن حميد وليس فيه التصريح بذكر سبب النزول والضياء في المختارة  142/4تفسير ابن جرير  )636(

 ليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ) بسند صحيح ولكن قال  في آخره وتال ثم أنزل ع 1423ح ( 3/ 15وأخرجه أبو يعلى في مسنده 



)126( 
 ]تعليق[
وهو أثر صحيح دون ذكر سبب النزول.لكن معنى اآلية ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .ذه الغزوةواضح وسياقه في غزوة أحد وهو منة هللا على المؤنين بأن ألقى عليهم النوم في ه
كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي «: قالوفي صحيح البخاري عن أبي طلحة رضي هللا عنهما  

 .)636F637( »مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه
  

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ة المشركين عليهم﴾ثمَّ أنزل عليكم من بعد الغمِّ أمةً نعاساً  ﴿ نهم هللا تعالى،الَحَجف ُمتأهِّبين للقتال تحت نواوكا،وذلك أنَّهم خافوا كرَّ  فأمَّ

اً للمؤمنين،أمناً ينامون معه تهم ﴿ :وهو قوله،وكان ذلك خاصَّ كان همَّهم خالص .وهم المنافقون﴾يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمَّ
كظنِّ أهل  :أَيْ ﴾ظّن الجاهلية ﴿ ينصر وأنه ال،يظنون أن أمر محمد عليه السَّالم مضحملٌّ  :أَيْ ﴾يظنون بال غير الحق ﴿أنفسهم 
يقولون ذلك على جهة .ليس لنا من النصر والظَّفَر شيء كما ُوعدنا﴾هل لنا من األمر من شيء :يقولون ﴿وهم الكفَّار ،الجاهليَّة
ما ال  ﴿من الشك والنفاق ﴾يخفون في أنفسهم ﴿والقدر والقضاء ،النصر والشهادة :أَيْ ﴾إنَّ األمر كلّه ل ﴿ :هللا تعالىقال ف.التكذيب

ولو كان األمر ،أنَّهم أخرجوا ُكرهاً  :يعنون﴾ما قتلنا هَهُنَا ﴿لو كان االختيار إلينا  :أَيْ ﴾يُبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر شيء
عليهم القتل إلى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب  ﴿ :فردَّ هللا عليهم بقوله،وهذا تكذيٌب منهم بالقدر،بيدهم ما خرجوا

 ﴿فعَل هللا ما فعَل يوم أُحٍد ،أيُّها المنافقون﴾وليبتلي هللا ما في صدوركم ﴿ولم يكن لِيُنجيهم قعوُدهم ،مصارعهم﴾مضاجعهم
ضا بقضاء هللا ﴾ما في قلوبكم ﴿ليظهر ويكشف ﴾وليمحِّص (بضمائرها ﴾وهللا عليٌم بذات الصدور ﴿أيُّها المؤمنون من الرِّ

637F

638(. 
  
 

َمِةو ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَۡفسٖ  ا َكاَن لِنَبِيٍّ أَنَومَ  ﴿ ا َكَسبَۡت َوهُۡم َال يُۡظلَُموَن  يَُغلَّو َوَمن يَۡغلُۡل يَۡأِت بَِما َغلَّ يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ  ﴾۱٦۱مَّ
 

 .(وما كان لنبي أن يغل) ـ اآلية :قوله تعالى   

فق�دت ي�وم هذه اآلي�ة ف�ي قطيف�ة حم�راء  نزلت «: قالابن عباس  أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن .229
(إل�ى آخ�ر اآلي�ة ﴾وما ك�ان لنب�ي أن يغ�ل ﴿ :فأنزل هللا:أخذها   �بعض الناس: لعل رسول هللا قال بدر ف

638F

639( 
«.  

 جيش�اً ف�ردت �بع�ث النب�ي   «: ق�الاب�ن عب�اس  وأخرج الطبران�ي ف�ي الكبي�ر بس�ند رجال�ه  ثق�ات ع�ن .230
 .» )639F640(﴾وما كان لنبي أن يغل﴿ :فنزلت،رأس غزال من ذهبثم بعث فردت ثم بعث فردت بغلول ،رايته

 
 ] تعليق[
قب�ل ،ل أخ�رى س�أذكرها قريب�اً إن ش�اء هللاوفي س�بب نزوله�ا أق�و.ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 .﴾يغل  ﴿ذكرها أذكر أوالً القراءات التي في قوله تعالى 
 .وفي هذه الخيانة قوالن.يخون :ومعناها،تح الياء وضم الغينبف :وأبو عمرو،وعاصم،فقرأ ابن كثير 

 .خيانة المال على قول األكثرين :أحدهما
 .ولها وجهان،بضم الياء وفتح الغين :وقرأ الباقون.وابن اسحاق،خيانة الوحي على قول القرظي :والثاني
وجدت��ه  :أحمقت��ه: ق��الكم��ا ي،وجدت��ه غاالً  :أي،ت فالن��اً أغلل��: ق��الي،يلف��ى خائناً  :[ ويج��وز أن يك��ون،أن يك��ون المعن��ى يُخ��ان :أح��دهما

 .وابن قتيبة،الحسنقاله ،وجدته محمودا ] :وأحمدته،أحمق
ن :والثاني (ويفجر ،ويخون،يفسق: قالكما ي،يغلل: قالل،يخون :لو أراد: قالف،ورده ابن قتيبة،وأجازه الزجاج،الفراءقاله ،يُخوَّ

640F

641(. 
حتى يسهل على القارئ فهم األسباب المتعددة لنزول هذه اآلية فق�د روى ف�ي س�بب وذكرت أوجه القراءات في هذه اآلية  

 .نزولها غير ما ذكره المؤلف خمسة أسباب
أن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم لما وقع في يده غنائم هوازن يوم  :فأخرج الثعلبي عن وروى جويبر بن الضحاك عنه 

(لى هذه اآلية فأنزل ّهللا تعا،حنين غلّه رجل بإبرة
641F

642( . 

_______________ 
 )1493/ 4صحيح البخاري ـ تح البغا (  )637(
 )107الوجيز للواحدي (   )638(
) المعج�م الكبي�ر 2438ح (  327/4) وق�ال حس�ن غري�ب مس�ند أب�ي يعل�ى 3009ح (  230/5) س�نن الترم�ذي 3971ح (  31/4سنن أبي داود  154/4تفسير ابن جرير  )639(

م�ن تابع�ه  )  قلت:إسناد هذا األثر ال تقوم به الحجة ففيه خصيف بن عبد الرحمن،وغالب األئمة على تضعيفه والحاصل أنه ممن يستشهد به،ولكن ل�م أج�د12028ح ( 364/11
وثي�ف] خص�يف مم�ن أس�تخير هللا ف�يهم،فمن على هذه الرواية وقد ذكرها أبو أحمد بن عدي في كامله مما أنكره على خصيف، قال  اب�ن حب�ان وه�و  [مع�روف بالتس�اهل ف�ي الت

قف�وه عل�ي مقس�م ول�م صحح الرواية من طريق خصيف فال وجه له بذلك وإن حسنه الترمذي فتحسين الترمذي فيه تفاصيل عند أهل العلم،وقد ذكر أن بعض أصحاب خصيف و
 يذر فيه ابن عباس

) وإس�ناده ص�حيح غي�ر أن حبي�ب ب�ن أب�ي ثاب�ت م�دلس وق�د ع�نعن ع�ن اب�ن 12684ح (  134/12بي�ر ) والطبراني ف�ي الك512ح (  529/9أخرجه الضياء في المختارة  )640(
دليس وص�فه ب�ذلك اب�ن خزيم�ة عباس،وقد ضعفه بالتدليس ابن خزيمة فيما ذكره الحافظ عنه في طبقات المدلسين قال: عن  حبيب بن أبي ثاب�ت الك�وفي ت�ابعي مش�هور يكث�ر الت�

و بكر ب�ن عي�اش ع�ن األعم�ش عن�ه أن�ه ك�ان يق�ول ل�و أن رج�الً ح�دثني عن�ك م�ا بالي�ت إن رويت�ه عن�ك يعن�ي وأس�قطته م�ن الوس�ط انظ�ر طبق�ات والدارقطني وغيرهما،ونقل أب
 37المدلسين 

 )444/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )641(
 )195/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )642(



)127( 

 

وذلك ألن اآلية نزلت ف�ي قص�ة أح�د باتف�اق العلم�اء وق�د ض�عفه كثي�ر الح�افظ ف�ي كتاب�ه ف�ي  .وهذا السبب بعيد جداً  :قلت 
(وهذا من تخليط جويبر فإن هذه اآلية نزلت في يوم أحد اتفاقا : قالأسباب النزول. 

642F

643(. 
ف�أنزل ّهللا ع�ّز وج�ّل َوم�ا ك�اَن ،وياء ألّحوا عليه يس�ألونه ع�ن المغنموقيل أن األق: قالقول آخر: وذكر البغوي في تفسيره  

(بل عليه أن يقسم بالسوية وال يحرم أحدا ،لِنَبِيٍّ أَْن يَُغلَّ فيعطي قوما ويمنع آخرين
643F

644(. 
 وليس لهذا األثر إسناد يعتمد عليه فكل من ذكره إنما ذكره من غير إسناد. :قلت 
 - � -فغنم النب��ي ،طالئ��ع - � -بع��ث َرُس��ول هللا : قال،أس��باب الن��زول ع��ن الض��حاكرح الواح��دي ف��ي خ��أ :ق��ول آخ��ر 

َوَم��ا َك��اَن لِنَبِ��يٍّ أَْن  ﴿فنزل��ت ،قس��م الف��يء ول��م يقس��م لنا: ق��الوافلما ق��دمت الطالئ��ع ،ولم يقس��م للطالئ��ع ش��يئاً ،فقس��مها  ب��ين الن��اس،غنيمةً 
 .)644F645(]161:[آل عمران﴾يَُغلّ 

(أنها نزلت في أقوام غلو يوم بدر فنزلت. ذكره عن قتادة  :الجوزي في تفسيرهقول آخر: ذكره اإلمام ابن  
645F

وه�ذا  :.قل�ت)646
كذلك بعيد ألن اآلية نزلت في أحد وبدر كما هو معلوم متقدمة ويحتمل أن يك�ون ت�أخر نزوله�ا ع�ن س�ببها حت�ى ح�دث م�ا ح�دث م�ن 

 .غزوة أحد فنزلت في األمرين جميعاً وهللا تعالى أعلم
: ق�الواوأخرج البغ�وي وغي�ره ع�ن الكلب�ي ومقات�ل: نزل�ت ف�ي غن�ائم أُح�د ح�ين ت�رك الرم�اة المرك�ز للغنيم�ة و :قول آخر 

له�م ق�ال من أخذ شيئا فهو له وأن ال يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر، فتركوا المركز ووقعوا ف�ي الغن�ائم، ف �نخشى أن يقول النبي 
"بل ظنن�تم أن�ا نغ�ل  :�النبي قال تركنا بقية إخواننا وقوفًا ف: قالوامركَز حتى يأتيكم أمري"؟ "لم أعهد إليكم أن ال تتركوا ال :�النبي 

(وال نقسم لكم" فأنزل هللا تعالى هذه اآلية 
646F

647(. 
ويك�تم ﴾م�ا ك�اَن لِنَبِ�يٍّ أَْن يَُغ�لَّ ﴿ :ه�ذا ف�ي ال�وحي يق�ول :محمد بن إسحاق بن يس�ارقال و: قالوأخرج الثعلبي  :قول آخرج 

فسألوه أن ،وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم،مداهنة أورهبة  أومن وحي ّهللا عّز وجّل رغبة شيئا 
(فأنزل ّهللا عّز وجّل هذه اآلية ،يطوي ذلك

647F

648(. 
ل�وحي وهللا لم يكتم شيئاً م�ن ال�وحي وه�و المعب�ر عن�ه بغل�ول ا �فالنبي ،وهذا القول صحيح وداخل في عموم اآلية :قلت 

 .تعالى أعلم
 .فهذه سبعة أقوال في سبب نزول هذه اآلية 
أبو جعفر: فتأويل قراءة من ق�رأ ذل�ك ك�ذلك: م�ا ينبغ�ي قال .ورجح ابن جرير قراءة من قرأ [ يَُغل] وهي قراءة الجمهور 

(بمعنى أنه ليس من أفعال األنبياء خيانة أممهم -لنبي أن يكون غاال 
648F

649(. 
 
 ]يةتفسير مختصر لآل[
وهو ،والنفي هن�ا نف�ى للش�أن،أى ما صح وال استقام شرعا وال عقال لنبى من األنبياء ان يخون ف�ي الغنيم�ة ﴾وما كان لنبى أن يغل  ﴿ 

 .فضال عن أن يحصل ويقع،ألن المراد أنه ال يتأتى وال يصح أن يتصور،أبلغ من نفي الفعل
فض�يحة ل�ه عل�ى ،نائم المسلمين شيئا يأت حامال ل�ه عل�ى عنق�ه ي�وم القيامةأى ومن يخن من غ ﴾ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة  ﴿

 .رءوس اإلشهاد
 .أى تعطى جزاء ما عملت وافيا غير منقوص ﴾ثم توفى كل نفس ما كسبت  ﴿
(وال ينقص من ثواب المطيع ،فال يزاد في عقاب العاصي،نقص أودون زيادة ،أى تنال جزاءها العادل ﴾وهم ال يظلمون  ﴿

649F

650(. 
 

آ  ﴿ ِصيبَةٞ أََولَمَّ بَۡتُكم مُّ َذۖا  أََصٰ ۡثلَۡيهَا قُۡلتُۡم أَنَّٰى هَٰ َ َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ قَۡد أََصۡبتُم مِّ  ﴾۱٦٥قَِديٞر  قُۡل هَُو ِمۡن ِعنِد أَنفُِسُكۡمۗ إِنَّ ٱلَّ
 

 لما أصابتكم مصيبة ) ـ اآلية.  أو( :قوله تعالى    
عوقب�وا ي�وم أح�د بم�ا ص�نعوا ي�وم ب�در م�ن أخ�ذهم  «: ق�الب الخط�ا عم�ر ب�ن أخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن .231

وكس�رت رباعيت�ه وهش�مت البيض�ة عل�ى رأس�ه وس�ال  �وفر أص�حاب النب�ي ،فقتل منهم سبعون،الفداء
(ـ اآلية ﴾لما أصابتكم مصيبة أو﴿ :الدم على وجهه فأنزل هللا

650F

651( «. 
 
 ]تعليق[
 .هذه اآلية وهو أثر صحيح اإلسناد وله شواهد فمنهاذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول  
ج�اء جبرئي�ل (علي�ه الس�الم) إل�ى النب�ي ص�لّى ّهللا علي�ه : قالوروى عبيدة السلماني عن علي : قالما رواه اإلمام الثعلبي  

ين أن يق�دموا فتض�رب وقد أم�رك أن تخيّ�رهم ب�،يا محمد إن ّهللا ق�د ك�ره م�ا ص�نع قوم�ك ف�ي أخ�ذهم الف�داء م�ن األس�ارى: قالوسلّم ف
ي��ا رس��ول ّهللا : ق��الواف��ذكر رس��ول ّهللا ص��لى ّهللا علي��ه وس��لّم ذل��ك للن��اس ف،أعن��اقهم وب��ين أن يأخ��ذوا الف��داء عل��ى أن يقت��ل م��نهم عدتهم

_______________ 
 )779/ 2العجاب في بيان األسباب (  )643(
 ) 126/ 2تفسير البغوي (  )644(
 )24/ 13أسباب النزول ـ تح الفحل (  )645(
 )444/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )646(
 )126/ 2تفسير البغوي (  )647(
 )196/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )648(
 )352/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )649(
 )154/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )650(
ح (  114/11) صحيح اب�ن حب�ان  3081ح ( 269/5) سنن الترمذي  1763ح ( 3/ 1383) وكذلك أخرجه مسلم  208ح ( 30/1أخرجه أحمد في المسند بسياق طويل  )651(

 ) 31ح (  41) منتخب عبد بن حميد 4793



)128( 
س�بعون فقت�ل م�نهم ي�وم أح�د : قال،منّا عدتهم فليس في ذلك ما نكره،ال بل نأخذ فداءهم فنتقوى بها على قتال عدونا،عشائرنا وإخواننا

(رجال عدد أسارى يوم بدر
651F

652(. 
 وقد ذكر الحافظ ابن حجر أثراً أخرجه اإلمام ابن جرير وجعله سبباً آخر لنزول اآلية والظاهر أنه شاهد للسبب األول. 
لما أص�ابتكم مص�يبة ق�د أص�بتم مثليه�ا قل�تم أن�ى ه�ذا" أص�يبوا  أوجامع البيان عن قتادة، قوله:" :ابن جرير رحمه هللاقال  

م أحد، قُتل منهم سبعون يومئذ، وأصابوا مثليها يوم بدر، قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين "قلتم أنى هذا قل هو م�ن عن�د يو
ألص�حابه:"أنا ف�ي ُجنَّ�ة  �نب�ي هللا ق�ال ألصحابه يوم أح�د، ح�ين ق�دم أب�و س�فيان والمش�ركون، فقال  �أنفسكم"، ذكر لنا أن نبي هللا 

له ناس من أصحابه من األنصار: ي�ا نب�ي هللا، إن�ا نك�ره أن قال المدينة،"فدعوا القوم أن يدخلوا علينا نقاتلهم"  فحصينة"، يعني بذلك 
نقتل في طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فباإلسالم أحق أن نمتنع من�ه! ف�ابرز بن�ا إل�ى الق�وم. ف�انطلق رس�ول هللا 

ض�تم بغي�ره! اذه�ب ي�ا حم�زة فق�ل لنب�ي هللا  �عرَّض نبّي هللا : قالواتالوم القوم فجامع البيان فلبس ألمته، ف � "أمُرن�ا :�بأمر وعرَّ
إن�ه ل�يس لنب�ي إذا  :�رس�ول هللا قال ف .”"أمرنا ألمرك تبعقالوا: له: يا نبي هللا، إن القوم قد تالوموا وقال فأتى حمزة ف .”ألمرك تبعٌ 

س�ترونها ذك�ر لن�ا أن نب�ي هللا : ق�العام�ةً؟  أويا نبي هللا، خاصة : قالوانه ستكون فيكم مصيبه. لبس ألمته أن يضعها حتى يناجز،  وإ
رأى في المنام أن بقًرا تُنحر، فتأولها قتال في أصحابه  ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم، فكان قتل عمه حم�زة، قت�ل يومئ�ذ، وك�ان  �

(كبش الكتيبة، عثمان بن أبي طلحة، أصيب يومئذ، وكان معه لواء المشركين  له: أسد اللهورأى أن كبًشا ُعتِر،. فتأّولهقال ي
652F

653(. 
 .قلت: وليس هناك خالف بين األثرين في المعنى فمطلع هذا األثر شاهد ألثر عمر 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
 .فقتل منكم سبعون،حين أصابتكم أيها المؤمنون كارثة يوم أحد أوأى  ﴾لما أصابتكم مصيبة  أو ﴿
 .وأسرتم سبعين،أى في بدر حيث قتلتم سبعين ﴾قد أصبتم مثليها  ﴿
م�ع أنه�م  ؟وموض�ع التقري�ع ق�ولهم [ أن�ى ه�ذا ] ؟وق�د وع�دنا بالنص�ر،ومن أين جاءتنا الهزيمة،أى من أين هذا البالء﴾قلتم أنى هذا  ﴿

 .سبب النكسة والهزيمة
 .وحرصكم على الغنيمة،بمعصيتكم أمر الرسول،بة منكم أنتمإن سبب المصي :أى قل لهم يا محمد ﴾قل هو من عند أنفسكم  ﴿
(أى يفعل ما يشاء ال معقب لحكمه وال راد لقضائه  ﴾إن هللا على كل شيء قدير ﴿

653F

654(. 
 

او بَۡل أَۡحيَآٌء ِعنَد َربِِّهۡم يُۡرَزقُوَن  ﴿ تَۢ ِ أَۡمَوٰ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ فَرِ  ۱٦۹َوَال تَۡحَسبَنَّ ٱلَِّذيَن قُتِلُوْا فِي َسبِيِل ٱلَّ ِحيَن بَِمآ َءاتَٰٮهُُم ٱلَّ
ۡن َخۡلفِِهۡم أَالَّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَال هُۡم يَۡحَزنُوَن   ﴾ ۱۷۰َويَۡستَۡبِشُروَن بِٱلَِّذيَن لَۡم يَۡلَحقُوْا بِِهم مِّ

 
 .(وال تحسبن) ـ اآلية :قوله تعالى 

لما أصيب إخوانكم بأحد جع�ل  « : �سول هللا رقال  : قالابن عباس  روى أحمد وأبو داود والحاكم عن .232
في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل م�ن ثماره�ا وت�أوي إل�ى قنادي�ل م�ن ذه�ب ف�ي  هللا أرواحهم
يا ليت إخواننا يعلمون م�ا ص�نع هللا : قالوافلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم ،ظل العرش

وال ﴿:ف�أنزل هللا ه�ذه اآلي�ة،هللا  أن�ا أبلغه�م عنكم: ق�الوا ع�ن الح�رب، فلنا لئال يزهدوا في الجهاد وال ينكل�
(ـ اآلية وما بعدها﴾تحسبن الذين قتلوا

654F

655( «. 
(جابر نحوه وروى الترمذي عن .233

655F

656(.     
 
 ]تعليق[
نح�وه قال و،وأما الث�اني فع�زاه للتزم�ذي،أما األول فذكره بطوله،أخرج المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

_______________ 
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 1409الطبع�ة األول�ى، المدين�ة المن�ورة -الناش�ر: مكتب�ة العل�وم والحك�م  المؤلف: أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن أب�ي عاص�م الض�حاك أب�و بك�ر )52ح (  215/1الجهاد البن أبي عاصم 

المؤلف: أبو عبد الرحمن عب�د هللا ب�ن المب�ارك ب�ن واض�ح الحنظل�ي، الترك�ي ث�م  )62ح ( 60/1الجهاد البن المبارك  2عدد األجزاء:  تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الجميد
ق�ال  الح�اكم:على ش�رط مس�لمقلت:وفي س�نده اب�ن إس�حاق وتص�ريحه بالتح�ديث عن�د أحم�د ف�ي   1ع�دد األج�زاء:  ت�ونس –الناشر: الدار التونسية  هـ)181(المتوفى:  المْروزي

اب�ن إس�حاق ق�ال ف�ي ه�ذه  ند،لكن قال: حدثني إسماعيل ابن أمية بن عمرو ب�ن س�عيد ع�ن أب�ي الزبي�ر المك�ي ع�ن ب�ن عب�اس ب�ه وب�اقي الرواي�ات ل�يس فيه�ا التص�ريح،بَْيد أنالمس
زبي�ر ع�ن اب�ن عب�اس مرس�له،وعلق فق�ال: إن الروايات عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير ع�ن ب�ن عباس،وق�د حك�ى العالئ�ي ع�ن س�فيان أن رواي�ة أب�ي ال

دلس�ين ض�عفه النس�ائي روايته عن ابن عباس وابن عمر وعائشة في صحيح مسلم قلت:وإن كان كذلك فأبي الزبير مدلس ضعف من أجل تدلس�يه ق�ال: اب�ن حج�ر ف�ي طبق�ات الم
لجهاد قال عن أبي الزبير وغيره عن ابن عب�اس،ولم أق�ف عل�ى غي�ر أب�ي الزبي�ر، فالظ�اهر وغيره بالتدليس قلت:فال يقبل منه إال ما صرح فيه بالتحديث،وروي ابن مبارك في ا

 وهللا  أعلم في هذه الرواية الضعف لما ذكرت وبال  التوفيق
خ�راش ق�ال س�معت ج�ابر ب�ن  ) قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير األنصاري قال سمعت طلحة بن3010ح (  230  5سنن الترمذي/ )656(

 فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ قلت: يا رسول هللا استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عياال ودين�ا ق�ال:أفال أبش�رك بم�ا لق�ي هللا ب�ه   �لقيني رسول هللا    :«عبد هللا يقول: 
راء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا،فقال يا عبدي تمن علي أعط�ك ق�ال: ي�ا رب تحيين�ي فأقت�ل في�ك ثاني�ة،قال أباك، قال: قلت بلى يا رسول هللا  قال:ما كلم هللا  أحداً قط إال من و

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من  » ـ اآلية): وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا (الرب عز وجل:إنه قد سبق مني أنهم إليها ال يرجعون،قال وأنزلت هذه اآلية 
ن المديني وغير واحد م�ن كب�ار أه�ل هذا الوجه،وقد روى عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذا وال نعرفه إال من حديث موسى بن إبراهيم،ورواه علي بن عبد هللا ب

 الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم 
 صرح الترمذي أن الحديث معروف من طريق موسى بن إبراهيم. قلت: موسى ابن إبراهيم قال الحافظ عنه مقبول فيحتاج إلى متابع،وقد    



)129( 

 

 وهو ليس كذلك فالسياق مختلف.
ل�ي ي�ا ج�ابر م�ا ل�ي أراك ق�ال لقين�ي رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم ف :اإلمام الترمذي عن ج�ابر ب�ن عب�د هللا يق�ولقال  

ي�ا رس�ول قل�ت بل�ى ق�ال  ؟أفال أبشرك بما لقي هللا به أباكقال قلت يا رسول هللا استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عياال ودينا  ؟منكسرا
يا رب تحيين�ي فأقت�ل في�ك قال يا عبدي تمن علي أعطك قال ما كلم هللا أحدا قط إال من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال هللا 

وال تحس�بن ال�ذين قتل�وا ف�ي س�بيل هللا  ﴿وأنزل�ت ه�ذه اآلي�ة : ق�الالرب عز و ج�ل إن�ه ق�د س�بق من�ي أنه�م إليه�ا ال يرجع�ون قال ثانية 
(آلية ا﴾أمواتا

656F

657(. 
ف�األول ن�زل بس�بب أن الش�هداء س�ألوا هللا تع�الى أن يبل�غ إخ�وانهم ع�ن ح�التهم وم�ا ه�م في�ه م�ن  .الس�ببان متغ�ايران :قلت 

والثاني نزلت في عبد هللا بن حرام والد جابر بن عب�د هللا ول�يس فيه�ا أن�ه س�أل هللا أن يبل�غ إخوان�ه م�ن األحي�اء عم�ا ه�و في�ه .الكرامة
 .فيه اإلمام الترمذي حسن غريبقال وهذا األثر .فتغاير السببان

وقد أخرج اإلمام الترمذي عن ابن مسعود أثراً نحو األثر الذي أخرجه المؤلف فلعه وقع خطأً ذكر جابر وكان يقصد أثر  
 ن حيث ال يدري.وهذا جائز على مثل اإلمام السيوطي رحمه هللا فإنه من المكثرين وهذا شأن المكثر قد يقع في الخطأ م،ابن مسعود

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحي�اء عن�د ربه�م  ﴿أنه سئل عن قوله  :عن ابن مسعود :اإلمام الترمذيقال  
أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فاطلع قال ف﴾يرزقون

ه�ل ق�ال ث�م أطل�ع إل�يهم ثاني�ة ف ؟ربنا وم�ا نس�تزيد ونح�ن ف�ي الجن�ة نس�رح حي�ث ش�ئنا قالوا ؟هل تستزيدون شيئا فأزيدكمقال هم ربك أطالعة فإلي
(تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى  قالواتستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا أنهم لم يتركوا 

657F

658( . 
 .وقد ذكر في اآلية أسباب أخرى :قلت 
ي�ا ليتن�ا نعل�م م�ا فع�ل : ق�الوا �فأخرج اإلمام الطب�رى رحم�ه هللا ع�ن قت�ادة: ذك�ر لن�ا أن رج�اال م�ن أص�حاب رس�ول هللا  

عن�د ربه�م  إخواننا الذين قتلوا يوم أحد! فأنزل هللا تبارك وتعالى في ذلك القرآن:"وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتًا بل أحياء
(يرزقون"  كنا نحدَّث أن أرواح الشهداء تَعاَرف في طير بيض تأكل من ثمار الجنة، وأّن مساكنهم السِّدرة

658F

659( . 
بع�ث  �أن النب�ي ،روى محم�د ب�ن إس�حاق ع�ن أش�ياخ ل�ه: ق�الروى اإلمام ابن الجوزي وعزاه البن إسحاق  :سبب آخر 

خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل ،فلما نزلوا بئر مُعونة،ين إلى أهل نجدالمنذر بن عمرو في سبعين رجالً من خيار المسلم
فض��رب ب��ه ف��ي جن��ب ح��رام حت��ى خ��رج م��ن الش��ق ،وخرج رج��ل م��ن كس��ر البي��ت برمح،فل��م ينظ��ر في��ه ع��امر،�بكت��اب رس��ول هللا 

بلغ�وا قومن�ا « :فأنزل هللا تعالى فيهم :أنس بن مالكقال ،وقتل سائر أصحابه غير واحد منهم،فزت ورب الكعبة،هللا أكبر: قالف،اآلخر
(﴾ وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتاً  ﴿ :فنزلت هذه اآلية،ثم رفعت» فرضي عنا ورضينا عنه،عنا أنا قد لقينا ربنا

659F

660(. 
ن األنص�ار ثمانية م�،وكانوا أربعة عشر رجال،نزلت هذه اآلية في شهداء بدر :بعضهمقال  :اإلمام الثعلبيقال ،سبب آخر 

(وستة من المهاجرين 
660F

661(. 
 .فتحصل لنا مما تقدم خمسة أسباب لنزول هذه اآلية 

 .أنها نزلت في شهداء أحد عندما سألوا ربهم أن يطلع إخوانهم على ما هو فيه من الكرامة :األول
 .عندما سألوا عن إخوانهم من الشهداء �أنها نزلت في أصحاب النبي  :الثاني
 .ت في شهداء بدرأنها نزل :الثالث
 أنها نزلت في شهداء بئر معونه. :الرابع

 .أنها نزلت في عبد هللا بن حرام والد جابر بن عبد هللا :الخامس
إخ�وانهم س�ألوا  أم ل في هذا أنها نزلت في شهداء أحد سواء ف�ي ذل�ك ه�م س�ألوا هللا تع�الى أن يبل�غ أخ�وانهم اوأقوى األقو 

 . بن حرام وذلك لصحة أسانيد هذه اآلثار وهللا تعالى أعلمعن حالهم ويدخل فيهم كذلك عبد هللا
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
ف�ي دار كرامت�ه؛ ألنَّ أرواحه�م ﴾عن�د ربهم ﴿ب�ل ه�م أحي�اٌء ﴾أمواتاً بل أحياء ﴿شهداء أُحٍد  :يعني﴾وال تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل هللا ﴿

 .يأكلون﴾يرزقون ﴿.في أجواف طيٍر خضرٍ 
ويفرح��ون ب��إخوانهم ال��ذين ف��ارقوهم ﴾بم��ا آت��اهم هللا م��ن فض��له ويستبش��رون بال��ذين ل��م يلحق��وا به��م م��ن خلفهم ﴿رورين مس��﴾فرحين ﴿ 

(على إخوانهم المؤمنين إذا لحقوا بهم :يعني.بأن ال خوٌف عليهم :أَيْ ﴾أالَّ خوٌف عليهم ﴿فينالون مثَل ما نالوا ،يرجون لهم الشَّهادة
661F

662(. 
 

ُسوِل ِمۢن بَۡعِد َمآ أََصابَهُُم ٱۡلقَۡرُحو لِلَِّذيَن أَۡحَسنُوْا ِمۡنهُۡم َوٱتَّقَۡوْا أَۡجٌر َعِظيمٌ ٱلَِّذيَن ٱۡستََجابُو ﴿ ِ َوٱلرَّ  ﴾۱۷۲ ْا ِلَّ
 

 .(الذين استجابوا) ـ اآلية :قوله تعالى 
إن هللا ق�ذف الرع�ب ف�ي قل�ب أب�ي س�فيان  «: ق�الاب�ن عب�اس   أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن .234

وق�د رج�ع  إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً  « :�النبي قال ف،بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة أحد يوم
،وكان�ت وقع�ة أح�د ف�ي ش�وال وك�ان التج�ار يق�دمون المدين�ة ف�ي ذي القع�دة »وقذف هللا ف�ي قلب�ه الرع�ب

فن��دب ،ذلك وإنهم ق��دموا بع�د وقع�ة أح��د وك�ان أص�اب الم��ؤمنين الق�رح واش�تكوا،فينزل�ون بب�در الص�غرى
_______________ 

 ) 230/ 5(    سنن الترمذي   )657(
 )231/ 5(    سنن الترمذي   )658(
 )390/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )659(
 )452/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )660(
 )200/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )661(
 )110حدي ( الوجيز للوا  )662(



)130( 
ف�أبى علي�ه  ،إن الن�اس ق�د جمع�وا لكم: ق�الفجاء الشيطان فخ�وف أولي�اءه ف،الناس لينطلقوا معه �النبي 

فانت�دب مع�ه أب�و بك�ر وعم�ر وعثم�ان وعل�ي ،»إني ذاهب وإن ل�م يتبعن�ي أح�د  «: قالف،الناس أن يتبعوه
ب�ن اليم�ان وأب�و عبي�دة ب�ن والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد هللا  بن مسعود وحذيفة 

ال�ذين ﴿فطلبوه حت�ى بلغ�وا الص�فراء ف�أنزل هللا: ،فس�اروا ف�ي طل�ب أب�ي س�فيان،الجراح ف�ي س�بعين رجالً 
(اآلية ﴾استجابوا ل والرسول

662F

663( «. 
ال : ق�الوالم�ا رج�ع المش�ركون م�ن أح�د  «: ق�الاب�ن عب�اس  وأخرج الطبران�ي بس�ند ص�حيح ع�ن ]ك[ .235

فسمع رسول هللا فندب المسلمين فانت�دبوا حت�ى ،ردفتم بئس ما صنعتم ارجعوامحمداً قتلتم وال الكواعب أ
وق�د ك�ان أب�و س�فيان ،اآلية ﴾والرس�ول الذين استجابوا ل﴿بئر أبي عتيبة فأنزل هللا:  أوبلغ حمراء األسد 

ال وأما الش�جاع فأخ�ذ أهب�ة القت�،فأما الجبان فرجع،موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا :�للنبي قال 
(اآلية ﴾فانقلبوا بنعمة من هللا  ﴿فأنزل هللا: ،فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقوا،والتجارة

663F

664( «. 
فلقيهم ،وجه علياً في نفر معه في طل�ب أب�ي س�فيان �أن النبي   «: أبي رافع وأخرج ابن مردويه عن .236

فنزل�ت ف�يهم ه�ذه اآلي�ة ،يلحس�بنا هللا ونع�م الوك: ق�الواإن القوم قد جمعوا لك�م قال: ف،أعرابي من خزاعة
)

664F

665(«. 
 
 ]تعليق[
الذين استجابوا ل والرس�ول  ﴿أما األول والثاني فمتعلقان بقوله تعالى ،المؤلف في سبب نزول هذه اآلية ثالثة آثار أخرج 

 ق�الواادهم إيمان�اً ولهم الناس إن الن�اس ق�د جمع�وا لك�م فاخش�وهم ف�زقال الذين  ﴿والثالث متعلق بقوله تعالى ،من بعد ما أصابهم القرح
 .﴾ حسبنا هللا ونعم الوكيل

دع��ا أص��حابه للرج��وع إل��ى القت��ال م��ع المش��ركين بع��د م��ا وق��ع ف��ي غ��زوة  �فأم��ا األث��ران األوالن فحاص��لهما أن النب��ي  
 .فأثنى هللا عليه بالستجابتهم له،أصحابه للقتال فرجعوا معه �فدعا النبي ،أحد

الذين استجابوا ل والرس�ول م�ن بع�د م�ا أص�ابهم  ﴿ :عن عائشة رضي هللا عنهاوفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه  
أص�اب رس�ول هللا ص�لى  لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأب�و بك�ر لم�اقالت  ﴾ القرح للذين أحسنو منهم واتقوا أجر عظيم

فانت�دب م�نهم س�بعون .( م�ن ي�ذهب ف�ي إث�رهم )ق�ال سلم ما أصاب يوم أحد وانص�رف عن�ه المش�ركون خ�اف أن يرجع�وا هللا عليه و
(كان فيهم أبو بكر والزبير قال رجال 

665F

666( . 
القص��ة ذكره��ا اب��ن  :قل��ت،والثاني س��بب آخر،وق��د جع��ل اإلم��ام اب��ن الج��وزي له��ذه اآلي��ة س��ببين فجع��ل األث��ر األول س��بب 

أب�ي س�فيان " موع�دكم ب�در " وهللا تع�الى وكذلك بسبب ق�ول ،أصحابه �إسحاق في سياق واحد فيكون نزول اآلية بسبب ندب النبي 
 أعلم 

 ل.افاختلف في هؤالء الناس من هم على أقو﴾اآلية –لهم الناس إن الناس قال الذين ﴿وقد اختلف كذلك في قوله تعالى  
ن مس�عود األش�جعي يعني نعيم ب� ﴾لَهُُم النَّاسُ قال الَِّذيَن ﴿وقوله  :الثعلبيقال .ذكره الثعلبي وغيره.أنه نعيم بن مسعود :منها 
(يعني أبا سفيان  ﴾ نَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَُكمْ ﴿ِإ

666F

. قلت: وهذا من باب العام ال�ذي أري�د ب�ه الخص�وص، وه�ي مس�ألة م�ن مس�ائل أص�ول )667
 فالناس عام لكن أريد به الخصوص وهو نعيم بن مسعود.،الفقه

 .أنهم ركب لقيهم أبو سفيان وهم عبد القيس :ومنها 
أي��ن : ق��الفثنَ��ى ذل��ك أب��ا س��فيان وم��ن مع��ه. وم��رَّ ب��ه رك��ب م��ن عب��د الق��يس. ف«: ق��الإلم��ام الطب��ري رحم��ه هللا ذك��ر ذل��ك ا 

ل : قالنريد الميرة. : قالواولم؟ : قالنريد المدينة. : قالواتريدون؟  فهل جامع البيان أنتم مبلَّغون عني محمًدا رسالة أرسلكم بها، وأحمِّ
فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إلي�ه وإل�ى أص�حابه لنستأص�ل : قالنعم. : قالواظ إذا وافيتموها؟ لكم إبلكم هذه غًدا زبيبًا بعكا

حس�بنا هللا ﴿وأص�حابه:  �رس�ول هللا ق�ال أب�و س�فيان، فق�ال وهو بحم�راء األس�د، ف�أخبروه بال�ذي  �بقيتهم! فمر الركب برسول هللا 
 .»)667F668(﴾ونعم الوكيل

لما تجهز رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وس�لّم وأص�حابه للمس�ير إل�ى « :السديقال وقال الثعلبي قاله .نإنما هم المنافقو :وقيل 
وقد أت�وكم ف�ي دارك�م وق�اتلوكم ،نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخ�روج إل�يهم فعص�يتمونا: قالواأتاهم المنافقون و،ميعاد أبي سفيان

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ ﴿: قالوانكم. ففإن أتيتموهم في ديارهم ال يرجع أحد م،وظفروا  .)668F669( »﴾َحْسبُنَا هللاَّ
 

 [تفسير مختصر لآليتين]
أى ال�ذين أط�اعوا هللا وأط�اعوا الرس�ول م�ن بع�د م�ا ن�الهم الج�راح ي�وم  ﴾الذين استجابوا ل والرسول م�ن بع�د م�ا أص�ابهم الق�رح  ﴿ 

وذل�ك أن المش�ركين  )مكان على بعد ثماني�ة أمي�ال م�ن المدين�ة المن�ورة  حمراء األسد  وهذا كان يوم احمراء اإلسد :ابن كثيرقال .أحد

_______________ 
 وإسناده واه فيه سلسلة العوفي المشهورة عند ابن جرير.  177/4تفسير ابن جرير  )663(
) وإسناده صحيحقال اإلمام النسائي أنبأنا محمد بن منصور ع�ن س�فيان ع�ن عم�رو ع�ن 11632ح (  247/11) المعجم الكبير 11083ح (  317/6سنن النسائي الكبرى  )664(

 به. -عكرمة قال قال بن عباس 
 .1ج: 431في إسناده محمد بن عبيد هللا الرافعي ضعيف انظر إسناده عند ابن كثير في التفسير   )665(
 ) 1497/ 4صحيح البخاري ـ (  )666(
 )113/ 2الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )667(
 )409/ 7تفسير الطبري) (( )668(
 )211/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )669(



)131( 

 

فلما بل�غ ذل�ك ،ثم ندموا لم ال تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيص�لة،لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بالدهم
فانت�دب ،ولم ي�إذن ألح�د س�وى م�ن حض�ر أحدا،وجلدا ويريهم أن بهم قوة،ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم  �رسول هللا 

 .�لهم المسلمون على ما بهم من الجراح واإلثخان طاعة ل عز وجل ولرسوله 
اإلج�ر  -على ما به من ج�راح وش�دائد  -أى لمن أطاع منهم أمر الرسول وأجابه إلى الغزو  ﴾للذين أحسنوا منهم وأتقوا أجر عظيم  ﴿

 .العظيم والثواب الجزيل
 ق�الواأى الذين أرجف لهم المرجفون م�ن أنص�ار المش�ركين ف﴾لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قال الذين  ﴿

 .فما زادهم هذا التخويف إال إيمانا،فخافوا على أنفسكم،قد جمعت لكم جموعا ال تحصى قريشاً أن  :لهم
ونعم الملج�أ والنص�ير لم�ن توك�ل علي�ه ج�ل ،هللا كافين�ا وحافظن�ا ومت�ولي أمرن�ا :من�ونالمؤق�ال أى  ﴾حسبنا هللا ونعم الوكيل  قالواو ﴿

 .وعال
 وفضل اإلجر والثواب،أى فرجعوا بنعمة السالمة ﴾فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل  ﴿
 .أذى أوأى لم ينلهم مكروه ﴾لم يمسسهم سوء  ﴿
 .لسعادة في الدارينأى نالوا رضوان هللا الذي هو سبيل ا ﴾واتبعوا رضوان هللا ﴿
(أى ذو إحسان عظيم على العباد  ﴾وهللا ذو فضل عظيم  ﴿

669F

670(. 
 
  

ُ قَۡوَل ٱلَِّذيَن  ﴿ َ فَقِيرٞ قال لَّقَۡد َسِمَع ٱلَّ َونَقُوُل  َوقَۡتلَهُُم ٱۡألَۢنبِيَآَء بَِغۡيِر َحقّٖ  قالواآُءۘ َسنَۡكتُُب َما َونَۡحُن أَۡغنِيَ  ٓوْا إِنَّ ٱلَّ
 ﴾۱۸۱َعَذاَب ٱۡلَحِريِق  ُذوقُواْ 

 
 .اآلية -قوله تعالى: ( لقد سمع هللا )      

،فوج�د يه�ود ق�د )670F671( دخل أبو بكر بيت المدراس «: قالأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس  .237
قي�ر وهللا  يا أبا بكر ما بنا إلى هللا من فق�ر وإن�ه إلين�ا لف :لهقال ف،له فنحاصقال اجتمعوا إلى رجل منهم ي

فذهب فنح�اص إل�ى ،فغضب أبو بكر فضرب وجهه،ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم
   »يا أبا بك�ر م�ا حمل�ك عل�ى م�ا ص�نعت   « : قالف،يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي: قالف،�رسول هللا 

 ﴿ف�أنزل هللا: ،فنحاص ح�د فج،يا رسول هللا  قوال عظيماً، ي�زعم أن هللا  فقي�ر وأنه�م عن�ه أغنياءقال : قال
(اآلية ﴾-واقاللقد سمع هللا  قول الذين 

671F

672( «. 
م�ن ذا ال�ذي يق�رض  ﴿: حين أنزل هللا �أتت اليهود النبي  «: قالوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس  .238

  لق�د س�مع هللا﴿ :! ف�أنزل هللا؟ي�ا محم�د افتق�ر رب�ك يس�أل عب�اده: ق�الوا]  ف245[البقرة  ﴾هللا  قرضاً حسناً 
(اآلية  ﴾إن هللا  فقير قالواقول الذين 

672F

673( «.  
 
 ]تعليق[
وق�د ورد أن قائ�ل ذل�ك ه�و حي�ي ب�ن .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية والث�اني منهم�ا إس�ناده حس�ن 

 .أخطب
(حيي بن أخطب المقالةأن قائل هذه  :الثعلبي وروى الحسنقال  

673F

674( . 
ي��ة نزل��ت ف��ي اليه��ود وه��و م��ن وق��احتهم وج��رأتهم عل��ى هللا ورس��وله أع��ذنا هللا م��ن أفع��الهم وأي��ا ك��ان القائ��ل ف��إن ه��ذه اآل 

 .وأقوالهم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وأش�نعها،  المقال�ةأق�بح  قالوايخبر تعالى، عن قول هؤالء المتمردين، الذين ﴾ إن هللا فقير ونحن أغنياء  قالوالقد سمع هللا قول الذين  ﴿

وه وأنه س�يكتبه ويحفظ�ه، م�ع أفع�الهم الش�نيعة، وه�و: ق�تلهم األنبي�اء الناص�حين، وأن�ه س�يعاقبهم قال ه قد سمع ما وأسمجها، فأخبر أن
المحرق الناف�ذ م�ن الب�دن إل�ى ﴾ذوق�وا ع�ذاب الحري�ق ﴿ -ب�دل ق�ولهم إن هللا فقي�ر ونح�ن أغني�اء-له�م قال على ذلك أشد العقوبة، وأنه ي

فإنه من�زه ع�ن ذل�ك، وإنم�ا ذل�ك بم�ا ق�دمت أي�ديهم م�ن المخ�ازي ﴾ليس بظالم للعبيد ﴿ لهم، فإنه األفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من هللا
(والقبائح، التي أوجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثواب 

674F

675(. 
 

 

_______________ 
 )157/ 1فاسير ـ للصابونى (صفوة الت  )670(
 تقدم شرحه   )671(
 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهول. 194/4تفسير ابن جرير بسياق أطول مما ذكر المؤلف  828/3تفسير ابن أبي حاتم   )672(
أحم�د ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د هللا  ب�ن س�عد ب�ن عثم�ان ) وإسناده جيد،وفيه أبو س�عيد الدش�تكي وه�و 111ح (  113/10األحاديث المختارة  828/3تفسير ابن أبي حاتم   )673(

ن عبد هللا بن ابراهيم ثنا محمد بن الدشتكي ذكرته ألنه غير مسمي في الرواية وتمييزه محتاج إلى عناء وبحث قال الحافظ الضياء أخبرنا أحمد بن موسى بن مردويه ثنا محمد ب
 به.  -ي أبي عن أبيه عن أشعث بن اسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسالفضل بن موسى ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثن

 )222/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )674(
 )159تفسير السعدي (   )675(



)132( 
َب ِمن قَبۡ  ﴿ لُِكۡم َوأَنفُِسُكۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ َوإِن او َكثِيرٗ ى لُِكۡم َوِمَن ٱلَِّذيَن أَۡشَرُكٓوْا أَذٗ لَتُۡبلَُونَّ فِٓي أَۡمَوٰ

لَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡألُُموِر   ﴾ ۱۸٦تَۡصبُِروْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ َذٰ
 

 (ولتسمعن) ـ اآلية.  :قوله تعالى    
أب�ي بك�ر   أنه�ا نزل�ت فيم�ا ك�ان ب�ين « :اب�ن عب�اس ح�اتم واب�ن المن�ذر بس�ند حس�ن ع�ن أب�ي روى اب�ن .239

(من قوله: إن هللا  فقير ونحن أغنياء اصوفنح
675F

676( «.  
أنها نزلت في كعب ب�ن  « :عبد الرحمن بن كعب بن مالك الزهري عن معمر عن وذكر عبد الرزاق عن .240

(وأصحابه من الشعر �النبي  األشرف فيما كان يهجو به
676F

677( «. 
 
 ] تعليق[
فاألول قد تقدم قريب�اً ف�ي قص�ة أب�ي .يشتمل على سببوكل منهما ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

وهو عن�د الواح�دي ،وق�د ذك�ره المؤل�ف مختص�راً  �والثاني في هج�اء كع�ب ب�ن األش�رف اليه�ودي للنب�ي ،بكر مع فنحاص اليهودي
ان النب�ي ويحرض عليه كفار قريش في ش�عره. وك� - � -وكان يهجو النبي ،وغيره بلفظ: أن كعب بن األشرف اليهودي كان شاعراً 

َوَك���اَن ،ومنهم اليه���ود. ف���أراد النَّبِ���ّي أن يستص���لحهم كلهم،ومنهم المش���ركون،ق���دم المدين���ة وأهله���ا أخ���الطٌ ؛ ِم���ْنهُْم المس���لمون - � -
 ﴿ :بالص��بر َعلَ��ى َذلِ��َك وف��يهم أن��زل هللا تََع��الَى - � -ف��أمر هللا تََع��الَى نبي��ه ،المش��ركون واليه��ود يؤذون��ه وي��ؤذون أص��حابه أش��د األذى

(﴾ اآلية …َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم 
677F

 . انتهي.)678
وقد ذكر الثعلبي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة ف�ي قص�ة قت�ل كع�ب ب�ن األش�رف وه�ي قص�ة ص�حيحة مش�هورة لك�ن أص�حاب  

 الصحيح أخرجوها من غير سبب النزول.
 .)678F679(]109 :[البقرة﴾فَاْعفُوا َواْصفَُحواْ  ﴿ :إلى قوله﴾َودَّ َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاب ﴿ قد ذكر هذا األثر بعينه في سبب نزول قول هللا 
 .اإلمام بن حجر وهذا سند صحيحقال  
 وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية غير ما تقدم. 
مار عل�ى قطيف�ة فدكي�ه، ركب على ح �فأخرج اإلمام الواحدي عروة بن الزبير، أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول هللا  

وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى م�ر بمجل�س في�ه عب�د هللا ب�ن أب�ي، 
وذلك قبل أن يسلم عبد هللا بن أبي فإذا في المجلس أخالط من المسلمين والمشركين عبدة االوثان واليهود، وفي المجل�س عب�د هللا ب�ن 

ث�م وق�ف،  �ال تغب�روا علين�ا، فس�لم رس�ول هللا : ق�الواحة فلما غشى المجلس عجاجة الدابة خمر عبد هللا ابن أبي أنفه بردائ�ه، ث�م ر
عبد هللا ب�ن أب�ي: أيه�ا الم�رء إن�ه ال أحس�ن مم�ا تق�ول إن ك�ان حق�ا فل�م تؤذين�ا ب�ه ف�ي قال فنزل ودعاهم إلى هللا، وقرأ عليهم القرآن، ف

عبد هللا بن رواحة: بلى يا رسول هللا، فاغشنا ب�ه ف�ي مجالس�نا فإن�ا نح�ب قال ى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، فارجع إل ؟مجلسنا
دابت�ه  �يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي  �ذلك، واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل النبي 

س�عد ب�ن ق�ال ك�ذا وك�ذا ف: ق�اليريد عبد هللا بن أبي  ؟أبو حبابقال سعد ألم تسمع ما  له: ياقال وسار حتى دخل على سعد بن عبادة، ف
عبادة: يا رسول هللا اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء هللا بالحق الذي نزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة 

أعطاك شرق بذلك، فذلك فع�ل ب�ه م�ا رأي�ت، فعف�ا عن�ه رس�ول هللا  على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد هللا ذلك بالحق الذي
(اآلية  –ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا  -فأنزل هللا تعالى  ،�

679F

 . قلت إسناده صحيح.)680
ل م�ن ذك�ر ف�ي ه�ذه اآلث�ار ب�ل ب�أن لف�ظ اآلي�ة ع�ام، والمتأم�ل فيه�ا ي�درك دخ�ول ك�ق�ال الجمع بين هذه اآلث�ار ب�أن ي :قلت 

ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب م�ن ق�بلكم وم�ن ال�ذين  ﴿فقول هللا تعالى .وغيرهم من المشركين والمنافقين واليهود والنصاري فيها
نافقون ض�رب يدخل فيه كل هوالء ففنحاص اليهودي من الذين أوتوا الكتاب وعبد هللا بن أبي من المنافقين والم ﴾ آشركوا أذًي كثيراً 

 .من المشركين. وهللا تعالى أعلم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وفي أنفسكم بالشدائد واألمراض،أى وهللا لتمتحنن وتختبرن في أموالكم بالفقر والمصائب ﴾لتبلون في أموالكم وأنفسكم  ﴿ 
 -كم م��ن اليه��ود والنص��ارى والمش��ركين أى ولين��الن ﴾ولتس��معن م��ن ال��ذين أوت��وا الكت��اب م��ن ق��بلكم وم��ن ال��ذين أش��ركوا أذى كثي��را  ﴿

وأمر له�م بالص�بر عن�د ،بأنه سينالهم باليا وأكدار من المشركين والفج�ار،وهذا إخبار منه جل وعال للمؤمنين،األذى الكثير -أعدائكم 
 .سبحانهقال ولهذا ،ألن الجنة حفت بالمكاره،وقوع ذلك

 .وا هللا في األقوال واألعمالأى وإن تصبروا على المكاره وتتق ﴾وإن تصبروا وتتقوا ﴿
(أى الصبر والتقوى من األمور التي ينبغى ان تعزموا وتحزموا عليها ألنها مما أمر هللا بها  ﴾فإن ذلك من عزم األمور ﴿

680F

681(. 
 

_______________ 
 وإسناده ضعيف.  834/3تفسير ابن أبي حاتم  )676(
ذي روي في الصحيح في مقتل كعب بن األشرف،لكن ل�يس في�ه ذك�ر لعب�د ال�رحمن ب�ن كع�ب مال�ك،وليس فيم�ا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسياق طويل نحو السياق ال )677(

معمر ع�ن الزه�ري ف�ي روي في الصحيح،وأيضا ذكر سبب النزول،وما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ليس صريحا في ذكر سبب النزول قال عبد الرزاق قال: أنا 
ق�ال:هو كع�ب ب�ن األش�رف وك�ان يح�رض المش�ركين عل�ى النب�ي وأص�حابه ف�ي ش�عره  )الذين أوتوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثي�را  : ولتسمعن من(قوله تعالى 

  142/1ويهجو النبي وأصحابه وعلى كل فهو مرسل  انظر تفسير الصنعاني 
 )1/90أسباب النزول ـ(  )678(
 )22/ 1أسباب النزول (  )679(
 )90ل للواحدي ( أسباب النزو  )680(
 )160/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )681(



)133( 

 

يُِحبُّوَن أَن يُۡحَمُدوْا بَِما لَۡم يَۡفَعلُوْا فََال َال تَۡحَسبَنَّ ٱلَِّذيَن يَۡفَرُحوَن بَِمآ  ﴿ َن ٱۡلَعَذاِبۖ َولَهُۡم   تَۡحَسبَنَّهُم بَِمفَاَزةٖ أَتَوْا وَّ مِّ
 ﴾۱۸۸َعَذاٌب أَلِيٞم 

 
  .(ال تحسبن الذين يفرحون ) ـ اآلية :قوله تعالى       

اذه�ب ي�ا  :لبواب�ه ق�ال أن مروان  «روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف  .241
نع�ذبن منا فرح بما أت�ى وأح�ب أن يحم�د بم�ا ل�م يفع�ل مع�ذبا ل فقل لئن كان كل امرئ،إلى ابن عباسرافع 

ش�يء   ع�ن �إنما نزلت هذه اآلية في أهل الكتاب سألهم النب�ي ،ما لكم وهذه :ابن عباسقال فأجمعون، 
واستحمدوا بذلك إليه وفرح�وا فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه 

(تمان ما سألهم عنهبما أتوا من ك
681F

682( «. 
   �أن رج�االً م�ن المن�افقين ك�انوا   إذا خ�رج رس�ول هللا   « :أبي س�عيد الخ�دري وأخرج الشيخان عن .242

ف�إذا ق�دم اعت�ذروا إلي�ه وحلف�وا وأحب�وا أن ،�وفرحوا بمقعدهم خ�الف رس�ول هللا إلى الغزو تخلفوا عنه 
(اآلية ﴾ون بما أتواال تحسبن الذين يفرح ﴿ :يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت

682F

683( «. 
ق�ال ف،أن راف�ع ب�ن خ�ديج وزي�د ب�ن ثاب�ت كان�ا عن�د مروان «زيد بن أسلم  وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن .243

أنزل�ت ف�ي أن�اس  :راف�ع ق�ال ﴾ال تحس�بن ال�ذين يفرح�ون بم�ا أت�وا  ﴿:يا رافع في أي شيء نزلت هذه اآلية:مروان
ما حبس�نا ع�نكم إال الش�غل فلوددن�ا أن�ا كن�ا معك�م ف�أنزل هللا : قالواروا واعتذ �من المنافقين كانوا إذا خرج النبي 

لزي��د ب��ن ثاب��ت: أنش��دك ب��ال ه��ل تعل��م م��ا ق��ال فجزع راف��ع م��ن ذل��ك ف،وك��ان م��روان أنك��ر ذل��ك.ف��يهم ه��ذه اآلي��ة
(نعم: قال،أقول؟

683F

684(«. 
 : قالي الفريقين معاً، بأنه يمكن أن تكون نزلت ف،يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس:الحافظ ابن حجرقال 

ومع ذل��ك ال يق��رون ،نح��ن أه��ل الكت��اب األول والص��الة والطاع��ة « :وحك��ى الف��راء أنه��ا نزل��ت ف��ي ق��ول اليه��ود .244
جماعة من التابعين نح�و ذل�ك ورجح�ه اب�ن جري�ر وال م�انع أن تك�ون  وروى ابن أبي حاتم من طرق عن.»بمحمد

(نزلت في كل ذلك انتهى
684F

685(     . 
 ]تعليق[
فأثران منه�ا ي�دالن عل�ى أنه�ا نزل�ت ف�ي اليه�ود م�ع اخ�تالف ،لف رحمه هللا أربعة أثار في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤ 

والث�اني تف�اخرهم بم�ا أعط�اهم هللا م�ن الكت�اب والطاع�ة. وق�د رواه المؤل�ف مختص�راً ،�فاألول كتمانهم ما سألهم عنه النب�ي . الحال
الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم قال و :مه هللارحقال .وهو عند الواحدي بسياق أطول من هذا

كلها إن محمدا ليس نبي هللا فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم على ذلك، فأجمعت كلمتهم عل�ى الكف�ر بمحم�د  األرضمن اليهود في 
نح�ن أه�ل الص�وم والص�الة ونح�ن : ق�الوام نتف�رق ول�م نت�رك دينن�ا، والحمد ل الذي جمع كلمتنا ول: قالواوالقرآن، ففرحوا بذلك و �

يعن�ي بم�ا ذك�روا م�ن الص�وم  -ويحب�ون أن يحم�دوا بم�ا ل�م يفعل�وا  -بم�ا فعل�وا  -يفرحون بم�ا أت�وا  -أولياء هللا، فلذلك قول هللا تعالى 
(والصالة والعبادة 

685F

686(. 
 .وقد جمع الحافظ بأن يكون كل هذا هو سبب نزول اآلية،�وأثران نزال في المنافقين وفرحهم بتخلفهم عن النبي  
 وقد وردت آثار أخرى غير ما ذكر المؤلف وكلها في اليهود. 

يفرحون بإض���اللهم ،نزل���ت ف��ي فنح��اص وأش��يع وأش���باههما م��ن األحب��ار :عكرم��ةق��ال وق��ال: فمنه��ا م��ا رواه الثعلب��ي رحم���ه هللا 
(م علماء وليسوا بأهل علم لم يحملوهم على هدى وال خير وقولهم إنه،وبنسبة الناس إياهم إلى العلم،الناس

686F

687(. 
أن محم�دا  :األرضهم يه�ود أه�ل المدين�ة كتب�وا إل�ى يه�ود ال�يمن والش�ام وأط�راف  :وأخرج كذلك عن الضحاك والسدي 

ل�ذي جم�ع كلمتن�ا ف�نحن الحم�د ل ا: ق�الواليس برسول فاثبتوا على دينكم. فاجتمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن ففرحوا ب�ذلك و
(وليسوا كذلك ،على دين إبراهيم ونحن أهل العلم األول

687F

688(. 
(وجهدهم إياه عليه ،هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس تبديلهم الكتاب :وأخرج عن مجاهد 

688F

689(. 
(هم اليهود فرحوا بما أعطى ّهللا إبراهيم وهم براء من ذلك  :وأخرج عن سعيد بن جبير 

689F

690(. 
فلم�ا خرج�وا ،نعرفك نص�دقك ول�يس ذل�ك ف�ي قلوبهم :حين دخلوا عليه �للنبي  قالواوذلك أن اليهود ل: قاوأخرج مقاتل  

وحم�دهم المس�لمون ،بارك هللا فيكم،أحس�نتم :المس�لمونقال ف،عرفناه وص�دقناه: قالوا ؟ما صنعتم :لهم المسلمونقال  �من عند النبي 
ف�ال تحس�بنهم بمف�ازة م�ن ﴿) ،ويحبون أن يحم�دوا بم�ا ل�م يفعل�وا ( ي�ا محم�د :نهفذلك قوله سبحا،�على ما أظهروا من اإليمان بالنبي 

_______________ 
) مس�ند أحم�د    11086ح ( 318/6) س�نن النس�ائي الكب�رى  233ح ( 233/5) سنن الترمذي 2778ح (  2143/4) صحيح مسلم 4292ح (   1665/4صحيح البخاري  )682(

 ) 10730ح ( 300/10) المعجم الكبير 2712ح (  298/1
ح  36/9) سنن البيهقي الكبرى 4732ح (  34/11) صحيح ابن حبان  2777ح ( 2142/4) صحيح مسلم 4291ح (  1664/4صحيح البخاري  205/4 تفسير الطبري )683(

 )17650 ( 
 مرسل. )684(
  233/8انظر فتح الباري  )685(
 )92أسباب النزول للواحدي (   )686(
 )229/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )687(
 )229/ 3لبيان عن تفسير القرآن (الكشف وا  )688(
 )229/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )689(
 )229/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )690(



)134( 
(يعني وجيع ،] 188 :[ آية ﴾العذاب ولهم عذاب أليم 

690F

691(. 
 ن�اس م�ن اليه�ود جه�زوا جيش�اً : ق�ال ﴾ ال تحس�بن ال�ذين يفرح�ون بم�ا اوت�وا﴿ :وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم في قول�ه 

 . )691F692( �لرسول هللا  
ل هذه األقوال محتلمة في سبب نزول هذه اآلية فإن لفظها عام كما تقدم فتأخر اآلية حتى ك�ان م�ا ك�ان م�ن ح�ال قلت: وك 

 اليهود والمنافقين وارد وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .الناسأى ال تظنن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من اخفاء أمرك عن  ﴾ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا  ﴿ 
 .أى ويحبون ان يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضالل ﴾ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا  ﴿
 .أى فال تظننهم بمنجاة من عذاب هللا﴾فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ﴿
(أى عذاب موجع مؤلم  ﴾ولهم عذاب أليم  ﴿

692F

693(. 
 

ِت َوٱۡألَۡرِض َوٱإِنَّ فِي  ﴿ َوٰ َمٰ تٖ َخۡلِق ٱلسَّ ِف ٱلَّۡيِل َوٱلنَّهَاِر َألٓيَٰ ُ  ۡختِلَٰ ِب ألِّ  ﴾۱۹۰ْولِي ٱۡألَۡلبَٰ
 

 .(إن في خلق السموات) اآلية :قوله تعالى    
بم جاءكم موسى م�ن : قالواأتت قريش اليهود ف «: قالابن عباس   أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن .245

ك�ان يب�رئ : ق�الوا ؟كي�ف ك�ان عيس�ى: ق�الوافوأتوا النص�ارى ،عصاه ويد بيض�اء للن�اظرين قالوا؟ اآليات
ف��دعا رب��ه ،ادع لن�ا رب��ك يجع��ل لن��ا الص��فا ذهبا: ق��الواف  �ف��أتوا النب��ي ،اآلكم�ه واألب��رص ويحي��ى الموتى

فليتفك�روا  ﴾لسموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباباإن في خلق ﴿:فنزلت هذه اآلية
(فيها

693F

694( «. 
 
 ]تعليق[
وإسناده ضعيف  وقد ذك�ر اإلم�ام اب�ن الج�وزي س�ببين .رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية ذكر المؤلف 

 .رواه أبو صالح عن ابن عباس،فنزلت هذه اآلية،أن أهل مكة سألوه أن يأتيهم بآية: قالآخرين ف
قال�ه ،فنزلت هذه اآلية،إئتنا بآية،قد سوى بين آلهتنا :قريشقالت .] 163 :[ البقرة﴾وإِلهكم إِله واحد ﴿ :واآلخر: أنه لما نزل قوله تعالى

(أبو الضحى 
694F

695(. 
قلت وهذان اآلثران األخيران لم أقف على أسانيدها وأكثر أهل التفسير اكتفوا بإيراد األثر األول في تفسير هذه اآلية فال  

 .تعالى أعلم
ال المدنية وسؤالهم أن يحول لهم الصفا ذهب�ا روى بإس�ناد وسياق هذه القصة وإتيان قريش اليهود يشبه أن يكون في مكة  

 .صحيح في المسند وغيره لكن ليس في سبب نزول هذه اآلية
سأل أهل مكة النبي صلى هللا عليه و سلم ان يجعل له�م الص�فا ذهب�ا وان : قالفروى أحمد  سعيد بن جبير عن بن عباس  

ستأني بهم وان شئت ان تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم ينحى الجبال عنهم فيزدرعوا فقيل له ان شئت ان ت
وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب بها األولون وآتينا ثمود الناقة مبص�رة  ﴿ال بل أستأني بهم فأنزل هللا عز و جل هذه اآلية قال 

 ﴾)
695F

المؤل�ف عن�د اب�ن عب�اس إنم�ا ض�عف م�ن قب�ل ال�راوي وه�و يحي�ى  . وهذه القصة مكية وهو دلي�ل عل�ى أن األث�ر ال�ذي أخرج�ه)696
 الحماني فهو متهم بسرقة الحديث وهللا تعالى أعلم.

 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي في وجودهما من العدم :﴾في خلق السموات واألرض  ﴿
 .هذا مظلم وذال مضىء،تعاقبهما هذا يجىء وذاك يذهب :﴾واختالف الليل والنهار  ﴿
 .دالئل واضحة على وجود هللا تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته :﴾آليات  ﴿
 أصحاب العقول التى تُدرك بها األشياء وتفهم بها األدلة :﴾ألولي األلباب  ﴿
 ..ربنا الخ :يقولون :﴾ربّنا  ﴿
 .وإنما هو من باب اللعب،ال لشىء مقصود منه :﴾باطال  ﴿
 .ن الشريك والولدوع،تنزيها لك عن العبث واللعب :﴾سبحانك  ﴿
أجرنا واحفظنا من عذاب النار بتوفيق�ك لن�ا لألعم�ال الص�الحة وتجنيبن�ا األعم�ال الفاس�دة الموجب�ة لع�ذاب الن�ار  :﴾فقنا عذاب النار  ﴿
)
696F

697(. 
 

_______________ 
 )209/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )691(
 )839/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )692(
 )160/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )693(
 ) وفي إسناده يحيى الحماني قال: الحافظ اتهموه بسرقة الحديث12322ح (  12/12المعجم الكبير 841/3تفسير ابن أبي حاتم   )694(
 )474/ 1زاد المسير في علم التفسير (  )695(
 )258/ 1مسند أحمد   (  )696(
 )231/ 1أيسر التفاسير للجزائري (  )697(



)135( 

 

ِملٖ  ﴿ ن  فَٱۡستََجاَب لَهُۡم َربُّهُۡم أَنِّي َالٓ أُِضيُع َعَمَل َعٰ نُكم مِّ فَٱلَِّذيَن هَاَجُروْا  ۢن بَۡعضٖۖ أُنثَٰىۖ بَۡعُضُكم مِّ  أوۡ َذَكٍر مِّ
تَلُوْا َوقُتِلُوْا َألَُكفَِّرنَّ َعۡنهُۡم َسيِّ َوأُۡخِرُجوْا  ِرِهۡم َوأُوُذوْا فِي َسبِيلِي َوقَٰ تٖ  ٴَ ِمن ِديَٰ تَۡجِري ِمن  اتِِهۡم َوَألُۡدِخلَنَّهُۡم َجنَّٰ

ُر ثََوابٗ تَۡحتِهَا  ۡن ِعنِد ٱٱۡألَۡنهَٰ ُ ا مِّ ِو َوٱلَّ  ﴾۱۹٥ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلثََّواِب لَّ
 

 قوله تعالى: ( فاستجاب لهم ) ـ اآلية.  
 « قال�ت:س�لمة أنه�ا  أم  أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم ع�ن .246

ع فاس�تجاب له�م ربه�م أن�ي ال أض�ي﴿ :في الهجرة بشيء ف�أنزل هللا يا رسول هللا  ال أسمع هللا  ذكر النساء
(إلى آخر اآلية ﴾أنثى أوعمل عامل منكم من ذكر 

697F

698(«. 
 
 ] تعليق[
فقد س�وى هللا ع�ز وج�ل ب�ين ،سلمة ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وه�و أث�ر ص�حيح اإلس�ناد أم ذكر المؤلف رحمه هللا آثر  

 . �النبي قال فالنساء شقائق الرجال كما ،الذكر واألنثى في أجر األعمال
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
إني ال أض�يع عم�ل عام�ل م�نكم م�ن ذك�ر وأنث�ى، : قالأي: أجاب هللا دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء الطلب، و﴾ استجاب لهم ربهم ف ﴿

 فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كامال موفرا.
(أي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب ﴾بعضكم من بعض ﴿

698F

699(. 
 

ِب لََمن يُؤۡ َوإِنَّ ِمۡن  ﴿ ِ َال يَۡشتَُروَن بِ أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ ِشِعيَن ِلَّ ِ َوَمآ أُنِزَل إِلَۡيُكۡم َوَمآ أُنِزَل إِلَۡيِهۡم َخٰ ِ ثََمنٗ  ٴَ ِمُن بِٱلَّ ِت ٱلَّ ا قَلِيًالو ايَٰ
ٓئَِك لَهُۡم أَۡجُرهُۡم ِعنَد َربِِّهۡمۗ إِنَّ ٱ َ َسِريُع ٱۡلِحَساِب أُْولَٰ  ﴾۱۹۹لَّ

 
 .الكتاب) ـ اآلية(وإن من أهل  :قوله تعالى    

ي�ا : ق�الوا »ص�لوا علي�ه  « : �رس�ول هللا قال ،لم�ا ج�اء نع�ي النجاش�ي «: ق�الأنس  روى النسائي عن .247
  . » )699F700( ﴾وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال ﴿:فأنزل هللا،رسول هللا نصلي على عبد حبشي

(جابر وروى ابن جرير نحوه عن .248
700F

701(. 
 ﴾وإن م��ن أه�ل الكت�اب لم��ن ي�ؤمن ب��ال  ﴿ :نزل�ت ف��ي النجاش�ي «: الق�عب��د هللا ب�ن الزبي��ر  وف�ي المس�تدرك ع��ن .249

(اآلية
701F

 الحاكم صحيح اإلسنادقال .» )702
 
 ] تعليق[
وق�د روى ف�ي س�بب ن�زول ،يش�هد بعض�ها لبعض ةأخرج المؤلف ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية وه�ي آث�ار ص�حيح 

 .هذه اآلية أربعة أسباب هذا أحدها
وهم ،م�ن اليه�ود والنص�ارى :﴾وان م�ن اه�ل الكت�اب لم�ن ي�ؤمن ب�ال﴿ :ن أبي حاتم عن مجاهد قولهما أخرجه اب :والثاني 

 .مسلمة اهل الكتاب
وان من اهل الكتاب لمن يؤمن ب�ال وم�ا ان�زل ال�يهم خاش�عين  :سالت الحسن عن قوله: قالوأخرج عن عباد بن منصور  

 .)702F703(  �ذين اتبعوا محمد  ال،�هم اهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد  : قالل 
(نزلت في عبد ّهللا بن سالم وأصحابه  :روى ذلك الثعلبي ابن جريو وابن زيد.أنها نزلت في عبد هللا بن سالم وأصحابه :الثالث 

703F

704(. 
وثمانية ،ثني وثالث�ين م�ن أرض الحبش�ةاو،أنها نزلت في أربعين رجال من أهل نجران من بني الحرث ب�ن كع�ب :الرابع 

(م كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي صلّى ّهللا عليه وسلّم من الرو
704F

705( . 

_______________ 
) 301ح (  144/1) مس�ند الحمي�دي  3174ح ( 328/2)  المستدرك عل�ى الص�حيحين 3023 ح (237/5سنن الترمذي 144/1تفسير الصنعاني  212/4تفسير الطبري  )698(

) وغيرهم وإسناده صحيح وقال الحاكم صحيح عل�ى ش�رط البخاري،قل�ت: وال�رواي الم�بهم ف�ي رواي�ة 651ح (  294/23) المعجم الكبير 6958ح (  392/12مسند أبي يعلى 
ثن�ا س�فيان ق�ال ثن�ا عم�رو ب�ن دين�ار ق�ال كما هو موضح في روية الحاكم قال اإلم�ام الحمي�دي رحم�ه هللا   �ة بن أسد ربيب النبي ابن جرير وعبد الرزاق هو سلمة بن أبي سلم

 يه -- أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة
 )162تفسير السعدي (   )699(
) وروى عن أبي سعيد ووحشي وعبد هللا بن الزبير 5147ح (   223/5طبراني في األوسط  ) ال11088ح (  319/6) السنن الكبرى للنسائي 2038ح (  62/6المختارة  )700(

 به--أنا عمرو بن منصور أنا يزيد بن مهران نا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس نحو ما روي عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح قال اإلمام النسائي رحمه هللا:
ه أبو بكر الهذلي ضعيف جدا انظر ترجمته في تهذيب التهذيب والكامل وغيرهما من كتب الضعفاء،وروى ابن جرير عن قتادة بمعناه وفي إسناد 118/4تفسير ابن جرير  )701(

 مرسال 
لغ�زال ح�دثنا عل�ي ب�ن أخبرنا أبو العباس قاسم ب�ن القاس�م الس�ياري بم�رو ح�دثنا عب�د هللا ب�ن عل�ي ا) وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه قال 3175ح (  2/ 329المستدرك  )702(

ش�يخ الح�اكم وش�يخ ش�يخه ل�م أج�د لهم�ا ترجم�ة فيم�ا ب�ين ي�دي م�ن  ب�ه --الحسن بن شقيق حدثنا عبد هللا بن المبارك أنبأ مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن أبيه
 المراجع

 )846/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )703(
 )238/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )704(
 )238/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )705(



)136( 
 فيشمل كل ما ذكر وهللا تعالى أعلم.،قلت: وال مانع من أن يكون هذه كله سبب نزول اآلية فإن لفظ اآلية عام 
 ] تفسير مختصر لآلية[
م��ن اليه��ود والنص��ارى فري��ق يؤمن��ون ب��ال ح��ق أى و ﴾وإن م��ن أه��ل الكت��اب لم��ن ي��ؤمن ب��ال وم��ا أن��زل إل��يكم وم��ا أن��زل إل��يهم ﴿ 

 .والنجاشي وأتباعه،ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إليهم وهو التوراة واإلنجيل كعبد هللا بن سالم وأصحابه،اإليمان
 .أى خاضعين متذللين ل ﴾خاشعين ل  ﴿
كما ،الموجودة ف�ي كت�بهم لع�رض م�ن ال�دنيا خس�يس،د وال أحكام الشريعةأى ال يحرفون نعت محم ﴾ال يشترون بآيات هللا ثمنا قليال ﴿

 .فعل األحبار والرهبان
  ﴾.يؤتون أجرهم مرتين  أولئك﴿سبحانه [ قال أى ثواب إيمانهم يعطونه مضاعنا كما  ﴾لهم أجرهم عند ربهم  أولئك ﴿
(م ما لكل واحد من الثواب والعقاب يعل،لنفوذ علمه بجميع المعلومات،أى سريع حسابه﴾إن هللا سريع الحساب  ﴿

705F

706(. 
 انتهت سورة آل عمران

 
 

 سورة النساء
 
 

تِِهنَّ نِۡحلَٗةو  ﴿ ۡنهُ نَۡفسٗ  فَإِن ِطۡبَن لَُكۡم َعن َشۡيءٖ  َوَءاتُوْاٱلنَِّسآَء َصُدقَٰ  ا فَُكلُوهُ مِّ
ِريٓ  ٴٗ هَنِيٓ   ﴾ ٤ا  ٴٗ ا مَّ

 
 .(وآتوا النساء  صدقاتهن نحلة ) :قوله تعالى    

 فنهاهم هللا عن،دونها كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها «قال:أبي صالح  خرج ابن أبي حاتم عنأ .250
 . » )706F707(﴾وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴿فأنزل: ،ذلك

 
 ]تعليق[
 وقد وردت آثار آخر في سبب نزول هذه اآلية.،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 
فنهوا عن ،كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه اآلخر أخته ال مهر بينهما :الحضرميقال :فأخرج الثعلبي 

(ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد
707F

708(. 
 فقد ذكره هكذا الثعلبي من غير إسناد.،قلت: هذا أثر ليس له إسناد يعتمد عليه 
 .م " بالشغار"وهذا الطريقة من النكاح هي المعروفة في اإلسال 

يه وسلم "ال أخته من غير مهر وهي محرمة لقوله صلى ل عل أووهي أن ينكح الرجل ابنته أوأخته على شرط أن ينكح الثاني ابنته 
(جه اإلمام مسلم وغيره خرشغار في اإلسالم " أ

708F

709(. 
ء المرأة. وقد ورد أن الخطاب هو لألوليا﴾وآتوا النساء ﴿وهذا األثر مع الذي قبله يدل على أن الخطاب في اآلية  

 لألزواج.
وهذا أصح ،الخطاب لألزواج أمروا بإيفاء نسائهن مهورهّن التي هي أثمان فروجهنّ  :آخرونقال وقال: فأخرج الثعلبي  

(وهذا أصل خطابهم ،ألن ّهللا تعالى خاطب الناكحين فيما قبله،وأوضح بظاهر اآلية وأشبه
709F

710(. 
الثعلبي هو قول الجمهور على ما ذكره اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا. وكذلك رجه اإلمام وهذا الذي رجحه اإلمام  :قلت 

(ابن جرير الطبري في تفسيره 
710F

711(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي أعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس﴾وآتوا النساء صدقاتهن نحلة  ﴿
 .ة شئ من الصداقأي فإن طابت نفوسهن بهب ﴾فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا  ﴿
(أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حالال طيبا  ﴾فكلوه هنيئا مريئا ﴿

711F

712(. 
 

َجاِل نَِصيٞب لِّ  ﴿ لِدَ  لرِّ ا تََرَك ٱۡلَوٰ مَّ ا قَلَّ ِمۡنهُ  اِن َوٱۡألَۡقَربُوَن َولِلنَِّسآِء نَِصيٞب مِّ لَِداِن َوٱۡألَۡقَربُوَن ِممَّ ا تََرَك ٱۡلَوٰ مَّ  أوۡ مِّ
ۡفُروضٗ ا بٗ َكثَُرو نَِصي  ﴾ ۷ا مَّ

 
_______________ 

 )163/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )706(
 وفي إسناده هشيم بن بشير ثقة لكنه مدلس وقد عنعن باإلضافة إلى إرساله.  241/4تفسير بن جرير  860/3تفسير ابن أبي حاتم   )707(
 )249/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )708(
 )139/ 4صحيح مسلم ـ (  )709(
 )249/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )710(
 )554/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )711(
 )167/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )712(



)137( 

 

 قوله تعالى: ( للرجال نصيب ).   
 «: قالابن عباس  أبي صالح عن أخرج أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن .251

(فمات رجل من األنصار ،وال الصغار الذكور حتى يدركوا كان أهل الجاهلية ال يورثون البنات
712F

 :لهقال ي )713
فجاء ابن��ا عم��ه خال��د وعرفط��ة وهم��ا عص��بة فأخ��ذوا ميراث��ه ،ت��ين وابن��اً ص��غيراً أوس ب��ن ثاب��ت وت��رك ابن

للرج�ال نص�يب مم�ا  ﴿:فنزل�ت »ما أدري ما أق�ول  «: قالفذكرت له ذلك ف �فأتت امرأته رسول هللا ،كله
(اآلية ﴾ترك الوالدان

713F

714(  «. 
 
 ]تعليق[
وقد ذكر المؤلف طرفاً من إسناده ،أبي الشيخ وابن حبان وقد عزاه إلى ،ولم أجد إسناده، ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر 

 .لكن وجدت للحديث أسناداً أخر صحيحاً .وقد تقدم الكالم عنه في سورة البقرة،والكلبي المذكور ضعيف ال يحتو به
هللا ب�ن  فأخرج اإلمام ابن األثي�ر م�ن طري�ق أب�ي  الش�يخ، ح�دثنا أب�و يحي�ى ال�رازي، ح�دثنا س�هل ب�ن ُعْثم�ان، ح�دثنا َعْب�د 

كان أهل الجاهلي�ة ال يورث�ون البن�ات وال الول�د الص�غار ال�ذكور حت�ى ي�دركوا، قال: األجلح الكندي، عن أبي صالح، عن ابن عباس 
له: أوس بن ثاب�ت وت�رك ابِْنت�ين وابن�اً ص�غيراً، فج�اء ابن�ا قال فمات رجل من األنصار من أصحاب رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ي

يوص�يكم هللا ف��ي ﴿، و: ] 127النس��اء [ ﴾ويس��تفتونك ف�ي النس�اء  ﴿بَتُه، فأخ�ذا ميراث�ه كل��ه ف�ذكر ن��زول قول�ه تع�الى: عم�ه، وهم�ا عَص��
 ليس في تفسير اآلية التى نحن عند شرح سبب نزولها. وإسناده حسن لكن :قلت.)714F715( ]11النساء  [.﴾أوالدكم 

حتى ك�ان الرج�ل ،ون النس�اء المي�راث ويخص�ون ب�ه الرج�ال"كان أه�ل الجاهلي�ة يمنع�:قتادةقال  القاضي ابن العربيقال  
 ص�غيرا من األنصار مات وت�رك ول�دا رجال وقد روي أن.منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار

(فنزلت اآلية ،يركب وال يكسبإن الولد صغير ال ،يا رسول هللا :له العمقال ف �فرفع أمره إلى النبي ،فاستبد بماله،وأخا كبيرا
715F

716(. 
قل��ت: خالص��ة س��بب الن��زول ه��و م��ا ذك��ره اإلم��ام اب��ن العرب��ي وذل��ك ك��ان م��ن فع��ل أه��ل الجاهلي��ة حي��ث يمنع��ون النس��اء  

فنزلت اآلية لتحديد الحقوق وأن المرأة والطفل لهما ح�ق ف�ي المي�راث ،ما كانوايراث وكان ذلك إلى عصبة الميت أيوالصغار من الم
 .ره رب العزة تبارك وتعالى وهللا تعالى أعلمعلى ما قد

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
أي ل�ألوالد واألقرب�اء ح�ظ م�ن ترك�ة  ﴾للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نص�يب مم�ا ت�رك الوال�دان واألقرب�ون﴿ 

وس�ببها أن بع�ض الع�رب ،اوتوا ف�ي قدرهايس�توون ف�ي أص�ل الوراث�ة وإن تف�،كما للبنات والنساء حظ أيضا الجميع في�ه سواء،الميت
 .فأبطل هللا حكم الجاهلية،إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة :وكانوا يقولون،كانوا ال يورثون النساء واألطفال

 .كثيرة أوأي سواء كانت التركة قليلة  ﴾كثر  أومما قل منه  ﴿
(ابه المبين أي نصيبا مقطوعا فرضه هللا بشرعه العادل وكت﴾نصيبا مفروضا  ﴿

716F

717(. 
 

ُ فِٓي يُوِصيُكُم ٱ ﴿ ِدُكۡمۖ لِلذََّكِر ِمۡثُل َحظِّ ٱۡألُنثَيَۡيِنو فَإِن ُكنَّ نَِسآءٗ أوۡ لَّ ِحَدةٗ  لَٰ فَلَهَا  فَۡوَق ٱۡثنَتَۡيِن فَلَهُنَّ ثُلُثَا َما تََرَكۖ َوإِن َكانَۡت َوٰ
ِحدٖ  ۡنهَُما ٱلسُّ  ٱلنِّۡصُفو َوِألَبََوۡيِه لُِكلِّ َوٰ ا تََرَك إِن مِّ ِه ٱلثُّلُُثو فَإِن فَإِن لَّۡم يَُكن لَّهُۥ َولَٞد َوَوِرثَهُۥٓ أَبََوا َكاَن لَهُۥ َولَٞدو ُدُس ِممَّ هُ فَِألُمِّ

ُدُسو ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّةٖ  َكاَن لَهُۥٓ إِۡخَوةٞ  ِه ٱلسُّ او تَۡدُروَن أَيُّهُۡم أَۡقَرُب لَُكۡم نَۡفعٗ َءابَآُؤُكۡم َوأَۡبنَآُؤُكۡم َال  َدۡينٍۗ  أوۡ آ يُوِصي بِهَ  فَِألُمِّ
َن ٱ فَِريَضةٗ  َ َكاَن َعلِيًما َحِكيمٗ مِّ ِۗ إِنَّ ٱلَّ   ﴾ ۱۱ا لَّ

 .اآلية -(يوصيكم هللا ) :قوله تعالى  
،فوجدني وأبو بكر في بني سلمة ماش�يين �عادني رسول هللا   «:قالأخرج األئمة الستة عن جابر بن عبد هللا   .252

ال أعق��ل ش��يئاً ف��دعا بم��اء فتوض��أ ث��م رش عل��ي فأفق��ت فقل��ت: م��ا ت��أمرني أن أص��نع ف��ي م��الي؟ فنزل��ت   �النب��ي 
 .»  )717F718( ﴾يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين﴿

 �إل�ى رس�ول هللا ج�اءت ام�رأة س�عد ب�ن الربي�ع   «: ق�الجابر  الحاكم عنووأخرج أحمد وأبو داود والترمذي   .253
وإن عمهم�ا أخ�ذ مالهم�ا فل�م ي�دع ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد ش�هيداً يا رسول هللا قالت:ف

(فنزلت آية الميراث »يقضي هللا  في ذلك   «: قاللهما ماالً وال تنكحان إال ولهما مال ف
718F

719(”. 

_______________ 
 )216/ 1هذا  األنصاري هو أوس بن مالك األنصاري وزوجته هي أم كجة  انظر تفسير مقاتل بن سليمان (  )713(
 حديث في السنن بغير هذا السياق.وورد ال  )714(
هـ عدد 630المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بـ ( ابن األثير ) سنة الوالدة:سنة الوفاة:) 128/ 2أسد الغابة (   )715(

 المحقق:عادل أحمد الرفاعي م رقم الطبعة:األولى 1996 هـ  1417روت/ لبنان سنة النشر:+ فهارس) الناشر:دار إحياء التراث العربي مدينة النشر:بي7( 8األجزاء:
هـ) راجع أصوله وخرج 543لمؤلف: القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي (المتوفى: ا)  426/ 1أحكام القرآن البن العربي  (  )716(

 4عدد األجزاء: م 2003 هـ  1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت أحاديثه وعلَّق عليه: محمد 
 )167/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )717(
ح 1/ 87) والنسائي 2886 ح ( 119/3) وأبو داود  1616ح ( 1234/3) وفي عدة مواضع من صحيحه  ومسلم 6344ح ( 6/ 2473أخرجه البخاري صحيح البخاري  )718(

) ص�حيح اب�ن خزيم�ة 14337ح (  307/3) وأحم�د ف�ي المس�ند 733ح (  203/1)  س�نن ال�دارمي 2728ح ( 911/2) سنن اب�ن ماج�ة 3015ح (  234/5) والترمذي 138( 
ح (  516/2) مس��ند الحمي��دي 1709ح ( 1/ 237ي ) مس��ند الطيالس��2018ح (  15/4)  مس��ند أب��ي يعل��ى 12048ح ( 224/1) والبيهق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى 106ح (  56/1

 ) وغيرهم.  1667ح (  252/1) مسند ابن الجعد  958ح ( 241/1) المنتقي من السنن المسندة 1229
ب�د هللا  ب�ن محم�د ب�ن ) قال أبو عيسى:هذا حديث صحيح ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن محمد بن عقيل،وقد رواه شريك أيضا ع�ن ع2092ح (  414/4سنن الترمذي  )719(

) وقال:ه�ذا ح�ديث ص�حيح اإلس�ناد ول�م يخرج�اه 7954ح (  370/4) المستدرك عل�ى الص�حيحين 14840ح (  352/3)  مسند أحمد    2720ح (908/2عقيل سنن ابن ماجة 

 



)138( 
ف�ي قص�ة  إن اآلي�ة نزل�ت ف�ي قص�ة ابنت�ي س�عد ول�م تن�زل: ق�التمس�ك به�ذا م�ن  :الحافظ ابن حجرقال     

والجواب أنها نزلت في األمرين مع�اً، ويحتم�ل أن يك�ون ن�زول : قالجابر خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذ ولد 
ويكون م�راد ج�ابر بقول�ه ،في قصة ج�ابر ﴾وإن كان رجل يورث كاللة﴿ :أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله

(لمتصل بهذه اآلية انتهىأي ذكر الكاللة ا  ﴾يوصيكم هللا في أوالدكم﴿فنزلت: 
719F

 .قلت: وقد ورد سبب ثالث )720
م�ن الغلم�ان ال  كان أهل الجاهلي�ة ال يورث�ون الج�واري وال الض�عفاء  «: قالالسدي  ] أخرج ابن جرير عن گ[  .254

(كح�ة أم له�ا  قال يرث الرجل من ولده إال من أطاق القتال،فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة ي
720F

721( 
ف�إن ك�ن نس�اء  ﴿فأنزل هللا  ه�ذه اآلي�ة: ،�كحة ذلك إلى النبي  أم فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت ،توخمس بنا

ولهن الربع مما تركتم إن لم يك�ن لك�م ول�د ف�إن ك�ان لك�م ول�د  ﴿ :كحة أم في قال ثم  ﴾فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
 وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر.   .»  )721F722(﴾فلهن الثمن

أن عم�رة بن�ت  «ح�زم  ب�ن   فأخرج القاضي إس�ماعيل ف�ي أحك�ام الق�رآن م�ن طري�ق عب�د المل�ك ب�ن محم�د ]ك[ .255
تطل�ب مي�راث ابنتها،ففيه�ا  �فأتت النب�ي ،بأح�د وك�ان ل�ه منه�ا ابن�ة فقت�ل عنه�ا حزام كانت تحت سعد ب�ن الربي�ع

(اآلية ﴾يستفتونك في النساء﴿:نزلت
722F

723(«. 
 

 ] تعليق[ 
أم���ا األول والث���اني ف���أثران ﴾يوص���يكم هللا ف���ي أوالدكم ﴿ ثالث���ة أس���باب لنزول���ه ق���ول هللا تع���الى ذك��ر المؤل���ف رحم���ه هللا  

 .وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه هللا بينهما بأن تكون اآلية نزلت في السببين جميعا،صحيحان
وهي ﴾يفت�يكم ف�ي الكالل�ة يس�تفتونك ق�ل هللا﴿رجح الحافظ في الفتح أن قصة جابر إنما هي في سبب نزول قوله تعلى :قلت 

 آخر آية من سورة النساء وهي المشهورة بآية الكاللة الكبري.
هكذا وقع في رواية بن جريو وقيل إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن  . قوله فنزلت يوصيكم هللا في أوالدكم :الحافظقال  

يومئ�ذ ل�م يك�ن ل�ه  ألن جابراً  ﴾ونك قل هللا يفتيكم في الكاللةوهي يستفت﴿هذه اآلية األخيرة من النساء  ،اآلية التي نزلت في قصة جابر
 .والكاللة من ال ولد له وال والد ،ولد وال والد

ف�ي ه�ذا ق�ال وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كالهما عن بن عيينة ع�ن ب�ن المنك�در ف  
ف�ي ق�ال ولمس�لم أيض�ا م�ن طري�ق ش�عبة ع�ن ب�ن المنك�در  ﴾ يفتيكم في الكاللةيستفتونك قل هللا﴿حتى نزلت عليه آية الميراث :الحديث

وق�د تفط�ن  .هك�ذا أنزل�تق�ال  ﴾يس�تفتونك ق�ل هللا يفت�يكم ف�ي الكالل�ة﴿فقلت لمحم�د ب�ن المنك�در  .فنزلت آية الميراث :آخر هذا الحديث
ثم ساق حديث جابر الم�ذكور ع�ن  ﴾وهللا عليم حليم﴿له إلى قو ﴾يوصيكم هللا في أوالدكم﴿البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله 

فأش�عر ب�أن الزي�ادة عن�ده مدرج�ة م�ن ك�الم ب�ن  ،ول�م ي�ذكر م�ا زاده الناق�د »حتى نزل�ت آي�ة المي�راث«قتيبة عن بن عيينة وفي آخره 
وه�ذا م�ن ك�الم ب�ن عيين�ة  -ك�ان ل�يس ل�ه ول�د ول�ه أخ�وات  -وقد أخرجه أحمد عن بن عيينة مثل رواية الناقد وزاد ف�ي آخ�ره  .عيينة
 انتهي.أيضا

ألن ج�ابر ل�م يك�ن ،قلت: وكالم اإلمام ابن حجر في الفتح يناقض ما رجحه هنا وهو كون اآلية في ابنتي سعد ال في جابر 
(له أخوات وهي المنطبقة على حال جابر وهللا تعالى أعلم  له أبناء وقت نزول هذه اآلية إنما كان

723F

724( . 
 ثار غير ما ذكرها المصنف.آهذه اآلية  وقد ورد في سبب نزول

س�لم حت�ى جئن�ا ام�رأة م�ن ن�ا م�ع رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وخرج: ق�الفأخرج أبو داود في سننه عن ج�ابر ب�ن عب�د هللا  
 :قال�تفج�اءت الم�رأة ب�ابنتين له�ا ف  -ه�و اس�م لح�رم المدين�ة ال�ذي حرم�ه رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم  -األنصار في األسواف 

يارسول هللا هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما م�اال إال أخ�ذه فم�ا ت�رى 
ونزل�ت س�ورة ق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم " يقض�ي هللا ف�ي ذل�ك " ق�ال فوهللا التنكح�ان أب�دا إال ولهم�ا م�ال ف ؟يارسول هللا

لعمهم�ا " أعطهم�ا ق�ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " ادعوا لي الم�رأة وص�احبها " فقال اآلية ف﴾صيكم هللا في أوالدكميو ﴿النساء 
 .الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك "

(أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة قال   
724F

725(. 
 .على هذه الرواية بأنها خطأة نزلت في سعد بن الربيع هذا هو الصحيح وقد علق أبو داود كون اآلي :قلت 
يوص�يكم هللا ف�ي أوالدك�م ﴿ع�ن اب�ن عباس:: ق�ال،ولكن�ه متعل�ق ب�آخر اآلي�ة ال بأولها ،وقد ذكر اإلمام ابن جرير سبباً آخر 

 أوها ما فرض للول�د ال�ذكر واألنث�ى واألب�وين، كرهه�ا الن�اس وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض هللا في﴾للذكر مثل حظ األنثيين
"تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى االبنة النصف، ويعطى الغالم الصغير، وليس من هؤالء أح�د يقات�ل الق�وم وال قالوا: بعضهم، و

بعض�هم: ي�ا رس�ول هللا، أنعط�ي الجاري�ة ال قف .»نقول له فيغيِّره أوينساه،  �يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا الحديث لعّل رسول هللا 
نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس وال تقاتل الق�وم، ونعط�ي الص�بيَّ المي�راث ول�يس يغن�ي ش�يئًا؟! وك�انوا يفعل�ون ذل�ك ف�ي 

___________________ 
 به--عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابرحدثنا زكريا بن عدي أنا عبيد هللا  ) قال اإلمام أحمد رحمه هللا:11999ح (  6/ 216سنن البيهقي الكبرى 

 قلت:في إسناده عبد هللا بن محمد بن عقيل وفيه بعض الكالم مما ال يوجب طرحه فال ينحط حديثه عن رتبة الحسن.
ـ اآلية مم�ا )نك قل هللا  يفتيكم في الكاللة قلت:وصحت الرواية بأن سبب نزول اآلية في قصة جابر هي الكاللة الكبري وهي قوله تعالى:(يستفتو 244/8انظر فتح الباري  )720(

 يؤيد قول الحافظ
 في المخطوط [أم كجة] بالجيم  )721(
 من طريق أسباط بن نصر عن السدي وهو  مرسل ال يصح أن يكون سبب ثالث لنزول اآلية 275/4تفسير الطبري  )722(
 مرسل. )723(
 ) 243/ 8ابن حجر ( فتح الباري   )724(
 )135 /2سنن أبي داود (  )725(



)139( 

 

 . )725F726( ﴾ يماً فريضة من هللا إن هللا كان عليماً حك﴿الجاهلية، ال يعطون الميراث إال من قاتل، يعطونه األكبر فاألكبر. فنزلت 
 .سورة البقرة﴾الوصية للولدين واألقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴿وهذه اآلية ناسخة لقوله تعالى  :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 :أَي﴾لل�ذكر مث�ل ح�ظ األنثي�ين ف�إْن ُك�نَّ  ﴿الذُّكور واِإلناث ﴾في أوالدكم ﴿يفرض عليكم؛ ألنَّ الوصية من هللا فرٌض  :أَيْ ﴾يوصيكم هللا ﴿

ويج�وز ﴾فله�ن ثلث�ا م�ا ترك ﴿ :وه�و قول�ه،" فوق " ه�ا هن�ا ص�لةٌ؛ ألنَّ الثِّنت�ين يرث�ان الثُّلث�ين بإجم�اٍع اليوم﴾نساًء فوق اثنتين ﴿األوالد 
وألب�وي  :أَيْ ﴾وألبوي�ه ﴿: ق�الث�مَّ ،وتمَّ بي�ان مي�راث األوالد﴾واحدة فلها النصف ﴿المتروكة الُمخلًّفة ﴾وإن كانت ﴿،تسمية االثنين بالجمع

�ا ت�رك إن ك�ان ل�ه ول�د ف�إن ل�م يك�ن ل�ه ول�ٌد وورث�ه أب�واه فألّم�ه الثلث ﴿الميِّت   ﴿للميِّ�ت  :أَيْ ﴾ف�إن ك�ان ل�ه،لكلِّ واحٍد منهما السدس ممَّ
�دس﴾إخوة ة أجمعت أنَّ األخوين يحجبان األمَّ م�ن الثُّل�ث إل�ى السُّ ه األنص�باء ه�ذ :أَيْ ﴾م�ن بع�د وص�ية ﴿ :وقوله،يعني أخوين؛ ألنَّ األُمَّ

نيا فتعطون�ه م�ن المي�راث م�ا ﴾آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيه�م أق�رُب لك�م نفع�اً  ﴿وإنفاذ وصية الميت ،إنما تُقسم بعد قضاء الدَّين في ال�دُّ
إنَّ هللا  ﴿فأفس�دتم وض�يَّعتم ،ولو وكل ذلك إل�يكم ل�م تعلم�وا أيُّه�م أنف�ع لكم،ولكنَّ هللا قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة،يستحقُّ 

  :وقوله،فيما دبرَّ من الفرائض﴾حكيماً  ﴿باألشياء قبل خلقها ﴾كان عليماً 
والكاللة في هذه ،وكلُّ وارٍث ليس بوالٍد وال ولد للميِّت فهو كاللة أيضاً ،َمْن ال ولد له وال والد :الكاللة﴾وإن كان رجل يورث كاللة ﴿ 

��ة  :يري��د﴾أخت أوول��ه أٌخ  ﴿ال وال��د وإن م��ات رج��ٌل وال ول��َد ل��ه و :أَيْ ،اآلي��ة الميِّ��ت فلك��لِّ واح��ٍد منهم��ا  ﴿م��ن األمِّ بإجم��اع م��ن األُمَّ
غي��ر  ﴿ :وقوله،ال��ذَّكر واألنث��ى في��ه س��واءٌ .واح��ٍد اش��تركوا ف��ي الثُّل��ث﴾ف��إن ك��انوا أكث��ر من ﴿وهو ف��رُض الواح��د م��ن ول��د األمِّ ﴾الس��دس
��رر عل�ى الورث��ة :أَيْ ﴾مض�ارٍّ  فيم�ا دبَّ��ر م�ن ه��ذه ﴾وهللا عليمٌ  ﴿يري�د ب��ذلك ض�رر الورث��ة ،دين ل�يس عليهوهو أَْن يُوص�ي ب��،ُم�دخٍل الضَّ

 الفرائض 
(عمَّن عصاه بتأخير عقوبته ﴾حليمٌ  ﴿

726F

727( . 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن  ﴿ ٓ أَن يَۡأتِيَن لِتَۡذهَبُوْا بِبَۡعِض َمآ ءَ  تَۡعُضلُوهُنَّ ۖا َوَال َءاَمنُوْا َال يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَِرثُوْا ٱلنَِّسآَء َكۡرهٗ يَٰ اتَۡيتُُموهُنَّ إِالَّ
ِحَشةٖ  بَيِّنَٖةو  بِفَٰ ُ فِيِه َخۡيرٗ ا َويَۡجَعَل ٱ ٴٗ َوَعاِشُروهُنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفو فَإِن َكِرۡهتُُموهُنَّ فََعَسٰىٓ أَن تَۡكَرهُوْا َشيۡ  مُّ  ۱۹ا ا َكثِيرٗ لَّ

﴾ 
 

 وا النساء كرهاً ). (يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترث :قوله تعالى    
ك��انوا إذا م��ات الرج��ل ك��ان أولي��اؤه أح��ق  «: ق��الاب��ن عب��اس  روى البخ��اري وأب��و داود والنس��ائي ع��ن .256

(فنزلت هذه اآلية،إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها فهم أحق بها من أهلها بامرأته
727F

728(«. 
لم�ا ت�وفي أب�و ق�يس  «: ق�الن حني�ف أبي أمامة بن سهل ب  وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن    .257

ال يح��ل لك��م أن ترث��وا النس��اء ﴿ :فأنزل هللا،وك��ان له��م ذل��ك ف��ي الجاهلي��ة ب��ن األس��لت أراد ابن��ه أن يت��زوج امرأت��ه
 .» )728F729(﴾كرها

(عكرمة عند ابن جرير  وله شاهد عن .258
729F

730(        . 
ت�وفي أب�و  «: ق�الص�ار رجل من األن عدي بن ثابت عن وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن .259

إنم�ا أع�دك ول�داً وأن�ت م�ن  قالت:ف،فخطب ابنه ق�يس امرأت�ه،قيس بن األسلت وكان من صالحي األنصار
وال تنكحوا ما نك�ح ﴿فنزلت هذه اآلية:  »ارجعي إلى بيتك  «قال ف،وأخبرته �فأتت النبي ،صالحي قومك

  » )730F731(﴾آباؤكم من النساء إال ما قد سلف
امرأته كان ابنه أح�ق به�ا  كان الرجل إذا توفي عن «: قالحمد بن كعب القرظي م سعد عن ابن وأخرج .260

فلما مات أبو قيس بن األسلت قام ابنه محص�ن ،ينكحها من شاء أوـ إن لم تكن أمه ـ   أن ينكحها إن شاء
  ارجع�ي لع�ل هللا  «ق�ال ف�ذكرت ذل�ك ل�ه ف  �فورث نكاح امرأته ولم يورثها من الم�ال ش�يئاً فأت�ت النب�ي 

ال يح�ل لك�م أن ترث�وا  ﴿ :ونزل�ت ﴾وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النس�اء﴿:فنزلت هذه اآلية،ينزل فيك شيئاً 
 . » اآلية )731F732(﴾النساء كرها

م�نهم ك�ان  الرج�ل كان إذا م�ات،نزلت هذه اآلية في ناس من األنص�ار «: قالالزهري  وأخرج أيضاً عن .261

_______________ 
 )32/ 7جامع البيان (تفسير الطبري) (  )726(
 ) 118الوجيز للواحدي (   )727(
 138) سنن البيهقي الكبرى 11094ح (  321/6) السنن اكبرى للنسائي  2089ح (230/2) سنن أبي داود  6549ح ( 1670/4صحيح البخاري  305/4تفسير الطبري  )728(
 ) 13570ح (  7/
) من طريق عدي بن ثابت األنصاري وله نحوه ع�ن مقات�ل ب�ن حي�ان مرس�ال  س�نن النس�ائي الكب�رى 13695ح (  161/7سنن البيهقي الكبري   305/4تفسير ابن جرير  )729(

 فذكره --نا علي بن المنذر عن بن فضيل نا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه قال) وإسناده صحيحقال اإلمام النسائي 11095ح (  321/6
 معلقا ومرسال.  306/4سير ابن جرير تف )730(
 ) وفي إسناده أشعث بن سوار قال الحافظ:ضعيف 978ح (  393/22المعجم الكبير  909/3تفسير ابن أبي حاتم   )731(
 وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف باإلضافة إلى إرسالة.  384/4الطبقات الكبرى البن سعد  )732(



)140( 
 .» )732F733(تأملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تمو 

 
 ] تعليق[
فكان إذا ،وهي تبين ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النس�اء .ثار في سبب نزول هذه اآليةآذكر المؤلف رحمه هللا خمسة  

 . غير ذلك أوابن عم  أومات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته سواء كان هذا الولي ولد 
 :-وع�زاه للثعلب�ي -كتابه أسباب النزولفي  قال اإلمام ابن حجر .هذه اآلثارالمختلفة ل الرواياتوقد جمع اإلمام الثعلبي بين  

قريب�ه م�ن  أوكان من أهل المدين�ة ف�ي الجاهلي�ة ف�ي أول اإلس�الم إذا م�ات الرج�ل ول�ه ام�رأة ج�اء ابن�ه م�ن غيره�ا  «المفسرون قال 
شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إال الص�داق  على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن أوعصبته فألقى ثوبه عليها 
وإن شاء عض�لها ومنعه�ا م�ن األزواج وط�ول  ،وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئا ،األول الذي أصدقها الميت

يلق�ي عليه�ا اب�ن ف�إن ذهب�ت الم�رأة إل�ى من�زل أهله�ا قب�ل أن  ،تم�وت ه�ي فيرثه�ا أوعليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من المي�ت 
فقام  ،فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن األسلت األنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن األنصارية .زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها

ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها  ،له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحهاقال ابن له من غيرها ي
إن  : ي�ا رس�ول هللاقال�ت فأت�ت كبيش�ة رس�ول هللا ف ،ك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإال طول عليها لتفتدي منهوكذل

اقع�دي «:لهاقال ف . أبا قيس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فال هو ينفق علي وال هو يدخل بي وال هو يخلي سبيلي
م�ا  :فانصرفت وسمع النساء بذلك فأتين رسول هللا وهو في مسجد الفضيخ فقلن ي�ا رس�ول هللا :قال .»هللافي بيتك حتى يأتي فيك أمر 

[أي اب�ن حج�ر ]وف�ي قول�ه  :فأنزل هللا عز و جل هذه اآلية  قلت .نحن إال كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا األبناء وإنما نكحنا بنو العم
(قدم في قوله إنهم كانوا ال يورثون النساء إن المرأة كانت ترث زوجها مخالفة لما ت

733F

 انتهي.)734
ج�ل ف�ان الر :﴾ال يح�ل لك�م ان ترث�وا النس�اء كره�ا﴿ :ع�ن مجاه�د: قالوفي اآلية سبب آخر ذكره ابن أبي حاتم في التفسير ف 

(يتزوجها ابنه  أوفيحبسها رجاء ان تموت امراته فيتزوجها ،مرهاأيكون في حجره اليتيمة هو يلي 
734F

735(. 
ألن لف�ظ النس�اء ع�ام فه�و يش�مل النه�ي عل�ى ،وهذا السبب اآلخير داخل في عموم اآلية فهو محتم�ل وإن ك�ان مرس�الً  :قلت 

بعض�هم الم�راد ب�ه إرث النك�اح ف�ال ت�نكح الم�رأة م�ن ق�ال ف،وقد اختلف أهل العلم في المراد بإرث النساء على قولين،إرث كل النساء
(ه إرث المالالمراد ب :والثاني،غير إذا أولياء زوجها

735F

 . واألول هو قول الجمهور والثاني مروي عن ابن عباس.)736
 النكاح وهللا تعالى أعلم. أووكذلك لفظ اآلية محتمل لكال اإلمرين سواء إرث المال  
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
ينتق�ل ب�اإلرث م�ن إنس�ان إل�ى ،متاعأي ال يح�ل لك�م أن تجعل�وا النس�اء كال ﴾يا أيها الذين آمن�وا ال يح�ل لك�م أن ترث�وا النس�اء كره�ا  ﴿ 

(وأن ترثوهن بعد موت أزواجهن كرها عنهن،آخر
736F

737(. 
 

 اآلية -( وحالئل أبنائكم )  :قوله تعالى
أنه�ا  كن�ا نتح�دث: ق�ال  ﴾وحالئل أبن�ائكم ال�ذين م�ن أص�البكم﴿قلت لعطاء: : قالابن جريج   وأخرج ابن جريرعن .262

وحالئ�ل أبن�ائكم ال�ذين م�ن ﴿ :فنزل�ت،المش�ركون ف�ي ذلكق�ال ح�ين نك�ح ام�رأة زي�د ب�ن حارث�ة  �نزلت في محمد 
(م�ا ك�ان محم�د أب�ا أح�د م�ن رج�الكم﴿ :ونزلت] 4[األح�زاب  ﴾وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴿ونزلت: ﴾أصالبكم

737F

 ] 40[األح�زاب  ﴾ )738
«. 

 
 ] تعليق[
وهو يدل على تحريم نكاح زوج�ة ﴾كموحالئل أبنائكم الذين من أصالب ﴿ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول قوله تعالى  

ي ف�ي ن�أن التب ومع�روففيج�وز للرج�ل نكاحه�ا عن�د انقط�اع نكاحه�ا من�ه.  ،أما االبن غير الصلبي كأن يك�ون ب�التبني .االبن الصلبي
 وهللا تعالى الموفق.. ومحل بحث هذه المسألة كتب الفقه .اإلسالم ال يجوز

 ]تفسير مختصر لآلية[
 .األم أووشمل اللفظ الجدات من قبل األب ،أي حرم عليكم نكاح األمهات﴾حرمت عليكم أمهاتكم  ﴿
 .وشمل بنات األوالد وإن نزلن﴾وبناتكم  ﴿
 .ألم أو،ألب أو،أي شقيقه كانت ﴾وأخواتكم  ﴿

 [ وعماتكم ] أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم.
ده�����ن !! وه�����ؤالء المحرم�����ات بالنس�����ب أي بن�����ت األخ وبن�����ت األخ�����ت وي�����دخل ف�����يهن أوال ﴾وبن�����ات األخ وبن�����ات األخ�����ت  ﴿

  :قالبنات األخت) ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع ف،بنات األخ،الخاالت،العمات،األخوات،البنات،(األمهات
حتى س�مي المرض�عة أم�ا للرض�يع أي كم�ا ،ن�زل هللا الرض�اعة منزل�ة النس�ب ﴾وأمهاتكم اآلتي أرضعنكم وأخ�واتكم م�ن الرض�اعة ﴿

ولم ت��ذكر اآلي��ة م��ن المحرم��ات ،وكذلك أخت��ك م��ن الرض��اع،ك��ذلك يح��رم علي��ك أم��ك الت��ي أرض��عتك،أم��ك الت��ي ولدتكيح��رم علي��ك 

_______________ 
 سناد مرسل صحيح اإل 307/4تفسير الطبري  )733(
 )849/ 2العجاب في بيان األسباب (  )734(
 )903/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )735(
 )5/ 2انظر زاد المسير في علم التفسير (  )736(
 )172/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )737(
 وفي إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف باإلضافة إلى إرساله 4/ 323تفسير الطبري  )738(
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بالرضاع سوى (األمهات واألخوات) وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الح�ال ف�ي النس�ب لقول�ه علي�ه 
  :قالعالى المحرمات بالمصاهرة ف. ثم ذكر ت.السالم( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

 .ألن مجرد العقد على البنت يحرم األم،لم يدخل أوالزوجة سواء دخل بالزوجة  أم أي وكذلك يحرم نكاح  ﴾وأمهات نسائكم  ﴿
تك�ون  ألن الغالب أنه�ا،وذكر الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب،أي بنات أزواجكم الالتي ربيتموهن﴾وربائبكم الالتي في حجوركم  ﴿

 .مع أمها ويتولى الزوج تربيتها
أي م�ن نس�ائكم الالت�ي ،ال�دخول هن�ا كناي�ة ع�ن الجم�اع ﴾من نسائكم الالتي دخل�تم به�ن ف�إن ل�م تكون�وا دخل�تم به�ن ف�ال جن�اح عل�يكم ﴿

 .اح بناتهنفال جناح عليكم في نك،فإن لم تكونوا قد دخلتم بأمهاتهن وفارقتموهن،ابن عباسقاله ،أدخلتموهن الستر وجامعتموهن
بخالف من تبنيتموهم فلك�م ،أي وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصالبكم ﴾وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم ﴿

 .نكاح حالئلهم
فق�د عف�ا ،إال ما كان م�نكم ف�ي الجاهلية،أي وحرم عليكم الجمع بين األختين معا في النكاح ﴾وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف ﴿

 .هللا عنه
(رحيما بالعباد ،أي غفورا لما سلف ﴾إن هللا كان غفورا رحيما ﴿

738F

739(. 
  

ا َوَرٓاءَ  ﴿ ِ َعلَۡيُكۡمو َوأُِحلَّ لَُكم مَّ َب ٱلَّ نُُكۡمۖ ِكتَٰ ُت ِمَن ٱلنَِّسآِء إِالَّ َما َملََكۡت أَۡيَمٰ لُِكم َوٱۡلُمۡحَصنَٰ لُِكۡم أَن تَۡبتَُغوْا بِأَۡمَوٰ  َذٰ
فِِحيَنو فََما ٱۡستَۡمتَۡعتُم بِهِۦ ِمۡنهُنَّ فَ مُّ  َضۡيتُم بِهِۦ  لَۡيُكۡم فِيَماَوَال ُجنَاَح عَ  اتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضٗةو  ٴَ ۡحِصنِيَن َغۡيَر ُمَسٰ تََرٰ

َ َكاَن َعلِيًما  ﴾۲٤ا َحِكيمٗ  ِمۢن بَۡعِد ٱۡلفَِريَضِةو إِنَّ ٱلَّ
 

 آلية. (والمحصنات) ا :قوله تعالى   
أص��بنا س��بايا م��ن س��بي  «: ق��الأب��ي س��عيد الخ��دري  والترم��ذي والنس��ائي ع��ن اوددروى مس��لم وأب��و  .263

والمحصنات من النساء ﴿:فنزلت،�فسألنا النبي ،فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج،لهن أزواج أوطاس
(يقول: إال ما أفاء هللا عليكم فاستحللنا بها فروجهن ﴾إال ما ملكت أيمانكم

739F

740( «. 
من  لما فتح هللا حنينا أصاب المسلمون نساء،نزلت يوم حنين «: قالابن عباس   أخرج الطبراني عنو .264

إن ل�ي زوج�اً فس�ئل النب�ي ص�لى  قالت:وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة ،نساء أهل الكتاب لهن أزواج
(اآلية ﴾والمحصنات من النساء ﴿ :هللا علية وسلم عن ذلك،فأنزل هللا

740F

741( «. 
 
 ] ليقتع[
وإن ك�ن ،وهما يدالن على جواز االستمتاع بملكت اليمين من الس�بايا.ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 .ولكن بشرط أن تستبرأ بحيضة ،قبل ذلكمتزوجات 
، َوَرفََع�هُ، أَنَّ�هُ  روى   َال تُوطَ�أُ َحاِم�ٌل «ي َس�بَايَا أَْوطَ�اَس: فِ�ق�ال أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخ�ْدِريِّ

(» َحتَّى تََضَع، َوَال َغْيُر َذاِت َحْمٍل َحتَّى تَِحيَض َحْيَضةً 
741F

742( . 
أن ه��ذه اآلي��ة الت��ي ف��ي س��ورة النس��اء  :وق��د ورد س��بب ن��زول آخ��ر له��ذه اآلي��ة ف��روى الح��افظ ف��ي العج��اب ع��ن عكرم��ة 
ش�جاع ب�ن  :لهقال معاذة وكانت تحت شيخ من بني سدوس ي :لهاقال نزلت في امرأة ي ﴾ والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم﴿

 :ل�هقال�ت وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أوالدا رجاال وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم له�ا ف،الحرث
 : قالف �فق ذلك جيئة الشيخ فانطلق إلى رسول هللا فاحتملها فانطلق بها فوا،احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خير
 وأفضل العرب * إني خرجت أبغيها الطعام في رجبيا رسول هللا 

 فتولت والطت بالذنب * وهي شر غالب لمن غلب
 رأت غالما واركا على * قتب لها وله أرب

)عل عل« : �رسول هللا قال ف
742F

ف�انطلق مال�ك ب�ن  »ف�ردوا عل�ى الش�يخ امرأت�ه وإال  .فارجموه�ا ف�إن ك�ان الرج�ل كش�ف به�ا ثوب�اً  (743
(َوابن ضرتها فطلبها فجاء بها ونزلت بيتها ،شجاع

743F

744(. 
 فاألول أرجح وهللا تعالى أعلم. .وهذا أثر مرسل وكذلك لم أقف على إسناده 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فيحل لك�م ،النس�اء إال م�ا ملكتم�وهن بالس�بي أي وح�رم عل�يكم نك�اح المتزوج�ات م�ن ﴾والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيم�انكم  ﴿

وال تمس��كوا بعص��م  ﴿ألن بالس��بي تنقط�ع عص��مة الك�افر لقول��ه تع�الي ،ولو ك��ان له�ن أزواج ف��ي دار الح�رب،وط�ؤهن بع��د االس�تبراء

_______________ 
 )174/ 1اسير ـ للصابونى (صفوة التف  )739(
ح (  84/3) مسند أحمد    3333ح ( 110/6) سنن النسائي  1132ح ( 3/ 438) سنن الترمذي 2155ح (  247/2) سنن أبي داود  1456ح (  2/ 1079صحيح مسلم  )740(

 ) وغيرهم 1148ح ( 381/2) مسند أبي يعلى  13732ح ( 167/7) سنن البيهقي الكبرى 11814
) وفيه [خيبر] مكان [حنين] وكذلك أخرجه في الكبير وقال: خيبر وفي إسناده رزين الجرجاني قال الهيثم�ي: ل�م أعرف�ه وب�اقي إس�ناده  4251ح ( 297/4األوسط المعجم  )741(

 ثقات قلت:له ترجمة في تاريخ جرجان قال: روى عن الضحاك ولم أجد فيه جرحا وال تعديال
 )248/ 2سنن أبي داود (  )742(
 فلعل النبي صلى هللا عليه وسلم أراد أن يقطع حديثه بتلك الكلمة وهللا أعلم. قلت: )621/ 2.المعجم الوسيط ( لكلمة " عل عل " تقال زجراً للغنمهذه ا) 743(
 )856/ 2العجاب في بيان األسباب (  )744(
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  ﴾.الكوافر 

 .أي هذا فرض هللا عليكم ﴾كتاب هللا عليكم  ﴿
 .أي أحل لكم نكاح ما سواهن﴾وأحل لكم ما وراء ذلكم  ﴿
حال كونكم متزوجين ،فتدفعوا لهن المهور،أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي ﴾أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين  ﴿

(غير زانين 
744F

745(. 
 

 .(وال جناح ) ـ اآلية:قوله تعالى
زع�م حض�رمي أن رج�االً ك�انوا يفرض�ون  «: ق�الأبي�ه  المعتم�ر ب�ن س�ليمان ع�ن  أخرج ابن جرير ع�ن .265

 )745F746(﴾وال جناح عليكم فيما تراضيتم ب�ه م�ن بع�د الفريض�ة﴿فنزلت  ،عسى أن تدرك أحدهم العسرة المهر ثم
«.  

 
 ]تعليق[
وه��ذا  .﴾فم��ا اس��تمتعتم ب��ه م��نهن ف��آتوهن أج��ورهن فريض��ية ﴿قول��ه تع��الى  س��بب ن��زول ذك��ر المؤل��ف هن��ا ه��ذا األث��ر ف��ي 

ففي ،وق�د ك�ان نك�اح المتع�ة ح�الالً ث�م نس�خ بع�د ذل�ك،ه�و نك�اح المتعة :بعض أهل العلمقال ف .االستمتاع اختلف العلماء ما المراد منه
كنا نستمتع بالقبضة من التم�ر وال�دقيق األي�ام عل�ى عه�د رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم « :صحيح مسلم عن جابر بن عبدهللا يقول

 . )746F747( »وأبي بكر حتى نهى عنه عمر
(هو االستمتاع في النكاح بالمهور  :الجمهورقال و 

747F

748( . 
 .فيه ستة أقوال﴾وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴿ :قوله تعالى

 .وابن زيد،هذا مروي عن ابن عباس،ووهبته لزوجها،ال جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها :أن معناه :أحدها
 .روي عن ابن عباس أيضا،ةفرقة بعد أداء الفريض أو،وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام :والثاني
أب�و س�ليمان قال�ه ،يُبِرئنكم أووال جناح عليكم أيها األزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم  :والثالث
 .التيمي

وه�و يع�ود  :الس�ديله قا،وتزيدونهن في األجر من غير استبراء،ال جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في األجل :والرابع
 .إلى قّصة المتعة

 .الزجاجقاله .يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي ال يجب عليه أو،ال جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرها :والخامس
(القاضي أبو يعلى قاله ،واِإلبراء،والتأخير،والنقصان،أنه عام في الزيادة :والسادس

748F

749( . 
كان ،ول االس�المأكان�ت متع�ة النس�اء ف�ي «: ق�الية أثر آخر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي سبب نزول هذه اآل 

فتنظر ل�ه متاع�ه ،نه يف�رغ م�ن حاجت�هأفيتزوج المراة إلى قدر ما يرى ،ليس معه من يصلح له ضيعته وال يصلح بحفظ متاعه،يقدم البلدةالرجل 
مس�ك مت�ى ش�اء ويطل�ق مت�ى ،نسختها محصنين غير مسافحين وكان االحص�ان بي�د الرجلفما استمتعتم به منهن  :وكان يقول،وتصلح له ضيعته

(شاء 
749F

750(«. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
فس�ر بع�ض الش�يعة اآلي�ة  أي فما تلذذتم به من النس�اء بالنك�اح الش�رعي الص�حيح﴾فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة  ﴿ 

ف�آتوهن مه�ورهن فريض�ة فرض�ها هللا ،ألن المتع�ة محرم�ة بالنص�وص القاطع�ة وباالجماع،بأنها في (نكاح المتعة) وهو تفسير باطل
  :تعاليقال عليكم بقوله [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] ثم 

 .أي ال إثم عليكم فيما اسقطن من المهر برضاهن كقوله تعالي ﴾وال جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة  ﴿
عن ش�يء من�ه ف�ال جن�اح  أو،أي فرضت لها صداقا فأبرأتك منه :ابن كثيرقال  ﴾منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا  فإن طبن لكم عن شيء ﴿

 .عليك وال عليها في ذلك
(أي عليما بمصالح العباد (حكيما) فيما شرع لهم من األحكام ﴾إن هللا كان عليما حكيما  ﴿

750F

751(. 
  

ُ بِهِۦ بَ  َل ٱلَّ َجاِل نَِصيٞب لِّ  ۡعَضُكۡم َعلَٰى بَۡعٖضو َوَال تَتََمنَّۡوْا َما فَضَّ ا ٱۡكتََسبُوْاۖ َولِلنِّسَ  لرِّ مَّ ا ٱۡكتََسۡبَنو  آِء نَِصيٞب مِّ مَّ لُوْا  ٴَ َوسۡ مِّ
َ َكاَن بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِيمٗ  َ ِمن فَۡضلِِهۦٓو إِنَّ ٱلَّ  ﴾۳۲ا ٱلَّ

 
 قوله تعالى: ( وال تتمنوا). 

ن�زل ف�أ،يغ�زو الرج�ال وال يغ�زو النس�اء وإنم�ا لن�ا نص�ف المي�راث «: ل�تقاس�لمة أنه�ا  أم  الح�اكم ع�ن ىرو .266

_______________ 
 )174/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )745(
ناد هو  حضرمي بن الحق شيخ سليمان التيمي مجه�ول وهن�اك حض�رمي ب�ن الح�ق آخ�ر ق�ال في�ه الح�افظ:ال ب�أس ب�ه وحضرمي المذكور في اإلس 13/5تفسر ابن جرير  )746(

 وقال: في التهذيب الذي يظهر أنهما اثنان وعلى كل األحوال فهو مرسل ألن حضرمي تابعي وباقي اإلسناد ثقات. 
 )1022/ 2صحيح مسلم ـ تح عبد الباقي (  )747(
  )53 /2زاد المسير (  )748(
  1404) 54/ 2زاد المسير (  )749(
 ) وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف.919/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )750(
 )174/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )751(
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(اآلية -﴾إن المسلمين والمسلمات﴿ :وأنزل فيها  ﴾وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض﴿:هللا
751F

752( «. 
ي�ا نب�ي هللا لل�ذكر مث�ل ح�ظ  قال�ت:ف �أت�ت ام�رأةٌ النب�ي  «: ق�الاب�ن عب�اس  وأخرج ابن أبي حاتم ع�ن  .267

 ؟أفنحن في العمل هكذا إن عمل�ت الم�رأة حس�نة كتب�ت له�ا نص�ف حس�نة،وشهادة امرأتين برجل ناألنثيي
(اآلية ﴾وال تتمنوا ﴿ :فأنزل هللا

752F

753( . 
 
 ]تعليق[
-س�لمة أم س�ؤال ف�ي أنه�ا نزل�ت ف�األول . وهما سببان لنزول اآلية .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 .-�زوج النبي 
 . سم هذه المرأةالم أقف على وامرأة سؤال في نزلت ي والثان

وهما يدالن على سؤال النساء عن األعمال هل هي على النصف في األجر كما هو الحال في بعض األحكام مث�ل المي�راث  
أن يتمن�ى اإلنس�ان م�ا ل�م  فال ينبغ�ي،إنم�ا أمره�ا إل�ى هللا س�بحانه ن هللا سبحانه أن كل األحكام المتعلقة بالرجال والنس�اءبيف؟ والشهادة

 .يعطه
 .وقد وردت عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وكلها تدور حول نفس المعنى 
 .وقد ورد كذلك أسباب غير ما ذكر المؤلف رحمه هللا 
وال تتمنوا ما فضل هللا به بعض�كم عل�ى بع�ض للرج�ال نص�يٌب مم�ا اكتس�بوا ﴿فأجرح األمام الطبري وغيره عن قتادة قوله: 

ثون المرأة شيئًا وال الصبيَّ شيئًا، وإنما يجعلون الميراث لم�ن يَْحت�رف وينف�ع ﴾لنساء نصيٌب مما اكتسبنول ، كان أهل الجاهلية ال يورَّ
النس�اء:"لو ك�ان جع�ل أنص�باَءنا ف�ي المي�راث ق�ال ويدفع. فلما نََجَز للمرأة نصيبها وللصبّي نصيبه، وَجعل للذكر مث�ل ح�ظّ األنثي�ين، 

ل على النس�اء بحس�ناتنا ف�ي اآلخ�رة، كم�ا فض�لنا عل�يهن ف�ي المي�راث"! ف�أنزل قال لرجال"! وكأنصباء ا الرجال:"إنا لنرجو أن نفضَّ
(، يقول: المرأة تُجزى بحسنتها عشر أمثالها، كما يُْجزى الرجل﴾للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴿هللا:

753F

754(. 
فالنهي متوجه لكال الفريقين أن ال يتمنوا ما ،في قول الرجال أم قدم سواء في قول النساء ية بعمومها تشمل كل ما تآلا :قلت 

 .فضل هللا به بعضهم على بعض وهللا تعالى أعلم
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
ن ش�خص ليحص�ل التمني: التشهي والرغبة في حصول الشيء، وأداته: ليت، ولو، فإن كان مع زوال المرغوب فيه ع :﴾َوال تَتََمنَّْوا﴿

 للمتمني فهو الحسد.
َل هللاُ بِِه بَْعَضُكمْ ﴿  سلطاناً. أوجاهاً  أوماالً  أوأي: ما فضل هللا به أحداً منكم فأعطاه علماً  :﴾َما فَضَّ
ا اْكتََسبُوا﴿ (أي: حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية :﴾نَِصيٌب ِممَّ

754F

755(. 
 

لِ  َولُِكلّٖ   ﴿ لَِداِن َجَعۡلنَا َمَوٰ ا تََرَك ٱۡلَوٰ نُُكۡم فَ َي ِممَّ َ َكاَن َعلَٰى ُكلِّ  ٴَ َوٱۡألَۡقَربُوَنو َوٱلَِّذيَن َعقََدۡت أَۡيَمٰ اتُوهُۡم نَِصيبَهُۡمو إِنَّ ٱلَّ
 ﴾۳۳َشِهيًدا  َشۡيءٖ 

 
 قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم) اآلية.       

س�عد  أم كنت أق�رأ عل�ى   «: قالداود بن الحصين  عنطريق ابن إسحاق  من  أخرج أبو داود في سننه .268
وال�ذين ﴿ال ولك�ن قال�ت:ف ﴾وال�ذين عاق�دت أيم�انكم ﴿:فق�رأت،ف�ي حج�ر أب�ي بكر ابنة الربيع وكانت مقيم�ة

وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أب�ى اإلس�الم فحل�ف أب�و بك�ر أن ال يورث�ه فلم�ا أس�لم أم�ره أن  ﴾عقدت
(يؤتيه نصيبه

755F

756( «. 
 
 ]تعليق[
 وهو يدل على أن اآلية نزلت في أبي بكر الصدق مع ابنه..ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
 .وقد ورد فيها ثالثة أسباب غير ما ذكر المؤلف رحمه هللا 

لوال�دان واألقرب�ون وال�ذين عاق�دت ولكل جعلن�ا م�والي مم�ا ت�رك ا﴿قال: فأخرج اإلمام ابن جرير عن سعيد بن المسيَّب: أن هللا        
ثونهم، ف�أنزل هللا قال ، ﴾أيمانكم فآتوهم نصيبهم سعيد بن المسيب: إنما نزلت هذه اآلية في الذين كانوا يتبنَّون رجاال غير أبنائهم ويورِّ

_______________ 
) وعلق صحته على ثبوت سماع  3195ح ( 335/2)  المستدرك على الصحيحين 26779ح ( 6/ 322) وأعله باإلرسال مسند أحمد    3022ح ( 237/5سنن الترمذي  )752(

) ولم أجد لمجاهد تصريح بالسماع من أم سلمة في حديث واحد،والذي يظهر 6959ح (  393/12) مسند أبي يعلى 17584ح (  21/9مجاهد من أم سلمة سنن البيهقي الكبرى 
باس وابن عمر وأبو هريرة عل�ى خ�الف فيه،قلت:وروايت�ه ع�ن عاش�ة ف�ي ص�حيح أن روايته عنها مرسلة،قال البرديجي: الذي صح لمجاهد من الصحابة رضي هللا عنهم ابن ع

 منه التفسير.مسلم ذكر ذلك العالئي في جامع التحصيل عند ترجمت مجاهد وللحديث علة  أخرى وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فقد تقدم أنه  لم يسمع 
ق�ال الض�ياء: أخبرن�ا أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن أب�ي الرج�اء ب�ن الفض�ل الح�افظ األص�بهاني به�ا أن  )  وإسناده جي�د115ح (   116/10المختارة  935/3تفسير ابن أبي حاتم  )753(

أبي عن أبيه عن أش�عث ع�ن جعف�ر ع�ن  مسعود بن الحسنة الثقفي أخبرهم ابنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني ثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم ثنا أبو سعيد الدشتكي حدثني أبي ثنا
 به وأشعث بن إسحاق بن سعد بن مالكقال الحافظ صدوق. -سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 ) 266/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )754(
 ) 469/ 1أيسر التفاسير للجزائري (  )755(
 ) وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الرواية.2923ح (  128/3سنن أبي داود  )756(



)144( 
(فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورّد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة 

756F

757(. 
 .أنها في حلف الجاهلية :لثالثوالسبب ا    

ك�ان الرج�ل ف�ي الجاهلي�ة يعاق�د الرج�ل فيق�ول:"دمي دم�ك، : قال، ﴾والذين عاقدت أيمانكم﴿فأخرج عبد الرزاق عن قتادة: 
فلما جاء اإلسالم بقي منهم ناس، فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم م�ن المي�راث، وه�و الس�دس،   .»وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك

 .)757F758( ﴾َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض  ﴿قال: لك بالميراث، فثم نسخ ذ
أنها نزلت في المهاجرين واألنصار حينما قدم المهاجرون المدين�ة فك�انوا يت�أخون م�ع األنص�ار عل�ى أن ي�رث ك�ل منهم�ا  :الرابع    

 .األخر
ك�ان المه�اجرون لم�ا ﴾والذين عاقدت أيمانكم ﴿.ورثةقال .﴾ولكل جعلنا موالي  ﴿ :فأخرج عن ابن عباس رضي هللا عنهما  

ولكل جعلن�ا  ﴿قدموا المدينة يرث المهاجر األنصاري دون ذوي رحمه لألخوة التي آخى النبي صلى هللا عليه و سلم بينهم فلما نزلت 
(ويوصي له من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ﴾والذين عاقدت أيمانكم ﴿قال ثم .نسخت.﴾موالي 

758F

759( . 
وك�ل األس�باب الم�ذكورة ف�ي ه�ذه اآلي�ة عل�ى ف�رض ص�حتها محتمل�ة ،وعلى ما تق�دم فه�ذه اآلي�ة منس�وخة بآي�ة المواريث 

 وداخلة في عموم اآلية وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
مما ترك�ه الوال�دان واألق�ارب م��ن ،ل�هأي ولك�ل إنس�ان جعلن�ا عص�بة يرث�ون ما﴾ولك�ل جعلن�ا م�والي مم�ا ت�رك الوال�دان واألقرب�ون ﴿ 

ف�أعطوهم حظه�م م�ن ،أي وال�ذين ح�الفتموهم ف�ي الجاهلي�ة عل�ى النص�رة واإلرث﴾وال�ذين عق�دت أيم�انكم ف�آتوهم نص�يبهم ﴿.المي�راث
س�خ فن،كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما اآلخر :الحسنقال ،وقد كان هذا في ابتداء اإلسالم ثم نسخ،الميراث

ك��ان المه��اجرون ح��ين ق��دموا المدين��ة ي��رث المه��اجري  :اب��ن عب��اسق��ال و ﴾وأوال األرح��ام بعض��هم أول��ى ب��بعض  ﴿هللا ذل��ك بقول��ه
 .نسخت ﴾ولكل جعلنا موالي  ﴿فلما نزلت ،بينهم  �باألخوة التي آخى رسول هللا ،األنصاري دون ذوي رحمه

(ء وسيجازيكم عليه أي مطلعا على كل شي ﴾إن هللا كان على كل شيء شهيدا ﴿
759F

760(. 
 

ُ بَۡعَضهُۡم َعلَىٰ  ﴿ َل ٱلَّ ُموَن َعلَى ٱلنَِّسآِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّٰ نِ  بَۡعضٖ  ٱلرِّ ُت قَٰ لَِحٰ لِِهۡمو فَٱلصَّٰ ٞت َوبَِمآ أَنفَقُوْا ِمۡن أَۡمَوٰ فِظَٰ ٌت َحٰ  تَٰ
تِي تََخافُوَن نُُشوَزهُ  ُو َوٱلَّٰ نَّ فَِعظُوهُنَّ َوٱۡهُجُروهُنَّ فِي ٱۡلَمَضاِجِع َوٱۡضِربُوهُنَّۖ فَإِۡن أَطَۡعنَُكۡم لِّۡلَغۡيِب بَِما َحفِظَ ٱلَّ

َ َكاَن َعلِيّٗ   ﴾ ۳٤ا ا َكبِيرٗ فََال تَۡبُغوْا َعلَۡيِهنَّ َسبِيًالۗ إِنَّ ٱلَّ
 

 .قوله تعالى: ( الرجال قوامون)   
ق�ال ف،تس�تعدي عل�ى زوجه�ا أن�ه لطمها � ج�اءت ام�رأة إل�ى النب�ي «: ق�الالحس�ن  أخرج ابن أبي ح�اتم ع�ن .269

(اآلية. فرجعت بغير القصاص ﴾الرجال قوامون على النساء ﴿ :فأنزل هللا  »القصاص  « :�رسول هللا 
760F

761( «. 
فجاءت تل��تمس ،أن رج��الً م��ن األنص��ار لط��م امرأت��ه «الحس��ن وف��ي بعض��ها  وأخ��رج اب��ن جري��ر م��ن ط��رق ع��ن .270

[ط��ه  ﴾وال تعج��ل ب��القرآن م��ن قب��ل أن يقض��ي إلي��ك وحي��ه﴿ت  بينهم��ا القص��اص فنزل��  �فجعل النب��ي ،القص��اص

 .)761F762(﴾الرجال قوامون على النساء﴿ :ونزلت،]114
(ابن جريج والسدي وأخرج نحوه عن  .271

762F

763(. 
ي�ا رس�ول  :ل�هقال�ت رجل من األنص�ار ب�امرأة ل�ه ف �أتى النبي    «قال: وأخرج ابن مردويه عن علي  .272

الرج��ال قوام�ون عل��ى  ﴿ف�أنزل هللا:  »ل��يس ل�ه ذل��ك «هللا رس�ول ق��ال ف،ف��أثر ف�ي وجهي هللا  إن�ه ض�ربني
(اآلية ﴾النساء

763F

(فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً .» )764
764F

765( . 
 
 ]تعليق[
فجاءت إل�ى ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار بعضها يشهد لبعض في كون سبب نزول ه�ذه اآلي�ة ف�ي رج�ل لط�م زوجت�ه 

ولكن ال ،لت اآلية موضحة أنها ال قصاص عل�ى الرج�ل إذا أدب زوجت�ه بمث�ل ه�ذافلما حكم بينهما بالقصاص نز،تشكو إليه �النبي 
روى الطب�ري ع�ن عط�اء ،ب�أن ال يك�ون مبرح�اً  ﴾ واض�ربوهن ﴿بد أن يرعى في التأديب أصول الضرب الم�ذكورة ف�ي قول�ه تع�الى 

_______________ 
 )280/ 8(تفسير الطبري) ( جامع البيان  )757(
 )451/ 1تفسير عبدالرزاق الصنعاني (  )758(
 ) 125/ 3صحيح البخاري (  )759(
 )177/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )760(
 وإسناده صحيح عن الحسن لكنه مرسل. 58/5تفسير ابن جرير  940/3تفسير ابن أبي حاتم   )761(
 ن وكيع متكلم فيه مع إرسال الحسنوفي إسناده سفيان ب 58/5تفسير ابن جرير  )762(
 وفي إسناد ابن جريو سنيد،وفي إسناد السدي أسباط 58/5تفسير ابن جرير  )763(
وفي�ه محم�د ب�ن محم�د ب�ن األش�عث الك�وفي مت�روك الح�ديث ل�ه من�اكير وأباطي�ل وموض�وعات،وفيه أيض�ا موس�ى ب�ن  1ج: 492ذكر إسناده الح�افظ اب�ن كثي�ر رحم�ه هللا   )764(

 موسى منكر الحديث.إسماعيل بن 
سناده من تقدم،فالراجح قول المؤلف: فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا فيه نظر فإن المرسل لم يشد عضه مسند قائم اإلسناد بل كما ترى اتكأت مراسيله على حديث في إ )765(

 رد ما قواه المؤلف 



)145( 

 

(بالسواك ونحوه : قالقلت البن عباس: ما الضرب غير المبرح؟  ،قال
765F

766( . 
فأخرج مقات�ل ف�ي تفس�يره أنه�ا نزل�ت ف�ي س�عد ب�ن .الروايات في تسمية هذا الرجل الذي ضرب زوجتهوقد وقعت بعض  

وذلك أنه لطم ،وهما من األنصار من بني الحارث بن الخزرج،وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير،من النقباء،عمرو الربيع بن
' لتق�تص م�ن زوجه�ا  : �النب�ي ق�ال ف،أنكحت�ه وأفرش�ته كريمت�ي فلطمها: ق�الف،�فانطلق أبوها معها إل�ى النب�ي  ،فأتت أهلها،امرأته

الرجال قوامون  ﴿:وقد أنزل هللا عز وجل،قد أتاني،عليه السالم،هذا جبريل،' ارجعوا : �النبي قال ثم ،فأتت مع زوجها لتقتص منه،'
   .»)766F767( ﴾على النساء 

ت عبد هللا بن أبي وزوجها ثابت بن قيس بن ش�ماس كان�ت ونقل عن أبي روق أنها نزلت في جميلة بنقال: وذكر الحافظ  
(نشزت عليه فلطمها فاستعدت عليه فنزلت 

767F

768(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .كما يقوم الوالة على الرعية،واإلنفاق والتوجيه،أي قائمون عليهن باألمر والنهي﴾الرجال قوامون على النساء  ﴿ 
وخص�هم ب�ه م�ن الكس�ب ،أي بس�بب م�ا م�نحهم هللا م�ن العق�ل والتدبير ﴾ا م�ن أم�والهم بما فضل هللا بعض�هم عل�ى بع�ض وبم�ا أنفق�و ﴿

(واإلنفاق والتأديب ،فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعاية،واإلنفاق
768F

769(. 
 

ُ ِمن فَۡضلِهۦِۗ  ٱلَِّذيَن يَۡبَخلُوَن َويَۡأُمُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبُۡخِل َويَۡكتُُموَن َمآ َءاتَٰٮهُمُ  ﴿ فِِريَن َعَذابٗ  ٱلَّ ِهينٗ َوأَۡعتَۡدنَا لِۡلَكٰ  ﴾ ۳۷ا ا مُّ
 

 قوله تعالى: ( الذين يبخلون ) ـ اآلية.   

كان علماء بني إس�رائيل يبخل�ون بم�ا عن�دهم م�ن العل�م  «: قالسعيد بن جبير   أخرج ابن أبي حاتم عن .273
(اآلية ﴾الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴿ :فأنزل هللا

769F

770(  
اب�ن عب�اس  سعيد ع�ن أوعكرمة  محمد بن أبي محمد عن رير من طريق ابن إسحاق عنوأخرج ابن ج .274

ن�افع ب�ن أب�ي ن�افع وبح�ري ب�ن و كان كردم بن زي�د حلي�ف كع�ب ب�ن األش�رف وأس�امة ب�ن حبي�ب «: قال
يأتون رجاالً من األنصار ينصحون له�م فيقول�ون: ال ،عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت

لكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها وال تسارعوا في النفقة فإنكم ال تدرون ما يكون،ف�أنزل تنفقوا أموا
(وكان هللا  بهم عليما﴿إلى قوله   ﴾الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴿هللا فيهم: 

770F

771( ﴾ «. 
 
 ]تعليق[
لكن عموم اآلية ذم لك�ل م�ا ك�ان ،متجه ذكر المؤلف رحمه أثرين في سبب نزول هذه اآلية، وكالهما في بني إسرائيل وهو 

 .حاله كحال بني إسرائيل
فف�ي الس�نن والمس�ند وغيره�ا ع�ن أب�ي هري�رة .وكالهما مذموم ش�رعاً وعرف�اً ،والثاني بالمال،فاألثر األول فيه بخلهم بالعلم 

 )771F772( »من سئل عن علم فكتمه ألجمه هللا بلجام من نار يوم القيامة« : �رسول هللا قال : قال
الج�د ب�ن ق�يس  ق�الوا ؟من سيدكم يا بني س�لمة« :َرُسول هللاِ َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلَّمقال : قال،في مسند البزار َعن أبي هَُريرةو 

 .)772F773( »بل سيدكم بِْشر بن البراء بن معرور ؟وأي داء ادوأ من البخل: قالعلى أنا نبخله 
 ذه تنبيها على غيرها وبال التوفيق.وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في ذم البخل وذكرت فقط ه 
كانوا يأمرون س�فلة اليه�ود  :ورد في سبب نزولها ما ذكره مقاتل في تفسيره﴾ويكتمون ما أتاهم هللا من فضله ﴿وقوله تعالى  

م��ن ﴿يعني م��ا أعط��اهم  ،ع��ز وج��ل ﴾ ويكتم��ون م��ا آت�اهم هللا﴿ ،ومح�وه م��ن الت��وراة،خش��ية أن يظه��روه ويبينوه �محم��د  بكتم�ان أم��ر
(ونعته  �في التوراة من أمر محمد ﴾ فضله

773F

774(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
وي��أمرون غي��رهم بت��رك ،أي يمنع��ون م��ا أوج��ب هللا عل��يهم م��ن اإلنف��اق ف��ي س��بيل هللا﴾ال��ذين يبخل��ون وي��أمرون الن��اس بالبخ��ل ﴿

 .وهي مع ذلك عامة،لكم في الجهاد والصدقاتال تنفقوا أموا :واآلية فى اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون لألنصار،اإلنفاق
 .ويخفون نعته عليه السالم الموجودة في التوراة،أي يخفون ما عندهم من المال والغنى﴾ويكتمون ما آتاهم هللا من فضله ﴿
(أي هيأنا للجاحدين نعمة هللا عذابا أليما مع الخزي واإلذالل لهم  ﴾وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ﴿

774F

775( . 

_______________ 
 )315/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )766(
 )227/ 1(تفسير مقاتل بن سليمان   )767(
 )869/ 2العجاب في بيان األسباب (  )768(
 )177/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )769(
 وإسناده جيد لكنه مرسل. 951/3تفسير ابن أبي حاتم   )770(
 وإسناده ضعيف 86/5تفسير ابن جرير  )771(
 )29/ 5(    سنن الترمذي   )772(
 ) 333/ 14مسند البزار  (  )773(

المدينة المنورة الطبعة: األولى،( بدأت  الناشر: مكتبة العلوم والحكم  )18) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 17إلى  10اء من وعادل بن سعد (حقق األجز
 18م ) عدد األجزاء: 2009م،وانتهت 1988

 )229/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )774(
 )178/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )775(



)146( 
 

لَٰوةَ َوأَنتُۡم  ٤۲ ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَۡقَربُوْا ٱلصَّ َرٰى َحتَّٰى تَۡعلَُموْا َما تَقُولُوَن َوَال ُجنُبًا إِالَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّٰى يَٰ ُسَكٰ
ۡرَضٰىٓ  َن ٱلۡ  َجآَء أََحدٞ  أوۡ َعلَٰى َسفٍَر  أوۡ تَۡغتَِسلُوْاو َوإِن ُكنتُم مَّ نُكم مِّ َمۡستُُم ٱلنِّسَ  أوۡ َغآئِِط مِّ ُموْا  آَء فَلَۡم تَِجُدوْا َمآءٗ لَٰ فَتَيَمَّ

ا َغفُوًرا ا فَٱۡمَسُحوْا بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكۡمۗ ا طَيِّبٗ َصِعيدٗ  َ َكاَن َعفُّوً  ﴾٤۳إِنَّ ٱلَّ
 

 .قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا) ـ اآلية
ص�نع لن�ا عب�د ال�رحمن ب�ن ع�وف طعام�ا  «: ق�العل�ي  النسائي والحاكم ع�نروى أبو داود والترمذي و .275

فأخذت الخمر من�ا وحض�رت الص�الة فق�دموني فق�رأت: ق�ل ي�ا أيه�ا الك�افرون ال ،وسقانا من الخمرفدعانا 
ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال تقرب�وا الص�الة وأن�تم س�كارى حت�ى  ﴿ونحن نعبد ما تعبدون، ف�أنزل هللا: أعبد ماتعبدون  

 .» )775F776(﴾علموا ما تقولونت
  ﴾وال جنب�ا ﴿:نزل�ت ه�ذه اآلي�ة قول�ه «: ق�العل�ي  وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر ع�ن ]ك[ .276

(في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي
776F

777(«. 
فأص�ابتني جناب�ة ف�ي  �كن�ت أرج�ل ناق�ة رس�ول هللا   «: قالاألسلع بن شريك  وأخرج ابن مردويه عن .277

( ال  :ف�أنزل هللا �فذكرت ذل�ك لرس�ول هللا ،أمرض أوفخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت ،ليلة باردة
(تقربوا الصالة وأنتم سكارى)

777F

 اآلية كلها.   )778
ي�ا   «: ل�ي ذات ي�ومق�ال وأرح�ل ل�ه ف  �كن�ت أخ�دم النب�ي   «: ق�الاألس�لع   وأخرج الطبراني ع�ن ]ك[ .278

(أسلع قم فارحل
778F

قال فسكت رسول هللا وأتاه جبريل بآية الصعيد ف،بتني جنابةأصا :فقلت يا رسول هللا » )779
فقم��ت ،ف��أراني الت��يمم ض��ربة للوج��ه وض��ربة للي��دين إل��ى المرفقين،»ق��م ي��ا أس��لع فت��يمم  « :رس��ول هللا

(فتيممت ثم رحلت له
779F

780(  «. 
 فكانت،أن رج�االً م�ن األنص�ار كان�ت   أب�وابهم ف�ي المس�جد «وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبي�ب  .279

وال  ﴿فيري�دون الم�اء وال يج�دون مم�راً إال ف�ي المس�جد ف�أنزل هللا  قول�ه: ،تصيبهم جنابة وال م�اء عندهم
(جنبا إال عابري سبيل

780F

781( ﴾ «. 
 نزلت هذه اآلية في رجل من األنصار ك�ان مريض�اً فل�م يس�تطع «: قالوأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد  .280

وإن كن��تم مرض��ى   ﴿ :ف��أنزل هللا �ذل��ك لرس��ول هللا ف��ذكر ،ولم يك��ن ل��ه خ��ادم يناوله،أن يق��وم فيتوض��أ
(اآلية﴾

781F

782(. 
(  «قال: إبراهيم النخعي  ) وأخرج ابن جريرعن  گ(     .281

782F

 جراح�ة ففش�ت عل�يهم �أص�حاب النب�ي نال  )783
  )783F784(.»اآلية كلها   ﴾وإن كنتم مرضى﴿ :فنزلت �فشكوا ذلك إلى النبي ،ثم ابتلوا بالجنابة

 
 ]تعليق[
 .آثار في سبب نزوله هذه اآلية  تعالى سبعةذكر المؤلف رحمه هللا 

والحق أن هذه آية واحدة لكن فيها عدة مقاطع وفي كل منها أسباب للنزول فنفصل مقاطع هذه اآلية بما فيها من أسباب الن�زول عل�ى 
 النحو التالي 

وق�د ذك�ر في�ه آث�ر .﴾تعلم�وا م�ا تقول�ون  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم س�كارى حت�ى ﴿قوله تعالى  :المقطع األول 
وهو على ب�ن أب�ي طال�ب وروى بأن�ه ك�ان عب�د ال�رحمن ب�ن  –وما خلط فيه اإلمام ،عبد الرحمن بن عوف في دعوته بعض أصحابه

_______________ 
ح ( 389/1) سنن البيهقي الكبرى 7220ح (  158/4) وقال  حسن صحيح غريب،مستدرك الحاكم 3026ح (  238/5) سنن الترمذي  3671ح ( 325/3سنن أبي داود  )776(

عبد الرحمن السلمي  ) وإسناده صحيح ال إشكال فيهقال اإلمام أبو داود رحمه هللا حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان ثنا عطاء بن السائب عن أبي82ح (  56/1)  المنتخب 1698
 به. وعطاء بن السائب مختلط لكن الراوي عنه سفيان وهو ممن روى عنه قبل االختالط--عن علي بن أبي طالب 

محمد بن نحوه وفي إسناده  57/5وإسناده عنده حسن من رواية أبي بدر عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي وتفسير ابن جرير  959/3تفسير ابن أبي حاتم  )777(
 عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف وعن مجاهد نحوه

) المؤل�ف: أب�و القاس�م تم�ام ب�ن محم�د  5ح ( 32/1مس�ند المقل�ين   107/5) تفس�ير الطب�ري 11ح (  5/1) سنن البيهقي الكبرى  1431ح ( 216/4الضياء في المختارة   )778(
 لصحابة للتراث بطنطاالناشر: دار ا المحقق: مجدي فتحي السيدهـ  414وفاة  الدمشقي

وف�ي إس�ناده الربي�ع ب�ن ب�در،وقيل عليل�ة ب�ن ب�در ق�ال  50/2األوس�ط   65/7) الطبق�ات الكب�رى الب�ن س�عد  857ح ( 298/1المعج�م الكبي�ر  م1989-ه�ـ1410الطبعة: األول�ى،
الع�الء ب�ن الفض�ل ب�ن عب�د المل�ك المنق�ري ق�ال الح�افظ: ي بس�ند في�ه الحافظ:متروك وله طريق آخر ذكره الحافظ ف�ي اإلص�ابة،وفيه يحي�ى الحم�اني ض�عيف أيض�اً.ورواه البيهق�

 ضعيف
 1ج: 100فارحل بكسر الحاء أي شد على ظهر الناقة الرحل انظر مختار الصحاح  )779(
 الحديث السابق )780(
 عن شيخة المثنى بن الصباح وهو ضعيف الحديث باإلضافة إلى إرساله 97/5تفسير االطبري )781(
 مرسل. 3/ 961حاتم   تفسير ابن أبي)782(
 في المخطوط [أصاب] )783(
 مرسل ضعيف اإلسناد 106/5تفسير ابن جرير  )784(



)147( 

 

يَ�ا  ﴿فنزلت اآلية ناهية عن الصالة في حال السكر ثم نسخت اآلية بعد ذل�ك بتح�ريم ش�رب الخم�ر مطلق�اً بقول�ه تع�الى   -عوف نفسه 
ْيطَاِن فَاجْ  ْن َعَمِل الشَّ  ) سورة المائدة.90(﴾ تَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ

ليس�ت : ق�ال، ﴾الص�الة وأن�تم س�كارى ال تقرب�وا﴿وقد روى في هذه المقطع سبب آخر فأخرج اإلم�ام الطب�ري ع�ن الض�حاك: 
(لمن يقربها سكران من الشراب، إنما ُعنِي بها سكر النوم

784F

785( . 
" إذا نعس أحدكم في : قال �أن رسول هللا ،فروي البخاري وغيره عن عائشة.وهذا األثر على إرساله فله شواهد من السنة 

(اعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه "صالته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ن
785F

786(. 
وال ،ورجح اإلمام ابن جرير أن المراد بالسكر هو سكر الشراب وهو المتب�ادر إل�ى ال�ذهن م�ن إط�الق كلم�ة س�كر ف�ي اللغ�ة 

 مانع من حمل ذلك كذلك على النعاس ومقدمات النوم كما تقدم من حديث عائشة وهللا تعالى أعلم.
ص��نع رج��ل م��ن ،رب��ع آياتأنزل��ت ف��ي : ق��اله المقط��ع م��ا رواه اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن س��عد وورد ك��ذلك ف��ي س��بب ن��زول ه��ذ 

وذل�ك قب�ل ان ،فكان س�عد مغ�روز االنف،ثم افتخرنا فرفع رجل في لحى بعير فغرز به انف سعد،فاكلنا وشربنا حتى سكرنا،االنصار
س�عد ه�و اب�ن أب�ي وق�اص وإس�ناد ه�ذا األث�ر  :. قل�ت)786F787( ﴾ يا ايها ال�ذين امن�وا ال تقرب�وا الص�الة وأن�تم س�كارى﴿ :فنزلت،يحرم الخمر

 .صحيح
أول م�ا ن�زل ف�ي : ق�الوورد كذلك في سبب نزولها ما ذكره اإلمام ابن حجر وعزاه لعب�د ب�ن حمي�د ف�ي التفس�ير ع�ن عط�اء  

ال  :آخ�رونق�ال و،لمنافعه�ا الت�ي فيهانش�ربها  :بع�ض الن�اسقال ف،] اآلي�ة219 :[البق�رة ﴾يَْسئَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِس�رِ ﴿تحريم الخمر 
�الةَ َوأَْن�تُْم ُس�كارى﴿خير في شيء فيه إثم ثم نزل  نش�ربها  :بع�ض الن�اسق�ال ] اآلي�ة ف43 :[النس�اء ﴾يا أَيُّهَا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا ال تَْقَربُ�وا الصَّ

ي�ا أَيُّهَ�ا الَّ�ِذيَن آَمنُ�وا إِنََّم�ا اْلَخْم�ُر ﴿ :تآخرون ال خي�ر ف�ي ش�يء يح�ول بينن�ا وب�ين الص�الة م�ع المس�لمين فنزل�قال و،ونجلس في بيوتنا
 .)787F788( ﴾َواْلَمْيِسُر اآلية فانتهوا

 ﴾ وال جنباً إال عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴿قوله تعالى  :المقطع الثاني 
وق�د .اب إال آخ�ريعنى االجتياز ف�ي المس�جد م�ن ب�،إال عابري سبيل.ففي هذه اآلية النهي عن قرب الصالة وموضعها حال الجنابة    

 –أخرج المؤلف رحم�ه هللا ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة أث�ر يزي�د ب�ن أب�ي حبي�ب أن رج�االً م�ن األنص�ار كان�ت أب�وابهم ف�ي المس�جد 
 وهو أثر مرسل ولم أجد غيره .األثر

اء فتيمم��وا المس�تم النس��اء فل�م تج��دوا م� أوج��اء أح�د م��نكم م�ن الغ��ائط  أوعل��ي س�فر  أووإن كن��تم مرض�ى  ﴿ :المقط�ع الثال�ث 
 .﴾صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيدكم إن هللا كان عفواً غفوراً 

 .والث�اني أنه�ا نزل�ت ف�ي رج�ل م�ن األنص�ار.ف�روى أنه�ا نزل�ت ف�ي األس�لع.وقد ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة أسباب للنزول 
 �س�لع وعب�ر عن�ه ب�بعض أص�حاب النب�ي وك�ل ه�ذه األث�ار محتمل�ة فكونه�ا نزل�ت ف�ي األ .�والثالث أنها في بعض أصحاب النبي 

تشعر بأنها في السفر وبعض�ها  الرواياتفإن بعض هذه ،وتكون رواية رجل من األنصار هو نفسه األسلع متجه مع شيء من التكلف
 .وحكم هذه المسألة محله كتب الفقه،في الحضر

 .أخرجه البخاري ولم يذكره المؤلف ماوأصح من ذلك كله 
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا علي�ه و س�لم ف�ي بع�ض « قالت:عنها زوج النبي صلى هللا عليه و سلم عن عائشة رضي هللا  

ب�ذات الج�يش انقط�ع عق�د ل�ي فأق�ام رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم عل�ى التماس�ه وأق�ام الن�اس مع�ه  أوأسفاره حتى إذا كنا بالبيداء 
أال ت�رى م�ا ص�نعت عائش�ة أقام�ت برس�ول هللا ص�لى هللا  ق�الواك�ر الص�ديق فوليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أب�ي ب

فجاء أبو بكر ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم واضع رأس�ه عل�ى فخ�ذي ق�د  ؟عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء
م�ا ش�اء قال عائشة فعاتبني أبو بكر وقالت .ماءحبست رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم قال نام ف

هللا أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي وال يمنعن�ي م�ن التح�رك إال مك�ان رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم عل�ى فخ�ذي فق�ام 
ول ب�ركتكم ي�ا آل أب�ي أسيد بن حضير م�ا ه�ي ب�أقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين أصبح على غير ماء فأنزل هللا آية التيمم ف

(فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته قالت .بكر
788F

789(«.   
 .وهللا تعالى أعلم.بنى المصطلق في السنة السادسة من الهجرة أو،هذه بداية التيمم وقد كان ذلك في غزوة المريسيع :قلت 
 نزول وهللا تعالى أعلم.ويحتمل تأخر اآلية حتى حدوث كل المذكور آنفاً ليشمل جميع أسباب ال 
 

 ملخص ما تقدم 
 .أن هذه اآلية تشمل على عدة مقاطع لكل مقع منها أسباب النزول الخاصة بها

 وفيه ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ﴿فالمقطع األول 
 أربعة أسباب:

 .أنها نزلت في قصة عبد الرحمن بن عوف مع على وأصحابه -1
 س في الصالة.أنها في النعا -2
 أنها في قصة سعد بن أبي وقاص. -3
 .أنها في قول بعض المنافقين -4

 ﴾ { وال جنباً إال عابري سبيل حتى تغتسلوا:والمقطع الثاني
 وفيه سبب واحد أنه نزلت في رجال من األنصار كانت أبوابهم في المسجد.

_______________ 
 )377/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )785(
 )63/ 1صحيح البخاري (  )786(
 )958/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )787(
 )872/ 2العجاب في بيان األسباب (  )788(
 )91/ 1صحيح البخاري (  )789(



)148( 
 .اآلية -﴾وإن كنتم مرضى ﴿ :المقطع الثالث

 وفيها اربعة أسباب.
 .زلت في األسلعأنها ن -1
 .�انها نزلت في بعض أصحاب النبي  -2
 .أنها في رجل من األنصار -3
 .المؤمنين عائشة في غزوة بنى المصطلق أم أنها في قصة  -4

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
ل�ة ال يت�أتى ألن ه�ذه الحا،أي ال تص�لوا ف�ى حال�ة الس�كر ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقول�ون ﴿

 .معها الخشوع والخضوع بمناجاته سبحانه وتعالى
إال إذا كن��تم مس�افرين ول��م تج�دوا الم��اء ،أي وال تقربوه�ا وأن��تم جن�ب أي غي��ر ط�اهرين ﴾وال جنب�ا إال ع�ابري س��بيل حت�ى تغتس��لوا  ﴿

 .فصلوا على تلك الحالة بالتيمم
مسافرين وأنتم محدثون ح�دثا  أو،أي وإن كنتم مرضى ويضركم الماء﴾جاء أحد منكم من الغائط  أوعلى سفر  أووإن كنتم مرضى  ﴿

 .ولم تجدوا الماء،أصغر
 .هو الجماع :ابن عباسقال ﴾المستم النساء  أو ﴿
 .أي فلم تجدوا الماء الذي تتطهرون به ﴾فلم تجدوا ماء  ﴿
فتطهروا به وامس�حوا وج�وهكم ،لتراب الطاهرأي اقصدوا عند عدم وجود الماء ا﴾فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  ﴿

 .وأيديكم بذلك التراب
(أي يرخص ويسهل على عباده لئال يقعوا في الحرج  ﴾إن هللا كان عفوا غفورا  ﴿

789F

790( . 
 

 
َن أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن أُوتُوْا نَِصيبٗ  ﴿ لَةَ َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّواْ ا مِّ لَٰ ِب يَۡشتَُروَن ٱلضَّ بِيَل  ٱۡلِكتَٰ  ﴾٤٤ٱلسَّ

 
 قوله تعالى: ( ألم تر) ـ اآلية.   

وإذا كل�م كان رفاعة بن زي�د ب�ن الت�ابوت م�ن عظم�اء اليه�ود  «: قالابن عباس  أخرج ابن إسحاق عن  .282
ف�ي  ارعن�ا س�معك ي�ا محم�د حت�ى نفهم�ك ث�م طع�نق�ال: رسول هللا  صلى هللا   علي�ه وس�لم ل�وى لس�انه و

(( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللةفأنزل هللا فيه: ،اإلسالم وعابه
790F

791(  «. 
 
 ]تعليق[
ُعونَ�ةُ الحم�ق واالس�ترخاء ،في ق�ول رفاع�ة راعنا،ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحدا لنزول هذه اآلي�ة  والرعون�ة ه�ي الرُّ
)
791F

 .بالقول الشنيع � فأنزل هللا تعالى هذه اآلية مبينة ما كان عليه اليهود من العداء للنبي . )792
 .دوقد ذكر الثعلبي أنها نزلت في اليهو 

، ك��ان الرج��ل م��ن المش��ركين ﴾راعنا ليًّ��ا بألس��نتهم﴿ع��ن الض��حاك ف��ي قول��ه:ق��ال وروى اب��ن جري��ر أنه��ا نزل��ت ف��ي المش��ركين ف
ف معناه (يقول:"أرعني سمعك"! يلوي بذلك لسانه، يعني: يحرِّ

792F

793(. 
فأم�ا تعي�نهم ،واآلية نزلت في فري�ق م�ن أه�ل الكتاب،ذه اآلية ال يصح منه شيءكل ما ذكر من أسباب النزول في ه :قلت 

 .فهو إلى هللا تعالى وهللا تعالى أعلم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي أال تعج�ب ي�ا محم�د إل�ى ،االستفهام للتعجيب من سوء ح�الهم والتح�ذير ع�ن م�واالتهم ﴾ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب  ﴿

 وا حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهودالذين أعط
 ويؤثرون الكفر على اإليمان،أي يختارون الضاللة على الهدى ﴾يشترون الضاللة ﴿
 .أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق لتكونوا مثلهم﴾ويريدون أن تضلوا السبيل  ﴿
 ء اليهود الضالين منكم فاحذروهمأي هو تعالى أعلم بعداوة هؤال ﴾وهللا أعلم بأعدائكم  ﴿
فهو تع�الى يكف�يكم ،فثق�وا ب�ه واعتم�دوا علي�ه وح�ده،أي حس�بكم أن يك�ون هللا ولي�ا وناص�را لكم ﴾وكفى بال ولي�ا وكف�ى ب�ال نص�يرا  ﴿

  :قالمكرهم.. ثم ذكر تعالى طرفا من قبائح اليهود اللعناء ف
ويفس��رونه بغي��ر م��راد ،ه��ؤالء اليه��ود فري��ق يب��دلون ك��الم هللا ف��ي التوراةأي م��ن  ﴾م��ن ال��ذين ه��ادوا يحرف��ون الكل��م ع��ن مواض��عه ﴿

 .وأحكام الرجم وغير ذلك  �فقد غيروا نعت محمد،قصدا وعمدا،هللا
سمعنا ما قلته يا محمد وال  :مجاهدقال ،وعصينا أمرك،سمعنا قولك :أي ويقولون لك إذا دعوتهم لإليمان﴾ويقولون سمعنا وعصينا  ﴿

_______________ 
 )179/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )790(
 إسناده ضعيف 116/5تفسير ابن جرير  )791(
 – 1415الطبعة طبعة جديدة، بيروت –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون  تحقيق: محمود خاطر المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي )267مختار الصحاح (   )792(

 1عدد األجزاء:  1995
 )436/ 8تفسير الطبري) (جامع البيان (  )793(



)149( 

 

 .ا أبلغ فى الكفر والعنادوهذ،نطيعك فيه
ولكن ،واصله للخير أي ال سمعت مكروه�ا،والكالم ذو وجهين يحتمل الخير والشر،أي اسمع ما نقول ال سمعت﴾واسمع غير مسمع ﴿

 .بالموت أووهو دعاء بالصمم ،أي ال أسمعك هللا  �اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول 
  �فك�انوا س�خرية وه�زؤا برس�ول هللا ،اثناء خطابهم " راعنا " وهي كلمة سب من الرعونة وه�ي الحمقأى ويقولون فى  ﴾وراعنا ﴿

 :تعالىقال ولهذا ،ويظهرون به التوقير واالكرام،ينوون به الشتيمة واالهانة،يكلمونه بكالم محتمل
وهذا موجود حتى االن في  :ابن عطيةقال ،االسالموقدحا في ،أى فتال وتحريفا عن الحق الى الباطل ﴾ليا بالسنتهم وطعنا في الدين  ﴿

ويري��دون ب��ه ،مما ظ��اهره التوقير،ويحفظونهم م��ا يخ��اطبون ب��ه المس��لمين،وق��د ش��اهدناهم يرب��ون اوالده��م الص��غار عل��ى ذل��ك،اليهود
 .التحقير

 .أى عوضا من قولهم (سمعنا وعصينا)﴾سمعنا واطعنا  قالواولو انهم  ﴿
ذل�ك الق�ول اللطي�ف ب�دل   �للرس�ول  ق�الوان قولهم (غير مسمع وراعنا) أى ل�و ان ه�ؤالء اليه�ود أى عوضا ع ﴾واسمع وانظرنا  ﴿

 .ذلك القول الشنيع
 .وأعدل وأصوب،أي لكان قولهم هذا أفضل وأنفع ﴾لكان خيرا لهم وأقوم  ﴿
نهم هللا أي أبع�دهم هللا ع�ن اله�دى وع�ن فل�ذلك لع�،أي ولك�نهم ل�م يقول�وا م�ا ه�و أنفع ﴾ولكن لعنهم هللا بكف�رهم ف�ال يؤمن�ون إال قل�يال  ﴿

أي ض�عيفا ركيك�ا ال يعب�أ ب�ه وه�و إيم�انهم ب�بعض الكت�ب  :الزمخش�ريق�ال فال يؤمن�ون إال إيمان�ا قل�يال ،بسبب كفرهم السابق،رحمته
(سبحانه قال والرسل.. ثم توعدهم تعالى بالطمس وإذهاب الحواس ف

793F

794(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ  ﴿ ۡلنَا يَٰ قٗ َب َءاِمنُوْا بَِما نَزَّ ن قَۡبِل أَن نَّۡطِمَس ُوُجوهٗ ُمَصدِّ  أوۡ َعلَٰىٓ أَۡدبَاِرهَآ ا فَنَُردَّهَا ا لَِّما َمَعُكم مِّ
ِ َمۡفُعوًال  ۡبِتو َوَكاَن أَۡمُر ٱلَّ َب ٱلسَّ  ﴾ ٤۷نَۡلَعنَهُۡم َكَما لََعنَّآ أَۡصَحٰ

 
 .توا الكتاب ) ـ اآلية(يا أيها الذين أو :قوله تعالى    

عب�د هللا ب�ن  منهم،رؤس�اء أحب�ار اليه�ود �كل�م رس�ول هللا  «: ق�الاب�ن عب�اس  أخرج اب�ن إس�حاق ع�ن .283
فوهللا  إنك�م لتعلم�ون أن ال�ذي ،ي�ا معش�ر يه�ود اتق�وا هللا وأس�لموا  «له�م: ق�ال صوريا وكعب ب�ن أس�يد ف

 ﴾يا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا  بما نزلن�ا﴿:فيهم فأنزل هللا ،ما نعرف ذلك يا محمدقالوا: ف »جئتكم به الحق 
(اآلية

794F

795( «. 
 
 ]تعليق[
  .ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر ضعيف اإلسناد 

يا رس�ول ّهللا م�ا كن�ت : قالو،أتى عبد ّهللا بن سالم رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم قبل أن يأتي أهله فأسلم،لّما أنزلت هذه اآلية :وقيل
(أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي 

795F

796( . 
بم�ا م�ا تب�ين له�م أن�ه الح�ق وذل�ك بتص�ديقه  �فاآلية تحذير لليهود وأهل الكتاب من الكفر بما أنزل هللا تعالى على النب�ي  

 كتابهم الذي أنزل من عند هللا تعالى.
 

 ] تفسير مختصر لآلية[ 
 . �أي يا معشر اليهود آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على محمد  ﴾ين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يا ايها الذ﴿
 .أي مصدقا للتوراة ﴾مصدقا لما معكم  ﴿
وه�ذا ،حاجب) حتي تصير كاألدبار أوعين  أوأي نطمس منها الحواس من (أنف  ﴾من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها  ﴿

أي م�ن قب�ل أن نطم�س أبص�ارها ونمح�و آثاره�ا : ق�الوهو اختير الطبري حي�ث (اإلنسان وهو قول ابن عباس  تشويه عظيم لمحاسن
 فنسويها كأالقفاء فنجعل أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى.

ردة فمس��خهم هللا ق��،وهم ال��ذين اعت��دوا ف��ي السبت،أي نمس��خهم كم��ا مس��خنا أص��حاب الس��بت ﴾نلع��نهم كم��ا لعن��ا أص��حاب الس��بت  أو ﴿
 .وخنازير

(أي إذا أمر بأمر فإنه نافذ كائن ال محالة  ﴾وكان أمر هللا مفعوال  ﴿
796F

797(. 
 

ِ فَقَِد ٱفۡ  ﴿ لَِك لَِمن يََشآُءو َوَمن يُۡشِرۡك بِٱلَّ َ َال يَۡغفُِر أَن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذٰ  ﴾٤۸تََرٰىٓ إِۡثًما َعِظيًما إِنَّ ٱلَّ
 

  .ن هللا ال يغفر أن يشرك به)(إ :قوله تعالى
إن  قال ف،�جاء رجل إلى النبي  «: قالأبي أيوب األنصاري  عن ،] أخرج ابن أبي حاتم والطبراني گ[  .284

استوهب من�ه دين�ه  « : قال،يصلي ويوحد هللاقال: ؟ »وما دينه   «: قالالحرام  ال ينتهي عن لي ابن أخ

_______________ 
 )181/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )794(
 وإسناده إسناد ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد تقدم ضعفه. 124/5تفسير ابن جرير  )795(
 )324/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )796(
 )181/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )797(



)150( 
وجدته ش�حيحاً عل�ى : قالفأخبره ف �فأتى النبي ،أبى عليهفطلب الرجل ذلك منه ف،»فإن أبى فابتعه منه 

(إن هللا  ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴿فنزلت: ،دينه
797F

798(  ﴾«.  
 

 ]تعليق[ 
ولكن منهم��ا أس��باب ،وه��ذه اآلي��ة ف��ي ه��ذه الس��ورة تك��ررت م��رتين،ذك��ر المؤل��ف أث��راً واح��داً ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلية 

والش�رك ك�ذلك مقي�د بم�ا إذا م�ات العب�د علي�ه م�ن غي�ر ،على أن هللا تعالى يغفر الذنوب جميعاً مع ع�دا الش�رك بالفاألية دليل ،نزول
 توبة.

 وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه اآلية غير ما تقدم. 
رني حتى أسمع يا محمد أتيتك مستجيرا فأج: قالف �" أتى وحشى إلى النبي : قالفأخرج اإلمام الواحدي عن ابن عباس  

قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذ أتيتني مستجيرا فأن�ت ف�ي ج�واري حت�ى تس�مع ك�الم هللا  :�رسول هللا قال كالم هللا ف
وال�ذين ﴿ -حتى ن�زل  �فصمت رسول هللا  ؟فإني أشركت بال وقتلت النفس التي حرم هللا تعالى وزنيت، هل يقبل هللا مني توبة: قال

أرى ش�رطا : ق�الإل�ى آخ�ر اآلي�ة، فتاله�ا علي�ه  - ﴾ن مع هللا إلها آخر، وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال ب�الحق، وال يزن�ونال يدعو
 - ﴾إن هللا ال يغف�ر أن يش�رك ب�ه ويغف�ر م�ا دون ذل�ك لم�ن يش�اء﴿ -فلعلي ال أعمل صالحا أنا في جوارك حتى أسمع كالم هللا، فنزلت 

قل يا عبادي الذين أسرفوا عل�ى أنفس�هم ﴿ -ولعلى ممن ال يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كالم هللا فنزلت : قالفدعا به فتالها عليه، ف
(نعم اآلن ال أرى شرطا فأسلم ": قالف - ﴾ال تقنطوا من رحمة هللا

798F

799( . 
عل�ى انفس�هم ال تقنط�وا  يا عبادي ال�ذين اس�رفوا﴿ :لما نزلت هذه اآلية: قالوأخرج ابن أبي حاتم عن عبد هللا بن عمر انه  

ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر م�ا دون ذل�ك لم�ن ﴿: قالف   �فكره ذلك النبي  ،والشرك يا نبي هللا: قالف،فقام رجل ﴾من رحمة هللا
   )799F800(﴾يشاء

ل�زور، ال نَُشك في قاتِل النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد ا �"كنا معشر أصحاب النبي  :وأخرج ابن جرير عن ابن عمر 
حم، حتى نزلت هذه اآلية: (، فأمسكنا عن الشهادة.  ﴾إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴿وقاطع الرَّ

800F

801(«. 
َ ال يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ ﴿نزلت هذه اآلية في اليهود  :مقاتلقال و   .)801F802( ﴾ إِنَّ هللاَّ
فلم�ا ك�ان م�ن ،فبلغ�ه أن ف�ي بيت�ه ذهبا،فأحس�ن نزله،نزل على الحجاج بن ع�الط السلمى،فلما قدم طعمة مكة :مقاتلقال و 

فلما دخ�ل ،وأراد أن يأخذ الذهب وفي البيت مسوك يابسة مسوك الشاء قد أصابها حر الشمس ولم ت�دبغ،الليل خرج فنقب حائط البيت
 ،وأحاطوا بالبيت،ة المسوك في صدره عند النقبفسمعوا قعقع،البيت من النقب وطئ المسوك

وكانوا ،فأراد أه�ل مك�ة أن يرجم�وه فاس�تحيا الحج�اج لض�يفه،فلم�ا خ�رج إذا ه�م بض�يفهم طعم�ة،اخرج فإن�ا ق�د أحطن�ا بالبيت :ونادوه
ويص��نع م��ا يص��نعون حت��ى م��ات عل��ى ،فخرج م��ن مك��ة، فلح��ق بح��رة بن��ي س��ليم يعب��د صنمهم،يكرم��ون الض��يف ف��أهزوه وش��تموه

(﴾ إن هللا ال يغفر أن يشرك به ﴿ :فأنزل هللا عز وجل فيه،لشركا
802F

803(. 
 فهذه خمسة أسباب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف وعموم اآلية محتمل لتعدد هذه األسباب وهللا تعالى أعلم. :قلت 
وم�ن يش�رك ب�ال فق�د  ﴿ وقد وردت هذه اآلية في هذه السوردة م�رتين فه�ذا ه�و الموض�ع األول والموض�ع الث�اني خاتمت�ه 

 ثار الواردة في كلتا األيتين في هذا الموضع وبال التوفيق.ولم يذكره المؤلف وقد جمعت اآل ﴾ ضل ضالالً بعيداً 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
م�ن ش�اء م�ن ويغفر ما س�وى ذل�ك م�ن ال�ذنوب ل،أي ال يغفر الشرك أبدا ﴾إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ﴿

 .عباده
ق�د أبان�ت ه�ذه اآلي�ة أن ك�ل ص�احب  :الطبريقال ،أي من أشرك بال فقد أختلق إثما عظيما﴾ومن يشرك بال فقد افترى إثما عظيما ﴿

مع ،ما ل�م تك�ن كبيرت�ه ش�ركا ب�ال.. ث�م ذك�ر تع�الى تزكي�ة اليه�ود أنفس�هم،ففي مشيئة هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه علي�ه،كبيرة
(سبحانه قال كفرهم وتحريفهم الكتاب ف

803F

804(. 
 

ُ يَُزكِّي َمن يََشآُء َوَال يُۡظلَُموَن فَتِيًال  ﴿ وَن أَنفَُسهُمو بَِل ٱلَّ  ﴾ ٤۹أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن يَُزكُّ
 

 قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزكون) ـ اآلية.   
ويقرب�ون يه�ود يق�دمون ص�بيانهم يص�لون به�م كان�ت ال «: ق�الاب�ن عب�اس  ع�ن ،أخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم .285

(ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ﴿ :فأنزل هللا،قربانهم يزعمون أنهم ال خطايا لهم وال ذنوب
804F

805( ﴾ «. 
(عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم  وأخرج ابن جرير نحوه عن   .286

805F

806(   . 

_______________ 
 ) وفي إسناده واصل بن السائب ضعفه الهيثمي في زوائده وابن حجر في تقريبه. 4063ح (   177/4لمعجم الكبير ا 971/3تفسير ابن أبي حاتم   )798(
 )227أسباب النزول للواحدي (   )799(
 )449/ 8) جامع البيان (تفسير الطبري) (970/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )800(
 ) 450/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )801(
 )233/ 1ر مقاتل بن سليمان (تفسي  )802(
 ) 257/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )803(
 )182/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )804(
 في إسناده ابن لهيعة ضعيف. 127/5تفسير ابن أبي حاتم   )805(
 وكلها مراسيل باإلضافة إلى ضعف إسناد بعضها 127/5تفسير ابن جرير  )806(



)151( 

 

 
 ]تعليق[
وه�و تزكي��ة اليه�ود أنفس��هم وأبن�ائهم ب��أن هللا تع�الى س��يغفر  .اآلي��ةذك�ر المؤل��ف رحم�ه هللا أث��راً واح�داً ف��ي س�بب ن��زول ه�ذه   

 وأنه يهب أبنائهم الشفاعة لهم يوم القيامة.،خطايهم كما يغفر خطايا صبيانهم
ي�ا محم�د ه�ل عل�ى أوالدن�ا : ق�الوابأطف�الهم و �نزلت في رجال من اليه�ود أت�وا رس�ول هللا «الكلبي: قال  :وأخرج الواحدي 

والذي نحلف به م�ا نح�ن إال كهيئ�تهم، م�ا م�ن ذن�ب نعمل�ه بالنه�ار إال كف�ر عن�ا باللي�ل، وم�ا م�ن ذن�ب : قالواال، فقال  ؟هؤالء من ذنب
 . )806F807( »نعمله بالليل إال كفر عنا بالنهار، فهذا الذي زكوا به أنفسهم

 وورد سبب آخر لنزول هذا اآلية أنها في اليهود والنصاري جميعا. 
 ق�الواو﴿ ﴾ نح�ن أبن�اء هللا وأحب�اؤه ق�الواالذين ﴿هم اليهود والنصارى : قال.الحسن البصري في هذه اآلية فأخرج عبد الرزاق عن     

 .)807F808( ﴾ نصارى أولن يدخل الجنة إال من كان هودا 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
واالس��تفهام  ؟ة والتق��وىويص��فونها بالطاع��،أي أل��م يبلغ��ك خب��ر ه��ؤالء ال��ذين يم��دحون أنفسهم ﴾أل��م ت��ر إل��ى ال��ذين يزك��ون أنفس��هم  ﴿

 .ال ذنوب لنا: قالوا[ نحن أبناء هللا وأحباؤه ] و قالواذلكم أعداء هللا اليهود زكوا أنفسهم ف :قتادةقال ،للتعجيب من أمرهم
 يزكي المرتض�ين م�ن عب�اده،فهو أعل�م بحق�ائق األم�ور وغوامض�ها،أي ليس األمر بتزكيتهم بل بتزكية هللا ﴾بل هللا يزكي من يشاء  ﴿

 .ال اليهود األشرار،وهم األطهار األبرار
إن هللا ال يظل�م  ﴿وه�و مث�ل للقل�ة كقول�ه ،وهو الخيط الذي في شق النواة،أي ال ينقصون من أعمالهم بقدر الفتيل ﴾وال يظلمون فتيال  ﴿

 ﴾.ذرة قال مث
في ت�زكيتهم ،ي�ف اختلق�وا عل�ى هللا الك�ذبأي انظر يا محم�د ك،هذا تعجيب من افترائهم وكذبهم ﴾أنظر كيف يفترون على هللا الكذب ﴿

 .؟وزعمهم أنهم أبناء هللا وأحباؤه،أنفسهم
(جرما بينا ومنكرا عظيما ،أي كفى بهذا االفتراء ﴾وكفى به إثما مبينا  ﴿

808F

809(. 
 

ُغوِت َويَ ا يبٗ أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن أُوتُوْا نَصِ  ﴿ ِب يُۡؤِمنُوَن بِٱۡلِجۡبِت َوٱلطَّٰ َن ٱۡلِكتَٰ ُٓؤَالِٓء أَۡهَدٰى ِمَن مِّ قُولُوَن لِلَِّذيَن َكفَُروْا هَٰ
ُ فَلَن تَِجَد لَهُۥ نَِصيًرا  ٥۱ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َسبِيًال  ُۖ َوَمن يَۡلَعِن ٱلَّ ٓئَِك ٱلَِّذيَن لََعنَهُُم ٱلَّ َن ٱۡلُمۡلِك  أَۡم لَهُۡم نَِصيٞب  ٥۲أُْولَٰ مِّ

َب  ٥۳نَقِيًرا ۡؤتُوَن ٱلنَّاَس ا الَّ يُ فَإِذٗ  ِهيَم ٱۡلِكتَٰ ُ ِمن فَۡضلِِهۦۖ فَقَۡد َءاتَۡينَآ َءاَل إِۡبَرٰ أَۡم يَۡحُسُدوَن ٱلنَّاَس َعلَٰى َمآ َءاتَٰٮهُُم ٱلَّ
ۡلًكا َعِظيمٗ  هُم مُّ   ﴾  ٥٤ا َوٱۡلِحۡكَمةَ َوَءاتَۡينَٰ

 
 قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا ) ـ اآلية.        

ق�ريش: أال قال�ت ،لما قدم كعب بن األشرف مك�ة «: قالابن عباس   مد وابن أبي حاتم عنأخرج أح]ك[ .287
(ترى هذا المنصبر المنبتر

809F

 ،من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية)810
إل�ى  ﴾م�ن الكت�ابأل�م ت�ر إل�ى ال�ذين أت�وا نص�يباً  ﴿:ونزل�ت ﴾إن شانئك ه�و األبت�ر﴿ :فنزلت فيهم،أنتم خير: قال

 .» )810F811(﴾نصيراً ﴿
 كان الذين حزبوا األحزاب من قريش وغطفان وبن�ي قريظ�ة «: قالابن عباس  وأخرج ابن إسحاق عن .288

حي��ي ب��ن أخط��ب وس��الم ب��ن أب��ي الحقي��ق وأب��و راف��ع والربي��ع ب��ن أب��ي الحقي��ق وأب��و عم��ارة وه��وذة ب��ن 
هؤالء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب  :قالوا،فلما قدموا على قريش،،وكان سائرهم من بني النضير،قيس

دينكم خير من دينه وأنتم أهدى من�ه ومم�ن : قالوادين محمد؟ فسألوهم ف أم األولى فاسألوهم أدينكم خير 
 .» )811F812( ﴾ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلى قوله ملكاً عظيماً ﴿ :اتبعه، فأنزل هللا 

أه�ل الكت�اب زع�م محم�د أن�ه  ق�ال  «: ق�الاب�ن عب�اس  وفي عنوأخرج ابن أبي حاتم من طريق الع ]ك[ .289
 أم ﴿ :! ف�أنزل هللا؟في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إال النكاح فأي ملك أفضل من ه�ذا أوتي ما أوتي

(اآلية  ﴾يحسدون الناس
812F

813(«. 
(عمر مولى عفرة نحوه أبسط منه وأخرج ابن سعد عن .290

813F

814(. 

_______________ 
 )103أسباب النزول للواحدي (   )807(
 )462/ 1تفسير عبدالرزاق الصنعاني (  )808(
 )182/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )809(
 في المخطوط [المنصب المنبت]  )810(
ح (  251/11) المعج�م الكبي�ر 11707ح (  524/6) سنن النسائي الكب�رى 6527ح (  534/14صحيح ابن حبان 133/5تفسير ابن جرير  973/3تفسير ابن أبي حاتم   )811(

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي ق�ال أخبرن�ا داود  ) وإسناده صحيح روي من غير وجه عن عكرمة عن ابن عباس قال اإلمام النسائي:11645
 فذكره -بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال

 بإسناد ابن إسحاق المتكرر.  135/5تفسير ابن جرير   )812(
 إسناده شديد الضعف.  978/3ن أبي حاتم  تفسير اب )813(
 عمر مولى عفرة مجهول.  5ج: 50قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )814(



)152( 
 
 ] تعليق[
أما األول والثاني ففي تزكية اليهود لكفار قريش وزعمهم أنهم أهدي من  .سبب نزول هذه اآلية ذكر المؤلف ثالثة آثار في 

وقد ،وقد رويت هذه اآلثار بسياق أطول مما ذكره المؤلف وهي تدور حول هذا المعنى.أصحابه فكذبهم هللا تعالى بقولهم �النبي 
ائل لكفار قريش مرة حيى بن أخطب ومرة كعب بن األشرف والظاهر عدد اإلمام ابن الجوزي أسباب النزول لهذه اآلية فجعل الق

 .أنه سبب واحد وكان ذهابهم جمعياً لكفار قريش فالتعبير عنهم باليهود أليق ليشمل كل هؤالء وهللا تعالى أعلم
فقد حسدته ،�ل هللا فالمراد بالناس في هذه اآلية هو رسو﴾يحسدون الناس أم  ﴿أما األثر الثالث وهو سبب نزول قوله تعالى  

فقد كان لداود مائة امرأة وروى أن سليمان ،اليهود على ما عنده من النساء وتجاهلوا ما كان لداود وسليمان صلى هللا عليهم وسلم
 فأفحمهم هللا تعالى بالحجة.،ألف كان له

ُ ِمْن فَْضلِهِ ْحُسدُ  َأم ﴿في قوله  :اإلمام الثعلبي بإسناد فيه ضعف عن أبي حمزة الثمالي أخرجوقد    ﴾ وَن النَّاَس َعلى ما آتاهُُم هللاَّ
لو كان نبي ،ال وّهللا ماله هّم إّال النساء،وّهللا ما يشبع من طعام،انظروا إلى هذا النبي :اليهودقالت ،يعني بالناس في هذه اآلية نبّي ّهللا 

فأكذبهم ّهللا تعالى ،لو كان نبيّا ما رغب في كثرة النساء: اقالوفحسدوه على كثرة نسائه وعيّروه بذلك ف،لشغله أمر النبوة عن النساء
فأخبرهم بما كان لداود وسليمان من ﴾ َوآتَْيناهُْم ُمْلكاً َعِظيماً ﴿يعني بالحكمة النبّوة. ،﴾فَقَْد آتَْينا آَل إِْبراِهيَم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمةَ ﴿: قالف

وعند ،ثالثمائة مهرية وسبعمائة سرية،ليه السالم) أنّه اجتمع عند سليمان ألف امرأةفأقرت اليهود لنبي ّهللا (ع،فوبّخهم لذلك،النساء
تسع نسوة؟ وكان  أوومائة امرأة عند رجل أكثر ،لهم رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم: ألف امرأة عند رجلقال داود مائة امرأة. ف

 ا.يومئذ تسع نسوة عند رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم فسكتو
أعرض  ﴾َوِمْنهُْم َمْن َصدَّ َعْنهُ ﴿يعني عبد ّهللا بن سالم وأصحابه ،يعني بمحمد صلّى ّهللا عليه وسلّم ﴾فَِمْنهُْم َمْن آَمَن بِهِ ﴿ :ّهللا تعالىقال 

(وقودا ﴾َوَكفى بَِجهَنََّم َسِعيراً ﴿عنه فلم يؤمن به 
814F

815(. 
عطى نبي هللا  أقوله  لعن مقات أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  اوقد ورد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف م 

 .)815F816( ﴾يحسدون الناس على ما اتاهم هللا من فضله أم ﴿ :هللا تعالىقال ف،فحسدته اليهود،بضع سبعين شاباً   �
 

 [تفسير مختصر لآليات]
أعطوا حظا من ،ام للتعجيب والمراد بهم أيضا اليهوداالستفه ﴾ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت  ﴿ 

 .وكل ما عبد من دون الرحمن،وهم مع ذلك يؤمنون باألوثان واألصنام،التوراة
أنتم أهدى سبيال من محمد وأصحابه !!  :أي يقول اليهود لكفار قريش ﴾ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال  ﴿

 تعالى إخبارا عن ضاللهمقال وكفرهم بكتاب هللا الذي بأيديهم ،بجهلهم وقلة دينهم،الكفار على المسلمين يفضلون :ابن كثيرقال 
 .أي طردهم وأبعدهم عن رحمته﴾الذين لعنهم هللا  أولئك ﴿
وهو  ؟نةومن يمنع عنه آثار اللع ؟فمن ينصره من عذاب هللا،أي من يطرده هللا من رحمته﴾ومن يلعن هللا فلن تجد له نصيرا  ﴿

 .العذاب العظيم
 .يعني ليس لهم من الملك شيء،وهذا على وجه اإلنكار ؟؟لهم حظ من الملك أم أي  ﴾لهم نصيب من الملك أم ﴿
والنقير مثل في القلة ،فإذا ال يؤتون أحدا مقدار (نقير) لفرط بخلهم،أي لو كان لهم نصيب من الملك ﴾فإذا ال يؤتون الناس نقيرا ﴿

 :سبحانهقال . ثم أنتقل إلى خصلة ذميمة أشد من البخل ف.وهو النكتة في ظهر النواة،ركالفتيل والقطمي
على النبوة، وحسدوا أصحابه على اإليمان   �حسدوا النبي  :ابن عباسقال  ﴾يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله  أم  ﴿

ويحسدون المؤمنين على  ؟بها محمدا وشرف بها العربالتي فضل هللا ،والمؤمنين على النبوة �بل أيحسدون النبي  :والمعني
 .؟ازدياد العز والتمكين

وأنزلنا عليهم الكتب ،أي فقد أعطينا أسالفكم من ذرية إبراهيم النبوة ﴾فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما  ﴿
 ؟بالحسد دون غيره ممن أنعم هللا عليهم �محمدا  فألي شيء تخصون،وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان

 .وإلزام لهم بما عرفوه من فضل هللا على آل إبراهيم �والمقصود الرد على اليهود في حسدهم للنبي 
وهم (قلة قليلة) ومنهم من أعرض فلم يؤمن وهم الكثرة  �أي من اليهود من آمن بمحمد ﴾فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه  ﴿

  ﴾.فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون  ﴿ة كقوله الكثير
على كفرهم وعنادهم.. ثم أخبر تعالى بما أعده للكفرة الفجرة من الوعيد ،أي كفى بالنار المسعرة عقوبة لهم ﴾وكفى بجهنم سعيرا  ﴿

(سبحانه قال والعذاب الشديد ف
816F

817(. 
 

ِت إِ  ﴿ نَٰ وْا ٱۡألََمٰ َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ ا يَِعظُُكم بِِهۦٓۗ إِنَّ  لَٰىٓ أَۡهلِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَن ٱلنَّاِس أَنإِنَّ ٱلَّ َ نِِعمَّ تَۡحُكُموْا بِٱۡلَعۡدِلو إِنَّ ٱلَّ
ا بَِصيرٗ  َ َكاَن َسِميَعۢ  ﴾٥۸ا ٱلَّ

 
 .اآلية -قوله تعالى: ( إن هللا  يأمركم )      

مك�ة دع�ا  �لم�ا ف�تح رس�ول هللا  «: ق�الاب�ن عب�اس  أب�ي ص�الح ع�ن أخرج ابن مردويه من طري�ق الكلب�ي ع�ن .291

_______________ 
 )329/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )815(
 )979/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )816(
 )182/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )817(



)153( 

 

ي�ا رس�ول هللا  : ق�الفأتاه به فلما بسط يده إليه ق�ام العب�اس ف  »أرني المفتاح «: قالفلما أتاه ،)817F818( عثمان بن طلحة
: ق�الف »ه�ات المفت�اح ي�ا عثم�ان  « : �رس�ول هللا ق�ال فكف عثمان يده ف،بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية

ف�دعا عثم�ان ب�ن طلح�ة ،فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ث�م ن�زل علي�ه جبري�ل ب�رد المفتاح،مانة هللاهاك بأ
(حتى فرغ من اآلية ﴾إن هللا  يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها﴿: قالفأعطاه المفتاح ثم 

818F

819(  «. 
ثم�ان ب�ن طلح�ة أخ�ذ نزلت هذه اآلي�ة ف�ي ع  «: قالابن جريج  حجاج عن وأخرج سنيد في تفسيره عن .292

عثمان فناول�ه ،الفتح فخرج وهو يتلو ه�ذه اآلي�ة ف�دعا  فدخل به البيت يوم،منه رسول هللا  مفتاح الكعبة
ف�داه أب�ي وأم�ي  :عمر بن الخطاب لما خرج رسول هللا من الكعبة وهو يتلو هذه اآلي�ةقال و: قالالمفتاح 

(ما سمعته يتلوها قبل ذلك
819F

 ت في جوف الكعبة  ظاهر هذه أنها نزل :قلت .)820
 

 ]تعليق[ 
وه��ذا ه��و ق��ول أكث��ر أه��ل  ي��ة وأنه��ا نزل��ت ف��ي عثم��ان ب��ن طلح��ةأورد المؤل��ف رحم��ه هللا أث��رين ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآل 

 .وقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين للنزول،التفسير
إن هللا ﴿لت في األمراء خاصةنز: قالعن شهر : قالروى ذلك اإلمام ابن جرير ،أنها نزلت في األمراء: فالسبب الثاني 

وأولى : قال. وقد رجح اإلمام اين جرير هذا القول ف)820F821(﴾يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
لُوا أمره في فيئهم هو خطاب من هللا والةَ أمور المسلمين بأداء األمانة إلى من وَ : قالهذه األقوال بالصواب في ذلك عندي، قوُل من 

 ﴿وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَْسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما َوعظ به الرعية  في:
ُسوَل َوأُولِي األْمِر ِمْنُكمْ  َ َوأَِطيُعوا الرَّ عية، وذكر عدة آثار في فأمرهم بطاعتهم، وأوصى الّراعي بالرعية، وأوصى الر،﴾أَِطيُعوا هللاَّ

(نفس المعنى وأنها نزلت في الوالة 
821F

822(. 
وابن ،وهو م����روي ع����ن أب����ي ب����ن كع����ب،اإلم����ام اب����ن الج����وزي وروى أنه����ا نزل����ت عام����ةق����ال أنه����ا عام����ة  :الثال����ث 

وغيره�ا فإنه�ا عام�ة ف�ي الودائ�ع ،واعلم أن نزولها على سبب ال يمنع عموم حكمها.واختاره القاضي أبو يعلى،وقتادة،والحسن،عباس
(من األمانات 

822F

823(. 
إن هللا ي�أمُركم أن ت�ؤدوا األمان�ات ﴿عن ابن عباس قول�ه:: قالذكر اإلمام ابن جرير آثراً عن ابن عباس وعده سبباً للنزول ف   

(يعني السلطان، يعظون النساء : قال، ﴾إلى أهلها
823F

أن اآلي�ة واألرج�ح ،.  قلت: وهذا تفسير بعموم اآلية وليس س�بباً للن�زول وهللا أعلم)824
 .نزلت في عثمان ابن طلحة لكن حكمها عام ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب وهللا تعالى أعلم

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
كما أن األمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواء ،الخطاب عام لجميع المكلفين ﴾إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  ﴿

يأمركم هللا أيها المؤمنون بأداء األمانات  :والمعني،الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة :الزمخشريقال ،العباد أوقوق هللا كانت ح
وهو يعم جميع األمانات الواجبة على اإلنسان من حقوق هللا عز ،يأمر تعالى بأداء األمانات إلى أهلها :ابن كثيرقال ،إلى أربابها

 .ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها،ة والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاوجل على عباده من الصال
 أي ويأمركم أن تعدلوا بين الناس في أحكامكم ﴾وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴿
 .أي نعم الشيء الذي يعظكم به ﴾إن هللا نعما يعظكم به  ﴿
(بصير بأفعالكم ،وعيد أي سميع ألقوالكمفيه وعد و ﴾إن هللا كان سميعا بصيرا  ﴿

824F

825( . 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَِطي ﴿ َزۡعتُۡم فِي َشۡيءٖ يَٰ ُسوَل َوأُْولِي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن تَنَٰ َ َوأَِطيُعوْا ٱلرَّ وهُ إِلَى ٱ ُعوْا ٱلَّ ِ فَُردُّ لَّ
ِ وَ  ُسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱلَّ لَِك َخۡيرٞ َوٱلرَّ  ﴾ ٥۹َوأَۡحَسُن تَۡأِويًال  ٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِرو َذٰ

 
 .قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا  ) ـ اآلية 

إذ بعث�ه ،نزلت هذه اآلية في عبد هللا  ب�ن حذاف�ة ب�ن ق�يس « : قالابن عباس  روى البخاري وغيره عن .293
(ف��ي س��رية ك��ذا أخرج��ه مختص��را �النب��ي 

825F

اب��ن  ال��داودي ه��ذا وه��م يعن��ي االفت��راء عل��ىال ق��و  .» )826
اقتحم�وا ف�امتنع بع�ض وه�مَّ : ق�الو فإن عبد هللا  بن حذاف�ة خ�رج عل�ى ج�يش فغض�ب فأوق�د ن�اراً ،عباس

_______________ 
عبد العزى العبدري الحجبي الحجازي شهد فتح مكة أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص زمن الحديبية وروى عنه عبد هللا  هو: عثمان بن طلحة بن عبد هللا بن   )818(

اليمني تحقيق:  المؤلف: الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد هللا الخزرجي األنصاري)  260خالصة تهذيب الكمال (  بن عمر وامرأة من بني سليم مات سنة اثنتين وأربعين
 1هـ مكان النشر: حلب/ بيروت عدد األجزاء:  1416عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية/دار البشائر سنة النشر: 

 ذكر إسناده ابن كثير في تفسيره وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد مرارا.  )819(
 مرسل 145/5تفسير ابن جرير   )820(
 )490/ 8ن (تفسير الطبري) (جامع البيا  )821(
 )492/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )822(
 )114/ 2زاد المسير (  )823(
 )491/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )824(
 )184/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )825(
ح  1/ 337) مسند أحمد 4194ح (  154/7)  سنن النسائي  2624ح ( 40/3) سنن أبي داود 1834ح (  3/ 1465) صحيح مسلم 4308ح (  1674/4صحيح البخاري  )826(
 ) 1040.ح ( 260/1) المنتفي من السنن  2746ح ( 131/5) مسند أبي يعلى  16379ح ( 155/8) سنن البيهقي الكبرى  3124(



)154( 
وإن كان�ت ،فإن كانت اآلية نزلت قبل فكيف يخص عبد هللا حذافة بالطاعة دون غي�ره: قالبعض أن يفعل 

 :م�ا قي�ل له�م ل�م تطيع�وه. وأج�اب الح�افظ اب�ن حج�روفي المعروف نزلت بعده فإنما قيل لهم إنما الطاعة 
فإنهم تنازعوا في امتثال األمر بالطاعة والتوق�ف ف�راراً  ﴾فإن تنازعتم في شيء﴿بأن المقصود في قصته 

(من النار فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى هللا  والرسول
826F

827(. 
وك�ان خال�د  أمي�راً  أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد ب�ن الولي�د «ابن جرير  وقد أخرج .294

(فأجار عمار رجالً بغير أمره فتخاصما فنزلت  
827F

828( «. 
 
 ]  تعليق[
وق�د رواه مقات�ل ب�ن س�ليمان .فمرس�ل وأما الث�اني ،ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية، أم�ا األول منهم�ا فص�حيح 

وبلغ العدو أمرهم ،فساروا حتى دنوا من الماء  فعرسوا قريبا،بعث خالد بن الوليد على سرية فيهم عمار بن ياسر: قالويل فبسياق ط
وق�د ،فهرب�وا ول�م يب�ق غيري،إن الق�وم س�معوا بكم،ي�ا أب�ا اليقظ�ان: قالف،وجاء ليال فلقى عمارا،فجمع متاعه،وبقى منهم رجل،فهربوا

فلم�ا أص�بح خال�د غ�ار ،فأقم،ينفعك :عم�ارق�ال ف ؟فهل اإلس�الم ن�افعي،وأن محمدا عبده ورس�وله،ال هللاوشهدت أال إله إ،تفسير أسلمت
ف�بم أن�ت تجي�ر دون�ي  :خال�دق�ال ،فقد أس�لم وه�و ف�ي أماني،خل عن هذا الرجل وماله :عمارقال ف،فلم يجد إال هذا الرجل وماله،بخيلة

ي�ا نب�ي هللا،  :خال�دق�ال ف،ونه�اه أن يجي�ر الثاني�ة عل�ى أمير،أم�ان عمار �النب�ي فلما رجع�ا إل�ى المدين�ة أج�از ،فاس�تبا،وأنا أمير عليك
ومن أبغض عمارا أبغضه ،فمن سب عمارا سب هللا،' ال تسب عمارا :لخالد �النبي قال ف.وشتم خالد عمارا،يسبني هذا العبد األجدع

فاعت��ذر ،فأت��اه خال��د فأخ��ذ بثوبه،' ق��م فاعت��ذر إلي��ه ' :ال��دلخ �النب��ي  قال ف،فق��ام ف��ذهب،فغض��ب عمار،وم��ن لع��ن عم��ارا لعن��ه هللا '،هللا
يعن�ي خال�د ب�ن ﴾يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأول�ي األم�ر منكم﴿ :فأنزل هللا عز وجل في عمار،فأعرض عنه،إليه

(فأمر هللا عز وجل بطاعة أمراء ،كان واله أمرهم �الوليد ؛ ألن النبي 
828F

829( . 
 .هل العلم في أولي األمر المأمور بطاعتهم علي أربعة أقوالاختلف أ :قلت

 .ومقاتل،والسدي،وابن عباس في رواية، وزيد بن أسلم،أبو هريرةقاله ،أنهم األمراء :الحافظ ابن الجوزي أحدهاقال  
وأبي ،والحس�������ن،وهو ق�������ول ج������ابر ب������ن عب������د هللا،عن اب������ن عب������اس،رواه اب������ن أب�������ي طلح������ة،أنه������م العلم������اء :والث������اني

 .عن مجاهد،ورواه خصيف،والضحاك،والنخعي،وعطاء،يةالعال
 .بكر بن عبد هللا المزنيقال وبه ،عن مجاهد،رواه ابن أبي نجيح،�أنهم أصحاب النبي  :والثالث
(وهذا قول عكرمة ،وعمر،أنهم أبو بكر :والرابع

829F

830(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي اطيع���وا هللا وأطيع���وا رس���وله بالتمس���ك بالكت���اب  ﴾األم���ر م���نكم  ي���ا أيه���ا ال���ذين آمن���وا أطيع���وا هللا وأطيع���وا الرس���ول وأول���ي ﴿ 

إذ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي قول�ه [ م�نكم ] دلي�ل عل�ى ،وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع هللا،والسنة
 .ا مسلمين صورة وشكالال أن يكونو،لحما ودما،يجب أن يكونوا مسلمين حسا ومعني،أن الحكام الذين تجب طاعتهم

ص�لى أي فإن اختلفتم في أمر من األمور فاحتكموا فيه إلى كتاب هللا وس�نة رس�وله  ﴾فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول ﴿
 هللا عليه وسلم.

إل��ى هللا  أي ف��ردوه،وهو ش��رط ح��ذف جواب��ه لدالل��ة م��ا س��بق،أي إن كن��تم م��ؤمنين حق��ا ﴾إن كن��تم تؤمن��ون ب��ال والي��وم اآلخ��ر  ﴿
 .إن كنت ابني فال تخالفني :كما يقول القائل،والغرض منه الحث على التمسك بالكتاب والسنة،والرسول

وأحس�ن عاقب�ة وم�آال.. ث�م ذك�ر تع�الى ص�فات ،خير لك�م وأصلح،أي الرجوع إلى كتاب هللا وسنة رس�وله ﴾ذلك خير وأحسن تأويال  ﴿
(سبحانه قال ة منه فالمنافقين الذين يدعون اإليمان وقلوبهم خاوي

830F

831(. 
  

ُغوِت  أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن يَۡزُعُموَن أَنَّهُۡم َءاَمنُوْا بَِمآ أُنِزَل إِلَۡيكَ  ﴿ َوَمآ أُنِزَل ِمن قَۡبلَِك يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُمٓوْا إِلَى ٱلطَّٰ
ُن أَن ۡيطَٰ َالۢ بَِعيدٗ  َوقَۡد أُِمُرٓوْا أَن يَۡكفُُروْا بِِهۦۖ َويُِريُد ٱلشَّ  ﴾ ٦۰ا يُِضلَّهُۡم َضلَٰ

 
 قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون) ـ اآلية.     

 كاهن��اً ك��ان أب��و ب��زره األس��لمي  «: ق��الأخ�رج اب��ن أب��ي ح��اتم والطبران��ي بس��ند ص��حيح ع��ن اب��ن عب��اس  .295

_______________ 
 254/8انظر فتح الباري  )827(
بع�ث  :«: أطيع�وا هللا وأطيع�وا الرس�ول وأول�ى األم�ر م�نكم ق�ال (مفض�ل ثن�ا أس�باط ع�ن الس�دي  قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: ثن�ا أحم�د   ب�ن 148  5تفسير الطبري/ )828(

عيينتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هرب�وا غي�ر رسول هللا سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر،فساروا قبل القوم الذين يريدون،فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو ال
هدت أن ال إل�ه إال هللا له،فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد،فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فق�ال: ي�ا أب�ا اليقظ�ان إن�ي ق�د أس�لمت وش�رجل أمر أه

ينفعك فأقم،فأقام،فلما أصبحوا أغ�ار خال�د فل�م يج�د  وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا،وإني بقيت فهل إسالمي نافعي غدا وإال هربت ؟ قال:عمار بل هو
نت تجير فاستبا وارتفعا إلى النبي،فأج�از أحداً غير الرجل فأخذه وأخذ ماله،فبلغ عمارا الخبر،فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل فإنه قد أسلم وهو في أمان مني، فقال خالد: وفيم أ

يا خال�د ال تس�ب عم�ارا فإن�ه م�ن   :«ستبا عند رسول هللا،فقال خالد: يا رسول هللا أتترك هذا العبد األجدع يسبني؟ فقال رسول هللا أمان عمار،ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فا
: (نزل هللا تع�الى قول�ه فغضب عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعت�ذر إلي�ه فرض�ي عن�ه،فأ  » سب عمارا سبه هللا ومن أبغض عمارا أبغضه هللا ومن لعن عمارا لعنه هللا 

 قلت: في إسناده ضعف يسير مع إرساله.  » )أطيعوا هللا  وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم 
 )237/ 1مقاتل بن سليمان (  )829(
 )116/ 2زاد المسير (  )830(
 )184/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )831(



)155( 

 

)
831F

م ت�ر إل�ى ال�ذين أل�﴿ :فتنافر إلي�ه ن�اس م�ن المس�لمين ف�أنزل هللا،يقضي بين اليه�ود فيم�ا يتن�افرون في�ه)832
 .»  )832F833(﴾إلى قوله (إال إحساناً وتوفيقاً  ﴾يزعمون أنهم آمنوا

ك�ان الج�الس ب�ن الص�امت  «ق�ال: عب�اس  اب�ن س�عيد ع�ن أووأخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم م�ن طري�ق عكرم�ة  .296
فدعاهم رج��ال م��ن ق��ومهم م��ن المس��لمين ف��ي ،ومعت��ب ب��ن قش��ير وراف��ع ب��ن زي��د وبش��ر ي��دعون اإلس��الم

أل�م ت�ر إل�ى  ﴿فأنزل هللا  ف�يهم:،فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية،�رسول هللا  خصومة كانت بينهم إلى
 .  »اآلية )833F834( ﴾الذين يزعمون

ق�ال ف ك�ان ب�ين رج�ل م�ن اليه�ود ورج�ل م�ن المن�افقين خص�ومة «: ق�الالش�عبي  أخرج اب�ن جري�ر ع�ن  .297
الرش�وة ف�ي الحك�م فاختلف�ا  إل�ى النب�ي ألن�ه  ق�د عل�م أن�ه ال يأخ�ذق�ال  أوأحاكمك إلى أهل دين�ك  :اليهودي

(واتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فنزلت 
834F

835(« . 
 
 ]تعليق[
وكلها ت�دور ح�ول وج�وب التح�اكم إل�ى هللا ،وهي أس�باب مختلف�ة لآلي�ة،روى المؤلف ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلي�ة 

فالتحاكم إل�ى هللا .غير ذلك أورئيس  أوسيد  أواء كاهن الذي هو كل ما يطاع من دون هللا سو ورسوله بدالً من التحاكم إلى الطاغوت
 ورسوله هو عالمة اإليمان والتحاكم إلى الطاغوت عالمة النفاق.

 .وقد ورد في سبب نزول اآلية غير ما ذكره المؤلف 
بن�ا  اليه�ودي: انطل�قق�ال فأخرج الواحدي عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خص�ومة، ف 

المنافق: بل نأتي كعب بن االشرف وهو الذى سماه هللا تعالى الطاغوت، فأبى اليهودي إال أن يخاصمه إل�ى رس�ول قال إلى محمد، و
لليهودي، فلما خرج�ا م�ن عن�ده لزم�ه  �فاختصما إليه، فقضى رسول هللا  ،�فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول هللا  ،�هللا 

اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى لي علي�ه فل�م ي�رض قال ق إلى عمر بن الخطاب، فأقبال إلى عمر، فننطل: قالالمنافق و
لهم�ا: روي�دا حت�ى أخ�رج ق�ال نع�م، ف: ق�ال ؟عم�ر للمن�افق، أك�ذلكق�ال بقضائه، وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي فجئت إليك مع�ه، ف

هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء : قالرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد، وإليكما، فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه، ثم خ
جبريل عليه السالم: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فس�مى الف�اروق قال هللا وقضاء رسوله، وهرب اليهودي، ونزلت هذه اآلية، و

)
835F

836( . 
م�وم اآلي�ة فن�زول اآلي�ة ف�ي ك�ل ه�ذه قلت: ه�ذه أربع�ة أس�باب ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وه�ي كم�ا ت�ري داخل�ة تح�ت ع 

 األسباب وارد وجائز وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
! أي أال تعج�ب م�ن ص�نيع ه�ؤالء ي اإليمان ثم ال يرضى بحك�م هللا تعجيب من أمر من يدع ﴾ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا  ﴿

 الذين يزعمون اإليمان.،المنافقين
 .وهو القرآن ﴾بما أنزل إليك  ﴿ 
 .وهو التوراة واإلنجيل﴾وما أنزل من قبلك ﴿
هو " كعب بن األشرف " أحد  :ابن عباسقال ،قال،أي يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت ﴾يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴿

 .سمي به إلفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السالم،طغاه اليهود
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ب�ال فق�د استمس�ك  ﴿أي والحال أنهم قد أمروا باإليمان بال والكفر بما سواه  ﴾ن يكفروا به وقد أمروا أ ﴿

 ﴾.بالعروة الوثقي 
(أي ويريد الشيطان بما زين لهم أن يحرفهم عن الحق والهدي  ﴾ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا  ﴿

836F

837(. 
  

ُموَك فِيَما َشَجَر بَۡينَهُۡم ثُمَّ َال يَِجُدوْا فِٓي أَنفُِسِهۡم َحَرجٗ ؤۡ فََال َوَربَِّك َال يُ  ﴿ ا قََضۡيَت َويَُسلُِّموْا ِمنُوَن َحتَّٰى يَُحكِّ مَّ ا مِّ
 ﴾ ٦٥ا تَۡسلِيمٗ 
 

 اآلية. –قوله تعالى:( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك) 
الزبي��ر رج��الً م��ن األنص��ار ف��ي ش��راج خاص��م   «: ق��العب��د هللا  ب��ن الزبي��ر   أخ��رج األئم��ة الس��تة ع��ن .298

األنص�اري: ي�ا رس�ول هللا أن ك�ان ق�ال ف »اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك  « �النبي قال ف،الحرة
اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ثم أرسل الم�اء   «قال: ابن عمتك؟! فتلون وجهه ثم 

_______________ 
 )901/ 2الزاي العجاب في بيان األسباب (رجح الحافظ أن هذا الرجل اسمه أبو بردة بالدال ال ب  )832(
) قال:الهيثمي في الزوائ�د رجال�ه رج�ال الص�حيح،قلت: ق�ال أب�و زرع�ة ف�ي ص�فوان ب�ن عم�رو ال�راوي ع�ن عكرم�ة: ال أظن�ه س�مع 12045ح (  373/11المعجم الكبير  )833(

 منهانظر جامع التحصيل عند ترجمت صفوان،ولم أجد تصريحه بالتحديث في أحد الروايات.
 لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي بين يدي )834(
 وإسناده صحيح غير أنه مرسل عن الشعبي،وعزاه الحافظ في الفتح إلى ابن راهوية في تفسيره،ولم أجده في الكتب المسنده مطبوعا  152/5تفسير الطبري  )835(
 )108أسباب النزول للواحدي (   )836(
 )185/ 1(صفوة التفاسير ـ للصابونى   )837(



)156( 
الزبير: فما أحس�ب ه�ذه  قال ،ر عليهما بأمر لهما فيه سعةوكان أشا،واستوعب للزبير حقه »إلى جارك 

         .» )837F838(﴾فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴿اآليات إال نزلت في ذلك 
خاصم الزبير رجالً إلى رس�ول   « قالت:سلمة  أم الطبراني في الكبير والحميدي في مسنده عن  وأخرج .299

ف��ال ورب��ك ال يؤمن��ون حت��ى ﴿ :فنزلت،ل إنم��ا قض��ى ل��ه ألن��ه اب��ن عمت��هالرج��ق��ال ف،فقض��ى للزبير �هللا 
(.  اآلية﴾يحكموك

838F

839(  . 
أنزل�ت ف�ي الزبي�ر ب�ن  : ق�الـ اآلي�ة.  ﴾ف�ال ورب�ك﴿ :ي قول�هف�سعيد بن المسيب  وأخرج ابن أبي حاتم عن .300

(أن يسقي األعلى ثم األسفل �فقضى النبي ،اختصما في ماء العوام وحاطب بن أبي بلعتة
839F

840( «. 
   �اختص�م رج�الن إل�ى رس�ول هللا   «: ق�الوأخرج ابن أب�ي ح�اتم واب�ن مردوي�ه ع�ن أب�ي األس�ود  ]ك[ .301

قض�ى ل�ي رس�ول  :الرجلقال ف،فأتيا إليه،الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطابقال ف،فقضى بينهما
أخ��رج إليكم��ا  عم��ر: مكانكم��ا حت��ىق��ال ف،نعم: ق��الأك��ذاك؟! : ق��الف،ردن��ا إل��ى عمرقال ف،عل��ى ه��ذا   �هللا 

ف�ال ﴿ :ردن�ا إل�ى عم�ر فقتل�ه، ف�أنزل هللا قال فخرج إليهما مشتمال على سيفه فضرب الذي ،فأقضي بينكما
(اآلية ﴾وربك ال يؤمنون

840F

مرسل غريب في إسناده ابن لهيع�ة ول�ه ش�اهد أخرج�ه دح�يم ف�ي تفس�يره م�ن .)841
 .أبيه طريق عتبة بن ضمرة عن

 
 ]تعليق[
وق�د رج�ح اإلم�ام الطب�ري الس�بب ،س�ببين م�ن أس�باب الن�زول له�ذه اآلية تش�تمل عل�ىة آث�ار ذكر المؤلف رحمه هللا أربع� 

ف�ال نس�تطيع إغف�ال ه�ذا الس�بب  ،لكن مع صحة إس�ناد قص�ة الزبي�ر،اآلخير بناء على أن سياق اآليات نزل في التحاكم إلى الطاغوت
 .وفي إسناده ضعف وإن ورد له شواهد فإن األول أقوىفتكون اآلية نزلت في األمرين على أن السبب الثاني في قصة عمر مرسل 

(فنقول بأن السبب األول هو األرجح والثاني داخل في عموم اآلية وهللا تعالى أعلم 
841F

842(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
يجعلوك حكم�ا حتى ،الالم لتأكيد القسم أي فوربك يا محمد ال يكونون مؤمنين ﴾فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴿ 

 .ويرضوا بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من األمور،بينهم
وينق�ادوا انقي�ادا تام�ا ك�امال ،أي ثم ال يجدوا في أنفسهم ضيقا م�ن حكمك ﴾ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  ﴿

(إلذعان فحقيقة اإليمان الخضوع وا،من غير معارضة وال مدافعة وال منازعة،لقضائك
842F

843(. 
 

ا فََعلُوهُ إِالَّ قَلِيلٞ  أوَولَۡو أَنَّا َكتَۡبنَا َعلَۡيِهۡم أَِن ٱۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡم  ﴿ ِرُكم مَّ ۡنهُمۖۡ  ٱۡخُرُجوْا ِمن ِديَٰ َولَۡو أَنَّهُۡم فََعلُوْا َما يُوَعظُوَن  مِّ
 ﴾٦٦ا هُۡم َوأََشدَّ تَۡثبِيتٗ ا لَّ بِهِۦ لََكاَن َخۡيرٗ 

 
 اآلية.—( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا) :ىقوله تعال

أخرج�وا  أو(ول�و أن�ا كتبن�ا عل�يهم أن اقتل�وا أنفس�كم  :لما نزل�ت: قالالسدي  وأخرج ابن جرير عن ]ك[ .302
وهللا  :اليهوديقال ف،ما فعلوه إال قليل منهم) افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود من دياركم

ثاب�ت وهللا  ل�و كت�ب هللا  علين�ا أن اقتل�وا أنفس�كم قال ف،ا أنفس�كم فقتلن�ا أنفس�نالقد كتب هللا علين�ا أن اقتل�و
 .» )843F844(﴾ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا﴿ :فأنزل هللا فيهم،لقتلنا أنفسنا

 
 ]تعليق[
 .شيء ثابت في سبب نزولها وهو أثر مرسل ولم يأت،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
 أوولو ان�ا كتبن�ا عل�يهم ان اقتل�وا انفس�كم   �لما نزلت اآلية على رسول هللا   «: قالوقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن  

_______________ 
) وابن  1363ح ( 644/3) والترمذي 5407ح (  238/8) والنسائي 3637ح (  315/3) وأبو داود  2357ح ( 4/ 1829) ومسلم 2231ح (  832/2أخرجه البخاري  )838(

) مس�ند أب�ي يعل�ى 11634ح (   6/ 153) والبيهق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى 24ح ( 1/ 203) واب�ن حب�ان ف�ي ص�حيحه  1419ح ( 165/1) وأحمد  في المسند 15ح (  7/1ماجة 
 وغيرهم.  5/ 159) تفسير الطبري 3110ح ( 205/4)  مسند الشاميين 519ح (  185) المنتخب 1021ح (  255) المنتقي  6814ح ( 189/12

ر ـ وذكر الحديثوجاء مبينا في رواية الطبران�ي ف�ي ) وإسناده صحيح غير أن عمرو بن دينار قال:أخبرني رجل من ولد أم سلمة،أن الزبي300ح (  143/1مسند الحميدي  )839(
) وفيه التصريح بذكر سلمة ب�ن أب�ي س�لمة ق�ال: 708.ح ( 656/2والمروزي في تعظيم قدر الصالة  159/5) والحديث أخرجه الطبري في تفسيره 652ح (  23/ 294الكبير 

بهقول�ه ه�ارون ب�ن عب�دة خط�أ ف�ي النس�خة والص�حيح --دينار عن سلمة رج�ل م�ن ول�د أم س�لمة ع�ن أم س�لمة  حدثنا هارون بن عبدة أنا عبد هللا بن الزبير ثنا سفيان ثنا عمرو بن
س�ند وب�اقي اإلس�ناد مش�هور رجال�ه هارون بن عبد هللا البزاز قال الحافظ ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وعبد هللا بن الزبير هو اإلمام الحميدي شيخ البخاري وص�احب الم

 ثقات
  مرسل. 994/3سير ابن أبي حاتم  تف )840(
 مرسل ضعيف اإلسناد.  994/3تفسير ابن أبي حاتم  )841(
 )908/ 2العجاب في بيان األسباب (  )842(
 )185/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )843(
 مرسل وفيه أسباط بن نصرعن السدي.  160/5تفسير ابن جرير  )844(



)157( 

 

 :�النب�ي  ق�ال ف،�فبلغ النب�ي  ،ل�و فع�ل ربن�ا لفعلن�ا :�ان�اس م�ن اص�حاب النب�ي  ق�ال اخرجوا من دياركم م�ا فعل�وه اال قلي�ل م�نهم 
(يمان اثبت في قلوب اهله من الجبال الرواسي اال

844F

845(«. 
(وقد وردت تسمية القائل عند مقاتل في تفسيره أنه عمر بن الخطاب 

845F

846(. 
ها بعد النزول. وهذا السبب المذكور عن السدي يحتمله س�ياق اآلي�ات لك�ن ال أس�تطيع قالقلت: وهذا ليس سبباً للنزول بل  

 أن أجزم به وهللا تعالى أعلم.
 ]ر مختصر لآليةتفسي[
أي لو فرض�نا عل�ى ه�ؤالء المن�افقين م�ا فرض�نا عل�ى م�ن ق�بلهم م�ن  ﴾اخرجوا من دياركم  أوولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم  ﴿ 

 .كما فرض ذلك على بني إسرائيل،والخروج من األوطان،وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس،األحكام الشاقة
 .أي ما استجاب وال انقاد إال قليل منهم لضعف إيمانهم ﴾ل منهم ما فعلوه إال قلي ﴿
لكان ،أي ولو أنه�م فعل�وا م�ا ي�ؤمرون ب�ه م�ن طاع�ة هللا وطاع�ة رس�وله ﴾ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا  ﴿

(وأبعد لهم عن الضالل والنفاق ،وأشد تثبيتا إليمانهم،خيرا لهم في عاجلهم آجلهم
846F

847(. 
 

َن ٱلنَّبِيِّ  ﴿ ُ َعلَۡيِهم مِّ ٓئَِك َمَع ٱلَِّذيَن أَۡنَعَم ٱلَّ ُسوَل فَأُْولَٰ َ َوٱلرَّ لِِحيَنو َوَحُسَن  َۧوَمن يُِطِع ٱلَّ هََدٓاِء َوٱلصَّٰ يقِيَن َوٱلشُّ دِّ َن َوٱلصِّ
ٓئَِك َرفِيقٗ  لَِك ٱۡلفَۡضُل ِمَن ٱ ٦۹ا أُْولَٰ ِ َعلِ َذٰ ِو َوَكفَٰى بِٱلَّ  ﴾  ۷۰ا يمٗ لَّ

 
 .اآلية -(ومن يطع هللا) :قوله تعالى

ي�ا : ق�الف،�ج�اء رج�ل إل�ى النب�ي  « قال�ت:أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ال بأس ب�ه ع�ن عائش�ة  .303
إلي من نفسي وإنك ألحب إلي من ولدي وإني ألك�ون ف�ي البي�ت ف�أذكرك فم�ا أص�بر  رسول هللا إنك ألحب

وموت�ك عرف�ت أن�ك إذا دخل�ت الجن�ة رفع�ت م�ع النبي�ين وأن�ي إذا  حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذك�رت م�وتي
وم�ن يط�ع هللا  ﴿ :شيئاً حتى نزل عليه جبري�ل به�ذه اآلي�ة �فلم يرد النبي ،دخلت الجنة خشيت أن ال أراك

(اآلية ﴾والرسول
847F

848( «.  
فارق�ك يا رسول هللا م�ا ينبغ�ي لن�ا أن ن �أصحاب محمد قال  «: قالمسروق  وأخرج ابن أبي حاتم عن  .304

(اآلية  -﴾ومن يطع هللا والرسول﴿ :فأنزل هللا،فإنك لو قد ُمتَّ لرفعت فوقنا ولم نرك
848F

849(«.  
ويوم القيام�ة يا نبي هللا  إن لنا منك نظرة في الدنيا : قالف �أتى فتى النبي  «: قالعكرمة  وأخرج عن .305

أن�ت مع�ي ف�ي  « : �رس�ول هللا  ل�هقال ف،ال نراك فإنك في الجنة في الدرجات العلى فأنزل هللا  هذه اآلية
(الجنة إن شاء هللا 

849F

850( «. 
(وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي  .306

850F

851(  . 
 
 ]تعليق[
وهي يشهد بعضها لبعض في كونها نزلت في خوف الص�حابة  .ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

فأخبرهم هللا تعالى أنه�م يس�تطيعون أن يكون�وا م�ع ،في اآلخرة لكون درجته تكون مع درجة النبيين �معوا برسول هللا من أن ال يجت
 . �إذا أطاعوا هللا والرسول جعلنا هللا مع النبي  �النبي 

 .�رسول هللا  وقد جاءت تسمية الرجل القائل في الرواية األولى عند اإلمام الواحدي من غير إسناد أنه ثوبان مولى  
وكان شديد الحب له قلي�ل الص�بر عن�ه، فأت�اه ذات ي�وم وق�د  ،�الكلبي: نزلت في ثوبان مولى رسول هللا قال :رحمه هللاقال  

يارس�ول هللا م�ابى م�ن ض�ر وال وج�ع غي�ر : ق�الف ؟له: يا ثوبان ما غي�ر لون�كقال تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، ف
ت إليك واستوحشت وحش�ة ش�ديدة حت�ى ألق�اك، ث�م ذك�رت اآلخ�رة وأخ�اف أن ال أراك هن�اك، الن�ي أع�رف أن�ك أني إذا لم أرك اشتق

ترفع مع النبيين، وأنى وإن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن ل�م أدخ�ل الجن�ة ف�ذاك أح�رى أن ال أراك أب�دا، ف�أنزل 

_______________ 
 )995/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )845(
 )240/ 1فسير مقاتل بن سليمان (ت  )846(
 )185/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )847(
وإسناده جيدقال  125/8 240/4) عن الشعبي مرسال  حلية األولياء  148ح ( 117/1) هناد في الزهد  52ح ( 53/1) المعجم الصغير 477ح (  153/1المعجم األوسط  )848(

عمرو الخالل المكي أبو عبد هللا حدثنا عبد هللا بن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن األسود  حدثنا أحمد بناإلمام الطبراني في الصغير: 
قال:  ]12559ح [12/  ص 86به. شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة وباقي اإلسناد ثقات،وله شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس المعجم الكبير --عن عائشة

فقال يا    �رجال أتى النبي  حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا ثابت بن عباس أبو بكر األحدب ثنا خالد بن عبد هللا عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن بن عباس أن
لجنة صرت دونك في المنزلة فشق ذلك علي وأحب أن أكون رسول هللا إني ألحبك حتى إني ألذكرك فلوال أني أجئ فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج فأذكر أني إن دخلت ا

وفي  »فتالها عليه   �شيئا فأنزل هللا عز وجل [ ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم ] اآلية فدعاه رسول هللا    �معك في الدرجة فلم يرد رسول هللا 
] حدثنا قال معاوية بن عمرو 31774ح [  324ص  6مرسل عند ابن أبي شيبة في المصنف مصنف ابن أبي شيبة ج  إسناده عطاء بن السائب تقدمت ترجمته،وله شاهد آخر

أو من شاء هللا منهم يا رسول هللا ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو مت    �قال ثنا زائدة بن قدامة عن منصور عن مسلم عن مسروق قال قال أصحاب رسول هللا 
أولئك رفيقا ] فالحاصل أن الحديث فوقنا فلم نرك فأنزل هللا [ ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفعت 

 حسن بشواهده
 مرسل.  997/3تفسير ابن أبي حاتم  163/5تفسير ابن جرير  )849(
 اية سعيد بن جبير مرسال،وفي إسناده ابن حميد ورواية مسروق تقدمت في الذي قبلهامن رو 163/5تفسير ابن جرير  )850(
 رواية السدي وقتادة والربيع أخرجها الطبري في المصدر السابق وهي مراسل كما تري )851(



)158( 
(هللا تعالى هذه اآلية 

851F

852(. 
بم�ا ال نس�تطيع أن نروي�ه ف�ي  �ذلك ال سيما وقد عرفت محب�تهم للنب�ي  قالواواحد من الصحابة  يحتمل أن يكون غير :قلت 

 .فتكون اآلية نزلت في عدد منهم وهللا تعالى أعلم،هذا الكتاب من األخبار عن محبتهم
 .وقد سمي كذلك في بعض طرق الروايات الواردة في سبب نزول هذه اآلية عبد هللا بن زيد صاحب األذان 
وه�و ال�ذي رأى ،�للنب�ي قال ،عب�د هللا ب�ن زي�د ب�ن عب�د رب�ه األنص�اري :مقاتل: نزلت في رج�ل م�ن األنص�ار يس�مىقال ف 

فلم ينفعن�ا ش�يء حت�ى نرج�ع ،إذا خرجن�ا م�ن عن�دك إل�ى أهالين�ا اش�تقنا إلي�ك :رضى هللا عنهم�ا،األذان في المنام مع عمر بن الخطاب
م�ع ال�ذين  أولئ�كوم�ن يط�ع هللا والرس�ول ف ﴿ :فأنزل هللا عز وج�ل ؟برؤيتك إن دخلنا الجنةفكيف لنا ،فذكرت درجاتك في الجنة،إليك

 .)852F853( ﴾ أنعم هللا عليهم من النبيين
فجعل ق�ول ثوب�ان س�بباً وق�ول الص�حابة ،وهذا يؤيد ما ذكرناه. لكن جعل اإلمام ابن الجوزي ثالث�ة أس�باب لن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 وهللا تعالى أعلم. سبباً وقول رجل من الصحابة سبباً 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي وم��ن يعم��ل بم��ا أم��ره هللا ب��ه ورس��وله ويجتن��ب م��ا نه��ي هللا عن��ه  ﴾م��ع ال��ذين أنع��م هللا عل��يهم  أولئ��كوم��ن يط��ع هللا والرس��ول ف﴿ 

 .فإن هللا عز وجل يسكنه دار كرامته في دار الخلد مع المقربين،ورسوله
والص��ديقين ،وهم األنبي��اء األطهار،أي م��ع أص��حاب المن��ازل العالي��ة ف��ي اآلخ��رة ﴾ص��الحين م��ن النبي��ين والص��ديقين والش��هداء وال﴿

 .ثم مع بقية عباد هللا الصالحين،وهم أفاضل أصحاب األنبياء والشهداء األخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل هللا،األبرار
س��معت  قال�ت:عن عائش�ة رض��ي هللا عنه�ا ،ب�راراأل أولئ��كوحس�ن رفي�ق ،أي ونعم�ت رفق�ة ه��ؤالء وصحبتهم ﴾رفيق��ا أولئ�كوحس�ن ﴿

 .فعلمت أنه خير ﴾مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  ﴿في شكواه التي قبض فيها يقول   �النبي
 إنما هو بمحض فضله تعالى،أي ما أعطيه المطيعون من األجر العظيم ﴾ذلك الفضل من هللا  ﴿
(وكفى بال شهيدا ،عالما بمن يستحق الفضل واإلحسان،أي وكفى به تعالى مجازيا لمن أطاع ﴾عليما وكفى بال  ﴿

853F

854(. 
 

ا ُكتِ  ﴿ َكٰوةَ فَلَمَّ لَٰوةَ َوَءاتُوْا ٱلزَّ ۡنهُۡم  يقٞ إَِذا فَرِ  َب َعلَۡيِهُم ٱۡلقِتَالُ أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن قِيَل لَهُۡم ُكفُّٓوْا أَۡيِديَُكۡم َوأَقِيُموْا ٱلصَّ مِّ
 ِ ۡرتَنَآ إِلَٰىٓ أََجلٖ  َعلَۡينَا ٱۡلقِتَالَ َربَّنَا لَِم َكتَۡبَت وقالوا أََشدَّ َخۡشيَٗةو  أوۡ يَۡخَشۡوَن ٱلنَّاَس َكَخۡشيَِة ٱلَّ ُع  قَِريبٖۗ  لَۡوَالٓ أَخَّ قُۡل َمتَٰ

ۡنيَا قَلِيٞل   ﴾۷۷وَن فَتِيًال لَِّمِن ٱتَّقَٰى َوَال تُۡظلَمُ  َوٱۡألِٓخَرةُ َخۡيرٞ ٱلدُّ
 

 .قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) ـ اآلية
يا : قالواف �أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي  «أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس  .307

 »ا الق�وم إن�ي أم�رت ب�العفو ف�ال تق�اتلو«قال: ،نبي هللا  كنا في عز ونحن مشركون فلما آمن�ا ص�رنا أذل�ة
(ـ اآلي�ة﴾�ألم تر إلى الذين قي�ل له�م كف�وا أيديكم﴿فأنزل هللا ،فلما حوله هللا إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا

854F

855( 
«. 

 
 ]تعليق[
لكن عبد الرحمن بن عوف ليس ممن .ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر حسن اإلسناد 

ذكر الحافظ أن اآلية نزلت في بعض ممن لم يرسخ اإليمان في قلبه من المهاجرين وعبد الرحمن من فقد . اآلية منزلت فيه
(الراسخين في اآليمان

855F

(. وقيل نزلت في قوم من المنافقين ذكر ذلك الثعلبي )856
856F

.قلت يجمع بين ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف سأل )857
 بعض المنافقين. أووا إلى المدينة وكتب هللا عليهم القتال كرهه بعضهم القتال مع بعض ممن لم يرسخ في قلبه اإليمان فلما هاجر

 وفي سبب نزول اآلية غير ما ذكره المؤلف فقيل أنها نزلت في اليهود. 
التبعتم الشيطان ﴿إلى قوله: ﴾ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة﴿ذكر ذلك اإلمام ابن جرير في تفسيره عن مجاهد:

(، ما بين ذلك في اليهود ﴾ال قليالإ
857F

858(. 
 .وقيل نزلت محذرة للصحابة أن ال يكونوا كمن تقدم من األمم 
روى ،فُحّذرت هذه األّمة من مثِل حالهم،اإلمام ابن الجوزي أنها نزلت واصفةً أحوال قوٍم كانوا في الزمان المتقّدمقال  

(إِبعث لنا َملِكاً : قالواكأنه يومىء إِلى قصة الذين  :يأبو سليمان الدمشققال .عن ابن عباس،هذا المعنى عطية
858F

859(. 
واألول أرجحها لجودة إسناده وإن كان السببان اآلخران داخالن في  .فيتحصل لنا في سبب نزول هذه اآلية ثالثة أسباب 

_______________ 
 )110أسباب النزول للواحدي (   )852(
 )240/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )853(
 )186/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )854(
) س�نن  4293ح ( 3/3) والكب�ري 3086ح (  6/2) وقال  صحيح على شرط البخاري سنن النسائي الصغري 3200ح (  76،336/2المستدرك  170/5تفسير الطبري  )855(

ي ق�ال أنبأن�ا الحس�ين ب�ن واق�د ع�ن عم�رو ب�ن دين�ار :أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أب) وإسناده حسنقال اإلمام النسائي 17519ح (  11/9البيهقي الكبري 
 به.--عن عكرمة عن ابن عباس

 )918/ 2العجاب في بيان األسباب (  )856(
 )346/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )857(
 ) أخرجه من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وروايته عنه مرسلة.550/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )858(
 )134/ 2د المسير (زا  )859(



)159( 

 

 عموم اآلية وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فقيل ،أي أال تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة ﴾وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة  ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ﴿ 

 .وأعدوا نفوسكم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة،أمسكوا عن قتال الكفار فلم يحن وقته :لهم
إذا جماعة ،يهم قتال المشركينأى فلما فرض عل﴾أشد خشية  أوفلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية هللا  ﴿

كان المؤمنون في ابتداء اإلسالم  :ابن كثيرقال  ؟أشد من ذلك أوكخشيتهم من عذاب هللا ،منهم يخافون ويجبنون ويفزعون من الموت
ما أمروا فل،وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم،وهم بمكة مأمورين بالصالة والزكاة والصبر على أذى المشركين

يا رسول  قالواوروى النسائي في سننه أن بعض الصحابة (جزع بعضهم وخاف من مواجهة الناس خوفا شديدا ،بما كانوا يودونه
أمر بالقتال ،فلما حوله هللا إلى المدينة،" إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا: قال! ف؟فلما امنا صرنا أذلة،إنا كنا في عز ونحن مشركون :هللا

 .نزل هللا االية "فأ،فكفوا
 ربنا لم فرضت علينا القتال؟ :جزعا من الموت قالواأي و ﴾ربنا لم كتبت علينا القتال  قالواو ﴿
أي (هال) أخرتنا إلى أجل قريب حتى نموت بآجالنا وال نقتل فيفرح بنا  :" لوال " للتحضيض بمعني ﴾لوال أخرتنا إلى أجل قريب  ﴿

 األعداء!
فهو خير من ذلك المتاع ،ونعيم اآلخرة باق،أي قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا فإن ﴾واآلخرة خير لمن اتقي قل متاع الدنيا قليل  ﴿

 لمن أتقي هللا وامتثل أمره،الفاني
(ولو كان فتيال وهو الخيط الذي في شق النواة ،أي ال تنقصون من أجور أعمالكم أدني شيء﴾وال تظلمون فتيال  ﴿

859F

860(. 
 

َن ٱۡألَۡمِن َوإَِذا َجآَءهُ  ﴿ ُسوِل َوإِلَٰىٓ أُْولِي ٱۡألَۡمِر ِمۡنهُۡم لََعلَِمهُ ٱلَِّذيَن  أوۡم أَۡمٞر مِّ وهُ إِلَى ٱلرَّ ٱۡلَخۡوِف أََذاُعوْا بِِهۦۖ َولَۡو َردُّ
َن إِ  ۡيطَٰ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحَمتُهُۥ لَتَّبَۡعتُُم ٱلشَّ  ﴾۸۳ الَّ قَلِيٗال يَۡستَۢنبِطُونَهُۥ ِمۡنهُۡمۗ َولَۡوَال فَۡضُل ٱلَّ

 
 قوله تعالى: ( وإذا جاءهم ) ـ اآلية. 

ف�إذا الن�اس  نس�اءه دخل�ت المس�جد �لم�ا اعت�زل النب�ي  «: ق�ال[ك] روى مسلم عن عم�ر ب�ن الخط�اب  .308
فقمت عل�ى ب�اب المس�جد فنادي�ت ب�أعلى ص�وتي ل�م ،نساءه �ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول هللا 

الخوف أذاعوا به ولو ردوه إل�ى الرس�ول وإل�ى  أووإذا جاءهم أمر من األمن ﴿ :فنزلت  هذه اآلية،يطلق نساءه
(فكنت أنا أستنبط ذلك األمر ﴾أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

860F

861( «. 
 
 ]تعليق[
ب النبي ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو يفيد أن هذه اآلية نزلت في المؤمنين من أصحا 

� . 
﴾ اْلَخْوِف أَذاُعوا بِِه  أوَوإِذا جاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن ﴿عن ابن عباس في قوله : قالوقد روى الثعلبي سبباً آخر في المنافقين ف 

ى الرسول إليهم وإن أفض،وإن نهاهم عن محارمه لم ينتهوا عنها،إّن المنافقين كانوا إذا أمروا بالقتال لم يطيعوا ّهللا فيما أمرهم به
وهُ يعني أمورهم في الحالل والحرام ،سرا أذاعوا به إلى العدّو ليال بتكتّم ُسولِ ﴿فأنزل ّهللا تعالى رّدا عليهم َولَْو َردُّ في  ﴾إِلَى الرَّ

بِطُونَهُ ِمْنهُْم يعني الذين يفحصون عن العلم. ثم يعني حملة الفقه والحكمة لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَنْ  ﴾َوإِلى أُولِي اْألَْمِر ِمْنهُمْ ﴿التصديق به والقبول 
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َالتَّبَْعتُُم الشَّْيطاَن إِالَّ قَلِيًال ﴿قال  (أي معناه التّبعتم الشيطان كلّكم ﴾َولَْو ال فَْضُل هللاَّ

861F

862(.  
فاآلية .ثر األول صحيح ويؤيده عموم اآليةفاأل.ولكن تشمل بعمومها كذلك المؤمنين ،وإن كان سياق اآليات في المنافقين 

 :وهم المرادون ،مرشدة للمؤمنين بأن ال يتسرعوا في إشاعة األخبار، بل ال بد من ردها إلى من يعرف تأويل األمور كالعلماء
 وهللا تعلى أعلم. .بأولي العلم ألنهم هم أهل االستنباط

 
 [تفسير مختصرلآلية]

 .النكبة والهزيمة أو،بالظفر والغنيمة،أي إذا جاء المنافقين خبر من األخبار عن المؤمنين﴾الخوف  أووإذا جاءهم أمر من األمن  ﴿ 
 .وفي إذاعتهم له مفسدة على المسلمين،قبل أن يقفوا على حقيقته،أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به﴾أذاعوا به  ﴿
بذلك األمر الذي ،أي لو ترك هؤالء الكالم ﴾منهم ولو ردوه إلى الرسول والى اولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ﴿

لعلمه الذين يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي ،والى كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم  �وردوه إلى رسول هللا ،بلغهم
(األمر 

862F

863(. 
 

ُ أَۡرَكَسهُم بَِما َكَسبُوٓ فََما لَُكۡم فِي ٱ ﴿ فِقِيَن فِئَتَۡيِن َوٱلَّ ُ فَلَن تَِجَد لَهُۥ ْاو ۡلُمنَٰ ُۖ َوَمن يُۡضلِِل ٱلَّ أَتُِريُدوَن أَن تَۡهُدوْا َمۡن أََضلَّ ٱلَّ

_______________ 
 )188/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )860(
 ) وهو عند مسلم مطوال،واختصره المؤلف 164ح ( 149/ 1) مسند أبي يعلى 4188ح (  9/496) صحيح ابن حبان 1479ح (  1105/2صحيح مسلم  )861(
 )351/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )862(
 )189/ 1(صفوة التفاسير ـ للصابونى   )863(



)160( 
 ﴾ ۸۸ َسبِيٗال 
 

 قوله تعالى: ( فما لكم في المنافقين) ـ اآلية.
فرج�ع أن رسول هللا عليه الصالة والس�الم خ�رج إل�ى أح�د  «زيد بن ثابت   روى الشيخان وغيرهما عن .309

 :ف�أنزل هللا،فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرق�ة تق�ول ال �ن أصحاب رسول هللا فكا،ناس خرجوا معه
 .» )863F864( ﴾لمنافقين فئتينافما لكم في ﴿

 الن�اس   �خط�ب رس�ول هللا  «: ق�الوأخرج سعيد بن منصور وابن أبي ح�اتم ع�ن س�عد ب�ن مع�اذ  ]ك[ .310
ب�ن مع�اذ: إن ك�ان م�ن األوس  س�عدق�ال ف  »من لي بمن يؤذيني ويجم�ع ف�ي بيت�ه م�ن ي�ؤذيني؟  «: قالف

م�ا ب�ك ي�ا اب�ن مع�اذ : ق�الفق�ام س�عد ب�ن عب�ادة ف،قتلناه وإن كان من إخواننا م�ن الخ�زرج أمرتن�ا فأطعناك
إن�ك ي�ا اب�ن عب�ادة من�افق وتح�ب : قالفقام أسيد بن حضير ف،ولقد عرفت ما هو منك �طاعة رسول هللا 

وه�و  يأمرن�ا فننف�ذ  �ا الن�اس ف�إن فين�ا رس�ول هللا اسكتوا ي�ا أيه�: قالفقام محمد بن مسلمة ف،المنافقين
(اآلية   ﴾فما لكم في المنافقين فئتين ﴿ :فأنزل هللا،أمره

864F

865( «. 
فأس�لموا بالمدين�ة   �أن قوم�اً م�ن الع�رب أت�وا رس�ول هللا  «عبد ال�رحمن ب�ن ع�وف  وأخرج أحمد عن .311

له�م: م�ا  ق�الواهم نفر من الص�حابة ففاستقبل،ماها فاركسوا خرجوا من المدينةوأصابهم وباء المدينة وحُ 
بعض�هم: ن�افقوا ق�ال أما لكم في رسول هللا أسوة حسنة؟ ف: قالواأصابنا وباء المدينة فقالوا: جعتم؟ رلكم 

(اآلية ﴾فما لكم في المنافقين فئتين ﴿ :فأنزل هللا بعضهم: لم ينافقواقال و
865F

 .. في إسناده تدليس وانقطاع)866
 
 ]تعليق[
فاألول ف�ي اخ�تالف الص�حابة ف�ي المن�افقين ال�ذين رجع�وا م�ن غ�زوة أح�د، .أسباب للنزول في هذه اآلية ذكر المؤلف ثالثة 

لك��ن ه��ذا الح��ديث مش��هور ف��ي قص��ة اإلف��ك الم��ذكروة ف��ي س��ورة الن��ور كم��ا س��يأتي وإس��نادها غي��ر . �والث��اني ف��يمن آذي النب��ي 
ا ف�اختلف ف�يهم الص�حابة وه�و ال ش�ك من�افقون ألن هللا تع�الى المدين�ة خرج�وا منه� ىهم حم�الثالث في قوم أسلموا فلما أصابت،صحيح

 .سماهم منافقين
 وقد ُذكر في سبب نزول هذه اآلية عدة أسباب غير ما تقدم. 
ق�دموا عل�ى رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم ،نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي ن�اس م�ن قريشق�ال: فأخرج اإلمام الثعلبي بغير إس�ناد  

نخرج كهيئة البدو ف�إن فط�ن : قالواكيف نخرج؟  :بعضهم لبعضقال ف،موا بها ثم ندموا على ذلك وأرادوا الرجعةالمدينة فأسلموا فأقا
حت�ى باع�دوا م�ن المدين�ة. ث�م كتب�وا إل�ى رس�ول ّهللا (ص�لى ّهللا ،فخرجوا بهيئ�ة المتنزهين،وإن غفل عنّ�ا مض�ينا،خرجنا نتنّزه :بنا قلنا

واش�تقنا إل�ى أرض�نا. ث�م ،ولكنا [اجتوين�ا] المدينة،قناك عليه من اإليمان والتصديق ب�ال وبرس�ولهإنّا على الذي فار :(عليه وآله وسلم
م��ا يمنعن��ا أن نخ��رج إل��ى ه��ؤالء ال��ذين رغب��وا ع��ن  :بعض��همقال ف،فبلغ ذل��ك المس��لمين،عل��ى الش��ام،إنّه��م خرج��وا ف��ي تج��ارة لهم

إن ل�م ي�ذروا ،كي�ف تقتل�ون قوم�ا عل�ى دي�نكم :طائف�ة م�نهمقال�ت ! وفنقتلهم ونأخ�ذ م�الهم،وظ�اهروا عل�ى ع�دّونا،وتركوا هجرتنا،دينن�ا
حت�ى نزل�ت ه�ذه اآلي�ة واآلي�ات ،وهو س�اكت ال ينه�ى واح�دا م�ن الفريقين،وكان هذا بين يدي رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم،ديارهم
(فبين ّهللا تعالى للنبي صلّى ّهللا عليه وسلّم شأنهم ،بعدها

866F

867( . 
اآلية،، ذكر لن�ا أنهم�ا كان�ا رجل�ين م�ن ق�ريش كان�ا م�ع  ﴾فما لكم في المنافقين فئتين﴿طبري: عن قتادة قوله:وأخرج اإلمام ال 

ق�ال فلقيهم�ا ن�اس م�ن أص�حاب نب�ي هللا وهم�ا مق�بالن إل�ى مك�ة، ف ،�المشركين بمكة، وكانا قد تكلّما باإلسالم ولم يهاجرا إلى النب�ي 
فم�ا لك�م ف�ي المن�افقين فئت�ين ﴿بعضهم: ال يحلُّ لكم! فتشاجروا فيهما، ف�أنزل هللا ف�ي ذلك: قالبعضهم: إن دماءهما وأموالهما حالل! و

 .»)867F868( ﴾ولو شاء هللا لسلَّطهم عليكم فلقاتلوكم﴿حتى بلغ ﴾وهللا أركسهم بما كسبوا
انطلقوا به�ا إل�ى هم ناس ممن قد صبوا ليأخذوا أمواال م�ن أم�وال المش�ركين ف� :عكرمةقال وقال: كما أخرج اإلمام الثعلبي  

(اليمامة فاختلف المسلمون فيهم فنزلت فيهم هذه اآلية
868F

869( . 
قوم خرجوا من مكة حت�ى ج�اءوا  ﴾ فما لكم في المنافقين فئتين﴿ :وأخرج ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما عن مجاهد قوله 

ف��اختلف ف��يهم ،توا ببض��ائع يتج��رون فيهاإل��ى مك��ة لي��ا  �فاس��تاذنوا النب��ي  ،ثم ارت��دوا بع��د ذلك،المدين��ة يزعم��ون أنه��م مه��اجرون
ف��امر بق��تلهم فج��اءوا ببض��ائع يري��دون ه��الل ب��ن ع��ويمر ،فبين هللا نفاقهم،ه��م مؤمن��ون :وقائ��ل يق��ول،منافقون :المؤمن��ون، فقائ��ل يق��ول

(فدفع عنهم بانهم يؤمون هالل وبينه وبين محمد عهد ،وبينه وبين محمد حلف،االسلمي
869F

870(. 

_______________ 
) وأحم��د ف��ي المس��ند 3028ح (   239/5) والترم��ذي 11113ح (  325/6) س��نن النس��ائي الكب��رى 2776ح (  2142/4) ومس��لم 1785ح (  2/ 666أخرج��ه البخ��اري  )864(

مصنف ابن أب�ي  192/5سير الطبري )  تف242ح ( 108) المنتخب 4804ح (  120/5) المعجم الكبير 17646ح (  31/9) والبيهقي في السنن الكبرى  21639ح ( 184/5
 ) وغيرهم36789ح ( 7/ 372شيبة 

وإس�ناده ص�حيح لكن�ه مرس�ل م�ن رواي�ة زي�د ب�ن أس�لم ع�ن س�عد ب�ن مع��اذ،وفي  4/ 1314ع�ن اب�ن س�عد ب�ن معاذ،س�نن س�عيد ب�ن منص�ور  1023/3تفس�ير اب�ن أب�ي ح�اتم  )865(
 الصحيحين معناه دون ذكر سبب النزول

) والتدليس الذي أشار إليه المؤلف هو تدليس محمد بن إس�حاق حي�ث ع�نعن ف�ي روايته،وك�ذلك م�ن رواي�ة أب�ي س�لمة ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن  1667ح ( 192/1مسند أحمد  )866(
 ) 934ح (  132/3عوف عن أبيه قال الهيثمي في المجمع: لم يسمع من أبيه، أخرجه الضياء في المختارة 

 )355/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )867(
 )11/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )868(
 )356/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )869(
 )1024/ 3تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )870(



)161( 

 

، وذل�ك أن قوم�ا ك�انوا بمك�ة ق�د تكلّم�وا باإلس�الم، ﴾فما لكم في المن�افقين فئت�ين﴿بن عباس قوله:وأخرج اإلمام الطبري عن ا 
إن لقين�ا أص�حاَب محمد"علي�ه الس�الم"، فل�يس علين�ا م�نهم : ق�الواوكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، ف

فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عل�يكم لت قابأس! وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة، 
أتقتل�ون قوم��ا ق�د تكلم�وا بمث�ل م�ا تكلَّم�تم ب�ه؟ أم�ن أج�ل أنه�م ل��م ق�الوا: كم�ا  أوفئ�ة أخ�رى م�ن الم�ؤمنين: س�بحان هللا قال�ت ع�دوكم! و

ئت�ين، والرس�ول علي�ه الس�الم عن�دهم ال ينه�ى واح�دا م�ن يهاجروا ويترك�وا دي�اَرهم، تس�تحّل دم�اؤهم وأم�والهم ل�ذلك! فك�انوا ك�ذلك ف
(، اآلية ﴾فما لكم في المنافقين فئتين وهللا أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل هللا﴿:الفريقين عن شيء، فنزلت

870F

871(«. 
هللا تع�الى ح�الهم بيان�اً ين بف،هذه سبعة أسباب في نزول هذه اآلية وكلها في اختالف المؤمين ف�ي طائف�ة م�ن المن�افقين :قلت 

مرس�ل وهللا تع�الى  أوعلى أن أكث�ر اآلث�ار ال�واردة ف�ي ه�ذه الب�اب ض�عيف ،شافياً حتى يميزوا ويعرفوا ليح�ذر المؤمن�ون ش�ر نف�اقهم
 أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ما لكم مختلفين في هؤالء المنافقين على فئتين على فرقتين. ﴾ فما لكم في المنافقين فئتين﴿
�بي والقت�ل  ﴾  أركسهموهللا﴿ �غار والسَّ لِّ والصَّ بم�ا أظه�روا م�ن االرت�داد بع�دما ك�انوا عل�ى  ﴾ بم�ا كس�بوا﴿ردَّهم إلى حكم الكفَّار من الذُّ

 .النِّفاق
 .أيُّها المؤمنون ﴾ أتريدون﴿
 .أَْي: ترشدوا ﴾ أن تهدوا﴿
أَْي: دين�اً وطريق�اً إل�ى  ﴾ َوَمْن يُْضلِِل هللا فلن تج�د ل�ه س�بيالً ﴿قد أضلَّهم  لم يرشده هللا أَْي: يقولون: هؤالء مهتدون وهللا ﴾ َمْن أضلَّ هللا﴿

ة  (الحجَّ
871F

872(. 
ٌق إِالَّ ٱلَِّذيَن  ﴿ يثَٰ تِلُوُكۡم  َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت  أوۡ يَِصلُوَن إِلَٰى قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَهُم مِّ تِلُوْا قَۡوَمهُۡمو َولَ  أوۡ ُصُدوُرهُۡم أَن يُقَٰ ُ ۡو َشآَء يُقَٰ ٱلَّ

لََم فَمَ  تِلُوُكۡم َوأَۡلقَۡوْا إِلَۡيُكُم ٱلسَّ تَلُوُكۡمو فَإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم فَلَۡم يُقَٰ ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗال لََسلَّطَهُۡم َعلَۡيُكۡم فَلَقَٰ  ﴾ ۹۰ ا َجَعَل ٱلَّ
 

 .قوله تعالى: ( إال الذين يصلون) ـ اآلية
لم�ا ظه�ر  «: ق�ال أن سراقة بن مالك المدلجي ح�دثهم « :الحسن مردويه عن أخرج ابن أبي حاتم وابن .312

بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إل�ى :سراقة قال على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم،   �النبي 
قومي بني مدلج فأتيته فقلت: أنشدك النعمة بلغني أن�ك تري�د أن تبع�ث إل�ى ق�ومي وأن�ا أري�د أن ت�وادعهم 

فأخذ رس�ول هللا ،ن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في اإلسالم وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك عليهمفإ
 �فص�الحهم خال�د عل�ى أن ال يعين�وا عل�ى رس�ول هللا  »أذهب معه فافعل ما يري�د   «قال: بيد خالد ف  �

فك�ان م�ن  ﴾نهم ميث�اقإال الذين يص�لون إل�ى ق�وم بي�نكم وبي�﴿ :وإن أسلمت قريش أسلموا معهم وأنزل هللا
(وصل إليهم كان معهم على عهدهم

872F

873( «. 
ف�ي  ﴾إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴿نزلت  «: قالابن عباس  وأخرج ابن أبي حاتم عن  .313

(األسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف هالل بن عويمر
873F

874( «. 
عه�د  وكان بين�ه وب�ين المس�لمين،ها نزلت ف�ي ه�الل ب�ن ع�ويمر األس�لميأن «مجاهد  وأخرج أيضاً عن .314

(وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه
874F

875(  «. 
 
 ]تعليق[
وهي تفيد أن من ك�ان بين�ه وب�ين المس�لمين عه�د ث�م دخ�ل أح�د م�ن ،ذكر المؤلف رحمه ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 وفي أسانيد هذه اآلثار نظر.،هدهم وأمانهم فإنه يكون آمناً بأمان هؤالء القومالمشركين في ع
وادع هالل بن عويمر األسلمي عند خروجه إل�ى مك�ة عل�ى أن ال ،إن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم:وروى اإلمام الثعلبي 

 أ إليه فلهم من الجوار مثل الذي لهالل.غيرهم ولج أوومن وصل إلى هالل من قومه ،يعنيه وال يعين عليه حتى أتى ويرى
 وهذه اآلية منسوخة بما جاء في سورة براءة..وهذه الرواية أوضح من الرواية التي ذكرها المؤلف 
اس�تثناء أي يتص�لون به�م وي�دخلون فيم�ا بي�نهم م�ن الج�وار والحل�ف ؛  ﴾ إِالَّ الَّ�ِذيَن يَِص�لُونَ ﴿ :اإلمام القرطبي رحمه هللاقال  

فال تقتلوا قوماً بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زي�د  :المعنى
(وهو أصح ما قيل في معنى اآلية ،وغيرهم

875F

876(. 
حص�رت  ج�اءوكم أواال ال�ذين يص�لون ال�ى ق�وم بي�نكم وبي�نهم ميث�اق ﴿: قول�ه عزوج�ل ف�يقتادة في الناسخ والمنسوخ: قال  

_______________ 
 )11/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) (  )871(
 )279الوجيز للواحدي (   )872(
) وتصريح الحسن بالسماع م�ن س�راقة ف�ي  678ح ( 692/2ند الحارث (زوائد الهيثمي ) ) مس 36612ح ( 344/7مصنف ابن أبي شيبة  1026/3تفسير ابن أبي حاتم   )873(

 المصدر األخير لكن للحديث علة أخرى وهي على بن زيد بن جدعان قد ضعفه الجمهور.
 وفي إسناده إبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ 1027/3تفسير ابن أبي حاتم  )874(
 1028/3تفسير ابن أبي حاتم   )875(
 )308/ 5تفسير القرطبي ـ  (  )876(



)162( 
. ثم نسخ بعد ذلك في براءة، نب�ذ ال�ى ك�ل ذى عه�د عه�ده، ث�م ﴾وألقوا اليكم السلم فما جعل هللا لكم عليهم سبيال﴿: الى قوله  ﴾صدورهم

فاقتلوا المشركين حي�ث وج�دتموهم ﴿: أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن الاله اال هللا وأن محمدا رسول هللا �أمر هللا عزوجل نبيه 
 .»)876F877(﴾واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدوخذوهم 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فحكمهم حك�م ،أي إال الذين ينتهون ويلج�أون إل�ى ق�وم عاه�دوكم ف�دخلوا ف�يهم ب�الحلف ﴾إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴿

 في حقن دمائهم أولئك
تثناء ايض��ا م��ن القت��ل أى وإال ال��ذين ج��اءوكم وق��د ض��اقت وه��ذا اس��﴾يق��اتلوا ق��ومهم  أوج��اءوكم حص��رت ص��دورهم أن يق��اتلوكم  أو ﴿

 .فهم قوم ليسوا معكم وال عليكم،وقتال قومهم،صدورهم عن قتالكم
 .ولو شاء لقواهم وجرأكم عليكم قلقاتلوكم،أى من لطفه تعالى بكم ان كفهم عنكم﴾ولو شاء هللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ﴿
وانق�ادوا واستس�لموا ،أى ف�ان ل�م يتعرض�وا لك�م بقتال ﴾ليكم السلم فم�ا جع�ل هللا لك�م عل�يهم س�بيال فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا ا﴿ 

(فليس لكم ان تقاتلوهم طالما سالموكم،لكم
877F

878(. 
 

َسلََّمةٌ  ِمنَةٖ ؤۡ مُّ  فَتَۡحِريُر َرقَبَةٖ  ا ٴٗ او َوَمن قَتََل ُمۡؤِمنًا َخطَ  ٴٗ ۡؤِمٍن أَن يَۡقتَُل ُمۡؤِمنًا إِالَّ َخطَ َوَما َكاَن لِمُ  ﴿ ٓ َوِديَٞة مُّ إِلَٰىٓ أَۡهلِِهۦٓ إِالَّ
دَّقُوْاو فَإِن َكاَن ِمن قَۡوٍم َعُدوّٖ  قٞ َوإِن َكاَن  ۡؤِمنَةٖۖ مُّ  فَتَۡحِريُر َرقَبَةٖ  لَُّكۡم َوهَُو ُمۡؤِمٞن  أَن يَصَّ يثَٰ  ِمن قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَهُم مِّ

َسلََّمةٌ إِلَٰىٓ أَهۡ  َن ٱ َشۡهَرۡيِن ُمتَتَابَِعۡيِن تَۡوبَةٗ فََمن لَّۡم يَِجۡد فَِصيَاُم  ۡؤِمنَةٖۖ مُّ  هِۦ َوتَۡحِريُر َرقَبَةٖ لِ فَِديَٞة مُّ ُ َعلِيًما مِّ ِۗ َوَكاَن ٱلَّ لَّ
 ﴾۹۲ا َحِكيمٗ 
 

 (وما كان لمؤمن) ـ اآلية.  :قوله تعالى  
مر بن ل�ؤي يع�ذب عي�اش ب�ن أب�ي كان الحارث بن يزيد من بني عا «: قالعكرمة  أخرج ابن جرير عن .315

فلقي��ه عي�اش ب��الحرة فع�اله بالس��يف وه��و ،�ثم خ�رج الح��ارث مه�اجراً إل��ى النب�ي ،م��ع أب�ي جه��ل ربيع�ة
اآلي�ة   -﴾وم�ا ك�ان لم�ؤمن أن يقت�ل مؤمن�اً إال خط�أ﴿ :فأخبره فنزلت �ثم جاء إلى النبي ،يحسب أنه كافر

)
878F

879(«. 
   .مجاهد والسدي وأخرج نحوه عن .316
(القاسم بن محمد نحوه اق وأبو يعلي والحارث بن أبي أسامة وأبو مسلم الكجي عنوأخرج ابن إسح .317

879F

880(. 
 .ابن عباس نحوه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن .318

 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار يشهد بعضها لبعض في أن نزول هذه اآلي�ة ف�ي قت�ل عي�اش ب�ن أب�ي ربيع�ة للح�ارث ب�ن  

 .وهذا هو قول الجمهور وقد اختصر المؤلف رواية هذا األثر وهو بطوله عند اإلمام الواحدي وغيره،منه أنه غير مسلميزيد ظناً 
إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم وخ�اف أن يظه�ر إس�المه، : قالوشرح الكلبي هذه القصة ف اإلمام الواحدي:قال  

البنيه�ا أب�ي جه�ل والح�ارث قال�ت آطامها، فتحصن فيه فجزعت أمه جزعا شديدا و فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها، ثم أتى أطما من
ابن هشام وهما المه ال يظلني سقف بيت وال أذوق طعاما وال شرابا حتى تأتوني به، فخرجا في طلبه، وخرج معهم الحارث بن زيد 

فإن أمك لم يؤوه�ا س�قف بي�ت بع�دك، وق�د حلف�ت ال تأك�ل   له: انزلقاالبن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وهو في االطم، ف
طعاما وال شرابا حتى ترجع إليها، ولك هللا علينا أن ال نكرهك على شئ وال نحول بينك وبين دينك، فلم�ا ذك�را ل�ه ج�زع أم�ه وأوثق�ا 

وهللا ال أحل�ك م�ن  قال�ت:ل�ى أم�ه فله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع وجلده ك�ل واح�د م�نهم مائ�ة جل�دة، ث�م ق�دموا ب�ه ع
عي�اش: وهللا ق�ال وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ثم تركوه موثقا في الشمس، وأعطاهم بعض الذي أرادوا، فأتاه الح�ارث ب�ن زي�د و

قاك خاليا وهللا ال أل: قالو هقالا لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى، وإن كان ضاللة لقد كنت عليها، فغضب عياش من م
بالمدين�ة، ث�م إن الح�ارث ب�ن زي�د أس�لم وه�اجر إل�ى المدين�ة ول�يس  �إال قتلتك، ثم إن عياشا: أسلم بعد ذل�ك وه�اجر إل�ى رس�ول هللا 

الن�اس: أي ق�ال عياش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسالمه، فبينا هو يسير بظهر قبا إذ لقى الحارث بن زيد، فلما رآه حمل عليه فقتله، ف
يارس�ول هللا ك�ان م�ن أم�رى وأم�ر الح�ارث م�ا ق�د علم�ت: وإن�ي ل�م : ق�الف �إنه قد أسلم، فرجع عياش إلى رسول هللا  ؟شئ صنعت

(﴾ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ  ﴿أشعر بإسالمه حين قتلته، فنزل عليه السالم بقوله 
880F

881(    . 
 أبي الدراداء. وروى في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف أنها نزلت في 
كلم�ة اإلس�الم  ق�ال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أب�ي ال�درداء؛ ألن�ه قت�ل رج�ال وق�د قال الحافظ ابن كثير وقال  

ل�ه: "ه�ل ش�ققت ع�ن قلب�ه"  ق�ال ه�ا متع�وذا. فق�ال إنم�ا : ق�ال �كلمت�ه، فلم�ا ذك�ر ذل�ك للنب�ي قال حين رفع  السيف، فأهوى به إليه، ف

_______________ 
 المؤلف: عن قتادة بن دعامة السدوسي) 40الناسخ والمنسوخ للسدوسي (   )877(

 بيروت م مؤسسة الرسالة 1988 هـ  1409جامعة بغداد مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة: تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن كلية االداب 
 )191/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )878(
عن عكرمة وفي إسناده ابن جريو عنه وهو مدلس عنعن،وأيضا في إسناده سنيد وهو ضعيف باإلضافة إلى إرساله،وأثر مجاهد من رواي�ة اب�ن   204/5تفسير ابن جرير  )879(

 أبي نجيح عن مجاهد،وأثر السدي من رواية أسباط عنه. 
 ن البيهقي حسن لكنه مرسل قال: ورويناه عن جابر بن عبد هللا) وإسناده ع 15921/16250ح ( 72،131/8سنن البيهقي الكبرى  )880(
 ) وما بعدها113أسباب النزول للواحدي (   )881(



)163( 

 

(الصحيح لغير أبي الدرداء]   [وهذه القصة في
881F

 . انتهي)882
 األول أرجح واآلية عامة الحكم في كل من يقتل مؤمناً خطأً وهي واضحة المعنى وهللا تعالى أعلم. :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألن االيمان زاجز ع�ن ،أى ال ينبغي لمؤمن وال يليق به ان يقتل مؤمنا إال على وجه الخطأ ﴾وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إال خطا ﴿

 .العدوان
أى ومن قتل مؤمنا عل�ى وج�ه الخط�أ فعلي�ه اعت�اق  ﴾ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إال ان يصدقوا ﴿

. لقد .وا الديةإال إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقط،وعليه دية مؤداة إلى ورثة المقتول،ألن اطالقها من أسر الرق كإحيائها،رقبة مؤمنة
 .والدية وهي مائة من االبل على أهل القاتل،الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل :أوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين

 -وهم المحاربون  -وقومه كفار أعداء ،أى ان كان المقتول خطأ مؤمنا ﴾فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  ﴿
 .لئال يستعينوا بها على المسلمين،على قاتله الكفارة فقط دون الديةفإنما 

أى وان ك��ان المقت��ول الم��ؤمن خط��أ م��ن ق��وم ﴾وان ك��ان م��ن ق��وم بي��نكم وبي��نهم ميث��اق فدي��ة مس��لمة ال��ى اهل��ه وتحري��ر رقب��ة مؤمن��ة ﴿
 .ايضا على القاتل اعتاق رقبة مؤمنةويجب ،فعلى قاتله دية تدفع الى أهله الجل معاهدتهم،بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة،كفرة

شرع تعالى لكم ،فعليه صيام شهرين متتابعين عوضا عنها،أى فمن لم يجد الرقبة﴾فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من هللا  ﴿
 .ذلك الجل التوبة عليكم

(أى عليما بخلقه حكيما فيما شرع  ﴾وكان هللا عليما حكيما  ﴿
882F

883(. 
 

دٗ ۡؤِمنٗ َوَمن يَۡقتُۡل مُ  ﴿ تََعمِّ لِدٗ ا ا مُّ ُ َعلَۡيِه َولََعنَهُۥ َوأََعدَّ لَهُۥ َعَذابًا َعِظيمٗ ا فِيهَا َوَغِضَب ٱفََجَزٓاُؤهُۥ َجهَنَُّم َخٰ  ﴾ ۹۳ا لَّ
 

 .متعمًدا) ـ اآلية (ومن يقتل مؤمناً :قوله تعالى    
أخ��ا مق��يس ب��ن  أن رج��الً م��ن األنص��ار قت��ل «أخ��رج اب��ن جري��ر م��ن طري��ق اب��ن ج��ريج ع��ن عكرم��ة  .319

ال أؤمن�ه ف�ي ح�ل   « : �النب�ي قال ف،فقبلها ثم وثب على قاتل أخيه فقتل�ه،الدية �فأعطاه النبي ،صبابة
(اآلية- ﴾ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴿وفيه نزلت هذه اآلية :ابن جريجقال .فقتل يوم الفتح  »وال حرم 

883F

884( «. 
 
 ]تعليق[
عن : قالوهو بطوله عند اإلمام الواحدي في أسباب النزول .نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا آثراً واحداً في سبب  

فذكر له ذلك،  �إن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيال في بني النجار وكان مسلما، فأتى رسول هللا «ابن عباس: 
يأمركم إن علمتم  �الم وقل لهم: إن رسول هللا له: ائت بني النجار فأقرئهم السقال معه رسوال من بني فهد، ف �فأرسل رسول هللا 

 ،�قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قتيال أن تدفعوا إليه ديته، فأبلغهم الفهدي ذلك عن النبي 
من االبل ثم انصرفا راجعين نحو  سمعا وطاعة ل ولرسوله، وهللا ما نعلم له قاتال، ولكن نؤدي إليه ديته، فأعطوه مائة: قالواف

أي شئ صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة اقتل : قالالمدينة، وبينهما وبين المدينة قريب، فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه ف
الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية، ففعل مقيس ذلك، فرمى الفهدي بصخرة فشدخ رأسه، ثم ركب بعيرا منها وساق 

 ، وجعل يقول في شعره: قيتها راجعا إلى مكة كافراً ب
 وحملت عقله * سراة بني النجار أرباب فارع قتلت به فهراً 

 وأدركت ثأري واضطجعت موسدا * وكنت إلى االوثان أول راجع
( اآلية – ﴾ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴿ -فنزلت هذه اآلية 

884F

885(. 
(بالسوق فقتلوه  دمه يوم فتح مكة، فأدركه الناس �ثم أهدر النبي 

885F

886( . 
 قلت اآلية فيها بيان حكم قاتل المؤمن متعمداً وأذكر حكم هذه المسألة باختصار ألهميها. 
 .اختلف الفقهاء في قبول توبة قاتل النفس عمدا بغير حق 

والنصوص العامة للنصوص الخاصة الواردة في ذلك  ،فذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمدا ظلما توبة كسائر أصحاب الكبائر
ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ ﴿منها قول هللا تعالى  ،الواردة في قبول توبة كل الناس َم هللاَّ ِ إِلَهًا آَخَر َوَال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع هللاَّ

 أولئكإِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصالًِحا فَ  هُ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهَانًايَُضاَعْف لَ  َوَال يَْزنُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاًما
ُ َغفُوًرا َرِحيًما ُ َسيِّئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن هللاَّ ُل هللاَّ  ﴾يُبَدِّ

ًدا  ﴿وأما قوله تعالى  ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ فيحمل مطلق هذه  ﴾فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب هللاَّ
 .إال من تاب ،اآلية على مقيد آية الفرقان فيكون معناه فجزاؤه جهنم خالدا فيها

 .القاتل أولى فتوبة ،وألن توبة الكافر بدخوله إلى اإلسالم تقبل باإلجماع
الحنفية ال تصح توبة القاتل باالستغفار والندامة قال ف .وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يترتب على قبول هذه التوبة وما يسقط بها

_______________ 
 )374/ 2تفسير ابن كثير (  )882(
 )192/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )883(
 وهو  مرسل ضعيف اإلسناد 217/5تفسير الطبري  )884(
  )161/ 7انظرجامع البيان (تفسير الطبري) (  )885(
 )114أسباب النزول للواحدي (   )886(
 



)164( 
وإن أرادوا  ،فإن كان القتل عمدا فال بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن أرادوا قتلوه ،بل تتوقف على إرضاء أولياء المقتول ،فقط

 .فإن عفوا عنه كفته التوبة ويبرأ في الدنيا ،عفوا عنه
وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية  ،لتعلق حق المقتول به ،ابن عابدين والظاهر أن الظلم المتقدم ال يسقط بالتوبةقال 

م القيامة ألنه لم تحصل له وأما المقتول فيخاصمه يو ،وفي مختار الفتاوى القصاص مخلص من حق األولياءقال ثم  ،فيسقط بها
 .بالقصاص فائدة فحقه باق على القاتل

 .القرطبي وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيحقال  ،وأطلق المالكية القول في قبول توبة القاتل العمد
 تعالى فإنه ال يسقط إال مع بقاء حق هللا ،العفو ال تبقى مطالبة أخروية أووبالقود  ،الشافعية أكبر الكبائر بعد الكفر القتل ظلماقال و

 .ومجرد التمكين من القود ال يفيد إال إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود ،بتوبة صحيحة
 .فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته ،الحنابلة ال يسقط حق المقتول في اآلخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقهقال و

 .عفي وليه عن القصاص فهل يطالبه المقتولة في اآلخرة؟ فيه وجهان وأطلقهما صاحب الفروع أومقتول من القاتل فإن اقتص لل
فإذا سقم القاتل  ،وحق الولي الوارث للمقتول ،وحق المقتول ،ابن القيم والتحقيق أن القتل يتعلق به ثالثة حقوق حق هللا تعالىقال و

وحق األولياء باالستيفاء  ،ا على ما فعل وخوفا من هللا وتوبة نصوحا سقط حق هللا تعالى بالتوبةنفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندم
 .وبقي حق المقتول يعوضه هللا عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بين القاتل التائب وبين المقتول ،العفو عنه أوالصلح  أو
 .المرداوي تعقيبا على ذلك وهو الصوابقال و

فذهبا إلى أن توبة القاتل عمدا ظلما ال تقبل لقوله  ،ابن عباس وزيد بن ثابت رضي هللا عنهم الجمهور في قبول توبة القاتلوخالف 
ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَ  ﴿تعالى  ًدا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب هللاَّ فقد سئل ابن عباس رضي  ﴾بًا َعِظيًما هُ َعَذاَوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

فقرأ اآلية السابقة وهي آخر ما نزل في هذا الشأن ولم ينسخها  ،ال إال النارقال هللا عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ ف
 انتهى  .»)886F887(األن خبر هللا تعالى ال يكون إال صدق ،واألخبار ال يدخلها نسخ وال تغيير ،وألن لفظ اآلية لفظ الخبر ،شيء

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
مستحال للقتل فجزاوه ،عالما بإيمانه متعمدا لقتله،أى ومن يقدم على قتل مؤمن ﴾ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  ﴿

 .ل يصبح كافراالنه باستحالل القت،ابن عباسقال وهذا محمول على من استحل قتل المؤمن كما ! جهنم مخلدا فيها على الدوام 
والعذاب الشديد في االخرة ،والطرد من رحمة هللا،أى ويناله السخط الشديد من هللا ﴾وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما  ﴿
)
887F

888(. 
 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إَِذا َضَرۡبتُۡم فِي َسبِيِل ٱ ﴿ ِ فَتَبَيَّنُوْا َوَال تَقُولُواْ يَٰ َم لَۡسَت ُمۡؤِمنٗ لَِمۡن أَ  لَّ لَٰ ا تَۡبتَُغوَن َعَرَض ۡلقَٰىٓ إِلَۡيُكُم ٱلسَّ
ِ َمَغانُِم َكثِيَرٞةو ٱۡلَحيَٰوِة ٱل ۡنيَا فَِعنَد ٱلَّ ُ َعلَۡيُكۡم فَتَبَيَّنُوٓ  دُّ ن قَۡبُل فََمنَّ ٱلَّ لَِك ُكنتُم مِّ َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيرٗ َكَذٰ ا ْاو إِنَّ ٱلَّ

۹٤ ﴾ 
 

 (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ) ـ اآلية. :وله تعالىق  
م�ر   رج�ل م�ن بن�ي س�ليم بنف�ر م�ن  «: ق�الاب�ن عب�اس  روى البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن .320

فعم��دوا إلي��ه ،م��ا س��لم علين��ا إال ليتع��وذ منا: ق��الوافس��لم عل��يهم ف،وه��و يس��وق غنم��ا له �أص��حاب النب��ي 
(اآلية ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ﴿نزلت: ف ،�فقتلوه وأتوا بغنمه النبي 

888F

889( «. 
فلما أت�وا ،س�رية فيه�ا المق�داد �بع�ث رس�ول هللا  «: ق�الوأخرج البزار من وج�ه آخ�ر ع�ن اب�ن عب�اس  .321

له النبي قال ف،أشهد أن ال إله إال هللا فقتله المقداد: قالف،القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير
(هذه اآلية وأنزل هللا  »إله إال هللا غداً كيف لك بال  « :�

889F

890(. 
ف�ي  �بعثن�ا رس�ول هللا   «: ق�الاألس�لمي  عبد هللا بن أبي حدرد وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن .322

فحم�ل ،فمر بنا عامر بن األضبط األشجعي فسلم علينا،وُمَحلِّم بن جثامة نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة
ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا إذا ﴿وأخبرن�اه الخب�ر ن�زل فين�ا الق�رآن:   �منا عل�ى النب�ي فلما ق�د،عليه محلم فقتل�ه

(اآلية ﴾ضربتم في سبيل هللا
890F

891( «. 
(وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه  .323

891F

892(.  
_______________ 

 )31/ 41الموسوعة الفقهية الكويتية (- )887(
 )192/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )888(
) سنن الترمذي  8590ح ( 174/5) السنن الكبرى للنسائي 3974ح (  32/4) سنن أبي داود  3025ح ( 2319/4) صحيح مسلم  4315ح ( 1677/4صحيح البخاري  )889(

ح  115/9) سنن البيهقي الكبرى 2920ح (  256/2) المستدرك على الصحيحين 4752ح (  59/11) صحيح ابن حبان 2023ح (  229/1) مسند أحمد   3030ح (  240/5
 ) 11731ح (  278/11) المعجم الكبير 18046( 

) روي مرسال عن سعيد بن جبير وإسناده صحيح،وروي عن ابن عباس وإسناده 3( ح  149/1) مسند الحارث ( زوائد الهيثمي )  147ح ( 148/10األحاديث المختارة  )890(
 لتهذيب فانظره. صحيح،غير أن فيه عمر بن على المقدمي وهو ثقة غير أنه مدلس تدليس شديد يقول حدثنا وسمعت ثم يسكت ثم يقول عروة هكذا قال الحافظ في ا

)  مص�نف 18047ح (  115/9) س�نن البيهق�ي الكب�رى  220ح ( 248/9) األحاديث المختارة 777ح (  540/1جارود )  المنتقى البن ال23927ح ( 6/ 11مسند أحمد  )891(
 ) وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني وإسناده صحيح37013ح (  425/7ابن أبي شيبة 

بعث�ا،فلقيهم ع�امر ب�ن األض�بط  فحي�اهم بتحي�ة اإلس�الم،وكانت بي�نهم إحن�ة ف�ي بع�ث النب�ي محل�م ب�ن جثام�ة م  :«أخرجه الطبري بسياق طويل ع�ن ن�افع أن اب�ن عم�ر ق�ال  )892(

 



)165( 

 

أن اس�م المقت�ول م�رداس ب�ن نهي�ك  «اب�ن عب�اس  أبي صالح ع�ن وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن .324
وأن ق�وم ،وأن اس�م أمي�ر الس�رية غال�ب ب�ن فض�الة الليث�ي،ل أس�امة ب�ن زي�دوأن اس�م القات�،من أهل ف�دك

محمد رسول هللا  ال إله إال هللا قال: فلما لحقوه ،مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل
(فقتله أسامة بن زيد فلما رجعوا نزلت اآلية،السالم عليكم

892F

893( «. 
(د (الرزاق)وأخرج ابن جرير من طريق السدي وعب   .325

893F

 .من طريق قتادة نحوه )894
وال ﴿أنزل�ت ه�ذه اآلي�ة    «: ق�الج�ابر  أب�ي الزبي�ر ع�ن وأخرج ابن أبي حاتم من طريق اب�ن لهيع�ة ع�ن .326

(وهو  شاهد حسن في مرداس ﴾ تقولوا لمن ألقى إليكم السالم
894F

895( «. 
 فلقيت�ه س�رية،منم�ن الي �وفد أخ�ي مق�داد إل�ى النب�ي  «: قالجزء بن الحدرجان  وأخرج ابن منده عن .327

(ي�ا  :فنزل�ت ،�فلم يقبلوا منه وقتلوه،فبلغني ذل�ك فخرج�ت إل�ى رس�ول هللا ،أنا مؤمن:لهمقال ف،�النبي 
(دية أخي �أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا  فتبينوا فأعطاني) النبي 

895F

896( «. 
 
 ]تعليق[
 .مل خمسة أسباب للنزولذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وهي تش 

 .والمقتول رجل من سليم �أن القاتل بعض أصحاب النبي  :األول
 أنا القاتل المقداد والمقتول رجل لم يسم في الرواية. :الثاني

 الثالث: أن القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن األضبط األشجعي.
 القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. :الرابع

 والمقتول أخو المقداد. �لخامس: القاتل بعض أصحاب النبي ا
وكرجل من المش�ركين فيحم�ل  ،ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحمل المطلق على المقيد فيما ورد بلفظ مطلق كالصحابة 

مع بين القاتل والمقتول  وكذلك يمكن الج .القاتل على المقداد وعلى أسامة ومحلم ويحمل المقتول على المذكورين في اآلثار كمرداس
 بتعدد الحادثة وتأخر سبب النزول وهللا تعالى أعلم.

ال إل�ه إال هللا فق�د عص�م نفس�ه ق�ال فم�ن .واآلية ترشد إلى التروي في الحكم عل�ى الن�اس ب�الكفر بع�د ش�هادة أن ال إال هللا هللا 
"أم�رت أن أقات�ل :رسول هللا صلى هللا عليه و س�لمقال  قال:فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة  �النبي قال وماله كما 

(وها منعوا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا"قال الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فإذا 
896F

897(. 
 وفي هذه المسألة كالم أطول من ذلك محله كتب الفقه وهللا تعالى الموفق. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
حتى يتب�ين ،وال تعجل�وا ف�ي القت�ل،أى اذا سافرتم في الجهاد لغزو االعداء قتثبت�وا ﴾ن أمنوا اذا ضربتم في سبيل هللا فتبينوا يأيها الذي ﴿

 لكم المؤمن من الكافر
 .قتقتلوه،لست مؤمنا :أى وال تقولوا لمن حياكم بتحية االسالم ﴾وال تقولوا لمن القى اليكم السالم لست مؤمنا ﴿
 الذي هو حطام سريع الزوال،أى حال كونكم طالبين لماله ﴾حياة الدنيا تبتغون عرض ال ﴿
 .وهو ما أعده لكم من جزيل الثواب والنعيم،أى فعند هللا ما هو خير من ذلك ﴾فعند هللا مغانم كثيرة  ﴿
ن تقتل�وا مؤمن��ا أفتبينوا ،يم��انومن عل�يكم باال،أى ك��ذلك كن�تم كف��ارا فه�دكم هللا لالس��الم﴾ك�ذلك كن��تم م�ن قب��ل فم�ن هللا عل��يكم فتبين�وا  ﴿

 .وقيسوا حاله بحالكم
(ن هللا كان بما تعملون خبيرا ] أى مطلعا على اعمالكم فيجازيكم عليها إ[ 

897F

898(. 
 

ِعُدوَن ِمَن ٱۡلمُ  ﴿ لِِهۡم وَ الَّ يَۡستَِوي ٱۡلقَٰ ِ بِأَۡمَوٰ ِهُدوَن فِي َسبِيِل ٱلَّ َرِر َوٱۡلُمَجٰ ُ ۡؤِمنِيَن َغۡيُر أُْولِي ٱلضَّ َل ٱلَّ أَنفُِسِهۡمو فَضَّ
ِعِديَن َدَرَجٗةو  لِِهۡم َوأَنفُِسِهۡم َعلَى ٱۡلقَٰ ِهِديَن بِأَۡمَوٰ ِعِديَن  َوَعَد ٱَوُكّالٗ  ٱۡلُمَجٰ ِهِديَن َعلَى ٱۡلقَٰ ُ ٱۡلُمَجٰ َل ٱلَّ ُ ٱۡلُحۡسنَٰىو َوفَضَّ لَّ

 ﴾٥ا أَۡجًرا َعِظيمٗ 
 

___________________ 
،فتكلم فيه عيينة واألقرع،فقال األقرع: يا رسول هللا سن اليوم وغير غدا،فقال عيينة:ال وهللا حتى تذوق نساؤه من �الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله،فجاء الخبر إلى رسول هللا  

: ال غفر هللا لك،فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه،فما مضت به سابعة حتى م�ات  �ء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول هللا ليستغفر له،فقال له النبي الثكل ما ذاق نسائي،فجا
ظكم،ث�م طرح�وه ب�ين ص�دفي جب�ل فذكروا ذلك له،فقال: إن األرض تقبل م�ن ه�و ش�ر م�ن ص�احبكم،ولكن هللا ج�ل وع�ز أراد أن يع  �ودفنوه فلفظته األرض،فجاءوا إلى النبي 

 222  5انظر تفسير الطبري/ » اآلية   ): يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا فتبينوا (وألقوا عليه  من الحجارة،ونزلت 
  224/5الكلبي كذاب وشيخه ضعيف،وأخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي نحوه  )893(
 عبد بن حميد كما  تقدمليس في المخطوط والشبه أن يكون  )894(
   3: ج1040تفسير ابن أبي حاتم   )895(
 قال الحافظ هذا إسناد مجهول 387/1انظر إسناده في اإلصابة   )896(
 )131/ 2صحيح البخاري (  )897(
 )192/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )898(



)166( 
 ة. قوله تعالى: ( ال يستوي القاعدون) ـ اآلي

أدع  « :�النب�ي ق�ال لما نزلت (ال يستوي القاع�دون م�ن الم�ؤمنين)  « : قالالبراء  روى البخاري عن .328
ال يس���توي القاع���دون م���ن الم���ؤمنين ﴿ :»اكت���ب «: ق���الف،فج���اء ومع���ه ال���دواة والل���وح والكتف  »فالن���اً 

ال ﴿فنزلت مكانه�ا ،رأن�ا ض�ري :يا رس�ول هللاقال مكتوم ف أم ابن  �وخلف النبي ﴾المجاهدون في سبيل هللا
(يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر

898F

899( ﴾ «.   
(وروى البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت .329

899F

900(. 
(والطبراني من حديث زيد بن أرقم .330

900F

901(. 
(وابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم .331

901F

 .نحوه )902
(وروى الترمذي نح�وه م�ن ح�ديث اب�ن عب�اس .332

902F

إن�ا :مكت�وم أم ش واب�ن عب�د هللا  ب�ن جح� «: ق�الوفي�ه  )903
  »أعميان 

(وعند ابن جرير من طرق كثيرة مرسلة نحو ذلك،وقد سقت أحاديثهم في ترجمان القرآن
903F

904(  . 
 
 ]تعليق[
كون�ه  �مكتوم لما اعتذر إل�ى النب�ي  أم وهذا الذي ذكره أنه نزلت في ابن  .ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

فالستثنى أص�حاب الض�رر ﴾غير إولى الضرر﴿تعالى قال فنزل عذره وعذر من هو مثله في نفس الوقت ف أعمى ال يقدر على الجهاد
 .من عموم اآلية

وقد روى أن هذا كان في عزوة ب�در ف�روى اإلم�ام الطب�ري ع�ن .وهذا السبب هو الذي عليه جل العلماء في نزول هذه اآلية 
(عن بدر، والخارجون إلى بدر  ،﴾ال يستوي القاعدون من المؤمنين﴿قال: ابن عباس 

904F

905(   . 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أى ال يتس�اوى م�ن قع�د ع�ن ﴾ال يستوي القاع�دون م�ن الم�ؤمنين غي�ر أول�ي الض�رر والمجاه�دون ف�ي س�بيل هللا ب�أموالهم وأنفس�هم  ﴿

 .والمريض )،واالعرج،غير اهل االعذار (كاألعمى،مع من جاهد ثماله ونفسه في سبيل هللا،الجهاد من المؤمنين
أى فض��ل هللا المجاه��دين عل��ى القاع��دين م��ن أه��ل االع��ذار درج��ة ﴾فض��ل هللا المجاه��دين ب��أموالهم وأنفس��هم عل��ى القاع��دين درج��ة  ﴿

وه�م بالمدين�ة ي�ا : قالوا،(ان بالمدينة اقواما ما سرتم من مسير وال قطعتم م�ن واد إال وه�م معك�م في�ه : �قال كما ،الستوائهم في النية
 .نعم حبسهم العذر): قال ؟رسول هللا

 .وعدهم هللا الجزاء الحسن في االخرة،أى وكال من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم ﴾وكال وعد هللا الحسنى ﴿
بالثواب ال�وافر ،على القاعدين بغير ع�ذر،أى وفضل هللا المجاهدين في سبيل هللا ﴾وفضل هللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ﴿

 .العظيم
(ان  :وفي الح�ديث،أى منازل بعضها أعلى من بعض مع المغف�رة والرحم�ة ﴾درجات منه ومغفرة ورحمة وكان هللا غفورا رحيما  ﴿

(ما بين كل درجتين كما بين السماء واالرض )،في الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين في سبيله
905F

906(. 
 

ٓئَِكةُ إِنَّ ٱلَِّذيَن تََوفَّ  ﴿ ٓوْا أَلَۡم تَُكۡن أَۡرُض قال ُكنَّا ُمۡستَۡضَعفِيَن فِي ٱۡألَۡرِضو  قالوافِيَم ُكنتُۡمۖ  قالواظَالِِمٓي أَنفُِسِهۡم ٰٮهُُم ٱۡلَملَٰ
ِسَعةٗ  ِ َوٰ ٓئَِك َمۡأوَ  ٱلَّ  ﴾۹۷ٰٮهُۡم َجهَنَُّمۖ َوَسآَءۡت َمِصيًرا فَتُهَاِجُروْا فِيهَاو فَأُْولَٰ

 

_______________ 
 2420ح ( 276/2) سنن الدارمي 1670ح (  4:/191) والترمذي ص 3101ح (  10/6) والنسائي  1898ح ( 1508/3) ومسلم 2676ح (  1042/3أخرجه البخاري  )899(

)  1725ح ( 269/3)  مس�ند أب�ي يعل�ى  17592ح (23/9) والبيهق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى 41ح (   229/1) وابن حب�ان ف�ي ص�حيحه  18508ح ( 282/4) أحمد  في المسند 
 )  وغيرهم 19518ح (  226/4)  مصنف ابن أبي شيبة 705ح (  96/1مسند الطيالسي 

) مسند أبي يعلى  2428ح (  2:/91) المستدرك ص  4713ح ( 12/11) صحيح ابن حبان  1898ح ( 1508/3) صحيح مسلم  4316ح ( 1042/3صحيح البخاري  )900(
 ) 3033ح ( 242/5سنن الترمذي )  4307( ح 7/3) سنن النسائي الكبري  2507ح ( 11/3) سنن أبي داود 17594ح (  23/9) سنن البيهقي الكبري 1726ح ( 270/3

 )  4899ح (  146/5) المعجم الكبير 1034ح ( 1/ 258) المنتقي من السنن المسندة 241ح (  108/1) مسند عبد بن حميد 21641ح (  184/5مسند أحمد   
غر س�عيد ب�ن س�نان،قال الحافظ:ص�دوق ل�ه أوه�ام وب�اقي إس�ناده ثق�ات. ق�ال ) في إسناده أبو سنان الشيباني األص�5053ح (  190/5المعجم الكبير  228/5تفسير الطبري  )901(

 فذكر نحوه. --حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقمرحمه هللا: 
فأنزل هللا عليه،وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلب�ه لم�ا يأتي�ه م�ن هللا،ق�ال: فكن�ا     �ي  كنا عند النب  :«أخرجه ابن حبان عن الفلتان بلفظ قال  )902(

لألعمى:إن�ه ين�زل  نبنا؟ فأنزل عليه،فقلنانعرف ذلك منه،فقال للكاتب:اكتب: (ال يستوي   القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل هللا  ) فقام األعمى فقال:يا رسول هللا ما ذ
انظ�ر ص�حيح اب�ن  ): غي�ر أول�ي الض�رر (للكاتب اكتب   �،قال: فقال النبي �،فخاف أن ينزل عليه  شيء من أمره فبقي قائما ويقول: أعوذ بغضب رسول هللا �على النبي  

)  856ح (  334/18) المعج�م الكبي�ر  1039ح (  58/5المث�اني )  اآلح�اد و1583ح (  157/3) مسند أبي يعلى 3699ح (  144/9)  مسند البزار 4712ح (  10  11حبان/
 فذكر ه -صم رضي هللا عنه قال إسناده حسن قال اإلمام البزار رحمه هللا: حدثنا أبو كامل قال نا عبد الواحد بن زياد قال نا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن عا

ن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن بن جريو أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد هللا بن الحرث ) قال حدثنا الحس 3032ح ( 5/ 241سنن الترمذي  )903(
ب�ن جح�ش واب�ن أم مكت�وم إن�ا يحدث عن بن عباس أنه قال ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لم�ا نزل�ت غ�زوة ب�در ق�ال عب�د هللا 

ء القاعدون غير أولي الضرر يان يا رسول هللا فهل لنا رخصة فنزلت ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و فضل هللا المجاهدين على القاعدين درجة فهؤالأعم
)  11117ح ( 326/6ي�ب والنس�ائي ف�ي الكب�رى وفضل هللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين م�ن الم�ؤمنين غي�ر أول�ي الض�رروقال: حس�ن غر

 وإسناده صحيح وفيه عبد الكريم غير منسوب،وهو عبد الكريم الجزري ثقة229/5)  تفسير الطبري  17715ح (47/9والبيهقي في الكبرى 
 روي ذلك عن سعيد وعبد هللا بن شداد وقتادة والسدي وأبي عبد الرحمن وظني أنه السلمي )904(
 )91/ 9ن (تفسير الطبري) (جامع البيا  )905(
 )193/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )906(



)167( 

 

 .ـ اآلية)ئكة قوله تعالى: ( إن الذين توفاهم المال
 أن أناساً من المسلمين كانوا م�ع المش�ركين يكث�رون س�واد المش�ركين «ابن عباس  روى البخاري عن .333

إن ال�ذين ﴿ :ف�أنزل هللا،يض�رب فيقتل أوفيأتي السهم يرمي ب�ه فيص�يب أح�دهم فيقتل�ه ،�على رسول هللا 
 .» )906F907(﴾توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم

قيس ب�ن الولي�د ب�ن المغي�رة وأب�ا ق�يس ب�ن الفاك�ه ب�ن  « :في روايته وأخرجه ابن مردويه وسمى منهم .334
وذكر ف�ي ش�أنهم ،المغيرة والوليدبن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية ب�ن س�فيان وعل�ي اب�ن أمي�ة ب�ن خل�ف

(غر هؤالء دينهم فقتلوا ببدر: قالوافلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك و،أنهم خرجوا إلى بدر
907F

908( «  
(ى حاتم وزاد فيهم الحارث بن زمعة بن األسود والعاص بن منبه بن الحجاجوأخرجه ابن أب .335

908F

909(  . 
كره�وا أن  �فلما ه�اجر رس�ول هللا ،كان قوم بمك�ة ق�د أس�لموا «: قالابن عباس  وأخرج الطبراني عن .336

  .» )909F910(﴾إال المستضعفين﴿إلى قوله  ﴾إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم ﴿:وخافوا فأنزل هللا يهاجروا
وكانوا يخف�ون ،كان قوم من أهل مك�ة ق�د أس�لموا «: قالابن عباس  وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن .337

المس��لمون: ه��ؤالء ك��انوا مس��لمين ق��ال فأص��يب بعض��هم ف،فأخرجهم المش��ركون معه��م ي��وم بدر،اإلس��الم
بق�ي بمك�ة م�نهم  فكتب�وا به�ا إل�ى م�ن.اآلي�ة ﴾إن ال�ذين توف�اهم المالئك�ة﴿فنزلت: ،فأكرهوا فاستغفروا لهم

ومن الناس من يقول آمنا بال  ﴿ :فنزلت،فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا،لهم وأنه ال عذر
ث�م إن رب�ك  ﴿فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا فنزل�ت:  ﴾فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا

ب��ذلك فخرج��وا فلحق��وهم فنج��ا م��ن نج��ا وقت��ل م��ن اآلي��ة. فكتب��وا إل��يهم  ﴾لل��ذين ه��اجروا م��ن بع��د م��ا فتن��وا
(قتل

910F

911(«. 
 وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه مرسال.   .338

 
 ]تعليق[
وكله�ا ف�يمن أس�لم ث�م تخل�ف بمك�ة فلم�ا خرج�ت ق�ريش . من اآلثار في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة اً ذكر المؤلف رحمه هللا عدد    

ت�اب م�ن قل�ة ع�دد المس�لمين وكث�رة المش�ركين وذل�ك لض�عف اإليم�ان ف�ي وبعضهم ار،خرجوا معهم يكثرون سوادهم �لقتال النبي 
   .قلوبهم وقيل بأنهم منافقون

(روى ذلك اإلمام الثعلبي في تفسيره  
911F

، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية محذرة لكن من أق�ام ب�ين ظهرن�ي المش�ركين وال يع�رف )912
 .غير ذلك أن يقيموا بين ظهرانيهم أم حالهم أمؤمنون 

اإلقامة في بالد الكفار إذا كان الدين واضح بين وال خوف على المسلم من أن يفتن ع�ن دين�ه م�ع جماع�ة ظ�اهرة م�ن وحكم  
" أنا برئ من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين ال تراءى نارهم�ا " فه�ذا الح�ديث  �المسلمين جائز بمفهوم اآلية وبحديث النبي 

اآلية الكريمة عامة في ك�ل م�ن أق�ام ب�ين ظهران�ي  :اإلمام ابن كثيرقال ن عن المشركين جاز يدل بمفهومه على أنه إذا تميز المسلمو
(المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه

912F

 . انتهي. )913
 وفي المسألة كالم أبسط من ذلك محله كتب الفقه وبال التوفيق. 
إن ﴿سمعت الضحاك يق�ول ف�ي قول�ه: ،قالك ما أخرجه اإلمام ابن جرير عن عبيد بن سليمان وفي سبب نزول هذه اآلية كذل 

فل�م يخرج�وا مع�ه إل�ى المدين�ة،  ،�هم أناس من المن�افقين تخلَّف�وا ع�ن رس�ول هللا  «:قالاآلية، ﴾الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم
(فأنزل هللا فيهم هذه اآلية وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب، 

913F

914(«. 
 
  ]تفسير مختصر لآلية[
وترك ،باالقامة مع الكفار في دار الشرك،أى تتوفاهم المالئكة حال كونهم ظالمي أنفسهم ﴾ان الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم  ﴿

 .الهجرة الى دار االيمان
وهو سؤال توبيخ وتقريع  ؟في أى شيء كنتم من أمر دينكم :م المالئكةأى تقول له ﴾ األرضكنا مستضعفين في  قالوافيم كنتم  قالوا﴿

 .عاجزين عن اقامة الدين فيها،كنا مستضعفين في ارض مكة :معتذرين قالوا

_______________ 
) 8638ح (  1/ 115) المعج��م األوس��ط  17527ح ( 12/9) س�نن البيهق��ي الكب��رى  11119ح ( 327/6) س��نن النس��ائي الكب��رى  6674ح ( 1678/4ص�حيح البخ��اري  )907(

  234/5) تفسير الطبري 11506ح (  205/11المعجم الكبير 
  263/8في إسناده أشعث بن سوار ضعيف الحديث،هكذا ذكر الحافظ في الفتح وتفسير ابن مردويه ليس موجودا بين أيدينا اآلن انظره في فتح الباري  )908(
 من رواية عكرمة مرسال وقال فيه: أبو العاص بن منبه بن الحجاج 1046/3تفسير ابن أبي حاتم   )909(
) وفي إسناده قيس بن الربيع قال الهيثمي في الزوائد: وثقه شعبة وضعفه جماعة قال الح�افظ: ص�دوق اخ�تلط ب�آخره وعل�ى ك�ل فه�و 12260ح (  444/11المعجم الكبير  )910(

ر ع�ن ب�ن عب�اس حدثنا عبد هللا بن العباس الطيالسي ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا قيس بن الربيع عن األعمش ع�ن س�عيد ب�ن جبي�صالح للشواهدقال اإلمام الطبراني: 
 فذكره.--قال

وفي إسناده أحمد بن منصور الرمادي وثقه أبو حاتم قال اإلمام الطبري: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا  234/5أخرجه الطبري في تفسيره في عدة مواضع منها  )911(
 به   أبو أحمد الزبيري قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 

 )371/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )912(
 )389/ 2تفسير ابن كثير (  )913(
 )108/ 9جامع البيان (تفسير الطبري) (  )914(



)168( 
الى ،فتهاجروا من دار الكفر،أليست أرض هللا واسعة :لهم المالئكة توبيخاقالت أى ﴾ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها  قالوا ﴿

 .تعالى بيانا لجزائهمقال  ؟كما فعله من هاجر الى المدينة إلى الحبشة ؟تقدرون فيها على اقامة دين هللادار 
. ثم استثنى تعالى منهم الضعفة والعاجزين عن .أى مقرهم النار وساءت مقرا ومصيرا لهم﴾مأواهم جهنم وساءت مصيرا  أولئكف﴿

 : قالالهجرة ف
أى لكن من كان منهم مستضعفا  ﴾ساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال إال المستضعفين من الرجال والن ﴿

وال ،وال يستطيعون الخالص،وعجزوا العسارهم وضعفهم عن الهجرة،الذين استضعفهم المشركون،واالطفال،والنساء،كالرجال
 .يهتدون الطريق الموصل لدار الهجرة

  ان يعفو عنهم النهم لم يتركوا الهجرة اختياراأى لعل هللا ﴾عسى هللا ان يعفو عنهم  أولئكف﴿
(و " عسى " في كالم هللا تفيد التحقيق ،أى يعفو ألهل االعذار ﴾وكان هللا عفوا غفورا ﴿

914F

915(. 
   

َغمٗ َوَمن  ﴿ ِ يَِجۡد فِي ٱۡألَۡرِض ُمَرٰ ِ َوَرُسولِهِۦ يَۡخُرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ َوَمن  ا َوَسَعٗةو ا َكثِيرٗ يُهَاِجۡر فِي َسبِيِل ٱلَّ ُمهَاِجًرا إِلَى ٱلَّ
ُ َغفُورٗ  ِۗ َوَكاَن ٱلَّ ِحيمٗ ثُمَّ يُۡدِرۡكهُ ٱۡلَمۡوُت فَقَۡد َوقََع أَۡجُرهُۥ َعلَى ٱلَّ  ﴾۱۰۰ا ا رَّ

 
 .(ومن يخرج من بيته) ـ اآلية :قوله تعالى   

جن�دب م�ن بيت�ه خ�رج ض�مرة ب�ن  «: ق�الاب�ن عب�اس  أخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم وأب�و يعل�ي بس�ند جي�د ع�ن .339
فمات في الطريق قبل أن  �احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول هللا :ألهلهقال فمهاجراً 

(اآلية  ﴾ومن يخرج من بيته مهاجراً ﴿ :فنزل الوحي، �يصل إلى النبي 
915F

916(«.  
(سعيد بن جبير عن وأخرج ابن أبي حاتم عن  .340

916F

بمكة أبي ضمرة الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان  )917
وإن�ي  إن�ي لغن�ي: ق�الف ﴾إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يس�تطيعون حيل�ة ﴿ :فلما نزلت
وم�ن يخ�رج م�ن بيت�ه مه�اجراً ﴿فنزل�ت ه�ذه اآلي�ة ،فأدركه الموت بالتنعيم �فتجهز يريد النبي ،لذو حيلة

 .» )917F918(﴾إلى هللا  ورسوله
ن جبير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم وأخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد ب    .341

وفي ،العيص بن ضمرة وفي بعضها جن�دب ب�ن ض�مرة الجن�دعي أووسمي في بعضها ضمرة بن العيص 
وفي بعض�ها رج�ل ،وفي بعضها رجل من بني خزاع�ة،وفي بعضها رجل من بني ضمرة،بعضها الضمري

(ي بكروفي بعضها من بني بكر كنانة وفي بعضها من بن،من بني ليث
918F

919(.  
أن جندع بن ضمرة الضمري كان بمكة  «يزيد بن عبد هللا بن قسيط   وأخرج ابن سعد في الطبقات عن .342

فأوم�أ بي�ده نح�و المدين�ة يري�د  ؟إل�ى أي�نقالوا: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها، ف :لبنيهقال ف فمرض
(فخرج��وا ب��ه فلم��ا بلغ��وا أض��اة :الهج��رة

919F

 ﴾وم��ن يخ��رج م��ن بيت��ه مه��اجراً ﴿ ف��أنزل هللا في��ه،بن��ي غف��ار مات )920
(اآلية

920F

921(«. 
أبي�ه أن الزبي�ر  هشام بن عروة عن وأخرج ابن أبي حاتم وابن منده والبارودي في الصحابة عن   ]ك[ .343

فنزل�ت في�ه ،ف�ي الطري�ق فماتفنهش�ته حي�ة ،ه�اجر خال�د ب�ن ح�رام إل�ى أرض الحبشة «ق�ال: بن العوام 
(اآلية  -﴾ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى هللا ورسوله﴿

921F

922( «. 
أراد ،�لما بلغ أكثم بن صيفي مخرج النب�ي  «: قالوأخرج األموي في مغازية عن عبد الملك بن عمير  .344

 �فانتدب له رج�الن فأتي�ا النب�ي ،فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه : قالفأبى قومه أن يدعوه ،أن يأتيه
أن�ا محم�د ب�ن عب�د هللا   «ق�ال: م جئت؟ نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت وب:اقال ف

ق�ال: ، ل�ه ذلكق�االفأتي�ا أك�ثم ف.اآلي�ة ﴾إن هللا  يأمر بالعدل واإلحسان﴿ثم تال عليهم  »وأنا عبد هللا ورسوله
مالئمها فكونوا في هذا األمر رؤساء وال تكونوا فيه أذنابا،   أي قوم إنه يأمر بمكارم األخالق وينهي عن

(ـ اآلي�ة ﴾ومن يخ�رج م�ن بيت�ه مه�اجراً ﴿:ى المدينة فمات في الطريق فنزلت فيهفركب بعيره متوجها إل
922F

923( 
_______________ 

 )194/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )915(
 ) وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف 11708ح ( 272/11) المعجم الكبير 2679ح (  81/5مسند أبي يعلى  )916(
 لت التعبير بعن هنا خطأ في المخطوط والمطبوع ألن أبا ضمرة جزما مات قبل والدة سعيد وصيغة عن فيما هو محتمل اللقاء وهللا أعلمق )917(
 مرسل. 1051/3تفسير ابن أبي حاتم  )918(
 وهي كلها مراسيل كما تري  239/240/5انظر تفسير الطبري  )919(

 53  1وهي الَغِدير وجمعها أّضى وإضاء َكأَكِم وإَكاِرم انظرالنهاية في غريب الحديث/أضاَة  بَنى ِغفاًر: األضاَة بوزن الَحصاة: 
 لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي لدي من الطبقات وهو مرسل. )921(
 وإسناده مرسل 119/4) الطبقات الكبرى 6052ح (  552/3المستدرك  )922(
دثنا بن صاعد حدثنا الحسن بن داود عن محمد بن المنكدر حدثنا عمر بن على المقدمي عن علي ب�ن عب�د المل�ك ب�ن عمي�ر ع�ن قال الحافظ في اإلصابة: قال ابن السكن:ح  )923(

 ذكر محم�د ب�ن المنك�در وه��وأبي�ه ـ ف�ذكر األث�ر ق�ال: وه�و مرس�ل قلت:عب�د المل�ك ب�ن عمي�ر ت�ابعي ل�م ي�ذكر الواس�طة،وكذلك ذك�ر اإلس�ناد الح�افظ اب�ن كثي�ر ف�ي تفس�يره،ولم ي�
 209/1ححا انظ�ر اإلص�ابة الصواب،وذكره في اإلصابة في هذه الطبقة خطأ مطبعي وهو عن الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر،وقد ذكره ابن عبد البر في االستيعاب مص�

  548/2تفسير ابن كثير   463نة الوفاة:س سنة الوالدة: لمؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيا  146/1االستيعاب 



)169( 

 

 .مرسل إسناده ضعيف
(اب�ن عب�اس وأخرج أبو حاتم في كت�اب المعم�رين م�ن ط�ريقين ع�ن .345

923F

: ق�اله�ذه اآلي�ة ف أن�ه س�ئل ع�ن « )924
 .»هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة : قالقيل فأين الليثي؟  نزلت في أكثم بن صيفي

 
 ]تعليق[
أن هذه اآلية نزلت بسبب هجرة واحد من  معنى حول تدوروكلها  .أخرج المؤلف في سبب نزول هذه اآلية عدة آثار 

وعندي أن ،كما هو واضح الرواياتأما تعيين هذا الرجل ففيه خالف كبير بين ،المسلمين إلى النبي صلى هللا وموته في الطريق
هذا الرجل فكأنهم لم يحفظوا اسمه ويدل على ذلك تكرر اسم ضمرة فالختالف في اسمه مرة هناك اضطراب من الرواة في تعيين 

 .وكنيته مرة واسم ابيه مرة مع االشتراك في ضمرة دليل على أن االضطراب وقع من الرواة
 .أما الرواية التي فيها أنها أكثم بن صيفي فهي ضعيفة اإلسناد 

من بيته مهاجراً ثم مات قبل أن يصل إلى قصده فقد حصل على األجر الكامل من هللا ولكن يحتملها عموم اآلية فكل من خرج 
 تعالى.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ويهرب فرارا بدينه ،هذا ترغيب في الهجرة أى من يفارق وطنه ﴾مراغما كثيرا وسعة األرضومن يهاجر في سبيل هللا يجد في  ﴿

ورزقه سابغ ،فأرض هللا واسعة،ويجد سعة في الرزق،يراغم به أنف عدوه،كبيرا رضاأليجد مهاجرا ومتجوال في ،من كيد األعداء
 ﴾.يا عبادى الذين أمنوا أن أرضي واسعة فإياى فأعبدون ﴿وقوله سبحانه ،على العباد

ن ارض أى ومن خرج من بلده مهاجرا م﴾ومن يخرج من بيته مهاجرا الى هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على هللا ﴿ 
 .فقد ثبت اجر هجرته على هللا تعالى،ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة،فارا بدينه الى هللا ورسوله،الشرك

(أى ساترا على العباد رحيما بهم  ﴾وكان هللا غفورا رحيما  ﴿
924F

925(. 
 

لَوٰ َوإَِذا َضَرۡبتُۡم فِي  ﴿ ْاو إِنَّ ِة إِۡن ِخۡفتُۡم أَن يَۡفتِنَُكُم ٱلَِّذيَن َكفَُروٓ ٱۡألَۡرِض فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أَن تَۡقُصُروْا ِمَن ٱلصَّ
فِِريَن َكانُوْا لَُكۡم َعُدوّٗ  بِينٗ ٱۡلَكٰ  ﴾ ۱۰۱ا ا مُّ

 
 ( وإذا ضربتم) ـ اآلية. :قوله تعالى

ي�ا رس�ول هللا  إن�ا : قالواف �سأل قوم من بني النجار رسول هللا  «: قالعلي  ] أخرج ابن جريرعن گ[  .346
فليس عليكم جن�اح أن تقص�روا م�ن  األرضوإذا ضربتم في ﴿ :فأنزل هللا،فكيف نصلي رضاألفي  نضرب
المشركون لقد أمك�نكم قال ف،فصلى الظهر �ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي  ﴾الصالة

هللا قائل منهم إن لهم أخرى مثلها ف�ي إثره�ا ف�أنزل قال ف،محمد وأصحابه من ظهورهم هال شددتم عليهم
(فنزلت صالة الخوف ﴾عذاباً مهيناً ﴿إلى قوله  ﴾إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴿بين الصالتين: 

925F

926( «. 
 
 ]تعليق[
وه�و يقتض�ي أنه�ا نزل�ت عل�ى م�رتين وه�و أث�ر ض�عيف  ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واح�داً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 .اإلسناد
رقي وأخرج الطبري من طريق مجاهد عن أبي عيا  بُعْسفان، وعلى المشركين خال�د ب�ن  �كنا مع رسول هللا : قالش الزُّ

ة، ألصبنا غفلة. فأنزلت آية القَصر بين الظه�ر قال فصلَّينا الظهر، ف: قالالوليد.  المشركون: لقد كانوا على حاٍل، لو أردنا ألصبنا ِغرَّ
وكبَّروا جميًع�ا،  �قبلة والمشركون ُمْستَْقبَلهم،  فكبر رسول هللا مستقبلي ال �والعصر، فأخذ الناس السالَح وصفّوا خلف رسول هللا 

ثم ركع وركعوا جميًعا، ثم رفع رأسه فرفعوا جميًعا، ثم سجد وسجد الصفُّ الذي يليه، وقام اآلخ�رون يحرس�ونهم. فلم�ا ف�رغ ه�ؤالء 
فركع�وا جميًع�ا، ث�م  �هم، فرك�ع رس�ول هللا من سجودهم سجد هؤالء، ثم نكَص الصّف الذي يلي�ه وتق�دم اآلخ�رون، فق�اموا ف�ي مق�ام

رفع رأسه فرفعوا جميًعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام اآلخ�رون يحرس�ونهم. فلم�ا ف�رغ ه�ؤالء م�ن س�جودهم س�جد ه�ؤالء 
(اآلخرون، ثم استوْوا معه، فقعدوا جميًعا، ثم سلم عليهم جميًعا، فصالها بُعْسفان، وصالها يوم بني ُسلَْيم 

926F

927(. 
ومقتضى هذه الرواية أنها نزلت في السفر وهو ظاهر اآلي�ة وه�و األرج�ح وفيه�ا بي�ان لبداي�ة رخص�ة القص�ر ف�ي الس�فر  

 قدار ومسافة القصر بما هو مشهور في كتب الفقه.م وقد بينت السنة،وجواز القصر
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
فال إثم عليكم ان ،غيرهما أوالتجارة  أوأى وإذا سافرتم للغزو  ﴾ن تقصروا من الصالةأفليس عليكم جناح  األرضضربتم في وإذا ﴿ 

 تقصروا من الصالة فتصلوا الرباعية ركعتين

_______________ 
 210/1اإلسناد األول فيه: عمرو بن محمد السعدي،ولم أعرفه والثاني: فيه رشدين بن كريب ضعيف انظر األسانيد في اإلصابة  )924(
 )195/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )925(
 ه. من طريق شيخه المثني بن الصباح وتقدم ضعف  5/ 244تفسير الطبري  )926(
 )195/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )927(



)170( 
وانما ه�و لبي�ان ،وذكر " الخ�وف " ل�يس للش�رط،أى ان خشيتم ان ينالكم مكروه من اعدائكم الكفرة ﴾ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ﴿

 :" قلت لعم�ر ب�ن الخط�ابقال ويؤيده حديث " يعلى بن امية " ،العدو لكثرة المشركين الواقع حيث كانت أسفارهم ال تخلو من خوف
" ص�دقة تص�دق هللا به�ا : ق�الع�ن ذل�ك ف �فس�ألت رس�ول هللا ،عجبت مما عجبت منه: قالوقد أمن الناس ف﴾ان خفتم  ﴿ :ان هللا يقول

 .عليكم فاقبلوا صدقته "
وال يمنعهم فرصة اش�تغالكم ثمناج�اة هللا ان يقتل�وكم ،الكافرين أعداء لكم مظهرون للعداوة أى ان﴾ن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إ ﴿
)
927F

928(. 
 

لَٰوةَ فَۡلتَقُۡم طَآئِفَٞة  ﴿ َعَك َوۡليَۡأُخُذٓوْا أَۡسلَِحتَهُۡمۖ فَإَِذا َسَجُدوْا فَۡليَُكونُوْا ِمن َورَ َوإَِذا ُكنَت فِيِهۡم فَأَقَۡمَت لَهُُم ٱلصَّ ۡنهُم مَّ ٓائُِكۡم مِّ
يَن َكفَُروْا لَۡو تَۡغفُلُوَن َعۡن َوۡلتَۡأِت طَآئِفَةٌ أُۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوْا فَۡليَُصلُّوْا َمَعَك َوۡليَۡأُخُذوْا ِحۡذَرهُۡم َوأَۡسلَِحتَهُۡمۗ َودَّ ٱلَّذِ 

ۡيلَةٗ  ِحَدٗةو  أَۡسلَِحتُِكۡم َوأَۡمتَِعتُِكۡم فَيَِميلُوَن َعلَۡيُكم مَّ ن مَّ ى نَاَح َعلَۡيُكۡم إِن َكاَن بُِكۡم أَذٗ َوَال جُ  َوٰ ۡرَضٰىٓ أَن  أوۡ طٍَر مِّ ُكنتُم مَّ
فِِريَن َعَذابٗ  َ أََعدَّ لِۡلَكٰ ِهينٗ تََضُعٓوْا أَۡسلَِحتَُكۡمۖ َوُخُذوْا ِحۡذَرُكۡمۗ إِنَّ ٱلَّ  ﴾  ۱۰۲ا ا مُّ

 
 اآلية. –( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة)  :قوله تعالى

كن�ا م�ع رس�ول هللا  «: ق�الأب�ي عي�اش الزرق�ي  د والحاكم وصححه البيهقي في الدالئل ع�نوأخرج أحم .347
 �وه���م بينن���ا وب���ين القبل���ة فص���لى بن���ا النب���ي  بعس���فان فاس���تقبلنا المش���ركون عل���يهم خال���د ب���ن الولي���د

 ي�أتي عل�يهم اآلن ص�الة ه�ي أح�ب إل�يهم م�ن: قالواثم ،قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم: قالواف،الظهر
    -﴾  وإذا كن�ت ف�يهم فأقم�ت له�م الص�الة ﴿فنزل جبريل بهذه اآليات ب�ين الظه�ر والعص�ر ،أبنائهم وأنفسهم

(الحديث   -اآلية 
928F

929( «. 
(أبي هريرة وروى الترمذي نحوه عن .348

929F

930(. 
(وابن جرير نحوه عن جابر بن عبد هللا  .349

930F

931(. 
(وابن عباس .350

931F

932(     
 . ﴾وال جناح عليكم  ﴿قوله تعالى:  

ف�ي عب�د  ﴾ كن�تم مرض�ى أوإن كان بكم أذى من مطر ﴿نزلت  «: قالابن عباس  بخاري عنأخرج ال ]ك[ .351
(كان جريحاً  الرحمن بن عوف

932F

933( «. 
 
 ]تعليق[
وكلها يشهد بعضها لبعض بأن هذه اآلية نزلت بين الظهر والعصر في غزوة عسفان. ،أخرج المؤلف رحمه هللا عدة آثار 

ل�ت ف�ي الخ�وف غي�ر أن حكمه�ا ع�ام ف�ي ك�ل س�فر فيج�وز قص�ر الص�الة ف�ي الس�فر عل�ى واآلي�ة نز.وفيها بيان لحال ص�الة الخ�وف
كيفية صالة الخوف على عدد من األوضاع على حسب اتجاه العدو إذا كانوا  الرواياتوقد بيت  ،اختالف بين العلماء في مدة القصر

 .خلف ضهر جيش المسلمين أوفي القبلة 
كن��تم مرض��ى أن تض��عوا  أووال جن��اح عل��يكم إن ك��ان بك��م أذى م��ن مط��ر  ﴿ع��الى أم��ا األث��ر اآلخي��ر ال��ذي في��ه أن قول��ه ت 

 .فيجوز وضع السالح لمن كان حاله كحال عبد الرحمن بن عوف فيجوز وهللا تعالى أعلم.فهو أثر صحيح ومعناه عام﴾أسلحتكم
 
  ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )195/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (   )928(
مستدرك الحاكم  )  2875ح (7/ 126) صحيح ابن حبان 1550ح ( 3/  177)سنن النسائي الصغرى 1236ح (  11/2) سنن أبي داود 16630ح (  59/4مسند أحمد    )929(

) مصنف عبد  232ح (  68) المنتقى 5132ح (  213/5) المعجم الكبير 1347ح ( 191/1) مسند الطيالسي 5813ح ( 3/ 254برى )  سنن البيهقي الك1252ح (  1ج:487
وورد تصريحه  273)  قلت:هو من رواية مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال الترمذي:ال يعرف سماع لمجاهد من أبي عياش انظر جامع التحصيل  4237ح ( 505/2الرزاق 

ولكن رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الحافظ مقارب الحال وضعفه النسائي وكذلك ضعفوه من أجل  215/5ماع كما في رواية الطبراني في الكبير بالس
 بعض األحاديث التي رواها وعلى كل فهو صحيح بما بعده من الشواهد

) مس�ند أحم�د  1544ح (  174/3) وق�ال: حس�ن غري�ب س�نن النس�ائي  3035ح ( 243/5) س�نن الترم�ذي  2872ح ( 123/7صحيح اب�ن حب�ان  249/5تفسير الطبري  )930(
نزل بين ضجنان   �ثم أن رسول هللا  - ( ثنا عبد الصمد ثنا سعيد بن عبيد الهنائي ثنا عبد هللا بن شقيق ثنا أبو هريرة قال: )إسناده حسنقال اإلمام أحمد: حد10775ح (   522/2

قال: فج�اء جبري�ل إل�ى حاصر المشركين قال فقالوا إن لهؤالء صالة هي أحب إليهم من أبناءهم وأبكارهم يعنون العصر فأجمعوا أم�ركم ث�م ميل�وا عل�يهم ميل�ة واح�دة،وعسفان ف
ت�أخروا وتق�دم اآلخ�رون فص�لى به�م ركع�ة وأخ�ذ فأمره أن يقسم أصحابه بالطائفة األولى ركعة ويأخذ الطائفة األخرى حذرهم وأسلحتهم،فإذا ص�لى به�م ركع�ة    �رسول هللا  

 )ركعة ركعة    �هؤالء اآلخرون حذرهم وأسلحتهم فكانت لكل طائفة مع النبي  
حاق ) قال:   أخبرنا عب�د هللا ب�ن محم�د األزدي ق�ال ح�دثنا إس�2877ح( 7/ 129من رواية أبي الزبير عن جابر وتصريحه بالسماع عند ابن حبان  257/5تفسير الطبري  )931(

قوم�ا م�ن جهين�ة فق�اتلوا قت�اال   �ث�م غزون�ا م�ع رس�ول هللا   ( بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عب�د هللا يق�ول: 
ذلك،فق�ال: ق�الوا: بينن�ا وبي�نهم ص�الة ه�ي أح�ب إل�يهم م�ن    �كر لن�ا رس�ول هللا  ب�ذلك، ف�ذ   �شديدا،فلما صلينا الظهر قالوا: لو ملنا عليهم ميلة قطعناهم،فأخبر جبريل النب�ي  

وكبرنا معه،فركع وركعنا معه،وسجد وسجد الصف األول معه،فلما ق�ام س�جد الص�ف    �األولى،فلما عمال الصالة صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة،فكبر رسول هللا  
وكبرنا معه ثم ركع وركعنا معه ثم سجد وسجد الص�ف األول مع�ه ث�م قع�د فس�جد الص�ف    �لصف األول وتأخر الصف األول،فكبر رسول هللا  الثاني، ثم تقدموا فقاموا مقام ا

 )قال أبو الزبير عن جابر كما يصلي أمراؤكم هؤالء    �الثاني ثم جلسوا عليهم رسول هللا  
 : صحيح على شرط البخاري قلت في إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي تقدمت ترجمته وقلنا أنه ضعيف)وقال4323ح (  32/3المستدرك   256/5تفسير الطبري  )932(
) سنن البيهق�ي 3202ح( 337/2) المستدرك 1369ح(2/ 307صحيح ابن خزيمة  238ح(70/1) المنتقي  4323ح ( 1679/4صحيح البخاري  259/5تفسير الطبري  )933(

 )11121ح( 328/6سائي الكبرى ) سنن الن5815ح( 255/3الكبرى 



)171( 

 

أى وإذا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صالة  ﴾ذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخ ﴿
 .ولتقم الطائفة االخرى في وجه العدو،وهم مدججون بأسلحتهم احتياطا،فلتأتم بك طائفة منهم،الخوف في الحرب

فلتأت ،الصالةأى فإذا فرغت الطائفة االولى من  ﴾فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك  ﴿
 الطائفة التي لم تصل إلى مكانها لتصلي خلفك

 .متأهبين لقتالهم بحملهم السالح،أى وليكونوا حذرين من عدوهم ﴾وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم  ﴿
أى تمنى أعدائكم إن تنشغلوا عن أسلحتكم  ﴾ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ﴿

ال تتشاغلوا بأجمعكم  :والمعنى،فيقتلونكم وانتم تصلون،ويشدون عليكم شدة واحدة،فيأخذونكم على حين غرة،عتكموأمت
 .ولكن أقيموها على ما أمرتم به،يتمكن عدوكم منكمف،بالصالة

أن ال ،المرض أو أى ال إثم عليكم في حالة المطر﴾كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم  أووال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر  ﴿
 .تحملوا أسلحتكم اذا ضعفتم عنها

 .واحترزوا من عدوكم ما استطعتم،أى كونوا متيقظين﴾وخذوا حذركم  ﴿
  �(كنا مع رسول هللا : قال. روي عن أبى عياشى الزرقي .أى أعد لهم عذابا مخزيا مع االهانة ﴾ان هللا أعد للكافرين عذابا مهينا  ﴿

لقد كانوا على حال : قالواف،الظهر  �فصلى بنا رسول هللا  -وهم بيننا وبين القبلة  -ن عليهم خالد بن الوليدفأستقبلنا المشركو،بعسفان
فنزل جبريل بهذه اآليات بين الظهر : قال،هي أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم،يأتي عليهم اآلن صالة: قالواثم ! لو أصبنا غرتهم 

 : قالثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صالة الخوف ف . اآلية ﴾الةوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الص ﴿والعصر 
فأكثروا من ذكر هللا في حال قيامكم ،أى فإذا فرغتم من الصالة﴾فاذا قضيتم الصالة فأذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم  ﴿

 .لعله ينصركم على عدوكم،وإذكروه فى جميع الحا الت،واضطجاعكم،وقعودكم
بخشوعها وركوعها ،فأتموا الصالة وأقيموها كما أمرتم،أى فإذا أمنتم وذهب الخوف عنكم ﴾م فأقيموا الصالة فإذا اطمأننت ﴿

 .وجميع شروطها،وسجودها
(ال يجوز تأخيرها عنه ،أى فرضا محدودا بأوقات معلومة ﴾إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  ﴿

933F

934(. 
 

ُو َوَال تَُكن لِّۡلَخآئِنِيَن َخِصيمٗ إِنَّآ أَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱۡلكِ  ﴿ َب بِٱۡلَحقِّ لِتَۡحُكَم بَۡيَن ٱلنَّاِس بَِمآ أََرٰٮَك ٱلَّ  ﴾۱۰٥ا تَٰ
 

 .قوله تعالى: ( إنا أنزلنا ) اآلية    
له�م بن�و أُبَْي�ِرق ق�ال ك�ان أه�ل بي�ت من�ا ي «: قالقتادة بن النعمان   روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن .352

وكان بشير رجالً منافقاً يق�ول الش�عر يهج�و ب�ه أص�حاب رس�ول هللا ث�م ينحل�ه بع�ض ،ومبشربشر وبشير 
وكان الن�اس إنم�ا طع�امهم ،وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية واإلس�الم،فالن كذاقال العرب يقول 

(بالمدينة التمر والشعير، فابتاع عمي رفاعة بن زيد حمالً من الدرمك
934F

فيها سالح  له فجعله في مشربة )935
فلما أصبح أت�اني عم�ي رفاع�ة ،فعدي عليه من تحت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسالح،ودرع وسيف

يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وس�الحنا فتجسس�نا ف�ي : قالف
وال ن�رى فيم�ا ن�رى إال عل�ى بع�ض  الدار وسألنا فقيل لنا: ق�د رأين�ا بن�ي أبي�رق اس�توقدوا ف�ي ه�ذه الليل�ة

بن�و أبي�رق: ونح�ن نس�أل ف�ي ال�دار وهللا م�ا ن�رى ص�احبكم إال لبي�د ب�ن س�هل رج�ل من�ا ل�ه ق�ال طعامكم، ف
لتبي�نن ه�ذه  أوأنا أسرق؟! وهللا  ليخالطنكم هذا السيف قال: فلما سمع لبيد اخترط سيفه و،صالح وإسالم

ق�ال فسألنا في الدار حتى ل�م نش�ك أنه�م أص�حابنا، ف،بصاحبها إليك عنا أيها الرجل فما أنت: قالواالسرقة 
فأتيته فقلت: أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا ،فذكرت ذلك له   �لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول هللا 

فليردوا علينا سالحنا وأما الطعام فال حاج�ة لن�ا في�ه، ،إلى عمي فنقبوا مشربه له وأخذوا سالحه وطعامه
ل�ه أس�ير ب�ن ع�روة ق�ال فلما سمع بنو أبيرق أت�وا رج�الً م�نهم ي »سأنظر في ذلك   «:� رسول هللاقال ف

ي�ا رس�ول هللا إن قت�ادة ب�ن النعم�ان وعم�ه : ق�الوافكلموه في ذلك،فاجتمع في ذل�ك أن�اس م�ن أه�ل ال�دار ف
أتي�ت ف:قت�ادةق�ال عمدا إلى أهل بيت منا أه�ل إس�الم وص�الح يرم�ونهم بالس�رقة م�ن غي�ر بين�ة وال ثب�ت، 

عم��دت إل�ى أه��ل بي��ت ذك��ر م�نهم إس��الم وص��الح ت��رميهم بالس�رقة عل��ى غي��ر ثب��ت : ق��الف   �رس�ول هللا 
إنا أنزلنا إلي�ك الكت�اب ب�الحق ﴿ :فلم نلبث أن نزل القرآن،هللا المستعان: قالفرجعت فأخبرت عمي ف،وبينة

أي مم�ا قل�ت لقت�ادة   ﴾تغفر هللاواس�﴿بني أبي�رق  ﴾لتحكم بين الناس بما أراك هللا وال تكن للخائنين خصيماً 
بالسالح فرده إلى رفاع�ة ولح�ق بش�ير بالمش�ركين  �فلما نزل القرآن أتى رسول هللا  ﴾عظيماً ﴿إلى قوله 

ض�الالً ﴿إل�ى قول�ه  ﴾ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴿:فنزل على سالفة بنت سعد فأنزل هللا
(الحاكم صحيح على شرط مسلمقال .» ﴾بعيداً 

935F

936(. 

_______________ 
 )195/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )934(
ْرَمُك]:هو  الدَّقيُق الحّواَريانظر النهاية في غريب الحديث/  )935(   114  2[الدَّ
واه الحاكم عن يونس بن بكير فأسنده،وفيه ) وقال:  غريب ال تعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني،قلت: ر3036ح(5/ 244سنن الترمذي  265/5تفسير الطبري  )936(

) وقال: صحيح على شرط مسلم قلت: ما قال�ه الح�اكم في�ه نظ�ر ف�إن عم�ر ب�ن قت�ادة 8164( 426/4) مستدرك الحاكم 15ح( 9/19تصريح ابن إسحاق بالتحديث،المعجم الكبير 
 أخرج له الترمذي ولم يخرج له مسلم وهو مقبول كما قال الحافظ



)172( 
عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة  «: قالمحمود بن لبيد  وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن .353

 �ف�أتى قت�ادة النب�ي ،عم قتادة بن النعم�ان فنقبه�ا م�ن ظهره�ا وأخ�ذ طعام�اً ل�ه ودرع�ين بأداتهما بن زيد
فنزل ،ل الدار ذا حسب ونسبفأخبره بذلك فدعا بشيراً فسأله فأنكر ورمي بذلك لبيد بن سهل رجالً من أه

فلم�ا ن��زل ،اآليات ﴾إن�ا أنزلن��ا إلي�ك الكت��اب ب�الحق ل��تحكم ب�ين الن��اس ﴿:الق�رآن بتك�ذيب بش��ير وب�راءة لبي��د
 �القرآن في بشير وعثر عليه  هرب إلى مكة مرتداً فن�زل عل�ى س�المة بن�ت س�عد فجع�ل يق�ع ف�ي النب�ي 

وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع وكان ذل�ك ف�ي ،اآلية ﴾ومن يشاقق الرسول﴿ :وفي المسلمين، فنزل فيه
(شهر ربيع سنة أربعة من الهجرة

936F

937( «.      
 
 ]تعليق[
وهما .وكالهما يقوى اآلخر .وكلهما شاهد لآلخر بسبب النزول .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

قال أن يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي كما  �وكان له ،ل عليهبأن يتروى في الحكم بين الناس بكتاب هللا فيما نز �توجيه للنبي 
" إنكم تختصمون إِلَيَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحسب ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء : �

(فال يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار 
937F

938(. 
 .مؤلف رحمه هللاوفي سبب نزول هذه اآلية سببان غير ما ذكره ال 

 قال: فذكر الواحدي في أسباب النزول أن السارق هو طعمة بن أبيرق والمسروق منه هو قتادة بن النعمان ف
 قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا) اآلية. 

 في قصة واحدة. أنزلت كلها -ومن يشرك بال فقد ضل ضالال بعيدا  -إلى قوله تعالى 
له قتادة بن النعمان، قال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر ابن الحارث سرق درعا من جار له يقال وذلك أن رجال من االنصار ي «

وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند 
له زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم: وهللا ما أخذها وما له به من علم، قال يهود يرجل من ال

أصحاب الدرع: بلى وهللا قد أدلو علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره، فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر قال ف
بنو ظفر قالت دفعها إلي طعمة بن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك، ف: قالل اليهودي فأخذوه، فالدقيق حتى انتهوا إلى منز

إن لم تفعل : قالواوهم قوم طعمة، انطلقوا بنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فكلموه في ذلك، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، و
هللا صلى هللا عليه وآله أن يفعل وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي حتى أنزل  هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي، فهم رسول

(اآلية كلها، وهذا قول جماعة من المفسرين  -إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق  -هللا تعالى 
938F

939(«. 
ألقاها في دار أبي ،فلما خاف اطالعهم عليها،فخانها،أن رجالً من اليهود استودع طُعمة بن أبيرق درعاً  :والسبب الثالث 

 ُمليل األنصاري.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا وال تكن للخائنين ﴿فأخرج الطبري رحمه هللا: عن السدي: 

فانطلق بها نزلت في طعمة بن أبيرق، استودعه رجل من اليهود درًعا، : قالأما"ما أراك هللا"، فما أوحى هللا إليك. : قال، ﴾خصيًما
إلى داره، فحفر لها اليهودي ثم دفنها. فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها. فلما جاء اليهودي يطلب درعه، كافره عنها، فانطلق 

انطلقوا معي، فإني أعرف موضع الدرع. فلما علم بهم طعمة، أخذ الدرع فألقاها : قالإلى ناس من جامع البيان اليهود من عشيرته ف
: قالأبي ُملَْيٍل األنصاري. فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها، وقع به طعمة وأناس من قومه فسبُّوه، و في دار

نونني فانطلقوا يطلبونها في داره، فأشرفوا على بيت أبي مليل، فإذا هم بالدرع. و طعمة: أخذها أبو مليل وجادلت األنصار قال أتخوِّ
فقولوا له يَْنَضح عني ويكذِّب حجة اليهودي،  فإني إن أكذَّب كذب على أهل  �وا معي إلى رسول هللا لهم: انطلققال دون طعمة، و

أن يفعل، فأنزل  �يا رسول هللا، جادل عن طعمة وأكذب اليهودي. فهّم رسول هللا : قالواالمدينة اليهودي! فأتاه أناس من األنصار ف
 .»)939F940( ﴾وال تكن للخائنين خصيًما﴿هللا عليه:

فيكون هو سبب النزول وتعدد الحادثة وارد لكن كل من السبب الثاني والثالث ليس له إسناد  ،قلت األثر األول أصح إسناداً  
 وهللا تعالى أعلم. ،يعتمد عليه

 
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
لتحكم بين ،القرآن بالحق الواضح المنير أى انا انزلنا اليك يا محمد ﴾انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا  ﴿

 .الناس ثما عرفك هللا وأوحى به اليك
والمراد به " طعمة بن ابيرق " ،تجادل وتدافع عنهم،أى ال تكن مدافعا ومخاصما عن الخائنين﴾وال تكن للخائنين خصيما  ﴿

 .وجماعته
 ." إطمئنانا لشهادة قومه بصالحهأى استغفر هللا مما هممت به من الدفاع عن " طعمة  ﴾واستغفر هللا  ﴿
 .أى مبالغا في المغفرة والرحمة لمن يستغفره ﴾ان هللا كان غفورا رحيما﴿

_______________ 
م يع�رف،ومن ي الكتب المسنده في طبقات ابن سعد،ومحمود بن لبيد اختلف في صحبته فأثبتها البخاري وأنكرها أبو حاتم،وال شك أن من عرف حجة على م�ن ل�لم أجده ف )937(

 ثم قال الحافظ في التقريب: صحابي صغير جل روايته عن الصحابة،وفي كالم ابن سعد في الطبقات ما يدل على أنه صحابي.
 )235/ 3بخاري (صحيح ال  )938(
 )121أسباب النزول للواحدي (   )939(
 )186/ 9(تفسير الطبري) (  )940(



)173( 

 

 .ال تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي أي ﴾وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم  ﴿
 .منهمكا في المعاصي واآلثام،انةأى ال يحب من كان مفرطا في الخي﴾هللا ال يحب من كان خوانا أثيما ان  ﴿
وال يستحيون من هللا وهو أحق بأن يستحيا منه ،أى يستترون من الناس خوفا وحياء﴾يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا  ﴿

 .ويخاف من عقابه
ه في يسمع ما يدبرون،عالم بهم وبأحوالهم،أى وهو معهم جل وعال ﴾وهو معهم اذ يبيتون ما ال يرضى من القول ﴿

 .والحلف الكاذب،وشهادة الزور،من رمي البريء،ويضمرونه فى السر،الخفاء
 .تعالى توبيخا لقوم طعمةقال . ثم .أى ال يعزب عنه شيء منها وال يفوت﴾وكان هللا بما يعملون محيطا  ﴿
 .لخائن في الدنيادافعتم عن السارق وا،أى هأنتم يا معشر القوم ﴾ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا  ﴿
 ؟إذا أخذهم هللا بعذابه،؟ أى فمن يدافع عنهم في االخرة﴾فمن يجادل هللا عنهم يوم القيامة  ﴿
أى ال أحد ،واالستفهام في الموضعين للنفي ؟أي من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم من بأس هللا وانتقامه﴾من يكون عليهم وكيال  أم  ﴿

 .كيال وال أحد يكون عليهم و،يجادل عنهم
 : قالثم دعاهم هللا تعالى الى االنابة والتوبة ف

 .يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة أو،كإتهام بريء،يسوء به غيره،أى من يعمل أمرا قبيحا﴾يظلم نفسه  أوومن يعمل سوءا  ﴿
عرض هللا التوبة  :ابن عباسقال ،رحمةيجد هللا عظيم المغفرة واسع ال،أى ثم يتوب من ذنبه ﴾ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما ﴿

 .بهذه اآلية على بني ابيرق
وكان ،فإنما يعود وبال ذلك على نفسه،أى من يقترف إثما متعمدا ﴾ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان هللا عليما حكيما  ﴿

 حكيما في عقابه،هللا عليما بذنبه
 .إثما كبيرا أوغيرا أى من يفعل ذنبا ص ﴾إثما  أوومن يكسب خطيئة  ﴿
. ثم بين تعالى .فقد تحمل جرما وذنبا واضحا،أى ثم ينسب ذلك الى بريء ويتهمه به ﴾ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا  ﴿

 : قالفضله على رسوله ف
لهمت جماعة ،ته بالعصمةأى لوال فضل هللا عليك بالنبوة ورحم ﴾ولوال فضل هللا عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك  ﴿

 وذلك حين،منهم أن يضلوك عن الحق
بأن أطلعه على ،ويلحقها باليهودي فتفضل هللا عز وجل على رسوله،ان يبرىء صاحبهم " طعمة " من التهمة �سألوا الرسول 

 .الحقيقة
(اى وبال اضاللهم راجع عليهم ﴾وما يضلون إال أنفسهم  ﴿

940F

941(. 
 

ِبۗ َمن يَۡعَمۡل ُسٓوءٗ وَ لَّۡيَس بِأََمانِيُِّكۡم  ﴿ ِ َولِيّٗ ا يُۡجَز بِهِۦ َالٓ أََمانِيِّ أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ  ﴾ ۱۲۳ا ا َوَال نَِصيرٗ َوَال يَِجۡد لَهُۥ ِمن ُدوِن ٱلَّ
 

 .( ليس بأمانيكم) ـ اآلية :قوله تعالى
ق�ريش ل�ت قاو،اليهود والنصارى ال ي�دخل الجن�ة غيرناقالت  «: قالأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس  .354

(﴾ ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب﴿فأنزل هللا  ،إنا ال نبعث
941F

942( «.  
نح�ن أفض�ل م�نكم :ه�ؤالءق�ال تف�اخر النص�ارى وأه�ل اإلس�الم ف  «: ق�المسروق  وأخرج ابن جرير عن .355

(ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب ﴿ :فأنزل هللا،هؤالء نحن أفضل منكمقال: و
942F

943( ﴾ «. 
 .قتادةوأخرج نحوه عن  .356
 .والضحاك .357
 .والسدي .358
ون�اس  وفي لفظ جلس ناس م�ن اليه�ود ون�اس م�ن النص�ارى.نفاخر أهل األديان «وأبي صالح ولفظهم  .359

(هؤالء: نحن أفضل فنزلت قال نحن أفضل و:هؤالءقال من المسلمين ف
943F

944(  «  
: نح�ن الكتابأهل قال  ﴾ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب﴿ :لما نزلت: قالمسروق  وأخرج أيضاً عن  .360

 .»)944F945( ﴾ أنثى وهو  مؤمن أوومن يعمل من الصالحات من ذكر ﴿ :وأنتم سواء فنزلت هذه اآلية
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وهي تشتمل على سببين للنزول 

ل�ن ي�دخل  ق�الواو ﴿وقد كذبهم هللا تعالى في قول�ه ،ارىنص أون يدخل الجنة إال من كان هوداً في قول اليهود والنصاري بأنه ل :األول

_______________ 
 )196/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )941(
بان ع�ن عكرم�ة الحكم بن أ لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي بين يدي،وذكر القرطبي طرفا من إسناده في تفسيره قال: وأحسن ما روي في سبب نزولها ما رواه )942(

 عن ابن عباس ـ فذكره وهو إسناد حسن فالحكم قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام ولكن يبقى النظر في باقي اإلسناد 
 وإسناده صحيح لكنه مرسل.   288/5تفسير ابن جرير )943(
د الضحاك فيه جويبر بن سعيد ضعيف جدا،وإسناد أبي صالح فيه المثنى تفسير ابن جرير المصدر السابق،وإسناد قتادة صحيح لكنه مرسل،وإسناد السدي فيه أسباط،وإسنا )944(

 بن الصباح شيخ الطبري ضعيف،وروي عن ابن عباس نحوه بإسناد شديد الضعف. 
 المصدر السابق عن مسروق وإسناده صحيح لكنه مرسل )945(



)174( 
 وقد تقدم القول فيها في سورة البقرة.﴾ نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أوالجنة إال من كان هودا 

 .نسان ليس بالتمنى وال التشهيفي تفاخر أهل األديان الثالث فأنزل هللا تعالى قوله مبيناً أن العمل هو الذي يحكم على اإل :الثاني
وهنا مسألة تأتي في هذا الباب وهي هل يقبل العمل من اليهود والنصارى وه�م مص�رون عل�ى خالفه�م لكت�اب هللا وغي�ر  

وم�ن  ﴿تع�الى ق�ال  �فالجواب ال ألن قبول العمل شرطه اإليم�ان بكت�اب بم�ا أن�زل عل�ى محم�د واإليم�ان بمحم�د  ؟�مؤمنين بالنبي 
 .﴾ ألسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرينيبتغ غير ا

ثم يم�وت ول�م ي�ؤمن بال�ذي ،يه�ودي وال نص�راني :" والذي نف�س محم�د بي�ده ال يس�مع ب�ي أح�د م�ن ه�ذه األم�ة: �وقوله  
(أرسلت به إال كان من أصحاب النار" 

945F

946(. 
 .وفي سبب نزول اآلية سبب آخر غير ما ذكره المؤلف 

ل�ن تمس�نا الن�ار إال أيام�ا  :النص�ارىقالت و،ال نبع�ث وال نحاس�ب :الع�ربقال�ت « : ق�المنصور وغيره عن مجاهد فأخرج سعيد بن 
 .»)946F947(﴾ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ﴿ :فأنزل هللا عز وجل،معدودة

سباب النزول فكل شيء متوقف عل�ى حك�م هللا تع�الى وهذا أثر مرسل اإلسناد، وعلى كل حال فاآلية شاملة بعمومها كل ما ذكر من أ
 المسلمين. أوأهل الكتاب  أوال على حكم العرب 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وال بأم��اني أه��ل ،يحص��ل بأم��انيكم ايه��ا المس��لمون،أى ل��يس م��ا وع��د هللا تع��الى م��ن الثواب ﴾ل��يس بأم��انيكم وال أم��انى أه��ل الكت��اب  ﴿

ان ،وص�دقه العم�ل،(ليس االيمان بالتمنى ولكن م�ا وق�ر ف�ي القلب :الحسن البصريقال .مل الصالحإنما يحصل باإليمان والع،الكتاب
 وكذبوا لو أحسنوا الظن به ألحسنوا العمل )،نحسن الظن بال: قالواو،حتى خرجوا من الدنيا وال حسنة لهم،قوما الهتهم األمانى

 آجال أم عقابه عاجال ينال ،أى من يعمل السوء والشر ﴾من يعمل سوءا يجزى به  ﴿
 ينصره من عذاب هللا أوأى ال يجد من يحفظه  ﴾وال يجد له من دون هللا وليا وال نصيرا  ﴿
 أنثى بشرط االيمان أوسواء كان ذكرا ،أى ومن يعمل االعمال الصالحة ﴾انثى وهو مؤمن  أوومن يعمل من الصالحات من ذكر ﴿
كيف ال والمج�ازي ه�و ،وال ينقص�ون ش�يئا حقي�را م�ن ث�واب أعم�الهم،يدخلهم هللا الجنة أى﴾يدخلون الجنة وال يظلمون نقيرا  أولئكف﴿

  :تعالىقال . ثم .[ وهو مؤمن ] ليبين ان الطاعة التنفع من دون االيمان: قالوانما ! أرحم الراحمين 
 ص عمله لوأخل،أى ال أحد احسن دينا ممن انقاد ألمر هللا وشرعه﴾ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه ل  ﴿
 أى مطيع ل مجتنب لنواهيه ﴾وهو محسن  ﴿
 وهو دين االسالم،مستقيما على منهاجه وسبيله،أى واتبع الدين الذي كان عليه (ابراهيم ) خليل الرحمن ﴾وإتبع ملة ابراهيم حنيفا ﴿
التى ه�ي أرف�ع مقام�ات ،درج�ة الخل�ة فان�ه انته�ى إل�ى :اب�ن كثي�رق�ال .أى ص�فيا اص�طفاه لمحبت�ه وخلت�ه ﴾واتخذ هللا إب�راهيم خل�يال  ﴿

 وما ذاك إال لكثرة طاعته لربه،المحبة
وهو المتص�رف ف�ي جمي�ع ذل�ك ال راد لم�ا ،ملك�ه وعبي�ده وخلق�ه،أى جمي�ع م�ا ف�ي الكائنات ﴾ األرضول ما في السموات وما ف�ي  ﴿

 وال معقب لما حكم،قض
( تخفى عليه خافية ال،أى علمه نافذ في جميع االمور﴾وكان هللا بكل شيء محيطا  ﴿

947F

948(. 
 

تِي َال تُۡؤتُ َويَۡستَۡفتُونََك فِي ٱلنِّسَ  ﴿ َمى ٱلنَِّسآِء ٱلَّٰ ِب فِي يَتَٰ ُ يُۡفتِيُكۡم فِيِهنَّ َوَما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم فِي ٱۡلِكتَٰ ونَهُنَّ َما ُكتَِب آِءۖ قُِل ٱلَّ
َمٰى بِٱۡلقِۡسِطو َوَما تَۡفَعلُوْا ِمۡن َخۡيرٖ لَهُنَّ َوتَۡرَغبُوَن أَن تَنِكُحوهُنَّ َوٱۡلُمۡستَۡضَعفِ  ِن َوأَن تَقُوُموْا لِۡليَتَٰ فَإِنَّ  يَن ِمَن ٱۡلِوۡلَدٰ
َ َكاَن بِهِۦ َعلِيمٗ ٱ  ﴾ ۱۲۷ا لَّ

 
 .(ويستفتونك في النساء) اآلية :قوله تعالى

ق�د  وليها ووارثهاهو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو   « قالت:عائشة في هذه اآلية  روى البخاري عن .361
(ش��ركته ف��ي ماله��ا حت��ى ف��ي الم��ذق

948F

فيرغ��ب أن ينكحه��ا ويك��ره أن يزوجه��ا رج��الً فيش��ركه ف��ي ماله��ا ،)949
(فيعضلها فنزلت 

949F

950(«. 

_______________ 
 )93/ 1صحيح مسلم ـ (  )946(
الرياض الطبعة: األولى،  –هـ المحقق: سعد بن عبد هللا آل حميد الناشر: دار الصميعي  227نصور المتوفى: المؤلف: سعيد بن م) 1376/ 4سنن سعيد بن منصور (  )947(

 5م عدد المجلدات:  1993
 
 
 )199/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )948(
 في المخطوط [العذق] )949(
 تعالى عنها وقال الليث: حدثني يونس عن بن شهاب قال: أخبرن�ي ع�روة ب�ن الزبي�ر أن�ه ذكر األثر بمعناه ولفظه في صحيح البخاري عن عروة أنه سأل عائشة رضي هللا )950(

اركه ف�ي ماله،فيعجب�ه ماله�ا سأل عائشة رض�ي هللا تع�الى عنه�ا ع�ن ق�ول هللا تع�الى: { وإن خف�تم } إل�ى { ورب�اع } فقال�ت: ي�ا ب�ن أخت�ي ه�ي اليتيم�ة تك�ون ف�ي حج�ر وليه�ا تش�
مروا وجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره،فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن م�ن الص�داق،وأوجمالها،فيريد وليها أن يتز

نك في النساء } إل�ى قول�ه { وترغب�ون بعد هذه اآلية فأنزل هللا:{ ويستفتو  �أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول هللا 
اآلية األولى التي قال فيها:{ وإن خفتم أن ال تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النس�اء } قال�ت عائش�ة:   ): أنه يتلى عليكم في الكتاب (أن تنكحوهن } والذي ذكر هللا 

رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال،فنهوا أن ينكحوا م�ا رغب�وا ف�ي  وقول هللا  في اآلية األخرى:{ وترغبون أن تنكحوهن }  يعني هي
) 2068ح( 224/2) وأب��و داود 3018(   2313/4) ومس��لم 2363ح (  883/2ماله��ا وجماله��ا م��ن يت��امى النس��اء إال بالقس��ط م��ن أج��ل رغب��تهم ع��نهن انظ��ر ص��حيح البخ��اري 

  264/3س�نن ال�دارقطني  302/5)تفس�ير الطب�ري 13591ح(  141/7)  والبيهقي في الس�نن الكب�رى  4073ح( 382/9)وابن حبان في صحيحه 3346ح(   115/6والنسائي 
 وغيرهم 



)175( 

 

وك�ان ،أبيها ك�ان لج�ابر بن�ت ع�م دميم�ة له�ا م�ال ورثت�ه ع�ن «الس�دي  ] وأخرج ابن أبي حاتم ع�نگ[   .362
(ذل�ك فنزل�ت   ع�ن  �فسأل النب�ي ،زوج بمالهانكاحها وال ينكحها خشية أن يذهب ال جابر يرغب عن 

950F

951( 
«. 

 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وهم�ا ف�ي أولي�اء اليتيم�ة إن ك�ان له�ا م�ال ف�أراد وليه�ا أن  

 .ليتيم حقهوكان هذا من فعل الجاهلية فأنزل هللا تعالى كتابه معطياً ا،يرث مالها فكان يعضلها حتى تموت فيرث مالها
 .وفي سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف

ف��ي يت��امى النس��اء الالت��ي ال تؤت��ونهن م��ا كت��ب له��ن وترغب��ون ان ﴿ف��أخرج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن اب��ن عب��اس قول��ه  
فك�ان الرج�ل ف�ي الجاهلي�ة تك�ون عن�ده اليتيم�ة فيلق�ي عليه�ا ثوب�ه ف�اذا فع�ل ذل�ك به�ا ل�م يق�در أح�د ان يتزوجه�ا  ﴾ تنكحوهن

ف�اذا مات�ت ورثه�ا فح�رم ،وان كانت ذميمة منعها الرجال أبداً حت�ى تموت،فان كانت جميلة وهويها تزوجها واكل مالها،أبداً 
(هللا ذلك ونهى عنه  

951F

952(. 
له�ا خول�ة بن�ت حك�يم إل�ى النب�ي ق�ال جاءت ام�رأة م�ن األنص�ار ي: قالوأخرج اإلمام الثعلبي عن عبد ّهللا بن عبيدة  

يا رس�ول إن أخ�ي ت�وفّي وت�رك بن�ات ول�يس عن�دهن م�ن الحس�ن م�ا يرغ�ب ف�يهن الرج�ال وال  قالت:لّم فصلّى ّهللا عليه وس
(﴾ َويَْستَْفتُونَكَ ﴿يقسم لهن من ميراث أبيهّن شيئا فنزلت فيها. 

952F

953(. 
 �فلم��ا ف��رض هللا ع��ز وج��ل ألم كح��ة وبناته��ا انطل�ق س��ويد وعرفط��ة وعيين��ة ب��ن حص��ن إل��ى النب��ي  :مقات��لق�ال و 
 وليس عند الصبيان الصغار منفعة،ن المرأة ال تركب فرسا وال تجاهدإ: قالواف

يعن�ي م�ا  ،﴾ويستفتونك في النساء قل هللا يفتيكم فيهن وم�ا يتل�ى عل�يكم ف�ي الكت�اب  ﴿ :فأنزل هللا عز وجل في ذلك،في شيء
(كحة أم ويفتيكم في بنات ،بين في قسمة المواريث في أول السورة

953F

ت�ي ال تؤت�ونهن م�ا كت�ب له�ن في يت�امى النس�اء الال ﴿ )954
(]  127 :[ النساء﴾فإن هللا كان به عليما ﴿ :إلى قوله سبحانه﴾وترغبون أن تنكحوهن

954F

955(. 
وهو ما كان يفعل�ه أه�ل الجاهلي�ة م�ن م�نعهم الم�رأة واليتمي�ة حقه�ا رغب�ة ف�ي ،كل هذه اآلسباب متحدة المعنى :قلت 

ص�غيرة ف�ال تع�الى بحكمت�ه ورحمت�ه قس�م  أوام�رأة  أوسواء كان�ت يتيم�ة  فأنزل هللا تعالى اآلية لتعطي الحق لألهله .مالها
 الحقوق بنفسه وهدم ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والجور في حق اليتامي نسأله هللا العافية.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء ﴾ويستفتونك في النساء  ﴿
ويبين لك�م م�ا يتل�ى ،هللا يبين لكم ما س�ألتم ف�ي ش�أنهن :أى قل لهم يا محمد ﴾كم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب قل هللا يفتي ﴿

 .في القرآن من أمر ميراثهن
أى ويفتيكم أيضا في اليتيمات الل�واتى ترغب�ون  ﴾في يتامى النساء الالتي ال تأتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن  ﴿

ك�ان الرج�ل  :ابن عب�اسقال .فنهاهم هللا عز وجل عن ذلك،وال تدفعون لهن مهورهن كاملة،لمالهن أوهن في نكاحهن لجمال
فإن كان�ت جميل�ة وأحبه��ا ،لم يق�در أح�د أن يتزوجه��ا أب�دا،فاذا فع��ل ذل�ك،ف�ي الجاهلي�ة تك�ون عن�ده اليتيم��ة فيلق�ي عليه�ا ثوب�ه

 .ونهى عنه،فإذا ماتت ورثها، فحرم هللا ذلك،وان كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت،تزوجها وأكل مالها
وان ،أى وبفت�يكم ف�ى المستض�عفين الص�غار ان تعط�وهم حق�وقهم ﴾والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط  ﴿

كي��ف نعط��ي  :ويقولون،وال النس��اء،وق��د ك��ان أه��ل الجاهلي��ة ال يورث��ون الص��غار،تع��دلوا م��ع اليت��امى ف��ي المي��راث والمهر
وأمرهم ان يعط��وهم نص��يبهم م��ن ،فنه��اهم هللا ع��ن ذل��ك ؟وال يقات��ل ع��دوا!،من ال يرك��ب فرس��ا وال يحم��ل س��الحا،الم��ال

 .الميراث
(فإن هللا يجازيكم عليه ،أى وما تفعلوه من عدل وبر فى أمر النساء واليتامى﴾وما تفعلوا من خير فإن هللا كان به عليما ﴿

955F

956(. 
 

ۡلُح َخۡيٞرۗ َعلَۡيِهَمآ أَن يُۡصلَِحا بَۡينَهَُما ُصۡلحٗ ا فََال ُجنَاَح إِۡعَراضٗ  أوۡ لِهَا نُُشوًزا َوإِِن ٱۡمَرأَةٌ َخافَۡت ِمۢن بَعۡ  ﴿ او َوٱلصُّ
َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيرٗ  حَّو َوإِن تُۡحِسنُوْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۱۲۸ا َوأُۡحِضَرِت ٱۡألَنفُُس ٱلشُّ

 
 ) ـ اآلية  (وإن امرأة :قوله تعالى

، ح�ين أس�نت �فرق�ت س�ودة أن يفارقه�ا رس�ول هللا  «قال�ت:] روى أبو داود والحاكم ع�ن عائش�ة  گ[  .363

_______________ 
 مرسل ضعيف اإلسناد 1077/4تفسير ابن أبي حاتم   )951(
 )1077/ 4تفسير ابن أبى حاتم ـ  (  )952(
 )394/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )953(
 أم حكة أو أم كجة  نزلت فيها آية الميرات لكنه لم تقع منسوبة )954(
 )219/ 1تفسير مقاتل بن سليمان (  )955(
 )199/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )956(



)176( 
 .»اآلية  )956F957(﴾وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ﴿ :يومي لعائشة فأنزل هللاقالت:ف

(ابن عباس  وروى الترمذي مثله عن .364
957F

958( . 
ابنة محم�د ب�ن مس�لمة كان�ت عن�د راف�ع ب�ن  أن « :سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور عن ]ك[ .365

ال تطلقني واقس�م ل�ي م�ا ب�دا ل�ك، ف�أنزل هللا   قالت:فأراد طالقها ف،غيره أوفكره منها أمراً إما كبراً ،خديج
(اآلية ﴾وإن امرأة خافت﴿

958F

959(. 
(رافع بن خديج وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن المسيب عن .366

959F

960(. 
ف�ي رج�ل كان�ت تحت�ه   ﴾خي�ر  والص�لح﴿ :نزل�ت ه�ذه اآلي�ة « قال�ت:عائش�ة  ]  أخرج الحاكم عنگ[ .]ك[ .367

(فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقرعنده وال يقسم لها،قد ولدت له أوالداً  امرأة
960F

961( «. 
وإن ام�رأة خاف�ت ﴿ :جاءت امرأة حين نزلت هذه اآلية «قال: سعيد بن جبير  وأخرج ابن جريرعن ]ك[ .368

وق�د كان�ت رض�يت أن ي�دعها ف�ال ،إن�ي أري�د أن تقس�م ل�ي م�ن نفقتك قال�ت: ﴾إعراضاً  أومن بعلها نشوزاً 
 .» )961F962(﴾وأحضرت األنفس الشح﴿يطلقها وال يأتيها فأنزل هللا: 

 
 ]تعليق[
أما الثالثة األول فنزلت في الصلح ب�ين الرج�ل والم�رأة إذا م�ا ،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية  

على أن ال يطلقه�ا الرج�ل فه�و ج�ائز، وك�ون ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي س�ودة ب�ن ،ا على أن تترك لضرتها شيئاً م�ن نص�يبها وقس�متهااتفق
في زوج رافع بن خديو فهو فجائز تعدد الحادث�ة واتح�اد س�بب الن�زول فلم�ا تع�ددت الحادث�ة أن�زل هللا تع�الى  أو،�زمعة زوج النبي 

 .الرخصة وهللا تعالى أعلم
وهللا تع�الى أعل�م. ول�م  ﴾ وأحض�رت األنف�س الش�ح ﴿بعد نزول اآلية وهو متعلق بقول�ه تع�الى  فهو :السبب األثر الرابعوأما  

 أجد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف وبال التوفيق.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
اإلع�راض عنه��ا  أوالترفع عليه�ا ،عرت م�ن زوجه�اش� أوأى وإذا علم�ت إم�راة  ﴾إعراض�ا  أووإن إم�راة خاف�ت م�ن بعله�ا نش�وزا  ﴿ 

 .وطموح عينه إلى من هى أشب وأجمل منها،لكبر سنها أو،لدمامتها،بسبب الكره لها،بوجهه
والتوفيق بينهم�ا بإس�قاط ،أى فال حرج وال إثم على كل واحد من الزوجين من المصالحة﴾فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا  ﴿

ه�ذا  قال�ت:روى ابن جرير عن عائشة انها .لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته،مبيت أو،كسوة أو،من نفقة المرأة بعض حقوقها
 .ال تطلقنى وانت في حل من شأنى :فتقول،هى دميمة وهو ال يحبها أوإحداهما قد عجزت ،الرجل يكون له إمراتان

 أى والصلح خير من الفراق﴾والصلح خير  ﴿
والرجل ،فالمرأة ال تكاد تسمح بحقها من النفقة واالس�تمتاع،وهو شدة البخل،أى جبلت األنفس على الشح ﴾وأحضرت األنفس الشح  ﴿

 .وان يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرها،ال تكاد نفسه تسمح بان يقسم لها
 وتتقوا هللا بترك الجور عليهن،أى وإن تحسنوا في معاملة النساء ﴾وإن تحسنوا وتتقوا  ﴿
(وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء،أى فإن هللا عالم ثما تعملون ﴾ان بما تعملون خبيرا فإن هللا ك ﴿

962F

963(. 
 

ِ َولَۡو َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم  ﴿ ِميَن بِٱۡلقِۡسِط ُشهََدٓاَء ِلَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّٰ لَِدۡيِن َوٱۡألَۡقَربِيَنو إِن يَُكۡن َغنِيًّا  أويَٰ  أوۡ ٱۡلَوٰ
ُ ا فَقِيرٗ  ْا أوۡ فَٱلَّ َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيرٗ  أوۡ لَٰى بِِهَمۖا فََال تَتَّبُِعوْا ٱۡلهََوٰىٓ أَن تَۡعِدلُوْاو َوإِن تَۡلُوۥٓ  ۱۳٥ا تُۡعِرُضوْا فَإِنَّ ٱلَّ

﴾ 
 

_______________ 
)  13212ح(  74/7قي الكبرى ) وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه سنن البيه 2760ح( 203/68/2) المستدرك  2135ح(242/2)سنن أبي داود 24809مسند أحمد /ح(  )957(

اود ) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد أخرج له مسلم وفيه بع�ض الك�الم وق�ال الح�افظ: ص�دوق تغي�ر حفظ�ه لم�ا ق�دم بغ�داد،قال اإلم�ام أب�و د 81ح( 31/24المعجم الكبير 
) ق�ال أب�و  4473ح( 134/3به  ول�ه ش�اهد عن�د أب�ي عوان�ة –روة عن أبيه قال قالت عائشة حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عرحمه هللا  

ـاً النس�اء وذك�ر الحديثوه�ذا عوانة رحمه هللا: روى رجاء عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول هللا عز وجل وإن امرأة خاف�ت م�ن بعله�ا نش�وزاً أو إعراض�
 صورته صورة المعلق

)وقال: حسن غريب المعجم الكبي�ر  3040ح( 249/5سنن الترمذي  310/5) تفسير الطبري  14512ح( 297/7) سنن البيهقي الكبرى  2683ح( 349الطيالسي  مسند )958(
  �يطلقه�ا رس�ول هللا   ح( )وغيرهم وإسناده صحيحقال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال خشيت سودة ان 284/11

 فما اصطلح عليه من شيء فهو جائزفقالت ثم يا رسول هللا ال تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه اآلية وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا اآلية 
 -الناش���ر: دار الكت���ب العلمي���ة  ].204 - 150أب���و عب���د هللا الش���افعي. [المؤل���ف: محم���د ب���ن إدري���س   260) مس���ند الش���افعي  13214ح( 75/7س���نن البيهق���ي الكب���رى  )959(

 ) كلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسال 711( 206/2) مسند إسحاق  701سنن سعيد بن منصور  ح( 501/3بيروت.مصنف ابن أبي شيبة 
مرس�ال وه�و  عن�د عب�د  309/5وكذلك عن�د الطب�ري  548/2عن الزهري مرسال  ) وقال  صحيح على شرط الشيخين وهو  عند مالك 3205ح( 338/2مستدرك الحاكم  )960(

قد )عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديو فرواه مرسال ويشبه أن يكون المرسل هو المحفوظ وهللا أعلمومع ذلك ف 10653ح( 238/6الرزاق 
 في النفس من قبول المرسل شيء والرد عليه مثل ما تقدم في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباساحتو عدد من العلماء بمرسل سعيد بن المسيب و

)وإسناده صحيح وفيه عمر بن على المقدمي،وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث كما عند الحاكم ق�ال أب�و عب�د 2352ح(  68/2) والحاكم 1974ح(   634/1سنن ابن ماجة  )961(
  ن عائشة العباس محمد بن إسحاق الصبغي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا عبد األعلى بن حماد حدثنا عمر بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عحدثنا أبو هللا الحاكم: 

 وفي إسناده المثنى بن الصباح باإلضافة إلى إرساله 311/5تفسير الطبري  )962(
 )200/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )963(



)177( 

 

 (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) ـ اآلية. :قوله تعالى 
، اختصم إلي�ه رج�الن غن�ي وفقي�ر،�لما نزلت هذه اآلية في النبي  : قالالسدي  أخرج ابن أبي حاتم عن .369

(فأبى هللا إال أن يقوم بالقسط في الغنى والفقر،مع الفقير يرى أن الفقير ال يظلم الغني �وكان 
963F

964( «. 
 
 ]تعليق[
الحكم بين الناس بالقس�ط وغيره في  �ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أمر يشمل النبي  

ق�ال فربم�ا يظل�م الفقي�ر ويتكب�ر كم�ا ،بل مق�ايس الع�دل الحق،فال تعالى أعلم من المحق من المبطل فليس الغنى والفقر مقي�اس الع�دل
(ر" ثالثة ال يكلمهم ّهللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكب" : �النبي

964F

965( . 
فهي خطاب للذين ،أنها متعلقة بقّصة ابن أُبيرق :والثانيقال: وجاء في سبب نزول هذه اآلية ما ذكره اإلمام ابن الجوزي  

(ذكره أبو سليمان الدمشقي ،جادلوا عنه
965F

966(. 
يع�دل ف�ي وحكم اآلي�ة ع�ام فه�و خط�اب لك�ل م�ؤمن ب�أن ،هذا محتمل ال سيما وأن سياق اآليات وارد في هذه القصة :قلت 

 حكمه وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وأتى ،كونوا مجتهدين في اقامة العدل واالستقامة،أى يا من أمنتم بال وصدقتم بكتابه ﴾يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط  ﴿

 .بصيغة المبالغة في [ قوامين ] حتى ال يكون منهم جور أبدا
 .دون تحيز وال محاباة،اداتكم لوجه هللاأى تقيمون شه ﴾شهداء ل  ﴿
فال تمنعنكم القرابة وال ،أقربائكم أوعلى أبائكم  أو،أى ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكم ﴾الوالدين واالقربين  أوولو على أنفسكم ﴿

 .فان الحق حاكم على كل انسان،عن أداء الشهادة على الوجه االكمل،المصلحة
 .ترحما واشفاقا،(فقير " فال يمتنع من الشهادة عليه أو،ان يكن المشهود عليه (غنيا) فال يراعى لغناه أي﴾فقيرا  أوان يكن غنيا  ﴿
فإنه اعلم ثمصالح العباد ،فراعوا أمر هللا فيما أمركم به،وأعلم ثما فيه صالحهما،أى فال أولى بالغني والفقير ﴾فال اولى بهما  ﴿

 .منكم
أى ال يحملنكم الهوى  :ابن كثيرقال .أى فال تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس ﴾ فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا﴿

 بل الزموا العدل على كل حال.،على ترك العدل فى شؤونكم،والعصبية
 .تعرضوا عن اقامتها رأسا أو،أى وان تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق ﴾تعرضوا  أووان تلووا ﴿
 .)966F967( فيجازيكم عليه ﴾ون خبيرا فان هللا كان بما تعمل ﴿
   

ُ َسِميًعا َعلِيًما الَّ  ﴿ ٓوِء ِمَن ٱۡلقَۡوِل إِالَّ َمن ظُلَِمو َوَكاَن ٱلَّ ُ ٱۡلَجۡهَر بِٱلسُّ  ﴾   ۱٤۸ يُِحبُّ ٱلَّ
 

 (ال يحب هللا  الجهر) ـ اآلية.  :قوله تعالى
 يحب هللا  الجهر بالسوء من القول ال﴿ :أنزلت «: قالمجاهد  أخرج هناد بن السري في كتاب الزهد عن .370

ف�رخص ،في رجل أضاف رجالً بالمدينة، فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بم�ا أواله  ﴾إال من ظلم
(له أن يثني عليه بما أواله

967F

968(«. 
 
 ]تعليق[
م�ن الق�ول وه�و  وهو يدل على تحريم الجه�ر بالس�وء،ذكر المؤلف هذا األثر الوحيد عن مجاهد في سبب نزول هذه اآلية 

 فله أن يشتكى بمقدار مظلمته وال يجاوز الحد.،واستثنى هللا تعالى المظلوم،يشمل كذلك الفعل
، يقول: ال يحب هللا أن يدعَو أحٌد على أح�د، ﴾ال يحب هللا الجهر بالسوء من القول﴿وروى ابن جرير عن ابن عباس قوله: 

(على من ظلمه، وذلك قوله:"إال من ظلم"إال أن يكون مظلوًما، فإنه قد أرَخص له أن يدعو 
968F

 . انتهي)969
ُ◌ّ◌  لَ�ي"  �ومن المواطن الذي يجوز فيها الغيبة أن يظلم اإلنس�ان فيج�وز ل�ه أن يغت�اب م�ن ظلم�ه عن�د القاض�ي لقول�ه  

(الواجد يحل عرضه وعقوبته" 
969F

970(. 
 والمراد بلي الواجد أي مطل الغنى بحق من له الحق. 
 ب آخر غير ما ذكره المؤلف.وذكر في سبب نزول اآلية سب 
فس�كت عن�ه ،جالس ش�تمه رج�ل والنب�ي  ص�لى هللا علي�ه وس�لم «،رض�ى هللا عن�ه ،مقات�ل تفس�ير نزل�ت ف�ي أب�ي بك�رق�ال  

فلم ،شتمنى وأن�ا س�اكت،يا رسول هللا :عنه رضى هللا،أبو بكرقال ف،عند ذلك �فقام النبي  ،رضى هللا عنه،ثم رد عليه أبو بكر،مرارا

_______________ 
 مرسل،وفيه أسباط عن السدي 321/5تفسير الطبري  1088/4بن أبي حاتم  تفسير ا )964(
 )72/ 1صحيح مسلم ـ (  )965(
 )221/ 2زاد المسير (  )966(
 )201/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )967(
 )وفي إسناده حميد األعرج ضعيف باإلضافة إلى إرساله. 1056ح(  512/2الزهد لهناد  )968(
 )344/ 9الطبري) ( جامع البيان (تفسير  )969(
 )349/ 3سنن أبي داود   (  )970(



)178( 
فلم أك��ن ،ذهب المل��ك وج�اء الش�يطان،فلم�ا أن رددت علي�ه،إن ملك�ا ك��ان يجي�ب عنك «: ق�ال،حتى إذا رددت علي��ه قمت،تق�ل ل�ه ش�يئا

 .)970F971( »ألجلس عند مجئ الشيطان به
وحمل اآلية على عمومها أول�ى ف�إن األث�ر األول مرس�ل ض�عيف اإلس�ناد والث�اني مرس�ل ك�ذلك فاآلي�ة عام�ة وهللا تع�الى  

 أعلم.
 
 ]آليةتفسير مختصر ل[
إال المظل�وم فإن�ه يب�اح ل�ه أن ،واإلي�ذاء باللس�ان،أى ال يحب هللا الفح�ش ف�ي القول ﴾ال يحب هللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم  ﴿

إال أن يك�ون ،ال يح�ب هللا أن ي�دعو اح�د عل�ى اح�د :المعن�ى :اب�ن عب�اسق�ال .وأن يذكره بما فيه من الس�وء،يجهر بالدعاء على ظالمه
 مظلوما.

(عليما بالظالم ،أى سميعا لدعاء المظلوم ﴾وكان هللا سميعا عليما ﴿
971F

972(. 
 

بٗ  ٴَ يَسۡ  ﴿ َل َعلَۡيِهۡم ِكتَٰ ِب أَن تُنَزِّ َن ٱللَُك أَۡهُل ٱۡلِكتَٰ لَِك فَ ا مِّ َمآِءو فَقَۡد َسأَلُوْا ُموَسٰىٓ أَۡكبََر ِمن َذٰ َ َجۡهَرةٗ قال سَّ  ٓوْا أَِرنَا ٱلَّ
عِ  نٗ قَةُ بِظُۡلِمِهۡمو فَأََخَذۡتهُُم ٱلصَّٰ لَِكو َوَءاتَۡينَا ُموَسٰى ُسۡلطَٰ ُت فََعفَۡونَا َعن َذٰ ا ثُمَّ ٱتََّخُذوْا ٱۡلِعۡجَل ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءۡتهُُم ٱۡلبَيِّنَٰ

بِينٗ   ﴾۱٥۳ا مُّ
 

 (يسألك أهل الكتاب) ـ اآلية.  :قوله تعالى
إن : ق�الواف،�من اليه�ود إل�ى رس�ول هللا جاء ناس  «: قالأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي  .371

إلى قوله   ﴾يسألك أهل الكتاب ﴿فأنزل هللا: ،فأتنا باأللواح حتى نصدقك،جاءنا باأللواح من عند هللا موسى
ما أنزل هللا عليك وال على موس�ى وال عل�ى عيس�ى وال عل�ى : قالفجثا رجل من اليهود ف  ﴾بهتاناً عظيماً ﴿

(اآلية -﴾ما قدروا هللا حق قدره و ﴿فأنزل هللا: ،أحد شيئاً 
972F

973( «. 
 

 [تعليق]
أن اليه�ود والنص�ارى أت�وا إِل�ى  :وروى اإلمام ابن الجوزي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

وإِل�ى ف�الن بكت�اب أن�ك  ،ال نُبايع�ك حت�ى تأتين�ا بكت�اٍب م�ن عن�د هللا إِل�ى ف�الن أن�ك رس�ول هللا :قالواف ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
)هذا قول ابن جريو ،فنزلت هذه اآلية ،رسول هللا

973F

974). 
وق�د  ،فإن نصارى نجران وفدوا على رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم ،قلت: وذكر النصارى في ذلك مع اليهود محتمل 

 لم.وهللا تعالى أع ،ظاهر اآليةذكر العلماء قصة وفودهم في سورة آل عمران، ويشهد لذلك 
 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
إن كنت نبي�ا فأتن�ا  صلى هللا عليه وسلمللنبي  قالوانزلت في أحبار اليهود حين  ﴾يسألك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء  ﴿

م لنب�يهم ف�ذكر تع�الى ان ف�ي س�ؤاله ،وانم�ا طلب�وا ذل�ك عل�ى وج�ه التعن�ت والعن�اد ،كما ت�ى ب�ه موس�ى جمل�ة ،بكتاب من السماء جملة
 : قالللتأسي بالرسل ف صلى هللا عليه وسلمتسلية للنبي  ،موسى ما هو أفظع وأشنع

 .أى سألوا موسى رؤية هللا عز وجل عيانا﴾أرنا هللا جهرة  قالوافقد سألوا موسى أكبر من ذلك ف ﴿
 .أى جاء بهم من السماء نار فاهلكتهم بسبب ظلمهم ﴾فأخذتهم الصاعقة بظلمهم  ﴿
 ،من بعد ما ج�اءتهم المعج�زات والحج�و الب�اهرات ،أى ثم اتخذوا العجل إلها وعبدوه ﴾وا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخد ﴿

لك�نهم لم�ا  ،ألن ص�درت ع�ن أس�الفهم -وهي طلب رؤية هللا  -وهذه المسآلة  :ابو السعودقال  .واليد وفلق البحر وغيرها ،من العصا
 .تون ويذرون أسندت اليهمكانوا مقتدين بهم في كل ما يا

 .أى عفونا عما ارتكبوه مع عظم جريمتهم وخيانتهم ﴾فعفونا عن ذلك  ﴿
وتلك الحجة هي اآليات البينات الت�ي آت�اه هللا  :الطبريقال  .أى حجة ظاهرة تظهر صدقه وصحة نبوته﴾وآتينا موسى سلطانا مبينا  ﴿

)اياها
974F

975). 
 
 

َق َويَۡعقُوَب  َۧوٱلنَّبِيِّ  َحۡينَآ إِلَٰى نُوحٖ أوۡ  َحۡينَآ إِلَۡيَك َكَمآ أوۡ إِنَّآ  ﴿ ِعيَل َوإِۡسَحٰ ِهيَم َوإِۡسَمٰ َن ِمۢن بَۡعِدِهۦو َوأَۡوَحۡينَآ إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ
َنو َوَءاتَۡينَا َداوُۥَد َزبُورٗ  ُروَن َوُسلَۡيَمٰ  ﴾  ۱٦۳ا َوٱۡألَۡسبَاِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَٰ

 

_______________ 
 )267/ 1مقاتل بن سليمان (  )971(
 )204/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )972(
 وفي إسناده أبو معشر ضعيف باإلضافة إلى إرساله،وروى نحوه عن السدي. 7/6تفسير الطبري   )973(
 )140/ 2زاد المسير في علم التفسير ()974(
 )205/ 1ر ـ للصابونى (صفوة التفاسي)975(



)179( 

 

    .اآلية - (إنا أوحينا إليك) :قوله تعالى
ما نعلم أن هللا  أنزل على بشر من  :عدي بن زيدقال   «: قالروى ابن إسحاق عن ابن عباس  ]ك[ .372

(إنا أوحينا إليك ﴿ :من بعد موسى فأنزل هللاء شي
975F

976( ﴾ «. 
 
 ]تعليق[
وهو يدل على ،اً إلسناد ولم أجد له شاهدذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر ضعيف ا 

َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ  ﴿تعالى قال كما  �جحود اليهود لنبوة محمد  ن َشْيٍء قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب  قالواَوَما قََدُروْا هللاَّ ُ َعلَى بََشٍر مِّ َما أَنَزَل هللاَّ
ُ الَِّذي َجاء بِِه ُموَسى نُوًرا َوهًُدى لِّلنَّاِس تَجْ  ا لَْم تَْعلَُموْا أَنتُْم َوالَ آبَاُؤُكْم قُِل هللاَّ  ثُمَّ َذْرهُْم َعلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونَهَا َوتُْخفُوَن َكثِيًرا َوُعلِّْمتُم مَّ

 .])91سورة األنعام ([ ﴾ فِي َخْوِضِهْم يَْلَعبُونَ 
 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وانما ،كما أوحينا الى نوح واألنبياء من بعده،أى نحن أوحينا اليك يا محمد﴾نبيين من بعده إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح وال ﴿

 لتقدمه في الفضل،وإن تأخرت نبوته،في الذكر  �قدم 
أي وأوحينا الى سائر  ﴾وأوحينا الى ابراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب واالسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان  ﴿

وبدأ بعد محمد بين بنوح ألنه شيخ االنبياء وأبو ،يم واسماعيل " الخ خص تعالى بالذكر هؤالء تشريفا وتعظيما لهمالنبيين " ابراه
[ وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ] وقدم  :تعالىقال ومنه تفرعت شجرة النبوة كما ،ثم ذكر ابراهيم النه االب الثالث،البشر الثاني

والنصارى في تقديسه حيث جعلوه ،لغلو اليهود في الطعن فيه حيث جعلوه ابن زنى،شدة العناية بأمرهل،عيسى على أنبياء كانوا قبله
 .ابن هللا

وإنما هي ،ليس فيها حكم من االحكام،كان فيه مائة وخمسون سورة :القرطبيقال ،أى وخصصنا داود بالزبور ﴾وأتينا داود زبورا  ﴿
 .حكم ومواعظ

 .منهم من ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة،أى وارسلنا رسال كثيرين ﴾بل ورسال قد قصصناهم عليك من ق ﴿
 .أى ورسال آخرين لم نخبرك عن أحوالهم﴾ورسال لم نقصصهم عليك ﴿
(ولهذا سمي الكليم ،أى وخص هللا موسى بأن كلمه بال واسطة ﴾وكلم هللا موسى تكليما﴿

976F

977(. 
 

ُ يَۡشهَُد بَِمآ  ﴿ ِكِن ٱلَّ ِ َشِهيًدا  لَّٰ ٓئَِكةُ يَۡشهَُدوَنو َوَكفَٰى بِٱلَّ  ﴾ ۱٦٦أَنَزَل إِلَۡيَكۖ أَنَزلَهُۥ بِِعۡلِمِهۦۖ َوٱۡلَملَٰ
 

 .(لكن هللا  يشهد) ـ اآلية :قوله تعالى
إن�ي   «له�م: ق�ال ف �دخل جماعة من اليه�ود عل�ى رس�ول ل  «: قالابن عباس  روى ابن إسحاق عن .373

(   ﴾لكن هللا  يشهد﴿ :ما نعلم ذلك فأنزل هللا: قالواف  »أني رسول هللا  وهللا  أعلم أنكم تعلمون
977F

978( «. 
 
 ]تعليق[
والقول فيه كالقول في س�ابقه وه�ذه اآلي�ة متص�لة ف�ي المعن�ى .ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 هد له بها وهو خير الشاهدين.بالرساله وصدقه عليها وش �فال تعالى أوحى إلى محمد ،بما قبلها
 �الكلب�ي: إن رؤس�اء أه�ل مك�ة أت�وا رس�ول هللا ق�ال: ق�ال وقد جاء في سبب نزول هذه اآلية كذلك م�ا أخرج�ه الواح�دي  
(﴾ لكن هللا يشهد ﴿فنزلت هذه اآلية سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم ال يعرفونك، فأتنا بمن يشهد لك أن هللا بعثك إلينا رسوال، : قالواف

978F

979(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .بما أنزل اليك من القرآن المعجز،فال يشهد لك بذلك،أى ان لم يشهد لك هؤالء بالنبوة ﴾لكن هللا يشهد بما أنزل اليك ﴿
ذلك والمالئكة يشهدون ك،باسلوب يعجز عنه كل بليغ،أى انزله بعلمه الخاص الذي ال يعلمه غيره ﴾انزله بعلمه والمالئكة يشهدون  ﴿

 .بما أنزل هللا اليك ويشهدون بنبوتك
(لم ان لم يشهد غيره ،فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك،أى كفى هللا شاهدا لك ﴾وكفى بال شهيدا  ﴿

979F

980(. 
 

لَِةو إِِن ٱۡمُرٌؤْا هَلََك لَۡيَس لَهُۥ َولَدٞ  ﴿ ُ يُۡفتِيُكۡم فِي ٱۡلَكلَٰ هَا نِۡصُف َما تََرَكو َوهَُو يَِرثُهَآ إِن لَّۡم فَلَ  َولَهُۥٓ أُۡخٞت  يَۡستَۡفتُونََك قُِل ٱلَّ
ا تََرَكو  يَُكن لَّهَا َولَٞدو  َجاٗال  َوإِن َكانُٓوْا إِۡخَوةٗ فَإِن َكانَتَا ٱۡثنَتَۡيِن فَلَهَُما ٱلثُّلُثَاِن ِممَّ َكِر ِمۡثُل َحظِّ ٱۡألُنثَيَۡينِۗ  آءٗ  َونِسَ رِّ  فَلِلذَّ

ُ لَُكۡم أَن تَ  ُ بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِيُمۢ يُبَيُِّن ٱلَّ  ﴾  ۱۷٦ِضلُّوْاۗ َوٱلَّ

_______________ 
 وإسناده ضعيفلجهالة محمد بن أبي محمد وتقدم غير مرة  28/6تفسير الطبري   )976(
 )208/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )977(
 وإسناده ضعيفنفس العلة السابقة 6/ 31تفسير الطبري   )978(
 )124أسباب النزول للواحدي (   )979(
 )208/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )980(



)180( 
 

 (يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة ) ـ اآلية  :قوله تعالى   
فقلت: يا رسول  �اشتكيت فدخل علي رسول هللا  «: قالجابر  روى النسائي من طريق أبي الزبير عن .374

ث�م خ�رج ث�م دخ�ل عل�ي ،»أحس�ن  «: ق�القل�ت: بالش�طر  »أحس�ن  « : ق�ال ؟هللا  أوصي ألخواتي بالثلث
فك�ان ج�ابر يق�ول ،»ال أراك تموت في وجع�ك ه�ذا إن هللا  أن�زل وب�ين م�ا ألخوات�ك وه�و  الثلث�ان  «: قال

(نزلت هذه اآلية فِيَّ 
980F

   » )981F982( ﴾يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة﴿ :(981
 السورة.      الحافظ ابن حجر: هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول قال  

يس��تفتونك ق��ل هللا  ﴿ :كي��ف ي��ورث الكالل��ة؟ ف��أنزل هللا �أن��ه س��أل النب��ي  « :وأخ��رج اب��ن مردوي��ه ع��ن عم��ر ]ك[ .375
(إلى آخرها ﴾يفتيكم في الكاللة

982F

983(  «. 
   .بأنها مكيةقال تنبيه إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرد على من    
 
 ]تعليق[

لمؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهي المعروف�ة بآي�ة الكالل�ة الكب�رى، والكالل�ة الص�غرى ه�ي الت�ي وردت ف�ي ذكر ا 
 ألب. أوأما هنا فذكر حكم األخوة األشقاء ،يعنى األخوة ألم ﴾ أخت أوامرأة وله أخ  أووإن كان رجل يورث كاللة  ﴿أول السورة في قوله تعالى 

 .وقد ذكرنا القصة األولى في أول السورة ،الحافظ ابن حجر وذكره المؤلف تكررت مرتينقال وقصة جابر كما  
أما كونها نزلت في سؤال عمر فهذا غير صحيح ألن الراجح أن عمر سأله عنها بعد ما أنزلت، وهذه اآلية مما أشكل فهمه عل�ى عم�ر  

 . �رضى هللا عنه فسأل عنها النبي 
م�ا س�ألت رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم ع�ن ش�يء أكث�ر مم�ا  :عمر رض�ي هللا عن�هقال  :مد وغيرهماوفي صحيح مسلم ومسند أح 

(تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء قال سألته عن الكاللة حتى طعن بأصبعه في صدري و
983F

984(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .؟من يرثه،ولد أو،إذا مات ولم يكن له والد،في شأن الميت أى يستفتونك يا محمد﴾يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة  ﴿
 .وهي الكاللة،ولد أوأى قل لهم من مات وليس له والد  ﴾ان امرؤ هلك ليس له ولد  ﴿
 .فلها نصف ما ترك اخوها،أخت ألب أو،أى وله أخت شقيقة ﴾وله أخت فلها نصف ما ترك ﴿
 .ان لم يكن لها ولد،ألب يرث جميع ما تركت أو،يقأى وأخوها الشق ﴾وهو يرثها ان لم يكن لها ولد  ﴿
 .الثلثان مما ترك أخوهما.فلهما،أى ان كانت االختان ابنتين فأكثر ﴾فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴿
 .ئصيب االختين فللذكر منهم مثل،أى وان كان الورثة مختلطين اخوة واخوات ﴾وأن كانوا اخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ االنثيين ﴿
 خشية ان تضلوا،أى يبين هللا لكم أحكامه وشرائعه ﴾يبين هللا لكم ان تضلوا﴿
وس�يجازيهم عل�ى أعم�الهم ف�ي ،فه�و تع�الى الع�الم بمص�الح العب�اد ف�ي المحي�ا والممات،أى يعلم ما فيه مص�لحتكم ومنفعتكم﴿وهللا بكل شيء عليم ﴿

(االخرة 
984F

985(. 
 انتهت سورة النساء

 
 

 َدةِ  ِائُسوَرةُ المَ 
 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا  ﴿ ۡيِد َوأَنتُمۡ أوۡ يَٰ ِم إِالَّ َما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم َغۡيَر ُمِحلِّي ٱلصَّ َ  فُوْا بِٱۡلُعقُوِدو أُِحلَّۡت لَُكم بَِهيَمةُ ٱۡألَۡنَعٰ ُحُرٌمۗ إِنَّ ٱلَّ
ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  ۱يَۡحُكُم َما يُِريُد  يَن  يَٰ ٓئَِد َوَالٓ َءٓامِّ ۡهَر ٱۡلَحَراَم َوَال ٱۡلهَۡدَي ََال ٱۡلقَلَٰ ِ َوَال ٱلشَّ ئَِر ٱلَّ ٓ َال تُِحلُّوْا َشَعٰ

نٗ ٱۡلبَۡيَت ٱۡلَحَراَم يَۡبتَُغوَن فَۡضٗال  بِِّهۡم َوِرۡضَوٰ ن رَّ وُكۡم اُن قَوۡ  ٴَ َوَال يَۡجِرَمنَُّكۡم َشنَ او َوإَِذا َحلَۡلتُۡم فَٱۡصطَاُدوْاو  مِّ ٍم أَن َصدُّ
ۡثِم  َ َعِن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم أَن تَۡعتَُدوْاۘ َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَوٰىۖ َوَال تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡإلِ َۖ إِنَّ ٱلَّ ِنو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ َوٱۡلُعۡدَوٰ

 ﴾ ۲َشِديُد ٱۡلِعقَاِب 
 

   .اآلية -ال تحلوا شعائر هللا )  :(قوله تعالى  
 المدينة في عير ل�ه يحم�ل طعام�اً  )985F986(قدم الحطم بن هند البكري  «: قالأخرج ابن جرير عن عكرمة  .376

_______________ 
 (في) ساقطة من المخطوط )981(
 )وإسناده صحيح،غير أن فيه عنعنة أبي الزبير. 12105ح(  231/6)سنن البيهقي الكبرى  15040ح( 372/3) مسند أحمد 5608ح( 439/3مسند أبي عوانة  )982(
كي�ف ت�ورث الكالل�ة؟    �أن عم�ر س�أل رس�ول هللا  «ب�ن المس�يب:   من طريق  عمرو بن مرة ع�ن س�عيد    595  1إسناد ابن مردويه ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره/ )983(

طيب نفس فسليه عنها،فرأت منه طيب نفس فس�ألته عنها،فق�ال:أبوك ذك�ر   �قال فأنزل هللا : (يستفتونك )ـ اآلية. قال: فكأن عمر لم يفهم،فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول هللا 
 مرسل صحيح اإلسناد   » ما قال  �يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول هللا لك هذا ما أرى أباك يعلمها،قال: فكان عمر 

 )81/ 2صحيح مسلم ـ (  )984(
 )210/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى (  )985(
 )8/ 4الحطم بن هند  اسمه شريح بن ضبيعة بن هند بن شرحبيل البكري انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  )986(

 



)181( 

 

لق�د دخ�ل عل�ي  «لم�ن عن�ده: ق�ال فبايعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إلي�ه ف  �فباعه ثم دخل على النبي 
في عير له يحمل الطعام ف�ي ذي  سالم وخرجعن اإلفلما قدم اليمامة ارتد  »بوجه فاجر وولى بقفا غادر 

تهي��أ للخ��روج إلي��ه نف��ر م��ن المه��اجرين واألنص��ار  �فلما س��مع ب��ه أص��حاب النب��ي ،القع��دة يري��د مك��ة
(ليقتطعوه

986F

(فانتهى القوم.اآلية ﴾يا أيها الذين آمنوا  ال تحلوا شعائر هللا﴿:في عيره فأنزل هللا )987
987F

988(«. 
(نحوه عن السديوأخرج  .377

988F

989(.  
 جرمنكم اآلية)وال ي (:قوله تعالى 

بالحديبي��ة وأص��حابه ح��ين ص��دهم  �ك��ان رس��ول هللا  «: ق��الأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن زي��د ب��ن أس��لم  .378
فم��ر به��م أن��اس م��ن المش��ركين م��ن أه��ل المش��رق يري��دون ،وق��د اش��تد ذل��ك عليهم بي��تع��ن الالمش��ركون 

(ـ   اآلية﴾م وال يجرمنك﴿:نصد هؤالء كما صدوا أصحابنا فأنزل هللا : �أصحاب النبي قال العمرةف
989F

990(«.   
 
 ]تعليق[
لعيس�ى  ق�الواالمائدة لذكر المائدة فيها في قوله تع�الى حكاي�ة ع�ن بن�ى إس�رائيل عن�دما  تسورة المائدة سورة مدنية وسمي 

وشأن سورة المائدة شأن السور المدني�ة حي�ث تعرض�ت للجان�ب التش�ريعي م�ن .﴾أنزل علينا مائدة من السماء ﴿عليه الصالة والسالم 
وهي من آخر ما نزل من القرآن وليس فيها منسوخ على قول بعض أهل ،اة المؤمنين ففيها من التشريع واألحكام الخاصة والعامةحي

(اإلمام السيوطي قال العلم. وقيل نسخ منها آياتان 
990F

َوابن أبي حاتم والنحاس والحاكم وصححه ع�ن اب�ن ،وأخرج أبو داود في ناسخه:(991
 .42المائدة اآلية  ﴾ أعرض عنهم أوفإن جاؤوك فاحكم بينهم ﴿القالئد وقوله ،ورة آيتان آيةنسخ من هذه الس: قالعباس 

ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وقد اختصره وسياقه عند اإلمام الطبري بعد ما ولى من عند  
  :فمّر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز: قال �النبي 

 ليس براعي إبل وال غنم     لقد لفها الليل بسواق حطم ***
 باتوا نياما وابن هند لم ينم    وال بجزار على ظهر الوضم ***

 خلو الساقين مسموح القدم ***   بات يقاسيها غالم كالزلم 
ن�اس ق�ال د قلّ�دوا اله�دي ففي حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة وق� فلما كان في العام القابل خرج حاّجاً  

م��ه ق��د قل��د « :النب��ي ص��لى ّهللا علي��ه وس��لّمقال ف،ه��ذا الحط��م خ��رج حاّج��ا فح��ل بينن��ا وبين��ه :م��ن أص��حابه للنب��ي ص��لى ّهللا علي��ه وس��لّم
ف�أنزل  :ه وس�لّمإنّما هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. ف�أبى النب�ي ص�لى ّهللا علي� :(لرسول ّهللا (صلى ّهللا عليه وآله وسلّمقال ف».الهدي

ِ ﴿ّهللا عّز وجل   .)991F992(﴾يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعائَِر هللاَّ
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
يعن��ي ش��رائعه الت��ى ح��دها  :الحس��نقال ،وال تتع��دوا ح��دوده،أي ال تس��تحلوا حرم��ات هللا ﴾ي��ا أيه��ا ال��ذين آمن��وا ال تحل��وا ش��عائر هللا ] ﴿

 .ما حرم عليكم في حال اإلحرام :ابن عباسقال و،لعباده
قل�د بق�الدة ليع�رف  أو،وال ما أه�دي إل�ى الكعب�ة،أي وال تستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه ﴾وال الشهر الحرام وال الهدي وال القالئد ﴿

 أنه هدى بالتعرض له وألصحابه.
نه�ى ،عمرة أولحو ،ال القاصدين إلى بيت هللا الح�رامأي وال تستحلوا قت ﴾وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا  ﴿

 .صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون أو،تعالى عن اإلغارة عليهم
 أي إذا تحللتم من اإلحرام فقد أبيح لكم الصيد.﴾وإذا حللتم فاصطادوا  ﴿
نكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المس�جد الح�رام أي ال يحمل ﴾وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا  ﴿

 .على أن تعتدوا عليهم
وافعل�وا ك��ل م��ا ،وت��رك المنكرات،أي تع�اونوا عل��ى فع�ل الخيرات ﴾وتع�اونوا عل��ى الب�ر والتق��وى وال تع�اونوا عل��ى اإلث�م والع��دوان ﴿

 .يقربكم إلى هللا تعالى
(تعالى شديد العقاب لمن عصاه  فإنه،أي خافوا عقابه ﴾واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب﴿

992F

993(. 
 

ِ بِهِۦ َوٱۡلُمۡنَخنِقَةُ َوٱلۡ  ﴿ ُم َولَۡحُم ٱۡلِخنِزيِر َوَمآ أُِهلَّ لَِغۡيِر ٱلَّ َمۡت َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيتَةُ َوٱلدَّ يَةُ َوٱلنَِّطيَحةُ َوَمآ ُحرِّ َمۡوقُوَذةُ َوٱۡلُمتََردِّ
ۡيتُۡم وَ  بُُع إِالَّ َما َذكَّ لُِكۡم فِۡسٌقۗ ٱۡليَۡوَم يَئَِس ٱلَِّذيَن َكفَُروْا ِمن أََكَل ٱلسَّ ِمو َذٰ َما ُذبَِح َعلَى ٱلنُُّصِب َوأَن تَۡستَۡقِسُموْا بِٱۡألَۡزلَٰ

___________________ 
المفصل فى تاريخ  بن ثعلبة، قدم المدينة في رواية في عير له يحمل طعاًما فباعه، ثم دخل على النبي، فبايعه وأسلم، فلما قدم اليمامة، ارتد عن االسالموهو:أحد بني قيس 

 جزءا. 20ألجزاء: م عدد ا2001هـ/ 1422المؤلف: الدكتور جواد علي الناشر: دار الساقي الطبعة: الطبعة الرابعة ) 100/ 11العرب قبل اإلسالم (
 
 في الخطوط [ليقتتلوه])987(
 بسياق أصول مما ذكره المؤلف وفي إسناده سنيد ضعيف باإلضافة إلى إرساله.  58/6تفسير ابن جرير )988(
 مرسل ضعيف. 57/6تفسير ابن جرير )989(
 مرسل ضعيف 7/2انظر إسناده في تفسير ابن كثير  )990(
مصر سنة  –هـ ) تحقيق: مركز هجر للبحوث الناشر: دار هجر 911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: ( ) 160/ 5سيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور لل )991(

 م ]2003هـ ـ 1424النشر: [ 
 )472/ 9جامع البيان (تفسير الطبري) ( )992(
 )212/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )993(



)182( 
َم ِدينٗ ُكُم ٱِدينُِكۡم فََال تَۡخَشۡوهُۡم َوٱۡخَشۡوِنو ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَ  ۡسلَٰ او فََمِن ۡإلِ

ۡثمٖ  َغۡيَر ُمتََجانِفٖ ٱۡضطُرَّ فِي َمۡخَمَصٍة  ِ َ َغفُورٞ فَإِنَّ ٱ إلِّ ِحيٞم  لَّ  ﴾ ۳رَّ
 

 .ـ اآلية)حرمت عليكم الميتة  (:قوله تعالى
أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد هللا بن جبلة بن حيان بن أبجر عن أبيه عنجده حب�ان  .379

(فأنزل تحريم الميتة فأكفأت القدر،وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة   �كنا مع رسول هللا  «: قال
993F

994(« 
 
 ]تعليق[
وق�د س�بق ف�ي ،ولم أجد ف�ي كت�ب أس�باب الن�زول غيره،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

والمائ�دة م�ن أخ�ر م�ا ن�زل ف�ي ،والبق�رة م�ن أول م�ا ن�زل ف�ي المدينة .مائ�دةهن�ا ك�ذلك ف�ي ال هثم ذك�ر،تحريم الميت�ةذكر سورة البقرة 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وم�ا أه�ل ب�ه لغي�ر  ﴿حيث ذكر في سورة البقرة  التأكيد. فإعادة ذكرها هنا لمزيد من،المدينة

 إلى أخر اآلية وهللا تعالى أعلم. – ﴾وقوذةالمنخنقة والم ﴿ثم زاد في المائدة ،فهذا سابقة التحريم على المائدة﴾هللا
 

 ]تفسير مختصر لآلية[ 
وال�دم ،من غي�ر ذكاة،وهي م�ا م�ات حت�ف أنف�ه،أي حرم عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة ﴾حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ﴿

والفص�يد وه�و ،هيم�ة الت�ى تم�وت حت�ف أنفهاالب :كان أهل الجاهلية ي�أكلون ه�ذه المحرم�ات :الزمخشريقال ،المسفوح ولحم الخنزير
ل�ه وإنم�ا ذك�ر (لح�م الخنزي�ر) ليب�ين أن�ه ح�رام بعين�ه حت�ى ول�و ذب�ح  -أي فصد  -الدم في األمعاء يشوونه ويقولون لم يحرم من فزد 

 .بالطريق الشرعي
 .ت والعزىباسم الال :كقولهم،ذبح لغير هللا أو،أي ما ذكر عليه غير اسم هللا ﴾وما أهل لغير هللا به  ﴿
 .هي التي تخنق بحبل وشبهه﴾والمنخنقة  ﴿
 حجر أوهي المضروبة بعصا  ﴾والموقوذة  ﴿
 .هي التي تسقط من جبل ونحوه ﴾والمتردية  ﴿
 .هي التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت بالنطح﴾والنطيحة  ﴿
 .أي أكل بعضه السبع فمات ﴾وما أكل السبع  ﴿
إال م��ا  :الطب��ري معن��اهق��ال ،فذبحتموه ال��ذبح الش��رعي قب��ل الموت،في��ه ال��روح م��ن ه��ذه األش��ياءأي إال م��ا أدرك��تم  ﴾إال م��ا ذكي��تم  ﴿

 طهرتموه بالذبح الذي جعله هللا طهورا للمذبوح.
وي�ذبحون ،النص�ب حج�ارة ك�ان أه�ل الجاهلي�ة يعبدونها :قت�ادةقال ،أي وم�ا ذب�ح عل�ى األحج�ار المنص�وبة ﴾وما ذب�ح عل�ى النص�ب ﴿

يعظمونه�ا ،كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليه�ا ويش�رحون اللح�م عليها :بعض المفسرينقال ،كفنهى هللا عن ذل،لها
 .فنهى هللا المؤمنين عن هذا الصنيع،بذلك ويتقربون به إليها

رب بواس��طة ض��،أي وح��رم عل��يكم االستس��قام ب��األزالم أي طل��ب معرف��ة م��ا قس��م ل��ه م��ن الخي��ر والشر ﴾وأن تستقس��موا ب��األزالم  ﴿
وهي ،أم��را م��ن مع��اظم األم��ور ض��رب بالق��داح أو،نكاح��ا أو،تج��ارة أو،غ��زوا أو،ك��ان أح��دهم إذا أراد س��فرا :المفس��رونقال ،الق��داح

وإن خ��رج الن��اهي ،ف��إن خ��رج اآلم��ر مض��ى لغرض��ه،وبعض��ها غفل،وعل��ى بعض��ها أمرن��ي ربي،نهاني ربي،مكت��وب عل��ي بعض��ها
 .وإن خرج الغفل أعاد،أمسك

(الذى استأثر هللا به عالم الغيوب ،ألنه دخول في علم الغيب،ه فسق وخروج عن طاعة هللاأي تعاطي﴾ذلكم فسق  ﴿
994F

995(. 
 
 

َن ٱۡلَجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن تَُعلِّمُ  ٴَ يَسۡ  ﴿ ُت َوَما َعلَّۡمتُم مِّ ُۖ لُونََك َماَذٓا أُِحلَّ لَهُۡمۖ قُۡل أُِحلَّ لَُكُم ٱلطَّيِّبَٰ ا َعلََّمُكُم ٱلَّ آ أَۡمَسۡكَن  ونَهُنَّ ِممَّ فَُكلُوْا ِممَّ
َ َسِريُع ٱۡلِحَساِب  َو إِنَّ ٱلَّ ِ َعلَۡيِهۖ َوٱتَّقُوْا ٱلَّ  ﴾ ٤َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُروْا ٱۡسَم ٱلَّ

 
 .اآلية– )يسألونك ماذا أحل لهم (:قوله تعالى 

فاس�تأذن  � ج�اء جبري�ل إل�ى النب�ي «: ق�الراف�ع  عن أبيروى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم  .380
أج�ل ولكن�ا ال : ق�ال »ق�د أذن ل�ك  «: ق�الله فأبط�أ فأخ�ذ رداءه فخ�رج إلي�ه وه�و ق�ائم بالب�اب ف عليه فأذن

جرو، فأمر أبا رافع ال ت�دع كلب�ا بالمدين�ة إال  فنظروا فإذا في بعض بيوتهم،ندخل بيتا فيه صورة وال كلب
يس�ألونك م�اذا  ﴿:فنزل�ت ؟األمة التي أمرت بقتلها يا رسول هللا ماذا يحل لنا منهذه قالوافأتاه ناس ف،قتلته

(ـ اآلية﴾أحل لهم 
995F

996(. 
ف�دخل ،بعث أبا راف�ع ف�ي قت�ل الك�الب حت�ى بل�غ العوالي �أن رسول هللا  « عن عكرمةوروى ابن جرير .381

يس�ألونك ﴿:فنزل�ت ؟ماذا أحل لنا يا رسول هللا: قالواعاصم بن عدي وسعد بن حثمة وعويمر بن ساعدة ف

_______________ 
 وحيان بن أبجر مختلف في صحبته وفيه مجاهيل  145/2ذكره الحافظ في اآلصابة  )994(
 )213/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )995(
) المعج�م 5293ح(57/4)ش�رح مع�اني اآلث�ار  18645ح( 235/9) مختصرا وقال  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه السنن الكبرى للبيهق�ي  3212ح(340/2مستدرك الحاكم )996(

 :في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس قد عنعنوتابعه موسى بن عبيدة وهو  مشهور بالضعفقلت 235/14) التمهيد 972)( 971ح( 325،326/1الكبير 



)183( 

 

(ـ اآلية﴾م ماذا أحل له
996F

997(«. 
 يا رسول هللا م�اذا يح�ل لن�ا: قالوابقتل الكالب  �لما أمرالنبي «: قالبن كعب القرظي  عن محمدوأخرج  .382

(من هذه األمة؟ فنزلت 
997F

998(«.     
ص�يد  يس�أله ع�ن �أت�ى رج�ل رس�ول هللا   «: ق�الوأخرج من طريق الشعبي أن عدي بن حاتم الط�ائي  .383

 .»)998F999( ﴾تعلمونهن مما عملكم هللا ﴿:لت هذه اآليةحتى نز فلم يدر ما يقول له،الكالب
أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين س�أال رس�ول هللا  «بن جبير  عن سعيدوأخرج ابن أبيحاتم  .384

وإن ك���الب آل ذري���ح تص���يد البق���ر والحمي���ر ،: ي���ا رس���ول هللا إن���اقوم نص���يد ب���الكالب والب���زاةق���االف �
يس��ألونك م��اذا أح���ل له��م ق��ل أح��ل لك���م  ﴿:يح��ل لن���ا منه��ا؟ فنزل��تفماذا ،وق��د ح��رم هللا  الميت��ة،والظباء
  .»)999F1000(﴾الطيبات

 
 ]تعليق[
 .وهي تشتمل على سببين للنزول،ذكر المؤلف رحمه هللا خمسة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 . �روى عن النبي صورة كما  أووالمالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلب .بسبب عدم دخول جبريل البيت عندما كان فيه كلب :األول 
أن النب�ي ص�لى هللا علي�ه و  :ع�ن أب�ي هري�رة:وفي الص�حيحين،بسب سؤال بعض الصحابة عن الصيد ب�الكالب :الثاني 

 .)1000F1001( »زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط أوصيد  أومن اتخذ كلبا إال كلب ماشية «: قالسلم 
بقتل الكالب أتاه أص�حابه يس�ألونه ع�ن م�اذا يح�ل له�م منه�ا  �لما أمر النبي : قالويمكن الجمع بين هذين السببين بأن ي 

 وذلك ألنهم يصيدون بها ويحفظون بها مواشيهم وغير ذلك وهللا أعلم.
زي�ادة ف�ي الج�واب ع�ن الس�ؤال وه�ذا مع�روف ف�ي  ﴾ قل أحل لكم الطيب�ات وم�ا علم�تم م�ن الج�وارح ﴿وفي قوله تعالى  

 كثر مما سأله" وفي هذا الباب شواهد كثيرة وبال التوفيق.الشرع وفي البخاري "باب من أجاب السائل بأ
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل لهم من المطاعم والمآكل؟ ﴾يسألونك ماذا أحل لهم  ﴿
 .ئران وأشباههاوحرم كل مستقذر كالخنافس والف،وما ليس منها بخبيث،أي قل لهم أبيح لكم المستلذات﴾قل أحل لكم الطيبات  ﴿
 .وهي الكالب ونحوها مما يصطاد به،أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح ﴾وما علمتم من الجوارح  ﴿
واشتقاقه من الكلب ألن التأدي�ب أكث�ر ،مؤدب الجوارح ورائضها :المكلب :الزمخشريقال ،أي معلمين للكالب االصطياد ﴾مكلبين  ﴿

 .ما يكون في الكالب
 .وهذا جزء مما علمه هللا لإلنسان،أي تعلمونهن طرق االصطياد وكيفية تحصيل الصيد ﴾علمكم هللا  تعلمونهن مما ﴿
فإن أكل�ت ف�ال يح�ل أكل�ه لح�ديث ( إذا أرس�لت كلب�ك ،أي فكلوا مما أمسكن لكم م�ن الص�يد إذا ل�م تأك�ل من�ه﴾فكلوا مما أمسكن عليكم ﴿

وإن يمس�ك ،وينزجر إذا زج�ر،نفس�ه ) وعالم�ة المعل�م أن يسترس�ل إذا أرس�ل فإنم�ا أمس�كه عل�ى،وإذا أك�ل ف�ال تأكل،المعلم فقتل فكل
 .فهذه أربع شروط لصحة األكل من صيد " الكلب المعلم "،وأن يذكر اسم هللا عند إرساله،الصيد فال يأكل منه

 .أي عند إرساله ﴾واذكروا اسم هللا عليه  ﴿
(أعمالكم فإنه سريع المجازاة للعباد أي راقبوا هللا في ﴾واتقوا هللا إن هللا سريع الحساب﴿

1001F

1002(. 
 

لَٰوِة فَٱۡغِسلُوْا ُوُجوهَُكۡم َوأَۡيِديَُكۡم إِلَى ٱۡلَمَرافِقِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إَِذا قُۡمتُۡم إِلَى ٱلصَّ  َوٱۡمَسُحوْا بُِرُءوِسُكۡم َوأَۡرُجلَُكۡم يَٰ
ۡرَضٰىٓ ٱطَّهَُّروْاو ا فَ إِلَى ٱۡلَكۡعبَۡيِنو َوإِن ُكنتُۡم ُجنُبٗ  َن  َجآَء أََحدٞ  أوۡ َعلَٰى َسفٍَر  أوۡ َوإِن ُكنتُم مَّ نُكم مِّ َمۡستُُم  أوۡ ٱۡلَغآئِِط مِّ لَٰ

ُموْا َصِعيدٗ  ٱلنَِّسآَء فَلَۡم تَِجُدوْا َمآءٗ  ۡنهُو َما يُِريُد ٱطَيِّبٗ ا فَتَيَمَّ ُ لِ ا فَٱۡمَسُحوْا بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم مِّ ۡن لَّ يَۡجَعَل َعلَۡيُكم مِّ
ِكن يُِريُد لِيُطَهَِّرُكۡم  َحَرجٖ   ﴾  ٦َولِيُتِمَّ نِۡعَمتَهُۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َولَٰ

 
 ـ اآلية.   )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة  :(قوله تعالى  

 « قال�ت: ع�ن عائش�ة عن أبي�ه  الرحمن بن القاسم عن عبدروى البخاري من طريق عمرو بن الحارث  .385
ونزل فثن�ى رأس�ه ف�ي حج�ري راق�دا  �فأناخ رسول هللا ،سقطت قالدة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة

اس��تيقظ وحض��رت  �ث��م إن النب��ي ،حبس��ت الن��اس ف��ي قالدةق��ال: وأقب��ل أب��و بك��ر فلكزن��ي لك��زة ش��ديدة و
لعلك�م  ﴿:إل�ى قول�ه ﴾ا إذا قم�تم إل�ى الص�الة ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�و ﴿:فنزلت،الصبح ف�التمس الم�اء فل�م يوج�د

_______________ 
 مرسل ضعيف 89/6تفسير ابن جرير )997(
 المصدر السابق وهو مرسل وفي إسناده المثني بن المصباح ضعيف.)998(
 أن عدي بن حاتم قال ـ فهو مرسل :«عن الشعبي   92/6تفسير ابن جرير )999(
لكت�اب انظ�ر حوه عن عدي بن حاتم بإسناد فيه مجالد بن سعيد ضعيف وأما هذا األثر فلم أجده في الكتب المسنده ولم أجد من عزاه إليه غير صاحب هذا امرسل وأخرج ن)1000(

 2ج: 19تفسير ابن كثير 
 )158/ 4صحيح البخاري ( )1001(
 )213/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1002(



)184( 
(لقد بارك هللا للناس فيكم يا آل أبي بكر :أسيد بن حضيرقال ف ﴾تشكرون 

1002F

1003(«.  
لم�ا ك�ان م�ن أم�ر عق�دي م�ا  « قالت:وروى الطبراني من طريق عباد بن عبد هللا بن الزبير عن عائشة  .386

وة أخ�رى فس�قط أيض�اً عق�دي حت�ى ح�بس ف�ي غ�ز �خرجت مع رس�ول هللا  قالواما  أهل اإلفكقال كان و
ف��أنزل هللا ،ل��ي أب��و بك��ر: بني��ة ف��ي ك��ل س��فر تك��ونين عن��اء وب��الء عل��ى الناسقال ف،الن��اس عل��ى التماس��ه

(إنك لمباركة :أبو بكرقال ف،الرخصة في التيمم
1003F

1004(«. 
 

 تنبيهان
ت�يمم الم�ذكورة ف�ي ساق البخاري ه�ذا الح�ديث م�ن رواي�ة عم�رو ب�ن الح�ارث وفي�ه التص�ريح ب�أن آي�ة ال :األول 

هذه معضلةما  :ابن عبد البرقال وقد ،فنزلت آية التيمم ولم يبينوها قالواوأكثر الرواة ،رواية غيره هي آية المائدة
قال و،آي�ة المائ�دة أواب�ن بط�ال: ه�ي آي�ة النس�اء ق�ال وقد ،وجدت لدائها دواء ألنا ال نعلم أي اآليتين عن�ت عائش�ة

فيتج�ه ،ب�أن آي�ة المائ�دة تس�مى آي�ة الوض�وء وأي�ة النس�اء ال ذك�ر للوض�وء فيها هي آية النس�اء ووجه�ه :القرطبي
وال ش�ك أن ،وأورد الواحدي ه�ذا الح�ديث ف�ي أس�باب الن�زول عن�د ذك�ر آي�ة النس�اء أيض�اً ،تخصيصها بأية التيمم

 الذي مال إليه البخاري من أنها أية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور.    
وله��ذا اس��تعظموا ن��زولهم عل��ى غي��ر ،عل��يهم قب��ل ن��زول اآلية دل الح��ديث عل��ى أن الوض��وء ك��ان واجب��اً  :انيالث��
ل�م يص�ل  �معلوم عند جميع أهل المغازي أن�ه  :ابن عبد البرقال ،ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع،ماء

والحكمة في نزول آية الوض�وء م�ع   : قالمعاند  أومنذ فرضت عليه الصالة إال بوضوء وال يدفع ذلك إال جاهل 
يحتمل أن يكون أ ول اآلية نزل مقدماً مع فرض الوضوء  :غيرهقال تقدم العمل به ليكون فرضه متلو بالتنزيل و

األول أص�وب ف�إن ف�رض الوض�وء ك�ان م�ع ف�رض الص�الة  :قلت،ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة
 بمكة واآلية مدنية. 

 
 ]تعليق[
وقد وقع الخالف أي اآليت�ين تعن�ى بآي�ة ،المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهي آثار صحيحةذكر  

بأنه�ا أي�ة النس�اء ف�ي ق�ال وآية المائدة فيها ذكر للوضوء بخالف آية النس�اء وه�ذا ه�و ال�ذي أوق�ع م�ن ،التيمم وقد رجح أنها آية المائدة
 المؤمنين عائشة كانت غزوة بني المصطلق سنة ثالثة من الهجرة.  أم عقد  اإلشكال والغزوة التي انقطع فيها

 وقد تقدم الكالم عن آية النساء في سورة النساء فليرجع إليها. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي إذا أردتم القيام إلى الصالة وأنتم محدثون ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة  ﴿
 .أي اغسلوا الوجوه واأليدى مع المرافق ﴾يديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأ﴿
وفائ�دة  :الزمخش�ريق�ال ،أي امسحوا رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعب�ين أي معهما ﴾وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  ﴿

وفي الح�ديث " وي�ل ،الش�ريعةألن المس�ح ل�م تض�رب ل�ه غاي�ة ف�ى ،المجيء بالغاية [ إلى الكعبين ] ل�دفع ظ�ن م�ن يحس�بها ممس�وحة
ف�ي س�فرة  �تخلف عن�ا رس�ول هللا : قالولفظه عن عبد هللا بن عمرو ،تفسير الكشاف والحديث فى الصحيحين(لألعقاب من النار " 

ويل لألعق�اب م�ن ،" أسبغوا الوض�وء :فنادى بأعلى صوته،فجعلنا نمسح على أرجلنا،فادركنا ونحن نتوضأ لصالة العصر،سافرناها
واآلية صريحة ألنها جاءت بالنصب [ ،وهذا الحديث يرد على اإلمامية الذين يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح ال الغسل )" النار 

 .وجيء بالمسح بين المغسوالت إلفادة الترتيب،وأرجلكم ] فهي معطوفة على المغسول
 .البدن فتطهروا بغسل جميع،أي إن كنتم في حالة جنابة ﴾وإن كنتم جنبا فاطهروا  ﴿
 .كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء أو،أي إن كنتم مرضى ويضركم الماء ﴾على سفر  أووإن كنتم مرضى  ﴿
 أي أتى من مكان البراز. ﴾جاء أحد منكم من الغائط  أو ﴿
 .أي جامعتموهن ﴾المستم النساء  أو ﴿
 .دوا التراب الطاهر للتيمم بهأي ولم تجدوا الماء بعد طلبه فاقص ﴾فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  ﴿
 .كما وضحت السنة النبوية،أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين ﴾فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه  ﴿
 .تضييقا عليكم،والغسل والتيمم،أي ما يريد تعالى بما فرض عليكم من الوضوء﴾ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج  ﴿
ولي�تم ،بالوض�وء والتيمم،أي يحب أن يطهركم من ال�ذنوب وأدن�اس الخطايا﴾نعمته عليكم لعلكم تشكرون  ولكن يريد ليطهركم وليتم ﴿

(ولتشكروه على نعمه التي ال تحصى ،نعمته عليكم ببيان شرائع اإلسالم
1004F

1005(. 
 

_______________ 
 سنن البيهقي الكبرى وغيرهم من غير طريق ابن القاسم عن عائشة.  107/5ير الطبري ) تفس4332ح(4/ 1684صحيح البخاري )1003(
)من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد ب�ن عب�د هللا ب�ن الزبي�ر ع�ن أبي�ه ع�ن عائش�ة، وتص�ريح اب�ن 159ح( 23/ 121) المعجم الكبير 26384ح(272/6مسند أحمد   )1004(

يق عبيد هللا  بن عبد هللا عن عمار بن ياسر،تارة عن ابن عباس،وت�ارة ع�ن عم�ار وكالهم�ا ص�احبيان،وهو عن�د اب�ن ماج�ة وأحم�د إسحاق بالتحديث عند أحمد،وله شاهد من طر
 والبيهقي والطبراني والشاشي وابن جرير وغيرهم وإسناده صحيح. 

 )214/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1005(



)185( 

 

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ هَمَّ قَۡوٌم أَن ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱۡذُكُروْا نِۡعَمَت ٱلَّ َو  يَٰ يَۡبُسطُٓوْا إِلَۡيُكۡم أَۡيِديَهُۡم فََكفَّ أَۡيِديَهُۡم َعنُكۡمۖ َوٱتَّقُوْا ٱلَّ
ِ فَۡليَتََوكَِّل ٱۡلُمۡؤِمنُوَن   ﴾  ۱۱َوَعلَى ٱلَّ

 
 .ـ اآلية  )يا أيها الذين آمنوا  اذكروا نعمة هللا  عليكم   :(قوله تعالى  

خ�رج ومع�ه أب�و بك�ر وعم�ر  �أن النب�ي  «واللف�ظ ل�ه  ويزيد بن أبي زي�اد عن عكرمةأخرج ابن جرير  .387
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخل�وا عل�ى كع�ب ب�ن األش�رف ويه�ود بن�ي النض�ير  وعثمان وعلي

حي�ي ب�ن : ق�الفجلس ف،نع�م اجل�س حت�ى نطعم�ك ونعطي�ك ال�ذي تس�ألنا: قالواف،يستعينهم في عقل أص�ابه
فجاءوا إل�ى ،أب�دا ا عليه حجارة فاقتلوه وال ت�رون ش�راً أخطب ألصحابه وال ترونه أقرب منه اآلن اطرحو

ي�ا  ﴿:ف�أنزل هللا،فأمسك هللا عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقام�ه م�ن ثمت،رحى عظيمة ليطرحوها عليه
(ـ اآلية﴾أيها الذين آمنوا  اذكروا نعمة هللا عليكم إذ هم قوم 

1005F

1006(«. 
 هللا  بن أبي بكر.  عن عبدوأخرج نحوه  .388
 .ر بن قتادةوعاصم بن عم .389
 .ومجاهد .390
 .وعبد هللا بن كثير .391
(وأبى مالك  .392

1006F

1007(     . 
وه�و ب�بطن نخل�ة ف�ي الغ�زوة  �ذكر لنا أن هذه اآلي�ة أنزل�ت عل�ى رس�ول هللا   «: قال عن قتادةوأخرج  .393

فأرسلوا إليه األعرابي يعنى ال�ذي ج�اءه وه�و  ،�فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي ،السابعة
فش�ام الس�يف ول�م   »هللا   «: ق�الم�ن يح�ول بين�ي وبين�ك؟ ف: ق�الالمنازل، فأخ�ذ س�الحه و نائم في بعض

(يعاقبه
1007F

1008(«.   
ق�ال أن رج�الً م�ن مح�ارب ي «بن عب�د هللا   عن جابروأخرج أبو نعيم في دالئل النبوة من طريق الحسن  .394

ج�الس وس��يفه ف��ي وه��و  �فأقب�ل إل��ى رس�ول هللا  ؟: أقت�ل لك��م محم��داً لقوم��هق�ال ل�ه غ��ورث ب�ن الح��ارث 
فأخذه فاستله وجع�ل يه�زه ويه�م ب�ه فيكبت�ه هللا  »نعم   «: قاليا محمد أنظر إلى سيفك هذا؟: قالف،حجره
ال يمنعن�ي هللا : ق�الأم�ا تخ�افني والس�يف ف�ي ي�دي؟ ق�ال:  »ال  «: قاليا محمد أما تخافني؟! : قالف،تعالى
(يةفأنزل هللا اآل،ثم أغمد السيف ورده إلى رسول هللا »منك

1008F

1009(«.  
 
 ]تعليق[
 .وهي تشتمل على سببين،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
(وقد ذكر المؤلف األثر مختصر وهو بطوله عند اإلمام أصحاب السير وغيرهم .�في إرادة اليهود التخلص من النبي  :األول 

1009F

1010( . 
بعض أسفاره فأرسلوا إليه رجالً في قص�ة أص�لها ف�ي الص�حيح في  �في إرادة بعض مشركي العرب قتل النبي  :الثاني 

فأدركنا رس�ول هللا ،غ�زوة قب�ل نج�د �غزونا م�ع رس�ول هللا : قاللكن من غير سبب النزول. فأخرج البخاري عن جابر بن عبد هللا 
ف�ي ال�وادي يس�تظلون  وتف�رق الن�اس: قال،فعلق سيفه بغصن م�ن أغص�انها،تحت شجرة �فنزل رسول هللا ،في واد كثير العضاه �

فلم أش�عر إال والس�يف ،فاس�تيقظت وه�و ق�ائم عل�ى رأس�ي،فأخ�ذ السيف،إن رج�الً أت�اني وأن�ا نائم : �رسول هللا : قالف: قال،بالشجرة
 ؟منيمن يمنعك  :في الثالثةقال (ثم .هللا :قلت.من يمنعك مني :في الثانيةقال ثم .هللا :قلت: قال ؟من يمنعك مني :ليقال ف،صلتا في يده

_______________ 
إلى ضعفه فإن يزيد بن أبي زياد متكلم فيه والراوي عنه أبو معشر ضعيف،ورواية عكرمة أخرجه�ا المص�در الس�ابق وإسناده مرسل باإلضافة  6/ 144تفسير ابن جرير )1006(

 وفي إسناده سنيد الحسين بن داود مع إرساله 145
معنعنا،باإلض�افة إل�ى إرس�الهما وإس�ناد مجاه�د إسناد عبد هللا  بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة: رواه ابن جرير عن شيخه الضعيف ابن حميد،وفيه أيضا ابن إسحاق )1007(

مرس�لة انظ�ر نفس�ير اب�ن جري�ر  من رواي�ة اب�ن أب�ي نج�يح عنه،وتق�دم أن�ه ل�م يس�مع من�ه التفس�ير م�ع إرس�اله،ورواية عب�د هللا ب�ن كثي�ر فيه�ا س�نيد م�ع إرس�اله،ورواية أب�ي مال�ك
زول،وذلك ألن كل طريق منها ال يخلو من مقال م�ع إرس�الها،وإن ك�ان اب�ن جري�ر رج�ح كونه�ا نزل�ت ف�ي وهذه اآلثار مع كثرتها فإنها ال ترتقي إلثبات سبب الن  144،145/6

 من اليهود وعضد ذلك بسياق اآليات،أما من حيث اإلسناد ففيه ما تري وهللا أعلم  �إستنقاذ الرسول 
 ليس فيهما تصريح سبب النزول وإسناده صحيح لكنه مرسل ورواه عن جابر بن عبد هللا  و 5/ 146تفسير ابن جرير )1008(
المؤل�ف: خل�ف ب�ن عب�د المل�ك ب�ن  الكت�اب: غ�وامض األس�ماء المبهم�ة الواقع�ة ف�ي مت�ون األحادي�ث المس�ندة 1ج: 391أخرجه ابن بشكول في غوامض األسماء المبهمة  )1009(

 مكان النشر: بيروت 1407سنة النشر:  الناشر: عالم الكتب د كمال الدين عز الدينتحقيق: د. عز الدين علي السيد , محم 578/ سنة الوفاة 495سنة الوالدة  بشكوال أبو القاسم
 5ع�دد األج�زاء:  1407الطبع�ة األول�ى، بي�روت –الناش�ر: دار الكت�ب العلمي�ة ) ه�ـ 310المؤلف: أبو جعف�ر محم�د ب�ن جري�ر الطب�ري (المت�وفى:   86/2والطبري في تاريخه 

ب�ذلك أب�و حاتم،فقال:الحس�ن ع�ن ج�ابر كت�اب انظ�ر ترجمت�ه ف�ي ج�امع التحص�يل ومم�ا ي�دل عل�ى أن ه�ذا الس�بب ض�عيف: أن قص�ة  ورواية الحسن عن جابر مرسلة كما صرح
 غورث بن الحارث جاءت في الصحيح وغيره من غير ذكر سبب النزول. 

حد النقباء ليلة العقبة في ثالثين راكبا من المهاجرين واألنصار بني عامر بداية هذا األثر  بعث النبي صلى ّهللا عليه وسلّم المنذر ابن عمرو األنصاري الساعدي وهو أ )1010(
الساعدي وأصحابه إّال  بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر معونة وهي من مياه بني عامر،فاغتسلوا فقتل المنذر بن عمرو األنصاري

عمرو بن أميّة الصيمري،فلم يرعهم إّال والطير تحوم في السماء تسقط من بين خراطيمها علق الّدم،فقال أحد النفر: قتل أصحابنا،ثم ثالثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم: 
ِ رَ  ِميَن. ورجع صاحباه،فلقيا رجلين من بني بِّ اْلعالَ تولى يشتد حتّى لقي رجال فاختلفا ضربتين فلما خالطت الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال: ّهللا أكبر اْلَحْمُد ِلَّ

يه وسلّم يطلبون الدية فخرج ومعه أبو بكر سليم وبين النبي صلى ّهللا عليه وسلّم وبين قومهما موادعة،فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتالهما وقدم قومهما إلى النبي صلى ّهللا عل
على كعب بن األشرف وبني النظير فاستعانهم في عقلهما،فقال: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا  وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتّى دخلوا

 ثم ذكر باقي األثر كما ذكره المؤلف. ----حاجة 
 )35/ 4اجلس حتّى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا  انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن (



)186( 
 .)1010F1011( �ثم لم يعرض له رسول هللا ،فها هو ذا،فشام السيف: قال.قلت هللا ): قال

 وقد روي كذلك في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف عدة أسباب. 
 نزلت هذه اآلية على رسول ّهللا صلى ّهللا علي�ه وس�لّم وه�و ب�بطن نخ�ل ف�ي الغ�زوة الس�ابعة ف�إذا بن�و :اإلمام الثعلبيقال ف 

إن لهم صالة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم فإذا : قالوا،وبنو  محارب أرادوا أن يمسكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصالة،ثعلبة
(وهي صالة الخوف ،فأطلع ّهللا نبيّه على ذلك،سجدوا فيها أوقعنا بهم

1011F

 . وهذا األثر لم أجد له إسناداً.)1012
الج�وزي م�ن أنه�ا نزل�ت ف�ي ح�ق اليه�ود ح�ين ظ�اهروا المش�ركين عل�ى رس�ول هللا والسبب الراب�ع م�ا ذك�ره اإلم�ام اب�ن  

(هذا قول ابن زيد،�
1012F

1013( . 
 ﴾فكف أي�ديهم ع�نكم﴿إل�ى قول�ه: ﴾يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عل�يكم﴿والخامس ما ذكره اإلمام الطبري عباس قوله: 

ما ليقتلوه إذا أتى الطعام، فأوحى هللا إليه بش�أنهم، فل�م ي�أِت الطع�ام، وأم�َر وذلك أن قوما من اليهود َصنَعوا لرسول هللا وأصحابه طعا
(أصحابه فلم يأتوه 

1013F

1014( . 
وه�و األث�ر األول ال�ذي ذك�ره المؤل�ف وعل�ل .رجح اإلمام الطبري والثعلبي وغيره أن اآلية نزلت في قص�ة اليه�ود :قلت 

تأويل ذلك ألن هللا جل ثناؤه عقًّب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها وقبيح  اإلمام الطبري ذلك بقوله: وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في
ل�م ي�ؤمر ب�العفو  �بالعفو عنهم، والصفح عن عظيم جهلهم، فكان معلوم�ا ب�ذلك أن�ه  �أفعالها، وخيانتها ربَّها وأنبياءها. ثم أمر نبيَّه 

�وا ببس�ط عنهم والصفح َعقِيب قوله:"إذ هم ق�وم أن يبس�طوا إل�يكم أي�ديهم" وغ ي�ُرهم ك�ان يبس�ط األي�دي إل�يهم. ألن�ه ل�و ك�ان ال�ذين همُّ
�ن ل�م يج�ر له�م ب�ذلك ذك�ر ولك�ان الوص�ف بالخيان�ة ف�ي  األيدي إليهم غيَرهم لكان حريًّا أن يكون األمر بالعفو والص�فح ع�نهم، ال عمَّ

قضينا له بالصحة من الت�أويالت ف�ي  وصفهم في هذا الموضع،ال في وصف من لم يجر لخيانته ذكر، ففي ذلك ما ينبئ عن صحة ما
(ذلك، دون ما خالفه 

1014F

1015(. 
مش�ركي  أواليه�ود  مِّ فيمكن أن تك�ون نزل�ت ف�ي هَ�،عل�ى س�بب واح�د قص�رهاحمل اآلي�ات عل�ى عمومه�ا أول�ى م�ن  :قتل 

 م.كما هو كذلك حال اليهود وهللا تعالى أعل �وقد عرف كيد مشركي العرب لرسول هللا  �العرب بالفتك برسول هللا 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 بحفظه إياكم من أعدائكم،أي تذكروا فضل هللا عليكم ﴾يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم  ﴿
 .أي يبطشوا بكم بالقتل واإلهالك ﴾إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم  ﴿
 .ورد أذاهم عنكم،أي عصمكم من شرهم ﴾فكف أيديهم عنكم  ﴿
 .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴾واتقوا هللا  ﴿
(فإنه كافيهم وناصرهم ،أي فليثق المؤمنون بال ﴾وعلى هللا فليتوكل المؤمنون  ﴿

1015F

1016(. 
 

ِب قَۡد َجآَءُكۡم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكۡم َكثِيرٗ  ﴿ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ا يَٰ مَّ ِب َويَۡعفُوْا َعن َكثِيٖرو ا مِّ ِ  ُكنتُۡم تُۡخفُوَن ِمَن ٱۡلِكتَٰ َن ٱلَّ قَۡد َجآَءُكم مِّ
بِيٞن  ٞب َوِكتَٰ  نُورٞ   ﴾  ۱٥مُّ

 
 .ـ اآلية  )الكتاب قد جاءكم رسولنا  يا أهل :(قوله تعالى

أيك��م  «: ق��الف،رجمع��ن الأت��اه اليه��ود يس��ألونه  �أن نب��ي هللا  «: ق��العكرم��ة  أخ��رج اب��ن جري��ر ع��ن .395
ة على موس�ى وال�ذي رف�ع الط�ور والمواثي�ق فناشده بالذي أنزل التوار،فأشاروا إلى ابن صوريا  »؟أعلم

(التي أخذت عليهم حتى أخذه أفك�ل
1016F

فحكم عل�يهم ،إن�ه لم�ا كث�ر فين�ا جل�دنا مائ�ة وحلقن�ا ال�رؤوس: ق�الف،)1017
 .»)1017F1018(﴾صراط مستقيم﴿:ـ إلى قوله  ﴾يا أهل الكتاب  ﴿:فأنزل هللا،بالرجم

 
 ]تعليق[
سبب نزول هذه اآلية وهو يبين أن اآلية نزلت في كتمان اليهود آية  ولم أجد غيره في ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً  

أن اليهود جاؤوا «وقد ورد ذلك في الصحيح من غير ذكر سبب النزول فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ،الرجم في كتابهم
: ق�الوان ف�ي الت�وراة ف�ي ش�أن ال�رجم؟" ف"ما تجدو :�لهم رسول هللا قال فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا، ف ،�إلى رسول هللا 

عبد هللا بن سالم: كذبتم، إن فيها آلية الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آي�ة ال�رجم، قال نفضحهم، ويجلدون، ف
ص�دق ي�ا محم�د، إن فيه�ا آي�ة  :ق�الواله عبد هللا ب�ن س�الم: ارف�ع ي�دك، فرف�ع ي�ده ف�إذا فيه�ا آي�ة ال�رجم، فقال فقرأ ما قبلها وما بعدها، ف

(عبد هللا بن عمر: فرأيت الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة قال فرجما،  �الرجم، فأمر بهما 
1018F

1019(«. 
وه�ذه يقتض�ي أن البي�ان ﴾كثيراً  ﴿فاألي�ة فيه�ا قول�ه تع�الى ،السبب الذي ذكره المؤلف ال يق�وى عل�ى دف�ع عم�وم اآلية :قلت 

ب�أن اآلي�ة نزل�ت عل�ى س�بب واح�د تنبيه�ا عل�ى بقي�ة األش�ياء الت�ي ك�انوا ق�ال إال أن ي،أهل الكت�اب يخفونه�الكثير من األمور التى كان 

_______________ 
 )146/ 5صحيح البخاري (  )1011(
 ) 35/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( )1012(
 )310/ 2زاد المسير ( )1013(
 ) بإسناد ضعيف 105/ 10جامع البيان (تفسير الطبري) ( )1014(
 )108/ 10جامع البيان (تفسير الطبري) ( )1015(
 )216/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1016(
  358 2يث/قال  ابن قتيبة في الغريب [األفكل]: الرعدة انظر غريب الحد)1017(
 مرسل ضعيف 161/6تفسير الطبري )1018(
 )251/ 4صحيح البخاري ( )1019(



)187( 

 

 يخفونها وهللا تعالى أعلم.
 
 ] يةآلتفسير مختصر ل[
كت�اب أي ي�ا معش�ر أه�ل ال،الخطاب لليهود والنصارى ﴾يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب  ﴿

ومن قص�ة ،ومن آي�ة ال�رجم،يبين لك�م الكثي�ر مم�ا كن�تم تكتمون�ه ف�ي كت�ابكم م�ن اإليم�ان ب�ه،بال�دين الح�ق �قد جاءكم رس�ولنا محم�د 
 .وغير ذلك مما كنتم تخفونه،أصحاب السبت الذين مسخوا قردة

ق�ال ولو ذكر كل ش�يء لفض�حكم. ،ى صدقهوشهادة عل،وإنما يبين لكم ما فيه حجة على نبوته،أي يتركه وال يبينه ﴾ويعفو عن كثير  ﴿
 .وهو أمي لم يقرأ كتبهم،ألنه بين ما أخفوه في كتبهم،وفي اآلية دليل على صحة نبوته :في التسهيل

 .وهو كتاب مبين ظاهر اإلعجاز،ألنه مزيل لظلمات الشرك والشك،أي جاءكم نور هو القرآن ﴾قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين ﴿
 .ويوضح لهم طرق النجاة والسالمة،أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا الرحمن ﴾ن اتبع رضوانه سبل السالم يهدي به هللا م ﴿
 .إلى نور اإليمان بتوفيقه وإرادته،أي يخرجهم من ظلمات الكفر ﴾ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه  ﴿
(حتى اعتقدوا ألوهيته ،نصارى في شأن عيسىهو دين اإلسالم.. ثم ذكر تعالى إفراط ال ﴾ويهديهم إلى صراط مستقيم  ﴿

1019F

1020(. 
 

ُٓؤاْ قالت وَ  ﴿ َرٰى نَۡحُن أَۡبنَٰ بُُكم بُِذنُوبُِكۖم بَۡل أَنتُم بََشرٞ  ٱۡليَهُوُد َوٱلنََّصٰ ُٓؤهُۥو قُۡل فَلَِم يَُعذِّ ِ َوأَِحبَّٰ ۡن َخلََقو يَۡغفُِر لَِمن  ٱلَّ مَّ يََشآُء مِّ
 ِ ُب َمن يََشآُءو َوِلَّ ِت َوٱۡألَۡرِض ََما بَۡينَهَُمۖا َوإِلَۡيِه ٱۡلَمِصيُر َويَُعذِّ َوٰ َمٰ  ﴾ ۱۸ ُمۡلُك ٱلسَّ

 
 ـ اآليات   )اليهود قالت و :(قوله تعالى   

نعمان بن قصي وبحر بن عمر وشاس بن  �أتى رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنروى ابن إسحاق  .396
م�ا تخوفن��ا ي��ا محم�د نح��ن وهللا أبن��اء هللا : الواقف،وكلمه�م ودع��اهم إل��ى هللا وح�ذرهم نقمت��ه ع�دي فكلم��وه

(ـ اآلية﴾اليهود والنصارى قالت و ﴿:وأحباؤه كقول النصارى فأنزل هللا  فيهم
1020F

1021(« 
 له�م مع�اذ ب�ن جب�لق�ال يهود إلى اإلسالم ورغبهم فيه فأبوا علي�ه، ف �دعا رسول هللا  : قالوروى عنه  .397

لتعلم�ون أن�ه رس�ول هللا لق�د كن�تم تذكرون�ه لن�ا قب�ل   إنك�موسعد بن عبادة: يا معشر يهود اتقوا هللا ف�وهللا
م�ا قلن�ا لك�م ه�ذا وم�ا أن�زل هللا م�ن  :رافع بن حريمل�ة ووه�ب ب�ن يه�وذاقال ف،مبعثه وتصفونه لنا بصفته

ـ ﴾يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم  ﴿:كتاب من بعد موسى وال أرسل بشيرا وال نذيرا بعده فأنزل هللا
(اآلية

1021F

1022(«. 
 
 ]تعليق[
أم�ا األول: فه�و متعل�ق ب�دعوى اليه�ود والنص�اري أنه�م أبن�اء هللا .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلي�ة 

 .فإن الحبيب ال يعذب حبيبه،فأجابهم هللا تعالى إذا كنتم كما تدعون فلم يعذبكم بذنبوبكم،وأحباؤه
 ﴾ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ﴿فهو متعلق بقوله تعالى  :أما األثر الثاني 
 الذي يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم. �وهو خطاب تحذيري ألهل الكتاب بعدم كتمان العلم من صفة النبي  
ول�ى ادع�ائهم أنه�م لكن ذكر هللا تع�الى ف�ي اآلي�ة األ ،واألثران من ناحية اإلسناد ال تقوم بهما حجة في إثبات سبب النزول 

يب�ين م�ا ك�انوا يكتمون�ه ويخفون�ه مم�ا  �وفي اآلية الثانية أخبرهم أنه سبحانه أرسل إليهم رسول محمد ،هللا فرد عليهم ادعاءهم أبناء
 من األحكام كحكم الرجم وغير ذلك وهللا تعالى أعلم. أو �جاء في كتبهم سواء من صفته 

 
 [تفسير مختصر لآليتين ]

ق�ال ،ونحن أحب�اؤه ألنن�ا ش�عبه المختار،أي نحن من هللا بمنزلة األبن�اء م�ن اآلب�اء ﴾ وأحباؤه اليهود والنصارى نحن أبناء هللاقالت و ﴿
 .وله بهم عناية خاصة وهو يحبنا،وهم بنوه،أي نحن منتسبون إلى أنبيائه :ابن كثير

 .؟كم وافترائكمأي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفر  ﴾قل فلم يعذبكم بذنوبكم  ﴿
 وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده،أي أنتم بشر كسائر الناس ﴾بل أنتم بشر ممن خلق  ﴿
 .ال اعتراض لحكمه وال راد ألمره،أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاء ﴾يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴿
وإليه المرج�ع والم�آب.. ث�م دع�اهم ،لك�ه وتح�ت قه�ره وس�لطانهأي الجميع م ﴾ول ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه المصير ﴿

  :سبحانهقال إلى اإليمان بخاتم المرسلين ف
يوض�ح لك�م  �أي يا معش�ر اليه�ود والنص�ارى لق�د ج�اءكم محم�د  ﴾يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل  ﴿

لم ،كانت الفترة بين " عيس�ى " و " محم�د " م�دتها خمس�مائة وس�تون س�نةو،ودروس من الدين،على انقطاع من الرسل،شرائع الدين
 .يبعث فيها رسول

 .ما جاءنا من رسول يبشرنا وينذرنا!! :أي لئال تحتجوا وتقولوا ﴾أن تقولوا ما جاءنا من بشير وال نذير  ﴿
   �هو محمد  ﴾فقد جاءكم بشير ونذير  ﴿

_______________ 
 )217/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1020(
 ضعيف 164/6تفسير ابن جرير )1021(
 وإسناده ضعيف.  166/6تفسير الطبري )1022(



)188( 
(وثواب من أطاعه،ي قادر على عقاب من عصاهأ :ابن جريرقال  ﴾وهللا على كل شيء قدير  ﴿

1022F

1023(. 
 

ُؤاْ  ﴿ ٓ َ َوَرُسولَهُۥ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱۡألَۡرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُٓوْا  إِنََّما َجَزٰ تُقَطََّع أَۡيِديِهۡم  أوۡ يَُصلَّبُٓوْا  أوۡ ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن ٱلَّ
ٍف  ۡن ِخلَٰ لَِك لَهُۡم ِخۡزيٞ يُنفَۡوْا ِمَن ٱ أوۡ َوأَۡرُجلُهُم مِّ ۡنيَۖا َولَهُۡم فِي ٱۡألِٓخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  ۡألَۡرِضو َذٰ  ﴾۳۳فِي ٱلدُّ

 
 

 .ـ اآلية  )إنما جزاء الذين يحاربون  :(قوله تعالى   
 ع��ن ه��ذهأن عب��د المل��ك ب��ن م��روان كت��ب إل��ى أن��س يس��أله  «أخ��رج اب��ن جريرعنيزي��د ب��ن أب��ي حبي��ب  .398

فكتب إليه أنس يخبره أن هذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي الع�رنيين  ﴾بون هللا ورسوله إنما جزاء الذين يحار ﴿:اآلية
(سالم وقتلوا الراعي واستاقوا اإلبل الحديثعن اإلارتدوا 

1023F

1024(«. 
(ثم أخرج عنجرير مثله .399

1024F

1025(. 
(هريرة عن أبيوأخرج عبد الرزاق نحوه  .400

1025F

1026(.  
 
 ]تعليق[
نزول هذه اآلية في قصة العرنيين قوم من عرين�ة أت�وا  ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار يشهد بعضها لبعض في أن سبب 

فنزل�ت .وأخذوا األبل �فلما شفاهم هللا قتلوا رعى النبي  .بأن يشربوا من ألبان وأبوال إبل الصدقة �فأمرهم النبي  ،المدينة مرضى
ا الحديث مخرج في الصحيح م�ن ح�ديث أن�س ب�ن وهذ."قطع الطريق"قال كما ي أووهي المعرفة بآية الحرابة ألن فيها حد "الحرابة" هذه اآلية 

(مالك 
1026F

(. وليس فيه التصريح بسبب النزول وجاء مصرحاً به في رواية أبي داود وغيره )1027
1027F

1028(. 
 وفي سبب نزول اآلية غير ما ذكره المؤلف ثالثة أسباب أخرى. 
س�ول «: ق�الفروى اإلمام ابن جري�ر ع�ن الض�حاك   نقض�وا العه�َد وقطع�وا الس�بيل، ميث�اٌق، ف �ك�ان ق�وم بي�نهم وب�ين الرَّ

فيهم: فإن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خالف. فمن تاب م�ن  �، فخيرَّ هللا نبيَّه األرضوأفسدوا في 
(قبل أن تقدروا عليه، قُبَِل ذلك منه 

1028F

1029(«. 
ر وذل�ك أن رس�ول ّهللا ص�لى ّهللا علي�ه وس�لّم نزلت في قوم ه�الل ب�ن ع�ويم« :ما رواه اإلمام الثعلبي عن الكلبي :والثالث 

فم�ّر ق�وم م�ن بن�ي : ق�الوادع هالل بن عويمر وهو أبو بردة األسلمي على أن ال يعينه وال يعين عليه ومن أتاه من المسلمين ل�م يهّو.
أم�والهم فبل�غ ذل�ك رس�ول ّهللا كنانة يريدون اإلسالم. بناس من قوم هالل ولم يكن ه�الل يومئ�ذ ش�اهدا فانه�ّدوا إل�يهم فقتل�وهم وأخ�ذوا 

(صلى ّهللا عليه وسلّم فنزل جبرئيل (عليه السالم) بالقضية فيهم 
1029F

1030(«. 
 أوفس��ادا أن يقتل��وا  األرضإنم��ا ج�زاء ال��ذين يح��اربون هللا ورس�وله ويس��عون ف�ي  ﴿ق�ال الس�بب الراب��ع: ع�ن اب��ن عب��اس  

نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي المش�ركين فم�ن ت�اب ﴾غف�ور رحيم ﴿ى قول�ه إل﴾األرضينفوا من  أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خالف  أويصلبوا 
(منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه 

1030F

1031(. 
واختل�ف العلم�اء ف�ي ذل�ك .فه�و حك�م ثاب�ت، وحكم اآلية عام في ك�ل م�ن م�ارس الحراب�ة ،القول األول أرجح إسناداً  :قلت 

وإن ش�اء ،وإن شاء قطع األيدى واألرج�ل،وإن شاء صلب،اآلية على أن اإلمام بالخيار إن شاء قتل ودلت:الشيخ الصابونيقال الحد. 
ومن ،ومن قتل وأخذ الم�ال قت�ل وص�لب،فمن قتل قتل،لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب :ابن عباسقال نفي وهو مذهب مالك. و

(وهذا قول الجمهور ،األرضنفي من ومن أخاف فقط ،اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خالف
1031F

1032( . 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ودينه وأولياءه ويحاربون رسوله،أي يحاربون شريعة هللا ﴾إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله  ﴿ 
 بالمعاصي وسفك الدماء األرضأي يفسدون في  ﴾فسادا  األرضويسعون في  ﴿
 .أي يقتلوا جزاء بغيهم ﴾أن يقتلوا  ﴿
 .والصيغة للتكثير،أي يقتلوا ويصلبوا زجرا لغيرهم﴾يصلبوا  وأ ﴿
 .ورجله اليسرى،معناه أن تقطع يده اليمنى﴾تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف  أو ﴿
ال ي�زال يطل�ب وه�و ،النف�ي يك�ون م�ن بل�د إل�ى بل�د :الش�افعيق�ال (أي يطردوا ويبعدوا م�ن بل�د إل�ى بل�د آخ�ر  ﴾ األرضينفوا من  أو ﴿

 .واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه،السجن :النفي :أبو حنيفةقال و،هارب فزعا
 .ذل لهم وفضيحة في الدنيا،أي ذلك الجزاء المذكور ﴾ذلك لهم خزي في الدنيا ﴿
 .هو عذاب النار ﴾ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ﴿

_______________ 
 )218/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1023(
 ة ضعيف الحديث،وأصل القصة في الصحيح من حديث أنس بن مالك مرسل وفي إسناده ابن لهيع 208/6تفسير الطبري )1024(
 وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف 207/6تفسير ابن جرير )1025(
 عن الزهري قال: حدثنا رجل من مزينة في مجلس سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ـ فذكر نحوه بسياق أطول وهو ضعيف للجهالة 189/1تفسير عبد الرزاق )1026(
 )202/ 8صحيح البخاري ( )1027(
 )228/ 4سنن أبي داود   ( )1028(
 ) مرسل وفي إسناده ضعف.278/ 10جامع البيان (تفسير الطبري) ( )1029(
 ) لم أجد له إسنادا55/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( )1030(
 ) قال األلباني حسن 230/ 4سنن أبي داود   ( )1031(
 )221/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1032(



)189( 

 

 .قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم،أى لكن الذين تابوا من المحاربين وقطاع الطريق ﴾عليهم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا  ﴿
(يقبل توبته ويغفر زلته ،لمن تاب وأناب،أى هو سبحانه واسع المغفرة والرحمة ﴾فأعلموا ان هللا غفور رحيم ﴿

1032F

1033(. 
   
 

اِرقَةُ فَٱۡقطَُعٓوْا  ﴿ ٗال أَۡيِديَهَُما َجَزآ َوٱلسَّاِرُق َوٱلسَّ َن ٱَءۢ بَِما َكَسبَا نََكٰ ُ َعِزيٌز َحِكيمٞ  مِّ ِۗ َوٱلَّ فََمن تَاَب ِمۢن بَۡعِد ظُۡلِمهِۦ  ۳۸ لَّ
َ َوأَۡصلََح فَإِنَّ ٱ َ َغفُورٞ  لَّ ِحيٌم  يَتُوُب َعلَۡيِهو إِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۳۹رَّ

 
 .ـ اآلية)قوله تعالي:( والسارق والسارقة  

فقطع�ت ي�دها  �أن إمراة سرقت على عهد رس�ول هللا  «  بن عمرو هللا عن عبدأخرج أحمد وغيره  ]ك[ .401
فم�ن ت�اب م�ن بع�د ظلم�ه  ﴿:ف�أنزل هللا ف�ي س�ورة المائ�دة ؟هل ل�ي م�ن توب�ة ي�ا رس�ول هللا قالت:ف،اليمنى

(ـ اآلية﴾وأصلح 
1033F

1034(«. 
 
 ]تعليق[
واآلية تدل م�ع  .اآلية-﴾فمن تاب  ﴿تعالى ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية واألثر متعلق بقوله  

 اآلثر على قبول توبة السارق.
 .اآلية -﴾والسارق والسارقة  ﴿وذكر األمام الثعلبي أن قوله تعالى  

(نزلت في طعمة بن األبرق سارق الدرع وقد مّرت قصته في سورة النساء
1034F

1035(. 
واآلية له�ا ،ارق فاآلي�ة حكمه�ا ع�ام ف�ي ك�ل س�ارق وس�ارقةولم أجد لهذا األثر إسناداً فاآلية تدل على وجوب قطع ي�د الس� 

 أحكام مذكورة في أماكنها من كتب الفقه وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 امرأة فاقطعوا يده أورجال كان ،أى كل من سرق ﴾والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿
 .أى مجازاة لهما على فعلهما القبيح ﴾جزاء بما كسبا ﴿
 .أى عقوبة من هللا ﴾نكاال من هللا  ﴿
 .فال يأمر بقطع اليد ظلما،أى حكيم قي شرعه ﴾وهللا عزيز حكيم  ﴿
 .أى رجع عن السرقة ﴾فمن تاب من بعد ظلمه  ﴿
 .أى أصلح سيرته وعمله ﴾وأصلح  ﴿
 .أى يقبل توبته فال يعذبه في االخرة ﴾فإن هللا يتوب عليه  ﴿
(لغ في المغفرة والرحمة أى مبا ﴾إن هللا غفور رحيم  ﴿

1035F

1036(. 
 

ٓأَيُّهَا  ﴿ ِرُعوَن فِي ٱۡلُكۡفِر ِمَن ٱلَِّذيَن يَٰ ُسوُل َال يَۡحُزنَك ٱلَِّذيَن يَُسٰ ِهِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوبُهُۡمۛ َوِمَن قال ٱلرَّ ٓوْا َءاَمنَّا بِأَۡفَوٰ
ُعوَن لِقَۡومٍ  ُعوَن لِۡلَكِذِب َسمَّٰ يَقُولُوَن إِۡن أُوتِيتُۡم ءَ  ٱلَِّذيَن هَاُدوْاۛ َسمَّٰ فُوَن ٱۡلَكلَِم ِمۢن بَۡعِد ََواِضِعِهۦۖ اَخِريَن لَۡم يَۡأتُوَكۖ يَُحرِّ

ِ َشيۡ  ُ فِۡتنَتَهُۥ فَلَن تَۡملَِك لَهُۥ ِمَن ٱلَّ َذا فَُخُذوهُ َوإِن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروْاو َوَمن يُِرِد ٱلَّ ٓئَِك ٱلَِّذيَن لَمۡ  ٴً هَٰ ُ أَن  او أُْولَٰ يُِرِد ٱلَّ
ۡنيَا ِخۡزيۖٞ   ﴾ ٤۱َولَهُۡم فِي ٱۡألِٓخَرِة َعَذاٌب َعِظيٞم  يُطَهَِّر قُلُوبَهُۡمو لَهُۡم فِي ٱلدُّ

 
 ـ اآلية.  )يا أيها الرسول  :(قوله تعالى

أنزله�ا هللا ف�ي ط�ائفتين م�ن اليه�ود قه��رت  «: ق��العب�اس  ع�ن اب�نروى أحم�د وأب�و داود )  گ(   ]ك[ .402
حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتي�ل قتلت�ه العزي�زة م�ن الذليل�ة فديت�ه األخرى في الجاهلية إحداهما 

فكانوا على ذلك حت�ى ق�دم رس�ول هللا ،خمسون وسقاً وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق
وه�ل ك�ان  :الذليل�ةل�ت قافأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وس�ق ف،فقتلت الذليلة من العزيزة قتيال �

ذلك في حيين دينهما واحد ونسبتهما واحدة وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دي�ة بع�ض؟! إن�ا أعطين�اكم 
فكادت الح�رب ته�يج بينهم�ا ث�م ارتض�وا عل�ى ،هذا ضيماً منكم وخوفاً وفرقاً فأما إذ قدم محمد فال نعطيكم

ي��ا أيه��ا  ﴿:من��افقين ليختب��روا رأي��ه ف��أنزل هللافأرس��لوا إلي��ه أناس��ا م��ن ال،بينهما �أن جعل��وا رس��ول هللا 
(ـ اآلية﴾الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر 

1036F

1037(«. 
_______________ 

 )221/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1033(
)وفي إسناده ابن لهيعة تقدم أنه ضعيف،وقد أكثر عنه اإلمام أحمد في المسند قال  الهيثمي:حديثه حسن قلت: كان 6657ح( 177/2مسند أحمد    230/6تفسير ابن جرير )1034(

 ثه. ثقة قبل احتراق كتبه،فلما احترقت صار يتلقن فمن هنا أتى الضعف إلى حدي
 )60/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1035( 
 )222/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1036( 
) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عن أهل المدين�ة ص�الحة وه�ذا 10732ح(302/10)المعجم الكبير 2212ح( 246/1مسند أحمد  254/6تفسير الطبري )1037(

  منها في قول أكثر أهل العلم.



)190( 
ف�دعاهم ،بيهودي محمم مجلود �مرَّ النبي  «: قالبراء بن عازب عن الوروى أحمد ومسلم وغيرهما  .403

أنش�دك هللا  «: ق�الهم فنع�م ف�دعا رج�الً م�ن علم�ائ: ق�الواف » ؟هكذا تجدون حد الزاني في كت�ابكم «: قالف
ال وهللا لوال أنك نشدتني به�ذا : قالف » ؟الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم

لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أش�رافنا فكن�ا إذا زن�ى الش�ريف تركن�اه وإذا زن�ى 
نجع�ل ش�يئاً نقيم�ه عل�ى الش�ريف والوض�يع فاجتمعن�ا عل�ى الضعيف أقمنا علي�ه الح�د فقلن�ا: تع�الوا حت�ى 

 ﴿:ف�أنزل هللا،ف�أمر ب�ه فرجم »اللهم إني أول من أحيا أم�رك إذ أم�اتوه   « : �النبي قال ف،التحميم والجلد
يقول�ون ائت�وا  ﴾إن أوتي�تم ه�ذا فخ�ذوه ﴿:إل�ى قول�ه  ﴾يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر 

وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل ﴿:اكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قول�همحمداً فإن أفت
 .»)1037F1038(﴾هم الظالمون أولئكهللا ف

فكتب أه�ل ف�دك ،زنى رجل م�ن أه�ل ف�دك «قال وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد هللا  ]ك[ .404
بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فال  فإن أمر عن ذلكإلى ناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمداً 

ـ  ﴾�ف�إن ج�اءوك ف�احكم بي�نهم  ﴿:فنزل�ت،فأمر ب�ه فرجم،ف�ذكر نح�و م�ا تق�دم ع�ن ذل�كفس�ألوه ،تأخذوه عنه
(اآلية

1038F

1039(«. 
(وأخرج البيهقي في الدالئل من حديث أبي هريرة نحوه .405

1039F

1040(.    
 
 ]تعليق[
وه�ي تش�تمل عل�ى ثالث�ة أس�باب للن�زول. وك�ل م�ا ورد م�ن  ،ةذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلي 

 وقد ذكر فيها أسباب غير ما ذكرها المؤلف أذكرها ثم نعلق عليها. .حسن أوأسباب النزول في هذه اآلية فإنه إما صحيح 
ص�لى ّهللا واس�م الم�رأة بس�رة وكان�ت خيب�ر حرب�ا لرس�ول ّهللا ،أن رجال وامرأة م�ن أش�راف أه�ل خيب�ر زنيا« :مقاتلقال  

إن ه�ذا الرج�ل النب�ي : ق�الواوكان حّدهما ال�ّرجم ف�ي الت�وراة فكره�ت اليه�ود رجمهم�ا لش�رفهما ف،عليه وسلّم وكان الزانيان محصنين
فبعثوا رهط�ا م�نهم ،فليس�ألوه،بيثرب ليس في كتابه الّرجم ولكنه الضرب فأرسلوا إلى إخ�وانكم بن�ي قريض�ة ف�إنهم ص�لح ل�ه وجيرانه

سلوا محم�دا ع�ن ال�زانيين إذا أحص�نا أح�دهما ف�إن أم�ركم بالجل�د ف�اقبلوا من�ه وإن أم�ركم ب�الرجم فاح�ذروه وال  :لهم اقالومستخفين. ف
إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده، وق�د  :لهمقال تقبلوا منه وأرسلوا الزانين معهم فقدم الرهط حتى نزلوا على قريظة والنضير. ف

إذا وّهللا ي�أمركم بم�ا تكره�ون  :لهم بنو قريظة والنض�يرقال ف،جب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائهحدث فينا حدث زنيا وقد أحصنا في
من ذلك ثم انطلق قوم منهم كعب بن األشرف وكعب بن أسيد وسعد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أب�ي الحقي�ق وعب�اس ب�ن 

ي�ا محم�د أخبرن�ا ع�ن الزان�ي والزاني�ة إذا : قالواف، علي�ه وس�لّمقيس وأبو نافع وأبو يوس�ف وع�ازار وس�لول إل�ى رس�ول ّهللا ص�لى ّهللا 
: ق��الوا.”و ه��ل ترض��ون قض��ائي ف��ي ذل��ك؟« :له��م رس��ول ّهللا ص��لى ّهللا علي��ه وس��لّمق��ال أحص��نا م��ا ح��ّدهما وكي��ف تج��د ف��ي كتاب��ك؟ ف

النب�ي قال ف،ي�نهم اب�ن ص�وريا ووص�فه ل�هاجعل بين�ك وب :له جبرئيلقال ف،فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به،نعم
ه�و أعل�م : ق�الواف�أي رج�ل ف�يكم؟ : ق�ال» له اب�ن ص�ورياقال هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك ي« :صلى ّهللا عليه وسلّم

له قال ف،بن صوريا ففعلوا فأتاهم عبد هللاَّ ،أرسلوا إليه: قال،بما أنزل ّهللا تعالى على موسى في التوراة األرضيهودي بقي على ظهر 
أ تجعلون�ه «: ق�ال،ك�ذلك يزعمون: ق�ال،»فأن�ت أعل�م اليه�ود؟«: ق�ال،نعم: ق�ال» أن�ت اب�ن ص�وريا؟« :رسول ّهللا صلى ّهللا عليه وسلّم

ّال ه�و ف�إني أنش�دك ب�اّل ال�ذي ال إل�ه إ« :له رسول ّهللا صلى ّهللا عليه وس�لّمقال ف،نعم قد رضينا به إذ رضيت به: قالوا» بيني وبينكم؟
القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى الذي أخرجكم من مصر وفلق لكم البح�ر وأنج�اكم وأغ�رق آل فرع�ون وال�ذي 

ْلوى وأنزل عليكم كتابه فيه حالله وحرامه فهل تجدون في كتابكم الرجم عل�ى م�ن أحص�ن ق�ال ». ظلل الغمام فأنزل َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
غيّرت ما اعترفت لك ولك�ن كي�ف ه�و ف�ي كتاب�ك ي�ا  أونعم والذي ذّكرني به لو ال خشيت أن تحرقني التوراة إن كذبت  :ابن صوريا

وال�ذي  :ابن صورياقال  .”إذا شهد أربعة رهط عدول إنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم«: قالمحمد؟ 
فم��اذا ك��ان أّول م��ا « :ل��ه رس��ول ّهللا ص��لى ّهللا علي��ه وس��لّمق��ال  ف��ي الت��وراة عل��ى موس��ى فأن��زل الت��وراة عل��ى موس��ى هك��ذا أن��زل ّهللا 

كنّا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا للضعيف أقمنا عليه الحد وكث�ر الزن�ا ف�ي أش�رافنا حت�ى زن�ا اب�ن : قال؟ »ترخصتم به أمر ّهللا 
وهللاَّ ال ترجم�ون حت�ى : قالف،لن�اس ف�أراد ذل�ك المل�ك رجم�ه فق�ام دون�ه قوم�هعم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنا رجل آخر ف�ي أس�وة م�ن ا

تعالوا نجتم�ع فلنض�ع ش�يئا دون ال�رجم يك�ون مك�ان ال�رجم فيك�ون عل�ى الش�ريف والوض�يع فوض�عنا : قاليرجم فالنا ابن عم الملك.ف
يحم�الن عل�ى حم�ارين فح�ّول وجوههم�ا م�ن قب�ل  الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسّود وجوههما ثم

م�ا أس�رع م�ا أخبرت�ه ب�ه وم�ا كن�ت لم�ا اتهمتن�ا علي�ك  :اليه�ود الب�ن ص�ورياق�ال دبر الحمار ويطاف بهما فجعل�وا ه�ذا مك�ان ال�رجم. 
فأمر بهم�ا النب�ي ،ه ب�هنشد في التوراة لو ال ضنيت الت�وراة أن تهلكن�ي لم�ا أخبرت� :لهمقال ولكنّك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك ف،بأهل

(» أنا أول من أحيا أمره إذ أماتوه«: قالو،صلى ّهللا عليه وسلّم فرجما عند باب مسجده
1040F

 . انتهي)1041
وذل�ك أن�ه ،من بن�ي عم�رو ب�ن عوزف،مروان بن عب�د المن�ذر األنص�اري :إسمه،أنها نزلت في أبي لبابة :كما ذكر مقاتل 

_______________ 
 154/4)س��نن أب���ي داود 16895ح( 246/8)مس��نن البيهق��ي الكب��رى 6312ح( 144/4مس��ند أب���ي عوان��ة   232/6) تفس��ير الطب��ري 1700ح(1327/3ص��حيح مس��لم )1038(

د أحم��د   )مس��ن 7218ح( 4ح؛294)س��نن النس��ائي الكب��رى  5643ح( 142/4)ش��رح مع��اني اآلث��ار 2558ح( 855/2س��نن اب��ن ماج��ة  294/4)س��نن النس��ائي الكب��رى 4448ح(
  1/ 284) مسند الروياني 18548ح(286/4

 )وفي إسناده مجالد بن سعيد ضعيف. 1294ح( 541/2مسند الحميدي )1039(
 شاهد لما قبله  )1040( 
 )299/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ()1041( 



)191( 

 

(وكان حليفا لهم ،فال تنزلوا على حكم سعد بن معاذ،يحكم فيكم بالموتأشار إلى أهل قريظة إلى حلقه أن محمدا جاء 
1041F

1042( . 
 .قلت وهذا مع الذي قبله مرسل اإلسناد. لكن الذي قبله له شواهد 
(وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة ،أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفر :وذكر اإلمام ابن الجوزي أنها 

1042F

1043(. 
(فقين كما ذكر أنها نزلت في المنا 

1043F

1044(. 
فأم�ا .�ل أنه�ا نزل�ت ف�ي تح�اكم اليه�ود للنب�ي قوان أرجح هذه األل غير أقواكان عموم اآلية يشمل كل هذه األوإن  :قلت 

(تحاكمهم في شأن الرجل والمرأة الزانيين فقد رجحه اإلمام القرطبي رحم�ه هللا 
1044F

. وقص�ة اليه�وديين م�ذكورة ف�ي الص�حيح وم�ع )1045
 بأن اآلية نزلت في األمرين جميعاً وهللا تعالى أعلم.قال في شأن القبيلتين من اليهود في �صحة إسناد تحاكمهم للنبي 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
عل�ى وج�ه التس�لية أى ال تت�أثر ي�ا محم�د وال تح�زن   �الخط�اب للرس�ول ﴾يا أيها الرسول ال يحزن�ك ال�ذين يس�ارعون ف�ي الكف�ر  ﴿ 

 .فيه بسرعة ويقعون،لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر
يقول�ون بألس�نتهم آمن�ا وقل�وبهم ،أى من المنافقين ال�ذين ل�م يج�اوز االيم�ان أفواههم ﴾آمنوا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم  قالوامن الذين  ﴿

 .كافرة
 .أى ومن اليهود ﴾ومن الذين هادوا  ﴿
 أحبارهم من الكذب على هللا وتحريف كتابه. وفي قبول ما يفتريه،أى هم مبالغون في سماع األكاذيب واألباطيل ﴾سماعون للكذب  ﴿
لم يحض��روا مجلس��ك تكب��را وافراط��ا ف��ي الع��داوة ،أى مب��الغون ف��ي قب��ول ك��الم ق��وم آخ��رين ﴾س��ماعون لق��وم آخ��رين ل��م ي��أتوك  ﴿ 

 .والسماعون للكذب (بنو قريظة)،وهم (يهود خيبر)،والبغضاء
والمراد تحري��ف أحك��ام هللا ،بعد أن وض��عه هللا تع��الى فيه��ا،واض��عهأى يزيلون��ه ويميلون��ه ع��ن م ﴾يحرف��ون الكل��م م��ن بع��د مواض��عه ﴿

 -يعني تسويد الوجه  -هي حدود هللا في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم  :ابن عباسقال .وتغييرها بأحكام أخرى
 .تعالى ردا عليهمقال ،مركم بالرجم فال تقبلواوان أ،أى إن امركم محمد بالجلد فاقبلوا ﴾وه وإن لم تؤتوه فاحذروا ذيقولون إن أوتيتم هذا فخ ﴿
 .فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه،أى ومن يرد هللا كفره وضالله﴾ومن يرد هللا فتنته فلن تملك له من هللا شيئا ﴿
 .م وسوء اختيارهملقبح صنيعه،وخبث الضاللة،فلم يطهر قلوبهم من رجس الكفر،أى خذلهم هللا ﴾الذين لم يرد هللا ان يطهر قلوبهم  أولئك﴿
 .أى ذل وفضيحة ﴾لهم في الدنيا خزي  ﴿
وتخفيفا عنه من ثق�ل حزن�ه  �واآلية جاءت تسلية للرسول  :ابو حيانقال ،هو الخلود في نار جهنم ﴾ولهم في اآلخرة عذاب عظيم  ﴿

 .على مسارعتهم في الكفر وقطعا لرجائه من فالحهم
 .خيماأى الباطل كرره تأكيدا وتف ﴾سماعون للكذب ﴿
 أى الحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك﴾أكالون للسحت  ﴿
فأنت مخير بين أن تحكم ،أي إن تحاكموا اليك يا محمد فيما شجر بينهم من الخصومات ﴾عرض عنهم أ أوفإن جاءوك فاحكم بينهم  ﴿

ينهم إلنه�م ال يقص�دون بتح�اكمهم الي�ك أى إن جاءوك يتحاكمون اليك فال عليك أال تحكم ب :ابن كثيرقال ،بينهم وبين أن تعرض عنهم
 .بل ما يوافق اهواءهم،اتباع الحق

 أى الن هللا عاصمك وحافظك من الناس. ﴾ن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إو﴿
وإن ك�انوا ظلم�ة خ�ارجين ع�ن طري��ق ،أى ف�أحكم بي��نهم بالع�دل والح�ق ﴾ن حكم�ت ف�احكم بي�نهم بالقس�ط ان هللا يح�ب المقس�طين إو ﴿

 .مخالفتهم الحكام التوراة عليهم تعالى منكراً قال . ثم . يحب العادلينألن هللا،العدل
وعن�دهم الت�وراة فيه�ا ،أى كيف يحكم�ك ي�ا محم�د ه�ؤالء اليه�ود ويرض�ون بحكمك ﴾وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم هللا  ﴿

بتحكيم اليهود اي�اه بع�د علمه�م ثم�ا ف�ي الت�وراة م�ن  � ى الرازي: هذا تعجيب من هللا تعالى لنبيهقال  ؟حكم هللا يرونه وال يعملون به
طلب��ا للرخص��ة فظه��ر ب��ذلك جهله��م ،الى م��ا يعتقدون��ه باطال،فع��دلوا عم��ا يعتقدون��ه حكم��ا حق��ا،ثم ت��ركهم قب��ول ذل��ك الحكم،ح��د الزان��ي

 .وعنادهم
 .بعد ان وضح لهم الحق وبان،أى يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم ﴾ثم يتولون من بعد ذلك ﴿
(إلنهم ال يؤمنون بكتابهم ،أى ليسوا بمؤمنين ﴾بالمؤمنين  أولئكوما  ﴿

1045F

1046(. 
 

ُ َوَال تَتَّبِۡع أَۡهَوٓاَءهُۡم َوٱۡحَذۡرهُۡم أَن يَۡفتِنُوَك َعۢن  ﴿ ُ إِلَۡيَكۖ فَإِن تََولَّۡوْا  َوأَِن ٱۡحُكم بَۡينَهُم بَِمآ أَنَزَل ٱلَّ بَۡعِض َمآ أَنَزَل ٱلَّ
ُ أَن يُِصيبَهُم بِبَۡعِض ُذنُوبِِهۡمۗ َوإِنَّ َكثِيرٗ فَٱۡعلَۡم أَنَّ  ِسقُوَن َما يُِريُد ٱلَّ َن ٱلنَّاِس لَفَٰ  ﴾ ٤۹ا مِّ

 
 .اآلية -  )وأن احكم بينهم بما أنزل هللا  :(قوله تعالى

 :كع�ب ب�ن أس�يد وعب�د هللا  ب�ن ص�وريا وش�اس ب�ن ق�يسق�ال  «: ق�العب�اس  ع�ن اب�نروى اب�ن إس�حاق  .406
ي��ا محم��د إن��ك ق��د عرف��ت أن��ا أحب��ار يه��ود : ق��الوافجاؤوا ف،إل��ى محم��د لعلن��ا نفتن��ه ع��ن دين��هاذهب��وا بن��ا 

وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومن�ا خص�ومة فنح�اكمهم 
 ﴿:إل�ى قول�ه ﴾هللا وأن احكم بينهم بما أنزل  ﴿:فأبى ذلك وأنزل هللا فيهم،إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك

_______________ 
 )299/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ()1042( 
 )357/ 2زاد المسير ()1043( 
 )357/ 2زاد المسير ()1044( 
 )176/ 6قرطبي ـ  (تفسير ال)1045( 
 )224/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1046( 



)192( 
  .»)1046F1047(﴾لقوم يوقنون

 
 ]تعليق[
وهو أثر ضعيف اإلسناد ولم أجد سبباً آخر لنزول اآلية غير ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

ق�ال ع أه�واءهم وذل�ك كم�ا والنهي ع�ن اتب�ا،بأن يحكم بين أهل الكتاب بما أن�زل هللا تع�الى �واآلية فيها األمر للنبي ،ما ذكر المؤلف
 .] 71المؤمنون  [﴾ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن ﴿تعالى 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .وال تتبع أهواءهم الزائفة،ي احكم بين اهل الكتاب بهذا القرآنأ ﴾نزل هللا وال تتبع أهواءهم أوأن احكم بينهم بما ﴿
 فإنهم كذبة كفرة خونة،أى احذر هؤالء األعداء أن يصرفوك عن شريعة هللا ﴾نزل هللا اليك أبعض ما واحذرهم أن يفتنوك عن  ﴿
وارادوا غي�ره ف�أعلم ي�ا محم�د ،عرضوا عن الحك�م ثم�ا ان�زل هللاأأى فإن  ﴾فإن تولوا فأعلم إنما يريد هللا ان يصيبهم ببعض ذنوبهم  ﴿
 .نما يريد هللا ان يعاقبهم ببعض إجرامهمأ
(مخالفون للحق منهمكون في المعاصي ،أى اكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم﴾ن كثيرا من الناس لفاسقون وإ ﴿

1047F

1048(. 
 

َرٰىٓ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَتَِّخُذوْا ٱۡليَهُوَد َوٱلنََّصٰ نُكۡم فَإِنَّ  لِيَآُء بَۡعٖضو أوۡ لِيَآَءۘ بَۡعُضهُۡم أوۡ يَٰ َ هُۥ ِمۡنهُۡمۗ إِنَّ ٱَوَمن يَتََولَّهُم مِّ لَّ
لِِميَن   ﴾ ٥۱َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 
 .ـ اآلية  )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  :(قوله تعالى

لم�ا حارب�ت بن�و   «: قالعبادة بن الصامت  أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن .407
 �وقام دونهم ومشى عبادة بن الص�امت إل�ى رس�ول هللا  لقينقاع تشبث بأمرهم عبد هللا بن أبي بن سلو

وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم م�ن ،وتبرأ إلى هللا وإلى رسوله من حلفهم
(عبد هللا بن أبي فحالفهم

1048F

ففي�ه وف�ي عب�د هللا  : ق�ال،وتبرأ من حل�ف الكف�ار وواليتهم �إلى رسول هللا  )1049
(اآلية  -﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  ﴿:ي المائدةبن أبي نزلت القصة ف

1049F

1050(«. 
 
 ]تعليق[
 .وكون اآلية نزلت على س�بب ي�دفع إش�كال وق�ع في�ه ال�بعض،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

وه�ذا ال ،اد بالنهي ع�ن الم�والة هن�ا أي المحب�ة والنص�رة ف�ي الدينوالمر،فحمل اآلية على عمومها في البراءة الموالة بجميع أشكالها
 ].7سورة الممتحنة [﴾عسى هللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴿تعالى قال ينافي اإلحسان والبر كما 

 وهناك سببان آخران لآلية لم يذكرهما المؤلف وهما. 
لم�ا كان�ت وقع�ة أح�د اش�تد عل�ى طائف�ة م�ن الن�اس وتخوف�وا ان «:السدي ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما عن 

ق�ال و.مانا واتهود معه فاني اخاف ان تدال علينا اليه�ودأنا فالحق بذلك اليهودي فاخذ منه أما أ :رجل لصاحبهقال يذال عليهم الكفار ف
ي�ا ايه�ا ﴿: ق�الفأنزل هللا تعالى فيه ما ينهاهم�ا ف.ر معهرض الشام فاخذ منه امانا واتنصأنا فالحق بفالن النصراني ببعض أما أ :االخر

1050F(﴾الذين امنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض

1051(«.   
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ﴿ما أخرجه ابن جرير رحمه هللا عن عكرمة قوله: :والثالث 

أبا لُبابة بن عبد المنذر، من األوس وهو من بني عمرو ب�ن ع�وف  �بعث رسول هللا : قال،﴾منكم فإنه منهمأولياء بعض ومن يتولهم 
ْبَح  ْبَح الذَّ (فبعثه إلى قريظة حين نَقَضت العهد، فلما أطاعوا له بالنزول، أشار إلى حلقه: الذَّ

1051F

1052(. 
والصواب م�ن الق�ول : قالال يتخذوا اليهود والنصاري أولياء  ورجح ابن جرير رحمه هللا عموم اآلية وأنها أمر لجميع المؤمنين بأن

إن هللا تعالى ذكره نهََى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاًرا وحلف�اَء عل�ى أه�ل اإليم�ان ب�ال : قالفي ذلك عندنا أن ي
ب عل�ى هللا ورسوله وغيَرهم،  وأخبر أنه م�ن اتخ�ذهم نص�يًرا وحليفً�ا ووليًّ�ا م�ن دون هللا ور س�وله والم�ؤمنين، فإن�ه م�نهم ف�ي التح�زُّ

وعلى رسوله والمؤمنين، وأن هللا ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن تكون اآلية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد هللا ب�ن أب�ي 
 .بي لبابة بسبب فعله في بني قريظةابن سلول وحلفائهما من اليهود ويجوز أن تكون نزلت في أ

جلين اللذين ذكر السدي أن أحَدهما همَّ باللحاق بدهلك اليهودي، واآلخر بنصرانّي بالشأم ويجوز  (أن تكون نزلت في شأن الرَّ
1052F

1053(. 
 .وهو الراجح وبال التوفيق ،رجح اإلمام ابن جرير عموم اآلية :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ينصرونهم ويستنصرون ،نهى تعالى المؤمنين عن مواالة اليهود والنصارى﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  ﴿

_______________ 
 إسناده ضعيف 273/6تفسير ابن جرير )1047(
 )226/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1048( 
 في المخطوط [فخالفهم] بالخاء المعجمة)1049(
 وإسناده صحيح  275/6تفسير ابن جرير  1155/4تفسير ابن أبي حاتم  )1050(
 )1156/ 4ـ  ( تفسير ابن أبى حاتم)1051( 
 )398/ 10جامع البيان (تفسير الطبري) ()1052( 
 )398/ 10جامع البيان (تفسير الطبري) ()1053( 



)193( 

 

 .بهم ويصافونهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين
وملة الكف�ر واح�دة [ وم�ن يت�ولهم م�نكم فان�ه ،التحادهم ف�ي الكف�ر والض�الل،أى هم يد واحدة على المس�لمين ﴾بعضهم أولياء بعض  ﴿

ق�ال كما ،وهذا تغليظ من هللا وتشديد في مجانبة المخالف ف�ي ال�دين واعتزال�ه :الزمخشري قال،منهم ] أى من جملتهم وحكمه حكمهم
   ." ال تراءى نارهما" : �
(أى ال يهديهم الى االيمان  ﴾ان هللا ال يهدي القوم الظالمين  ﴿

1053F

1054(. 
 

ُ َوَرُسولُهُۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱلَِّذيَن يُقِيمُ  ﴿ ِكُعوَن إِنََّما َولِيُُّكُم ٱلَّ َكٰوةَ َوهُۡم َرٰ لَٰوةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ  ﴾ ٥٥وَن ٱلصَّ
 

 .ـ اآلية  )إنما وليكم هللا  :(قوله تعالى
وقف على علي بن أب�ي طال�ب  «: قالأخرج الطبراني في األوسط بسند فيه مجاهيل عنعمار بن ياسر  .408

(ـ اآلية﴾هللا ورسوله  إنما وليكم ﴿:في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلت سائل وهو راكع
1054F

1055(«. 
إنم�ا ول�يكم هللا  ﴿:عب�اس ع�ن اب�ن ع�ن أبي�ه حدثنا عبد الوهاب ب�ن مجاه�د  :عبد الرازققال وله شاهد  .409

(نزلت في علي بن أبي طالب: قالـ اآلية ﴾ورسوله 
1055F

1056(«. 
(عباس مثله عن ابنوروى ابن مردويه منوجه آخر  .410

1056F

1057( . 
(مثله عن عليوأخرج أيضاً  .411

1057F

1058(. 
(عن مجاهد ر وأخرج ابن جري .412

1058F

1059( . 
(وابن أبي حاتم عنسلمة بن كهيل مثله .413

1059F

     فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً..)1060
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا ع�دة آث�ار يش�هد بعض�ها ل�بعض ف�ي أن ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب  

 .رضي هللا تعالى عنه
إِن قوم�اً ق�د : ق�الواو �أن عب�د هللا ب�ن س�الم وأص�حابه ج�اؤوا إِل�ى رس�ول هللا  :اإلمام الواحدي عن جابر بن عبد هللاقال  

وأذَّن ،رض�ينا ب�ال وبرس�وله وب�المؤمنين: قالواف،فنزل�ت ه�ذه اآلي�ة،وال نستطيع أن نجالس أصحابك لبُع�د المنازل،أظهروا لنا العداوة
؟ »م�اذا«ق�ال نع�م : ق�ال؟ »ه�ل أعط�اك أح�ٌد ش�يئاً « : �ل هللا رس�وق�ال ف،فإذا مسكين يسأل الناس �فخرج رسول هللا ،بالل بالصالة

ه��ذه  �فقرأ رس��ول هللا ،أعطاني��ه وه��و راك��ع،ف��اذا ه��و عل��ي ب��ن أب��ي طالب،ذاك القائِم: ق��ال؟ »م��ن أعطاك��ه«: ق��ال.خ��اتم فض��ة: ق��ال
(اآلية"

1060F

1061(. 
 .وورد في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف رحمه هللا 
بين�ي وب�ين : ق�الثم ،أس�لم عب�د ّهللا ب�ن أب�ي ب�ن س�لول :اب�ن عب�اسق�ال بادة ب�ن الص�امت: أنها نزلت في ع :فروى الثعلبي 

أب��رأ إل��ى ّهللا ع��ز وج��ل م��ن حل��ف قريظ��ة  :عب��ادة ب��ن الص��امتق��ال فارت��د ك��افرا. و،قريظ��ة والنض��ير حل��ف وأن��ا أخ��اف الدوائر
(وأتولى ّهللا والرسول والذين آمنوا فأنزل ّهللا تعالى ،والنضير

1061F

1062(. 
ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا اآليتان﴿نزلت في أبي بكر : قالعن ابن عباس : والثالث 1062F( ﴾ إِنَّما َولِيُُّكُم هللاَّ

1063(. 
ُ َوَرُس�ولُهُ ﴿س�ألت أب�ا جعف�ر ع�ن قول�ه : ق�الأنها عامة في كل مؤمن فروى الثعلبي ع�ن هش�يم ب�ن عب�د المل�ك  :والرابع إِنَّم�ا َولِ�يُُّكُم هللاَّ
(هم المؤمنون بَْعُضهُْم أَْولِياُء بَْعضٍ : قال﴾ َمنُوا َوالَِّذيَن آ

1063F

1064(  . 
وحمل اآلية على عمومها هو أولى األقوال بالصواب فهو يش�مهل عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب وعب�ادة ب�ن الص�امت وأب�ي  :قلت 

  .بكر الصديق وغيرهم من المؤمنين
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .إنما أولياؤكم هللا ورسوله والمؤمنون،س اليهود والنصارى بأوليائكمأى لي ﴾إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا ﴿
وإيتاء ،م��ن اق�ام الص��الة :أى المؤمن��ون المتص�فون به��ذه االوص�اف الجليل�ة ﴾ال�ذين يقيم�ون الص��الة ويؤت�ون الزك��اة وه�م راكع�ون  ﴿

ثم ،المف�رد [ ول�يكم ] إف�رادا ل تع�الى بهم�ا ذكر تعالى (الولى ) بلف�ظ :في التسهيلقال ،وهم خاشعون متواضعون ل عز وجل،الزكاة
 ." إنما أولياؤكم " لم يكن في الكالم أصل وتبعقال ولو ،والمؤمنين على سبيل التبع،عطف على اسمه تعالى الرسول

وه�م ،فإن�ه م�ن ح�زب هللا،أى م�ن يت�ول هللا ورس�وله والمؤمنين ﴾ومن يتول هللا ورس�وله وال�ذين آمن�وا ف�إن ح�زب هللا ه�م الغ�البون  ﴿

_______________ 
 )227/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1054( 
  �س�ائل،فأتى رس�ول هللا وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع  في تطوع،فنزع خاتمه فأعطاه ال  :«)عن عمار بن ياسر قال 6232ح( 218  6المعجم األوسط/)1055(

ث�م ق�ال: م�ن كن�ت   �فقرأها رس�ول هللا  ): إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (هذه اآلية   �فأعلمه ذلك،فنزلت على النبي 
 اجه:اليروى هذا الحديث عن عمار  بن ياسر إال بهذا اإلسناد تفرد به خالد بن يزيدقال  الطبراني بعد إخر» مواله فعلي مواله،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد قال ابن كثير ال يحتو به)1056(
 من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يلقه وله إسناد آخر عن الكلبي وهو  كذاب)1057(
 لم يذكر ابن كثير إسناده)1058(
 وهو مرسل،وفي إسناده غالب بن عبيد هللا  ضعيف انظر ترجمته في الكامل وضعفاء البخاري والنسائي والجرح والتعديل ولسان الميزان.  6/ 289تفسير الطبري )1059(
 وهو  مرسل وفي إسناده موسى بن قيس الحضرمي صدوق رمي بالتشيع.   1162/4تفسير ابن أبي حاتم )1060(
 )133أسباب النزول للواحدي ( )1061( 
 )79/ 4البيان عن تفسير القرآن (الكشف و)1062( 
 )81/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1063( 
 )81/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1064( 



)194( 
(الغالبون القاهرون العدائهم

1064F

1065(. 
 

ِ َوَمآ أُنِزَل إِلَۡينَا َوَمآ أُنِزَل مِ  ﴿ ٓ أَۡن َءاَمنَّا بِٱلَّ ِب هَۡل تَنقُِموَن ِمنَّآ إِالَّ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ ِسقُوَن قُۡل يَٰ  ﴾٥۹ن قَۡبُل َوأَنَّ أَۡكثََرُكۡم فَٰ
ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَتَّ  ﴿ َن ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ا َولَِعبٗ ِخُذوْا ٱلَِّذيَن ٱتََّخُذوْا ِدينَُكۡم هُُزوٗ يَٰ َب ِمن قَۡبلُِكۡم َوٱۡلُكفَّاَر ا مِّ َ أوۡ ٱۡلِكتَٰ لِيَآَءو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ

ۡؤِمنِيَن   ﴾  ٥۷إِن ُكنتُم مُّ
 

 .اآلية ـ  )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم  :(قوله تعالى 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الح�ارث  «: قالعباس  عن ابنروى أبو الشيخ وابن حبان  .414

ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال تتخ�ذوا ال�ذين  ﴿:وكان رجل من المسلمين يوادهما فأنزل هللا،قد أظهرا اإلسالم ونافقا
 .»)1065F1066(﴾بما كانوا يكتمون ﴿:إلى قوله ﴾اتخذوا دينكم 

نف��ر م��ن يه��ود ف��يهم أب��و ياس��ر ب��ن أخط��ب ون��افع ب��ن أب��ي ن��افع وغ��ازي ب��ن  �أت��ى النب��ي «: ق��الوب��ه   .415
مز أومن بال وما أنزل إلى إب�راهيم وإس�ماعيل وإس�حاق  «: قالفسألوه عمن يؤمن به من الرسل ،عمر

ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له 
 ﴿فأنزل هللا ف�يهم ،ال نؤمن بعيسى وال بم�ن آم�ن ب�ه قالوافلما ذكر عيسى جحدوا نبوته و،لمون ـ اآليةمس

(ـ  اآلية﴾قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا 
1066F

1067(«. 
 
 ]تعليق[
تعل�ق بقول�ه والث�اني مة. اآلي� -﴾يا أيها الذين آمن�وا ال تتخ�ذوا  ﴿لكن األول متعلق بقوله تعالى  .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين 

 .اآلية -﴾قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا  ﴿تعالى 
 ففي نهي المؤمنين عن أن يوادوا اليهود والمنافقين حال كونهم يستهزون بشعائر دين اإلسالم. :فأما السبب األول 
رأوا المس�لمين ق�اموا و،وذلك أن اليه�ود ك�انوا إذا س�معوا األذان: قالفروى مقاتل .وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية كذلك 

ال : قالواو،وإذا رأوه�����م س�����جدوا ض�����حكوا،ال ركع�����وا: ق�����الوا،وإذا رأوه�����م ركعوا،ق�����د ق�����اموا ال ق�����اموا :يقولون،إل�����ى ص�����التهم
(﴾ ذلك بأنهم قوم ال يعقلون  ﴿ :يقول هللا تعالى،واستهزءوا،سجدوا

1067F

1068(. 
ص�ارى المدين�ة ك�ان إذا س�مع الم�ؤذن يق�ول: السدى: نزلت ف�ي رج�ل م�ن نقال .ما  أخرجه الواحدي وغيره :السبب الثالث 

ح�رق الك�اذب ف��دخل خادم�ه بن�ار ذات ليل��ة وه�و ن�ائم وأهل��ه ني�ام، فط�ارت منه��ا ش�رارة ف�ي البي��ت : ق��الأش�هد أن محم�دا رس�ول هللا 
(فاحترق هو وأهله

1068F

1069(. 
والمس�لمون  �ا رس�ول هللا آخرون: إن الكفار لما سمعوا االذان حضروقال و :الواحديقال أنها نزلت في الكفار  :والرابع 

يا محمد لقد أبدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من االمم، فإن كنت تدعي النب�وة فق�د خالف�ت فيم�ا أح�دثت م�ن ه�ذا : قالواعلى ذلك، و
ر، فم�ا االذان االنبياء من قبله، ولو كان في هذا خير كان أولى الناس به االنبياء والرسل من قبلك، فمن أين لك ص�ياح كص�ياح البعي�

(أقبح من صوت وال أسمو من كفر، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
1069F

1070(. 
فلم أج�د فيه�ا غي�ر م�ا ذك�ره ﴾ق�ل ي�ا أه�ل الكت�اب ه�ل تنقم�ون من�ا ﴿ :وأما اآلية الثانية التي ذكرها المؤلف وه�ي قول�ه تع�الى 

(ذكر ذلك اإلمام القرطبي رحمه هللا ،المؤلف وهي متصلة في المعنى بما قبلها
1070F

1071(. 
م�ن المش�ركين فه�ي عام�ة  أوفهذه واآليات فيها النهي عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا سواء من أهل الكت�اب  :لتق 

في الجميع فنهي عن اتخاذهم أولياء واآلية الثانية فيها إخبار عن حقد أهل الكتاب على أهل اإلسالم لمجرد أنه�م يؤمن�ون ب�ال تع�الى 
ن س�ؤاء ف�ال ودوا لو تكفرون كم�ا كف�روا فتكون�و﴿تعالى قال و ﴾ نقموا منهم إال أن يؤمنوا بال العزيز الحميدوما  ﴿وذلك كقوله تعالى 
 .﴾تتخذوا منهم أولياء 

 
 [تفسير مختصر لآليات ]

 .ويهزءون أى ال تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من دينكم ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا  ﴿
أولي��اء لك��م ،أى م��ن ه��ؤالء المس��تهزئين " اليه��ود والنص��ارى " وس��ائر الكفرة ﴾م��ن ال��ذين اوت��وا الكت��اب م��ن ق��بلكم والكف��ار أولي��اء  ﴿

 .بل يجب ان تبغضوه وتعادوه،توالوه أوال يصح لكم ان تصادقوه ،فمن إتخذ دينكم سخرية،تودونهم وتحبونهم وهم أعداء لكم
 :قال. ثم بين تعالى جانبا من استهزائهم ف.ان كنتم مؤمنين حقا،أى اتقوا هللا في مواالة الكفار والفجار ﴾تم مؤمنين واتقوا هللا ان كن ﴿
 .سخروا منكم ومن صالتكم،أى وإذا اذنتم الى الصالة ودعوتم اليها ﴾وإذا ناديتم الى الصالة إتخذوها هزوا ولعبا  ﴿
واليدركون غايته��ا ف��ي تطهي��ر ،ال يعقل��ون حكم��ة الص��الة،ل م��نهم بس��بب إنه��م فج��رةأى ذل��ك الفع�� ﴾ذل��ك ب��أنهم ق��وم ال يعقل��ون  ﴿

 .لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا وإن كان،لكونهم لم ينتفعوا به في أمر الدين،ونفى العقل عنهم،النفوس
 ا وتنكرون منايا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علين :أى قل يا محمد ﴾قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ﴿

_______________ 
 )228/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1065( 
 وإسناده ضعيف.  290/6تفسير ابن جرير )1066(
 وإسناده ضعيف.  292/6تفسير ابن جرير )1067(
 )308/ 1( تفسير مقاتل بن سليمان)1068( 
 )134أسباب النزول للواحدي ( )1069( 
 )134أسباب النزول للواحدي ( )1070( 
 )233/ 6تفسير القرطبي ـ  ()1071( 



)195( 

 

أى هل لكم علين�ا مطع�ن  :ابن كثيرقال  ؟أى إال إيماننا بال وبما جاء به رسول هللا﴾ن آمنا بال وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أال إ ﴿
 .وهذا ليس بعيب وال مذمة فيكون اإلستثناء منقطعا ؟عيب اال هذا أو
1071F(مأى خارجون عن الطريق المستقي ﴾وان أكثركم فاسقون ﴿

1072(. 
  

ِ َمۡغلُولَةٌو ُغلَّۡت أَۡيِديِهۡم َولُِعنُوْا بَِما قالت وَ  ﴿ ا بَۡل يََداهُ َمۡبُسوطَتَاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُءو َولَيَِزيَدنَّ َكثِيرٗ  قالواۘ ٱۡليَهُوُد يَُد ٱلَّ
نٗ  بَِّك طُۡغيَٰ آ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن رَّ ۡنهُم مَّ َوةَ  او َوأَۡلقَۡينَاا َوُكۡفرٗ مِّ َمِةو ُكلََّمآ بَۡينَهُُم ٱۡلَعَدٰ ا قَُدوْا نَارٗ أوۡ َوٱۡلبَۡغَضآَء إِلَٰى يَۡوِم ٱۡلقِيَٰ

ُو َويَۡسَعۡوَن فِي ٱۡألَۡرِض فََسادٗ لِّۡلَحۡرِب أَۡطفَأَهَا  ُ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن او َوٱٱلَّ  ﴾ ٦٤لَّ
 

 .ـ اآلية )اليهود قالت و :(قوله تعالى
أن رب�ك  :ل�ه النب�اش ب�ن ق�يسق�ال رجل م�ن اليه�ود يقال  «: قالعباس  عن ابنالطبراني أخرج  [ك] .416

(ـ اآلية﴾اليهود يد هللا  مغلولة قالت و ﴿:فأنزل هللا،ال ينفق بخيل
1072F

1073(«. 
ف�ي فنح�اص رأس   ﴾اليهود يد هللا مغلولةقالت و ﴿:نزلت «: قالوأخرج أبو الشيخ من وجه آخر عنه  .417

(يهود قينقاع
1073F

1074(«.  
 
 ]يقتعل[
وفيهما شناعة قول اليهود واتهام هللا تع�الى ب�أن ي�ده مغلول�ة كناي�ة ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

فاآلي�ة توض�ح ق�بح  ، أي رجل آخر م�ن اليه�ود أوالنباش  أوفنحاص اليهودي قاله وسواء في ذلك ،عن البخل فرد هللا تعالى إدعاءهم
 ة اليهود.قالم
 
 ]ختصر لآليةتفسير م[
مس�ك م�ا أمغلول�ة أى بخيل�ة  :ابن عباسقال ،ان هللا بخيل يقتر الرزق على العباد :اليهود اللعناءقال أى ﴾اليهود يد هللا مغلولة قالت و﴿

 .ولكنهم يقولون إنه بخيل،ليس يعنون ان يد هللا موثقة،عنده بخال
 .دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد﴾غلت أيدهم  ﴿
 .الشنيعة المقالةبسبب تلك ،أى أبعدهم هللا من رحمته﴾ قالوالعنوا بما و ﴿
وتض�ييق ال�رزق  :اب�و الس�عودقال ،يرزق ويعطي كما يشاء،سابغ اإلنعام،أى بل هو جواد كريم﴾بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴿

حكم�ة بس�بب م�ا ف�يهم م�ن ش�ؤم المعاص�ي ان وق�د اقتض�ت ال،بل ألن إنفاق�ه ت�ابع لمش�يئته المبني�ة عل�ى الحكم،ليس لقصور في فيضه
(يضيق عليهم

1074F

1075(. 
 
 

﴿  ُ بَِّكۖ َوإِن لَّۡم تَۡفَعۡل فََما بَلَّۡغَت ِرَسالَتَهُۥو َوٱلَّ ُسوُل بَلِّۡغ َمآ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن رَّ ٓأَيُّهَا ٱلرَّ َ َال يَٰ  يَۡعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاِسۗ إِنَّ ٱلَّ
فِرِ   ﴾ ٦۷يَن يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكٰ

 
 .ـ  اآلية  )يا أيها الرسول بلغ  :(قوله تعالى    

إن هللا بعثني برسالة فضقت بها ذرع�ا وعرف�ت  «: قال �أن رسول هللا  عن الحسنأخرج أبو الشيخ  .418
 .»)1075F1076(﴾يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴿:فأنزلت »ليعذبني  أوفوعدني ألبلغن ،أن الناس مكذبي

 ﴾ي�ا أيه�ا الرس�ول بل�غ م�ا أن�زل إلي�ك م�ن رب�ك  ﴿:لم�ا نزل�ت  «: قال عن مجاهد حاتم وأخرج ابن أبي  .419
 .»)1076F1077(﴾وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  ﴿:فنزلت » ؟وأنا وحدي يجتمعون علي يا رب كيف أصنع«: قال

وهللا  ﴿:يح��رس حت��ى نزل��ت ه��ذه اآلي��ة �ك��ان النب��ي  « قال��ت: ع��ن عائش��ةوأخ��رج الح��اكم والترم��ذي  .420
(يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني هللا   «: قالفأخرج رأسه من القبة ف ﴾الناس يعصمك من 

1077F

1078(«. 
     .ليلية نزلت ليال فراشية والرسول في فراشه -أي اآلية-في هذا الحديث دليل على أنها 
_______________ 

 )229/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1072( 
ع�ه: إن إس�ناده ثقات،ولعل�ه اعتم�د )وفي إسناده محمد بن أبي محمد تقدم غير م�رة أن�ه مجهول،فالعج�ب م�ن الهيثم�ي حي�ث ق�ال ف�ي مجم12497ح( 67/12المعجم الكبير )1073(

 توثيق ابن حبان له كما جرى من عادته توثيق المجاهيل. 
 عن عكرمة وإسناده ضعيف.  300/6تفسير ابن جرير )1074(
 )230/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1075( 
يرة،وفي إسناده كلث�وم ب�ن محم�د ب�ن أب�ي س�درة ض�عيف،وليس في�ه من حديث أبي هر 202/5) وأبو نعيم في الحلية 443ح(402/1أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده )1076(

وما عزاه المؤلف للحسن فمرسل وفيه ذكر   » إن هللا  أرسلني برسالة فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس مكذبي،فأوعدني أن أبلغها أو يعذبني :«تصريح بسبب النزول،ولفظه 
 السبب

 و مبهم مرسل وفيه را 1173/4تفسير ابن أبي حاتم  )1077(
 1503/4)وق��ال: غريب،س��نن س��عيد ب��ن منص��ور 3046ح( 251/5)وق��ال: ص��حيح اإلس��ناد ول��م يخرج��اه س��نن الترم��ذي 3221ح( 342/2المس��تدرك عل��ى الص��حيحين )1078(

ب�ن حمي�د ح�دثنا مس�لم ب�ن إب�راهيم  حدثنا عب�د )وإسناده صحيح قال اإلمام الترمذي:1417ح( 762/4)اعتقاد أهل السنة لاللكائي  17508ح( 8/9)سنن البيهقي الكبرى 768ح(
،وله شاهد عند الطبراني في الصغير واألوسط م�ن ح�ديث أب�ي س�عيد وإس�ناده ضعيف،وش�اهد به —حدثنا الحرث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة

 ف. آخر عند الطبراني في الكبير وأبي يعلى في المعجم من حديث ابن عباس وإسناده أيضا ضعي



)196( 
فلما ،ف�يمن يحرس�ه �ك�ان العب�اس ع�م رس�ول هللا  «: ق�الالخ�دري  عن أب�ي س�عيد وأخرج الطبراني  .421

(ـ ترك الحرس﴾هللا  يعصمك من الناس و ﴿:نزلت
1078F

1079(«. 
 ﴿:باللي�ل حت�ى نزل�ت �كن�ا نح�رس رس�ول هللا «: ق�الوأخرج أيضاً عنعصمة بن مالك  الخطم�ي  ]ك[ .422

(فترك الحرس ﴾وهللا  يعصمك من الناس 
1079F

1080(«. 
في سفر تركنا  �كنا إذا أصبحنا ورسول هللا   «: قالهريرة  عن أبيوأخرج ابن حبان في صحيحه  ]ك[ .423

فنزل ذات ي�وم تح�ت الش�جرة وعل�ق س�يفه فيه�ا فج�اء رج�ل وأخ�ذه ،شجرة وأظلها فينزل تحتهاأعظم له 
 ﴿:فوض�عه فنزل�ت »هللا يمنعني منك ضع السيف   « :�رسول هللا قال يا محمد من يمنعك مني؟ ف: قالو

 .» )1080F1081(﴾وهللا  يعصمك من الناس
بن�ي أنم�ار  �لم�ا غ�زا رس�ول هللا «: قال بن عبد هللا عن جابروأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه  ]ك[ .424

 :الوارث من بن�ي النج�ارقال ف،فبينما هو جالس على رأس بئر قد َدلَّى رجليه،بأعلى نخل نزل ذات الرقيع
 :ل�هق�ال فأتاه ف،أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلتهقال كيف تقتله؟  :له أصحابهقال ف،ألقتلن محمداً 

(يا محمد أعطني سيفك أشمه
1081F

أحال هللا  بينك وب�ين م�ا  « : �رسول هللا قال ف،فأعطاه إياه فرعدت يده،)1082
 ـ اآلية.  )1082F1083(﴾يا أيها الرسول بلغ﴿:تريد؟ فأنزل هللا

كان  «: قالعباس  عن ابنومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه والطبراني  ]ك[ .425
م�ن بن�ي هاش�م يحرس�ونه حت�ى نزل�ت ه�ذه رج�االً  وكان يرس�ل مع�ه أب�و طال�ب ك�ل ي�وم،يحرس �النبي 
ي�ا ع�م إن هللا عص�مني م�ن   «: قالف،ف�أراد أن يرس�ل مع�ه م�ن يحرس�ه ﴾وهللا يعص�مك م�ن الن�اس﴿اآلية:

(الجن واإلنس
1083F

1084(«. 
(بن عبد هللا  نحوه عن جابروأخرج ابن مردويه  .426

1084F

        .مكية والظاهر خالفه وهذا يقتضي أن اآلية .)1085
 
 ]تعليق[
لك�ن يمك�ن الجم�ع بينه�ا  .ه هللا ع�دة آث�ار ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة بعض�ها ص�حيح وبعض�ها ض�عيفذكر المؤلف رحم 

 أن يأخذ على غرة. أومن أن يغتال  �واآلية فيها بيان أن هللا تعالى عاصم نبيه .كلها
 ﴿ثار متعلق�ة بقول�ه تع�الى وبقية اآل ﴾ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴿األثر األول والثاني متعلقان بمطلع اآلية  

قائ�ل دلي�ل  �وقد وقد أخبر المؤلف أن هذه اآلية ليلية واآلثر اآلخر في الرج�ل ال�ذي أمس�ك الس�يف والنب�ي ﴾وهللا يعصمك من الناس
 كان يحرس ل�يالً ونه�اراً فت�أخر ن�زول اآلي�ة حت�ى وق�ع م�ا وق�ع م�ن �فالنبي ،لكن يمكن الجمع بتأخر سبب النزول،على أنها نهارية

 وقوف الرجل عليه بالسيف فنزلت اآلية في األمرين جميعاً وهللا تعالى أعلم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رس�الته  ﴿قال: وقد روى مقاتل أن اآلية نزلت في اليهود  

فلم�ا نزل�ت ه��ذه ،يعن�ي اليهود،] 67 :[ آي�ة﴾ الك�افرين إن هللا ال يه��دي الق�وم  ﴿،فال تقت�ل،يعن�ي م�ن اليه�ود ،﴾وهللا يعص�مك م�ن الن�اس
وذل�ك أن�ه ك�ان يخش�ى أن تغتال�ه اليه�ود فتقتل�ه ،»ال أب�الي م�ن خ�ذلني وم�ن نص�رني  «: ق�الف،من القت�ل والخوف �أمن النبي ،اآلية

)
1085F

1086(. 
في غيرهم مم�ن ك�ان  أوفي الكفار  أوعامة في جميع الناس سواء في اليهود  ﴾ وهللا يعصمك من الناس ﴿قلت قوله تعالى  

فاآلية عام�ة ف�ي ك�ل ،�وقد ورد في السنة كثير من األحاديث التي تدل على مكر اليهود والكفار ومحاولتهم قتل النبي ،�يكيد للنبي 
 هؤالء وهللا تعالى أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ ﴿ فاً ِمْن أَْن ينالك مكروهٌ بلِّغ الجمي�ع  أَْي: ال ﴾يا أيها الرَّ ا أُنزل إليك تخوُّ تراقبنَّ أحداً وال تتركنَّ شيئاً ممَّ

 .مجاهراً به
ا أنزلُت إليك لم تبلِّغ رسالتي يعني: إنَّه إْن ترك بالغ البعض كان كَمْن لم يُبلِّغ ﴾وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴿  .إْن كتمت آية ممَّ
   .أن ينالوك بسوء ﴾لناسوهللا يعصمك من ا﴿
َ ال يَْهِدي القوم الكافرين ﴿ (ال يرشد َمْن كذَّبك ﴾إِنَّ هللاَّ

1086F

1087(. 
 

_______________ 
 )وفي إسناده عطية العوفي وفضيل بن مرزوق ضعيفان. 418ح( 255/1) المعجم الصغير 3510ح(21/4المعجم األوسط )1079(
 وعزاه ابن كثير البن مردويه وفي إسناده الفضل بن المختار منكر الحديث جدا انظر ترجمته في لسان الميزان.)1080(
 ه�ـ)المحقق: محم�د عب�د ال�رزاق حم�زة807المؤل�ف: ن�ور ال�دين عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن س�ليمان الهيثم�ي (المت�وفى:  ) 1739ح( 430/1موارد الظمآن (زوائد ابن حبان ))1081(

ا يل ح�دثنوعزاه ابن كثير البن مردويه وإسناده جيدقال: أخبرنا عبد هللا بن محمد األزدي حدثنا إس�حاق ب�ن إب�راهيم الحنظل�ي أنبأن�ا مؤم�ل ب�ن إس�ماع الناشر: دار الكتب العلمية 
 به--حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 في المخطوط [أشيمه] بزيادة الياء.)1082(
 في إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 1173/4تفسير ابن أبي حاتم  )1083(
 الحافظ متروك)وفي إسناده النضر بن عبد الرحمن قال  الهيثمي في الزوائد:ضعيف وقال: 11663ح( 256/11المعجم الكبير )1084(
 وهو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس قد رواه بالعنعنه،وفي إسناده من لم أجد له ترجمة 79/2ابن مردويه في تفسيره انظر تفسير ابن كثير )1085(
 )312/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ()1086( 
 )328الوجيز للواحدي ( )1087( 



)197( 

 

نِجيَل َوَمآ أُنِزَل إِلَۡيُكم مِّن ﴿ ِب لَۡستُۡم َعلَٰى َشۡيٍء َحتَّٰٮتُقِيُموْا ٱلتَّۡوَرٰٮةَ َوٱۡإلِ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ بُِّكۡمۗ َولَيَِزيَدنَّ َكثِيرٗ  قُۡل يَٰ آ ا مِّ رَّ ۡنهُم مَّ
نٗ  بَِّك طُۡغيَٰ فِِريَن ۖا ا َوُكۡفرٗ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن رَّ  ﴾٦۸فََال تَۡأَس َعلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ

 
 .ـ اآلية  )قل يا أهل الكتاب  :(قوله تعالى

ج�اء راف�ع وس�الم ب�ن مش�كم ومال�ك ب�ن  «: ق�العب�اس  ع�ن اب�نروى ابن جرير وابن أبي ح�اتم  ]ك[ .427
بل�ى ولك�نكم   «: ق�التزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ حمد ألست يا م: قالواالصيف ف

فإن�ا نأخ�ذ بم�ا ف�ي أي�دينا فإن�ا عل�ى : ق�الوا »أحدثتم وجحدتم بما فيها وكتمتم م�ا أم�رتم أن تبين�وه للن�اس 
(اآلية -﴾قل يا أهل الكتاب لستم على شيء  ﴿:فأنزل هللا،الهدى والحق

1087F

1088(«. 
 

 ]تعليق[ 
وه�و ف�ي ادع�اء اليه�ود أنه�م عل�ى اله�دي ف�أنزل هللا تع�الى تك�ذيب  .المؤلف رحمه هللا س�بباً واح�داً لن�زول ه�ذه اآلي�ة ذكر 

 .�ادعاءهم وأخبرهم أنهم ليسوا على شيء حتى يعملوا بما في أيدههم من كتب هللا المنزلة عليهم وفيها األمر باتباع محمد 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

 ا محمد: يقول تعالى: قل ي
 أي: من الدين﴾يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيءٍ  ﴿
تعملوا بما فيها ومما فيه�ا أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من هللا على األنبياء، و﴾َحتَّى تُقِيُموا التَّْوَراةَ َواإلْنِجيلَ  ﴿

َوَم�ا أُن�زَل إِلَ�ْيُكْم  ﴿ليث ابن أبي س�ليم، ع�ن مجاه�د، ف�ي قول�ه: قال اء بشريعته؛ ولهذا واإليمان بمبعثه، واالقتد �باتباع بمحمد  األمر
 يعني: القرآن العظيم.﴾ِمْن َربُِّكمْ 
أي: ف�ال تح�زن عل�يهم ﴾ِم اْلَك�افِِرينَ فَال تَأَْس َعلَى اْلقَوْ  ﴿تقدم تفسيره ﴾َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُنزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَانًا َوُكْفًرا ﴿وقوله: 

(وال يَهيدنَّك ذلك منهم
1088F

1089(. 
 

َوةٗ  ﴿ ةٗ  لَتَِجَدنَّ أََشدَّ ٱلنَّاِس َعَدٰ َودَّ ٓوْا قال لَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱلَِّذيَن لِّ  لِّلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱۡليَهُوَد َوٱلَِّذيَن أَۡشَرُكوْاۖ َولَتَِجَدنَّ أَۡقَربَهُم مَّ
رَ  يِسيَن َوُرۡهبَانٗ إِنَّا نََصٰ لَِك بِأَنَّ ِمۡنهُۡم قِسِّ  ﴾ ۸۲َال يَۡستَۡكبُِروَن ا َوأَنَّهُۡم ٰىو َذٰ

 
 ولتجدن أقربهم مودة)  ـ اآلية.  :(قوله تعالى

بع�ث  «: قالوابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير  عن سعيدأخرج ابن أبي حاتم  .428
فقدم عل�ى النجاش�ي فق�رأ كت��اب ،كتاب�ا إل�ى النجاش�يوكت�ب مع�ه  عم�رو ب�ن أمي�ة الض�مري �رس�ول هللا 
ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسسين ثم أم�ر جعف�ر  �رسول هللا 

فهم الذين أنزل هللا ف�يهم ،فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع،بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم
 .» )1089F1090(﴾فاكتبنا مع الشاهدين﴿إلى قوله  ﴾مودة  ولتجدن أقربهم﴿ :

إل�ى  بع�ث النجاش�ي ثالث�ين رج�الً م�ن خي�ار أص�حابه «: ق�الب�ن جبي�ر  ع�ن س�عيدوروى ابن أب�ي ح�اتم  .429
(فقرأ عليهم سورة يس فبكوا فنزلت فيهم اآلية �رسول هللا 

1090F

1091(«. 
وإذا سمعوا ما ﴿:شي وأصحابهنزلت هذه اآلية في النجا «: قالهللا  بن الزبير  عن عبدوأخرج النسائي  .430

  .»)1091F1092(﴾الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أنزل إلى
(عباس نحوه أبسط منه عن ابنوروى الطبراني   .431

1092F

1093(. 
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار كلها يشهد بعضها لبعض في كون اآلية نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه عندما  

آن حالهم بأبلغ وصف بأن أعينهم تفيض من الدمع كناية على كمال إيمانهم بما أنزل هللا تعالى على النبي ووصف القر،سمعوا القرآن
ف��ي وف��د  :والث��اني.األول: ف��ي ت��الوة الص��حابة عل��ى النجاش��ي الق��رآن بالحبش��ة.واآلث��ار الت��ي ذكره��ا المؤل��ف تش��تمل عل��ى س��ببين،�

ثم لم�ا ق�رأ عل�يهم الق�رآن أرس�ل ،أرس�ل أص�حابه �ن�زول ه�ذه اآلي�ة ف�النبي وكالهما محمتل في سبب ،�النجاشي عندما أتوا النبي 
 النجاشي وفده فنزلت اآلية في األمرين وهللا تعالى أعلم.

 

_______________ 
 وإسناده ضعيف.  310/6تفسير ابن جرير  1147/4تفسير ابن أبي حاتم  )1088(
 )156/ 3تفسير ابن كثير ()1089( 
 مرسل. 1185/4تفسير ابن أبي حاتم  )1090(
 في إسناده منصور بن أبي المزاحم عن أبي سعيد بن أبي الوضاح وهو إسناد صحيح لكنه مرسل 1185/4تفسير ابن أبي حاتم  )1091(
 لمقدمي ثقة شديد التدليس. )وفي إسناده عمر بن على ا11148ح( 336/6سنن النسائي الكبرى )1092(
)وفي إسناده عبد الجبار بن نافع الضبي قال  العقيلي في الضعفاء: مجهول بنقل الحديث وهو مع الذي قبله والمراسيل الت�ي ذكره�ا اب�ن 12455ح( 55/12المعجم الكبير )1093(

 أبي حاتم تصلح إلثبات سبب النزول



)198( 
 ]تفسير مختصر لآلية[
اشد الناس ،الالم للقسم أى قسما بال لتجدن يا محمد اليهود والمشركين ﴾لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  ﴿

 .عداوة للمؤمنين
وص��ف هللا ش��دة ش��كيمة ،نزل��ت ف��ي النجاش��ي مل��ك الحبش��ة وأصحابه﴾ان��ا نص��ارى  ق��الواج��دن أق��ربهم م��ودة لل��ذين آمن��وا ال��ذين تول ﴿

وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة الع�داوة ،ولين عريكة النصارى وسهولة ميلهم الى اإلسالم،وصعوبة إجابتهم الى الحق،اليهود
 .بل نبه على زيادة عداوتهم بتقديمهم على الذين اشركوا،ؤمنينللم
 .بسبب إن منهم علماء وعبادا،تعليل لقرب مودتهم أى كونهم أقرب مودة ﴾ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا  ﴿
اإلقبال عل�ى و،وفي�ه دلي�ل عل�ى أن التواض�ع :البيض�اويق�ال ،أى يتواض�عون ل�وداعتهم وال يتكب�رون كاليهود ﴾وإنهم ال يس�تكبرون ﴿

 .محمود وان كان من كافر،العلم والعمل واإلعراض عن الشهوات
 أى اذا سمعوا القرآن المنزل على محمد رسول هللا ﴾وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ﴿
 .من أجل معرفتهم إنه كالم هللا وإنه حق،تنهمر منها الدموع أي ﴾ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴿
 .يا ربنا صدقنا بنبيك وكتابك :أى يقولون﴾ولون ربنا آمنا يق ﴿
نزل�ت ه�ذه اآلي�ات ف�ي  :اب�ن عب�اسقال ،الذين يشهدون عل�ى األم�م ي�وم القيام�ة،أى مع أمة محمد عليه السالم﴾فاكتبنا مع الشاهدين  ﴿

 .لوا لحاهمبكوا حتى اخض،النجاشي وأصحابه الذين حين تال عليهم (جعفر بن أبى طالب ) بالحبشة القرآن
وظهر ،وق�د الح لن�ا الص�واب،أى م�ا ال�ذي يمنعن�ا ع�ن اإليم�ان ويص�دنا ع�ن إتب�اع الحق﴾وما لنا ال نؤمن بال وما جاءنا من الح�ق  ﴿

م�ع قي�ام ،ه�ذا انك�ار واس�تبعاد إلنتف�اء اإليم�ان منهم :ف�ي البح�رقال ،ذلك في جواب من عيرهم باإلسالم من اليهود قالوا ؟الحق المنير
 .هو عرفان الحقموجبه و

 .بصحبة الصالحين من عباده األبرار،أى والحال إننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة ﴾ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين  ﴿
 أى جازاهم على إيمانهم وتصديقهم وإعترافهم بالحق ﴾ قالوافأثابهم هللا بما ﴿
 .ال يحولون عنها وال يزولون،فيها أبدا أى ماكثين ﴾جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها ﴿
(جزاء من أحسن عمله وأصلح نينه ،أى ذلك األجر والثواب﴾وذلك جزاء المحسنين ﴿

1093F

1094(. 
 

ُ لَُكۡم َوَال تَۡعتَُدوٓ  ﴿ ِت َمآ أََحلَّ ٱلَّ ُموْا طَيِّبَٰ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَُحرِّ َ َال يُِحبُّ ٱلۡ يَٰ  ﴾۸۷ُمۡعتَِديَن ْاو إِنَّ ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا  :(قوله تعالى
يا رس�ول هللا إن�ي إذا أص�بت اللح�م انتش�رت قال: ف �أن رجالً أتى النبي  «عباس  عن ابنروى الترمذي وغيره  .432

ـ ﴾�أح�ل هللا لك�م يا أيها ال�ذين آمن�وا ال تحرم�وا طيب�ات م�ا ﴿:فأنزل هللا،وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم للنساء
(اآلية

1094F

1095(«.   
أن رجاالً م�ن الص�حابة م�نهم عثم�ان ب�ن مظع�ون  «عباس  عن ابنوأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .433

الش��فار ليقطع��وا م��ذاكيرهم لك��ي تنقط��ع الش��هوة ع��نهم حرم��وا النس��اء واللح��م عل��ى أنفس��هم وأخ��ذوا 
(فنزلت ،ويتفرغوا للعبادة

1095F

1096(«. 
 وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة. .434
 .أبي قالبةو .435
 .ومجاهد .436
 وأبي مالك.   .437
 .والنخعي .438
(والسدي وغيرهم .439

1096F

 أنهم كانوا عشرة منهم ابن مظعون وعلي بن أب�ي طال�ب «وفي رواية السدي  )1097
م�نهم اب�ن مظع�ون وعل�ي واب�ن مس�عود والمق�داد ب�ن األس�ود وس�الم م�ولى أب�ي  «وفي رواية عكرمة  »

      .» بن عمر منهم ابن مظعون وعبد هللا «وفي رواية مجاهد  »حذيفة 
عب�اس  ع�ن اب�نص�الح  ع�ن أب�يكلب�ي عن الوأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير .440

نزلت ه�ذه اآلي�ة ف�ي ره�ط م�ن الص�حابة م�نهم أب�و بك�ر وعم�ر وعل�ي واب�ن مس�عود وعثم�ان ب�ن  «: قال
ويعتزل��وا النس��اء وال  توافقوا أن يَُجبُّ��وا أنفس��هم،والمق��داد ب��ن األس��ود وس��الم م��ولى أب��ي حذيف��ةمظع��ون 

كهيئ�ة  األرضيأكلوا لحما وال دسما ويلبس�وا المس�وح وال ي�أكلون م�ن الطع�ام إال قوت�ا وأن يس�يحوا ف�ي 
(الرهبان فنزلت 

1097F

1098(«. 

_______________ 
 )236/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1094( 
وق���ال: حس��ن غري���ب،ورواه بعض��هم ع���ن عثم��ان ب���ن س��عيد مرس��ال ل���يس في��ه ذك���ر اب��ن عباس،قل���ت:هو ح��ديث ص���حيح عل��ى ش���رج  3054ح 255/5لترم��ذي س��نن ا)1095(

ل�ي أب�و حف�ص ح�دثنا عم�رو ب�ن ع البخاري،والراوي عن عمر ين سعيد أبو عاصم النبيل وهو  ثقة ال يقدح في زيادته إذا لم تخالف من هو أولى من�ه وه�ذا م�ن ه�ذا القبي�ل ق�ال:
 به –الفالس حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن سعد حدثنا عكرمة عن بن عباس 

 وإسناده شديد الضعف.  10/7تفسير ابن جرير )1096(
 وكلها مراسيل وفي أسانيد بعضها ضعف. 7/ 10،11تفسير ابن جرير )1097(
 وإسناده تالف 173تاريخ دمشق/)1098(



)199( 

 

أن عبد هللا بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عن�د النب�ي  «بن أسلم  عن زيدوروى ابن أبي حاتم   .441
المرأت�ه: حبس�ت ض�يفي م�ن أجل�ي؟ ه�و  ق�ال ضيفه انتظ�ارا ل�ه ف فوجدهم لم يطعموا ثم رجع إلى أهله �

كلوا : قالفلما رأى ذلك وضع يده و،هو علي حرام:الضيفقال ف،هو علي حرام :امرأتهقالت ف،حرام علي
يا أيها ال�ذين آمن�وا ال تحرم�وا طيب�ات  :(ثم أنزل هللا،فذكر الذي كان منهم  �ثم ذهب إلى النبي ،بسم هللا

(كمما أحل هللا ل
1098F

1099(«. 
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وهي تشتمل على ثالثة أسباب 

 .فاألول: في رجل من الصحابة كان إذا أكل اللحم ثارت شهوته فحرم اللحم على نفسه
 ل هللا لهم فنزلت اآلية.الثاني في رجال من الصحابة أرادوا أن يتفرغوا للعبادة فحرموا على أنفسهم ما أح :الثاني
 .في قصة ضيف ابن رواحة:الثالث

لعل القول بأنها نزلت في حال ،وقد ذكر اإلمام ابن جرير هذه اآلثار بسياق أطول مما هنا ولم يرجح بعضها لكن 
جاء  «عنه يقول ل وذلك لكثرة شواهده ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي هللاالصحابة عندما أرادوا التفرغ للعبادة أرجح األقو

وها قالثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم ت
أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل قال قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  ؟أين نحن من النبي صلى هللا عليه و سلم قالواف

أنتم «قال فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف.آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداقال و.آخر أنا أصوم الدهر وال أفطرقال و،أبدا
أما وهللا أتي ألخشاكم ل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي  ؟الذين قلتم كذا وكذا

1099F(»فليس مني 

1100(. 
 كما نهي عن التبتل.،�ثبت عن عدة من الصحابة إرادتهم االختصاء للتفرغ للعبادة فنهاهم النبي  وقد 
 على أن عموم اآلية يشمل السببين اآلخرين وغيرهما فال يحل ألحد أن يحرم ما أحل هللا له وال أن يتعدي ما أحل هللا. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
هموا   �كان اناس من أصحاب النبى : قالروى الطبري عن عكرمة  ﴾ت ما أحل هللا لكم يا ايها الذين آمنوا ال تحرموا طيبا ﴿

مبالغة في تركها ،فنزلت هذه اآلية أى ال تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرمناها على انفسنا،بالخصاء وترك اللحم والنساء
 .وتقشفا وتزهدا

 .بتجاوز الحالل الى الحرام،لكمأى وال تتعدوا حدود ما احل هللا  ﴾وال تعتدوا  ﴿
 .سبحانهقال ولهذا ،بدون إفراط وال تفريط،واإلسالم يدعو الى القصد،أى يبغض المتجاوزين الحد﴾إن هللا ال يحب المعتدين  ﴿
ل وبالنساء أى تمتعوا بالمأكل الحال :في التسهيلقال ،أى كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم هللا ﴾وكلوا مما رزقكم هللا حالال طيبا  ﴿

 .إلنه أعظم حاجات االنسان،وإنما خص األكل بالذكر،وغير ذلك
بالتقصير في طاعة هللا ،ال تضيعوا إيمانكم :هذا استدعاء الى (التقوى) بألطف الوجوه كإنه يقول ﴾واتقوا هللا الذي انتم به مؤمنون  ﴿

(لمبالغة في تقوى هللافإن اإليمان بال تعالى يوجب ا،فتكون عليكم الحسرة العظمى،عز وجل
1100F

1101(. 
 

ُم ِرۡجٞس  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إِنََّما ٱۡلَخۡمُر َوٱۡلَمۡيِسُر َوٱۡألَنَصاُب َوٱۡألَۡزلَٰ ۡن َعمَ  يَٰ ِن فَٱۡجتَنِبُوهُ لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن مِّ ۡيطَٰ ِل ٱلشَّ
۹۰  ﴾ 
 

 .ةـ  اآلي)يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر  (:قوله تعالى
المدين���ة وه���م يش���ربون الخم���ر وي���أكلون  �ق���دم رس���ول هللا «: ق���الهري���رة  ع���ن أب���يروى أحم���د  .442

م�ا  :الن�اسق�ال ـ اآلي�ة ف﴾�خم�ر والميس�ر عن اليسألونك  ﴿:فأنزل هللا،عنهما �فسألوا رسول هللا ،الميسر
 أم لمه�اجرين وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من األيام صلى رجل من ا،إثم كبيرقال حرم علينا إنما 

ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال تقرب�وا الص�الة   ﴿:فأنزل هللا آية أغلظ منه�ا،أصحابه في المغرب فخلط في قراءته
ي�ا أيه��ا ال�ذين آمن��وا إنم�ا الخم��ر  ﴿:ث��م نزل�ت آي��ة أغل�ظ م�ن ذل��ك﴾وأن�تم س�كارى حت��ى تعلم�وا م��ا تقول�ون 

الناس يا رسول هللا قتلوا ف�ي س�بيل هللا قال ف،ناانتهينا رب: قالوا ﴾فهل أنتم منتهون ﴿:إلى قوله ﴾والميسر 
وماتوا على فراش�هم وك�انوا يش�ربون الخم�ر وي�أكلون الميس�ر وق�د جعل�ه هللا رجس�ا م�ن عم�ل الش�يطان 

(إلى آخر اآلية    ﴾ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا  ﴿:فأنزل هللا
1101F

1102(«. 
إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل األنص�ار  «: قالعباس  عن ابنوروى النسائي والبيهقي  .443

فلم�ا ص�حوا جع�ل الرج�ل ي�رى األث�ر ف�ي وجه�ه ورأس�ه ،بعض�هم ببعضشربوا فلم�ا أن ثم�ل الق�وم عب�ث 

_______________ 
 منقطع. 1187/4تفسير ابن أبي حاتم  )1099(
 )2/ 7صحيح البخاري ()1100( 
 )236/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1101( 
 )وفي إسناده أبو معشر تقدم ضعفه قال  الهيثمي:وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه. 8605ح( 351/2مسند أحمد   )1102(



)200( 
وهللا ل�و ك�ان ب�ي :فيقول: صنع بي هذا أخي فالن ـ وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ض�غائن ـ فيق�ول،ولحيته

يا أيها الذين آمن�وا   ﴿:فأنزل هللا هذه اآلية،ذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهمرءوفاً رحيماً ما صنع بي ه
ن��اس م��ن المتكفل��ين ه��ي رج��س وه��ي ف��ي بط��ن ف��الن وق��د قت��ل ي��وم قال ف،ـ  اآلي��ة﴾��إنم��ا الخم��ر والميس��ر 

(اآلية﴾ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ﴿:فأنزل هللا،أحد
1102F

1103(«. 
 
 ]تعليق[
 ﴿وهذه اآلية ه�ي آي�ة تح�ريم الخم�ر فحرم�ت الخم�ر بقول�ه تع�الى .أثرين في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا  

يهت�ف اال إن  لما ن�زل تح�ريم الخم�ر ام�ر رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم هاتف�اً قالت سليم  أم وفي المعجم األوسط عن  .﴾ فاجتنبوا
اب�و طلح�ة ي�ا غ�الم احل�ل ع�ن الم�زادة فأهرقه�ا ق�ال منه�ا ش�يء فليهرق�ه الخمر قد حرمت فال تبيعوها وال تبتاعوه�ا وم�ن ك�ان عن�ده 

(فاهرق الناس ومالهم خمر يومئذ اال البسر والتمر
1103F

1104(. 
 سورة البقرة.﴾ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ﴿وقد تقدمت بعض األحاديث في ذكر سبب نزول قول هللا تعالى  
 وفي سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف. 
... فلم�ا أص�بح غ�دا حم�زة عل�ى رس�ول هللا .األث�ر وفي�ه.فروى اإلمام الثعلبي طويالً فيه غرابة أذك�ر من�ه موض�ع الش�اهد 

 مه يا عّم فقد سألت هللا فعفا عنك.: قاليعتذر ف
كلوا وش�ربوا ف�أ،واتخذ عتبان بن مالك طعاما فدعا رجاال من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى له�م رأس بعير: قالوا

فأنش��د س��عد قص��يدة فيه��ا هج��و األنص��ار وفخ��ر ،ثم إنه��م افتخ��روا عن��د عتب��ان وانتس��بوا وتناش��دوا األشعار،الخم��ر حتّ��ى أخ��ذت م��نهم
فانطلق س�عد إل�ى رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه ،فقام رجل من األنصار وأخذ لحيي البعي�ر فض�رب ب�ه رأس س�عد [فش�ّجه ش�ّجة]،لقومه

ف�أنزل هللا تح�ريم الخم�ر ف�ي س�ورة ،اللهم بيّن لن�ا رأي�ك ف�ي الخم�ر بيان�ا وافيا :(عمر رضي هللا عنهقال ري فوسلّم وشكا إليه األنصا
(انتهينا يا ربّ  :عمرقال وذلك بعد غزوة األحزاب بأيام ف﴾يَْنتَهُوَن  -إلى -إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر  ﴿المائدة

1104F

1105(. 
 .غزوة أحدقلت آية المائدة متأخرة ومقتل حمزة في  
الله�م ب�ين لن�ا ف�ي الخم�ر بيان�ا ق�ال لما نزل تحريم الخمر  «:قالوفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  

فدعى عمر رضي هللا عنه فقرئ�ت قال ﴾يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ﴿شافيا فنزلت هذه اآلية التي في سورة البقرة 
ي��ا أيه��ا ال��ذين آمن��وا ال تقرب��وا الص��الة وأن��تم  ﴿لن��ا ف��ي الخم��ر بيان��ا ش��افيا فنزل��ت اآلي��ة الت��ي ف��ي س��ورة النس��اء الله��م ب��ين ق��ال علي��ه ف
فكان منادي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أقام الصالة نادى ان ال يقربن الص�الة س�كران ف�دعى عم�ر رض�ي هللا عن�ه ﴾سكارى

 ﴿بيانا شافيا فنزلت اآلية التي في المائدة فدعى عم�ر رض�ي هللا عن�ه فقرئ�ت علي�ه فلم�ا بل�غ اللهم بين لنا في الخمر قال فقرئت عليه ف
(عمر رضي هللا عنه انتهينا انتهيناقال فقال ﴾فهل أنتم منتهون

1105F

1106(«. 
ق�ال كما ،وفي هذا الحديث كرامة من كرام�ات ول�ي هللا عم�ر ب�ن الخط�اب ال�ذي ك�ان ين�زل الق�رآن مص�دقاً لم�ا ينط�ق ب�ه 

(قد كان يكون في األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب« : صلى هللا عليه و سلمرسول هللا
1106F

1107(«. 
فقاتل بعض��هم ،أن أُناس��اً م��ن المس��لمين ش��ربوها«:كم��ا روى ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة م��ا ذك��ره اإلم��ام اب��ن الج��وزي 

(بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه ا،فنزلت هذه اآلية،وتكلموا بما ال يرضاه هللا من القول،بعضاً 
1107F

1108(«. 
 
ب�أن الخم�ر نزل�ت عل�ى مراح�ل فح�دث للص�حابة وق�ائع أدت إل�ى ن�زول  :ق�القلت وأولى األق�وال وهللا تع�الى أعل�م ب�أن ي 

 التحريم النهائي للخمر، فنزل التحريم حسماً لمادة الوقيعة والبغضاء التي كادت أن تنشب بين الصحابة.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
والميس�ر القم�ار ك�انوا يتق�امرون ب�ه ف�ي ،الخمر جمي�ع األش�ربة الت�ي تسكر :ابن عباسقال ﴾أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر يا  ﴿

 .الجاهلية
 ؟اب�ن عب�اس ومجاه�دقال ،أى االصنام المنصوبة للعبادة واالقداح التي كانت عند سدنة البيت وخدام االص�نام﴾واألنصاب واألزالم  ﴿

 .قداح كانوا يستقسمون بها :واالزالم،ة كانوا يذبحون قرابينهم عندهااألنصاب حجار
 .وخبيث مستقذر من تزيين الشيطان،قذر ونجس تعافه العقول أي ﴾رجس من عمل الشيطان  ﴿
(لتفوزوا بالثواب العظيم ،بعيدين عن هذه القاذورات،أى اتركوه وكونوا في جانب آخر﴾فإجتنبوه لعلكم تفلحون  ﴿

1108F

1109(. 
 

ِب لَ  قُل ﴿ ٓأُْولِي ٱۡألَۡلبَٰ َ يَٰ  ﴾۱۰۰َعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن الَّ يَۡستَِوي ٱۡلَخبِيُث َوٱلطَّيُِّب َولَۡو أَۡعَجبََك َكۡثَرةُ ٱۡلَخبِيِثو فَٱتَّقُوْا ٱلَّ
 

_______________ 
 56/12)المعج�م الكبي�ر 17104ح( 285/8)س�نن البيهق�ي الكب�رى 11151ح( 337/6)قال الذهبي: على شرط مسلم سنن النس�ائي الكب�رى 7219ح( 4/ 158المستدرك )1103(

أنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة أنا حجاج بن منهال نا ربيعة بن كلثوم بن جب�ر ع�ن أبي�ه ع�ن س�عيد ب�ن جبي�ر ع�ن ب�ن  )وإسناده حسن. قال أبو عبد الرحمن النسائي:12459ح(
 به--عباس 

 ) 280/ 4المعجم األوسط ()1104( 
 )143/ 2كشف والبيان عن تفسير القرآن (ال)1105( 
 )53/ 1مسند أحمد بن حنبل ()1106( 
 )15/ 5صحيح البخاري ()1107( 
  )417/ 2زاد المسير ()1108( 
 )237/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1109( 



)201( 

 

 .ـ  اآلية)قل ال يستوي  :(قوله تعالى
فق�ام أعراب�ي ،الخمرذك�ر تح�ريم  �أن النب�ي  « ع�ن ج�ابرأخرج الواحدي واألص�بهاني ف�ي الترغي�ب  .444

فهل ينفع ذلك المال إن عمل�ت في�ه بطاع�ة هللا   إني كنت رجالً كانت هذه تجارتي فاعتقبت منها ماالً : قالف
ق�ل اليس�توي  ﴿: �ف�أنزل هللا تع�الى تص�ديقا لرس�وله   »إن هللا ال يقبل إال الطيب  « �النبي قال تعالى،ف

(ـ اآلية﴾الخبيث والطيب 
1109F

1110(«.  
 
 ]تعليق[
واألثر ف�ي ،وفي�ه بي�ان أن هللا تع�الى طي�ب ال يقب�ل إال الطي�ب.المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآليةذكر  

فالخبي�ث م�ن األم�وال واألق�وال واألعم�ال ،وإن كان في المال لكن اآلية بعمومها تش�مل جمي�ع أن�وع الخبي�ث والطيب ،إسناده ضعف
 .واألشخاص وغير ذلك وهللا تعالى أعلم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ولو أعجب�ك ايه�ا ،ال يتس�اوى الخبي�ث والطي�ب :أى ق�ل ي�ا أيه�ا الرس�ول﴾قل ال يستوي الخبيث والطيب ول�و أعجب�ك كث�رة الخبي�ث  ﴿ 

اللف�ظ ع�ام  :القرطب�يقال ،والرديء والجيد،والمطيع والعاصي،وهو مثل ضربه هللا للتمييز بين الحالل والحرام،السامع كثرة الخبيث
ال يفل�ح وال يتج�ب وال ،فالخبيث من هذا كله،والمعارف من العلوم وغيرها،والناس،واألعمال،يتصور في المكاسب،جميع االمورفي 

الظ�اهر ان الخبي�ث والطي�ب عام�ان فين�درج  :اب�و حي�انق�ال نافع حميد جميل العاقبة و -وان قل  -والطيب ،وان كثر،تحسن له عاقبة
ونظير ه�ذه اآلي�ة قول�ه تع�الى [ والبل�د ،وص�حيح العقائ�د وفاس�ده،وجيد الن�اس ورديئهم،ل وفاس�دهوص�الح العم�،تحتهما المال وحرامه

 .الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال يخرج اال نكدا ]
زوا برض�وان لتفلح�وا وتف�و،أى فاتقوا هللا بأمتثال أوام�ره واجتن�اب نواهي�ه ي�ا ذوي العقول﴾فاتقوا هللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون  ﴿

(والنعيم المقيم،هللا
1110F

1111(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَسۡ  ﴿ ُ  ٴَ لُوْا َعۡن أَۡشيَآَء إِن تُۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم َوإِن تَسۡ  ٴَ يَٰ ُل ٱۡلقُۡرَءاُن تُۡبَد لَُكۡم َعفَا ٱلَّ لُوْا َعۡنهَا ِحيَن يُنَزَّ
ُ َغفُوٌر َحلِيمٞ   ﴾ ۱۰۱ َعۡنهَۗا َوٱلَّ

 
 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا  :(قوله تعالى  

 »ف�الن  «: ق�الرج�ل م�ن أب�ي؟ ق�ال خطب�ة ف  �خط�ب النب�ي  «ب�ن مال�ك  عن أن�سروى البخاري  ]ك[ .445
(ـ اآلية﴾أشياء  ال تسألوا عن ﴿:فنزلت هذه اآلية

1111F

1112(«. 
 ؟م�ن أب�ى :فيقول الرج�ل،اس�تهزاء �كان قوم يس�ألون رس�ول هللا  «: قالعباس  عن ابنوروى أيضاً  .446

ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال تس�ألوا ع�ن  :(ف�أنزل هللا  ف�يهم ه�ذه اآلي�ة ؟أي�ن ن�اقتي :ويقول الرجل تض�ل ناقت�ه
(حتى فرغ من اآلية كلها  )أشياء 

1112F

1113(«. 
(وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة .447

1113F

1114( . 
ي�ا ق�الوا: ﴾ى الن�اس ح�ج البي�ت ول عل� ﴿:لم�ا نزل�ت «: ق�ال عن عل�يوروى أحمد والترمذي والحاكم  .448

ف�أنزل  »ال ول�و قل�ت نع�م لوجب�ت  «: ق�اليا رسول هللا ف�ي ك�ل ع�ام : قالوافسكت  ؟رسول هللا في كل عام
 .»)1114F1115(﴾ال تسألوا عنأشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴿:هللا

(وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة .449
1115F

1116(. 
(وأبي أمامة .450

1116F

1117(. 

_______________ 
حمد بن المنكدر والصحيح محمد ب�ن س�وقة،وفيه م�ن ل�م ومن األخطاء الواقعة في هذه الطبعة وهي كثيرة األخطاء،محمد بن سراقة عن م  170أسباب النزول للواحدي   )1110(

 أجد هل ترجمة إن صحت من غير تحريف.
 )240/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1111( 
 338/6)سنن النس�ائي الكب�رى 13170ح( 206/3)مسند أحمد   3056ح( 256/5)سنن الترمذي 2359ح( 1832/4)صحيح مسلم  4345ح(1689/4صحيح البخاري )1112(

  80/7)تفسير ابن جرير 11154ح(
)وسياقه طوي�ل ع�ن أب�ي الجويري�ة ق�ال 11856ح( 191/6سنن البيهقي  80/7) تفسير الطبري 12695ح( 137/12)المعجم الكبير 4346ح( 1689/4صحيح البخاري )1113(

من الضوال فهو  ضال، قال: ما ترى في الض�وال ؟ ق�ال: م�ن  سمعت أعرابيا من بني سليم سأله ـ يعني بن عباس ـ  عن الضوال؟ فقال: ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل  :«
الن�اس غيري،أفت�رى ل�ي  أكل من الضوال فهو ضال،ثم سكت الرجل وأخذ بن عباس يفتي الناس يق�ول أب�و الجويري�ة:فتوى كثي�رة ال أحفظه�ا فق�ال األعراب�ي:أراك ق�د اص�درت

: ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال تس�ألوا ع�ن   (ل: استغفر هللا وأقرب إليه وأجل ما صنعت،قال: أتدري فيما نزلت ه�ذه اآلي�ة نوبة،قال: ويلك ال تسأل هذه المسألة،قال: وما أشد مسألتك،قا
 حتى فرغ من اآلية كلها وذكر باقي الحديث وفي إسناده الحسن بن مكرم ذكره ابن حبان في الثقات وله ترجمة في تاريخ بغداد.   )أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

خ�رج رس�ول هللا  وه�و غض�بان محم�ار وجه�ه حت�ى جل�س عل�ى المنب�ر، فق�ام إلي�ه رج�ل فق�ال: أي�ن أب�ي ؟ ق�ال: ف�ي   :«بلف�ظ  ع�ن أب�ي هري�رة ق�ال  81/7ر الطبري تفسي)1114(
رآن إمام�ا إن�ا ي�ا رس�ول هللا ح�ديثو عه�د بجاهلي�ة النار،فقام: آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بال ربا وباإلسالم دين�ا وبمحم�د نبي�اً وب�الق

قال  الحافظ ابن كثير:في تفسيره إسناده جيد قلت ويشهد ل�ه  ): يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  (وشرك وهللا يعلم من آباؤنا قال:  فسكن غضبه ونزلت 
 ما قبله. 

)قلت: في إسناده 127ح( 40/1) السنة للمروزي 2884ح(963/2)وقال:  حسن غريب سنن ابن ماجة 814ح( 178/3ترمذي )سنن ال3157ح( 322/2مستدرك الحاكم )1115(
ع التحص�يل ولك�ن للح�ديث عن على أبو البختري،وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يدرك عليا ولم يره كما ص�رح ب�ذلك غي�ر واح�د م�ن أه�ل العلم،انظ�ر ترجمت�ه ف�ي ج�ام

 شواهد ز
 وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف،وله طريق آخر وفي إسناده الحسين بن واقد ثقة له أوهام قاله الحافظ.  82/7تفسير ابن جرير )1116(



)202( 
(وابن عباس .451

1117F

1118(. 
(ال مانع أن تكون نزلت في األمرين وحديث ابن عباس في ذلك أصح إسناداً  :حجرالحافظ ابن قال   

1118F

1119(.   
 
 ]تعليق[
وه�ي تش�تمل عل�ى . وهي آثار ص�حيحة يش�هد بعض�ها ل�بعض .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 ليس من شأنهم السؤال عنها. أشياء �وإن كانت كلها تندرج تحت سؤال الصحابة النبي  ،سببين للنزول األول
م�ا رأي�ت ابن�ا ق�ط أع�ق من�ك  :عب�د هللا ب�ن حذاف�ة أم قال�ت عن سؤال الرجل عن من هو أبوه وفي ص�حيح مس�لم  :فاألول 

(وهللا ل�و ألحقن�ي بعب�د أس�ود للحقت�ه :عبد هللاقال !  ؟أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس
1119F

1120( .
حت��ى  ،�أي��ن ض��لت دابت��ى ي��ا رس��ول هللا إل��ى غي��ر ذل��ك م��ن األس��ئلة الت��ي أزعج��وا به��ا النب��ي  �يس��أل الرج��ل النب��ي  وك��ان ك��ذلك

فس�كت : ق�الرس�وال  �ي�ا رس�ول هللا رض�ينا ب�ال رب�ا و باإلس�الم دين�ا و بمحم�د : قالأغضبوه.فبرك عمر بن الخطاب على ركبتيه 
(عمر ذلكقال حين  �رسول هللا 

1120F

 عن مثل هذه اآلسئلة.. فنهاهم هللا )1121
وقد جمع الحافظ  ؟أنها نزلت في سؤال بعض الصحابة عن فريضة الحو أفي كل عام :والسبب الثاني الذي ذكره المؤلف 

 .بين الحديثين بأن يكون نزلت اآلية في األمرين جميعاً 
 وفي سبب نزولها كذلك غير ما ذكره المؤلف. 
هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أال ترى أن�ه يق�ول : قال، ﴾عن أشياء ال تسألوا﴿ما ذكره ابن جرير عن ابن عباس 

(بعد ذلك:"ما جعل هللا من كذا وال كذا
1121F

1122(. 
إنهم كانوا يسألونه عن اآلي�ات، فنه�وا ع�ن : قالوأما عكرمة فإنه قال: كما أخرج بنفس اإلسناد السابق وفي نفس الحديث  

 يعنى كما سأل قوم صالح صالحاً الناقة وغير ذلك. :قلت﴾  ثم أصبحوا بها كافرينقد سألها قوم من قبلكم ﴿:قالذلك. ثم 
وددن���ا أن هللا تع���الى أِذَن لن���ا ف���ي قت���ال  :وق���ولهم،كم���ا ذك���ر اإلم���ام اب���ن الج���وزي أنه���ا نزل���ت ف���ي تمن���يهم الفرائض 

(ذكره أبو سليمان الدمشقي ،وسؤالهم عن أحبِّ األعمال إِلى هللا،المشركين
1122F

1123(. 
نزلت هذه اآلية من أجل إكثار السائلين رسوَل هللا : قالوأولى األقوال بالصواب في ذلك، قوُل من : مام ابن جريراإلقال  

"هللا ف�رض عل�يكم الح�و"، أف�ي ك�ل ع�ام؟ وم�ا أش�به ذل�ك م�ن ق�ال: المسائَل، كمسألة اب�ن حذاف�ة إي�اه َم�ن أب�وه، ومس�ألة س�ائله إذ  �
 حابة والتابعين وعامة أهل التأويل.المسائل، لتظاهر األخبار بذلك عن الص

وأما القول ال�ذي رواه مجاه�د ع�ن اب�ن عب�اس، فق�وٌل غي�ر بعي�د م�ن الص�واب، ولك�ْن األخب�اُر المتظ�اهرة ع�ن الص�حابة  
والتابعين بخالفه، وكرهنا القوَل به من أجل ذلك. على أن�ه غي�ر مس�تنكر أن تك�ون المس�ئلة ع�ن البحي�رة والس�ائبة والوص�يلة والح�ام 

عاًم�ا  أم عنه من المسائل التي كره هللا لهم السؤال عنها، كما كره هللا لهم المسألة عن الحو:"أكل عام هو،  �انت فيما سألوا النبي ك
واحًدا"؟ وكما كره لعبد هللا بن حذافة مسألته عن أبيه، فنزلت اآلية بالنهي عن المسائل كلِّها، فأخبَر كل مخبر منهم ب�بعض م�ا نزل�ت 

ن أجله، وأجل غيره. وه�ذا الق�ول أول�ى األق�وال ف�ي ذل�ك عن�دي بالص�حة، ألن مخ�ارج األخب�ار بجمي�ع المع�اني الت�ي ُذك�رت اآلية م
(صحاٌح، فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى 

1123F

1124(. 
 .وال مانع أن تكون اآليات نزلت في جميع ذلك وقول ابن عباس محتمل لسياق اآلية :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ان ظه��رت لك��م ،أى ال تس��ألوا الرس��ول ع��ن أم��ور ال حاج��ة لك��م به��ا ﴾ي��ا أيه��ا ال��ذين آمن��وا ال تس��الوا ع��ن أش��ياء ان تب��د لك��م تس��ؤكم ﴿ 

تغمكم ،ان أفت�اكم به�ا وكلفك�م إياه�ا،حتى تسألوه عن تك�اليف ش�اقة عل�يكم �أى ال تكثروا مسألة رسول هللا  :الزمخشريقال ،ساءتكم
في ،أى وان تسألوا ع�ن ه�ذه التك�اليف الص�عبة﴾وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم  ﴿سؤال عنها وتندموا على ال،وتشق عليكم

ال تسألوا عن أشياء في  :ابن عباس في تفسير اآليةقال و(فال تسالوا عنها ،يظهر لكم تلك التكاليف التي تكرهونها،زمان نزول الوحى
ولك�ن إذا ن�زل الق�ران بش�يء  ؟أي�ن أب�يق�ال واما لخبر يسوءكم مثل ال�ذي ،يلزمكم إما لتكليف شرعي،ضمن اإلخبار عنها مساءة لكم

 )وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى!! نقال عن تفسير البحر المحيط 
  تعودوا الى مثلها.فال،وتجاوز عن عقوبتكم األخروية،عفا هللا عن مسائلكم السالفة التي ال ضرورة لها أي ﴾عفا هللا عنها ﴿
 .ولم يعاجلكم بالعقوبة،ولذلك عفا عنكم،أى واسع المغفرة عظيم الفضل واالحسان﴾وهللا غفور حليم  ﴿
 .قالولهذا ،فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها،أى سأل أمثال هذه المسائل قوم قبلكم ﴾قد سألها قوم من قبلكم  ﴿
فاذا ام�روا ،وذلك ان بني اسرائيل كانوا يستفتون انبياءهم ع�ن اش�ياء،م العمل بها كافرينأى صاروا بتركه﴾ثم أصبحوا بها كافرين  ﴿

(بها تركوها فهلكوا
1124F

1125(. 
 

َدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ٱۡلَمۡوُت ِحيَن ٱۡلَوِصيَِّة ٱۡثنَاِن َذَوا عَ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َشهَٰ نُكۡم  ۡدلٖ يَٰ اِن ِمۡن َغۡيِرُكۡم إِۡن َءاَخرَ  أوۡ مِّ
___________________ 

 المصدر السابق عن أبي أمامة وإسناده ال بأس به. )1117(
 وإسناده شديد الضعف.  83/7تفسير ابن جرير )1118(
سبب األول ورد في الصحيح فعند التعارض ال ب�د م�ن اعتم�اده عل�ى أن الجم�ع ب�أن يك�ون نزل�ت ف�ي الس�ببين جميع�ا ممك�ن كم�ا ذك�ر يعني في السبب األول،وال شك أن ال)1119(

 الحافظ
 )93/ 7صحيح مسلم ـ ()1120( 
 )34/ 1صحيح البخاري ()1121( 
 )111/ 11جامع البيان (تفسير الطبري) ()1122( 
 )435/ 2زاد المسير ()1123( 
 )112/ 11لطبري) (جامع البيان (تفسير ا)1124( 
 )240/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1125( 



)203( 

 

ِ إِِن ٱۡرتَۡبتُۡم َال نَ  أَنتُۡم َضَرۡبتُۡم فِي ٱۡألَۡرضِ  لَٰوِة فَيُۡقِسَماِن بِٱلَّ ِصيبَةُ ٱۡلَمۡوِتو تَۡحبُِسونَهَُما ِمۢن بَۡعِد ٱلصَّ بَۡتُكم مُّ ۡشتَِري بِهِۦ فَأََصٰ
َدةَ ا َولَۡو َكاَن َذا ثََمنٗ  ِ إِنَّآ إِذٗ  قُۡربَٰى َوَال نَۡكتُُم َشهَٰ  ﴾  ۱۰٦ا لَِّمَن ٱۡألٓثِِميَن ٱلَّ

 
 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا  شهادة بينكم  :(قوله تعالى  

ي�ا أيه��ا ال�ذين آمن��وا ﴿:عب�اس عنتم�يم ال��داري ف�ي ه��ذه اآلي�ة ع�ن اب��نروى الترم�ذي وض�عفه وغي��ره  .452
وكانا ،وغي��ر ع��دي ب��ن ب��داءب��ريء الن��اس منه��ا غي��ري  «: ق��ال ﴾ش��هادة بي��نكم إذا حض��ر أح��دكم الم��وت 

ل�ه ق�ال وق�دم عليهم�ا م�ولى لبن�ي س�هم ي،نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل اإلسالم،فأتيا الشام لتجارتهما
(بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام

1125F

فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ�ا م�ا ت�رك أهل�ه ،من فضة )1126
فلما ق�دمنا إل�ى ،ره�م ث�م اقتس�مناه أن�ا وع�دي ب�ن ب�داءتميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعن�اه ب�ألف د: قال

فلم�ا ،أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير ه�ذا وم�ا دف�ع إلين�ا غيره
فأتي��ت أهل��ه فخب��رتهم الخب��ر ودفع��ت إل��يهم خمس��مائة دره��م وأخب��رتهم أن عن��د ،أس��لمت تأثم��ت م��ن ذلك

يا  ﴿:فأنزل هللا،فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه فحلف �ول هللا فأتوا به رس،صاحبي مثلها
فقام عمرو بن العاص ورجل آخ�ر  ﴾أن ترد أيمان بعد أيمانهم  ﴿:إلى قوله ﴾أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 

(فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء
1126F

1127(«. 
 :الح�افظ اب�ن حج�رق�ال ،يه غير تميم الداري وعزاه لمقات�ل ب�ن حيانجزم الذهبي بأن تميما النازل ف :تنبيه  

 وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري.
 
 ]تعليق[
ولتعلم أن هذه اآلية فيها من الفقه واألحكام ما ليس هذا الكتاب ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .وم ففيها إثبات الوصية عند الوفاة على المال وغيرهلكن على العم،موضع تفصيله
 وقد ذكر اإلمام ابن جرير رحمه هللا سبباً أخر لنزول هذه اآلية ولكنه ضعفه. 

كان ذلك في رجل تُُوفَّي وليس عنده أحد من أهل اإلسالم، وذلك : قالاآلية كلها، ﴾شهادة بينكم﴿زيد بن أسلم في هذه اآلية:قال : قال
وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم  �سالم، واألرض حرب، والناس كفار، إال أن رسول هللا في أّول اإل

(نُِسخت الوصية وفرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها 
1127F

1128( . 
 وصية. ال تجوز شهادة اليهودي والنصراني  إال في سفر، وال تجوز في سفر إال في: قالعن شريح  :الحافظ ابن كثيرقال  

 شريح، فذكر مثله.قال : قالثم رواه عن أبي ُكَرْيب، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السَّبِيعي 
ال تجوز شهادة أهل الذمة : قالواوقد روي مثله عن اإلمام أحمد بن حنبل، رحمه هللا تعالى. وهذه المسألة من إفراده، وخالفه الثالثة ف

ة فيما بين بعضهم بعًضا. ثم نقل عن الزهري قوله: مضت السنّة أنه ال تجوز شهادة كافر في على المسلمين. وأجازها أبو حنيف
(حضر وال سفر، إنما هي في المسلمين 

1128F

1129(. 
هذا الذي رجحه اإلمام ابن جرير رحمه  .محكمة والراجح أنها محكمة أوكذلك اختلف العلماء في كونها منسوخة :قلت

1129F(هللا

1130(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وظهرت ،أى يا أيها المؤمنون اذا شارف أحدكم على الموت﴾يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ﴿

 .فينبغي أن يشهد على وصيته،عالئمه
لم  إن،إثنان من غير المسلمين أو،أى يشهد على الوصية شخصين عدلين من المسلمين ﴾آخران من غيركم  أوإثنان ذوا عدل منكم  ﴿

 .تجدوا شاهدين منكم
 .ونزل بكم الموت،أى إن أنتم سافرتم فقاربكم األجل ﴾فأصابتكم مصيبة الموت  األرضإن أنتم ضربتم في ﴿
 استحلف عدياً  �وكذا فعل رسول هللا ،ألنه وقت إجتماع الناس،أي توقفونهما من بعد صالة العصر ﴾تحبسونهما من بعد الصالة ﴿

 المنبر بعد العصر عند وتميماً 
أى إن إرتاب بهما الوارث منكم بخيانة  :ابو السعودقال ،أى يحلفان بال إن شككتم وإرببتم في شهادتهما﴾فيقسمان بال ان إرتبتم ﴿

 وحلفوهما بال،وأخذ شيء من التركة فاحبسوهما
أى ال ،دا وال نستبدل بالقسم بال عرضا من الدنياال نحابي بشهادتنا أح :أى يحلفان بال قائلين ﴾ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى  ﴿

 .نحلف بال كاذبين من أجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا

_______________ 
الطبعة  بيروت –الناشر: دار صادر  المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري 112  12[ الـَجاُم ]:   إِناء من فّضة، عربـي صحيح. انظر لسان العرب/)1126(

 15عدد األجزاء:  األولى
) وقال:  غريب وليس إسناده بصحيح،وأبو النضر الذي روى عن محمد بن إسحاق ه�ذا الح�ديث ه�و عن�دي محم�د 3060ح(258/5مذي سنن التر 115/7تفسير الطبري )1127(

) والبيهق��ي ف��ي س��ننه الكب��رى 2628ح( 3ج:1022وق��ال: حس��ن غريب،قلت:إس�ناده حس��ن ك��ذلك أخرج��ه البخ��اري   259/5ب�ن الس��ائب الكلبي،وأخرج��ه الترم��ذي طري��ق آخ��ر 
) وأب����و داود ف����ي س����ننه 12509ح( 12ج:71) المعج����م الكبي����ر  2453ح(339/4) وأب����و يعل����ى ف����ي مس����نده 30ح(4/ 168) وال����دارقطني ف����ي س����ننه 20412ح(165/10
 )3606ح(307/3

 )166/ 11جامع البيان (تفسير الطبري) ()1128( 
 ) هذه اآلثار ينقلها ابن كثير عن ابن جرير.216/ 3تفسير ابن كثير ()1129( 
 )215/ 3( تفسير ابن كثير)1130( 



)204( 
 .إنا إن فعلنا ذلك كنا من اآلثمين،أى وال نكتم الشهادة التي امرنا هللا تعالى بإقامتها ﴾وال نكتم شهادة هللا إنا اذا لمن اآلثمين  ﴿
 .كذبهما في الشهادة أو،أى فإن اطلع بعد حلفهما على خيانتهما ﴾إستحقا إثما  فإن عثر على أنهما ﴿
يقومان مقام الشاهدين ،أى فرجالن آخران من الورثة المستحقين للتركة﴾فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان  ﴿

 وليكونا من اولى من يستحق الميراث،الخائنين
 .من شهادتهما ألنهما خانا،يحلفان بال لشهادتنا أصدق وأولى بالسماع واإلعتبار أي﴾نا أحق من شهادتهما فيقسمان بال لشهادت ﴿
 .إنا اذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين،أى وما اعتدينا فيما قلنا فيهما من الخيانة ﴾وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين ﴿
 .من غير تغيير وال تبديل،ى ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتهاأ ﴾ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ﴿
 أى يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فينفضحوا﴾يخافوا ان ترد أيمان بعد أيمانهم  أو ﴿
 .مرهأأى خافوا ربكم وأطيعوا  ﴾واتقوا هللا واسمعوا ﴿
(وال يرشدهم الى جنته ورحمته،ن عن طاعتهأى وهللا ال يهدي الخارجي ﴾وهللا ال يهدي القوم الفاسقين  ﴿

1130F

1131(. 
 انتهت سورة المائدة

 
 

 ُسوَرةُ األَنَعامِ 
 

َدةۖٗ  ﴿ َذا ٱۡلقُۡرَءاُن ِألُنِذَرُكم بِهِۦ َوَمۢن بَلََغو أَئِنَُّكۡم لَ قُِل ٱ قُۡل أَيُّ َشۡيٍء أَۡكبَُر َشهَٰ ُۖ َشِهيُدۢ بَۡينِي َوبَۡينَُكۡمو َوأُوِحَي إِلَيَّ هَٰ ۡشهَُدوَن أَنَّ َمَع تَ لَّ
هٞ  ٓ أَۡشهَُدو قُۡل إِنََّما هَُو إِلَٰ ِ َءالِهَةً أُۡخَرٰىو قُل الَّ ا تُۡشِرُكوَن  ٱلَّ مَّ ِحٞد َوإِنَّنِي بَِرٓيٞء مِّ  ﴾۱۹َوٰ

 
 .ـ اآلية)قل أي شيء أكبر شهادة  :(قوله تعالى 

جاء النحام بن زيد وق�ردم  «: قالعكرمة عن ابن عباس  أوأخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد  .453
ال إل�ه إال هللا ب�ذلك بعث�ت وإل�ى ذل�ك ق�ال ف،ما نعلم مع هللا إلها غيره يا محمد: قالوابن كعب وبحري بن عمرو ف

(ـ  اآلية﴾قل أي شيء أكبر شهادة  ﴿:فأنزل هللا  في قولهم،أدعو
1131F

1132(«. 
 
 ]تعليق[
 عباس أنها  " نزلت جملة واحدة في ليلة واحدة" سورة األنعام سورة مكية كما روى عن ابن عمر وأنس وابن 
"نزل�ت س�ورة األنع�ام ومعه�ا كوكب�ة م�ن المالئك�ة تس�د  �رس�ول هللا قال : قالأخرج اإلمام الطبراني عن أنس بن مالك  

س�بحان هللا  مابين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتق�ديس واألرض ت�رتو ورس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه و س�لم يق�ول س�بحان هللا العظ�يم
(العظيم 

1132F

1133(. 
 ﴾ ومن األنعام حمولة وفرشاً  ﴿وسميت سورة األنعام لذكر األنعام في عدة مواضع منها كقوله تعالى  
ق�ل أي ش�يء أكب�ر  ﴿ولم أجد سبباً واحداً لنزول السورة جملة وب�دأ المؤل�ف رحم�ه هللا الس�ورة بس�بب ن�زول قول�ه تع�الى  

   .﴾شهادة
لمؤلف أنها نزلت في أفراد من اليهود وهم النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عم�رو وق�د وهذا األثر الذي ذكره ا 

 .ضعف اإلمام ابن جرير هذ األثر ويشهد لذلك أن اآلية مكية
وفي سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف ما أورده اإلم�ام الثعلب�ي ع�ن الكلب�ي " أت�ى أه�ل مك�ة رس�ول ّهللا ص�لى ّهللا علي�ه  

ما وجد ّهللا رسوال غيرك وم�ا ن�رى أح�دا يص�دقك فيم�ا تق�ول ول�و س�ألنا عن�ك اليه�ود والنص�ارى فزعم�وا أن�ه ل�يس ل�ك : الواقوسلّم ف
ُ َش�ِهيٌد بَْينِ�ي ﴿ف�أنزل ّهللا ،عندهم ذكر فأرنا من يشهد أنك رسول ّهللا كما تزعم قُ�ْل أَيُّ َش�ْيٍء أَْكبَ�ُر َش�هاَدةً ف�إن أج�ابوك وإّال فق�ل قُ�ِل هللاَّ

يعن�ي وم�ن بلغ�ه الق�رآن م�ن العج�م  ﴾ بِ�ِه َوَم�ْن بَلَ�غَ ﴿وخ�وفكم ي�ا أه�ل مك�ة ﴾ َوأُوِحَي إِلَيَّ ه�َذا اْلقُ�ْرآُن ِألُْن�ِذَرُكْم ﴿على ما أقول ﴾ بَْينَُكْم وَ 
(وغيرهم 

1133F

1134(. 
ه�ل الش�رك فهو أمر من هللا تعالى لنبيه لتقري�ر التوحي�د ف�ي نف�وس أ،قلت: الخطاب هنا يشمل بعمومه المشركين وغيرهم 

فهي رد عل�ى ك�ل منك�ري األلوهي�ة والربوبي�ة وه�ذا ،والمتأمل في ه�ذه الس�ورة يج�د أنه�ا نزل�ت ف�ي محاج�ات الكف�ار ب�أمور التوحي�د
 .موجود في المشركين كما هو موجود في أهل الكتاب وهللا تعالى أعلم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ة ف�إنَّ أه�ل الكت�اب ينكرون�ك فنزل�ت ه�ذه اآلي�ة أم�ر هللا ائتن�ا ب �أهل مكة للنب�ي قال  ﴾ قل أي شيء أكبر شهادة﴿ َم�ْن يش�هد ل�ك ب�النُّبوَّ

ُ َش�ِهيٌد بين�ي وبي�نكم﴿تعالى محمداً عليه السَّالم أن يسألهم ثمَّ أمر أن يخبرهم فيقول:  أَي: هللا ال�ذي اعت�رفتم بأن�ه خ�الق الس�ماوات  ﴾ هللاَّ
الُمعج�ز بلفظ�ه ونظم�ه  ﴾ وأوح�ي إل�ي ه�ذا الق�رآن﴿ة بإقامة البراهين وإنزال الق�رآن عل�يَّ واألرض والظُّلمات والنُّور يشهد لي بالنُّبوَّ 

ا كان ويكون  فكم  ﴾ ألنذركم﴿وأخباره عمَّ يعني: وَمْن بلغه القرآن من بعدكم فكلُّ َمْن بلغه  ﴾ وَمْن بلغ﴿عقاب هللا على الكفر  ﴾ به﴿ألخوِّ
اآلي�ة  ﴾ ق�ل ال أش�هد﴿استفهام معناه الجحد واِإلنك�ار  ﴾ أإنكم لتشهدون أنَّ مع هللا آلهة أخرى﴿القرآن فكأنما رأى محمد عليه السَّالم قل 

_______________ 
 )242/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1131( 
 وإسناده ضعيف 164/7تفسير ابن جرير  )1132(
 ) 292/ 6المعجم األوسط ()1133( 
 ) ليس له إسناد غير هذا وقد تقدم الكالم عليه140/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1134( 
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)
1134F

1135(. 
 

ٓ أَنفَُسهُۡم َوَما يَۡشُعُروَن  ٴَ َوهُۡم يَۡنهَۡوَن َعۡنهُ َويَنۡ  ﴿  ﴾  ۲٦ۡوَن َعۡنهُۖ َوإِن يُۡهلُِكوَن إِالَّ
 

 .ةـ  اآلي)وهم ينهون عنه وينأون عنه  :(قوله تعالى   
نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي أب�ي طال�ب ك�ان ينه�ي المش�ركين أن  «: قالعباس  عن ابنروى الحاكم وغيره  .454

(ويتباعد عما جاء به �رسول هللا  يؤذوا
1135F

1136(«.  
وك��انوا  �نزل��ت ف��ي عموم��ة النب��ي  «: ق��الوأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن س��عيد ب��ن أب��ي ه��الل  ]ك[ .455

(س عليه في السرفكانوا أشد الناس معه في العالنية وأشد النا،عشرة
1136F

1137(«. 
 
 ] تعليق[
والثاني أنها نزلت في عمومة النب�ي ،فاألول أنها نزلت في أبي طالب.ذكر المؤلف رحمه هللا سببين للنزول عند هذه اآلية 

�. 
وذل�ك إن  .واسمه عب�د من�اف ،نزلت في أبي طالب :مقاتلقال .وقد روى مقاتل أثر أبي طالب بسياق أوضح مما ذكر هنا 

ى ّهللا عليه وسلّم كان عند أبي طالب يدعو إلى اإلسالم فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءا بالنبي صلى ّهللا علي�ه النبي صل
  :أبو طالبقال ف،وسلّم

 .. حتى أوسد في التراب دفينا.وهللا لن يصلوا إليك بجمعهم
 .. وابشر بذاك وقر منك عيونا.فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة

 .. فلقد صدقت وكنت قبل أمينا.ت أنك ناصحيودعوتني وزعم
 .. من خير أديان البرية دينا.وعرضت دينا قد عرفت بأنه

 .. لوجدتني سمحا بذاك يقينا.حذار مسبة أولوال المالمة 
أي يبتع�دون ﴾َويَْن�أَْوَن َعْن�هُ ﴿س�لّم أي يمنعون الن�اس ع�ن أذى النب�ي ص�لى ّهللا علي�ه و﴾ َوهُْم يَْنهَْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ ﴿فأنزل ّهللا تعالى 

(عما جاء له من الهدي فال يصدقونه
1137F

1138(. 
وه�م أنفس�هم ين�أون عن�ه يعن�ى يبتع�دون  �كانوا ينهون الناس أن يؤذوا رس�ول هللا  �فعلى هذا المعنى أن عمومة النبي  

 .عن اتباعه
 .وقد روى أن اآلية نزلت في المشركين عامة 

نزل�ت ف�ي جمل�ة كف�ار مك�ة يعن�ي َوهُ�ْم يَْنهَ�ْوَن الن�اس ع�ن إتب�اع : ق�الوامحمد بن الحنفية والس�دي والض�ّحاك وعن :اإلمام الثعلبيقال 
(محمد واإليمان به ويتباعدون بأنفسهم عنه

1138F

1139(. 
 على قولين.﴾ عنه  ﴿واختلف في المراد بالضمير 

 .عن اتِّباعه :نيوالثا،ينهون عن أذاه :أحدهما.ثم فيه قوالن،�أنها ترجع إلى النبي  :أحدهما
(أنها ترجع إلى القرآن :والقول الثاني

1139F

1140(. 
حماي�ة أب�ي طال�ب وعموم�ة النب�ي  تفقد ثبت� .وهذا العموم يشهد له أحاديث من السنة،حمل اآلية على عمومها أولى :قلت 

فالحمل عل�ى العم�وم ف�ي  .وصدهم عن اتباعه وعن اتباع القرآن �كما ثبتت عدواة كفار قريش للنبي ،له مع ابتعادهم عن اتباعه �
 .هذه اآلية أولى وهللا أعلم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ويبتعدون ،وعن اتب�اع محم�د علي�ه الس�الم،أى هؤالء المشركون المكذبون ينهون الن�اس ع�ن الق�رآن ﴾وهم ينهون عنه وينأون عنه  ﴿

 .هم عنه
فهم قد جمعوا بين  :ابن كثيرقال ،ال أنفسهم وما يشعرون بذلكأى وما يهلكون بهذا الصنيع إ ﴾وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون  ﴿

(وال يعود وباله إال عليهم وما يشعرون،وال يدعون أحدا ينتفع،ال ينتفعون،الفعلين القبيحين
1140F

1141(. 
 

لِمِ  ﴿ ِكنَّ ٱلظَّٰ بُونََك َولَٰ ِ يَۡجَحُدوَن  ٴَ يَن بِ قَۡد نَۡعلَُم إِنَّهُۥ لَيَۡحُزنَُك ٱلَِّذي يَقُولُوَنۖ فَإِنَّهُۡم َال يَُكذِّ ِت ٱلَّ  ﴾  ۳۳ايَٰ
 

_______________ 
 )347الوجيز للواحدي ( )1135( 
)وق��ال: ص��حيح عل��ى ش��رط الش��يخين ول��م يخرج��اه المعج��م الكبي��ر 3229ح(345/2)مس��تدرك الح��اكم 874ح(  5/  10ب��ن منص��ور  س��نن س��عيد 173/7تفس��ير الطب��ري  )1136(

)قل�ت: ف��ي إس��ناده حبي��ب ب��ن أب�ي ثاب��ت وه��و م��دلس ورواه م��رة ع�ن س��عيد ب��ن جبي��ر ع��ن اب�ن عب��اس، وف��ي إس��ناده بك��ر ب�ن بك��ار ل��يس ب��القوي م��ع ت��دليس 12682ح( 133/12
 من سمع ابن عباس ومرة عن ابن عباس من غير واسطة وفي إسناده قيس بن الربيع مختلطحبيب،ورواه مرة ع

 وفي إسناده ابن لهيعة 1277/4تفسير ابن أبي حاتم  )1137(
  )342/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ()1138( 
 )142/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1139( 
 )20/ 3زاد المسير ()1140( 
 )253/ 1نى (صفوة التفاسير ـ للصابو)1141( 



)206( 
 .ـ  اآلية)قد نعلم إنه ليحزنك  :(قوله تعالى   

إن��ا ال نك��ذبك ولك��ن نك��ذب بم��ا جئ��ت  : �للنب��ي ق��ال أن أب��ا جه��ل  « ع��ن عل��يروى الترم��ذي والح��اكم  .456
  .»)1141F1142(﴾فإنهم ال يكذبوك ولكن الظالمين بآيات هللا يجحدون ﴿:فأنزل هللا،به

 
 ]تعليق[
وذلك ألنهم لم يعهدوا ،�ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو يدل على تصديق الكفار للنبي  

 لكن الكبر والعناد للحق دفعهم إلى التكذيب نعوذ بال من العناد على الحق.،عليه كذباً 
 وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 
االخنس البي جهل: يا أبا قال التقي االخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، ف: قالأخرج اإلمام الواحدي عن السدي ف 

أبو جهل: وهللا إن محمدا لصادق وما قال فإنه ليس هنا من يسمع كالمك غيري، ف ؟كاذب أم الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو 
فأنزل هللا تعالى هذه  ؟والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريشكذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء 

(اآلية
1142F

1143(. 
وأخرج اإلمام الواحدي كذلك عن مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كالب كان يكذب النبي  

(ذب وال أحسبه إال صادقا، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية ما محمد من أهل الك: قالفي العالنية وإذا خال مع أهل بيته  �
1143F

1144(. 
لقي رسول ّهللا صلى ّهللا عليه وسلّم أبا جهل فصافحه فلقيه بعض شياطينه  :أبو يزيد المدنيقال اإلمام الثعلبي وقال و 
  :لهقال ف

(ل ّهللا عز وجل هذه اآلية فأنز،وّهللا إني أعلم إنه لصادق ولكنا متى كنا تبعا لعبد مناف: قاليأتيك تصافحه؟ 
1144F

1145(. 
مع جحودهم لنبوته خشية أن تزول  �فهذه ثالثة أسباب غير ما ذكر المؤلف وكلها تدور حول تصديق الكفار للنبي  

 عنهم سيادتهم بين العرب.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
كانوا يقولون إنه ساحر  :الحسنقال ،يهموحزنك وتأسفك عل،أى قد أحطنا علما بتكذيبهم لك ﴾قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ﴿ 

 .وكاهن ومجنون،وشاعر
بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون ،أي فإنهم في دخيلة نفوسهم ال يكذبونك ﴾فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات هللا يجحدون ﴿

(فال تحزن لتكذيبهم ،عن عناد
1145F

1146(. 
 

 
ن َشۡيءٖ ٱۡلَغَدوٰ َوَال تَۡطُرِد ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن َربَّهُم بِ  ﴿ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك  ِة َوٱۡلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوۡجهَهُۥۖ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم مِّ

ن َشۡيءٖ  لِِميَن  َعلَۡيِهم مِّ  ﴾  ٥۲فَتَۡطُرَدهُۡم فَتَُكوَن ِمَن ٱلظَّٰ
 

 .ـ  اآلية)وال تطرد  :(قوله تعالى   
لق�د نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي س�تة أن�ا وعب�د هللا    «: قالص روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقا .457

فوق�ع ف�ي نف�س ،اطردهم فإنا نستحي أن نك�ون تبع�ا ل�ك كهؤالء : �لرسول هللا  قالوابن مسعود وأربعة 
أل���يس هللا  ب���أعلم  ﴿:إل���ى قول���ه )﴾وال تط���رد ال���ذين ي���دعون ربه���م  ﴿:ف���أنزل هللا،م���ا ش���اء هللا �النب���ي 

 .»)1146F1147(﴾بالشاكرين
 �مر المأل من قريش على رسول هللا  «: قالمسعود  عن ابنوالطبراني وابن أبي حاتم  وروى أحمد .458

يا محمد أرضيت بهؤالء أهؤالء َمنَّ هللا عليهم من : قالواف،وبالل وعمار وعنده خباب بن األرت وصهيب
ـ إل��ى ﴾�وا وأن�ذر ب�ه ال�ذين يخ��افون أن يحش�ر ﴿:ف�أنزل هللا ف�يهم الق��رآن،ل�و ط�ردت ه��ؤالء التبعناك ؟بينن�ا
(سبيل المجرمين ﴿:قوله

1147F

1148(﴾ «.          
جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والح�ارث  «: قال عن عكرمةوأخرج ابن جرير .459

ل�و أن اب�ن أخي�ك يط�رد عن�ه : ق�الوام�ن أه�ل الكف�ر إل�ى أب�ي طال�ب ف بن نوفل في أشراف بني عب�د من�اف
ق�ال ف،�فكلم أب�و طال�ب النب�ي ،له عندنا وأدنى التباعنا إي�اه هؤالء األعبد كان أعظم في صدورنا وأطوع

ـ إل�ى ﴾�وأن�ذر ب�ه ال�ذين يخ�افون ﴿:فأنزل هللا،عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظ�ر م�ا ال�ذي يري�دون

_______________ 
) وق�ال: ص�حيح عل�ى ش�رط الش�يخين ق�ال ال�ذهبي: م�ا خرج�ا 3230ح(345/2)ورجح إرساله مستدرك الح�اكم 3064ح( 5/ 261سنن الترمذي  182/7تفسير الطبري  )1142(

 لناجية شيئاً وناجية هو الراوي عن على. 
 )145أسباب النزول للواحدي ( )1143( 
 )145أسباب النزول للواحدي ( )1144( 
 )144/ 4كشف والبيان عن تفسير القرآن (ال)1145( 
 )255/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1146( 
 74) المنتخ��ب 8237ح(66/5) الس��نن الكب��رى للنس��ائي 5393ح(360/3)مس��تدرك الح��اكم 6573ح( 535/14)ص��حيح اب��ن حب��ان 2413ح(  1878/4ص��حيح مس��لم )1147(

 وألفاظهم مختلفة اختالفا يسيرا. 
 وفي إسناده أشعث بن سوار تقدم أنه ضعيف 346/1)حلية األولياء 10520ح(217/10) المعجم الكبير 3985(ح420/1مسند أحمد    )1148(



)207( 

 

ـ وك�انوا ب�الال وعم�ار ب�ن ياس�ر وس�الما م�ولى أب�ي حذيف�ة وص�بيحاً ﴾�أليس هللا بأعلم بالش�اكرين  ﴿:قوله
(مسعود والمقداد بن عبد هللا مولى أسيد وابن

1148F

فأقبل عمر فاعتذر ،وواقد بن عبد هللا الحنظلي وأشباههم)1149
(ـ اآلية﴾وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا  ﴿:فنزل،تهقالمن م

1149F

1150(«. 
جاء األقرع بن حابس وعيينة ب�ن حص�ن  «: قالوأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن خباب  .460

فلم�ا ،وعم�ار وخب�اب قاع�دا ف�ي ن�اس م�ن الض�عفاء م�ن المؤمنين ب�اللمع صهيب و �فوجدا رسول هللا 
إن�ا نري�د أن تجع�ل لن�ا من�ك مجلس�ا تع�رف لن�ا ب�ه : ق�الوافأتوه فخل�وا ب�ه ف،حقروهم �رأوهم حول النبي 

العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه األعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عن�ا 
ـ اآلي�ة ث�م ذك�ر ﴾وال تطرد الذين يدعون ربهم ﴿:فنزلت »نعم  «: قال،نا فاقعد معهم إن شئتفإذا نحن فرغ

يجل�س معن�ا ف�إذا أراد أن  �وكان رس�ول هللا ،ـ اآلي�ة﴾�وك�ذلك فتن�ا بعض�هم بع�ض ﴿قال األقرع وصاحبه ف
(ـ اآلية﴾واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم  ﴿:يقوم قام وتركنا فنزل

1150F

1151( . 
 ذا حديث غريب فإن اآلية مكية واألقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.  ه :ابن كثيرقال 

إن�ا أص�بنا ذنوب�ا : ق�الواف �ج�اء ن�اس إل�ى النب�ي   «: قالوأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان  .461
(ـ اآلية﴾وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا  ﴿:عظاماً فما رد عليهم شيئا فأنزل هللا

1151F

1152(«. 
 
 ]تعليق[
 ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وهي تشتمل على ثالثة أسباب. 
وقد عاتب هللا تعالى نبي�ه ،في طلب كفار قريش تأخير ضعفاء الصحابة وفقراءهم كبراً منهم من أن يجلسوا معهم :ولفاأل 

مكتوم كما سيأتي إن شاء  أم قريش وعنده عبد هللا بن  يكلم واحداً من أشراف �وكان النبي  ﴾ عبس وتولي أن جاءه األعمي ﴿بقوله 
 هللا في سبب نزول سورة عبس. 

وقد ضعف الحافظ ابن كثير هذا السبب ألن إسالمهما مت�أخر ،أنها نزلت في عيينة بن حصن واألقرع بن حابس :والثاني 
 جداً.

يس�ألونه  �فجاء بعض الناس إل�ى النب�ي  ﴾ م عليكموإذا حاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقل سال ﴿متعلق بقوله تعالى  :والثالث 
 بشأن ذنوبهم فأنزل هللا اآلية بشارة لهم برحمة هللا تعالى.

 وهللا تعالى أعلم..ألن اآلية مكية .فأرجح هذه األسباب السبب األول :قلت 
 

 [تفسير مختصر لآليات]
ال�ذين ، تطرد ه�ؤالء الم�ؤمنين الض�عفاء م�ن مجلس�ك ي�ا محمدأى ال﴾وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغدواة والعشى يريدون وجهه  ﴿

 .والدنو من رضاه،يلتمسون بذلك القرب من هللا،يعبدون ربهم دوما في الصباح والمساء
هذا كالتعلي�ل  :الصاويقال أى ال تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم كقول نوح [ إن حسابهم إال على ربي ]  ﴾ما عليك من حسابهم من شيء ﴿

المش�ركون قال�ه وهذا على فرض تسليم ما  -ال تؤاخذ بذنوبهم وال بما في قلوبهم إن ارادوا بصحبتك غير وجه هللا  :والمعنى،لما قبله
 .وإال فقد شهد هللا لهم باإلخالص بقوله [ يريدون وجهه ] -
وقي�ل  ؟ال ه�م بحس�ابك فل�م تط�ردهمال تؤاخذ أنت بحس�ابهم و :والمعنى،وهذا التأكيد لمطابقة الكالم﴾وما من حسابك عليهم من شيء ﴿

 وإنما يرزقك ويرزقهم هللا ربى العالمين.،ليس رزقهم عليك وال رزقك عليهم :والمعنى،إن المراد بالحساب الرزق
وحاشاه من وقوع ذلك منه  -وهذا لبيان األحكام ،أى ال تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين﴾فتطردهم فتكون من الظالمين ﴿

 .وهذا كقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] وقد علم هللا منه أن ال يشرك وال يحبط عمله :القرطبيقال  -سالم عليه ال
 .والشريف بالوضيع،أى ابتلينا الغني بالفقير﴾وكذلك فتنا بعضهم ببعض  ﴿
والس�بق إل�ى ،من هللا عليهم بالهداية،والفقراء أهؤالء الضعفاء :أى ليقول األشراف واألغنياء﴾ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا  ﴿

 .تعالى ردا عليهمقال  ؟ذلك إنكارا واستهزاء كقولهم [ أهذا الذي بعث هللا رسوال ] قالوا! اإلسالم من دوننا 
 واإلستفهام للتقرير،ومن يكفر فيخزيه،أى هللا أعلم بمن يشكر فيهديه﴾أليس هللا بأعلم بالشاكرين  ﴿
نزل��ت ف��ي ال��ذين نه��ى هللا نبي��ه علي��ه الص��الة والس��الم ع��ن  :القرطب��يق��ال  ﴾ن يؤمن��ون بآياتن��ا فق��ل س��الم عل��يكم وإذا ج��اءك ال��ذي ﴿

أى أكرمهم  :ابن كثيرقال الحمد ل الذي جعل في أمتي من آمرني أن أبدأهم بالسالم " قال إذا رآهم بدأهم بالسالم و �فكان ،طردهم
 .إكراما لهم وتطييبا لقلوبهم،بأن يبدأهم بالسالم �كما أمر ،اسعة الشاملة لهموبشرهم برحمة هللا الو،بر السالم عليهم

 .تفضال منه وإحسانا،أى ألزم نفسه الرحمة ﴾ب ربكم على نفسه الرحمة تك ﴿
 .ومن جهالته ركب األمر،أى ال يعلم حالال من حرام :مجاهدقال ،أى خطيئة من غير قصد ﴾أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ﴿
وهو وع�د ب�المغفرة ،فإن هللا يغف�ر ل�ه،وأص�لح عمل�ه،أى ث�م ت�اب م�ن بع�د ذل�ك الذنب ﴾تاب م�ن بع�ده وأص�لح فأن�ه غف�ور رح�يم ثم  ﴿

(والرحمة لمن تاب وأصلح
1152F

1153(. 
 

_______________ 
 في تفسير ابن جرير وابن كثير [المقداد بن عمرو] وهو أصح،وفي المخطوط [المقدام] بالميم.   )1149(
 مرسل ضعيف اإلسناد.  202/7تفسير الطبري  )1150(
 رواية أسباط عن السديوهو من  7/ 201تفسير الطبري )1151(
 مرسل  207/7تفسير الطبري  1300/4تفسير ابن أبي حاتم )1152(
 )259/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1153( 



)208( 
ن قُۡل هَُو ٱۡلقَاِدُر َعلَٰىٓ أَن يَۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذابٗ  ﴿ بَۡأَس ا َويُِذيَق بَۡعَضُكم ۡم ِشيَعٗ يَۡلبَِسكُ  أوۡ ِمن تَۡحِت أَۡرُجلُِكۡم  أوۡ فَۡوقُِكۡم ا مِّ

ِت لََعلَّهُۡم يَۡفقَهُوَن  ُف ٱۡألٓيَٰ  ﴾  ٦٥بَۡعٍضۗ ٱنظُۡر َكۡيَف نَُصرِّ
 

 .ـ اآليات)قل هو القادر  :(قوله تعالى  
ق�ل ه�و  الق�ادر عل�ى أن يبع�ث عل�يكم  ﴿:لم�ا نزل�ت «: ق�الأخرج ابن أبي حاتم عن زيد ابن أس�لم [ك]  .462

ال ترجع��وا بع��دي كف��ارا يض��رب بعض��كم رق��اب بع��ض  « : �هللا  رس��ول ق��ال .ـ اآلي��ة﴾��ع��ذاباً م��ن ف��وقكم 
ال يك�ون ه�ذا أب�دا أن :بعض الن�اسقال ونحن نشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا  ف: قالوا »بالسيوف 

انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو  ﴿:فنزلت،يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون
 .»)1153F1154(﴾حق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمونال

 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر ضعيف اإلسناد 
 :�رس�ول هللا ق�ال ﴾ْوقُِكمْ قُْل هَُو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبَعَث َعلَْيُكْم َع�َذابًا ِم�ْن فَ  ﴿لما نزلت: : قالالحافظ ابن كثير عن جابر قال  

"ه��ذا أيس��ر"، ول��و : قال﴾يَْلبَِس��ُكْم ِش�يًَعا أو ﴿"أع��وذ ب��ال م�ن ذل��ك"  :�رس��ول هللا ق�ال ﴾ِم��ْن تَْح��ِت أَْرُجلُِكمْ  أو ﴿"أع�وذ ب��ال م��ن ذل�ك" 
(استعاذه ألعاذه

1154F

1155( . 
ق�ال .﴾در على أن يبعث عليكم عذابا من ف�وقكم قل هو القا ﴿لما نزلت هذه اآلية : قالوفي البخاري وغيره عن جابر رضي هللا عنه  

يلبس��كم ش��يعا وي��ذيق  أو ﴿.( أع��وذ بوجه��ك )ق��ال .﴾م��ن تح��ت أرجلك��م  أو ﴿ق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه و س��لم ( أع��وذ بوجه��ك). 
(هذا أيسر ) أورسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( هذا أهون قال .﴾بعضكم بأس بعض 

1155F

1156(. 
عن ما سيحدث في األمة من الفرقة وهي عالمة من عالمات النبوة حيث وقع�ت الفرق�ة ف�ي األم�ة في اآلية اإلخبار  :قلت 

 نسأل هللا العفو والعافية.،بما هو مشاهد ومعلوم للجميع
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
بإرس��ال ،إهالككمأن��ه تع��الى ق��ادر عل��ى  :أى ق��ل ي��ا محم��د له��ؤالء الكف��رة﴾ق��ل ه��و الق��ادر عل��ى أن يبع��ث عل��يكم ع��ذابا م��ن ف��وقكم  ﴿ 

 .وكالرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما فعل بمن قبلكم،وما تلقيه البراكين من األحجار والحمم،الصواعق من السماء
 .بالخسف والزالزل والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين﴾من تحت أرجلكم  أو ﴿
أى يخلطك��م فرق��ا  :البيض��اويقال ،متح��زبين يقات��ل بعض��كم بعض��اأى يجعلك��م فرق��ا  ﴾يلبس��كم ش��يعا وي��ذيق بعض��كم ب��أس بع��ض  أو ﴿

والك��ل متق��ارب ،أى يب��ث ف��يكم األه��واء المختلف��ة فتص��يرون فرقا :اب��ن عب��اسق��ال فينش��ب القت��ال بي��نكم و،متح��زبين عل��ى أه��واء شتى
(والغرض منه الوعيد

1156F

1157(. 
 

نَهُم بِظُۡلٍم أُوْ  ﴿ ۡهتَُدوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َولَۡم يَۡلبُِسٓوْا إِيَمٰ ٓئَِك لَهُُم ٱۡألَۡمُن َوهُم مُّ  ﴾  ۸۲لَٰ
 

 .اآلية - )الذين آمنوا اآلية  (:قوله تعالى  
حم�ل رج�ل م�ن الع�دو عل�ى  «ق�ال: [ك] أخرج ابن أبي حاتم عنعبيد هللا  ب�ن زح�ر عنبك�ر ب�ن س�وادة   .463

رس�ول هللا ق�ال ف ؟بعد هذا أينفعني اإلسالمقال ثم حمل فقتل آخر ثم  المسلمين فقتل رجالً ثم حمل فقتل آخر
: ق�الفضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل عل�ى أص�حابه فقت�ل رج�الً ث�م آخ�ر ث�م آخ�ر ث�م قت�ل  »نعم    « : �

(الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم ﴿:فيرون أن هذه اآلية نزلت فيه
1157F

 .»ـ اآلية﴾)1158
 
 ]تعليق[
وه�و م�ع  ،ولم يذكره اإلمام الواح�دي وال أكث�ر أه�ل التفس�ير،يةذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآل 

"فيرون أن هذه اآلية نزلت فيه " ليست صريحة في إثب�ات س�بب الن�زول وم�ا ه�و الم�راد بقول�ه "ي�رون"  :ذلك مرسل اإلسناد وقوله
 فيها خالف بين العلماء إذا وقعت من التابعين..التابعين أم هل الصحابة 

ش�ق ذل�ك عل�ى أص�حاب رس�ول  ﴾ الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَم�انَهُْم بِظُْل�مٍ ﴿لما نزلت : قالعن عبد هللا  وفي البخاري ومسلم 
ي�ا بن�ي ال تش�رك ب�ال إن  :لقم�ان البن�هق�ال "ليس هو كم�ا تظن�ون إنم�ا ه�و كم�ا  :�رسول هللا قال ف ؟أينا ال يظلم نفسه: قالواو �هللا 

(الشرك لظلم عظيم"
1158F

1159(. 
فاآلي��ة توض��ح أن الم��ؤمن ال��ذي ل��م يخل��ط إيمان��ه بظل��م أي بش��رك فه��و موع��ود ب��األمن عل��ى ق��در إيمان��ه ف��ي ال��دنيا  :ل��تق 

_______________ 
 مرسل ضعيف اإلسناد 225/7تفسير الطبري  1312/4تفسير ابن أبي حاتم   )1154(
 )270/ 3تفسير ابن كثير ()1155( 
 )71/ 6صحيح البخاري ()1156( 
 )261/ 1صابونى (صفوة التفاسير ـ لل)1157( 
 مرسل. 1333/4تفسير ابن أبي حاتم   )1158(
 )172/ 4صحيح البخاري ()1159( 



)209( 

 

 واآلخرة.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أى لم يخلطوا إيمانهم بشرك ﴾الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم  ﴿
(على هداية ورشادأى لهم األمن من العذاب وهم  ﴾لهم األمن وهم مهتدون  أولئك ﴿

1159F

1160(. 
 

َ َحقَّ قَۡدِرِهۦٓ إِۡذ  ﴿ ُ َعلَٰى بََشرٖ  قالواَوَما قََدُروْا ٱلَّ ن َشۡيءٖۗ  َمآ أَنَزَل ٱلَّ َب ٱلَِّذي َجآَء بِهِۦ ُموَسٰى  مِّ قُۡل َمۡن أَنَزَل ٱۡلِكتَٰ
ُۖ ثُمَّ ۖا َوُعلِّۡمتُم َن َكثِيرٗ لِّلنَّاِسۖ تَۡجَعلُونَهُۥ قََراِطيَس تُۡبُدونَهَا َوتُۡخفُوى ا َوهُدٗ نُورٗ  ا لَۡم تَۡعلَُمٓوْا أَنتُۡم َوَالٓ َءابَآُؤُكۡمۖ قُِل ٱلَّ مَّ

 ﴾  ۹۱َذۡرهُۡم فِي َخۡوِضِهۡم يَۡلَعبُوَن 
 

 .ـ اآلية)وما قدروا هللا  (:قوله تعالى   
فخاص�م ،الصيف له مال�ك ب�نقال جاء رجل من اليهود ي«: قالبن جبير  عن سعيدأخرج ابن أبي حاتم  .464

أنش�دك بال�ذي أن�زل الت�وراة عل�ى موس�ى ه�ل تج�د ف�ي الت�وراة إن هللا ي�بغض  « :ل�ه النب�يقال ف �النبي 
أص�حابه: ويح�ك قال ف،ما أنزل هللا على بشر م�ن ش�يء: قالالحبر السمين ـ وكان حبراً سميناً ـ فغضب و

(ـ اآلية﴾وما قدروا هللا حق قدره  ﴿:فأنزل هللا،وال على موسى
1160F

1161(«. 
(عن عكرمةوأخرج ابن جرير نحوه  .465

1161F

1162(. 
 .وتقدم حديث آخر في سورة النساء

وهللا م�ا أن�زل هللا م�ن :اليه�ودقال�ت  «: ق�الوأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عب�اس  .466
(فأنزلت،السماء كتاباً 

1162F

1163(«. 
 
 ]تعليق[
أن اآلية نزلت في مالك ب�ن الص�يف وه�و حب�ر ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما  يدالن على  

 والثاني في قوم من اليهود. .من أحبار اليهود
 وقد وردت عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 
ها مش�ركو قال : قال ﴾ ما انزل هللا على بشر من شيء قالواما قدروا هللا حق قدره إذا ﴿ :فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد 

(قريش
1163F

1164(. 
: قالواجاء ناس من اليهود إلى النبي صلى ّهللا عليه وسلّم وهو محتب و :لثعلبي عن محمد بن كعب القرضيوعند اإلمام ا 

يَْسئَلَُك أَْه�ُل ﴿فأنزل ّهللا عز وجل  يا أبا القاسم أال تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى (عليه السالم) ألواحا يحملها من عند ّهللا؟
لَ  م�ا أن�زل ّهللا علي�ك وال : ق�الاآلي�ة. فج�اء رج�ل م�ن اليه�ود ف ﴾َعلَْيِهْم ِكتاباً ِمَن السَّماِء فَقَْد َسأَلُوا ُموسى أَْكبََر ِمْن ذلِ�َك  اْلِكتاِب أَْن تُنَزِّ

(على موسى وال على عيسى وال على أحد شيئا. فأنزل ّهللا هذه اآلية 
1164F

1165(. 
1165F( المقالةئل بهذه وهو قا،إنها نزلت في فحاص بن عازورا :كما أخرج عن السدي 

1166( . 
فاآلي�ة .فهذا مم�ا يحتمل�ه عم�وم اآلي�ة،قوم من الكفارفي  أوعلى عمومهم  أوسواء نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم  :قلت 

وه�ذا منته�ي ،نزلت رداً لدعاء اليهود والكفار بأن هللا تعالى لم ينزل عل�ى بش�ر م�ن ش�يء م�ن الكت�ب الت�ي فيه�ا اله�دي والن�ور للخلق
رة م��نهم ف��ألزمهم هللا تع��الى م��ا ف�روا م��ن اإلق��رار ب��ه م��ن إثب�ات الرس��الة بأن��ه أن��زل كتاب��اً عل�ى موس��ى علي��ه الس��الم في��ه ه��دًى المك�اب
وكثيراً في القرآن ما يقرن هللا تعالى بين القرآن والتواراة التي أنزلت على موسى وذلك كقوله تعالى في سورة األحق�اف عل�ى ،ونور

وذلك الشتمال كل م�ن الكت�ابين عل�ى األحك�ام واألوام�ر ،يعنى من بعد كتاب موسى﴾تاباً أنزل من بعد موسىإنا سمعنا ك ﴿لسان الجن 
 وهللا تعالى أعلم .والنواهي والمواعظ، على العكس من اإلنجيل فإنه في الغالب مواعظ فقط

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .عظموه حق تعظيمهوال ،أى ما عرفوا هللا حق معرفته ﴾وما قدروا هللا حق قدره  ﴿
والقائلون ه�م إلي�ه ود اللعن�اء تفوه�وا به�ذه العظيم�ة ،أى حين أنكروا الوحي وبعثه الرسل ﴾ما أنزل هللا على بشر من شيء  قالواإذ  ﴿

 مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السالم،الشنعاء
نورا ،يا محمد لهؤالء المعاندين: من أنزل التوراة على موس�ى أى قل ﴾قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس  ﴿

 ؟يستضاء به وهداية لبنى إسرائيل
تب�دون منه�ا م�ا تش�اءون وتخف�ون م�ا ،أى تكتبون�ه ف�ي ق�راطيس مقطع�ة وورق�ات مفرقة ﴾تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  ﴿

_______________ 
 )266/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1160( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 267/7تفسير ابن جرير  1342/4تفسير ابن أبي حاتم   )1161(
 المصدر السابق مرسل ضعيف. )1162(
 فوفيه انقطاع وضع  268/7تفسير ابن جرير )1163(
 )1341/ 4تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1164( 
 )168/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1165( 
 )168/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1166( 



)210( 
 .ونبوته �ر محمد ومما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أم :الطبريقال ،تشاءون

ما ل�م تعلم�وا ب�ه م�ن قب�ل ان�تم ،أى علمتم يا معشر إليه ود من دين هللا. وهدايته في هذا القرآن ﴾وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وال أباؤكم  ﴿
 .وأباؤكم

يخوض��ون ثم إت��ركهم ف��ي ب��اطلهم ال��ذي ،هللا أن��زل ه��ذا الق��رآن :أى ق��ل له��م ف��ي الج��واب ﴾ق��ل هللا ث��م ذره��م ف��ي خوض��هم يلعب��ون ﴿
 .على إجرامهم وتكذيبهم رسل هللا،وهذا وعيد لهم وتهديد،يهزءون ويلعبون،فيه

 .كتاب مبارك كثير النفع والفائدة  �أى وهذا القرآن الذي أنزل على محمد  ﴾وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴿
 أى يصدق كتب هللا المنزلة كالتوراة واإلنجيل ﴾مصدق الذي بين يديه  ﴿
 .األرضومن حولها وهم سائر أهل ،أى لتنذر به يا محمد أهل مكة ﴾رى ومن حولها الق أم ولتنذر  ﴿
يؤمنون به�ذا الكت�اب لم�ا انط�وى علي�ه م�ن ذك�ر الوع�د ،أى والذين يص�دقون بالحش�ر والنش�ر ﴾والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به  ﴿

 .والتبشير والتهديد،والوعيد
خص الص�الة بال�ذكر ألنه�ا أش�رف  :الصاويقال ،على الوجه االكمل في أوقاتها أى يؤدون الصالة ﴾وهم على صالتهم يحافظون  ﴿

(العبادات
1166F

1167(. 
 

ِ َكِذبًا  ﴿ ِن ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱلَّ ُۗ قال َوَمن  أُوِحَي إِلَيَّ َولَۡم يُوَح إِلَۡيِه َشۡيءٞ قال  أوۡ َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّ َسأُنِزُل ِمۡثَل َمآ أَنَزَل ٱلَّ
ٓئَِكةُ بَاِسطُٓوْا أَۡيِديِهۡم أَۡخِرُجٓوْا أَنفَُسُكُمۖ ٱۡليَۡوَم تُجۡ  َولَۡو تََرىٰٓ  ِت ٱۡلَمۡوِت َوٱۡلَملَٰ لُِموَن فِي َغَمَرٰ َزۡوَن َعَذاَب ٱۡلهُوِن إِِذ ٱلظَّٰ

تِهِۦ تَۡستَۡكبُِروَن  ِ َغۡيَر ٱۡلَحقِّ َوُكنتُۡم َعۡن َءايَٰ  ﴾   ۹۳بَِما ُكنتُۡم تَقُولُوَن َعلَى ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)ومن أظلم  :(قوله تعالى  
أوح�ي إل�ي ول�م ق�ال  أوومن أظلم ممن افت�رى عل�ى هللا  ك�ذبا ﴿ :في قوله عن عكرمةأخرج ابن جرير  .467

نزل�ت ف�ي عب�د هللا ب�ن : ق�ال ﴾سأنزل مثل م�ا أن�زل هللا قال ومن  ﴿ نزلت في مسيلمة: قال﴾يوح إليه شيء
ثم يق�رأ علي�ه فيق�ول: ،ه عزيز حكيم فيكتب غفور رح�يمفيملي علي �سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي 

(سالم ولحق بقريشعن اإلنعم سواء فرجع 
1167F

1168(«. 
وإن كان هللا ينزل�ه فق�د ،إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي«: قالنحوه وزاد  عن السديوأخرج  .468

 .»عليماً حكيماً :فقلت أنا،عليماً  سميعاً  :محمدقال ،أنزلت مثل ما أنزل هللا
 
 ]قتعلي[
وقد رواه اإلمام الواح�دي  .وقد اختصر المؤلف رحمه هللا األثر األول،أورد المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزوله هذه 

كان ق�د تكل�م باالس�الم، ف�دعاه رس�ول  ،نزلت في عبد هللا بن سعد ابن أبي سرح ﴾سأنزل مثل ما أنزل هللاقال ومن ﴿قوله تعالى: : قال
أمالها عليه، فلما انته�ى إل�ى قول�ه  -ولقد خلقنا االنسان من ساللة  -شيئا، فلما نزلت اآلية التي في المؤمنين ذات يوم يكتب له  �هللا 

هك�ذا أنزل�ت  :�رس�ول هللا ق�ال تب�ارك هللا أحس�ن الخ�القين، ف: قالعجب عبد هللا في تفصيل خلق االنسان، ف -ثم أنشأناه خلقا آخر  -
 -وذل�ك قول�ه  ،ق�الن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كم�ا لئ: قالعلي، فشك عبد هللا حينئذ و

(وارتد عن االسالم، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي -سأنزل مثل ما أنزل هللا قال ومن 
1168F

1169(. 
(ألسود العنسى وهو ممن ادعى النبوة وكون اآلية نزلت على هذا السبب ال ينفى عمومها فقد روى كذلك أنها نزلت في ا :قلت 

1169F

1170(. 
وف�ي  :ذك�ر الزه�راوي والمه�دوي أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي النض�ر ب�ن الح�ارث قي�ل :وذكر أبو حيان في البح�ر المح�يط قول�ه 

 والزارعات زرعاً والخابزات خبزاً والطابخات طبخاً والطاحنات طحناً والالقم�ات لقم�اً  :المستهزئين معه ألنه عارض القرآن بقوله
(إلى غير ذلك من السخافات 

1170F

 . انتهي)1171
 فال أحد أظلم من هؤالء.،�كذب بما جاء به النبي  أوفاآلية عامة في كل من ادعى النبوة  
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .فجعل له شركاء وأندادا،استفهام معناه النفي أى ال أحد أظلم ممن كذب على هللا ﴾ومن أظلم من افترى على هللا كذبا  ﴿ 
 .مع أن هللا لم يرسله،واألسود العنسي،كمسيلمة الكذاب،أى زعم أن هللا بعثه نبيا﴾أوحي إلى ولم يوح إليه شيء قال  أو﴿
يماث�ل م�ا أنزل�ه هللا كق�ول الفج�ار [ ل�و نش�اء لقلن�ا مث�ل ه�ذا ] ،أى وم�ن أدع�ى أن�ه س�ينظم كالما ﴾سأنزل مثل م�ا أن�زل هللا قال ومن ﴿
)
1171F

1172(. 
 

َ فَالِقُ  ﴿ ُۖ فَأَنَّٰى تُؤۡ  إِنَّ ٱلَّ لُِكُم ٱلَّ  ﴾  ۹٥فَُكوَن ٱۡلَحبِّ َوٱلنََّوٰىۖ يُۡخِرُج ٱۡلَحيَّ ِمَن ٱۡلَميِِّت َوُمۡخِرُج ٱۡلَميِِّت ِمَن ٱۡلَحيِّو َذٰ
 

_______________ 
 )267/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1167( 
 مرسل ضعيف اإلسناد،وكذلك أثر السدي الذي بعده مرسل وفيه ضعف 273/7تفسير الطبري  )1168(
 )148زول للواحدي ( أسباب الن)1169( 
 )86/ 3زاد المسير ()1170( 
 دار النشر/ دار الفكر 8هـ)عدد األجزاء/ 745وفاة  654(والدة  المؤلف: العالمة أبو حيان األندلسى) 144/ 4تفسير البحر المحيط ـ  ()1171( 
 )267/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1172( 



)211( 

 

 .ـ اآلية)ولقد جئتمونا فرادى  :(قوله تعالى      
ل���ي ال���الت النض���ر ب��ن الح���ارث س���وف تش��فع ق���ال  «: ق��ال ع���ن عكرم���ةأخ��رج اب���ن جري���ر وغي��ره  .469

 .»)1172F1173(﴾شركاء ﴿:ـ إلى قوله﴾ولقد جئتمونا فرداى  ﴿:فنزلت هذه اآلية،والعزي
 
 ] تعليق[
غي�ره ف�ي س�بب  وهو أث�ر مرس�ل ذك�ره عك�رة ول�م أر،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلي�ة 

فاآلي�ة قاطع�ة لحب�ال الش�فاعة الت�ي ادع�ى ،تهقالين نف�س مفهي كس�ابقتها فتش�مل النض�ر وغي�ره م�ن المش�ركين الق�ائل،نزول هذه اآلي�ة
على أنهم كذلك كانوا منكرين للبعث فقولهم على سبيل االستهزاء إذا كان هناك بعث فس�وف ،المشركون أنها ستوصل في يوم القيامة

 هللا تعالى. وهيهات هيهات فقد تقطعت عنهم السبل وتفرقت الطرق فال شافع وال مشفع إال بإذن،تشفع لهم ألهتهم
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
كم�ا ورد ف�ي ،حفاة ع�راة غرال،أى جئتمونا للحساب منفردين عن األهل والمال والول�د ﴾ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة  ﴿

 .كما بدأنا أول خلق نعيده )،الحديث (أيها الناس انكم محشورون إلى هللا حفاة عراة غرال
 .فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب،أى تركتم ما عطيناكم من األموال في الدنيا﴾وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم  ﴿
وال�ذين اعتق�دتم ،أى وما نرى معكم آلهتكم ال�ذين زعم�تم أنه�م يش�فعون لكم ﴾وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴿

 .في استحقاق العبادة،أنهم شركاء ل
 .أى تقطع وصلكم وتشتت جمعكم﴾لقد تقطع بينكم ﴿
(أي ضاع وتالشى ما زعمتوه من الشفعاء والشركاء  ﴾وضل عنكم ما كنتم تزعمون  ﴿

1173F

1174(. 
 

ا بَِغۡيِر ِعۡلمٖۗ َوَال تَُسبُّوْا ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن  ﴿ َ َعۡدَوۢ ِ فَيَُسبُّوْا ٱلَّ ٍة  ِمن ُدوِن ٱلَّ لَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهم َعَملَهُۡم َكَذٰ
ۡرِجُعهُۡم فَيُنَبِّئُهُم بَِما َكانُوْا يَۡعَملُوَن   ﴾  ۱۰۸مَّ

 
 .ـ  اآلية)وال تسبوا  :(قوله تعالى  

فيس��ب الكف��ار ،ك��ان المس��لمون يس��بون أص��نام الكفار «: ق�ال ع��ن قت��ادةعب��د ال��رزاق أنبأن��ا معم��ر ق�ال  .470
(ـ  اآلية﴾هللا وال تسبوا الذين يدعون من دون  ﴿:فأنزل هللا،هللا

1174F

1175(«. 
 

 [تعليق]
فيس�ب  ،وهو يدل على أن المسلمين كانوا يس�بون آل�ه الكف�ار .ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .الكفار هللا سبحانه
ن في آله�ة فمفسدة سب هللا تعالى أعظم من مصلحة الطع " درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح"وفي هذا دليل لقاعدة  

 .الكفار
لنهج�َونَّ رب�ك ! فنه�اهم هللا  أوقالوا: يا محمد، لتنتهين عن س�بِّ آلهتن�ا، «وقد أورد اإلمام الطبري وغيره سبباً آخر فقال:  

)أن يسبوا أوثانهم، فيسبوا هللا عدًوا بغير علم 
1175F

1176)«. 
م�ن الص�حابه. فق�د نه�ي  أولى هللا عليه وس�لم فسواء كانت مسبة ألهتهم من النبي ص ،قلت: كال المعنيين مرادين من اآلية 

 هللا تعالى عن ذلك حتى ال يسب الكفار هللا بسبب سبهم آللهتهم وهللا أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 أى ال تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم ﴾وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا  ﴿
لتنته�ين ع�ن  :ق�ال المش�ركون :قال اب�ن عب�اس ،لعدم معرفتهم بعظمة هللا ،وإعتداءأى فيسبوا هللا جهال  ﴾فيسبوا هللا عدوا بغير علم  ﴿

 لنهجون ربك ! ! فنهاهم هللا أن يسبوا أوثانهم أوسبك آلهتنا 
زين�ا أله�ل الطاع�ة الطاع�ة  :ق�ال اب�ن عباس�ى ،أى كما زينا لهؤالء أعمالهم كذلك زينا لكل أم�ة عمله�م ﴾كذلك زينا لكل أمة عملهم  ﴿

 الكفر الكفروألهل 
)وهو وعيد بالجزاء والعذاب ،فيجازيهم بأعمالهم ،أى ثم معادهم ومصيرهم إلى هللا ﴾ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ﴿

1176F

1177). 
 

نِِهۡم لَئِن َجآَءۡتهُۡم َءايَةٞ  ﴿ ِ َجۡهَد أَۡيَمٰ ِۖ َوَما يُۡشِعُرُكۡم أَنَّهَآ إَِذا َجآَءۡت بِهَاو قُۡل إِنََّما ٱۡألٓيَٰ  ۡؤِمنُنَّ لَّيُ  َوأَۡقَسُموْا بِٱلَّ َال  ُت ِعنَد ٱلَّ
 ﴾ ۱۰۹يُۡؤِمنُوَن 
 

_______________ 
 نحوه. مرسل ضعيف وروي عن السدي  279/7تفسير ابن جرير  )1173(
 )268/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1174( 
 مرسل 309/7تفسير ابن جرير  215/2تفسير الصنعاني  )1175(
 )34/ 12)جامع البيان (تفسير الطبري) (1176(
 )271/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1177(



)212( 
 .ـ  اآليةبال جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ) وأقسموا :(قوله تعالى

ي�ا محم�د تخبرن�ا أن : ق�الواف قريش�اً كلم رسول هللا «: قالبن كعب القرظي  عن محمدأخرج ابن جرير  .471
فأتنا م�ن ،ا يض�رب ب�ه الحج�ر وأن عيس�ى ك�ان يحي�ي الم�وتى وأن ثم�ود له�م الناق�ةكان معه عص موسى

و: ا تجعل لنا الصفا ذهب�ا قال  »أي شيء تحبون أن آتيكم به  « :�رسول هللا قال ف،اآليات حتى نصدقك
إن ش�ئت :ل�هق�ال فق�ام رس�ول هللا ي�دعو فج�اءه جبري�ل ف،نع�م وهللا: ق�الوا »فإن فعل�ت تص�دقوني   «: قال
وأقس�موا  ﴿:ف�أنزل هللا،بح ذهباً فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهمأص

  .» )1177F1178(﴾يجهلون ﴿:ـ إلى قوله﴾بال جهد أيمانهم 
 
 ] تعليق[
وهو يدل على صورة من صور عناد المشركين في اقتراحهم ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 

فأخبر نبيه أنه إذا أنزل عليهم اآليات ثم ل�م يؤمن�وا به�ا فق�د ح�ق عل�يهم الع�ذاب كم�ا ح�ق عل�ى األم�م الس�ابقة مث�ل ثم�ود حي�ث ،ياتاآل
 فكذلك الحال في كفار قريش..أرسل هللا لهم الناقة فجحدوا بها وعقروها فأهلكهم هللا بجحودهم

 : ق�الوا]  4 :[ الش�عراء ﴾إن نش�أ نن�زل عل�يهم م�ن الس�ماء آي�ة   ﴿  وقد ذكر اإلمام العز بن عبد السالم في تفسيره لما نزل 
(فنزلت هذه ،أنزلها عليهم يا رسول هللا ليؤمنوا :المؤمنونقال ف  ،أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين �للرسول 

1178F

1179(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .وأشدها أى حلف كفار مكة بأغلظ األيمان﴾وأقسموا بال جهد أيمانهم  ﴿
 .أمر خارق مما اقترحوه ليؤمنن بها أو،أى لئن جاءتهم معجزة ﴾لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها  ﴿
 .هو القادر على اإلتيان بها دوني،أمر هذه اآليات عند هللا ال عندي :أى قل لهم يا محمد ﴾قل إنما اآليات عند هللا  ﴿
 .علهم إذا جاءتهم ال يصدقون بها!ل،م أيها المؤمنونأي وما يدريك ﴾وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون ﴿
كم�ا ل�م يؤمن�وا بم�ا أن�زل م�ن الق�رآن أول ،أى ونح�ول قل�وبهم ع�ن اإليمان ﴾ونقلب أفئدتهم وأبص�ارهم كم�ا ل�م يؤمن�وا ب�ه أول م�رة  ﴿

ومن أراد ،ه�دى ح�ول قلب�ه ل�ههو هللا ال غيره فمن أراد له ال،وهو استئناف مسوق لبيان أن خالق الهدى والضالل :الصاويقال ،مرة
 هللا شقاوته حول قلبه لها

(يتخبطون ويترددون متحيرين،أى ونتركهم في ضاللهم ﴾ونذرهم في طغيانهم يعمهون  ﴿
1179F

1180(. 
   

ِ َعلَۡيِه إِن ُكنتُم بِ  ﴿ ا ُذِكَر ٱۡسُم ٱلَّ تِهِۦ ُمۡؤِمنِيَن  ٴَ فَُكلُوْا ِممَّ  ﴾  ۱۱۸ايَٰ
 

 .ـ اآليةاسم هللا عليه ) فكلوا مما ذكر  :(قوله تعالى  
ي�ا رس�ول هللا  أنأك�ل : ق�الواف  �أتى ناس إل�ى النب�ي  «: قالعباس  عن ابنروى أبو داود والترمذي  .472

ـ إل��ى ﴾�فكل�وا مم�ا ذك�ر اس�م هللا علي�ه إن كن�تم بآيات�ه م�ؤمنين  ﴿:م�ا نقت�ل وال نأك�ل م�ا يقت�ل هللا ف�أنزل هللا
(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴿:قوله

1180F

1181( ﴾«.        
وإن الش�ياطين ليوح�ون إل�ى أولي�ائهم  ﴿:عب�اس ف�ي قول�ه ع�ن اب�نوأخرج أبو داود والح�اكم وغيرهم�ا  .473

(فأنزل هللا اآلية،ما ذبح هللا ال تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون قالوا«: قال ﴾ليجادلوكم 
1181F

1182(«. 
 ﴾س�م هللا علي�ه وال ت�أكلوا مم�ا ل�م ي�ذكر ا ﴿:لم�ا نزل�ت «: ق�العب�اس  ع�ن اب�نوأخرج الطبراني وغيره  .474

أن خاصموا محمداً فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حالل وما ذبح هللا   أرسلت فارس إلى قريش
(بشمشار

1182F

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم  ﴿:فنزلت هذه اآلية ؟من ذهب ـ يعني الميتة ـ فهو  حرام )1183
(الشياطين: فارس وأولياؤهم قريشقال ـ ﴾ليجادلوكم

1183F

1184(«. 
 
 ]تعليق[

_______________ 
 مرسل وفي إسناده أبو معشر تقدم ضعفه  311/7تفسير ابن جرير )1178(
تحقيق: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم  هـ 660هـ/  578المؤلف: اإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي ) 316سالم ( تفسير العز بن عبد ال)1179( 

 3معدد األجزاء: 1996هـ/  1416الوهبيالناشر: دار ابن حزم ـ بيروتالطبعة األولى: 
 )271/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1180( 
)وقال: صحيح 7573ح( 260/4)المستدرك 3173ح( 2ج:1059)وقال:  حسن غريب سنن ابن ماجة  3069ح( 263/5)سنن الترمذي 2818ح( 101/3أبي داود  سنن )1181(

رققال اإلمام أب�و )قلت:صحيح اإلسناد وله عدة ط12295ح( 11ج:457المعجم الكبير   17/8)تفسير ابن جرير 18675ح( 9ج: 240اإلسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى
 به —حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا سماك عن عكرمة عن بن عباسداود: 

 المصدر السابق عند أبي داود والحاكم وهو من شواهد ما قبله. )1182(
وجاء في حاشية  تفسير الطبري رق شمشير غالب الظن أن الشمشار هو السكين لوروده في الروايات األخرى،والغالب أن الكلمة فارسية،وقد وردت في بعض الط )1183(

،وكأن 13806،هو السكين أو النصل،انظر رقم: )الشمشير  ( أو  )الشمشار  ( ،وتفسيره في خبر آخر يدل على أن )بشمشير  ( : 389: 3شمشار،وفي تفسير ابن كثير  (  12/77
 !هذا كان من عقائد المجوس،أن الميتة ذبيحة هللا،ذبحها بشمشار من ذهب !

 فال أعلم
عن عكرمة مرسال،ولكن فيه ما يوحي بأن هناك خطأ إما في النس�خة لقول�ه ف�ي أثن�اء الح�ديث ق�ال اب�ن عباس،ويؤي�د ذل�ك رواي�ة الطبران�ي حي�ث  16/8تفسير ابن جرير  )1184(

 وإسناده جيد.  11/ 241رواه من نفس الطريق،وفيه ابن عباس في أول اإلسناد المعجم الكبير 



)213( 

 

في كون  �وهي شواهد بعضها لبعض في كون األية نزلت في جدال المشركين للنبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار 
وهذا السبب في نزول هذ األية هو قول عامة أه�ل ،الميتة أولى باألكل ألنه ذبيحة هللا، وهذا من الحجو الواهية فرد هللا عليهم حجتهم

 التفسير.
 

 ر لآليات][تفسير مختص
 .إن كنتم حقا مؤمنين،أى كلوا مما ذبحتم وذكرتم اسم هللا عليه﴾فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنين  ﴿
 ؟بعد أن ذكرتم اسم ربكم عليه عند ذبحه،أى وما المانع لكم من أكل ما ذبحتموه بأيديكم ﴾وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم هللا عليه  ﴿
ووضح لك�م م�ا يح�رم عل�يكم م�ن الميت�ة ،أى وقد بين لكم ربكم الحالل والحرام ﴾لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه  وقد فصل﴿

فم�ا لك�م تس�تمعون إل�ى الش�بهات الت�ي يثيره�ا أع�دأوكم ،فقد أح�ل لك�م م�ا ح�رم أيض�ا،والدم إلخ في آية المحرمات إال في حالة االضطرار
 .؟الكفار

بغي�ر ،ليض�لون الن�اس بتح�ريم الح�الل وتحلي�ل الحرام،أى وإن كثي�را م�ن الكف�ار المجادلين ﴾هوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأ﴿
 .بل بمجرد األهواء والشهوات،شرع من هللا

وفيه وعي�د ،س�نة أوفيحللون ويحرمون بدون دليل شرعي م�ن كت�اب ،أى المجاوزين الحد في اإلعتداء﴾إن ربك هو أعلم بالمعتدين  ﴿
 .لمن اعتدى على حدود هللا،تهديد أكيدو،شديد

ه��ي المعص��ية ف��ي الس��ر  :مجاه��دق��ال ،وس��رها وعالنيتها،أى اترك��وا المعاص��ي ظاهره��ا وباطنها ﴾وذروا ظ��اهر اإلث��م وباطن��ه ﴿
 .ظاهره الزنى مع البغايا وباطنه الزنى مع الصدائق واألخدان :السديقال و،والعالنية

سيلقون في اآلخرة جزاء م�ا ،أى يكسبون اإلثم والمعاصي ويأتون ما حرم هللا ﴾كانوا يقترفون إن الذين يكسبون اإلثم سيجزون بما  ﴿
 .كانوا يكتسبون

 .كالذي يذبح لألوثان،ذكر اسم غير هللا عليه أو،أى ال تأكلوا أيها المؤمنون مما ذبح لغير هللا ﴾وال تأكلوا مما لم يذكر اسم هللا عليه  ﴿
 .منه لمعصية وخروج عن طاعة هللاأى ألن األكل ﴾وإنه لفسق ﴿
لمجادلة ،أى وإن الش��ياطين ليوسوس��ون إل��ى المش��ركين أولي��ائهم ف��ي الض��الل ﴾وأن الش��ياطين ليوح��ون إل��ى أولي��ائهم ليج��ادلوكم  ﴿

 .يعني الميتة ؟أتأكلون مما قتلتم وال تأكلون مما قتل هللا :في قولهم،المؤمنين بالباطل
إنكم إذا ،وس��اعدتموهم عل��ى أب��اطيلهم،أى وإن أطع��تم ه��ؤالء المش��ركين ف��ي اس��تحالل الحرام ﴾وأن أطعتم��وهم إنك��م لمش��ركون  ﴿

ومن حق ذي البصيرة في دينه أال يأك�ل مم�ا ل�م ي�ذكر اس�م ،فقد أشرك به،ألن من اتبع غير هللا تعالى في دينه :الزمخشريقال ،مثلهم
(للتشديد العظيم،هللا عليه كيفما كان

1184F

1185(. 
 

هُ َوَجَعۡلنَا لَهُۥ نُورٗ ا فَأَحۡ تٗ َمن َكاَن َميۡ  أو ﴿ ِت لَۡيَس بَِخاِرجٖ ا يَۡمِشي بِهِۦ يَۡينَٰ ثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلَُمٰ لَِك  فِي ٱلنَّاِس َكَمن مَّ ۡنهَاو َكَذٰ مِّ
فِِريَن َما َكانُوْا يَۡعَملُوَن   ﴾  ۱۲۲ُزيَِّن لِۡلَكٰ

 
 .ـ  اآلية)أومن كان ميتا  :(قوله تعالى

(نزلت في عمر وأبي جهل: قال ﴾أومن كان ميتا فأحييناه  ﴿:في قولهعباس  بنعن اأخرج أبو الشيخ  .475
1185F

1186(. 
(مثله عن الضحاكوأخرج ابن جرير  .476

1186F

1187(. 
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في أن هذه اآلية نزلت في عمر بن الخط�اب وعم�ر ب�ن هش�ام المش�هور ب�أبي جه�ل، وك�ان  

 وكفر أبو جهل فمات بكفره.،فأسلم عمر بن الخطاب فأحياه هللا باإلسالم،حبهما إليهقد دعا هللا أن يؤيد اإلسالم بأ �النبي 
 وقد ذكر أهل التفسير أسباباً أخرى غير ما ذكره المؤلف. 
ابن عباس: يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا قال فأخرج اإلمام الوحدي  أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل.  

فأخبر حمزة بما فعل أبو جه�ل وه�و راج�ع م�ن قنص�ه وبي�ده ،بفرث وحمزة لم يؤمن بعد �هل رمى رسول هللا جهل، وذلك أن أبا ج
قوس، فأقبل غضبان حتى عال أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول:ي�ا أب�ا يعل�ى أم�ا ت�رى م�ا ج�اء ب�ه س�فه عقولن�ا وس�ب آلهتن�ا 

ة م��ن دون هللا، أش��هد أن ال إل��ه إال هللا ال ش��ريك ل��ه، وأن محم��دا عب��ده حم��زة: وم��ن أس��فه م��نكم تعب��دون الحج��ارق��ال  ؟وخ��الف آباءن��ا
(ورسوله، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية

1187F

1188(. 
(وعند أبي حيان أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل  

1188F

1189(. 
(وأبي جهل  �أنها نزلت في النبي  :وذكر مقاتل 

1189F

1190(. 
 هذا هو الحسن وآخرون.قال فر واإلمام ابن الجوزي أنها عامة في كل مؤمن وكاقال و 
ل في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة ومعن�ى اآلي�ة محتم�ل لك�ل م�ا ورد ف�ي أس�باب الن�زول فأحي�ا هللا تع�الى اهذه خمسة أقو :قلت 

_______________ 
 )274/ 1فاسير ـ للصابونى (صفوة الت)1185( 
ى خمسة أقول: وهي أوال: ف�ي عزاه في الدر المنثور البن مردويه وابن المنذر ولم أجد له إسنادا وفي سبب نزول األية أقوال أخرى عدها ابن الجوزي في زاد المسير إل )1186(

وأبي جهل،خامسا عاما في كل مؤمن وضال وكل هذه األسباب إما مراسيل وإما ف�ي   �ي حمزة وأبي جهل،ثانيا:في عمار وأبي جهل  ثالثا: في عمر وأبي جهل رابعا: في النب
 الكتب المفقودة مثل تفسير ابن المنذر وأبي الشيخ

 مرسال 22/8تفسير الطبري  )1187(
 )151أسباب النزول للواحدي ( )1188( 
  )378/ 6البحر المحيط ()1189( 
 )368/ 1تفسير مقاتل بن سليمان ()1190( 



)214( 
 من أحياه هللا باإليمان وأماته هللا بالكفر. لكلفاآلية شاملة ،وأمات أبا جهل وأشياعه بالكفر ،وأصحابه باإليمان �محمد 

 
 ]مختصر لآليةتفسير [
مثل تعالى بأن شبه المؤمن بالحي الذي له نور يتص�رف ،لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين :أبو حيانقال  ﴾من كان ميتا فأحييناه  أو﴿

أعمى ،م�ن ك�ان بمنزل�ة المي�ت أو :والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها، ليظهر الفرق ب�ين الف�ريقين ) والمعن�ى،به كيفما سلك
 .وأنقذه من الضاللة بالقرآن،قلب بالكفر فأحيا هللا قلبه باإليمانال
فيميز ب�ه ب�ين الح�ق ،الذي يتأمل به األشياء،أى وجعلنا له مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء﴾وجعلنا له نورا يمشي به في الناس  ﴿

 .والباطل
ق�ال  ؟ال يع�رف المنق�ذ وال المخل�ص،ت الكف�ر والض�اللةأى كم�ن ه�و يتخ�بط ف�ي ظلم�ا ﴾كمن مثله ف�ي الظلم�ات ل�يس بخ�ارج منه�ا ﴿

 وهو مثل لمن بقي في الضاللة ال يفارقها بحال :البيضاوي
م�ا ك�انوا يعمل�ون ،كذلك حس�نا للك�افرين وزين�ا لهم،أى وكما بقي هذا في الظلمات يتخبط فيها﴾كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون  ﴿

(من الشرك والمعاصي
1190F

1191(. 
 

تٖ َوهَُو ٱلَّ  ﴿ تٖ  ِذٓي أَنَشأَ َجنَّٰ ۡعُروَشٰ تٖ  مَّ ۡرَع ُمۡختَلِفًا  َوَغۡيَر َمۡعُروَشٰ بِهٗ َوٱلنَّۡخَل َوٱلزَّ اَن ُمتََشٰ مَّ ۡيتُوَن َوٱلرُّ بِٖهو أُُكلُهُۥ َوٱلزَّ  ا َوَغۡيَر ُمتََشٰ
 إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن ِرفُوٓ ُكلُوْا ِمن ثََمِرِهۦٓ إَِذٓا أَۡثَمَر َوَءاتُوْا َحقَّهُۥ يَۡوَم َحَصاِدِهۦۖ َوَال تُسۡ 

 ﴾ ۱٤۱ْاو
 

 .ـ  اآلية)وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا  :(قوله تعالى
(كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم تسارفوا ونزلت هذه اآلية«: قالالعالية  عن أبيأخرج ابن جرير  .477

1191F

1192(«.   
(اس ج�دأنه�ا نزل�ت ف�ي ثاب�ت ب�ن ق�يس ب�ن ش�م «جريج  عن ابنوأخرج  .478

1192F

نخل�ة ف�أطعم حت�ى أمس�ى وليس�ت ل�ه  )1193
(ثمرة

1193F

1194(«. 
 
 ]تعليق[
وآت�وا حق�ه ي�وم حص�اده ﴿وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى ،ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية وكالهما مرسل اإلسناد 
 .صدقة غير الزكاة الواجبة أوهل المراد به الزكاة الواجبة ﴾
 .ي المراد بهذا الحق قوالناإلمام ابن الجوزي: وفقال  

وقتادة ف�ي آخ�رين؛ ،وابن الحنفي�ة،وجابر بن زي�د،وطاووس،والحسن،وسعيد بن المسيب،وابن عباس،روي عن أنس بن مالك،أنه الزكاة :أحدهما
 .اآلية محكمة :فعلى هذا

 أم ،وه�ل نُس�خ ذل�ك.ومجاهد،عطاءقاله ،روترك ما سقط من الزرع والثم،وهو إطعام من حضر،أنه حق غير الزكاةُ فرض يوم الحصاد :والثاني
(فهو باقي الحكم،إنه أمر استحباب :فهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا،إنه أمر وجوب :ال؟ إن قلنا

1194F

1195(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
منه�ا ،ن الكرومفخلق لك�م بس�اتين م�،لتعب�دوه وح�ده،أى ه�و ال�ذي أنع�م عل�يكم ب�أنواع النعم ﴾وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات  ﴿

 .لم تعرش األرضومنها متروكات على وجه ،مرفوعات على عيدان
مختلف�ا ثم�ره ،وأن�واع ال�زرع المحص�ل ألن�واع القوت،بم�ا ه�و فاكه�ة وقوت،أى وأنش�أ لك�م ش�جر النخي�ل المثمر ﴾والنخل والزرع مختلف�ا أكل�ه ﴿

 .في اللون والطعم والحجم والرائحة،وحبه
 وغير متشابه في الطعم،أى متشابها في اللون والشكل﴾وغير متشابه  والزيتون والرمان متشابها ﴿
 .إذا ادرك من رطبه وعنبه،أى كلوا أيها الناس من ثمر كل واحد مما ذكر ﴾كلوا من ثمره إذا أثمر  ﴿
ن�ي الزك�اة المفروض�ة ي�وم يع :اب�ن عب�اسق�ال ما تجود به نفوس�كم و،أى اعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد﴾وآتوا حقه يوم حصاده  ﴿

 .يكال ويعلم كيله
المخت�ار ق�ول عط�اء أن�ه نه�ى ع�ن  :الطب�ريقال ،لما فيه من مضرة العقل والبدن،أى وال تسرفوا في األكل﴾وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين  ﴿

(اإلسراف في كل شيء
1195F

1196(. 
 انتهت سورة المائدة

 
 األعرافُسوَرةُ 
 
 

بَنِٓي َءاَدَم ُخُذوْا زِ  ﴿  ﴾  ۳۱ْاو إِنَّهُۥ َال يُِحبُّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن َوَال تُۡسِرفُوٓ َوُكلُوْا َوٱۡشَربُوْا  ينَتَُكۡم ِعنَد ُكلِّ َمۡسِجدٖ يَٰ
 

_______________ 
 )274/ 1تفاسير ـ للصابونى (صفوة ال)1191( 
 صحيح اإلسناد لكنه مرسل 60/8تفسير الطبري  )1192(
  1ج: 40جد نخله أي قطعه انظر مختار الصحاح  )1193(
 مرسل ضعيف اإلسناد 61/8تفسير الطبري  )1194(
  )135/ 3زاد المسير ()1195( 
 )280/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1196( 



)215( 

 

 .ـ  اآلية)يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  :(قوله تعالى
فرجها كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى  «: قالعباس  عن ابنروى مسلم  .479

خ�ذوا زين�تكم عن�د ك�ل مس�جد  ﴿:فنزلت،كله وما بدا من�ه ف�ال أحل�ه أواليوم يبدو بعضه  :وهي تقولخرقة 
(ـ اآليتين﴾قل من حرم زينة هللا  ﴿:ونزلت﴾

1196F

1197(«.  
 
 ] تعليق[

وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص األنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية  .من أطول السور المكية :سورة األعراف
الخلق مروراً بنوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسى عليهم السالم وعلى رسولنا أفضل الصالة والسالم. والسورة تجسد الصراع 

، وفي قصص كل األنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة األرضالدائم بين الحق والباطل وكيف أن الباطل يؤدي إلى الفساد في 
بيان كيد إبليس آلدم وذريته لذا وجه هللا أربعة نداءات متتالية ألبناء آدم بـ (يابني آدم) تظهر لنا الصراع بين الخير والشر و

ليحذرهم من عدوهم الذي وسوس ألبيهم آدم حتى أوقعه في المخالفة ألمر هللا. كما تعرضت السورة الكريمة إلى أصناف البشر فهم 
 أو، والسلبيون الذين هم مقتنعون لكنهم ال ينفذون إما بدافع الخجل على مّر العصور ثالثة أصناف: المؤمنون الطائعون، العصاة

االمباالة وعدم االكتراث. والسلبية هي من أهم المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع واألمة. وجاءت اآلية لتحذرنا أنه علينا ان نحسم 
كأصحاب األعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم  مواقفنا في هذه الحياة ونكون من المؤمنين الناجين يوم القيامة وال نكون

 .وينتظرون أن يحكم هللا فيهم
يحول بين ،وهو سور مضروب بين الجنة والنار ،وسميت السورة (األعراف) لورود ذكر اسم األعراف فيها

دت بهم سيئاتهم عن هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقع: قالف ؟أنه سئل عن أصحاب األعراف«وروى جرير عن حذيفة .أهلهما
 .»فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي هللا فيهم،دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار

وقد بدأت السورة بمعجزة القرآن الكريم على الرسول وأن هذا القرآن نعمة من هللا على اإلنسانية جمعاء فعليهم أن 
ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك فَالَ يَُكن ﴿) .لدارين ويكونوا من الناجين يوم القيامة ومن أهل الجنةيتمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة ا

بُِّكْم َوالَ  ن رَّ ْنهُ لِتُنِذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِيَن* اتَّبُِعوْا َما أُنِزَل إِلَْيُكم مِّ ا تََذكَُّرونَ تَتَّبُِعوْا ِمن ُدونِِه أَْولِيَاء قَ  فِي َصْدِرَك َحَرٌج مِّ - 2آية  ﴾لِيالً مَّ
3)1197F

1198(. 
فقط ،وذكر أن الطواف بالبيت عارياً كان فعل المرأة.﴾يا بني آدم خذوا زينتكم  ﴿وقد بدأ المؤلف رحمه هللا بقوله تعالى  

 .ولكن الصحيح أن الرجال والنساء كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة
يطوفون في الجاهلية عراة إال الحمس والحمس قريش وما ولدت كان الناس  :عروةقال .ففي صحيح البخاري وغيره 

وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه ،وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها
(الحمس طاف بالبيت عريانا

1198F

-اآلية آمرة بأخذ الزينة  فنزلت،. فدل هذا الحديث على أن الرجال والنساء كانوا يطوفون عراة)1199
 شرط من شروط الصالة. وستر العورة كما هو معروف،-والمراد به ستر العورة في الصالة

 ] تفسير مختصر لآلية[
 .طواف أوعند كل صالة ،أى البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها ﴾يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  ﴿
 .بما يضر بالنفس والمال،في الزينة واألكل والشربأى ال تسرفوا  ﴾وكلوا واشربوا وال تسرفوا  ﴿
(أى المتعدين حدود هللا فيما أحل وحرم﴾إنه ال يحب المسرفين  ﴿

1199F

1200(. 
 

ن ِجنٍَّةو إِۡن هَُو إِالَّ نَِذيرٞ  ﴿ بِيٌن  أََولَۡم يَتَفَكَُّروْاۗ َما بَِصاِحبِِهم مِّ  ﴾ ۱۸٤مُّ
 

 ـ  اآلية.)لم يفتكروا  أو :(قوله تعالى
ق�ام عل�ى الص�فا ف�دعا  �ذك�ر لن�ا أن النب�ي  «: ق�ال ع�ن قت�ادةاب�ن أب�ي ح�اتم وأب�و الش�يخ  أخرج ]ك[ .480

إن  :ق�ائلهمقال ف،ي�ا بن�ي ف�الن ي�ا بن�ي ف�الن يح�ذرهم ب�أس هللا ووقائع�هفجعل ي�دعوهم فخ�ذا فخ�ذا  قريشاً 
(صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت

1200F

ة إن ه�و لم يفتكروا ما بصاحبهم م�ن جن� أو﴿:إلى الصباح، فأنزل هللا )1201
  .»)1201F1202(﴾إال نذير مبين

 
 ]تعليق[
 وهو حث لكف�ار ق�ريش عل�ى التفك�ر ف�ي،وهو أثر مرسل اإلسناد،ذكر المؤلف هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية 

_______________ 
) 3947ح(407/2)س�نن النس�ائي الكب�رى 3246ح( 350/2) المستدرك 2701ح(208/4)صحح ابن خزيمة 3028ح( 2320/4صحيح مسلم  160/8تفسير ابن جرير  )1197(

 )وغيرهم.9092ح( 88/5سنن البيهقي الكبرى 
 سورة األعراف  )1198( 
 )200/ 2صحيح البخاري ()1199( 
 )293/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1200( 
ت] أي يُنادي يقال: هَيَّت   )1201(  398  1بالقوم انظرالغريب البن قتيبة/ [يُهَوِّ
 صحيح اإلسناد مرسل. 1624/5تفسير ابن أبي حاتم   )1202(



)216( 
 فكيف يك�ون م�ن ه�ذا حال�ه،المشهور بالشمائل والفضائل قب�ل وبع�د البعث�ة، معروف بالصادق األمين قبل البعثةوهو ال �النبي  حال

 .مجنون أن به مس من الجن
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
ب�ل ه�و رس�ول هللا ،جنون �ليعلموا أنه ليس بمحم�د ،أى أولم يتفكر هؤالء المكذبون بآيات هللا ﴾أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة  ﴿

 زل عليه الذكر إنك لمجنون ] وهذا نفى لما نسبه له المشركون من الجنون في قولهم [ يا أيها الذي ن،حقا أرسله هللا لهدايتهم
 قلب يعقل به ويعي. أولمن كان له لب ،أمره بين واضح،أى ليس محمد إال رسول منذر ﴾إن هو إال نذير مبين  ﴿
 

ِت  لُونََك َعِن ٱلسَّاَعِة أَيَّاَن ُمۡرَسٰٮهَۖا قُۡل إِنََّما ِعۡلُمهَا ِعنَد َربِّۖي َال يَُجلِّيهَا لَِوۡقتِهَآ إِالَّ  ٴَ يَسۡ  ﴿ َوٰ َمٰ هَُوو ثَقُلَۡت فِي ٱلسَّ
ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن  ٴَ يَسۡ  َوٱۡألَۡرِضو َال تَۡأتِيُكۡم إِالَّ بَۡغتَةۗٗ  ِ َولَٰ لُونََك َكأَنََّك َحفِيٌّ َعۡنهَۖا قُۡل إِنََّما ِعۡلُمهَا ِعنَد ٱلَّ

۱۸۷ ﴾ 
 

 .الساعة) ـ اآلية يسألونك عن :(قوله تعالى
 �حمل بن أب�ي قش�ير وس�موأل ب�ن زي�د لرس�ول هللا قال  «: قالج ابن جرير وغيره وابن عباس أخر .481

س��اعة أي��ان ع��ن اليس��ألونك  ﴿:ف��أنزل هللا ؟إن كن��ت نبي��اً كم��ا تق��ول فإن��ا نعل��م م��ا ه��يأخبرن��ا مت��ى الس��اعة 
(ـ اآلية﴾مرساها 

1202F

1203(.  «. 
(قريش ـ فذكر نحوهقالت قال: وأخرج أيضاً عن قتادة  .482

1203F

1204( . 
 
 ]يقتعل[
مت��ى الس��اعة أي مت��ى تق��وم  �وهما ف��ي ق��ول اليه��ود وس��ؤالهم للنب��ي ،ذك��ر المؤل��ف أث��رين ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة 

 وقد جاء هذا في عدة آيات من القرآن.،فرد هللا عليهم بأن علمها إنما هو عند هللا واحده ال يعلم متى تقوم غيره،الساعة
إن بينن�ا «ق�ريش لمحم�د: قال�ت  :ج�ه اإلم�ام الواح�دي وغي�ره ع�ن قت�ادةوفي سبب نزول هذه اآلية سبب آخر وهو ما أخر 

(اآلية - ﴾يسألونك عن الساعة﴿ -فأنزل هللا تعالى  ؟وبينك قرابة فأسر إلينا متى تكون الساعة
1204F

1205(«. 
د ليه�وأن يك�ون الس�ؤال ل فه�ي تحتم�ل ﴾يس�ئلونك﴿ :فتكون اآلية نزلت في اليهود وفي الكفار وهو محتمل م�ن عم�وم قول�ه 

 وهللا تعالى أعلم. .والكفار على حد سواء
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .أى يسألونك يا محمد عن القيامة ﴾يسألونك عن الساعة  ﴿
 .وسميت القيامة (ساعة) لسرعة ما فيها من الحساب ؟أى متى وقوعها وحدوثها ﴾أيان مرساها  ﴿
 .ثم أكد ذلك بقوله،إال هللا سبحانه،قت الذي يحصل قيام القيامة فيهال يعلم الو :أى قل لهم يا محمد﴾قل إنما علمها عند ربي  ﴿
 .فهو العالم بوقتها،أى ال يكشف أمرها وال يظهرها للناس إال الرب سبحانه بالذات ﴾ال يجليها لوقتها إال هو  ﴿
 .ا وأهوالهاأى عظمت على أهل السموات واألرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائده ﴾ثقلت في السموات واألرض  ﴿
 .كأنك كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها،أى يسألونك يا محمد عن وقتها ﴾يسألونك كأنك حفى عنها ﴿
 .أى ال يعلم وقتها إال هللا ألنها من األمور الغيبية التي استأثر بها عالم الغيوب ﴾قل إنما علمها عند هللا ﴿
والحكم��ة ف��ي اخف��اء الس��اعة ع��ن  :اإلم��ام الفخ��رق��ال ! لس��بب ال��ذي ألجل��ه أخفي��ت أى ال يعلم��ون ا﴾ولك��ن أكث��ر الن��اس ال يعلم��ون  ﴿

(وأزجر عن المعصية،فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة،كانوا على حذر منها،أنهم إذا لم يعلموا متى تكون،العباد
1205F

1206(. 
    

 ﴾ ۲۰٤ُموَن فَٱۡستَِمُعوْا لَهُۥ َوأَنِصتُوْا لََعلَُّكۡم تُۡرحَ  َوإَِذا قُِرَئ ٱۡلقُۡرَءانُ  ﴿
 

 .ـ  اآلية)وإذا قرئ القرآن  :(قوله تعالى
وإذا ق�رئ الق�رآن فاس�تمعوا ل�ه وأنص�توا  ﴿:نزل�ت «: ق�الهريرة  عن أبيأخرج ابن أبي حاتم وغيره  .483

 .»)1206F1207( �في الصالة خلف النبي في رفع األصوات ﴾
(ـ اآلية﴾وإذا قرئ القرآن  ﴿:كانوا يتكلمون في الصالة فنزلت  «: قالوأخرج أيضاً عنه  .484

1207F

1208(«. 
(هللا بن مغفل نحوه عن عبدوأخرج  .485

1208F

1209(. 

_______________ 
 وإسناده ضعيف  137/9تفسير الطبري )1203(
قال�ت   :«قتادة ق�ال    ر عنالذي عند ابن جرير ليس نحو مما قال المؤلف،فإن أثر ابن عباس في اليهود،أما أثر قتادة ففي كفار قريش وهو بلفظه عند ابن جرير عن معم )1204(

 ورواية معمر عن قتادة ضعيفة.  137  9تفسير الطبري/ ): يسئلونك كأنك حفي عنها (،إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة،فقال هللا   �قريش لمحمد 
 )153أسباب النزول للواحدي ( )1205( 
 )322/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1206( 
 في إسناده عبد هللا بن عامر القارئ ضعيف 1645/5تم  تفسير ابن أبي حا )1207(
 بإسنادين األول: فيه إبراهيم الهجري قال الحافظ لين الحديث،والثاني فيه عبد هللا بن عامر قال عنه: ضعيف 163/9تفسير ابن جرير  1646/5تفسير ابن أبي حاتم   )1208(
 معاوية بن قرة المزني قال: أحسبه عن عبد هللا،وأبو المقدام ضعيفمن طريق أبي المقدام عن  1646/5تفسير ابن أبي حاتم   )1209(



)217( 

 

(مسعود مثله عن ابنوأخرج ابن جرير .486
1209F

1210(  . 
ش�يئاً كلم�ا ق�رأ  �كان رس�ول هللا ،نزلت هذه اآلي�ة ف�ي فت�ى م�ن األنص�ار «: قالوأخرج عن الزهري  .487

(قرأه
1210F

1211(«. 
يتلقف�ون م�ن ك�انوا   «ق�ال: ب�ن كع�ب  ع�ن محم�دح�دثنا أب�و معش�ر  :سعيد بن منصور في س�ننهقال و .488

وإذا ق��رئ الق��رآن  ﴿:حت��ى نزل��ت ه��ذه اآلي��ة الت��ي ف��ي األع��رافإذا ق��رأ ش��يئاً ق��رأوا مع��ه  �رس��ول هللا 
  .»)1211F1212(﴾فاستمعوا له وأنصتوا

 .ظاهر ذلك أن اآلية مدنية :قلت
 
 ] تعليق[
 .وهي تشتمل ثالثة أسباب للنزول.ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 ويرفعون أصواتهم بالتالوة فنزلت.  �في كونهم كانوا يقرؤن خلف رسول هللا  :األول 
ك��ذا  :ك��م ص��ليتم؟ فيق��ول :فيجيء الرج��ل فيق��ول لص��احبه،أنه��م ك��انوا يتكلم��ون ف��ي ص��التهم أول م��ا فُرض��ت :والث��اني 

(قتادةقاله ،فنزلت هذه اآلية،وكذا
1212F

1213(. 
 . �بما يقرأ به النبي  �قرأ خلف رسول هللا وكان ي ،أنه نزلت في رجل من الصحابه بعينه :الثالث 
 .وقد جاء في سبب نزولها كذلك غير ما ذكره المؤلف رحمه هللا 
ك�ان المش�ركون ي�أتون رس�ول هللا ص�لى ّهللا علي�ه  :سعيد بن المس�يبقال وقال: فأخرج اإلمام الثعلبي وهو السبب الرابع  

1213F(﴾َوإِذا قُِرَئ اْلقُْرآنُ ﴿فأنزل هللا جوابا لهم  ﴾ُعوا لِهَذا اْلقُْرآِن َواْلَغْوا فِيهِ ال تَْسمَ ﴿ :وسلم إذا صلّى فيقول بعضهم لبعض بمّكة

1214(. 
والقاسم بن ،وزيد بن أسلم،وعمرو بن دينار،وعطاء،ومجاهد،سعيد بن جبيرقال  ،أخرجه كذلك:السبب الخامس

(هذا في الخطبة أمر باإلنصات لإلمام يوم الجمعة :وشهر بن حوشب،يسار
1214F

1215(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
واسكتوا عند تالوته إعظاما للقرآن ،أى وإذا تليت آيات القرآن فاستمعوها بتدبر وإمعان ﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  ﴿

 .وإجالال له
(لالكي تفوزوا بالرحمة أي ﴾لعلكم ترحمون ﴿

1215F

1216(. 
 

 انتهت سورة األعراف
 
 

 ُسوَرةُ األَنفَالِ 
 
 

َ َوأَۡصلُِحوْا َذاَت بَۡينُِكۡمۖ وَ لُونَ  ٴَ يَسۡ  ﴿ ُسوِلۖ فَٱتَّقُوْا ٱلَّ ِ َوٱلرَّ َ َوَرُسولَهُۥٓ إِن ُكنتُم َك َعِن ٱۡألَنفَاِلۖ قُِل ٱۡألَنفَاُل ِلَّ أَِطيُعوْا ٱلَّ
ۡؤِمنِيَن   ﴾ ۱مُّ

 
 .اآلية )—( يسألونك عن األنفال :قوله تعالى

من قتل قتيال فل�ه ك�ذا  �النبي قال  «: قالعباس  عن ابنم روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاك .489
وأم�ا الش�بان فس�ارعوا إل�ى القت�ل ،فأما المشيخة فثبت�وا تح�ت الرايات،كذا وكذاوكذا ومن أسر أسيرا فله 

للش��بان أش��ركونا معك��م فإن��ا كن��ا لك��م ردءا ول��و ك��ان م��نكم ش��يء للج��أتم إلين��ا  :المش��يخةقال��ت والغن��ائم ف
 .»)1216F1217(﴾نفال قل األنفال ل والرسولعن األيسألونك  ﴿:فنزلت �بي فاختصموا إلى الن

لم�ا ك�ان ي�وم ب�در قت�ل أخ�ي عمي�ر فقتل�ت ب�ه س�عيد ب�ن  « :ق�الب�ن أب�ي وق�اص  ع�ن س�عدوروى أحمد  .490
فرجع�ت وب�ي م�ا ال يعلم�ه  »اذهب فاطرحه في الق�بض  :«قال ف،�فأتيت به النبي  العاص وأخذت سيفه

_______________ 
كان عبد هللا يقول: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصالة سالم على فالن وسالم على فالن،قال: فجاء القرآن   :«بلفظ عن المسيب بن رافع قال  162  9تفسير الطبري/ )1210(
 وفي إسناده عاصم بن بهدلة قال: الحافظ صدوق له أوهام ونستطيع أن نقول بأن األثر حسن لغيره ): وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (
 مرسل وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف.  163/9تفسير الطبري  )1211(
 وفي إسناده أبو معشر ضعيف باإلضافة إلى إرساله.  )978ح(  181/5سنن سعيد بن منصور )1212(
 )312/ 3زاد المسير ()1213( 
 )322/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1214( 
 )322/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1215( 
 )325/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1216( 
 77/3)وق��ال:  ص��حيح،قلت وق��د اح��تو البخ��اري بعكرم��ة واح��تو مس��لم ب��داود ب��ن أب��ي هند،س��نن أب��ي داود 2594ح( 2/ 143مس��تدرك الح��اكم   181/5تفس��ير الطب��ري )1217(

—حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن بن عب�اسقال اإلمام أبو داود  232/3)شرح معاني اآلثار 12492ح( 291/6)سنن البيهقي الكبرى 2737ح(
 به.



)218( 
 :« �ل�ي النب�ي ق�ال ف،فما ج�اوزت إال يس�يرا حت�ى نزل�ت س�ورة األنفال،لبيإال هللا من قتل أخ�ي وأخ�ذ س�

(اذهب فخذ سيفك
1217F

1218(«. 
ي�ا  :لم�ا ك�ان ي�وم ب�در جئ�ت بس�يف فقل�ت :«ق�ال  ع�ن س�عدوروى أحمد أبو داود والترم�ذي والنس�ائي  .491

عسى :فقلت .»هذا ليس لي وال لك :«قال ف،من المشركين هب لي هذا السيف رسول هللا قد شفى صدري
إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو  :«قال ف �فجاءني الرسول ،أن يعطى هذا من ال يبلي بالئي

(ـ    اآلية﴾نفال عن األيسألونك  ﴿:فنزلتقال  .»لك
1218F

1219( «. 
خم���س بع���د األربع���ة ع���ن ال  �أنه���م س���ألوا النب���ي  :« عن مجاه���د وأخ���رج اب���ن جري���ر ]ك[ .492

(آليةا ـ﴾نفال عن األيسألونك  ﴿:فنزلت،األخماس
1219F

1220(«. 
 
 ]تعليق[
وبخاصة فيما يتعلق ب�الغزوات والجه�اد ف�ي س�بيل ،إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع سورة األنفال  

واإلرش�ادات ،م�ن التش�ريعات الحربية وتض�منت كثي�راً ،فقد عالجت بع�ض الن�واحي الحربي�ة الت�ي ظه�رت عق�ب بع�ض الغزوات،هللا
 .وأحكام األسرى والغنائم،وتناولت جانب السلم والحرب،إتباعها في قتالهم ألعداء هللا اإللهية التي يجب على المؤمنين

وبداي�ة النص�ر لجن�د ،" نزلت هذه الس�ورة الكريم�ة ف�ي أعق�اب (غ�زوة ب�در) الت�ي كان�ت فاتح�ة الغ�زوات ف�ي ت�اريخ اإلس�الم المجيد 
ورس��مت الخط��ة التفص���يلية ،ذه الموقع��ة بإسهابحت��ى س��ماها بع��ض الص��حابة " س��ورة ب��در " ألنه��ا تناول��ت أح��داث ه��،الرحمن

وح��زم ،بك��ل ش��جاعة وجرأة،وبين��ت م��ا ينبغ��ي أن يك��ون علي��ه الم��ؤمن م��ن (البطول��ة والش��هامة) والوق��وف ف��ي وج��ه الباطل،للقتال
وم��ن المعل��وم م��ن ت��اريخ الغ��زوات الت��ي خاض��ها المس��لمون أن غ��زوة ب��در كان��ت ف��ي " رمض��ان " م��ن الس��نة الثاني��ة .وص��مود

وإنق��اذ المستض��عفين م��ن الرج��ال والنس��اء ،ورد البغ��ي والطغيان،وكان��ت ه��ي الجول��ة األول��ى م��ن ج��والت الح��ق م��ع الباط��ل،للهجرة
وق��د إس��تجاب هللا ،وأخ��ذوا ف��ي الض��راعة إل��ى هللا أن يخ��رجهم م��ن القري��ة الظ��الم أهلها،ال��ذين قع��د به��م الض��عف ف��ي مكة،والولدان

فال بد له من يوم ،وامتد سلطانه،وقويت شوكته،أنصار الباطل انه مهما طال أمدهوبها عرف ،ضراعتهم فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة
" وفي ثناي�ا س�رد أح�داث .وهزيمة للمشركين،وهكذا كانت غزوة بدر نصرا للمؤمنين،يخر فيه صريعا أمام جالل الحق وقوة اإليمان

ين آمن��وا ] كح��افز له��م عل��ى الص��بر والثب��ات ف��ي ب��در ج��اءت الن��داءات اإللهي��ة للم��ؤمنين س��ت م��رات بوص��ف اإليم��ان [ ي��ا أيه��ا ال��ذ
وأن النص�ر ال�ذي ح�ازوا ،وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتض�يات اإليم�ان ال�ذي تحل�وا ب�ه،مجاهدتهم ألعداء هللا

(كان بسبب اإليمان ال بكثرة السالح والرجال ،عليه
1220F

1221(. 
أربع�ة آث�ار وه�ي تش�تمل عل�ى ثالث�ة أس�باب وإن ك�ان كله�ا ف�ي لس�ورة بأس�باب ن�زول ه�ذه ارحمه هللا وقد افتتح المؤلف  

 .غزوة بدر غير أنها مختلفة أسباب النزول
 في تخاصم المشيخة والشباب في   األنفال لمن هي؟ فنزلت اآلية تبين أنها ل ولرسوله. :فاألول 
 أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص. :الثاني 
 .ة عندما أرادوا أن تقسم لهم بعض األنفالأنها نزلت في الصحاب :الثالث 
 .والثالث مرسل اإلسناد حانصحيإسنادهما ما السبب األول والثاني ففأ
ب�أن اآلي�ة ت�أخرت الن�زول حت�ى انته�ت غ�زوة ب�در، وك�ان فيه�ا أن هللا نص�ر ق�ال على أنه يمكن أن يجمع بينها كلها بأن ي 

ثم اختص�م الش�باب والش�يوخ ،الذي يظن أنه من حقه لكونه هو ال�ذي قت�ل ص�احبه فأراد سعد أن يأخذ السيف،المسلمين على الكافرين
فنزل�ت اآلي�ة موض�حة ومبين�ة مواض�ع ه�ذه األنف�ال .لهم نصيباً من األنف�ال �ثم أراد الصحابة أن يجعل النبي ،في من هو أحق بذلك

 .وهللا تعالى أعلم.وأن هللا ورسوله هما أحق بقسمتها
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .الغنائم لمن هي؟ ﴾ يسألونك عن األنفال﴿
  .يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيها فقسمها بينهم على السَّواء ﴾ قل األنفال ل والرسول﴿
 .بطاعته واجتناب معاصية ﴾ فاتقوا هللا﴿
األنف�ال فإنَّهم�ا يحكم�ان فيه�ا م�ا أرادا ف�ي  .س�لِّموا لهم�ا ﴾ وأطيعوا هللا ورسوله﴿حقيقة وصلكم أَْي: ال تََخالفوا  ﴾ وأصلحوا ذات بينكم﴿
(﴾ إن كنتم مؤمنين﴿

1221F

1222(. 
 
  

_______________ 
) المؤلف: ألب�ي س�عيد الهي�ثم ب�ن 186(ح225/1) مسند الشاشي 1556ح( 180/1)مسند أحمد   2689ح( 300/2كتاب السنن لسعيد بن منصور  173/9تفسير الطبري )1218(

صحيح اإلسنادقال اإلم�ام  2عدد األجزاء:  1410الطبعة: األولى، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  المحقق: د. محفوظ الرحمن زين هللا )335كليب الشاشي (ت: 
 به—الثقفي عن سعد بن أبي وقاص أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد هللا

)مسند 12491ح( 291/6)سنن البيهقي الكبرى 2740ح( 77/3سنن أبي داود  312/8وقال:  حسن صحيح،حلية األولياء  268/5سنن الترمذي   173/9تفسير الطبري )1219(
) إسناده 11196ح(348/6) سنن النسائي الكبرى 735ح(84/2يعلى )وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،مسند أبي 2595ح( 2/ 144) مستدرك الحاكم 1538ح( 178/1أحمد 

ثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مص�عب ب�ن  جيد في إسناده عاصم بن بهدلة،أخرج له الشيخان مقرونا كما قال الحافظ في التقريبقال اإلمام أحمد:
 به.–سعد عن سعد بن مالك 

 من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقدم أن روايته عنه في التفسير مرسلة.  170/9تفسير ابن جرير )1220(
 )326/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1221( 
 )430الوجيز للواحدي ( )1222( 
 



)219( 

 

َن ٱۡلمُ ِمۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَحقِّ َوإِنَّ فَِريقٗ َكَمآ أَۡخَرَجَك َربَُّك  ﴿ ِرهُوَن ا مِّ   ﴾  ٥ۡؤِمنِيَن لََكٰ
 

 .ـ  اآلية)كما أخرجك  (:قوله تعالى       
ونح�ن  �لن�ا رس�ول هللا ق�ال :«ق�ال أي�وب األنص�اري  عن أبي[ك] أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه  .493

فخرجن�ا  .»؟م�ا ت�رون فيه�ا لع�ل هللا يغنمناه�ا ويس�لمنا :«أقبلت ـ  بالمدينة ـ وبلغه أن عير أبي سفيان قد
ي�ا رس�ول هللا م�ا لن�ا م�ن طاق�ة بقت�ال الق�وم إنم�ا :فقلن�ا .»؟م�ا ت�رون ف�يهم :«قال يومين ف أوفسرنا يوماً 
فأنزل ،قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهن�ا قاع�دونقال ال تقولوا كما  :لمقداداقال ف،خرجنا للعير

 .» )1222F1223(﴾كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ﴿:هللا
(عباس نحوه عن ابنوأخرج ابن جرير  .494

1223F

1224(. 
 
 ] تعليق[
ي شاهد له عن اب�ن عب�اس وه�و كم�ا أخرج�ه اب�ن جري�ر والثان ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين ذكر األول منهما مختصراً  

وذلك يوم بدر، أم�َر الن�اس، فتعبَّ�ْوا للقت�ال،   ،قالله سعد بن عبادة ما قال في لقاء القوم، و �لما شاور النبي  ،قالعن ابن عباس قال 
يقًا من الم�ؤمنين لك�ارهون يجادلون�ك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فر﴿وأمرهم بالشوكة، وكره ذلك أهل اإليمان، فأنزل هللا:

1224F( ﴾في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون

1225( . 
أص�حابه فق�ط العت�راض عي�ر أب�ي س�فيان وبع�ض فخرج النب�ي ،لقت�الالى كراهة بع�ض الص�حابة وكال األثرين يدالن ع 

ب�ين النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم وم�ن مع�ه م�ن يقع القتال إال أن ولكن يأبى هللا تعالى ،لعلهم يدركون بعض ما سلبه الكفار منهم بمكة
  .للحديث عنه الشرحوالفداء بما ال يتسع المجال في هذا روح البطولة  جلتت وقد،أصحابه على غير ميعاد

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
بالقص�ة المتقدم�ة الت�ي ه�ي ،ن بيتهشبهت هذه القصة التي هي إخراجه م،الكاف تقتضي مشبها ﴾كما أخرجك ربك من بيتك بالحق  ﴿ 

 :الطب�ريق�ال حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب و :والمعنى،سؤالهم عن األنفال وكراهتهم لما وقع فيها
ج�ادلون والح�ق ال�ذي ك�انوا ي،كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين،كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين :المعنى

 .بعدما تبينوه هو القتال  �فيه النبي 
(لعدم اإلستعداد أوخوفا من القتل ،أى والحال أن فريقا منهم كارهون للخروج لقتال العدو ﴾وإن فريقا من المؤمنين لكارهون  ﴿

1225F

1226(. 
 

ُكم بِأَۡلفٖ  ﴿ ٓ  إِۡذ تَۡستَِغيثُوَن َربَُّكۡم فَٱۡستََجاَب لَُكۡم أَنِّي ُمِمدُّ َن ٱۡلَملَٰ  ﴾ ۹ئَِكِة ُمۡرِدفِيَن مِّ
 

 .ـ اآلية)إذ تستغيثون  :(قوله تعالى  
إلى المشركين وهم ألف وأص�حابه  �نظر نبي هللا  :«قال بن الخطاب  عن عمر روى الترمذي   ]ك[ .495

اللهم أنج�ز ل�ي م�ا وع�دتني  :«فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه ،ثالثمائة وبضعة عشر رجالً 
فما زال يهتف بربه مادا يدي�ه مس�تقبل  .»األرضهذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد في  اللهم إن تهلك

يا نبي هللا :قالفأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه و،القبلة حتى سقط رداؤه
اب لك�م أن�ي مم�دكم إذ تس�تغيثون ربك�م فاس�تج ﴿:فأنزل هللا،كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك م�ا وع�دك

(فأمدهم هللا بالمالئكة﴾بألف من المالئكة مردفين 
1226F

1227(«. 
 
 ]تعليق[
الذي أريد ب�ه  وهو من قبيل العام،ذكر المؤلف رحمه هللا أثر عمر بن الخطاب في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح 

فينبغ�ي عل�ى العب�د أن  ،ص�ر إنم�ا ه�و م�ن عن�د هللاألث�ر ي�دل عل�ى أن النوا.فأتي بصيغة العم�وم،�فالمستغيث هو رسول هللا  ،الواحد
 فما النصر إال من عند هللا تعالى به يستنصر المستنصرون ويستغيث المستغيثون.،يطلب النصر منه وحده سبحانه

 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على المشركين  ﴾إذ تستغيثون ربكم  ﴿

_______________ 
والحق عن�دي أن�ه يحت�اج إل�ي متابع،ول�ه وسياقه أطول مما ذكره المؤلف،وفي إسناده ابن لهيعة حسن بعضهم حديثه  174/4المعجم الكبير  1659/5تفسير ابن أبي حاتم  )1223(

 شاهد عند أبي بكر بن مردويه ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير اآلية
 وإسناده ضعيف.  183/9تفسير ابن جرير )1224(
 )395/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1225( 
 )328/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1226( 
 159) مسند عم�ر ليعق�وب ب�ن ش�يبة /29583ح( 357/7)وقال  صحيح غريب  مصنف ابن أبي شيبة 3081ح( 269/5)سنن الترمذي 1763ح( 1383/3صحيح مسلم )1227(

 )4793ح(114/11صحيح ابن حبان  254/4مسند أبي عوانة  306/1) مسند البزار 31ح(41/1)مسند عبد بن حميد 208ح( 30/1مسند أحمد   



)220( 
 أى استجاب هللا الدعاء بأني معينكم بألف من المالئكة ﴾أني ممدكم بألف من المالئكة  فاستجاب لكم ﴿
ون�زل ميكائي�ل ،ورد أن جبريل نزل بخمسمائة وقاتل بها في يمين الجيش :المفسرونقال ،أى متتابعين يتبع بعضهم بعضا ﴾مردفين ﴿

وأما ف���ي غيره���ا فكان���ت تن���زل ،ف���ي وقع���ة إال ف���ي (ب���در)ولم يثب���ت أن المالئك���ة قاتل���ت ،بخمس���مائة وقات���ل به���ا ف���ي يس���ار الج���يش
(لتكثير عدد المسلمين وال تقاتل،المالئكة

1227F

1228( «. 
 

َ َرَمٰى َولِيُۡبلَِي ٱۡلمُ  ﴿ ِكنَّ ٱلَّ َ قَتَلَهُۡمو َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َولَٰ ِكنَّ ٱلَّ َ َسِميٌع ۡؤِمنِيَن ِمۡنهُ بََالًٓء َحَسنًاو إِ فَلَۡم تَۡقتُلُوهُۡم َولَٰ نَّ ٱلَّ
 ﴾ ۱۷ َعلِيمٞ 
 

  ).وما رميت  :(قوله تعالى  
فخل�وا   �أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي  :«قال  عن أبيه بن المسيب  عن سعيدوروى الحاكم  .496

ترقوه أبي م�ن فرج�ة ب�ين س�ابغة ال�درع والبيض�ة  �ورأى رسول هللا  سبيله فاستقبله مصعب بن عمير
فأتاه أص�حابه وه�و  ،عنفرس�ه ول�م يخ�رج م�ن طعنت�ه دم فكس�ر ض�لعا م�ن أض�العهفطعنه بحربت�ه فس�قط 

ثم  .»بل أنا أقتل أُبَيًّا :« �فذكر لهم قول رسول هللا  ،ما أعجزك إنما هو خدش: قالوايخور خوار الثور ف
مك�ة فمات أبي قبل أن يق�دم ،والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون: قال

(وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ﴿:فأنزل هللا
1228F

 صحيح اإلسناد لكنه غريب     »ـ اآلية﴾ )1229
يوم خيب�ر دع�ا بق�وس فرم�ى الحص�ن  �أن رسول هللا « :الرحمن بن جبير عن عبدوأخرج ابن جرير  .497

(وم��ا رمي��ت إذ رمي��ت ﴿:فأنزل هللا،وه��و ف��ي فراش��ه فأقب�ل الس��هم يه��وي حت��ى قت��ل اب��ن أب��ي الحقي�ق
1229F

ـ  ﴾��)1230
 مرسل جيد اإلسناد لكنه غريب والمشهور أنها نزلت في رمية يوم بدر بالقبضة من الحصباء.  »اآلية

لم�ا ك�ان ي�وم ب�در س�معنا ص�وتا  :«ق�ال روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن حك�يم ب�ن ح�زام  .498
ص�باء بتل�ك الح �كأن�ه ص�وت حص�اة وقع�ت ف�ي طس�ت ورم�ى رس�ول هللا  األرضوقع م�ن الس�ماء إل�ى 

(وما رميت إذ رميت  ﴿:فانهزمنا فذلك قوله
1230F

 .»ـ اآلية﴾)1231
 .جابر وأخرج أبو الشيخ نحوه عن  .499
(وابن عباس  .500

1231F

    .والبن جرير من وجه آخر مرسال نحوه )1232
 
 ]تعليق[
 .وهي تشتمل ثالثة أسباب،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
ي أبي بن خلف فهو غريب ألن اآلية نزلت في ب�در عل�ى ق�ول أكث�ر أه�ل التفس�ير ف�ي أما السبب األول في كونها نزلت ف 

 .وقوله شاهت الوجوه �رميه 
 وقد استغربه المؤلف.اإلسناد أنها نزلت يوم خيبر فإنه ضعيف  :وأما السبب الثاني 
ع�دة ش�واهد ذك�ر المؤل�ف القوم بقبض�ة م�ن الحص�باء فه�ذا ه�و المش�هور ال�راجح ول�ه  �وهو رميه  :وأما السبب الثالث 

 رحمه هللا بعضها.
أنزل هللا جل جالل�ه عل�ى نبي�ه ص�لى هللا علي�ه و س�لم »: قالومن شواهده ما أخرجه الطبراني في األسط عن أبي هريرة  

زم�ت فلم�ا ك�ان ي�وم ب�در وانهق�ال: .عمر بن الخطاب: يا رسول هللا أي جمع وذلك قبل بدرقال ف﴾ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴿بمكة 
وكان�ت لي�وم ب�در  ﴾ سيهزم الجمع ويول�ون ال�دبر﴿قريش نظرت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في آثارهم مصلتا بالسيف يقول:

ورم�اهم .اآلي�ة﴾ ألم تر إلى الذين بدلوا نعم�ة هللا كف�را ﴿اآلية.  وأنزل هللا ﴾ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب  ﴿فأنزل هللا عز و جل فيهم
 صلى هللا عليه و سلم فوسعتهم الرمية وم�ألت أعي�نهم وأف�واههم حت�ى إن الرج�ل ليقت�ل وه�و يق�ذي عيني�ه رم�اه ف�أنزل هللا رسول هللا

(وذكر الحديث - ﴾ وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى﴿
1232F

1233(«. 
مقارن�ة ب�ين ر زوة ب�دفإن�ه ل�م يك�ن بغ� ،ر اإليم�انمع كثي� بقليل األسبابويستفاد من هذه اآلثار أن هللا تعالى يعطي النصر  

 لكن هللا تعالى نصر المؤمنين لما بما معهم من اإليمان.،المسلمين والمشركين من حيث العدة والعدد
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألن كف�ا م�ن ت�راب ال يم�أل عي�ون ،أى وما رميت ف�ي الحقيق�ة أن�ت ي�ا محم�د أع�ين الق�وم بقبض�ة م�ن ت�راب ﴾وما رميت إذ رميت  ﴿ 

 .الجيش الكبير

_______________ 
 )329/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1228( 
) وقال: صحيح علي شرط الشيخين قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام�ي 3263ح(357/2الحاكم  مستدرك)1229(

 به–حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
 ضا ابن كثير عند تفسير اآلية البن جرير وقال: إسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير ليس األثر في النسخة التي بين يدي،وعزاه أي)1230(
) قال الهيثمي:إسناده حسن قلت:رواه ابن جرير 3127ح(203/3) المعجم الكبير 9097ح(46/9المعجم األوسط   205/9تفسير ابن جرير  1673/5تفسير ابن أبي حاتم  )1231(

الحافظ: متروك،وتابعة عباس بن أبي شملة عند الطبراني،وثقه ابن حبان قال ابن كثير: غريب من هذا الوجه وأما ابن أبي حاتم فأخرجه   من طريق عبد العزيز بن عمران قال
 من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان بن عبد الرحمن وهو إسناد صحيح

 شاهد لما قبله )1232(
 )58/ 9األوسط المعجم األوسط ()1233( 



)221( 

 

 .أى بإيصال ذلك اليهم فاألمر في الحقيقة من هللا﴾ولكن هللا رمى ﴿
 .أى فعل ذلك ليقهر الكافرين وينعم على المؤمنين باألجر والنصر والغنيمة ﴾وليبلي المؤمنين منه بالء حسنا  ﴿
 .عليم بنياتهم وأحوالهم،أى سميع ألقوالهم﴾إن هللا سميع عليم  ﴿
والغرض من�ه إض�عاف وت�وهين ،ح�ق ث من قت�ل المش�ركين ونص�ر الم�ؤمنينأى ذلك الذي حد ﴾افرين ذلكم وأن هللا موهن كيد الك ﴿

(كيد الكافرين حتى ال تقوم لهم قائمة
1233F

1234(. 
  

ا َولَۡو َكثَُرۡت  ٴٗ فِئَتُُكۡم َشيۡ ۡم لَُّكۡمۖ َوإِن تَُعوُدوْا نَُعۡد َولَن تُۡغنَِي َعنكُ  إِن تَۡستَۡفتُِحوْا فَقَۡد َجآَءُكُم ٱۡلفَۡتُحۖ َوإِن تَنتَهُوْا فَهَُو َخۡيرٞ  ﴿
َ َمَع ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوأَنَّ ٱ  ﴾ ۱۹لَّ

 
 .ـ اآلية)إن تستفتحوا  :(قوله تعالى 

 :حين التقى الق�ومقال فإنه ،كان المستفتح أبا جهل « :قالهللا بن ثعلبة بن صعير  عن عبدروى الحاكم  .501
إن تس�تفتحوا ﴿:فأنزل هللا،احنه الغ�داة وك�ان ذل�ك اس�تفتاحاً اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتي بما ال يعرف ف

(وأن هللا مع المؤمنين﴿:ـ  إلى قوله﴾فقد جاءكم الفتح 
1234F

1235(﴾«. 
 أب��و جه��ل: الله��م انص��ر اع��ز الفئت��ين وأك��رم الف��رقتينق��ال :« ق��ال عطي��ة  أخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن .502

(فنزلت
1235F

1236(«  
 
 ]تعليق[
ومعنى ،وهما ي�دالن عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي اس�تفتاح أب�ي جه�ل،هذه اآلي�ةذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول  

وكأن أبا جهل سأل هللا تع�الى أن يحك�م بين�ه وب�ين  :هو طلب الحكم والقضاء :والمعنى الثاني،االستنصار أي طلب النصر :االستفتاح
عض�ها أن المس�تفتحين ه�م المس�لمون ال وفي ب،وقد ورد في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة أس�باب أخ�رى غي�ر م�ا ذكره�ا المؤل�ف. �محمد 
 الكفار.

إِْن  :هللا للمس��لمينق��ال ه��ذا خط��اب أص��حاب رس��ول هللا  :أب��ي ب��ن كع��ب وعط��اء الخراس��انيق��ال  :ف��ذكر اإلم��ام الثعلب��ي 
 تَْستَْفتُِحوا فَقَْد جاَءُكُم اْلفَْتُح أي تستنصروا هللا وتسألوه الفتح فَقَْد جاَءُكُم اْلفَْتُح أي بالنصرة.

كان الرج�ل ق�بلكم يؤخ�ذ ويحف�ر «: قالفاحمر وجهه و،ال تستنصر لنا :شكونا الى رسول هللا عليه السالم فقلنا :خبّاب بن األرتقال و
ويمشط بأمشاط الحديد م�ا دون عظم�ه م�ن لح�م وعص�ب ،دينه شيء عن ثّم يجاء بالمنشار فيقطع بنصفين ما يصرفه ،األرضله في 

هذا األمر حتّى يسير الراكب من صنعاء ال�ى حض�رموت وال يخش�ى إّال هللا ع�ّز وج�ّل وال�ذئب عل�ى  وليتمّن هللا،ما يصرفه عن دينه
1236F(»غنمه ولكنكم تعجلون

 .. انتهي)1237
 وهللا تعالى أعلم. ،على هذا القول يكون االستفتاح بمعنى طلب النصر :قلت 
ان المشركون حين خرجوا الى النب�ّي ص�لى ّهللا ك« :السدي والكلبيقال وقال: أخرجه كذلك اإلمام الثعلبي  :السبب الثالث 

اللّهّم انصرنا على الحزبين وأهدى القبتين وأكرم الجندين وأفضل ال�دينين ف�أنزل هللا : قالواعليه وسلم من مّكة أخذوا بأستار الكعبة و
(هذه اآلية

1237F

1238(«. 
 .ركينلكنه وقع من المش،على هذا القول كذلك يكون االستفتاح بمعنى طلب النصر :قلت 
وهللا ال نع�رف م�ا ج�اء ب�ه محم�د ف�افتح بينن�ا  :المش�ركونق�ال عكرم�ة: ق�ال و: ق�الالسبب الرابع: ما رواه اإلمام البغ�وي  

1238F(﴾إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴿وبينه بالحق، فأنزل هللا عز وجل: 

1239(«. 
 يحكم بينهم أي الفريقين على الحق.على هذا القول المراد باالستفتاح هو طلب الحكم ألنهم طلبوا من هللا أن  :قلت 
إن تستفتحوا العذاب، : قال، ﴾إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴿ابن زيد في قوله:قال : قالما أخرجه اإلمام الطبري  :الخامس 

بوا يوم بدر.  �َماِء اللَّهُمَّ إِْن َكاَن هََذا هَُو اْلَحقَّ ِم�ْن ِعْن�ِدَك  ﴿قالوا: وكان استفتاحهم بمكة، : قالفُعذِّ اْئتِنَ�ا  أوفَ�أَْمِطْر َعلَْينَ�ا ِحَج�اَرةً ِم�َن السَّ
وإن تعودوا نعد ول�ن نغن�ي ع�نكم فئ�تكم ش�يئًا ﴿فجاءهم العذاب يوم بدر. وأخبر عن يوم أحد:: قال]. 32، [سورة األنفال: ﴾بَِعَذاٍب أَلِيٍم 

1239F(﴾ولو كثرت وأن هللا مع المؤمنين

1240(. 
عل�ى أن  أص�حها إس�ناداً واألول أنها نزلت في أبي جه�ل واس�تفتاحه ه�و ،ذه اآليةل في سبب نزول هاهذه خمسة أقو :قلت 

وه�و خط�اب  ﴾ إن تس�تفتحوا ﴿فاآلية وردة بصيغة الجمع ،ذلك ال يمنع من كون المشركين كذلك استفتحوا ويدل على ذلك سياق اآلية
 لمين.بذلك كون اآلية نزلت في المسللكفار فخرج 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )331/ 1سير ـ للصابونى (صفوة التفا)1234( 
)وق��ال: ص��حيح عل��ى ش��رط الش��يخين ول��م يخرجاه،س��نن النس��ائي الكب��رى 3264ح( 357/2)مس��تدرك الح��اكم 23710ح ( 431/5مس��ند أحم��د    208/9تفس��ير الطب��ري )1235(

ة قال الح�افظ:ولم تثب�ت ل�ه رواي�ة قل�ت فحديث�ه مرس�ل )عبد هللا بن ثعلبة له رؤي36674ح(355/7) مصنف ابن أبي شيبة  631ح( 454/1) اآلحاد والمثاني 11201ح(350/6
 به —حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعير العذري صحابي قال ابن أبي شيبة:

 ي من رواية أسباط عنه وهو مرسل غريبوعطية ضعيف وإسناده ليس بالقوي،وروى نحوه عن السد 208/9تفسير ابن جرير  1675/5تفسير ابن أبي حاتم  )1236(
 )340/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1237( 
 )340/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1238( 
 )342/ 3تفسير البغوي ( )1239( 
 )453/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1240( 



)222( 
ققد جاءكم الفتح ،هذا خطاب لكفار قريش أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنصر على المؤمنين ﴾تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  إن﴿

فأحن�ه الي�وم ،وأقط�ع للرحم،اللهم أينا كان أفجر :ابو جهل يوم بدرقال  :الطبريقال ،وهذا على سبيل التهكم بهم،وهو الهزيمة والقهر
 هللاأي أهلكه فأنزل  -
 فكان أبو جهل هو المستفتح﴾إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  ﴿
وعن الكف�ر ب�ال ورس�وله فه�و خي�ر لك�م ف�ي ،أي وإن تكفوا يا معشر قريش عن ح�رب الرس�ول ومعادات�ه﴾وإن تنتهوا فهو خير لكم ﴿

 دنياكم وآخرتكم
 نعد لنصره عليكم،أى وإن تعودوا لحربه وقتاله﴾وإن تعودوا نعد ﴿
مهما كث�ر األع�وان ،أى لن تدفع عنكم جماعتكم الت�ي تس�تنجدون به�ا ش�يئا م�ن ع�ذاب ال�دنيا ﴾ني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغ ﴿

 واألنصار
(أى ألن هللا سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأييد﴾وأن هللا مع المؤمنين ﴿

1240F

1241(. 
 

﴿  َ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَُخونُوْا ٱلَّ تُِكۡم َوأَنتُۡم تَۡعلَُموَن يَٰ نَٰ ُسوَل َوتَُخونُٓوْا أََمٰ  ﴾۲۷ َوٱلرَّ
 
 .ـ آلية)يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا  :(قوله تعالى  

ال تخون�وا هللا  ﴿:نزل�ت ه�ذه اآلي�ة «: ق�الهللا ب�ن أب�ي قت�ادة  ع�ن عب�دروى سعيد بن منص�ور وغي�ره  .503
سأله بنو قريظة يوم قريظه ما هذا األمر فأشار إل�ى حلق�ة يق�ول في أبي لبابة بن عبد المنذر  ﴾والرسول 

(أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت هللا ورسوله: قالفنزلت ،الذبح
1241F

1242(«. 
فأتى جبري�ل النب�ي ،أن أبا سفيان خرج من مك�ة :«بن عبد هللا  عن جابروروى ابن جرير وغيره   ]ك[ .504

إن أبا سفيان ف�ي مك�ان ك�ذا وك�ذا  :«ألصحابه  �رسول هللا قال ف،اإن أبا سفيان بمكان كذا وكذ :قالف �
فأنزل ،فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان إن محم�د يري�دكم فخ�ذوا ح�ذركم .»فأخرجوا إليه واكتموا

(ـ اآلية﴾ال تخونوا هللا  والرسول ﴿:هللا
1242F

 في سنده وسياقه نظر.   غريب جداً .»)1243
فنزل�ت  الحديث فيفشونه حتى يبلغ المش�ركين �كانوا يسمعون من النبي  :«قال  عن السديوأخرج ابن جرير  .505

)
1243F

1244(«.  
 
 ]تعليق[
 .وكلها مختلفة وهي تشمل ثالثة أسباب للنزول ،ساق المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
ري وذك�ر ال�ذهبي الخ�الف ف�ي وفات�ه واسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر األنصا،فأما األول أنها نزلت في أبي لبابة 

(فقيل في خالفة عثمان وقيل علي وقيل معاوية
1244F

1245(. 
 �وذل�ك أن رس�ول هللا ق�ال: وقد اختص�ره المؤل�ف وه�و بتمام�ة عن�د اإلم�ام الواح�دي ،وهذا السبب عليه أكثر المفسرين 

إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا الصلح على ما صالح عليه  �حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة، فسألوا رسول هللا 
أرسل إلينا : قالواإلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشام، فأبى أن يعطيهم ذلك إلى أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا و

أب�ا لباب�ة م�ا ت�رى، أنن�زل ي�ا : ق�الوافأت�اهم ف ،�أبا لبابة، وكان مناصحا لهم، الن عياله وما له وولده كانت عندهم، فبعث�ه رس�ول هللا 
أبو لبابة: وهللا ما زالت قدما ي حتى علمت أن�ي ق�د قال فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه إنه الذبح فال تفعلوا،  ؟على حكم سعد  ابن معاذ

م�ا وال ش�رابا وهللا ال أذوق طعا: ق�الخنت هللا ورسوله، فنزلت فيه هذه اآلية، فلما نزلت شد نفسه على سارية من س�واري المس�جد و
يتوب هللا علي فمكث سبعة أيام ال يذوق فيها طعاما حتى خر مغشيا علي�ه، ث�م ت�اب هللا علي�ه، فقي�ل ل�ه: ي�ا أب�ا لباب�ة ق�د  أوحتى أموت 

أب�و لباب�ة: إن م�ن تم�ا م ق�ال هو الذي يحلن�ي، فج�اءه فحل�ه بي�ده، ث�م  �ال وهللا ال أحل نفسي حتى يكون رسول هللا : قالتيب عليك، ف
(يجزيك الثلث أن تتصدق به :�رسول هللا قال وبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من ما لي، فت

1245F

1246(. 
يف اإلس�ناد كم�ا عوه�و ض�.أنها نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى المشركين يح�ذرهم م�ن رس�ول هللا :والسبب الثاني 

 حكم عليه المؤلف.
 فيفشونه حتى يبلغ المشركين.وهو مرسل. �ون كالم النبي والثالث: أنهم كانوا يسمع 
نزلت هذه اآلية في قت�ل عثم�ان : قالوفي سبب نزول هذه اآلية سبب آخر أخرجه اإلمام ابن جرير عن المغيرة بن شعبة  

(اآلية  ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا والرسول﴿رحمة هللا عليه: 
1246F

 . وهو أثر ضعيف اإلسناد.)1247
 س��واء ف�ي ذل�ك الم�ؤمنين وغي��رهم.،هللا ورسوله حمله�ا عل�ى عمومه�ا فيش��مل النه�ي ع�ن خيان�ةرجح م�ن ه�ذه اآلث��ار وال� 

_______________ 
 )331/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1241( 
 21/ 152)وإسناده صحيح لكنه مرسل وأخرجه ابن جرير من وجه آخر مطوال 987ح( 5/ 204تفسير سعيد بن منصور )1242(
وفي إسناده محمد بن المحرم وهو ابن عبد هللا بن عبي�د ب�ن عمير،ق�ال البخ�اري: منك�ر الح�ديث وق�ال اب�ن معين:ض�عيف وض�عفه أيض�ا أب�و ح�اتم   9/ 221تفسير الطبري )1243(

 حديثه.  والنسائي،قال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب
 مرسل.  222/9تفسير ابن جرير )1244(
 ) 196/ 2تاريخ اإلسالم ت بشار ()1245( 
 )157أسباب النزول للواحدي ( )1246( 
فًا )ضعيف اإلسناد في إسناده يونس بن الحارث الطائفي الثقفي،ضعيف،إال أنه ال يتهم بالكذب،وقال ابن معين:  كنا نض�عفه ض�ع482/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1247( 

 شديًدا  وقال أحمد:  أحاديثه مضطربة 
 ،وضعفه237 \ 2 \ 4،ولم يذكر فيه جرًحا،وابن أبي حاتم 409 \ 2 \ 4مترجم في التهذيب،والكبير 



)223( 

 

 وبنحو ما قلته ذكره اإلمام ابن جرير رحمه هللا عند تفسير هذه اآلية وهللا تعالى أعلم.
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .خونوا دينكم ورسولكم بإطالع المشركين على أسرار المؤمنينأى ال ت ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا والرسول  ﴿
والرسول بترك سنته ،خيانة هللا سبحانه بترك فرائضه :ابن عباسقال ،أى ما ائتمنكم عليه من التكاليف الشرعية﴾وتخونوا أماناتكم  ﴿

(األعمال التي ائتمن هللا عليها العباد :واألمانات،وإرتكاب معصيته
1247F

1248(. 
 

ِكِريَن  أوۡ يَۡقتُلُوَك  أوۡ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا لِيُۡثبِتُوَك  ۡمُكُر بِكَ َوإِۡذ يَ  ﴿ ُ َخۡيُر ٱۡلَمٰ ُۖ َوٱلَّ  ﴾۳۰يُۡخِرُجوَكو َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱلَّ
 

 .ـ  اآلية)وإذ يمكر  :(قوله تعالى
تمع��وا أن نف��را م��ن ق��ريش وم��ن أش��راف ك��ل قبيل��ة اج :«عب��اس  ع��ن اب��نأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم  ]ك[ .506

ش�يخ م�ن : ق�ال ؟م�ن أن�ت: ق�الوافلم�ا رأوه ،فاعترضهم إبليس ف�ي ص�ورة ش�يخ جليل،ليدخلوا دار الندوة
أج�ل فادخ�ل قالوا: ،أهل نج�د س�معت بم�ا اجتمع�تم ل�ه ف�أردت أن أحض�ركم ول�ن يع�دمكم من�ي رأي ونص�ح

المن�ون حت�ى  قائ�ل احبس�وه ف�ي وث�اق ث�م تربص�وا ب�هقال انظروا في شأن هذا الرجل ف: قالفدخل معهم ف
 :ع�دو هللا الش�يخ النج�ديقال ف،يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما ه�و كأح�دهم

ال وهللا ما هذا لكم برأي وهللا ليخرجن رائد من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه 
قائ�ل: ق�ال ف،الدك�م ف�انظروا غي�ر ه�ذا الرأيمن أيديكم ثم يمنعوه منكم فما آمن عل�يكم أن يخرج�وكم م�ن ب

وهللا م�ا :الشيخ النج�ديقال ف،أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع
هذا لكم برأي ألم تروا حالوة قوله وطالقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه وهللا ل�ئن فعل�تم ث�م 

ص�دق : قالوا،ليسيرن إليكم حتى يخ�رجكم م�ن بالدك�م ويقت�ل أش�رافكمه ثم عن علياستعرض العرب ليجتم
وهللا ألش�يرن عل�يكم ب�رأي م�ا أراك�م أبص�رتموه بع�د م�ا أرى  :أب�و جه�لقال ف،وهللا فانظروا رأيا غير هذا

تأخذوا من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا ثم يعطى كل غالم منهم سيفا ص�ارما ث�م قال  ؟وما هذاقالوا: غيره 
ضربة رجل وأحد فإذا قتلتموه تفرق دمه ف�ي القبائ�ل كله�ا ف�ال أظ�ن ه�ذا الح�ي م�ن بن�ي هاش�م يضربونه 

النج�دي ق�ال ف،يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واس�ترحنا وقطعن�ا عن�ا أذاه
تى جبري�ل فأ،فتفرق�وا عل�ى ذل�ك وه�م مجمع�ون ل�ه،الفت�ى ال أرى غيرهق�ال هذا وهللا هو ال�رأي الق�ول م�ا 

في بيته  �فلم يبت رسول هللا ،فأمره أن ال يبيت في مضجعه الذي كان يبيت وأخبره بمكرالقوم �النبي 
وإذ  ﴿:وأذن هللا له عن�د ذل�ك ف�ي الخ�روج وأن�زل علي�ه بع�د قدوم�ه المدين�ة ي�ذكره نعمت�ه علي�ه،تلك الليلة

(ـ اآلية﴾يمكر بك الذين كفروا 
1248F

1249(«. 
 : �للنبي قال أن أبا طالب  :«د بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة وأخرج ابن جرير من طريق عبي .507

 :«قال  ؟من حدثك بهذاقال  .»يخرجوني أويقتلوني  أويريدون أن يسجنوني  :«قال  ؟ما يأتمر بك قومك
وإذ ﴿:فنزل�ت.»أستوصي به بل هو يستوص�ي ب�ي  :«قال ،نعم الرب ربك فاستوص به خيراً : قال »ربي  

(ـ اآلي�ة﴾�فروا يمكر بك الذين ك
1249F

ذك�ر أب�ي طال�ب في�ه غري�ب ب�ل منك�ر ألن القص�ة ليل�ة  :اب�ن كثي�رق�ال  »)1250
(الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثالث سنين

1250F

1251(«. 
 
 ]تعليق[
واآلي�ة ت�دل عل�ى مك�ر المش�ركين  .م�ا ف�ي إس�ناده نظ�روكاله ،ذكر المؤل�ف رحم�ه هللا أث�رين ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 وقد قيل بأن هذه اآلية مكية.،روف فكانوا تارة يحاولون قتله وتارة يحاولون إخراجة وتارة يحاولون حبسهبرسول هللا وهذا ثابت مع
إل�ى آخ�ر  ﴾ َوإِْذ يَْمُك�ُر بِ�َك الَّ�ِذيَن َكفَ�ُروا﴿ :من قول�ه تع�الى،ه�ي مدني�ة إال س�بع آي�ات :ابن عباسقال اإلمام القرطبي وقال  

(السبع آيات 
1251F

1252(. 
ب�أن هللا تع�الى  �وقد وقع المكر بمكة ونزلت اآلية بالمدينة فتكون تذكير للنب�ي  ،دنية هو قول األكثروالقول بأنها م :قلت 

وال تأس�ي  صلى هللا علي�ه وس�لم فال تحزن يا محمد .وكأن معنى اآلية  ،كما نجاه من الكفار في مكة فسوف ينصره عليهم في المدينة
 .دهم بمكة فإنا ننصرك عليهم بالمدينةفكما أنجيناك من كي على ما يقع منهم من األذي

 

_______________ 
 )333/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1248( 
وله عنده إسنادان األول: من رواية ابن أبي نجيح عن  227/228/9وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف،تفسير الطبري  1686/5تفسير ابن أبي حاتم  )1249(

 مجاهد،والثاني: فيه الكلبي وقد تقدم الكالم عنهما 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل المعروف بالوساوسي،قال  أحمد بن عم�ر الب�زار فيم�ا نقل�ة عن�ه العقيل�ي والح�افظ وغيرهم�ا: ك�ان يض�ع الح�ديث  227/9تفسير ابن جرير )1250(
 ضعفه غيرهو
 ) 492/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1251(
 )360/ 7تفسير القرطبي ـ  ()1252( 



)224( 
 ] تفسير مختصر لآلية[
اذك�ر ي�ا  :والمعن�ى،بعد تذكير الم�ؤمنين بالنعم�ة العام�ة عليهم  �هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول  ﴾وإذ يمكر بك الذين كفروا ﴿

 .محمد حين تآمر عليك المشركون في دار الندوة
 .أى يحبسوك﴾ليثبتوك  ﴿
 .بين القبانل  �أى بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه  ﴾يقتلوك  أو ﴿
 .أى من مكة﴾يخرجوك  أو ﴿
 .ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم،أى يحتالون ويتآمرون عليك يا محمد ﴾ويمكرون ويمكر هللا  ﴿
(أى مكره تعالى أنفذ من مكرهم وابلغ تأثيرا ﴾وهللا خير الماكرين  ﴿

1252F

1253(. 
 

َذٓا َوإَِذا تُۡتلَ  ﴿ َذٓا إِۡن هَٰ تُنَا قَالُوْا قَۡد َسِمۡعنَا لَۡو نََشآُء لَقُۡلنَا ِمۡثَل هَٰ  ٰى َعلَۡيِهۡم َءايَٰ
لِيَن  ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ  ﴾۳۱إِالَّ

 
 .ـ  اآلية)وإذا تتلى  :(قوله تعالى       

أب�ي مع�يط ي�وم ب�در ص�برا عقب�ة ب�ن  �قت�ل النب�ي  :«ق�ال ب�ن جبي�ر  عن س�عيد[ك] أخرج ابن جرير  .508
المقداد: ي�ا رس�ول هللا قال وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله ،وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث

وإذا  ﴿:وفي�ه أنزل�ت ه�ذه اآلي�ةق�ال  .»إنه كان يقول في كت�اب هللا م�ا يق�ول :« �رسول هللا قال أسيري ف
(ـ  اآلية﴾قد سمعنا  قالواتتلى عليهم آياتنا 

1253F

1254(«. 
 
 ]تعليق[
أكث�ر أه�ل التفس�ير ف�ي س�بب ن�زول  أوردهوهو على إرساله ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .هذه اآلية
ل�و ش�ئت  :النض�رقال ،لّما قّص رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلم شأن القرون الماضية« :ابن عباسقال :اإلمام الثعلبيقال  

لِيَن في كتبهم لقلت مثل هذا إِْن هذا إِالَّ  (أَساِطيُر اْألَوَّ
1254F

1255(«. 
في اآلية إخبار عن صورة من صور عناد الكفار واستكبارهم حيث ادعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتي م�ن :قلت 

قُ�ل  ﴿ع�الى تق�ال بمثل هذا الق�رآن كم�ا  أوبعشر سور  أووقد تحداهم هللا تعالى في أكثر من موضع من كتابه بأن يأتو بسورة ،عند هللا
 ].)88اإلسراء([﴾ْعُضهُْم لِبَْعٍض ظَِهيًرالَّئِِن اْجتََمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَن يَأْتُوْا بِِمْثِل هََذا اْلقُْرآِن الَ يَأْتُوَن بِِمْثلِِه َولَْو َكاَن بَ 

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .ن المبينأى واذا قرئت عليهم آيات القرآ ﴾وإذا تتلى عليهم آياتنا  ﴿
 .قد سمعنا هذا الكالم ولو أردنا لقلنا مثله :مكابرة وعنادا قالواأى ﴾قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا  قالوا ﴿
س�طروها ول�يس ك�الم ،إال أكاذيب وأباطي�ل وحكاي�ات األم�م السابقة،أى ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا ﴾إن هذا إال أساطير األولين  ﴿

 ؟ول��و اس��تطاعوا لم��ا ت��أخروا فم��ا ال��ذي ك��ان يم��نعهم وق��د تح��داهم عش��ر س��نين،كيف ال،ي��ة المك��ابرة ونهاي��ة العن��ادوه��ذا غا،هللا تعالى
(وفرط استنكافهم أن يغلبوا ال سيما في باب البيان،مع انفتهم،ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوه،وقرعوا على العجز

1255F

1256(. 
 

َذا هُوَ  ﴿ َن ٱلسَّمَ  ٱۡلَحقَّ ِمۡن ِعنِدَك فَأَۡمِطۡر َعلَۡينَا ِحَجاَرةٗ  َوإِۡذ قَالُوْا ٱللَّهُمَّ إِن َكاَن هَٰ  ﴾۳۲ ٱۡئتِنَا بَِعَذاٍب أَلِيمٖ  أوآِء مِّ
 

 .ـ  اآلية )اللهم  قالواوإذ  :(قوله تعالى     
 «: ق�الاآلي�ة  ﴾اللهم إن ك�ان ه�ذا ه�و الح�ق قالواوإذ ﴿:بن جبير في قوله عن سعيدأخرج ابن جرير  ]ك[ .509

(ضر بن الحارثنزلت في الن
1256F

1257(.« 
اللهم إن كان ه�ذا ه�و الح�ق م�ن عن�دك ف�أمطر  :أبو جهل بن هشامقال  :«قال  عن أنسوروى البخاري  .510

(ـ اآلية﴾وما كان هللا ليعذبهم وأنت فيهم ﴿:ائتنا بعذاب أليم فنزلت أومن السماء  علينا حجارة
1257F

1258(«. 
غفران�ك  :وف�ون بالبي�ت ويقول�ونك�ان المش�ركون يط :« ق�العباس  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  ]ك[ .511

(ـ اآلية﴾وما كان هللا ليعذبهم  ﴿:غفرانك فأنزل هللا
1258F

1259(«. 
محمد أكرم�ه  :قريش بعضها لبعضقالت :«قال يزيد بن رومان ومحمد بن قيس  وأخرج ابن جريرعن .512

_______________ 
 )333/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1253( 
 مرسل.  231/9تفسير ابن جرير )1254(
 )351/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1255( 
 )334/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1256( 
 مرسل  232تفسير الطبري/)1257(
 )2796ح(2154/4)صحيح مسلم 4372ح( 1704/1705/4البخاري  حيحص)1258(
وإسناده حسنقال ابن جرير رحمه هللا: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا عكرمة ع�ن أب�ي  235/9تفسير ابن جرير  1691/5تفسير ابن أبي حاتم  )1259(

 به–زميل عن ابن عباس 



)225( 

 

س�وا فلم�ا آم.من عن�دك ف�أمطر علين�ا حج�ارة م�ن الس�ماء ـ اآلي�ة اللهم إن كان هذا هو الحق،هللا من بيننا
 ﴿:إل�ى قول�ه ﴾وما كان هللا معذبهم وهم يس�تغفرون  ﴿:فأنزل هللا،غفرانك اللهم: قالواف قالواندموا على ما 

(ال يعلمون
1259F

1260(﴾«. 
بمك�ة،فأنزل هللا وم�ا ك�ان هللا   �ك�ان رس�ول هللا  :«ق�ال أب�زى  عن ابنوأخرج ابن جرير أيضاً     ]ك[ .513

 أولئ�كوك�ان ﴾وم�ا ك�ان هللا  مع�ذبهم وه�م يس�تغفرون ﴿ ف�أنزل هللا،ليعذبهم وأنت فيهم فخ�رج إل�ى المدين�ة
ـ  ﴾��وم��ا له��م أن ال يع��ذبهم هللا  ﴿:فلما خرج��وا أن��زل هللا،البقي��ة م��ن المس��لمين ال��ذين بق��وا فيه��ا يس��تغفرون

(اآلية فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم
1260F

1261(«. 
 
 ]تعليق[
 .وهي تشمل ثالثة أسباب للنزول،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 .في النضر بن الحارث  :األول 
 .والثاني: في أبي جهل بن هشام 
(اإلمام أبو حيان األندلسيقاله  ما  في كفار قريش عموما.وهذا قول الجمهور على :والثالث 

1261F

1262(. 
قوله نزلت في كفار ق�ريش ع�ام قال ي أويهم جميع. هذه المقولة فنزلت اآلية فقال بأن كالً منهم قال والجمع بين هذه اآلثار يسير بأن ي

 أريد به الخصوص وهللا تعالى أعلم.
 .وهي تدل على استكبار وعناد الكفار عن قبول الحق الذي جاء به هللا سبحانه وأنزله على رسول 
 .ثالثة أقوال﴾إن كان هذا ﴿ :وفي المشار إليه بقوله:اإلمام ابن الجوزيقال  

ب��النبوة م��ن ب��ين  �أن��ه إك��رام محم��د  :والثال��ث.م��ن األم��ر بالتوحي��د وغي��ره �ك��ل م��ا يقول��ه رس��ول هللا  :والث��اني.أن��ه الق��رآن :أح��دها
(قريش

1262F

1263(. 
 وقد تقدم أن هذه اآليات مكية وهللا تعالى أعلم. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 عندكأى إن كان هذا القرآن حقا منزال من  ﴾اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك  قالواوإذ  ﴿
 كما أنزلتها على قوم لوط،أى أنزل علينا حاصبا وحجارة من السماء ﴾فأمطر علينا حجارة من السماء  ﴿
وش�دة تك�ذيبهم ،وهذا من كثي�ر جهلهم :ابن كثيرقال ،وهذا تهكم منهم واستهزاء،تهلكنا به،أى بعذاب مؤلم موجع﴾ائتنا بعذاب أليم  أو ﴿

ولكنهم اس��تعجلوا العقوب��ة ،فاه��دنا ل��ه ووفقن��ا إلتباع��ه،لله��م إن ك��ان ه��ذا ه��و الح��ق م��ن عندكا :وك��ان األول��ى له��م أن يقول��وا،وعنادهم
 .والعذاب لسفههم

ولكن�ه ،وبيان للس�بب الموج�ب إلمه�الهم أي إنه�م مس�تحقون للعذاب،ه�ذا ج�واب لكلم�تهم الش�نيعة ﴾وما كان هللا ليع�ذبهم وأن�ت ف�يهم  ﴿
ل�م  :اب�ن عب�اسق�ال ،فق�د ج�رت س�نة هللا وحكمت�ه أال يع�ذب أم�ة ونبيه�ا ب�ين ظهرانيها،دتعالى ال يعذبهم وأنت فيهم إكراما لك ي�ا محم

 .والمراد بالعذاب عذاب االستئصال،تعذب أمة قط ونبيها فيها
وه�و إش�ارة إل�ى إس�تغفار ،أى وما كان هللا ليعذب هؤالء الكف�ار وف�يهم مؤمن�ون يس�تغفرون هللا﴾وما كان هللا معذبهم وهم يستغفرون ﴿

وأما ،أما النب�ى فق�د مض�ى،واالستغفار ،�نبي هللا  :كان فيهم أمانان :ابن عباسقال ،ي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفينمن بق
 .االستغفار فهو باق الى يوم القيامة

 .؟لضاللوكيف ال يعذبون وهم على ما هم عليه من العتو وا ؟وأى شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم ﴾وما لهم أال يعذبهم هللا ﴿ 
وكما اض��طروه ،ع��ام الحديبي��ة،كم��ا ص��دوا رس��ول هللا،أى وح��الهم الص��د ع�ن المس��جد الحرام ﴾وه�م يص��دون ع��ن المس��جد الح��رام  ﴿

 .والمؤمنين الى الهجرة من مكة
 .أى ما كانوا أهال لوالية (المسجد الحرام ) مع إشراكهم ﴾وما كانوا أولياءه ﴿
 .أهل واليته من كان برا تقياأى إنما يست ﴾إن أولياوه إال المتقون  ﴿
وندخل م�ن نش�اء ،نصد م�ن نش�اء،نحن والة البيت والحرم :فقد كانوا يقولون،أى ولكن اكثرهم جهلة سفلة﴾ولكن أكثرهم ال يعلمون  ﴿

ولكن هللا رفع��ه ع��نهم إكرام��ا لرس��وله علي��ه ،والغ��رض م��ن اآلي��ة بي��ان اس��تحقاقهم لع��ذاب االستئص��ال بس��بب ج��رائمهم الش��نيعة! 
(وإلستغفار المسلمين المستضفين،المالس

1263F

1264(. 
 

 ﴾۳٥فَُذوقُوْا ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنتُۡم تَۡكفُُروَن  َوتَۡصِديَٗةو  َوَما َكاَن َصَالتُهُۡم ِعنَد ٱۡلبَۡيِت إِالَّ ُمَكآءٗ  ﴿
 

 .ـ  اآلية)وما كان صالتهم  :(قوله تعالى   
 ويص��فقون ويص��فرون فنزل��ت ه��ذهك��انوا يطوف��ون بالبي��ت  :«ق��ال عم��ر  ع��ن اب��نأخ��رج الواح��دي  .514

_______________ 
 مرسل ضعيف اإلسناد.  235/9تفسير ابن جرير   )1260(
 وابن أبزى مختلف في صحبته،والراجح أنه صحابي صرح بذلك البخاري وغيره،ولكن في إسناده ابن حميد شيخ ابن جرير تقدم أنه ضعيف.  234/9تفسير ابن جرير )1261(
 )397/ 4تفسير البحر المحيط ـ  ()1262( 
 )348/ 3زاد المسير ()1263( 
 )335/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1264( 



)226( 
(اآلية

1264F

1265(« 
في الطواف يستهزئون به  �كانت قريش يعارضون النبي  :«قال  عن سعيدوأخرج ابن جرير  .515

 »)1265F1266( فنزلت يصفرون ويصفقون
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما يشمالن سببين للنزول 
 .في طوافهم كونهم كانوا يفعلون ذلك :فاألول 
 .وأصحابه عن القراءة �كونهم كانوا يفعلونه ويتزيدون فيها ليشغلوا النبي  :الثاني 

(هذا نوع من اللعب 
1266F

1267(. 
فيصفقون ويصفرون وهو يطوفون حول .واآلية تدل على أن هذا الطواف كان هو طواف المشركين الذي يتعبدون به 

 البيت.
 
  ]تفسير مختصر لآلية[
هذا من جملة قبائحهم أى ما كانت عبادة المشركين وصالتهم عند البيت الحرام اال ﴾عند البيت اال مكاء وتصدية  وما كان صالتهم ﴿

والمعنى أنهم وضعوا مكان الصالة والتقرب الى ،وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صالتهم،تصفيرا وتصفيقا
 ت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقونكان :ابن عباسقال ،التصفير والتصفيق .هللا
وهو إشارة الى ما حصل لهم يوم ،بسبب كفركم وأفعالكم القبيحة،أى فذوقوا عذاب القتل واألسر ﴾فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  ﴿

(بدر
1267F

1268(. 
 

ِو إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا يُنفِقُوَن  ﴿ وْا َعن َسبِيِل ٱلَّ لَهُۡم لِيَُصدُّ مَّ يُۡغلَبُوَنۗ َوٱلَِّذيَن ثُ   فََسيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرةٗ أَۡمَوٰ
ََّم يُۡحَشُروَن   ﴾ ۳٦َكفَُرٓوْا إِلَٰى َجهَن

 
 .ـ  اآلية)إن الذين كفروا  :(قوله تعالى 

ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمي�ر ب�ن قت�ادة والحص�ين ب�ن قال  .516
لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبد هللا بن أبي ربيع�ة وعكرم�ة  :« قالواعبد الرحمن 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا س�فيان وم�ن ك�ان  بن أبي جهل

ت�ل خي�اركم فأعينون�ا ي�ا معش�ر ق�ريش إن محم�داً ق�د َوتِ�َرُكْم وق: ق�الواله في ذلك العير من قريش تجارة ف
إن الذين   ﴿عباس أنزل هللا: عن ابنففيهم كما ذكر ،ففعلوا،بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأراً 

(يحشرون﴿:ـ إلى قوله﴾كفروا ينفقون أموالهم 
1268F

1269(﴾«. 
نزل�ت ف�ي أب�ي س�فيان أنف�ق عل�ى المش�ركين أربع�ين  «: قالحكم بن عتيبة عن الوأخرج ابن أبي حاتم  .517

(ية من ذهبأوق
1269F

1270(.« 
نزلت في أبي سفيان استأجر ي�وم أح�د ألف�ين  «: قالأبزي وسعيد بن جبير  عن ابنوأخرج ابن جرير  .518

   ».)1270F1271(�من األحابيش ليقاتل بهم رسول هللا 
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار تشمل ثالثة أسباب للنزول 
 .�سبيل محاربة النبي  في كفار قريش حيث تنادوا إلى النفقة في :األول 
(في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على الصد عن سبيل هللا من ماله أربعين أوقية :الثاني 

1271F

 .من الذهب )1272
 .قلت هذا غريب ألن اآلية بدرية.في عزوة أحد �في استئجار أبي سفيان األحابيش ليقاتل بهم رسو هللا  :الثالث 
لمؤلف ما أخرجه اإلمام الواحدي عن مقاتل والكلبي: نزلت ف�ي المطعم�ين ي�وم وفي سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره ا 

بدر، وكانوا اثنى عشر رجال أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو البحترى ابن هشام والنضر ب�ن 
وفل والعباس بن عبد المطلب، وكلهم م�ن ق�ريش، الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن االسود والحرث بن عامر بن ن

_______________ 
 وفي إسناده عطية العوفي ضعيف 193أسباب النزول للواحدي )1265(
 مرسل ضعيف اإلسناد 9/ 241تفسير ابن جرير )1266(
 )401/ 4تفسير البحر المحيط ـ  ()1267( 
 )335/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1268( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 245/9تفسير ابن جرير )1269(
 ابن جرير/مرسل تفسير 1697/5تفسير ابن أبي حاتم )1270(
 يد. تفسير الطبري المصدر السابق،وإسناده فيه ضعف عن ابن أبزى،رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع،وسفيان متكلم فيه وإسناد سعيد فيه ابن حم)1271(
  )352/ 1األوقية اثنا عشر درهماالمعجم الوسيط ()1272( 



)227( 

 

(وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشرة جزور
1272F

1273(. 
ف�أنقوا أم�والهم جماع�ات ووح�داناً  �هو أن المشركين ادخروا قوتهم المادية لمحاربة النب�ي  الرواياتفحاصل هذه  :قلت 

  .�لغرض واحد وهو النيل من النبي 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي يص��رفون أم��والهم ويب��ذلونها لمن��ع الن��اس ع��ن ال��دخول ف��ي دي��ن  ﴾ين كف��روا ينفق��ون أم��والهم ليص��دوا ع��ن س��بيل هللاإن ال��ذ ﴿

 .ولحرب محمد عليه،اإلسالم
وال يظف�رون بم�ا ك�انوا ،ألن أم�والهم ت�ذهب،أى فس�ينفقون ه�ذه األم�وال ث�م تص�ير ندام�ة عل�يهم ﴾فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة  ﴿

 .وإعالء كلمة الكفر،طفاء نور هللايطمعون به من إ
(إخبار بالغيب أى ثم نهايتهم الهزيمة واالندحار [ كتب هللا ألغلبن أنا ورسلي] ﴾ثم يغلبون  ﴿

1273F

1274(. 
 

ِرِهم بَطَرٗ  ﴿ ُ بِ ا َوِرئَ َوَال تَُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَٰ ِو َوٱلَّ وَن َعن َسبِيِل ٱلَّ  ﴾٤۷ َما يَۡعَملُوَن ُمِحيطٞ آَء ٱلنَّاِس َويَُصدُّ
 

 .ـ اآلية)وال تكونوا  :(قوله تعالى        
لما خرجت قريش م�ن مك�ة إل�ى ب�در خرج�وا  :«قال [ك] أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي  .519

(ـ اآلية﴾خرجوا من ديارهم بطرا  وال تكونوا كالذين﴿:فأنزل هللا،بالقيان والدفوف
1274F

1275(«. 
 
 ]تعليق[
قال  :وقد ذكره مختصراً وهو بطوله كما ذكره اإلمام الثعلبي،حمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف ر 

لّما رأى أبو سفيان أنّه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنّكم خرجتم لتمنع�وا عل�يكم فق�د نجاه�ا هللا ف�ارجعوا ف�وافى الرك�ب « :ابن عباس
وهللا ال ننص�رف حتّ�ى ن�رد ب�درا. وك�ان ب�در  :أبو جهلقال ف،انصرفوا :لهمقال لرجعة إلى مّكة فبا قريشاً الذي فيه أبو سفيان ليأمروا 

موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام. فنقيم بها ثالث�ا وننح�ر الج�زر ونطع�م الطع�ام ونس�قي الخم�ور ونع�زف عليه�ا 
فس��قوا ك��ؤوس المناي��ا مك��ان الخم��ر وناح��ت عل��يهم الن��وائح مك��ان القي��ان وتس��مع به��ا الع��رب. ف��ال يزال��ون يهابونن��ا أب��دا فوافوه��ا 

(القيان
1275F

1276(«. 
ٌم من هللا جل ثناؤه إلى المؤمنين به قال .في اآلية تحذير للمسلمين من أن يعملوا عمل المشكرين :قلت  أبو جعفر: وهذا تقدُّ

ما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طل�َب ، وطلب ما عنده، ال رئاء الناس، كالصاً خ وبرسوله، أن ال يعملوا عمال إال ل
(رئاء الناس

1276F

1277(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وطلبا للفخ�ر ،أى ال تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتوا وتكبرا ﴾وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس  ﴿

 .والثناء
 .لدخول في اإلسالمأى ويمنعون الناس عن ا ﴾ويصدون عن سبيل هللا  ﴿
(أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه ﴾وهللا بما يعملون محيط ﴿

1277F

1278(. 
 

﴿  ِ ُٓؤَالِٓء ِدينُهُۡمۗ َوَمن يَتََوكَّۡل َعلَى ٱلَّ فِقُوَن َوٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مََّرٌض َغرَّ هَٰ َ َعِزيٌز َحِكيمٞ  إِۡذ يَقُوُل ٱۡلُمنَٰ  ﴾٤۹ فَإِنَّ ٱلَّ
 

 .ـ  اآلية)إذ يقول المنافقون  :(قوله تعالى   
لما أنزل هللا عل�ى نبي�ه بمك�ة س�يهزم  :«قال هريرة  عن أبيروى الطبراني في األوسط بسند ضعيف  .520

فلما كان يوم ،عنه يا رسول أي جمع وذلك قبل بدر :رضي هللا عمر بن الخطابقال الجمع ويولون الدبر 
س�يهزم الجم�ع ويول�ون ﴿:في آثارهم مصلتا بالس�يف يق�ول �هللا بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول 

ألم تر إلى الذين  ﴿:ـ اآلية وأنزل﴾حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب  ﴿:فكانت ليوم بدر فأنزل هللا فيهم ﴾الدبر
فوس�عتهم الرمي�ة وم�ألت أعي�نهم وأف�واههم حت�ى أن الرج�ل  �رم�اهم رس�ول هللا  ﴾بدلوا نعمة هللا كف�را 

فلم�ا  ﴿:ـ  وأن�زل ف�ي إبل�يس﴾وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ﴿:فأنزل هللا،وهو  يقذي عينيه وفاهليقتل 
عتبة ب�ن ربيع�ة ون�اس مع�ه م�ن المش�ركين ي�وم ب�در: غ�ر قال و،ـ اآلية﴾تراءت الفئتان نكص على عقبيه

(إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤالء دينهم ﴿:فأنزل هللا،هؤالء دينهم
1278F

1279(﴾«. 

_______________ 
 )159أسباب النزول للواحدي ( )1273( 
 )335/ 1نى (صفوة التفاسير ـ للصابو)1274( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 18/10تفسير ابن جرير )1275(
 )364/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1276( 
 )578/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1277( 
 )338/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1278( 
 ) وفي إسناده عبد العزيز بن عمران قال  الحافظ:متروك9121ح(58/9المعجم األوسط )1279(



)228( 
 
 ]تعليق[
يعن�ى لم�ا رأو قل�ة  -غر هؤالء دي�نهم :وقول المشركين،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية 

 .المسلمين وكثرة الكافرين
 لم�ا دن�ا الق�وم بعض�هم م�ن: ق�ال ﴾إذ يق�ول المن�افقون وال�ذين ف�ي قل�وبهم م�رض﴿عن ابن عباس  :اإلمام ابن أبي حاتمقال  

وانم�ا ،غر هؤالء دينهم ؟وما هؤالء :المشركونقال عين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين فأفي ،بعض قلل هللا المسلمين
ومن يتوكل على هللا فان هللا عزي�ز ﴿ :هللا تعالىقال ذلك من قلتهم في اعينهم وظنوا انهم سيهزمونهم ال يشكون في انفسهم ذلك ف قالوا
1279F( ﴾حكيم

1280(. 
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ﴿ابن جرير بعض هؤالء القائلين فيما ذكره عن مجاهد في قوله: إلماممى اوس 

فئة من قريش: أبو ق�يس ب�ن الولي�د ب�ن المغي�رة، وأب�و ق�يس ب�ن الفاك�ه ب�ن المغي�رة، والح�ارث ب�ن زمع�ة ب�ن : قال، ﴾غّر هؤالء دينهم
ل�ف، والعاص�ي ب�ن منبّ�ه ب�ن الحج�اج; خرج�وا م�ع ق�ريش م�ن مك�ة وه�م عل�ى االرتي�اب، األسود بن المطل�ب، وعل�ي ب�ن أمي�ة ب�ن خ

، حت�ى ق�دموا عل�ى م�ا ق�دموا علي�ه، م�ع قل�ة ع�ددهم ﴾غّر ه�ؤالء دي�نهم﴿قالوا:  �فحبسهم ارتيابهم. فلما رأوا قلة أصحاب رسول هللا 
د بهم من خلفهم (وكثرة عدوهم، فشرَّ

1280F

1281(. 
 .آلية ومروي عن ابن عباسلظاهرا تقدم أنها نزلت في قوم من المنافقين وهو موافقجاء في سبب نزولها غير ما  :قلت 
(هم قوم من أهل المدينة من األوس والخزرج « :ابن عباسقال  :الحافظ ابن الجوزيقال  

1281F

1282(«. 
م ل�م يش�هدوا هم قو: قال، ﴾إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤالء دينهم﴿اإلمام ابن جرير عن الحسن:قال  

وا باإلس�الم وه�م بمك�ة، فخرج�وا م�ع المش�ركين ي�وم ب�در، قال معمر: وقال القتال يوم بدر، فسموا "منافقين"  بعضهم: قوم كانوا أق�رُّ
1282F(﴾غر هؤالء دينهم﴿قالوا: فلما رأوا قلة المسلمين 

1283( . 
1283F( �النبي  لم يظهروا عداوة،أنهم قوم مرتابون:وذكر كذلك اإلمام ابن الجوزي عن الماوردي 

1284(. 
 فتحصل عندنا من ما تقدم أن اآلية لها ثالثة أسباب. 
باعتب�ار أن الش�رك أكب�ر األم�راض ،فيكون وصف هللا عز وجل له�م ب�أنهم ف�ي قل�وبهم مرض ،األول: أنها في المشركين 

 ضعيف. أووإن كان األثر الوارد في ذلك مرسل 
في سبب نزول هذه اآلية لموافقته قال س والخزرج وهذا هو األليق أن يأنهم قوم منافقون من أهل المدينة من األو :الثاني 

 ظاهر القرآن.
ال�ذين  أوأنهم قوم أسلموا لكنهم ارتابوا وضعف اإليمان ف�ي قل�وبهم، س�واء ف�ي ذل�ك ال�ذين تكلم�وا باإلس�الم بمك�ة  :الثالث 

 تكلموا به في المدينة وهللا تعالى أعلم.
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .أهل النفاق الذين أظهروا اإليمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالقال أي حين  ﴾ول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إذ يق ﴿
 .تعالى في جوابهمقال ،أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما ال طاقة لهم به ﴾غر هؤالء دينهم  ﴿
ألن هللا (عزي�ز) أى غال�ب ال ي�ذل م�ن ،فإن هللا ناص�ره،ى ومن يعتمد على هللا ويثق ب�هأ ﴾ومن يتوكل على هللا فإن هللا عزيز حكيم  ﴿

((حكيم ) في افعاله وصنعه،استجار به
1284F

1285(. 
  

ِ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا فَهُۡم َال يُۡؤِمنُونَ  ﴿ َوٓابِّ ِعنَد ٱلَّ  ﴾ ٥٥ إِنَّ َشرَّ ٱلدَّ
 

 .ـ اآلية)فروا إن شر الدواب عند هللا  الذين ك :(قوله تعالى     
إن ش�ر ال�دواب عن�د هللا ال�ذين كف�روا فه�م ال  ﴿:نزل�ت « : ق�الب�ن جبي�ر  ع�ن س�عيد[ك] أخرج أبو الشيخ  .521

(في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوت ﴾يؤمنون 
1285F

1286(.« 
 
 ]تعليق[
موص�وفون ب�نقض وهم ال،ذك�ر المؤل�ف أث�راً واح�داً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وعلي�ه فتك�ون اآلي�ة ق�د نزل�ت ف�ي اليه�ود 

ووصفهم بأنهم شر الدواب إشارة إلى أن الدواب أفضل من هؤالء الكفار وذلك ألن الدواب مسيرة لطاعة هللا أما هؤالء فب�دلوا .العهد
 .نعمة هللا كفراً والعياذ بال

(منهم كعب بن األشرف وأصحابه،نزلت في بني قريظة من اليهود :أبو صالح عن ابن عباسقال  
1286F

1287(. 
 

_______________ 
 )1717/ 5تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1280( 
 )13/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ( )1281( 
 )367/ 3زاد المسير ()1282( 
 )14/ 13جامع البيان (تفسير الطبري) ()1283( 
 )368/ 3زاد المسير ()1284( 
 
 )339/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1285( 
 مرسل.)1286(
 )371/ 3زاد المسير ()1287( 



)229( 

 

 ر متخصر لآلية][تفسي
 في علم هللا وحكمه األرضأى شر من يدب على وجه  ﴾إن شر الدواب عند هللا  ﴿
(فهم ال يتوقع منهم إيمان لذلك،أى الذين اصروا على الكفر ورسخوا فيه﴾الذين كفروا فهم ال يؤمنون  ﴿

1287F

1288(. 
 

ا تََخافَنَّ ِمن قَۡوٍم ِخيَانَةٗ  ﴿ َ َال يُِحبُّ ٱۡلَخآئِنِينَ َسوَ فَٱۢنبِۡذ إِلَۡيِهۡم َعلَٰى  َوإِمَّ  ﴾  ٥۸ ٓاٍءو إِنَّ ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)وإما تخافن  :(قوله تعالى
قد وض�عت الس�الح وم�ا : قالف �دخل جبريل على رسول هللا  :«قال شهاب  عن ابنروى أبو الشيخ  .522

(وم خيانةوإما تخافن من ق ﴿:وأنزل فيهم،؟ فاخرج فإن هللا قد أذن لك في قريظةزلت في طلب القوم
1288F

ـ ﴾� )1289
 .»اآلية

 
 ]تعليق[
نقض�وا العه�د م�ع  انزلت في بن�ى قريظ�ة حينم� وكونهاذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية  

 .�فأمر هللا تعالى نبيه أن يلقي إليهم عهدهم بسبب تظاهرهم مع الكفار ضد رسول هللا ،وعاونوا عليه كفار قريش �رسول هللا 
(نزلت في بني قريظة :مجاهدال ق 

1289F

1290(. 
لم أجد في سبب نزولها غير هذا وهو عام في كل من خيف منه الخيانة بأن ينبذ إليه عه�ده أي يلق�ي إلي�ه وإعالمه�م  :قلت 

 .﴾على سواء﴿بهذا وهو المراد بقوله تعالى 
 

 [تفسير متخصر لآلية]
 .ونكثا بأمارات ظاهرة،معاهدين خيانة للعهد أى وإن أحسست يا محمد من قوم ﴾وإما تخافن من قوم خيانة ﴿
هذا من معجز ما جاء في القرآن مم�ا ال  :النحاسقال ،أى اطرح اليهم عهدهم على بينة ووضوح من األمر ﴾فانبذ إليهم على سواء  ﴿

فانبذ ال�يهم العه�د أى ق�ل  خيانة -بينك وبينهم عهد  -وإما تخافن من قوم  :والمعنى،على اختصاره وكثرة معانيه،يوجد في الكالم مثله
فيكون ،وهم يثق�ون ب�ك،وال تقاتلهم وبينك وبينهم عه�د،ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء،وأنا مقاتلكم،لهم قد نبذت إليكم عهدكم

 .ذلك خيانة وغدرا
(هدوهذا كالتعليل لألمر بنبذ العهد أى ال يحب من ليس عنده وفاء وال ع ﴾إن هللا ال يحب الخائنين  ﴿

1290F

1291(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ َحۡسبَُك  ﴿ ُ َوَمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن يَٰ  ﴾٦٤ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)يا أيها النبي حسبك هللا  :(قوله تعالى    
 :المش�ركونق�ال لما أسلم عم�ر  «: قالعباس  عن ابنروى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة ( گ )  ]ك[ .523

(يا أيها النبي حسبك هللا ومن اتبعك من المؤمنين﴿:فأنزل هللا،ليومقد انتصف القوم منا ا
1291F

 وله شواهد  .»﴾)1292
تس�عة  �لم�ا أس�لم م�ع النب�ي  «: ق�العب�اس  عن اب�نوأخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن جبير  ]ك[ .524

ـ ﴾�بع�ك م�ن الم�ؤمنين يا أيها النبي حس�بك هللا وم�ن ات ﴿:نزل،ثم إن عمر أسلم فكانوا أربعين وثالثين رجالً وامرأة
(اآلية

1292F

1293(«. 
ثالث�ة وثالث�ين   �لم�ا أس�لم م�ع النب�ي  :«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح ( گ )    ]ك[ .525

(يا أيها النبي حسبك هللا  ﴿:نزلت،ثم أسلم عمر رجالً وست نسوة
1293F

1294(﴾«. 
يا أيه�ا النب�ي حس�بك  ﴿:نزل هللا في إسالمهلما أسلم عمر أقال  :«بن المسيب  عن سعيدوأخرج أبو الشيخ ( گ )   .526

(ـ ﴾هللا 
1294F

 .»اآلية  )1295
 ]تعليق[
وهي ت�دل عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي عم�ر ب�ن الخط�اب ف�ي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 يكفي�ك وك�ذلك يكفي�ك م�ن أس�لم مع�ك يعنى هللا  ﴾ حسبك هللا ومن اتبعك من المؤمنين﴿وهذا يستقيم على القول بأن تأويل اآلية .آخرين
يعن�ى حس�بك هللا وح�ده وك��ذلك حس�ب م�ن اتبع�ك م��ن  :وق�د رد ه�ذا التأوي��ل بع�ض أه�ل العل�م ورج�ح أن التأوي��ل لآلي�ة.م�ن الم�ؤمنين
 هللا يكفيك ويكفي المؤمنين.يعنى ،المؤمنين هللا

_______________ 
 )340/ 1لصابونى (صفوة التفاسير ـ ل)1288( 
 مرسل.)1289(
 )373/ 3زاد المسير ()1290( 
 )340/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1291( 
مت�روك،المعجم الكبي�ر  ليس في النسخة التي معي من مسند البزار،وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير دون ذكر سبب النزول،وفي إسناده النض�ر أب�و عم�ر ق�ال الهيثم�ي:)1292(

255/11  
 )وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب. 12470ح( 60/12لكبير المعجم ا)1293(
 وفي إسناده يحيى المحاني متكلم فيه،ويعقوب القمي له أوهام 1728/5تفسير ابن أبي حاتم  )1294(
 مرسل.)1295(



)230( 
(ألول أصحوالقول ا،والسورة مدنية باجماع،هذا ال يحفظ :أبو سليمان الدمشقيقال  

1295F

1296(. 
وليس من ح�رج ف�ي تأوي�ل اآلي�ة عل�ى م�ا ذك�رت ف�ي التأوي�ل األول ،اآلثار التي ذكرها المؤلف يشهد بعضها لبعض:قلت 

(على أن التأويل الثاني عليه أكثر أهل التفسير كما ذكره اإلمام ابن الجوزي
1296F

1297(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
الحس�ن قال و،فال تحت�اجون مع�ه إل�ى أح�د،وك�افي أتباع�ك،أى هللا وح�ده كافيك ﴾نين يا أيها النب�ي حس�بك هللا وم�ن اتبع�ك م�ن الم�ؤم ﴿

حس�بك هللا وح�ده وحس�ب أتباع�ك وق�د اخت�اره الزمخش�ري  :الق�ول األول معن�اه (المعن�ى حس�بك أي كافي�ك هللا والمؤمن�ون  :البصري
روي ع�ن مجاه�د ،يكفي�ك هللا والمؤمن�ون ال�ذين مع�ك :والقول الث�اني معن�اه،ونصره اب�ن الق�يم ف�ي مقدم�ة " زاد المع�اد " بأدل�ة مقنع�ة

()وهللا أعلم ،واألول أرجح،والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلي في تفسير الجاللين
1297F

1298(.  
 

بُِرونَ  ﴿ نُكۡم ِعۡشُروَن َصٰ ِض ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َعلَى ٱۡلقِتَاِلو إِن يَُكن مِّ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ َحرِّ اْئَةٞ يَۡغلِبُوْا ِماْ  يَٰ نُكم مِّ  ئَتَۡيِنو َوإِن يَُكن مِّ
َن يَۡغلِبُٓوْا أَۡلفٗ    ﴾  ٦٥الَّ يَۡفقَهُوَن  ٱلَِّذيَن َكفَُروْا بِأَنَّهُۡم قَۡومٞ ا مِّ

 
 .ـ اآلية)إن يكن منكم عشرون صابرون  :(قوله تعالى  

قات�ل الواح�د لم�ا افت�رض هللا  عل�يهم أن ي «: ق�العباس  عن ابنأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده  .527
إن يك�ن م�نكم  ﴿:ف�أنزل هللا،إل�ى أن يقات�ل الواح�د الرجلين ثقل ذل�ك عل�يهم وش�ق فوض�ع هللا ع�نهم،عشرة

(ـ إلى آخر اآلية﴾عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
1298F

1299(«. 
 
 ]تعليق[
ن�زول ه�ذه ذكر المؤلف رحمه هللا هذا اآلثر في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح اإلس�ناد ول�م أج�د غي�ره ف�ي س�بب  

م��ن  م��ن الم��ؤمنين للعش��ر وهو ي��دل عل��ى تخفي��ف هللا تع��الى عل��ى الم��ؤمنين حي��ث ك��ان ف��ي بداي��ة األم��ر وج��وب مغالب��ة الواح��د،اآلي�ة
لك�ن إذا ك�انوا أكث�ر م�ن ذل�ك  .فال يج�وز للم�ؤمن أن يف�ر م�ن اثن�ين،ثن�ينذلك فجعل وجوب مغالب�ة الواح�د لال ثم خفف هللا،المشركين

 .وهللا تعالى أعلم،جاز
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى حض المؤمنين ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين ﴾يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال  ﴿
هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عش�رة  :ابو السعودقال ﴾إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴿

 .بعون هللا وتأييده،يغلبوا مائتين من عدوهم،نكم يا معشر المؤمنين عشرون صابرون على شدائد الحربإن يوجد م :أمثالهم والمعنى
تغلب ألف�ا م�ن الكف�ار بمش�يئة  -بشرط الصبر عند اللقاء  -أى وإن يوجد منكم مائة  ﴾وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا  ﴿

 .هللا
فهم ،وال يعرف�ون طري�ق النص�ر وس�ببه،ال يفقه�ون حكم�ة هللا،أى سبب ذلك ب�أن الكف�ار ق�وم جهل�ة الباء سببية ﴾بأنهم قوم ال يفقهون ﴿

ثم لم�ا ش�ق ذل�ك عل�يهم ،ك�ان ثب�ات الواح�د للعش�رة فرض�ا :اب�ن عب�اسق�ال ،فلذلك يغلبون،وال طلب ثواب،يقاتلون على غير احتساب
(وأصبح ثابت الواحد لالثنين فرضا،نسخ

1299F

1300(. 
 

ُ  َما َكاَن لِنَبِيٍّ  ﴿ ُ يُِريُد ٱۡألِٓخَرةَۗ َوٱلَّ ۡنيَا َوٱلَّ  َعِزيٌز أَن يَُكوَن لَهُۥٓ أَۡسَرٰى َحتَّٰى يُۡثِخَن فِي ٱۡألَۡرِضو تُِريُدوَن َعَرَض ٱلدُّ
 ﴾ ٦۷ َحِكيمٞ 
 

 .ـ اآلية)ما كان لنبي  :(قوله تعالى   
إن هللا   :«قال ف،م ب�درالن�اس ف�ي األس�ارى ي�و  �استشار النب�ي  :«قال روى أحمد  وغيره عن أنس  .528

فقام أب�و بك�ر ،يا رسول هللا اضرب أعناقهم ف�أعرض عن�ه: قالفقام عمر بن الخطاب ف  .»قد أمكنكم منهم
ل�وال كت�اب م�ن  ﴿:فعفا عنهم وقبل منهم الفداء ف�أنزل هللا،نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء: قالف

(ـ اآلية﴾هللا سبق 
1300F

1301(«. 
 رس�ول ق�ال لما كان يوم ب�در وج�يء باألس�ارى  :«قال لحاكم عن ابن مسعود وروى أحمد والترمذي وا .529

م�ا ك�ان لنب�ي أن ﴿:وفي�ه فن�زل الق�رآن بق�ول عم�ر.ـ الح�ديث .»؟ما تقولون في ه�ؤالء األس�ارى :«�هللا 

_______________ 
 )377/ 3زاد المسير ()1296( 
 )377/ 3زاد المسير ()1297( 
 )342/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1298( 
)وإسناده صحيح وله شواهد في الصحيح وغيرهقال: خبرنا عمر بن محم�د الهم�داني ح�دثنا أحم�د ب�ن المق�دام العجل�ي ح�دثنا وه�ب ب�ن 4773ح( 93/11 صحيح ابن حبان)1299(

 به.—جرير حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد هللا بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس
 )343/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1300( 
)رواه عن شيخه علي بن عاصم أساء الرأي فيه الهيثمي،وقال الحافظ صدوق يخطئ ويصر،وله شاهد بس�ياق طوي�ل عن�د اب�ن أب�ي ش�يبة 13580ح( 243/3أحمد    مسند)1301(

 وغيره من حديث ابن عباس وإسناده صحيح، وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود كما سيأتي والخالصة أن حذا الحديث صحيح بشواهده. 



)231( 

 

(ـ  إلى آخر اآليات﴾يكون له أسرى  
1301F

1302(«. 
تح��ل ألح��د س��ود ال��رؤوس م��ن  ل��م تح��ل الغن��ائم ل��م :«ق��ال  �نب��ي ع��ن الهري��رة  ع��ن أب��يوأخ��رج الترم��ذي  .530

ل�وال  ﴿:ف�أنزل هللا ،فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قب�ل أن تح�ل لهم .»كانت تنزل نار من السماء فتأكلها،قبلكم
(كتاب من هللا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

1302F

1303(﴾«. 
 
 ]تعليق[
م�ا ﴿والثاني وكذلك الثالث فهي متعلقة بقوله تع�الى  فأما األول.ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 �وقد روى من طرق أكثرها صحيح أن هذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي مش�اورة النب�ي  ﴾ األرضكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
ول عم�ر ب�ن الخط�اب وقد أنزلت عدة آي�اة م�ن الق�رآن موافق�اً لق�،وكيف نزلت القرآن موافقاً لقول عمر بن الخطاب،هقالأصحابه وما 

("قد كان يك�ون ف�ي األم�م مح�دثون ف�إن ي�ك ف�ي أمت�ي أح�د فعم�ر ب�ن الخط�اب �وفيه صدق قول النبي 
1303F

" ومعن�ى مح�دثون: أي )1304
 ملهمون.

وق�د اختل�ف .﴾لوال كتاب من هللا س�بق لمس�كم فيم�ا أخ�ذتم ع�ذاب عظ�يم  ﴿فهو متعلق بقوله تعالى  :أما األثر الثالث خاصة 
 ل ذكرها اإلمام ابن الجوزي.انى هذه اآلية على خمسة أقوأهل التفسير في مع

لتم من المغ�انم والف�داء ي�وم ب�در قب�ل أن  أم لوال أن هللا كتب في  :أحدها: قال  الكتاب أنه سيُِحلُّ لكم الغنائم لمسَّكم فيما تعجَّ
�ل ن�اس م�ن  :أب�و هري�رةق�ال و.لمقات�ق�ال وب�ه ،روى هذا المعنى علي ب�ن أب�ي طلح�ة ع�ن اب�ن عباس،تؤمروا بذلك عذاٌب عظيم تعجَّ
 .فنزلت اآلية،المسلمين فأصابوا الغنائم

وابن ج�ريو ،روى ه�ذا المعن�ى عط�اء ع�ن اب�ن عب�اس،لوال كتاب من هللا سبق أنَّه ال يعذِّب من أتى ذنباً على جهال�ٍة لع�وقبتم :والثاني
 .نهاهمولم يكن ،سبق أن ال أعذِّب إال بعَد النهي :ابن اسحاققال و.عن مجاهد

بهم :والثالث بتم،لوال ما سبق ألهل بدر أن هللا ال يعذِّ  .وابن أبي نجيح عن مجاهد،وابن جبير،الحسنقاله ،لُعذِّ
 .ذكره الزجاج،لوال كتاب من هللا سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب :والرابع

 .فيخرج في الكتاب قوالن.ذكره الماوردي،بتملوال القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لُعذِّ  :والخامس
 .أنه القرآن :والثاني.أنه ما كتبه هللا في اللوح والمحفوظ :أحدهما.ثم فيه قوالن.أنه كتاب مكتوب حقيقة :أحدهما
(أنه بمعنى القضاء :والثاني

1304F

1305(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ال ينبغ�ي لنب�ى م�ن  :وأص�حابه عل�ى أخ�ذ الف�داء والمعن�ى  � عت�اب للنب�ي﴾ األرضما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ي�ثخن ف�ي ﴿

 .إال بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه،األنبياء أن يأخذ الفداء من األسرى
 .؟أى تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل﴾تريدون عرض الدنيا  ﴿
 .بإعزاز دينه وقتل اعدائه،و ثواب اآلخرةوه،أى يريد لكم الباقي الدائم ﴾وهللا يريد اآلخرة ﴿
 .ال يقهر وال يغلب (حكيم ) في تدبير مصالح العباد،أى (عزيز) في ملكه ﴾وهللا عزيز حكيم  ﴿
 .أى لوال حكم هللا السابق وهو اال يعذب المخطىء في اجتهاده ﴾لوال كتاب من هللا سبق  ﴿
علي�ه الس�الم " ل�و ق�ال وروي أنه�ا ل�م أنزل�ت ،لفداء من األسرى عذاب عظ�يمأى أصابكم في أخذ ا﴾لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم  ﴿

   .نزل العذاب لما نجا منه غير عمر "
ح�ال كون�ه ح�الال أى ،أى كلوا يا معشر المجاهدين مما اصبتموه من أع�دائكم م�ن الغن�ائم ف�ي الحرب ﴾فكلوا مما غنمتم حالال طيبا  ﴿

 .وفي الصحيح " وجعل رزقي تحت ظل رمحي "،ألنه ثمرة جهادكم،محلال لكم [ طيبا ] أي من أطيب المكاسب
 .أى خافوا هللا في مخالفة أمره ونهيه ﴾واتقوا هللا ﴿
(رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم،أى مبالغ في المغفرة لمن تاب ﴾إن هللا غفور رحيم  ﴿

1305F

1306(. 
 

َن ٱۡألَ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لَِّمن فِٓي أَۡيِديُكم مِّ ُ يَٰ آ أُِخَذ ِمنُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمو ۡؤتُِكۡم َخۡيرٗ ا يُ فِي قُلُوبُِكۡم َخۡيرٗ  ۡسَرٰىٓ إِن يَۡعلَِم ٱلَّ مَّ ا مِّ
ُ َغفُورٞ  ِحيمٞ  َوٱلَّ  ﴾ ۷۰ رَّ
 

 ـ اآلية.)يا أيها النبي قل لمن في أيديكم  :(قوله تعالى     
 �العباس في وهللا نزلت ح�ين أخب�رت رس�ول هللا قال  «: قالعباس  عن ابنروى الطبراني في األوسط  .531

فأعطاني به�ا عش�رين عب�داً كله�م ت�اجر ،بالعشرين أوقية التي وجدت معي بإسالمي وسألته أن يحاسبني

_______________ 
 116/9)مس����ند أب����ي يعل����ى 12623ح( 321/6)س����نن البيهق����ي الكب����رى 1714ح( 213/4)س����نن الترم����ذي 3632ح( 383/1مس����ند أحم����د   43/10س����ير الطب����ري تف)1302(

 )وإسناده صحيح لكنه من رواية أبي عبيدة بن عبد هللا  بن مسعود ولم يسمع من أبيه فيما صرح به الترمذي وغيره186ح( 181/1)فضائل الصحابة 5187ح(
)سنن 11209ح( 352/6)سنن النسائي الكبرى 4806ح( 134/11)صحيح ابن حبان 2427ح( 252/2)وقال: حسن صحيح  مسند أحمد 3085ح( 271/5سنن الترمذي )1303(

)مص����نف اب����ن أب����ي ش����يبة 2429ح( 1ج:318مس����ند الطيالس����ي  3/ 277)ش����رح مع����اني اآلث����ار 1071ح(168)المنتق����ي م����ن الس����نن 12488ح( 290/6البيهق����ي الكب����رى 
أخبرنا عبد هللا بن محمد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هري�رة )  صحيح قال اإلمام الترمذي 36740ح(7ج:365

 .به–
 )15/ 5صحيح البخاري ()1304( 
 )381/ 3زاد المسير ()1305( 
 )343/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1306( 



)232( 
  .»)1306F1307( بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة هللا

 
 ]تعليق[
وقد اختص�ره المؤل�ف وذك�ره الواح�دي ،نادذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو صحيح اإلس 

 .بسياق طويل أوضح مما ذكره المؤلف
الكلبي: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث، وكان العب�اس أس�ر ي�وم ب�در قال: قال  

ال�ذين ض�منوا إطع�ام أه�ل ب�در، ول�م  ومعه عشرون أوقية من الذهب كان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس، وكان أحد العشرة
أن يجعل لي العشرين االوقي�ة ال�ذهب  �فكلمت رسول هللا : قالمنه،  �يكن بلغته النوبة حتى أسر، فأخذت معه وأخذها رسول هللا 

ب عشرين أما شئ خرجت تستعين به علينا فال، وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طال: قالالتي أخذها مني من فدائي، فأبى علي و
الفضل مخرج�ك إل�ى  أم فأين الذهب الذي دفعته إلى : قالبكفي والناس ما بقيت،  قريشاً أوقية من فضة، فقلت له: تركتني وهللا أسأل 

: قالأخبرني هللا بذلك، : قال ؟قلت وما يدريك: قالبدر وقلت لها: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد هللا والفضل وقثم، 
العب�اس: ق�ال لصادق وإني قد دفعت إليها ذهبا ولم يطل�ع عليه�ا أح�د إال هللا، فأن�ا أش�هد أن ال إل�ه إال هللا، وأن�ك رس�ول هللا، أشهد أنك 

عش�رين عب�دا كله�م يض�رب بم�ا ل كبي�ر مك�ان العش�رين أوقي�ة، وأن�ا أرج�و المغف�رة م�ن : ق�الفأعطاني هللا خيرا مما أخذ مني، كم�ا 
(ربي

1307F

1308(. 
(أنها نزلت في جميع من أُسر يوم بدر وروى عن ابن عباس  

1308F

1309(.  
الذين أسروا: ي�ا رس�ول هللا، إن�ك تعل�م أن�ا كن�ا نأتي�ك قال و --وقد روى اإلمام ابن جرير عن ابن زيد في أثر طويل وفيه  

بِيُّ قُْل لَِمْن فِي أَْي�ِديُكْم ِم�َن األْس�َرى يَا أَيُّهَا النَّ  ﴿هللا:قال فنشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا، وأن هؤالء القوم خرجنا معهم خوفًا! ف
ا أُِخَذ ِمْنُكْم َويَْغفِْر لَُكْم  ُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم َخْيًرا ِممَّ 1309F(﴾إِْن يَْعلَِم هللاَّ

1310(. 
 قلت: هذه اآلية نزلت في أسرى بدر ويدخل فيهم العباس بال شك وهللا تعالى أعلم. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .والمراد بهم أسرى بدر،أى قل لهؤالء الذين وقعوا في األسر من األعداء﴾يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من األسرى  ﴿
 .وصدقا في دعوى اإليمان،أى إن يعلم هللا في قلوبكم إيمانا وإخالصا﴾إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا ﴿
 .نكم من الفداءأى يعطكم أفضل مما أخذ م ﴾يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ﴿
 .أى يمحو عنكم ما سلف من الذنوب ﴾ويغفر لكم ﴿
(عظيم الرحمة لمن تاب وأناب ،أى واسع المغفرة ﴾وهللا غفور رحيم﴿

1310F

1311(. 
 

هَُدوْا  ﴿ ٓئَِك هُُم ٱۡلُمؤۡ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوهَاَجُروْا َوَجٰ نََصُرٓوْا أُْولَٰ ِ َوٱلَِّذيَن َءاَووْا وَّ ۡغفَِرٞة ِمنُوَن َحقّٗ فِي َسبِيِل ٱلَّ او لَّهُم مَّ
 ﴾ ۷٤َوِرۡزٞق َكِريٞم 

 .ـ اآلية)والذين كفروا  :(قوله تعالى   
رج��ل ن��ورث أرحامن��ا م��ن ق��ال :«ق��ال مال��ك  ع��ن أب��ي ع��ن الس��دي[ك] أخ��رج اب��ن جري��ر وأب��و الش��يخ  .532

(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴿:فنزلت،المشركين
1311F

1312(﴾«.  
 
 ] تعليق[
 .وهو يدل على أن الكفار أولياء بعض،هللا هذا اآلثر الوحيد في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه  
وه�ذا المواف�ق لألث�ر ،بعض�هم ف�ي المي�راث يعن�ى بعض�هم ي�رث بعضقال ف.وقد اختلف أهل العلم في أي شٍئ هذه الموالة 

 .الذي روى هنا
(أولياء بعض في النصرة والمحبة  :القول الثاني 

1312F

1313( . 
 
 ]صر لآليةتفسير مخت[
 .فال يتوالهم إال من كان منهم،أى هم في الكفر والضاللة ملة واحدة ﴾والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴿
 .من تولي المؤمنين وقطع الكفار،أى وإن لم تفعلوا ما أمرتم به﴾إال تفعلوه  ﴿
ه يترت�ب عل�ى ذل�ك ق�وة الكف�ار وض�عف ألن�،فتنة عظيمة ومفس�دة كبيرة األرضأى تحصل في  ﴾وفساد كبير  األرضتكن فتنة في  ﴿

(سبحانهقال ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين واألنصار ف،المسلمين
1313F

1314(. 

_______________ 
)وسياقه أطول مما ذكر المؤلف وإسناده صحيح. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق 8107ح( 104/8)المعجم األوسط 489ح( 396/8المختارة )1307(

 به.–بن راهويه أخبرنا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني عبد هللا بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس 
 )162النزول للواحدي (  أسباب)1308( 
 )383/ 3زاد المسير ()1309( 
 )109/ 9جامع البيان (تفسير الطبري) ()1310( 
 )343/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1311( 
تن�ة ف�ي األرض : والذين كفروا بعضهم أولي�اء بع�ض إال تفعل�وه تك�ن ف(وإسناده صحيح غير أنه مرسل،وروى بإسناد ضعيف عن ابن عباس قوله  55/10تفسير الطبري )1312(

 نزلت في مواريث مشركي أهل العهد.  )وفساد كبير 
 )386/ 3زاد المسير ()1313( 
 )344/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1314( 



)233( 

 

 
ٓئَِك ِمنُكۡمو َوأُْولُوْا ٱۡألَۡرَحاِم بَۡعُضهُۡم َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ِمۢن بَۡعُد  ﴿ هَُدوْا َمَعُكۡم فَأُْولَٰ ِب ٱفِي  لَٰى بِبَۡعضٖ أوۡ َوهَاَجُروْا َوَجٰ ِو ِكتَٰ لَّ

َ بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِيمُۢ   ﴾ ۷٥ إِنَّ ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)وأولوا األرحام  (:قوله تعالى   
وأولو األرح�ام  :(كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فنزلت :«قال أخرج ابن جرير عن ابن الزبير  .533

(كتاب هللا اآلية بعضهم أولى ببعض في
1314F

1315((«. 
ب�ين الزبي�ر ب�ن الع�وام  �آخى رس�ول هللا :«قال  عن أبيه هشام بن عروة وأخرج ابن سعد من طريق  .534

دنيا ع�ن ال�ل�و م�ات ف�انقطع  :أص�ابته الجراح�ة بأح�د فقل�ت الزبير لقد رأي�ت كعب�اً قال ،وبين كعب بن مالك
فص�ارت المواري�ث  ﴾وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كت�اب هللا ﴿  وأهلها لورثته فنزلت هذه اآلية 

(ألرحام والقرابات وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاةبعد ل
1315F

1316(«. 
 
 ]تعليق[
فكان يج�ب ،وق�د كان�ت المؤخ�اة ف�ي بداي�ة الهج�رة ب�ين الص�حابة،ذكر المؤلف رحمه هللا آثرين في سبب ن�زول ه�ذه اآلية 

يعن�ى ي�رث بعض�هم ﴾م أول�ى ببعضوأولو األرح�ام بعض�ه ﴿الميراث باألخوة في الدين كما تجب بالنسب ثم نسخ هللا تعالى ذلك بقوله 
 بعضاً.

 واألثر األول عام يشمل ما جاء في اآلثر الثاني وهللا تعالى أعلم.،ولم أجد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألجان�ب ف�ي حك�م هللا أى أص�حاب القراب�ات بعض�هم أح�ق ب�إرث بع�ض م�ن ا ﴾وأولوا االرحام بعضهم أول�ى ب�بعض ف�ي كت�اب هللا  ﴿

 .هذه ناسخة لإلرث بالحلف واألخاء :العلماءقال ،وشرعه
ألق�ى الس�مع وه�و  أوفكل ما شرعه هللا حكمة وصواب وصالح، لمن كان ل�ه قل�ب ،أى أحاط بكل شيء علما﴾إن هللا بكل شيء عليم ﴿

(شهيد
1316F

1317(. 
 انتهت سورة األنفال

 
 

 ُسوَرةُ التَّوبَةِ 
 
 

بۡ  ﴿ تِلُوهُۡم يَُعذِّ ُ بِأَۡيِديُكۡم َويُۡخِزِهۡم َويَنُصۡرُكۡم َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر قَۡومٖ قَٰ  ﴾ ۱٤ۡؤِمنِيَن مُّ  هُُم ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)قاتلوهم يعذبهم هللا  :(قوله تعالى    
ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني  :«قال أخرج أبو الشيخ عن قتادة  ]ك[ .535

(بكر بمكة
1317F

1318(.« 
(نزلت هذه اآلية في خزاعة :«: قال عن عكرمةوأخرج  .536

1318F

1319(.« 
يشف صدورهم من ،�هم خزاعة حلفاء النبي قال  ﴾ويشف صدور قوم مؤمنين ﴿:عن السديوأخرج  .537

(بني بكر
1319F

1320(« 
 
 ] تعليق[

_______________ 
م مات�ت وسياقه عن عيسى بن الحارث أن أخاه شريح بن الحارث كان�ت ل�ه س�رية،فولدت من�ه جاري�ة،فلما ش�بت الجاري�ة زوج�ت فول�دت غالم�ا ث� 58  10تفسير الطبري/)1315(

ى شريح بالميراث للغالم،قال السرية،واختصم شريح بن الحارث والغالم إلى شريح القاضي في ميراثها،فجعل شريح بن الحارث يقول: ليس له ميراث في كتاب هللا  قال: فقض
شريح وقوله،فكتب ابن الزبي�ر إل�ى ش�ريح أن ميس�رة أخبرن�ي أن�ك فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير وأخبره بقضاء   ): وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا (

  » أن الرج�ل ك�ان يعاق�د الرج�ل يق�ول ترثن�ي وأرث�ك :«وإن�ه ل�يس ك�ذلك إنم�ا نزل�ت ه�ذه اآلي�ة   ): وأولوا األرحام بعضهم أول�ى ب�بعض ف�ي كت�اب هللا (قضيت بكذا وكذا وقلت 
فجاء بالكتاب إلى شريح فقال شريح: أعتقها جن�ين بطنه�ا وأب�ى أن يرج�ع ع�ن قض�ائه. وك�ذلك أخرج�ه البيهق�ي ف�ي  ) : وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا(فنزلت

وفي إسناده عيسى ابن الحارث روى عنه ابن عون وشعبة وأبو شيبة،قال ابن أب�ي ح�اتم س�ألت  398/4الطحاوي في شرح معاني اآلثار  119/4والدارقطني  121/10الكبرى 
 زرعة فقال:ال بأس به وباقي إسناده صحيح عنه أبا

الناشر: دار  المحقق: عزيز هللا العطاردي هـ)623المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى:  194/4التدوين في أخبار قزوين )1316(
 م1987-هـ1408الطبعة:  الكتب العلمية

وروى الح�اكم وال�دارقطني وغيرهم�ا م�ا ي�دل عل�ى أن س�بب ن�زول اآلي�ة  2/ 526ضعف،وذكره الذهبي في سير أعالم النبالء م�ن طري�ق الواق�دي  وفي إسناده4عدد األجزاء: 
 بسبب المؤاخاة التي كانت بين الصحابة

 )344/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1317( 
 منقطع  )1318(
 مرسل.)1319(
 مجاهد نحوه أيضا مرسالمرسل ضعيف وروي عن  91/10تفسير الطبري )1320(



)234( 
فقد روى  . �وهي من أواخر ما نزل على رسول هللا ،هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع 

أن أول ه�ذه الس�ورة نزل�ت عل�ى رس�ول  :وروى الحافظ اب�ن كثي�ر.أن آخر سورة نزلت سورة براءة :البخاري عن البراء بن عازب
فلما قفل أتبع�ه بعل�ي ب�ن ،ليقيم للناس مناسكهم،على الحو تلك السنة وبعث أبا بكر الصديق أميراً ،عند مرجعه من غزوة تبوك  �هللا 

وه�ي الس�نة الت�ي خ�رج فيه�ا ،ما فيه�ا م�ن األحك�ام نزل�ت ف�ي (الس�نة التاس�عة) م�ن الهجرة  �لغا عن رسول هللا أبي طالب ليكون مب
حين طاب��ت ،وس��فر بعي��د،واش��تهرت ب��ين الغ��زوات النبوي��ة ب (غ��زوة تب��وك ) وكان��ت ف��ي ح��ر شديد،لغ��زو الروم  �رس��ول هللا 

وتميي��زا بي��نهم وب��ين ،وامتحان��ا لص��دقهم وإخالص��هم ل��دين هللا،لمؤمنينفكان��ت إب��تالء إليم��ان ا،وأخل��د الن��اس إل��ى نع��يم الحياة،الثمار
 .المنافقين

بي��ان الق��انون اإلس��المي ف��ي معامل��ة  :هم��ا أوال -إل��ى جان��ب األحك��ام األخ��رى  -وله��ذه الس��ورة الكريم��ة ه��دفان أساس��يان  
" أم�ا بالنس�بة لله�دف األول فق�د .غ�زو ال�رومإظهار م�ا كان�ت علي�ه النف�وس حينم�ا اس�تنفرهم الرس�ول ل :ثانيا.وأهل الكتاب،المشركين

وقطع��ت الوالي��ة بي��نهم وب��ين ،ومنعت ح��و المش��ركين لبي��ت هللا الحرام،عرض��ت الس��ورة إل��ى عه��ود المش��ركين فوض��عت له��ا ح��دا
كين والمش�ر  �وقد كان بين النب�ي ،وإباحة التعامل معهم،ووضعت األساس في قبول بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية،المسلمين

ولكن المش�ركين نقض�وا العه�ود وت�آمروا م�ع اليه�ود ع�دة م�رات عل�ى ،كما كان بين�ه وب�ين أه�ل الكت�اب عه�ود أيض�ا،عهود ومواثيق
ونقض�وا   �وخانت طوائف اليهود " بنو النضير " و " بنو قريظة " و " بنو قينقاع " م�ا عاه�دوا علي�ه رس�ول هللا ،حرب المسلمين

فنزلت الس�ورة الكريم�ة بإلغ�اء ،ن الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهمفلم يعد م،عهودهم مرات ومرات
وبذلك قط�ع هللا تع�الى ،ألن الناكثين ال يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة،تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة

بعد أن منحهم هللا فرصة كافية هي السياحة ،وال أمان،وال سلم،ال تعاهدو،وال صلح،فال عهد،ما بين المسلمين والمشركين من صالت
. وف�ي .ويخت�اروا م�ا ي�رون في�ه المص�لحة له�م،ليتمكنوا من النظر والت�دبر ف�ي أمرهم،(أربعة أشهر) ينطلقون فيها آمنين األرضفي 

ثم تلتها اآليات في قتال الناقضين .اآليات ﴾..كينبراءة من هللا ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر ﴿ذلك نزل صدر السورة الكريمة 
وق��د تن��اول الح��ديث ع��نهم م��ا يق��رب م��ن عش��رين ،] اآلية.للعه��ود م��ن أه��ل الكت��اب [ ق��اتلوا ال��ذين ال يؤمن��ون ب��ال وال ب��اليوم اآلخ��ر.

" .ل�ى اإلس�الم والمس�لمينوحق�د ع،ومكر،وما انطوت علي�ه نفوس�هم م�ن خبث،كشف هللا سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب،آية
وق�د تح�دثت اآلي�ات ع�ن ،لغ�زو الروم  �وهو ش�رح نفس�يات المس�لمين ح�ين اس�تنفرهم رس�ول هللا ،وعرضت السورة للهدف الث�اني

وفض�حت ،باعتبار خط�رهم ال�داهم عل�ى اإلس�الم والمسلمين،والمثبطين وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين،المتثاقلين منهم والمتخلفين
وتركتهم بع�د ه�ذا الكش�ف ،وال دخيل�ة إال كش�فتها،حتى ل�م ت�دع له�م س�ترا إال هتكت�ه،وألوان فتن�تهم وتخ�ذيلهم للم�ؤمنين،قهمأساليب نفا

ل�و ك�ان عرض�ا قريب�ا  ﴿وقد استغرق الحديث عن المنافقين معظم السورة بدءا من قوله تعالى ،واإليضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين
وله�ذا ﴾ال ي�زال بني�انهم ال�ذي بن�وا ريب�ة ف�ي قل�وبهم إال أن تقط�ع قل�وبهم وهللا عل�يم حك�يم  ﴿ه تع�الى إلى قول﴾. .وسفرا قاصدا التبعوك

س�ألت اب�ن عب�اس ع�ن س�ورة  :س�عيد ب�ن جبي�رقال ،سماها بعض الصحابة " الفاضحة " ألنه�ا فض�حت المن�افقين وكش�فت أس�رارهم
إنك�م : ق�الوروي عن حذيفة بن اليم�ان أن�ه ،خفنا أال تدع منهم أحدا حتى،(ومنهم ) (ومنهم ) :ما زال ينزل،تلك الفاضحة: قالبراءة ف

وهذا هو الس�ر ف�ي ع�دم وج�ود البس�ملة ،وهللا ما تركت أحدا من المنافقين إال نالت منه،وإنما هي سورة العذاب،تسمونها سورة التوبة
ألن [ بسم هللا الرحمن ال�رحيم : قال ؟من الرحيم ]سألت علي بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة [ بسم هللا الرح :ابن عباسقال ،فيها

ألن التس��مية ،إنم��ا ل��م تكت��ب البس��ملة ف��ي ص��در ه��ذه الس��ورة :س��فيان ب��ن عيين��ةق��ال و،ليس فيه��ا أمان،وبراءة نزل��ت بالس��يف،] أم��ان
الكريم�ة ق�د تناول�ت " وبالجمل�ة ف�إن ه�ذه الس�ورة .وال أم�ان للمن�افقين،وبالس�يف،وهذه السورة نزل�ت بالمنافقين،والرحمة أمان،رحمة

ففض��حتهم وكش��فت ،الط��ابور الخ��امس " المن��دس ب��ين ص��فوف المس��لمين أال وه��م (المن��افقون ) ال��ذين ه��م أش��د خط��را م��ن المشركين
أن يتخ�ذوا بي�وت هللا ،فقد وصل بهم الكيد ف�ي الت�آمر عل�ى اإلس�الم،وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبق منهم ديارا،أسرارهم ومخازيهم

الذي ع�رف باس�م (مس�جد الض�رار) وق�د ن�زل ف�ي ش�أنه ،في مس�جدهم،وإلقاء الفتنة بين صفوف المس�لمين،ريب والتدميرأوكارا للتخ
. .أربع آيات في هذه السورة [ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب هللا ورس�وله م�ن قب�ل

(انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرق�وه ) فه�دموه وكف�ى  :ألصحابهقال ى يتلقى الوحي حت  �] اآليات ولم يكد النبي 
(وفضحهم إلى يوم الدين،وخبثهم،وكيدهم،هللا اإلسالم والمسلمين شرهم

1320F

1321(.  
 .�وقد ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية وأنها نزلت في بنى خزاعة وكانوا حلفاء النبي  
أعان�ت بن�ي بك�ر  قريش�اً على م�ا ذكرن�ا ع�ن مجاه�د. ف�إن ،بنو خزاع�ة ﴾ {َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ :اإلمام القرطبيل قا 

ل�ئن أعدت�ه ألكس�رن  :ل�ه بع�ض خزاع�ةق�ال ف،�فأنش�د رج�ل م�ن بن�ي بك�ر هج�اء رس�ول هللا .�وكانت خزاع�ة حلف�اء النب�ي ،عليهم
وأخب�ره  �فخرج عم�رو ب�ن س�الم الخزاع�ي ف�ي نف�ر إل�ى النب�ي ،فقتلوا من الخ�زاعيين أقوام�ا،فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال،فمك

 �ثم أمر رس�ول هللا  .”"ال نصرت إن لم أنصر بني كعب :"اسكبوا إلي ماء" فجعل يغتسل وهو يقول: قالفدخل منزل ميمونة و،به
(بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح

1321F

1322(. 
فلما كان اإلس�الم دخل�ت خزاع�ة حالف�ت خزاع�ة رس�ول هللا ،يلة بني بكر ثأر كبير في الجاهليةخزاعة وقب يلةبين قب :قلت 

وبعد صلح الحديبية حدث بين خزاعة وبين بني بكر مقاتلة فأمدت قريش قبلية بن�ي بك�ر وع�اونتهم بع�د .وهذا قريشاً وحالفت بنو بكر 
بالنص�ر.  �واخبره بما حصل فوعده  �حتى قدم على رسول هللا هذا القتال واالعتداء على خزاعة خرج عمرو بن سالم الخزاعي 

  .بما حدث �وكذلك خرج بديل بن ورقاء الخزاعي ومعه نفر من خزاعة واخبروا الرسول هللا 
 .المراد بهم خزاعة﴾ويشف صدور قوم مؤمنين﴿فعلي هذا قوله تعالى  

 :ابن عباسقال : قالنزول هذه اآلية سبب آخر ذكره أبو حيان  والظاهر أن الآلية، وسبب النزول المذكور مرسل وقد ورد في سبب
: ق�الفبعثوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم يشكون إلي�ه ف،فلقوا من أهلها أذى شديداً ،هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا

("أبشروا فإن الفرج قريب 
1322F

1323(«. 

_______________ 
 )348/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1321( 
 )87/ 8تفسير القرطبي ـ  ()1322( 
 )12/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1323( 



)235( 

 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وجهاد لمن قاتلهم،فقتالكم لهم عذاب بأيدي أولياء هللا،قاتلوهم يا معشر المؤمنين أي﴾ديكم قاتلوهم يعذبهم هللا بأي ﴿
 .يذلهم باألسر والقهر أي﴾ويخزهم  ﴿
 .أى يمنحكم الظفر والغلبة عليهم ﴾وينصركم عليهم ﴿
ه�م ق�وم م�ن ال�يمن  :ابن عباس قاليشف قلوب المؤمنين بإعالء دين هللا وتعذيب الكفار وخزيهم،  أي ﴾ويشف صدور قوم مؤمنين  ﴿

 .أبشروا فإن الفرج قريب: قالف �فشكوا إلى رسول هللا ،قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيرا
وهو كألتاكيد لشفاء الصدور  وفائدته المبالغ�ة ف�ي جعله�م مس�رورين ،وكرب،وغم،أى يذهب ما بها من غيظ ﴾ويذهب غيظ قلوبهم  ﴿

واإلنتص�ار ،وتعذيبهم،وهي (إذاللهم،بقت�الهم، وذك�ر في�ه خمس�ة أن�واع م�ن الفوائ�د أمر تع�الى،تع�ذيب أع�دائهمبما يم�ن هللا عل�يهم م�ن 
 فكيف بها إذا اجتمعت،وإذهاب غيظ القلوب ) كل واحد منها يعظم موقعه إذا إنفرد،وشفاء صدور المؤمنين،عليهم

 .ء منهم بالتوبة والدخول في اإلسالم كأبي سفيانكالم مستأنف أى يمن هللا على من يشا﴾ويتوب هللا على من يشاء  ﴿
((حكيم ) ال يفعل إال ما فيه حكمة ومصلحة،أى عالم باألسرار ال تخفى عليه خافية ﴾وهللا عليم حكيم  ﴿

1323F

1324(. 
 

ِجدَ  ﴿ ٓ  َما َكاَن لِۡلُمۡشِرِكيَن أَن يَۡعُمُروْا َمَسٰ ِهِديَن َعلَٰىٓ أَنفُِسِهم بِٱۡلُكۡفِرو أُْولَٰ ِ َشٰ لُِدوَن ٱلَّ لُهُۡم َوفِي ٱلنَّاِر هُۡم َخٰ  ۱۷ئَِك َحبِطَۡت أَۡعَمٰ
َكٰوةَ وَ  لَٰوةَ َوَءاتَى ٱلزَّ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوأَقَاَم ٱلصَّ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱلَّ ِجَد ٱلَّ ٓئَِك أَن إِنََّما يَۡعُمُر َمَسٰ َۖ فََعَسٰىٓ أُْولَٰ لَۡم يَۡخَش إِالَّ ٱلَّ

هَدَ  ۱۸ِمَن ٱۡلُمۡهتَِديَن  يَُكونُواْ  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َوَجٰ  فِي َأََجَعۡلتُۡم ِسقَايَةَ ٱۡلَحآجِّ َوِعَماَرةَ ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱلَّ
لِِميَن  ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ ِۗ َوٱلَّ ِو َال يَۡستَوُۥَن ِعنَد ٱلَّ  ﴾ ۱۹َسبِيِل ٱلَّ

 
 .ـ اآليات)ما كان للمشركين  :(قوله تعالى     

إن  :العب�اس ح�ين أس�ر ي�وم ب�درقال  :« قالأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  .538
 ﴿:ف�أنزل هللا،والهجرة والجهاد لقد كن�ا نعم�ر المس�جد الح�رام ونس�قي الح�اج ونف�ك العاني كنتم سبقتمونا باإلسالم

 .)1324F1325(»ـ اآلية﴾ أجعلتم سقاية الحاج
ف�ي نف�ر  �كن�ت عن�د منب�ر رس�ول هللا  :«قال نعمان بن بشير عن الوأخرج مسلم وابن حبان وأبو داود  .539

آخر بل : قالو،عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي الحاجرجل منهم ما أبالي أن ال أعمل ل : قالف،من أصحابه
ال ترفع�وا : ق�الفزج�رهم عم�ر و،ير مما قلتمآخر: بل الجهاد في سبيل هللا  خقال و،عمارة المسجد الحرام

 �وذل�ك ي�وم الجمع�ة ولك�ن إذا ص�ليت الجمع�ة دخل�ت عل�ى رس�ول هللا  �أصواتكم عند منبر رس�ول هللا 
(ال يهدي القوم الظالمين ﴿:ـ إلى قوله﴾أجعلتم سقاية الحاج  ﴿:فأنزل هللا،فاستفتيته فيما اختلفتم فيه

1325F

1326(﴾.  
أي ع�م أال ته�اجر  :للعب�اسق�ال قدم علي بن أبي طال�ب مك�ة ف« :قالسيرين  عن ابنوأخرج الفريابي  .540

اآلي�ة  -﴾أجعل�تم س�قاية الح�اج  ﴿:ف�أنزل هللا،أعم�ر المس�جد وأحج�ب البيتق�ال: ف،�أال تلحق برس�ول هللا 
نق�يم م�ع إخوانن�ا وعش�ائرنا ومس�اكننا : ق�الواف �لقوم سماهم: أال تهاجروا أال تلحق�وا برس�ول هللا قال و

(ـ  اآلية﴾قل إن كان آباؤكم  ﴿:فأنزل هللا
1326F

 .»كلها  )1327
(نحوه عن الشعبيوأخرج عبد الرزاق  .541

1327F

1328(. 
افتخ�ر طلح�ة ب�ن ش�يبة والعب�اس وعل�ي ب�ن أب�ي  :«ق�ال وأخرج ابن جري�ر ع�ن محم�د ب�ن كع�ب القرظ�ي  .542

ق�ال أن�ا ص�احب الس�قاية والق�ائم عليه�ا،  ف :العب�اسق�ال ،وأنا ص�احب البي�ت مع�ي مفتاح�ه :طلحةقال ف،طالب
(ـ اآلية كلها ﴾أجعلتم سقاية الحاج  ﴿:فأنزل هللا،الناس وأنا صاحب الجهادلقد صليت إلى القبلة قبل :يعل

1328F

1329( «. 
 
 ]تعليق[
وهي تش�تمل عل�ى ع�دة أس�باب لنزوله�ا ويمك�ن الجم�ع بينه�ا ،ذكر المؤلف رحمه هللا خمسة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

ف�أنزل ،ابة ظن أن حجابة البيت وسقاية الحاج أفضل م�ن الجه�اد ف�ي س�بيل هللاحتى ترجع إلى سبب واحد وهو في كون بعض الصح
  .»الجهاد في سبيل هللا  «قال لما سئل أي األعمال خير  �النبي قال وقد ،هللا تعالى اآلية رداً عليهم بأن الجهاد ال يساويه شيء

أال :للعب�اسق�ال  ي�اً ع�ارض الثال�ث وه�و أن علم -زوة ب�درغ�ق�د أس�ر ف�ي  -واألثر األول أن اآلية نزلت ف�ي العب�اس وك�ان 
ومرة لما أسر العباس وتأخر نزول اآلي�ة ع�ن  ،ويمكن الجمع بينهما على تقدير الصحة بأن هذا الحدث وقع مرتين مرة بمكة .تهاجر

_______________ 
 )351/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1324( 
 وعلي بن أبي طلحة تقدم أنه لم يسمع من ابن عباس. 95/10تفسير الطبري  1768/6تفسير ابن أبي حاتم  )1325(
) المعج�م األوس��ط 18271ح(158/9)س�نن البيهق�ي الكب�رى 4591ح( 451/10)ص�حيح اب�ن حب�ان 18393ح( 269/4)مس�ند أحم�د   1879ح( 3/ 1499ص�حيح مس�لم )1326(

المؤلف:  ن البن مندهالكتاب: اإليما 243 400/1)اإليمإن البن منده 3238ح( 200/8)مسند النزار 7353ح(  465/4مسند أبي عوانة 95/10)تفسير الطبري 421ح( 134/1
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة  المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ]395 - 310محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده [

 وعزاه ألبي داود ولم أجده في الكتب المسنده في السنن له 2عدد األجزاء:  1406الطبعة: الثانية،
 مرسل وليس عندي تفسير الفريابي)1327(
 عن الشعبي قال: نزلت في علي وعباس تكلما في ذلك وهو مرسل كما ترى 265/2تفسير الصنعاني )1328(
 مرسال منقطع اإلسناد.  96/10تفسير ابن جرير )1329(



)236( 
 .هذا وهذا

عم�ارة  أم ة الحاج وهو في مجادلة بعض الصحابة في أي األعمال أفضل هل سقاي ،وأما األثر الثاني فهو أصحها إسناداً  
 .فنزلت اآلية لتحسم الجدال بأن الجهاد أفضل األعمال ؟الجهاد أم المسجد  الحرام 

 فيمكن كذلك أن يكون قد حدث وتأخر نزول اآلية وهللا تعالى أعلم. ،وأما األثر األخير في افتخار طلحة وعلى والعباس 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .أى ال يصح وال يستقيم وال يليق بالمشركين ان يعمروا شيئا من المساجد﴾اجد هللا ما كان للمشركين ان يعمروا مس ﴿
(لبي�ك ال  :حي�ث ك�انوا يقول�ون ف�ي تلبي�تهم،ن�اطقين ب�ه ب�اقوالهم وافعالهم،أى حال كونهم مق�رين بالكفر﴾شاهدين على انفسهم بالكفر  ﴿

وك�انوا يطوف�ون ع�راة كلم�ا ،ا ق�د نص�بوا أص�نامهم خ�ارج البيتوكانو،بملكه وما ملك ) يعن�ون االص�نام،إال شريكا هو لك،شريك لك
 .مع الكفر بال وبعبادته،عمارة مساجد هللا :ال يصح لهم ان يجمعوا بين امرين متنافيين :طافوا طوفة سجدوا لالصنام والمعنى

 .أى بطلت اعمالهم بما قارنها من الشرك ﴾حبطت اعمالهم  أولئك ﴿
 .ى ماكثون في نار جهنم ابداأ ﴾وفي النار هم خالدون  ﴿
الم�وقن ،انم�ا تس�تقيم عم�ارة المس�اجد وتلي�ق ب�المؤمن المص�دق بوحداني�ة هللا أي ﴾انما يعمر مساجد هللا من امن ب�ال والي�وم االخ�ر  ﴿

 .باالخرة
 ,وادى الزكاة المفروضة بشروطها،أى اقام الصالة المكتوبة بحدودها ﴾واقام الصالة واتى الزكاة  ﴿
 .خاف هللا ولم يرهب احدا سواه أي ﴾خش اال هللا ولم ي ﴿
كل " عسى " ف�ي الق�ران  :ابن عباسقال ،أى فعسى ان يكونوا في زمرة المهتدين يوم لقيامة ﴾ان يكونوا من المهتدين  أولئكفعسى ﴿

 :اب�و حي�انق�ال لش�فاعة وان رب�ك س�يبعثك مقام�ا محم�ودا وه�ي ا :هللا لنبيه [ عسى ان يبعث�ك رب�ك مقام�ا محم�ودا ] يق�ولقال واجبة 
اذ من جمع ه�ذه ،وفي التعبير بعسى قطع الطماع المشركين أن يكونوا مهتدين،و(عسى) من هللا تعالى واجبة حيثما وقعت في القرآن

ورفض االغت�رار ،وفيه ترجيح الخشية على الرجاء ؟فكيف بمن هو عار منها،جعل حاله حال من ترجى له الهداية،الخصال االربعة
 .ال الصالحةباالعم

الخط�اب للمش�ركين واالس�تفهام  ﴾اجعلتم سقاية الح�اج وعم�ارة المس�جد الح�رام كم�ن ام�ن ب�ال والي�وم االخ�ر وجاه�د ف�ي س�بيل هللا ﴿
وه�و رد  ؟كإيمان من ام�ن ب�ال وجاه�د ف�ي س�بيله،وسدانة البيت،اجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيو :لالنكار والتوبيخ والمعنى

ه�ذا  :الطب�ريقال ،ونسقي الحاج ) فنزلت،فلقد كنا نعمر المسجد الحرام،(لئن كنتم سبقتمونا باالسالم والهجرة: قالس حين على العبا
 .والجهاد في سبيله،واليوم االخر،فاعلمهم ان الفخر في االيمان بال،توبيخ من هللا تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرام

 .باعمال هوالء ومنازلهم أولئكوال اعمال ،أى ال يتساوى المشركون بالمؤمنين ﴾ ال يستوون عند هللا﴿
انك��ار ان يش��به المش��ركون  :ومعنى االي��ة،ه��ذا كالتعلي��ل أى ال يوف��ق الظ��المين ال��ى معرف��ة الح��ق ﴾وهللا ال يه��دي الق��وم الظ��المين  ﴿

اوض�حها ب�ان الك�افرين ب�ال ه�م (الظ�المون ) ظلم�وا انفس�هم ،نهمولما نفى المس�اواة بي،واعمالهم المحبطة باعمالهم المثبتة،بالمؤمنين
ونفاها ع�ن المش�ركين هن�ا ،واثبت للم�ؤمنين الهداي�ة ف�ي االي�ة الس�ابقة،اذ جعلوه متعبدا الوثانهم،وظلموا المسجد الحرام،بعدم االيمان

([ وهللا ال يهدي القوم الظالمين ]قال ف
1329F

1330(. 
ُ فِي مَ  ﴿ ٱۡألَۡرُض ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُكُم  ٴٗ َكۡثَرتُُكۡم فَلَۡم تُۡغِن َعنُكۡم َشيۡ َويَۡوَم ُحنَۡيٍن إِۡذ أَۡعَجبَۡتُكۡم  َواِطَن َكثِيَرةٖ لَقَۡد نََصَرُكُم ٱلَّ

ۡدبِِريَن   ﴾ ۲٥بَِما َرُحبَۡت ثُمَّ َولَّۡيتُم مُّ
 

 ـ اآلية.)ويوم حنين  :(قوله تعالى   
ل�ن نغل�ب م�ن قل�ة وك�انوا اثن�ى :يوم حن�ينقال أن رجالً  :«نس أخرج البيهقي في الدالئل عن الربيع بن أ .543

 .)1330F1331(»ـ اآلية)ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  :(فأنزل هللا،�فشق ذلك على رسول هللا ،عشر ألفاً 
 
 ]تعليق[
الي�وم وقد اختلف ف�ي الرج�ل القائ�ل ل�ن نغل�ب ،أورد المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر مرسل اإلسناد 

 وقيل رجل من بني بكر.،وقيل ابن عباس،وقيل أبو بكر الصديق،فقيل هو سلمة بن سالمة بن وقش.من قلة
وعن قتادة وابن زيد ،وعن النحاس أربعة عشر ألفاً ،وكذلك اختلفوا في الكثرة التي أعجبتهم فعن ابن عباس ستة عشر ألفاً  

(أحد عشر ألفاً وخمسمائة :ابن عباس وعن مقاتل عن،اثنا عشر ألفاً  :وابن إسحاق والواقدي
1331F

1332( . 
فقد كانوا قلة ،واآلية الكريمة إرشاد للمسلمين بأن يتواضعوا ل ويعلموا أن النصر إنما هو من عند هللا ال من كثرة عددهم 

 .وكانوا كثرة في حنين فكادوا أن ينهزموا ولكن هللا سلم وأعطاهم النصر،في بدر فنصرهم هللا
 
 ]آليةتفسير مختصر ل[
 .وحروب عديدة،أى نصركم في مشاهد كثيرة ﴾لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة ﴿
 .بعد الهزيمة التي منيتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة،أى ونصركم ايضا يوم حنين ﴾ويوم حنين  ﴿
وكنتم اثن�ي عش�ر الف�ا واع�داؤكم ،لن نغلب اليوم من قلة :أى حين اعجبكم كثرة عددكم فقلتم ﴾اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ﴿

 .فلم تنفعكم الكثرة ولم تدفع عنكم شيئا،أربعة االف

_______________ 
 )352/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1330( 
 وفي إسناده أبو جعفر الرازي تقدم الكالم عنه 123/5دالئل النبوة للبيهقي  )1331(
 )18/ 5حر المحيط ـ  (تفسير الب)1332( 



)237( 

 

 .على رحبها وكثرة اتساعها بكم من شدة الخوف األرضأى وضاقت ﴾بما رحبت  األرضوضاقت عليكم  ﴿
(أى وليتم على أدباركم منهزمين﴾ثم وليتم مدبرين  ﴿

1332F

1333(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إِ  ﴿ َذاو َوإِۡن ِخۡفتُۡم َعۡيلَةٗ  نََجٞس  نََّما ٱۡلُمۡشِرُكونَ يَٰ فََسۡوَف  فََال يَۡقَربُوْا ٱۡلَمۡسِجَد ٱۡلَحَراَم بَۡعَد َعاِمِهۡم هَٰ
َ َعلِيٌم َحِكيمٞ يُۡغنِيُكُم ٱ ُ ِمن فَۡضلِِهۦٓ إِن َشآَءو إِنَّ ٱلَّ  ﴾  ۲۸ لَّ

 
 .يةـ اآل)وإن خفتم عيلة  :(قوله تعالى          
ك�ان المش�ركون يجيئ�ون إل�ى البي�ت ويجيئ�ون معه�م  «: ق�العب�اس  عن اب�نأخرج ابن أبي حاتم ]ك[ .544

وإن ﴿:ف�أنزل هللا؟المس�لمون: م�ن أي�ن لن�ا الطعامق�ال أن ي�أتوا البي�ت  فلما نه�وا ع�ن،بالطعام يتجرون فيه
(خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله

1333F

1334(﴾«. 
إنما المشركون نجس فال يقربوا  ﴿:لما نزلت: «قال بن جبير  دعن سعيوأخرج ابن جرير وأبو الشيخ  .545

ف�أنزل  ؟م�ن يأتين�ا بالطع�ام وبالمت�اع: ق�الواش�ق ذل�ك عل�ى المس�لمين و﴾المسجد الح�رام بع�د ع�امهم ه�ذا 
(وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله﴿:هللا

1334F

    .»اآلية -﴾)1335
(وغيرهم وعطية العوفي والضحاك وقتادة عن عكرمةوأخرج مثله  .546

1335F

1336(.        
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وذكر لهما شواهد عن عكرمة وعطي�ة الع�وفي والض�حاك وقت�ادة  

فأرش�دهم هللا تع�الى ب�أن ،وهو يقوي سبب النزول وهو خوف المسلمين من انقطاع ق�وتهم بس�بب من�ع المش�ركين م�ن البيت .وغيرهم
 .ال من غيره والرزق بيد هللا وحده يبسطه لمن يشاء وقدره على من يشاءالغنى من هللا 

بعثني أبو بك�ر ف�يمن ي�ؤذن ي�وم  :قالوأخرج اإلمام الطبراني في مسند الشاممين عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة  
النح�ر والح�و األكب�ر الح�و والح�و  وال يط�وف بالبي�ت عري�ان وإن ي�وم الح�و األكب�ر ي�وم ،النحر بمنى أن ال يحو بع�د الع�ام مش�رك

وأن�زل  ،فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحو في العام القابل الذي حو فيه رسول هللا حج�ة ال�وداع مش�رك ،األصغر العمرة
المس�جد الح�رام بع�د  يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ف�ال يقرب�وا ﴿جل في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين هللا عز و

فك�ان المش�ركون يواف��ون بالتج�ارة فيتف�ق به��ا  ﴾ع�امهم ه�ذا وإن خف�تم عيل��ة فس�وف يغن�يكم هللا م��ن فض�له إن ش�اء إن هللا عل�يم حك��يم 
المسلمون فلما حرم هللا على المشركين أن يقربوا الس�جد الح�رام وج�د المس�لمون ف�ي أنفس�هم مم�ا قط�ع ع�نهم م�ن التج�ارة الت�ي ك�ان 

فأحل في اآلي�ة األخ�رى الت�ي تتبعه�ا الجزي�ة  ﴾فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء  ﴿ون يوافون بها فأنزل هللا المشرك
قاتلوا الذين ال يؤمنون بال وال ب�اليوم اآلخ�ر ﴿قال ولم تكن تؤدى قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم ف

فلما أح�ق  ﴾هللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وال يحرمون ما حرم
(هللا ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاوضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة

1336F

1337(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 :الحس�نق�ال و،أعي�انهم نجس�ة ك�الكالب والخنازير :اب�ن عب�اسق�ال ،أى قذر لخبث باطنهم﴾ركون نجس يا ايها الذين امنوا انما المش﴿

لخب��ث اعتق��ادهم وكف��رهم ،كالنجس أووالجمهور عل��ى ان ه��ذا عل��ى التش��بيه أى ه��م بمنزل��ة ال��نجس ،م��ن ص��افح مش��ركا فليتوض��أ
 .اسد أى كاالسد علي :مبالغة في الوصف على حد قولهم،جعلوا كأنهم النجاسة بعينها،بال

 :وقي�ل :اب�و الس�عودقال ،اطلق المسجد الحرام وقصد به الحرم كله،أى فال يدخلوا الحرم﴾فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا  ﴿
وهو عام تسع من الهجرة ويؤيده حديث (واال يحو بعد ،المراد المنع عن الحو والعمرة أى ال يحجوا وال يعتمروا بعد حو عامهم هذا

 .ونادى بها على في الموسم،ذا العام مشرك ) وهو العام الذي نزلت فيه سورة براءةه
ف�ان هللا ،م�ن الحو أووان خفتم ايها المؤمنون فقرا بس�بب م�نعهم م�ن دخ�ول الح�رم  أي﴾وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله ﴿

(سبحانه يغنيكم عنهم بطريق اخر من فضله وعطائه
1337F

1338(. 
 

هِ َوقَالَِت ٱلۡ  ﴿ ِهِهۡمۖ يَُضٰ لَِك قَۡولُهُم بِأَۡفَوٰ ِۖ َذٰ َرى ٱۡلَمِسيُح ٱۡبُن ٱلَّ ِ َوقَالَِت ٱلنََّصٰ وَن قَۡوَل ٱلَِّذيَن َكفَُروْا  ٴُ يَهُوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱلَّ
ُۖ أَنَّٰى يُۡؤفَُكوَن  ِمن قَۡبُلو  تَلَهُُم ٱلَّ  ﴾۳۰قَٰ

 
 .ت اليهود ) اآليةقال( و :قوله تعالى

س�الم ب�ن مش�كم ونعم�ان ب�ن أوف�ى  �أت�ى رس�ول هللا  :«قال أخرج ابن أبي خاتم عن ابن عباس  ( گ ) .547
_______________ 

 )354/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1333( 
 )عن عكرمة مرسال وإسناده صحيح1011ح( 5/ 243وسعيد بن منصور في سننه  107/10وأخرجه ابن جرير  1777/6تفسير ابن أبي حاتم  )1334(
 ريخ الكبير: أثنى عليه الثوري وباقي اإلسناد ثقات غير أنه مرسلمرسل وفي إسناده واقد أبو عبد هللا  قال البخاري في التا 107/10تفسير ابن جرير )1335(
 كلها مراسيل كما ترى فال داعي إلطالة البحث فيما ال تقوم به الحجة وكلها عند ابن جرير المصدر السابق)1336(
 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني) 184/ 4مسند الشاميين ـ مفهرس ()1337( 

 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 1984 – 1405بيروت الطبعة األولى، –ؤسسة الرسالة الناشر: م
 )355/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1338( 



)238( 
كيف نتبعك وقد ترك�ت قبلتن�ا وأن�ت ال ت�زعم و :قالف ومحمد بن وجيه وشاس بن قيس ومالك بن الصيف

(ـ ﴾اليهود قالت و ﴿:فأنزل هللا في ذلك ؟أن عزيرا ابن هللا
1338F

 .»اآلية )1339
 
 ] تعليق[
وق�ول النص�اري المس�يح ،ف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية في قول اليهود عزير ابن هللاذكر المؤل 

والتعبير عن بصيغة الجمع رغم أن القائل أفراد منهم ألن الباقي منهم رضوا بهذه المقولة الشنعاء فاستحقوا جميعاً الذم على  ،ابن هللا
(وقيل بأن كل اليهود .تهمقالم

1339F

 .وهللا تعالى أعلم .هذه القولة قالوا )1340
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 :البيض�اويقال ،وهو واح�د اح�د ف�رد ص�مد! ان عزيرا ابن هللا : قالواف،نسب اللعناء الى هللا الولد أي ﴾اليهود عزير ابن هللا قالت و ﴿

أملى عل�يهم الت�وراة حفظ�ا فتعجب�وا م�ن ،بع�د مائ�ة ع�ام فلما احي�اه هللا،ذلك النه لم يبق فيهم بعد بختنصر من يحفظ التوراة قالواوانما 
 ما هذا اال النه ابن هللا: قالواذلك و

وال يتص�ور ،الن عيس�ى ول�د ب�دون اب: ق�الوا،ان المسيح اب�ن هللا-اعداء هللا -أى وزعم النصارى﴾النصارى المسيح ابن هللا قالت و ﴿
 .ى ردا عليهمتعالقال ،فال بد ان يكون ابن هللا،ان يكون ولد بدون اب

 :يتض�من معني�ين :ف�ي التس�هيلق�ال أى ذلك القول الشنيع هو مجرد دعوى باللسان من غير دليل وال برهان، ﴾ذلك قولهم بأفواههم  ﴿
ه�ذا قول�ك  :كقول�ك لم�ن تكذب�ه،وانما ه�و مج�رد دعوى،والثاني انهم ال حجة لهم في ذلك،والتأكيد في ذلك المقالةاحدهما الزامهم هذه 

 .بلسانك
المالئك�ة بن�ات هللا [ تش�ابهت : قالواقول المشركين قبلهم حيث ،أى يشابهون بهذا القول الشنيع ﴾يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴿

 .قلوبهم ] في الكفر والضالل
يث جعل�وا ح،بع�د وض�وح ال�دليل،أى اهلكهم هللا كيف يصرفون عن الحق ال�ى الباطل،دعاء عليهم بالهالك ﴾قاتلهم هللا أنى يؤفكون  ﴿

وهللا تع�الى عج�ب نبي�ه م�ن ت�ركهم ،الصيغة للتعجب وهو راجع ال�ى الخل�ق عل�ى ع�ادة الع�رب ف�ي مخاطب�ابهم :الرازيقال ل ولدا! 
(الحق واصرارهم على الباطل

1340F

1341(. 
 

ُمونَهُۥ َعامٗ ا َيُ َكفَُروْا يُِحلُّونَهُۥ َعامٗ فِي ٱۡلُكۡفِرۖ يَُضلُّ بِِه ٱلَِّذيَن  إِنََّما ٱلنَِّسٓيُء ِزيَاَدةٞ  ﴿ ُ  ٴُ ا لِّيَُواطِ َحرِّ َم ٱلَّ وْا ِعدَّةَ َما َحرَّ
فِِرينَ  ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكٰ لِِهۡمۗ َوٱلَّ ُو ُزيَِّن لَهُۡم ُسٓوُء أَۡعَمٰ َم ٱلَّ  ﴾ ۳۷ فَيُِحلُّوْا َما َحرَّ

 
 ـ اآلية.)إنما النسيء  :(قوله تعالى      

ك�انوا يجعل�ون الس�نة ثالث�ة عش�ر ش�هراً فيجعل�ون المح�رم  :«ق�ال ل�ك أخرج ابن جريرعن أبي ما]ك[ .548
(إنما النسيء زيادة في الكفر ﴿:فأنزل هللا،صفراً فيستحلون فيه المحرمات

1341F

1342(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وه�و ي�دل عل�ى م�ا ك�ان علي�ه أه�ل الجاهلي�ة م�ن اس�تحالل  ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 .فيؤخرون ويقدمون في الشهور حتى يقاتلوا يحاربوا فيها من شاؤا فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية في فعلهم ،الحرماألشهر 
 .وهذا األثر الذي ذكره المؤلف وإن كان إسناده مرسل فإن له شواهد 
وإنم�ا كره�ت أن ،رمالمح :ل�هق�ال ولكن ي،ص�فر :للمح�رمق�ال وأك�ره أن ي: ق�الفأخرج اإلمام البيهقي عن اإلم�ام الش�افعي  
وعاما ،وينسئون فيحجون عاما في ش�هر،صفران للمحرم وصفر :فيقولون،صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون :للمحرمقال ي

ق�ال إنم�ا النس�يء زي�ادة ف�ي الكف�ر اآلي�ة و :ف�أنزل هللا تع�الى،أص�بناه ف�ي غيره،إن أخطأنا موضع الح�رم ف�ي عام :ويقولون،في غيره
(فال شهر ينسأ ،" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض : �رسول هللا 

1342F

1343(". 
 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
فهو ،النه تحريم ما أحله هللا وتحليل م�ا حرم�ه،زيادة في الكفر،أى انما تأخير حرمة شهر لشهر آخر ﴾إنما النسيء زيادة في الكفر  ﴿ 

ف�إذا ،وك�ان القت�ال محرم�ا عل�يهم ف�ي االش�هر الحرم،كان العرب اهل ح�روب وغارات :سرونالمفقال ،كفر آخر مضموم الى كفرهم
ك�انهم يستقرض�ون حرم�ة ش�هر ،فيحلون�ه ويحرم�ون مكان�ه ش�هرا آخر،ش�ق عل�يهم ت�رك المحاربة،جاء الشهر الحرام وهم محاربون

 .ةحتى يكمل في العام اربعة اشهر محرم،فربما أحلوا المحرم وحرموا صفر،لشهر غيره
 .أى يضل هللا بسببه الكافرين ضالال على ضاللهم ﴾يضل به الذين كفروا  ﴿

_______________ 
 وفي إسناده مجهول وهو محمد بن أبي محمد تقدم  10/ 110تفسير ابن جرير  1781/6تفسير ابن أبي حاتم )1339(
 )423/ 3زاد المسير ()1340( 
 )356/ 1ـ للصابونى (صفوة التفاسير )1341( 
 وفي إسناده سفيان بن وكيع متكلم فيه مع إرساله.   132/10تفسير الطبري )1342(
 ) 165/ 5السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ()1343( 
 
 



)239( 

 

 .والعكس،فيجعلون هذا مكان هذا،أى يحلون المحرم عاما والشهر الحالل عاما ﴾يحلونه عاما ويحرمونه عاما ﴿
 .ليوافقوا عدة االشهر الحرم االربعة أي ﴾ليواطئوا عدة ما حرم هللا  ﴿
كان رج�ل م�ن بن�ي كنان�ة ي�أتي ك�ل ع�ام ال�ى الموس�م عل�ى حم�ار  :مجاهدقال ،أى فيستحلوا بذلك ما حرمه هللا ﴾ فيحلوا ما حرم هللا ﴿

إن�ا  :بم يجيء العام المقب�ل ويق�ول،واخرنا صفر،انا قد حرمنا المحرم،قولأوال مرد لما ،ال اعاب وال اجاباني  :فيقول ايها الناس،له
 .تعالى [ ليواطئوا عدة ما حرم هللا]فذلك قوله ،قد حرمنا صفر واخرنا المحرم

 أى زين الشيطان لهم اعمالهم القبيحة حتى حسبوها حسنة ﴾زين لهم سوء أعمالهم  ﴿
(أى ال يرشدهم الى طريق السعادة ﴾وهللا ال يهدي القوم الكافرين  ﴿

1343F

1344(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم ٱنفُِروْا فِ  ﴿ ۡنيَا ِمَن يَٰ ِ ٱثَّاقَۡلتُۡم إِلَى ٱۡألَۡرِضو أََرِضيتُم بِٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ ي َسبِيِل ٱلَّ
ۡنيَا فِي ٱۡألِٓخَرِة إِالَّ قَلِيٌل  ُع ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ ۡبُكۡم َعَذابًا أَلِيمٗ  ۳۸ٱۡألِٓخَرِةو فََما َمتَٰ َوَال  ا َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغۡيَرُكمۡ إِالَّ تَنفُِروْا يَُعذِّ

وهُ  ُ َعلَٰى ُكلِّ َشۡيءٖ ۗا َوٱ ٴٗ َشيۡ تَُضرُّ  ﴾۳۹قَِديٌر  لَّ
 

 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم  :(قوله تعالى
ه�ذا ح�ين أم�روا بغ�زوة تب�وك بع�د الف�تح وح�ين أم�رهم : ق�الفي هذه اآلي�ة  عن مجاهد أخرج ابن جرير  .549

انف�روا خفاف�ا  ﴿:ف�أنزل هللا،اش�تهوا الظ�الل وش�ق عل�يهم المخرجبالنفير في الصيف ح�ين طاب�ت الثم�ار و
(قاالوث

1344F

1345(﴾«. 
 .ـ اآلية)إال تنفروا  :(قوله تعالى          

اس�تنفر رس�ول : قالاآلي�ة،ف ع�ن ه�ذهسألت ابن عباس  :«قال أخرج ابن أبي حاتم عننجدة بن نفيع  ]ك[ .550
فأمس�ك ع�نهم المط�ر ﴾إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليم�ا ﴿:حياً من أحياء  العرب فتثاقلوا عنه فأنزل هللا �هللا 

(فكان عذابهم
1345F

1346(«. 
 ]تعليق[
وك�ان مم�ن تخل�ف فيه�ا ك�ذلك ،ع�ن غ�زوة تبوك �أورد المؤلف رحمه هللا أث�رين هن�ا ف�ي تخل�ف بع�ض أص�حاب النب�ي  

 يعاتبوا بمعصية هللا تعالى. ولكن نزل العتاب خاص بالمؤمنين ألنهم هم الذين ينتفعون بالمعاتبة ويسؤهم أن،بعض المنافقين
 .﴾ قاالً انفروا خفافاً وث ﴿وسياق اآليات متصل باآلية التي بعد هذا  

 .ثالث معاني ﴾األرضاثاقلتم إلى ﴿والمراد بقوله تعالى 
 .مجاهدقاله ثمرها  األرضتثاقلتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت :أحدها

 .الضحاكقاله اطمأننتم إلى الدنيا :والثاني
(الزجاجقاله تثاقلتم إلى اإلقامة بأرضكم :الثوالث

1346F

1347(. 
فاألثر األول فيه اآلمر باالستنفار عام فيدخل في�ه م�ا ورد أن�ه اس�تنفر حي�اً م�ن ،واألثر األول ليس فيه مخالفة لآلثر الثاني 

 أحياء العرب ألنهم داخلون في عموم األثر األول وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وه�و ت�وبيخ عل�ى ت�رك ،اس�تفهام للتقري�ع والتوبيخ ﴾ األرضالذين آمنوا ما لك�م اذا قي�ل لك�م انف�روا ف�ي س�بيل هللا اث�اقلتم ال�ى  يا ايها ﴿

تباط���أتم ،م��ا لك��م ايه��ا المؤمن��ون اذا قي���ل لك��م اخرج��وا لجه��اد اع��داء هللا :والمعنى،وعت��اب لم��ن تخل��ف ع��ن غ��زوة تب���وك،الجهاد
 .! ؟وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه،هاوملتم الى الدنيا وشهوات،وتثاقلتم

 .؟بدل نعيم االخرة وثوابها الباقي،أى ارضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني ﴾أرضيتم بالحياة الدنيا من االخرة ﴿
ثم توع�د ،إال ش�يء مس�تحقر قلي�ل ال قيم�ة ل�ه،أى فما التمتع بلذائذ الدنيا ف�ي جن�ب االخ�رة﴾فما متاع الحياة الدنيا في االخرة اال قليل  ﴿

  :قالعلى ترك الجهاد ف
باس�تيالء الع�دو عل�يكم ف�ي ،يع�ذبكم هللا ع�ذابا اليم�ا موجعا،أى ان ال تخرجوا الى الجهاد مع رس�ول هللا﴾إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ﴿

 .هو حبس المطر عنهم :ابن عباسقال و،وبالنار المحرقة في االخرة،الدنيا
 .طوعأسرع استجابة لرسوله وأيكونون ،يستبدل قوما اخرين خيرا منكميهلككم و أي ﴾ويستبدل قوما غيركم﴿
 .فانه سبحانه غني عن العالمين،وال تضرون هللا شيئا بتثاقلكم عن الجهاد أي ﴾وال تضروه شيئا ﴿
عل�ى ش�دة  وه�و تنبي�ه :ال�رازيقال ،ومنه االنتص�ار عل�ى االع�داء ب�دونكم،قادر على كل شيء اراده أي ﴾وهللا على كل شيء قدير  ﴿

(فاذا توعد بالعقاب فعل،من حيث انه تعالى قادر ال يجوز عليه العجز،الزجر
1347F

1348(. 
 

لُِكۡم َوأَنفُِسُكۡم ا َوثِقَاٗال ٱنفُِروْا ِخفَافٗ  ﴿ ِهُدوْا بِأَۡمَوٰ لُِكۡم َخۡيرٞ  َوَجٰ ِو َذٰ  ﴾ ٤۱لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن  فِي َسبِيِل ٱلَّ

_______________ 
 )358/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1344( 
 مرسل وفي إسناده سنيد تقدم ضعفه.   134/10تفسير الطبري )1345(
)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،سنن أبي داود مختص�را،قلت: م�ا قال�ه الح�اكم في�ه نظر،ف�إن ال�راوي 2504ح( 114/2مستدرك الحاكم  1797/6ن أبي حاتم  تفسير اب)1346(

 عندي قال الذهبي في الميزان:ال يعرفعن ابن عباس وهو نجدة بن نفيع مجهول وقيل بأن ابن حبان ذكره في الثقات،قال الحافظ: ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة التى 
 )437/ 3زاد المسير ()1347( 
 )359/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1348( 



)240( 
 

 .ـ اآلية)ا قال افا وثانفروا خف :(قوله تعالى
كبي��راً  أوك��انوا عس��ى أن يك��ون أح��دهم عل��يال ً  أن��ه ذك��ر ل��ه أناس��اً  :«أخ��رج اب��ن جري��رعن حض��رمي  .551

(قاالانفروا خفافا وث ﴿:فيقول: إني آثم فأنزل هللا
1348F

1349(﴾«. 
 
 ]تعليق[
اآلي�ة وه�ي متعلق�ة ك�ذلك ف�ي  وقد تقدم في اآلية الت�ي قبله�ا س�بب ن�زول آخ�ر له�ذا.أورد المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً هنا 

 .السياق بما قبلها
يق�ول: غنيً�ا وفقي�ًرا، ﴾اق�ال اْنفِ�ُروا ِخفَافً�ا َوثِ  ﴿فأخرج ابن أبي حاتم عن الس�دي قول�ه: ،وقد ورد سبب نزول آخر لهذا اآلية 

اْنفِ�ُروا  ﴿له، فأبى فنزلت يومئ�ذ   وقويًا وضعيفًا فجاءه رجل يومئذ، زعموا أنه المقداد، وكان عظيما سمينًا، فشكا إليه وسأله أن يأذن
َعفَاِء َوال َعلَى اْلَمْرَض�ى َوال َعلَ�ى الَّ�ِذيَن  ﴿: قالفلما نزلت هذه اآلية اشتد على الناس شأنها فنسخها هللا، ف﴾اقال ِخفَافًا َوثِ  لَْيَس َعلَى الضُّ

ِ َوَرُسولِهِ  1349F(]91[التوبة: ﴾ال يَِجُدوَن َما يُْنفِقُوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوا ِلَّ

1350(. 
في اآلية حث المسلمين عن الجهاد في سبيل هللا على أي حال في اليس�ر والعس�ر والمنش�ط والمك�ره لك�ن نس�خ ه�ذا  :قلت 

فرخص ألص�حاب األع�ذار ف�ي التخل�ف ع�ن الغ�زو وهللا تع�الى ﴾ليس على اآلعمي وال على األعرج وال على المريض﴿بقوله تعالى 
 أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
في اليس�ر ،في جمي�ع الظ�روف واالح�وال،مش�اة وركبان�ا،وشبابا،أى اخرجوا للقت�ال ي�ا معش�ر الم�ؤمنين شيبا ﴾ا قال انفروا خفافا وث ﴿

 .والمنشط والمكره،والعسر
 .الموال واالنفس العالء كلمة هللاى جاهدوا با ﴾وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل هللا  ﴿
والرض�ا بالقلي�ل ،والخل�ود اليها األرضخير م�ن التثاق�ل ال�ى ،أى هذا النفير والجهاد نصرة لدين هللا﴾مون ذلكم خير لكم ان كنتم تعل ﴿

(ان كنتم تعلمون ذلك،من متاع الحياة الدنيا
1350F

1351(. 
 

ِذبِينَ  ﴿ ُ َعنَك لَِم أَِذنَت لَهُۡم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لََك ٱلَِّذيَن َصَدقُوْا َوتَۡعلََم ٱۡلَكٰ  ﴾٤۳ َعفَا ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)عفا هللا عنك  :(قوله تعالى    
ل��م ي��ؤمر فيه��ا  �اثنت��ان فعلهم��ا رس��ول هللا :«ق��ال و ب��ن ميم��ون األودي عن عم��ر أخ��رج اب��ن جري��ر .552

(عفا هللا عنك لم أذنت لهم ﴿:فأنزل هللا،إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من األسارى،بشيء
1351F

1352(﴾«. 
 
 ]تعليق[
ك�ان ل�ه أن يجته�د ف�ي أم�ور  �وهو ي�دل عل�ى أن النب�ي ،ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة ذكر المؤلف رحم�ه هللا أث�راً واح�داً  

 : �وُذكر من هؤالء الذين أذن لهم رسول هللا .وهي من مسائل الخالف التي محلها كتب التشريع،الشريعة ما لم ينزل عليه فيا وحي
ائ��ذن لن��ا ف��ي  :بعض��همق��ال ائ��ذن ل��ي وال تفتن��ي. و :ض��همبعق��ال ومن ات��بعهم. ف،ورفاع��ة ب��ن الت��ابوت،والج��د ب��ن قيس،عب��د هللا ب��ن أبيّ 

(وتوكال على هللا،وأخذا باألسهل من األمور،فأذن لهم استبقاًء منه عليهم،اإلقامة
1352F

1353( . 
فق�دم العف�و عل�ى العت�اب وه�ذا دلي�ل عل�ى  ﴾ عف�ا هللا عن�ك﴿تعالى لنبيه وحبيبه قال في اآلية تلطف قبل العتاب حيث  :قلت 

 .عند هللا تعالى �لنبي المكانة الرفيعة ل
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
م�ن  :المفس�رونق�ال  (حيث قدم العفو على العتاب اكراما له عليه الس�الم ،تلطف تعالى في عتاب الرسول﴾عفا هللا عنك لم أذنت لهم ﴿

 :له معاتب�اقال ولو ،بالذنب بشره بالعفو قبل أن يخبره،وسمو منزلته،وعلو قدره،عند ربه  �هذه االية يعرف االنسان مكانة الرسول 
 :أقول،ن�اداه ب�العفو قب�ل المعاتب�ة ؟هل سمعتم بمعاتب�ة أحس�ن م�ن ه�ذا :عونقال لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنا وكمدا.  ؟لم أذنت لهم

 :ىوالمعن� )وال أدرك س�ر اإلج�الل واإلكب�ار ف�ي اآلي�ة ،حيث لم يحسن التعبي�ر  �وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام الرسول 
 .في التخلف عن الخروج معك بمجرد االعتذار !،لم اذنت لهؤالء المنافقين،سامحك هللا يا محمد

نزل�ت ف�ي ،من الك�اذب المنافق،أى هال تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في ع�ذره ﴾حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴿
فق�د ك�انوا مص�رين عل�ى القع�ود ع�ن ،وإن ل�م ي�أذن لك�م فاقعدوا،لك�م فاقع�دواف�إن أذن ،اس�تأذنوا رس�ول هللا :أن�اس م�نهمقال المنافقين 

(فهم كاذبون في اعتذارهم،وإن لم يأذن لهم،الغزو
1353F

1354(. 

_______________ 
 وفي إسناده حضرمي بن الحق شيخ سليمان التيمي تقدم أنه مجهول مع رساله.  139/10تفسير ابن جرير )1349(
 )1804/ 6تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1350( 
 )359/ 1(صفوة التفاسير ـ للصابونى )1351( 
 مرسل 142/10تفسير الطبري )1352(
 )36/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1353( 
 )360/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1354( 



)241( 

 

 
ََّم لَُمِحيطَةُۢ بِٱۡلكَٰ  ﴿   ﴾ ٤۹فِِريَن َوِمۡنهُم مَّن يَقُوُل ٱۡئَذن لِّي َوَال تَۡفتِنِّٓيو أََال فِي ٱۡلفِۡتنَِة َسقَطُوْاۗ َوإِنَّ َجهَن

 
 .ـ اآلية)ومنهم من يقول ائذن لي  :(قوله تعالى     

أن يخرج إلى غزوة  �لما أراد النبي  «: قالعباس  عن ابنأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه  .553
يا رسول هللا إن�ي قال: ف  .»يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني األصفر؟ :«للجد بن قيس قال تبوك ف

ومنهم م�ن يق�ول  ﴿:فائذن لي وال تفتني فأنزل هللا،أرى نساء بني األصفر أفتتنامرؤ صاحب نساء ومتى 
(ـ اآلية﴾ائذن لي وال تفتني 

1354F

1355(«. 
(وأخرج ابن بي حاتم وابن مردويه من حديث جابر بن عبد هللا  مثله .554

1355F

1356( . 
اغ��زوا تغنم��وا بن��ات بن��ي  :«ق��ال   �أن النب��ي  :«عب��اس  ع��ن اب��نوأخ��رج الطبران��ي م��ن وج��ه آخ��ر  .555

 ﴾ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتن�ي ﴿:فأنزل هللا،إنه ليفتنكم بالنساء :ناس من المنافقينقال ف .»فراألص
)

1356F

1357(«. 
 
 ]تعليق[
وه�و ف�ي الج�د ب�ن ،فأم�ا األث�ر الث�اني فه�و ش�اهد لألث�ر األول .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 .قيس خاصة ولم يذكره المؤلف
 يقول  -  �  -سمعت رسول هللا : قالعن جابر بن عبد هللا :بي حاتمابن أقال  

ف�اني رج�ل اح�ب النس�اء وان�ي اخش�ى ان ان�ا  ؟تاذن ل�ي ي�ا رس�ول هللا أو :جدقال  ؟يا جد هل لك في جالد بني االصفر :بن قيس لجد
وم�نهم م�ن يق�ول ائ�ذن ل�ي ﴿ :لك ان�زل هللاقد اذنت لك فعند ذ :-وهو معرض عنه  -رسول هللا قال رايت نساء بني االصفر ان افتتن ف

(﴾ وال تفتني اال في الفتنة سقطوا
1357F

1358(. 
 .يفتنكم بنساء بني األصفر �فهو في عموم المنافقين وقولهم بأن محمد  :أما األثر الثالث 
ن�ه ال فأم�ا الج�د فاعت�ذر بأ،دع�ا المن�افقين عام�ة والج�د ب�ن ق�يس خاص�ة للخروج �ووجه الجمع بين هذا وذلك أن النب�ي  

فنزل�ت اآلي�ة ف�ي ه�ؤالء جميع�اً مبين�ة أن ،يصبر على حسن نساء بني األصفر وبنو األص�فر ه�م نس�اء ال�روم يعن�ى روماني�ا وأوروبا
 .سبب امتناعهم هو ما وقعوا في من النفاق والفتنة وهللا تعالى أعلم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وال تفتن�ي بس�بب األم�ر ،افقين م�ن يق�ول ل�ك ي�ا محم�د ائ�ذن ل�ي ف�ي القع�ودأى ومن ه�ؤالء المن�﴾ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتني  ﴿

 .بالخروج
بل فيم��ا ه��و اعظ��م وه��ي فتن��ة التخل��ف ع��ن ،فيما ارادوا الف��رار من��ه،اال انه��م ق��د س��قطوا ف��ي ع��ين الفتن��ة أي﴾أال ف��ي الفتن��ة س��قطوا  ﴿

تنزيل له���ا منزل���ة المه���واة ،بالس���قوط ف���ي الفتن���ةوف���ي التعبي���ر ع���ن االفتت���ان  :اب���و الس���عودق���ال ،وظهور كف���رهم ونفاقهم،الجه���اد
 .المفصحة عن ترديهم في دركات الردى اسفل سافلين،المهلكة

(وفيه وعيد شديد،إحاطة السوار بالمعصم،ال مفر لهم منها النها محيطة بهم من كل جانب أي﴾وإن جهنم لمحيطة بالكافرين  ﴿
1358F

1359(. 
 

هُۡم فَِرُحوَن يَقُولُوْا قَۡد  ِصۡبَك ُمِصيبَةٞ ۡؤهُۡمۖ َوإِن تُ تَسُ  إِن تُِصۡبَك َحَسنَةٞ  ﴿  ﴾ ٥۰أََخۡذنَآ أَۡمَرنَا ِمن قَۡبُل َويَتََولَّوْا وَّ
 

 .ـ اآلية)إن تصبك حسنة  :(قوله تعالى          
جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخب�رون  :«قال [ ك] أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد هللا  .556

فبلغهم تك�ذيب ،إن محم�داً وأص�حابه ق�د جه�دوا ف�ي س�فرهم وهلك�وا :بار الس�وء يقول�ونأخ �نبي عن ال
(ـ اآلية﴾إن تصبك حسنة تسؤهم  ﴿:فأنزل هللا،وأصحابه فساءهم ذلك �حديثهم وعافية النبي 

1359F

1360( «.  
 
 ]تعليق[
م�ن ح�زنهم إذا أص�اب المس�لمين ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو يبين ما عليه المنافقين  

 .وفرحهم بمصائب المسلمين،فتح أونصر 
وهي متص�لة بم�ا قبله�ا ف�ي فض�ح النف�اق ،فأنزل هللا تعالى اآلية فاضحة لهم مبينة ما هو عليه من الحقد والحسد للمسلمين 

 .وأهله

_______________ 
 )والضحاك لم يلق ابن عباس وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 12654ح( 122/12المعجم الكبير )1355(
 في إسناده انقطاع. 1809/6تفسير ابن أبي حاتم )1356(
 )قال: الهيثمي في إسناده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف قال الحافظ: متروك الحديث11052ح( 11/ 63ير المعجم الكب)1357(
 )1809/ 6تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1358( 
 )362/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1359( 
 ضيف اإلسناد 1810/6تفسير ابن أبي حاتم  )1360(
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 ولم أجد في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .يسؤهم ذلك،غنيمة أوسواء كانت ظفرا ،أى ان تصبك في بعض الغزوات حسنة ﴾ة تسؤهم إن تصبك حسن﴿ 
 :هزيم�ة ومك�روه يفرح�وا ب�ه ويقول�وا أو،أى وإن تصبك مصيبة من نكبة وش�دة ﴾وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل  ﴿

 .يحل بنا البالءفلم نخرج لقتال، من قبل ان ،قد احتطنا النفسنا واخذنا بالحذر والتيقط
(أى وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون ﴾ويتولوا وهم فرحون  ﴿

1360F

1361(. 
 

ِسقِيَن ِمنُكۡم إِنَُّكۡم ُكنتُۡم قَۡومٗ ا لَّن يُتَقَبََّل َكۡرهٗ  أوۡ قُۡل أَنفِقُوْا طَۡوًعا  ﴿  ﴾ ٥۳ا فَٰ
 

 .ـ اآلية)قل أنفقوا  :(قوله تعالى    
الجد بن ق�يس إن�ي إذا رأي�ت النس�اء ل�م أص�بر حت�ى أفت�تن قال  « قال:عباس  عن ابنأخرج ابن جرير .557

أعين��ك  :لقول��هق��ال  ﴾كره��اً ل��ن يتقب��ل م��نكم  أوأنفق��وا طوع��ا ﴿:ففي��ه نزل��ت: ق��ال، ولك��ن أعين��ك بم��الي
(بمالي

1361F

1362(«. 
 
 ]تعليق[
نفقتهم وإن أنفقوها كله�ا  ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو يدل على أن المنافقين ال تنفعهم 

 .زعماً منهم أنها في سبيل هللا
وهذه اآلية على فرض صحة سبب نزولها إال أن معناها عام ف�ي ك�ل م�ن ك�ان أنف�ق نفق�ة م�ع ع�دم اإليم�ان فحكمه�ا ال�رد  

 وعدم القبول.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فمهما انفقتم االموال فلن يتقبل هللا ،مكرهين أوالمنافقين طائعين  أى قل لهم انفقوا يا معشر﴾كرها لن يتقبل منكم  أوقل أنفقوا طوعا  ﴿

 .كرها أوال تستغفر لهم ] والمعنى لن يتقبل منكم سواء انفقتم طوعا  أووهو أمر معناه الخبر كقوله [ استغفر لهم  :الطبرىقال ،منكم
(خارجين عن طاعة هللا تعليل لرد إنفاقهم أي ألنكم كنتم عتاة متمردين﴾إنكم كنتم قوما فاسقين  ﴿

1362F

1363(. 
 

ِت فَإِۡن أُۡعطُوْا ِمۡنهَا َرُضوْا َوإِن لَّۡم يُۡعطَۡوْا ِمۡنهَآ إَِذا هُۡم يَۡسَخطُوَن  َوِمۡنهُم مَّن يَۡلِمُزَك فِي ﴿ َدقَٰ  ﴾   ٥۸ٱلصَّ
   

 .ـ اآلية)ك لمزومنهم من ي :(قوله تعالى
يقس�م قس�ما إذ ج�اءه ذو الخويص�رة  �هللا بينما رسول :«قال الخدري  عن أبي سعيد روى البخاري  .558

(ـ اآلية﴾ومنهم من يلزمك في الصدقات  ﴿:فنزلت “.ويلك من يعدل إذا لم أعدل  :« قالاعدل ف: قالف
1363F

1364(«. 
(وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر نحوه .559

1364F

1365(. 
 
 ]تعليق[
اتم لم يس�م في�ه الرج�ل ال�ذي ج�اء ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية ولم يذكر الثاني منهما وهو عند ابن أبي ح 

 .�إلى النبي 
بع�ض ق�ال وه�و يقَّس�م فس�اله ف�اعرض عن�ه فجع�ل يقس�م ف  �عراب�ي ال�ي النب�ي  أجاء : قالعن جابر  :ابن أبي حاتمقال  

ال�ي اخ�ر   ﴾انم�ا الص�دقات للفق�راء والمس�اكين﴿ –هللا تع�الى  -ف�أنزل  ؟ويحك م�ن يع�دل إذا ل�م اع�دل: قالوهللا ما عدلت  :رعاة الشاة
(االية

1365F

1366(«.   
ذو الخويص��رة التميم��ي واس��مه ن��افع أخرج��ه ب��ن أب��ي ش��يبة ف��ي آخ��ر كتاب��ه وقي��ل :الح��افظق��ال وذو الخويص��رة التميم��ى  

(حرقوص وقيل ثرملة وقيل غير ذلك
1366F

1367(. 
يعط�ي إنم�ا  :أن�ه ثعلب�ة ب�ن حاط�ب ك�ان يق�ول:قد جاء في سبب نزول هذه اآلية كذلك م�ا ذك�ره اإلم�ام اب�ن الج�وزي :قلت 

_______________ 
 )362/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1361( 
 وإسناده ضعيف 10/ 152/ 148تفسير الطبري )1362(
 )363/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1363( 
المؤلف: أبو عب�د ال�رحمن عب�د  )1550ح( 646/2)السنة لعبد هللا بن أحمد   11554ح( 56/3) مسند أحمد 6534ح(2540/6صحيح البخاري  157/10تفسير الطبري )1364(

 -ه�ـ  1406الطبع�ة: األول�ى،  الدمام –الناشر: دار ابن القيم  المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني هـ)290البغدادي (المتوفى:  هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ 
 م 1986

 )وسياقه أطول مما ذكر المؤلف8560ح( 159/5سنن النسائي الكبرى 2عدد األجزاء: 
 بيع تغير بآخره وباقي إسناده ثقاتوفي إسناده قيس بن الر 1817/6تفسير ابن أبي حاتم )1365(
 )1817/ 6تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1366( 
  1379بيروت، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر: دار المعرفة ) 299/ 1ابن حجر ( فتح الباري )1367( 
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(فنزلت هذه اآلية .محمد من يشاء
1367F

1368(. 
وم�نهم م�ن يلم�زك ﴿ :وكذلك ورد فيها ما أخرجه اإلمام ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يق�ول ف�ي ق�ول هللا 

حم�د اال م�ن وهللا ما يعطيها م: قالواهؤالء المنافقون : قال ﴾في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
  �  -واخبارهم انم�ا ج�اءت م�ن هللا وه�ذا ام�ر م�ن هللا ل�يس م�ن محم�د  -  �  -نبيه  -هللا تعالي  -احب وال يؤثر بها اال هواه فاخبر 

)
1368F

1369(. 
 قلت لفظ اآلية عام فيشمل المنافقين ومنهم من ذكر في سبب نزول هذه اآلية وهللا تعالى أعلم. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أى ومنهم من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات ﴾ن يلمزك في الصدقات ومنهم م ﴿
 .أى فإن اعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك ﴾فإن اعطوا منها رضوا  ﴿
(سخطوا عليك وعابوك،أى وإن لم تعطهم منها ما يرضيهم ﴾وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون  ﴿

1369F

1370(. 
 

ِ َويُۡؤِمُن لِۡلُمۡؤِمنِيَن َوَرۡحَمةٞ لَُّكۡم يُ  قُۡل أُُذُن َخۡيرٖ  ٱلنَّبِيَّ َويَقُولُوَن هَُو أُُذٞنو ۡؤُذوَن َوِمۡنهُُم ٱلَِّذيَن يُ  ﴿ لِّلَِّذيَن َءاَمنُوْا  ۡؤِمُن بِٱلَّ
ِ لَهُۡم َعَذاٌب أَلِيمٞ   ﴾ ٦۱ ِمنُكۡمو َوٱلَِّذيَن يُۡؤُذوَن َرُسوَل ٱلَّ

 
 .ـ اآلية)بي ومنهم الذين يؤذون الن :(قوله تعالى  

ف�يجلس إلي�ه  �ك�ان نبت�ل ب�ن الح�ارث ي�أتي رس�ول هللا  «: ق�الأخرج ابن أبي ح�اتم ع�ن اب�ن عب�اس  .560
(ـ اآلية﴾ومنهم الذين يؤذون النبي  ﴿:فأنزل هللا،حديثه إلى المنافقين فيسمع منه وينقل

1370F

1371(«. 
 
 ]تعليق[
بق�ولهم ه�و  �ض�ح جانب�اً م�ن إي�ذاء المن�افقين للنب�ي وهو يو،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلي�ة 

 يعنى يقبل كل ما قيل. :أذن
 .وقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين وإن كانا يدوران حول نفس المعنى الذي في اآلثر الذي ذكره المؤلف 
بعض�هم: ال تفعل�وا ق�ال  نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرس�ول ويقول�ون م�ا ال ينبغ�ي، :اإلمام الواحديقال  

الجالس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أذن سامعة، فأنزل قال فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا ف
(هللا تعالى هذه اآلية

1371F

1372(. 
ي�ر لك�م ي�ؤمن ب�ال وي�ؤمن ذن خأومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ه�و اذن ق�ل ﴿ :وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى قوله 

جالس بن سويد بن ص�امت ومخش�ى ب�ن حمي�ر ووديع�ة ب�ن  :اجتمع ناس من المنافقين فيهم: قال،﴾للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم
ذن أنم�ا محم�د إ :بعضهمقال ف،نا نخاف ان يبلغ محمداً فيقع بكمإ: قالوافنهى بعضهم بعضاً و -  �  -ثابت فارادوا ان يقعوا في النبي 

لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر م�ن : قالوانحلف له فيصدقنا وعندهم غالم من االنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا و
فحلفوا بال ،فدعاهم -  �  -وانكم لشر من الحمير ثم ذهب فبلغها النبي ،ن محمداً لصادقإوهللا : قالفسمعها الغالم فغضب و،الحمير

اللهم ال تفرق بيننا حتى تبين صدق الص�ادق م�ن ك�ذب  :عامرقال ف -  �  -فصدقهم النبي ،وحلف عامر انهم لكذبة،ن عامراً لكاذبإ
ن�ا ش�ر خل�ق هللا وخليقت�ه وهللا أويحك�م ي�ا معش�ر المن�افقين وهللا ان�ي الرى  :ف�ي ذل�ك المجل�سق�ال وقد كان مخشى ب�ن حمي�ر ،الكاذب
ه�و اذن ق�ل ﴿: ق�الواوهللا ان ك�ان محم�د ص�ادقاً و: قالواينزل فينا شىء يفضحنا فعند ذلك نه ال إني قدمت فجلدت مائة جلدة وألوددت 

1372F(﴾ويقولون هو اذن :اذن خير لكم قوله تعالى

1373(. 
قلت: فهذه ثالث أسباب في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وكله�ا متح�دة المعن�ى ف�ي أن نزوله�ا ف�ي بع�ض المن�افقين ال�ذين ك�انوا  

 فأنزل هللا فضيحتهم في قرآن يتلى إلى يوم الدين عافانا هللا من النفاق.،ما كانوا يؤذونه بالفعلبالقول ك �يؤذون رسول هللا 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول باقوالهم وافعالهم ﴾ومنهم الذين يؤذون النبي  ﴿ 
 .أى يصدق بكل خبر يسمعه ﴾ويقولون هو أذن ﴿
 .وال يعمل بالشر اذا سمعه،يسمع الخير فيعمل به،هو أذن خير ال أذن شر أى﴾قل أذن خير لكم  ﴿
 .لعلمه إاخالصهم،ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به،أى يصدق هللا فيما يقول ﴾يؤمن بال ويؤمن للمؤمنين ﴿
 النه كان سبب إيمانهم،أى وهو رحمة للمؤمنين ﴾ورحمة للذين آمنوا منكم  ﴿
لهم ع�ذاب موج�ع ف�ي ،أى وال�ذين يعيب�ون الرس�ول ويقول�ون م�ا ال يلي�ق بجناب�ه الش�ريف ﴾ لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول هللا ﴿

(االخرة
1373F

1374(. 

_______________ 
 )454/ 3زاد المسير ()1368( 
 )1817/ 6تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1369( 
 )363/ 1وة التفاسير ـ للصابونى (صف)1370( 
 ضعيف 1826/6تفسير ابن أبي حاتم  )1371(
 ) من غير إسناد168أسباب النزول للواحدي ( )1372( 
 )1826/ 6تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1373( 
 )365/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1374( 
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تِهِۦ َوَرُسولِهِۦ ُكنتُۡم تَۡستَۡهِزُءوَن َولَئِن َسأَۡلتَهُۡم  ﴿ ِ َوَءايَٰ  ﴾ ٦٥لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَۡلَعُبو قُۡل أَبِٱلَّ
 

 ـ اآليات.ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب )  ولئن سألتهم :(وله تعالىق   
م�ا رأين�ا مث�ل  :رج�ل ف�ي غ�زوة تب�وك ف�ي مجل�س يوم�اً قال  :«قال أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر  .561

ل��ه رج�ل: ك��ذبت ولكن��ك ق�ال ف،وال أج��بن عن�د اللق��اء منهم قرآئن�ا ه��ؤالء ال أرغ�ب بطون��ا وال أك�ذب ألس��نة
ابن عمر: فأنا رأيته متعلق�ا بحق�ب قال ونزل القرآن  �فبلغ ذلك رسول هللا ،�هللا  منافق ألخبرن رسول

 �والحج�ارة تنكب�ه وه�و  يق�ول: ي�ا رس�ول هللا إنم�ا كن�ا نخ�وض ونلع�ب ورس�ول هللا  �ناقة رسول هللا 
( أبِال وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون :﴿يقول 

1374F

1375(﴾«. 
(ثم أخرج من وجه آخر عن ابن عمر نحوه  .562

1375F

  .وسمى هذا الرجل عبد هللا  بن أبي.)1376
لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رج�ل :مخشي بن حميرقال  :«بن مالك  عن كعبوأخرج ( گ )  .563

ال  ﴿:فأنزل هللا،فج��اءوا يعت��ذرون،�فبل��غ النب��ي ،م��ن أن ين��زل فين��ا قرآن م��نكم مائ��ة مائ��ة عل��ى أن تنج��و
حمير فتسمى عبد ال�رحمن وس�أل هللا أن يقت�ل ش�هيدا فكان الذي عفا هللا عنه مخشي بن .ـ اآلية﴾تعتذروا 

(ال يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة ال يعلم مقتله وال من قتله
1376F

1377(«. 
يرجو هذا الرجل أن يفتح  :في غزوة تبوك قالواأن ناسا من المنافقين :« قتادة وأخرج ابن جرير عن .564

إنم�ا  قالوا﴿ .»قلتم كذا وكذا؟ :«قال م ففأتاه،على ذلك �فأطلع هللا  نبيه ،وحصونها هيهات قصور الشام
(فنزلت،﴾كنا نخوض ونلعب

1377F

1378(«. 
 
 ]تعليق[
وهي وإن كانت متلفة ،وهي تشتمل على ثالثة أسباب للنزول،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

وأصحابه بالقول والفع�ل كم�ا س�يأتي ف�ي ب�اقي  �وهي تمثل جانب من جوانب إيذاء المنافقين للنبي ،اآلشخاص غير أن معناها متحد
 .أسباب النزول المتعلقة بهذه اآلية

 �ك��انوا يس��يرون ب��ين ي��دي رس��ول هللا ،والُجهَير ب��ن ُخَمير،ووديع��ة ب�ن خ��ذام،ذك�ر اإلم��ام اب��ن الج��وزي أن َج��دَّ ب��َن قيس 
فنزل جبري�ل ف�أخبره ،ن وال ي�تكلم بش�يء" والثال�ث يض�حك مم�ا يق�وال �فجعل رجالن منهم يستهزآن برسول هللا ،مرجعه من تبوك

أح��رقكم هللا " فلم��ا  :وقل له��م،" اذه��ب فس��لهم عم��ا ك��انوا يض��حكون من��ه :لعم��ار ب��ن ياس��رق��ال بم��ا يس��تهزؤون ب��ه ويض��حكون؛ ف
وإنما ،م�ت بش�يءوهللا ما تكلَّ  :الُجهَيرقال و،�فأقبلوا يعتذرون إلى رسول هللا ،أحرقكم هللا؛ علموا أنه قد نزل فيهم قرآن: قالو،سألهم

ْب  ﴿الجهي�ر  :يعن�ي﴾إن يُْع�َف ع�ن طائف��ة منكم ﴿ووديع�ة ،يعني َج�دَّ ب��ن قيس﴾ال تعت�ذروا ﴿ :فنزل قول�ه،ض�حكت تعجب�اً م�ن ق��ولهم نَع��ذِّ
(هذا قول أبي صالح عن ابن عباس،الَجدَّ ووديعة :يعني﴾طائفة

1378F

1379(. 
لنحن ،إن كان ما يقول هذا حقاً : قالواف،�مع رسول هللا كما ذكر اإلمام ابن الجوزي أن قوماً من المنافقين كانوا يسيرون  

(سعيد بن جبيرقاله ﴾ولئن سألتهم ﴿ :ونزلت،قالوافأعلم هللا نبيه ما ،شرٌّ من الحمير
1379F

1380(. 
رج�ل م�ن المن�افقين: "يح�دثنا ق�ال : ق�ال، ﴾إنما كن�ا نخ�وض ونلع�ب﴿وأخرج  اإلمام الطبرى واب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن مجاه�د: 

(بوادي كذا وكذا، في يوم كذا وكذا! وما يدريه ما الغيب؟" محمد أن ناقة فالن 
1380F

1381(. 
نزل�ت ف�ي عب�د هللا ب�ن أب�ي ورهط�ه ك�انوا يقول�ون ف�ي رس�ول هللا ص�لى ّهللا علي�ه « :الض�حاكقال :وأخرج اإلمام الثعلبي 

ِ ﴿ :هللا ع�ز وج�لق�ال نَُخوُض َونَْلَعُب  إِنَّما ُكنَّا: قالوافإذا بلغ رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلّم ذلك ،وسلّم وأصحابه ما ال ينبغي قُ�ْل أَبِ�الَّ
1381F(﴾َوآياتِِه َوَرُسولِِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزُؤنَ 

1382(«. 
ه��ذه س��تة أس��باب لن��زول ه��ذه اآلي��ة وه��ي وإن كان��ت مختلف��ة األش��خاص غي��ر أن عم��وم اآلي��ة يش��ملهم ويش��مل  :قل��ت 

وفضحهم في كتابه بم�ا ،فنزلت اآلية تبين كفرهم وفجورهم،وأصحابه � فهذه أنواع من اآلذي الذي كانوا يؤذونه لرسول هللا،غيرهم
 فعلوا من الجرم واإلثم عافانا هللا.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
في حق�ك وف�ي ،من الباطل والكذب قالواعما ،أى ولئن سألت يا محمد هؤالء المنافقين ﴾ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ﴿ 

 ،للترويح عن النفس،وإنما كنا نمزح ونلعب،ما كنا جادين :كليقولون ل،حق االسالم
واالس��تفهام  ؟أس��تهزئون ب��دين هللا وش��رعه، وكتاب��ه ورس��وله :أى ق��ل له��ؤالء المن��افقين ﴾ق��ل اب��ال وآيات��ه ورس��وله كن��تم تس��تهزئون ﴿

 قال ثم كشف تعالى امرهم وفضح حالهم ف،للتوبيخ

_______________ 
 لم لم يسمع من ابن عمر سوى حديثين وكان يدلس وفي إسناده زيد بن أس 172/10تفسير الطبري  1829/6تفسير ابن أبي حاتم  )1375(
 في إسناده إسماعيل بن داود بن مخراق المخراقي اتهم بسرقة الحديث وهو شديد الضعف  1830/6تفسير ابن أبي حاتم  )1376(
 صحيح اإلسناد 1831/6تفسير ابن أبي حاتم  )1377(
 مرسل صحيح اإلسناد  172/10تفسير الطبري )1378(
 )464/ 3زاد المسير ()1379( 
 )465/ 3زاد المسير ()1380( 
 )335/ 14جامع البيان (تفسير الطبري) ()1381( 
 )65/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1382( 



)245( 

 

فق�د أظه�رتم الكف�ر باي�ذاء ،تعت�ذروا بتل�ك األيم�ان الكاذب�ة فإنه�ا ال ت�نفعكم بع�د ظه�ور أمركم أى ال﴾ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم  ﴿
 الرسول بعد اظهاركم االيمان

 أى ان نعف عن فريق منكم لتوبتهم وإخالصهم ﴾إن نعف عن طائفة منكم ﴿
(امأى نعذب فريقا آخر ألنهم اصروا على النفاق واالجر﴾نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين  ﴿

1382F

1383(. 
 

وْا بَِما لَمۡ  ﴿ ِمِهۡم َوهَمُّ ِ َما قَالُوْا َولَقَۡد قَالُوْا َكلَِمةَ ٱۡلُكۡفِر َوَكفَُروْا بَۡعَد إِۡسلَٰ ٓ أَۡن أَۡغنَٰٮهُُم يَۡحلِفُوَن بِٱلَّ  يَنَالُوْاو َوَما نَقَُمٓوْا إِالَّ
ُ َوَرُسولُهُۥ ِمن فَۡضلِِهۦو فَإِن يَتُوبُوْا يَُك َخۡيرٗ  ۡبهُُم ٱلَّ ُ َعَذابًا أَلِيمٗ ا لَّهُۡمۖ َوإِن يَتََولَّۡوْا يَُعذِّ ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرِةو َوَما لَهُۡم ٱلَّ ا فِي ٱلدُّ

 ﴾ ۷٤ َوَال نَِصيرٖ  ِمن َولِيّٖ فِي ٱۡألَۡرِض 
 

 .ـ اآلية) قالوايحلفون بال ما  :(قوله تعالى  
 س بن سويد ب�ن الص�امت مم�ن تخل�ف ع�نكان الجال «: قالعباس  عن ابنأخرج ابن أبي حاتم  ]ك[ .565

فرف�ع عمي�ر ب�ن ،ل�ئن ك�ان ه�ذا الرج�ل ص�ادقاً ل�نحن ش�ر م�ن الحميرقال: و في غزوة تبوك �رسول هللا 
ـ اآلي�ة فزعم�وا أن�ه ﴾�) قالوايحلفون بال  ما  ﴿:فحلف بال ما قلت فأنزل هللا،�سعيد ذلك إلى رسول هللا 

(تاب وحسنت توبته
1383F

1384(«. 
(كعب بن مالك  نحوهثم أخرج عن  ]ك[ .566

1384F

1385( . 
(عن عروةوأخرج ابن سعد في الطبقات نحوه  .567

1385F

1386(. 
- س�مع زي�د ب�ن أرق�م رج�الً م�ن المن�افقين يق�ول « :ق�ال ب�ن مال�ك ع�ن أن�سوأخرج ابن أبي حاتم  ]ك[ .568

فرف��ع ذل��ك إل��ى النب��ي ،: إن ك��ان ه��ذا ص��ادقاً ل��نحن ش��ر م��ن الحمير-والنب��ي ص��لى هللا عي��ه وس��لم يخط��ب
 )1386F1387(.»ـ اآلية﴾ قالوايحلفون بال ما  ﴿:ل هللافأنز،فجحد القائل،�

إن�ه س�يأتيكم : «ق�ال جالسا في ظل شجرة ف �كان رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  .569
ع��الم تش��تمني أن��ت  :«ق��ال ف �ف��دعاه رس��ول هللا ،فطل��ع رج��ل أزرق  .»إنس��ان ينظ��ر بعين��ي ش��يطان

 ﴿:ف�أنزل هللا تع�الى،حت�ى تج�اوز عنهم ق�الواب�ال  م�ا فانطلق الرج�ل فج�اء بأص�حابه فحلف�وا ”.وأصحابك
 .)1387F1388(»ـ اآلية﴾ قالوايحلفون بال ما 

وكان�ت جهين�ة حلف�اء ،إن رجلين اقتتال أحدهما م�ن جهين�ة واآلخ�ر م�ن غفار« :قال عن قتادةوأخرج    .570
ا مثلن�ا ومث�ل عبد هللا  بن أبي لألوس انصروا أخاكم ف�وهللا م�: قالوظهر الغفاري على الجهني ف،األنصار

فس�عى رج�ل ،سمن كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة ليخ�رجن األع�ز منه�ا األذل:القائلقال محمد إال كما 
يحلف�ون ﴿:ف�أنزل هللا  تع�الى،قالفأرسل إليه فسأله فجع�ل يحل�ف ب�ال م�ا  �من المسلمين إلى رسول هللا 

 )1388F1389(.»ـ اآلية﴾ قالوابال  ما 
وهم�وا بم�ا ﴿:فنزل�ت �له األسود بقت�ل النب�ي قال هم رجل ي «قال: عباس  عن ابنوأخرج الطبراني     .571

(لم ينالوا
1389F

1390(﴾«. 
أن م���ولى بن���ي ع���دي ب���ن كع���ب قت���ل رج���الً م���ن  :« ع���ن عكرم���ةوأخ���رج اب���ن جري���ر وأب���و الش���يخ   .572

وم�ا نقم�وا إال أن أغن�اهم هللا ورس�وله م�ن ﴿:وفي�ه نزل�ت،اثن�ي عش�ر ألفا بالدية �فقضى النبي ،األنصار
(فضله

1390F

1391(﴾«. 
 
 ]تعليق[
م�ن أس�باب الن�زول وبعض�ها متعل�ق  وهي تش�تمل عل�ى ع�دةٍ ،ذكر المؤلف رحمه هللا عده أثار في سبب ن�زول ه�ذه اآل ي�ة 

 ﴿واآلخ�ر منه�ا متعل�ق بقول�ه تع�الى  ﴾وهم�وا بم�ا ل�م ين�الوا ﴿وقبل اآلخير منها متعلق بقوله تعالى  ﴾ قالوايحلفون بال ما ﴿بقوله تعالى 
 أغناهم هللا ورسول من فضله. وما نقموا إال أن

ع��ن قت��ادة : ق��الوق��د ذك��ر ف��ي المقط��ع األول ع��دة أربع��ة أس��باب للن��زول وفيه��ا س��بب خ��امس أخرج��ه اإلم��ام الطب��ري  
ذكر لنا أّن رجل�ين اقت�تال أح�دهما م�ن جهين�ة، واآلخ�ر م�ن ِغف�ار، : قال، ﴾من ولّي وال نصير﴿، إلى قوله:﴾قالوايحلفون بال ما ﴿قوله:

_______________ 
 )366/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1383( 
 ضعيف اإلسناد  1843/6تفسير ابن أبي حاتم  )1384(
 إسناده صحيح 1843/6تفسير ابن أبي حاتم  )1385(
 مرسل 185/10تفسير ابن جرير )1386(
 إسناده جيد. 1842/6تفسير ابن أبي حاتم  )1387(
) المعجم الكبير 3277ح( 350/1مسند أحمد    179/10)وقال  صحيح علي شرط مسلم األحاديث المختارة 3795ح( 524/2مستدرك الحاكم  185/10نفسير ابن جرير )1388(

 به--ال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباسثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بكير قا ) قال اإلمام أحمد:12307ح(7/12
 مرسل صحيح اإلسناد 186/10تفسير الطبري )1389(
 )وفي إسناده عطاء بن السائب مختلط وتفرد عنه شريك وليس هو ممن روى عنه قبل االختالط. 1759ح( 2/ 211المعجم األوسط )1390(
 مرسل  187/10تفسير الطبري )1391(



)246( 
عب�د هللا ب�ن أب�ّي ل�ألوس: انص�روا أخ�اكم، ف�وهللا م�ا مثلن�ا وَمثَ�ُل ق�ال ينة حلفاء، األنصار، وظهر الغفارّي عل�ى الجهن�ّي، فوكانت جه

ن كلبك يأكلك"، وقال محمد إال كما  ]، 8فقون: [س�ورة المن�ا ﴾لَئِْن َرَجْعنَ�ا إِلَ�ى اْلَمِدينَ�ِة لَيُْخ�ِرَجنَّ األَع�زُّ ِمْنهَ�ا األَذلَّ  ﴿قال: القائل: "سمِّ
ه، ف�أنزل هللا تب�ارك وتع�الى:(يحلفون ب�ال قال فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بال ما  ،�فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبّي هللا 

(كلمة الكفر) قالواولقد  قالواما 
1391F

1392(. 
 �س��بُّوا رس��ول هللا أن المن��افقين ك��انوا إذا َخلَ��ْوا،  «:ق��الوك��ذلك ورد فيه��ا س��بب س��ادس ذك��ره اإلم��ام اب��ن الج��وزي  

فأما كلم�ة .الضحاكقاله ،فنزلت هذه اآلية،شيئاً  قالوافحلفوا ما ،بعض ذلك �وطعنوا في الدين؛ فنقل حذيفة إلى رسول هللا ،وأصحابه
(وطعنهم في الدين،�فهي سبُّهم رسول هللا ،الكفر

1392F

1393(«. 
 .ير ما ذكره المؤلففقد ورد كذلك فيها عدة أسباب غ﴾وهموا بما لم ينالوا ﴿أما قوله تعالى  
يباهي به رس�ول هللا ص�لى  إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد هللا بن أبي تاجاً  قالوا :السديقال رج اإلمام الثعلبي خفأ 

(هللا عليه و سلم فلم ينالوا ما هموا به
1393F

1394(. 
وكان��ت جهين��ة حلف��اء ،ارورجال م��ن غف،رج��ال م��ن جهين��ة :ذك��ر لن��ا أن رجل��ين اقت��تال :قت��ادةق��ال كم��ا أخ��رج الثعلب��ي  

ق�ال أيّه�ا األوس انص�روا أخ�اكم ف�و هللا م�ا مثلن�ا ومث�ل محم�د إّال كم�ا  :فنادى عبد هللا بن أب�ي،وظفر الغفاري على الجهيني،األنصار
 سّمن كلبك يأكلك. :القائل

فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلّم فأرسل ،﴾لَئِْن َرَجْعنا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنهَا اْألََذلَّ ﴿: قالثم 
ِ م�ا ﴿ :ف�أنزل هللا ع�ز وج�ل،قالفجعل يحلف ب�ال م�ا ،صلى ّهللا عليه وسلّم إليه َكلَِم�ةَ اْلُكْف�ِر َوَكفَ�ُروا بَْع�َد  ق�الواَولَقَ�ْد  ق�الوايَْحلِفُ�وَن بِ�الَّ

1394F(﴾إِْسالِمِهمْ 

1395(. 
وطعمة ب�ن أبي�رق ،وعبد هللا بن سعد بن أب�ي س�رح،هم خمسة عشر رجال منهم عبد هللا بن أبي :بيالكلقال .وكذلك أخرج 

هّموا بقتل النب�ي ص�لى ّهللا علي�ه وس�لّم ف�ي غ�زوة تب�وك ف�أخبر جبرائي�ل ب�ذلك ،والجالس بن سويد وعامر بن النعمان وأبو األحوص
(ي قتل النبي صلى ّهللا عليه وسلّم فمنعه هللا عز وجلإنهم من قريش هموا ف :وقيل،رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلّم

1395F

1396(. 
فهذه عدة أسباب في نزول هذه اآلية وسوء وقد ضعف العلماء القول بأنها نزلت في عبد هللا بن أبي ب�ن س�لول ألن�ه  :قلت 

 .لم يشهد تبوك والقول بعموم اآلية هنا أولى ليشمل كل ما ذكر فيها وهللا تعالى أعلم
 
 ]ر لآليةتفسير مختص[
 .الذي بلغك عنهم من السب قالواأى يحلف المنافقون أنهم ما  ﴾ قالوايحلفون بال ما ﴿
 ﴾.لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن األعز منها األذل﴿هي قول ابن سلول  ﴾كلمة الكفر  قالواولقد  ﴿
 .أى اظهروا الكفر بعد اظهار االسالم﴾وكفروا بعد إسالمهم  ﴿
 .عند عودته من تبوك وكانوا بضعة عشر رجال  �هم نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي  :ابن كثيرقال ﴾الوا وهموا بما لم ين ﴿ 
ويمن ،إال ان هللا اغن�اهم ببركت�ه،أى ما عابوا على الرسول وما له عندهم م�ن ذن�ب ﴾وما نقموا إال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله ﴿

 قال . ثم دعاهم تبارك وتعالى الى التوبة ف.بحيث ال ذنقال وهذه الصيغة ت،سعادته
 يكن رجوعهم وتوبتهم خيرا لهم وافضل،أى فإن يتوبوا عن النفاق ﴾فإن يتوبوا يك خيرا لهم  ﴿
 يعرضوا ويصروا على النفاق أي ﴾وإن يتولوا  ﴿
 أى يعذبهم عذابا شديدا ﴾يعذبهم هللا عذابا أليما  ﴿
 وفي اآلخرة بالنار وسخط الجبار،القتل واألسرفي الدنيا ب أي﴾في الدنيا واآلخرة  ﴿
(يشفع لهم فيخلصهم وينجيهم يوم الحساب  أو،ليس لهم من ينقذهم من العذاب أي ﴾من ولى وال نصير  األرضوما لهم في  ﴿

1396F

1397(. 
  

هََد ٱ ﴿ ۡن َعٰ دَّقَنَّ َولَنَُكونَنَّ مِ َوِمۡنهُم مَّ َ لَئِۡن َءاتَٰٮنَا ِمن فَۡضلِهِۦ لَنَصَّ لِِحينَ لَّ  ﴾ ۷٥ َن ٱلصَّٰ
 

 .ـ اآلية)ومنهم من عاهد هللا  :(قوله تعالى      
أن  :«أمام�ة  عن أبيأخرج الطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الدالئل بسند ضعيف  .573

ويحك يا ثعلب�ة قلي�ل ت�ؤدي ش�كره خي�ر :«قال ،مااليا رسول هللا ادع هللا أن يرزقني : قالثعلبة بن حاطب 
وهللا لئن أت�اني هللا م�اال ألوت�ين ك�ل ذي ح�ق حق�ه، ف�دعا ل�ه فاتخ�ذ غنم�ا فنم�ت قال:  .»ن كثير ال تطيقهم

ثم نم�ت حت�ى تع�ذرت علي�ه ،حتى ضاقت عليه أزقة المدينة فتنحى بها وكان يشهد الصالة ثم يخرج إليه�ا
فت��رك الجمع��ة ثم نم��ت فتنح��ى به��ا ،مراع��ي المدين��ة فتنح��ى به��ا فك��ان يش��هد الجمع��ة ث��م يخ��رج إليه��ا

فاس��تعمل عل��ى  ﴾خ��ذ م��ن أم��والهم ص��دقة تطه��رهم وت��زكيهم به��ا﴿:ثم أن��زل هللا عل��ى رس��وله،والجماع��ات
انطلق�ا إل�ى الن�اس ف�إذا : ق�الف �فأتي�ا ثعلب�ة ف�أقرأه كت�اب رس�ول هللا ،الصدقات رجل�ين وكت�ب لهم�ا كتابا

ومنهم م�ن عاه�د هللا  ل�ئن آتان�ا  ﴿:فأنزل هللا،ما هذه إال أخت الجزية فانطلقا: قالففعال ف،فرغتم فمروا بي

_______________ 
 )364/ 14سير الطبري) (جامع البيان (تف)1392( 
 )471/ 3زاد المسير ()1393( 
 )70/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1394( 
 )70/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1395( 
 )70/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1396( 
 )367/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1397( 



)247( 

 

(يكذبون ﴿:ـ إلى قوله﴾من فضله 
1397F

 الحديث .»﴾ )1398
(عباس نحوه عن ابنوأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي  .574

1398F

1399(. 
 
 ]تعليق[
 وإن كان مشهوراً أنها نزلت في ثعلبه بن حاطب فال،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهذا السبب 

لكن سياق اآليات في المنافقين وثعلبة بن حاطب صحابي جليل ش�هد ،يكاد كتاب من كتب التفسير إال ويذكر هذا السبب عند هذه اآلية
 .بدراً 

هو البدري المذكور قبله نظر، وق�د -إن صح الخبر وال أظنه يصح -وفي كون صاحب هذه القصة :الحافظ ابن حجرقال  
ويقوي ذلك أيضا أن بن مردويه روى في تفسيره م�ن طري�ق عطي�ة .ابن الكلبي إن البدري استشهد بأحدتأكدت المغايرة بينهما بقول 

ل�ئن آتان�ا م�ن ق�ال له: ثعلبة بن أبي حاطب من األنصار أتى مجلساً فأش�هدهم فقال وذلك أن رجال يقال: بن عباس في اآلية المذكورة 
وقد ثبت أنه صلى هللا علي�ه و .بي حاطب والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن حاطبإنه ثعلبة بن أقال فضله اآلية فذكر القصة بطولها. ف

ألهل بدر: اعملوا م�ا ش�ئتم فق�د غف�رت لك�م فم�ن يك�ون به�ذه قال ال يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية وحكى عن ربه أنه : قالسلم 
(غيره وهللا أعلم المثابة كيف يعقبه هللا نفاقاً في قلبه وينزل فيه ما نزل فالظاهر أنه

1399F

1400(. 
كم�ا .وقد ألف بعض أهل العلم المعاصرين كتباً في رد ه�ذه القص�ة وال�ذب ع�ن الص�حابي الجلي�ل ثعلب�ة ب�ن حاط�ب :قلت 

 .»ألف الشيخ سليم الهاللي كتابه "الشِّهاب الثاقب في الذبِّ عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب
 .ذكر المؤلف وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية أسباب غير ما 
 :فحل�ف ب�ال ش�ديداً  كان له مال بالشام فجهد ل�ذلك جه�داً ،نزلت في حاطب بن أبي بلتعة :الكلبيقال وقال: فأخرج الثعلبي  

فآتاه هللا ذل�ك الم�ال فل�م يفع�ل م�ا ،لئن آتانا هللا من فضله من رزقه يعني المال الذي بالشام ألصّدقن منه وألصلّن وآلت�ين ح�ق هللا من�ه
قَنَّ ﴿أنزل هللا عّز وجّل َوِمْنهُْم يعني من المنافقين ف،قال دَّ َ لَئِْن آتانا هللا ِمْن فَْضلِِه لَنَصَّ 1400F(﴾َمْن عاهََد هللاَّ

1401(. 
وحاطب بن أبي بلتع�ة ص�حابي ش�هد ب�دراً ف�القول في�ه ،هذا األثر كذلك ال يصح فقد روى من غير إسناد عن الكلبي :قلت 

 كالقول في ثعلبة.
، رج�الن خرج�ا ﴾ومنهم من عاهد هللا لئن آتانا م�ن فض�له﴿وهو ما ذكره الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد: :وسبب ثالث 

، ح�ين ﴾ف�أعقبهم نفاقً�ا ف�ي قل�وبهم بم�ا أخلف�وا هللا م�ا وع�دوه﴿ وهللا لئن رزقنا هللا لنصدقن ! فلما رزقهم بخل�وا ب�ه، قاالعلى مأل قُُعود ف
(، فلم يفعلوا﴾لنصدقن﴿: قالوا

1401F

1402(. 
 رواه الطبري عن الحسن وسمى الرجلين ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير. و 
ومعتِّ��ب اب��ن ،وثعلب��ة ب��ن حاطب،وَج��ّد ب��ن قيس،أن نبت��ل ب��ن الحارث: ق��الذك��ره اإلم��ام اب��ن الج��وزي :والس��بب الراب��ع 

(الضحاك  قاله،فنزلت هذه اآلية،فلما آتاهم من فضله بخلوا به.لئن آتانا هللا من فضله لنصدقن: قالوا،قشير
1402F

1403(. 
قلت: والراجح في سبب نزول هذه اآلية أنها نزلت في جماعة حالهم أنهم عاهدوا هللا تع�الى ألن وس�ع عل�يهم ف�ي ال�رزق  

 فأبدلهم هللا تعالى نفاقاً بسبب نقضهم عهدهم مع هللا.، ليتصدقن فلما أعطاهم هللا ما سألوا بخلوا
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أى ومن المنافقين من أعطى هللا عهده وميثاقه ﴾ومنهم من عاهد هللا ﴿
 .أى لئن اعطانا هللا من فضله ووسع علينا في الرزق﴾لئن آتانا من فضله  ﴿
 .ولنعملن فيها بعمل اهل الخير والصالح،لنصدقن على الفقراء والمساكين أي ﴾لنصدقن ولنكونن من الصالحين  ﴿
 .غناهم من فضلهفلما رزقهم هللا وا أي ﴾فلما آتاهم من فضله ﴿
 .واعرضوا عن طاعة هللا ورسوله،أى بخلوا باالنفاق ونقضوا العهد ﴾بخلوا به وتولوا وهم معرضون  ﴿
 .أى جعل هللا عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم الى يوم لقاء هللا ﴾فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ﴿ 
 .عاهدوا هللا عليه من التصدق والصالح أى بسبب اخالفهم ما ﴾بما أخلفوا هللا ما وعدوه ﴿
(أى وبسبب كذبهم في دعوى االيمان واالحسان ﴾وبما كانوا يكذبون  ﴿

1403F

1404(. 
 
 

_______________ 
)وس�ياقه أط�ول مم�ا ذك�ره المؤل�ف وأذك�ره 4357ح( 4/ 79)ش�عب اإليم�ان 7873ح( 218/8) المعجم الكبير 2253ح(250/4اآلحاد والمثاني  189/10تفسير الطبري )1398(

فس�أله أن يقب�ل   �رجل من أقارب ثعلبة،فسمع ذلك فخرج حتى أتاه،فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل هللا  فيك كذا وكذا،فخرج ثعلبة حتى أت�ى النب�ي   �للفائدة ـ ـ وعند رسول هللا 
  �:هذا عملك ق�د أمرت�ك فل�م تطعني،فلم�ا أب�ى أن يق�بض رس�ول هللا  �ه صدقته،فقال: إن هللا  منعني أن أقبل منك صدقتك،فجعل يحثي على رأسه التراب فقال له رسول هللا من

وموض�عي م�ن األنص�ار فاقب�ل ص�دقتي، فق�ال:   �ل هللا ولم يقبل منه شيئاً،ثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسو  �رجع إلى منزله،وقبض رسول هللا 
وال أب�و بك�ر وأن�ا ال   �وأنا أقبلها،فقبض أبو بكر ولم يقبضها،فلما ولي عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل ص�دقتي،فقال:لم يقبله�ا رس�ول هللا   �أبو بكر لم يقبلها رسول هللا 

وال أبو بكر وال عمر رضوان هللا عليهما وأنا ال أقبلها منك،   �مة هللا عليه: فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: لم يقبلها رسول هللا أقبلها منك،فقبض ولم يقبلها،ثم ولي عثمان رح
ضعف القصة أن الزكاة تؤخ�ذ م�ن  وفي إسناده علي بن يزيد األلهاني قال الهيثمي متروك الحديث. ومما يدل على » فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في خالفة عثمان رحمة هللا عليه 

 مانعها قصرا وهللا تعالى أعلم 
 وإسناده شديد الضعف   189/10تفسير الطبري )1399(
تحقيق: علي  1412بيروت الطبعة األولى، –المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر: دار الجيل  )400/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة ()1400( 

 البجاوي محمد
 )73/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1401( 
 )375/ 14جامع البيان (تفسير الطبري) ()1402( 
 )474/ 3زاد المسير ()1403( 
 )369/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1404( 



)248( 
ِت َوٱلَِّذيَن َال يَِجُدوَن إِالَّ ُجۡهَدهُۡم فَيَسۡ  ﴿ َدقَٰ ِعيَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن فِي ٱلصَّ ُ  َخُروَن ِمۡنهُۡم َسِخرَ ٱلَِّذيَن يَۡلِمُزوَن ٱۡلُمطَّوِّ ٱلَّ

 ﴾ ۷۹ِمۡنهُۡم َولَهُۡم َعَذاٌب أَلِيٌم 
 

 .ـ اآلية)ن المطوعين مزوالذين يل :(قوله تعالى   
فج�اء رج�ل ،لم�ا نزل�ت آي�ة الص�دقة كن�ا نتحام�ل عل�ى ظهورنا :«ق�ال مس�عود  عن أبيروى الشيخان  .575

ص����دقة  إن هللا لغن����ي ع����ن: قالواف،وج����اء رج����ل فتص����دق بص����اع،ُمَراءٍ : ق����الواف،كثيرفتص����دق بش����يء 
(ـ اآلية﴾الذين يلمزون المطوعين ﴿:فنزل،هذا

1404F

1405( «.  
 وورد نحو هذا من حديث أبي هريرة.  .576
 .وأبي عقيل .577
 .وأبي سعيد الخدري .578
 .وابن عباس .579
(وعميرة بنت سهل بن رافع أخرجها كلها ابن مردويه .580

1405F

1406( . 
 
 ]تعليق[
اهد كله�ا ت�دل عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي ال�ذين ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً لنزول هذه اآلي�ة وق�د أورد في�ه ع�دة ش�و 

 .يعيبون الصحابة ويطعنون في صدقاتهم
فتص��ّدق عب��د ،أب��و حي��ان: نزل��ت ف��يمن ع��اب المتص��دقين. وك��ان رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لّم ح��ث عل��ى الصدقةق��ال  

سك وفيما أعطى. وتصدق عم�ر بنص�ف فبارك له الرسول صلى هللا عليه وسلّم فيما أم،الرحمن بن عوف بأربعة آالف وأمسك مثلها
وكان آج�ر نفس�ه ،وت�رك لعيال�ه ص�اعاً ،وأبو عقي�ل األرلش�ي بص�اع تمر،وعثمان بص�دقة عظيم�ة،وعاصم بن عدي بمائ�ة وس�ق،ماله

المن�افقون م�ا تص�دق قال وألقى إلى الرسول خطامها ف،هي وذو بطنها صدقة يا رسول هللا: قالورجل بناقة عظيمة ،لسقي نخيل بهما
ق�ال وهللا غني عن ص�اعه. و،ليذكر بنفسه فيعطي من الصدقات أو،وما تصّدق أبو عقيل إال ليذكر مع األكابر،إال رياء وسمعة هؤالء

: ق�الفنظر إليه الرسول صلى هللا عليه وس�لّم و،تصدق بالناقة وهي خير منه. وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداً  :بعضهم
(ثالثاً ومنها يقولها ،قل هو خير منك

1406F

1407(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أى يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في صدقاتهم ﴾الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ﴿
 .أى ويعيبون الذين ال يجدون اال طاقتهم فيهزءون منهم ﴾والذين ال يجدون إال جهدهم فيسخرون منهم  ﴿
 .وهو من باب المشاكلة،لى سخريتهمأى جازاهم ع﴾سخر هللا منهم ﴿ 
(هو عذاب اآلخرة المقيم،أى عذاب موجع ﴾ولهم عذاب أليم  ﴿

1407F

1408(. 
 
 

لِِهۡم َوأَنفُِسِهۡم فِي ﴿ ِهُدوْا بِأَۡمَوٰ ِ َوَكِرهُٓوْا أَن يَُجٰ َف َرُسوِل ٱلَّ ِ َوقَالُوْا َال تَنفِ  فَِرَح ٱۡلُمَخلَّفُوَن بَِمۡقَعِدِهۡم ِخلَٰ ُروْا َسبِيِل ٱلَّ
 ﴾ ۸۱لَّۡو َكانُوْا يَۡفقَهُوَن او فِي ٱۡلَحرِّۗ قُۡل نَاُر َجهَنََّم أََشدُّ َحرّٗ 

 
 ـ اآلية.)فرح المخلفون  :(قوله تعالى        

الن�اس أن ينبعث��وا مع�ه ـ وذل�ك ف��ي  �أم�ر رس��ول هللا  «: ق�الأخ�رج اب�ن جري��رعن اب�ن عب��اس  ]ك[ .581
ق�ل  ﴿:ف�أنزل هللا :ديد وال نستطيع الخ�روج ف�ال تنف�ر ف�ي الح�ريا رسول هللا  الحر ش :رجالقال الصيف ـ ف

(ـ اآلية﴾نار جهنم أشد حرا 
1408F

1409(«. 
رجل م�ن قال ف،في حر شديد إلى تبوك �خرج رسول هللا  :«قال وأخرج عن محمد بن كعب القرظي  .582

(ـ اآلية﴾قل نار جهنم أشد حرا  ﴿:فأنزل هللا،ال تنفروا في الحر :بني سلمة
1409F

1410(.«. 
ب�ن عم�رو ب�ن قت�ادة وعب�د هللا ب�ن أب�ي  ع�ن عاص�مهقي في الدالئل من طريق ابن إسحاق وأخرج البي .583

(فنزلت،الحرال تنفروا في :رجل من المنافقينقال  :«قال بكر بن حزم 
1410F

1411(«.  

_______________ 
 127/8)ص�حيح اب��ن حب��ان 2453ح( 102/8)ص��حيح اب�ن خزيم��ة 2530) س�نن النس��ائي /ح(1018ح( 2ج: 706) ص�حيح مس��لم 4391ح( 4/ 1714ص�حيح البخ��اري )1405(

 )3458ح(3/ 251)شعب اإليمان 535ح( 17/ 200) المعجم الكبير 609ح(85/1مسند الطيالسي  177/4)سنن البيهقي الكبرى 3338ح(
إلى شواهد في الغالب،ولكنها ليس عندي تفسير ابن مردويه وعلى كل فكل منها شواهد يقوى بعضها بعضا وإن كان ما أخرجه صاحب الصحيح اإلمام البخاري ال يحتاج )1406(

 من باب ولكن ليطمئن قلبي
 )61/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1407( 
 )369/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1408( 
 وإسناده ضعيف 201/10تفسير الطبري )1409(
 مرسل ضعيف اإلسناد 201/10تفسير الطبري )1410(
 ضعيف اإلسناد مع إرساله 213/5دالئل النبوة للبيهقي  )1411(



)249( 

 

 
 ]تعليق[
ف�ي  �وهي تشير إلى جانب م�ن تخ�اذل المن�افقين ع�ن النب�ي ،ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

فأج�ابهم هللا ،وتخذيل بعضهم بعضاً حيث يأمر بعضهم بعض�اً، وقي�ل إنم�ا ك�ان أم�رهم للم�ؤمنين ب�أن ال ينف�روا ف�ي الحر،غزوة تبوك
 تعالى بأن جنهم حرها أشد مما يفرون منه في الدنيا وإنهم ذائقوها ال محالة طالما أصروا على نفاقهم. 

 المؤلف وبال التوفيق.ولم أجد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكر  
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
أى فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول هللا في (غزوة تبوك ) بقعودهم بع�د خ�روج  ﴾فرح المخلفون بمقعدهم خالف رسول هللا  ﴿

 .مخالفة له حين سار وأقاموا �الرسول 
ايث��ارا للراح��ة وخ��وف ات��الف ال��نفس ،وا الخ��روج ال��ى الجهادأى وكره�� ﴾وكره��وا أن يجاه��دوا ب��أموالهم وأنفس��هم ف��ي س��بيل هللا  ﴿

 .لما في قلوبهم من الكفر والنفاق،والمال
اس�تنفرهم ال�ى ه�ذه   �وذل�ك ان النب�ي ،ال تخرج�وا ال�ى الجه�اد ف�ي وق�ت الحر :بعضهم ل�بعضقال أى ﴾ال تنفروا في الحر  قالواو ﴿

عل�ى قول�ه " وكره�وا أن  ﴾ا أن يجاه�دوا ب�أموالهم وأنفس�هم ف�ي س�بيل هللا وكره�و ﴿ق�ال وانم�ا  :ابو الس�عودقال ،الغزوة في حر شديد
التى يج��ب ان يتن��افس فيه��ا ،وأش��رف المطال��ب،يخرج��وا ال��ى الغ��زو " اي��ذانا ب��أن الجه��اد ف��ي س��بيل هللا م��ع كون��ه م��ن اج��ل الرغائب

الخوانهم تواصيا فيما بينهم بالشر والفساد ال  اقالوو،كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خالف رسول هللا،المتنافسون قد كرهوه
تع�الى ق�ال ،ونهي الغي�ر ع�ن ذل�ك "،وكراهي�ة الجه�اد،" الف�رح بالقعود :فقد جمعوا ثالث خصال من الكفر والضالل،تنفروا في الحر

 ردا عليهم
د، اش�د ح�را مم�ا تح�ذرون م�ن الح�ر نار جهنم التي تصيرون اليه�ا بتث�اقلكم ع�ن الجه�ا :أى قل لهم يا محمد ﴾قل نار جهنم أشد حرا ﴿

وه��ذا اس��تجهال  :الزمخش��ريق��ال  ؟فم��ا لك��م ال تح��ذرون ن��ار جه��نم،وح��ر جه��نم دائ��م ال يفتر،ف��إن ح��ر ال��دنيا ي��زول وال يبقى،المعهود
 .كان أجهل من كل جاهل،فوقع بذلك التصون فى مشقة االبد،الن من تصون من مشقة ساعة،لهم

الذي هو اضعاف اض�عاف ه�ذا ولك�نهم ،ليتقوا به حر جهنم،في الحر  �يفهمون لنفروا مع الرسول أى لو كانوا  ﴾لو كانوا يفقهون  ﴿
((كالمستجير من الرمضاء بالنار)

1411F

1412(. 
 

اَت أَبَدٗ  َوَال تَُصلِّ َعلَٰىٓ أََحدٖ  ﴿ ۡنهُم مَّ ِ َوَرُسولِهِۦ َوَماتُ ا َوَال تَقُۡم مِّ ِسقُوَن َعلَٰى قَۡبِرِهۦٓۖ إِنَّهُۡم َكفَُروْا بِٱلَّ  ﴾ ۸٤وْا َوهُۡم فَٰ
 

 .ـ اآلية)وال تصل على أحد منهم  :(قوله تعالى   
فس�أله أن  �جاء ابنه إل�ى رس�ول هللا ،لما توفي عبد هللا  بن أبي :«قال عمر  عن ابنروى الشيخان  .584

فقام عم�ر ب�ن الخط�اب ،فقام ليص�لي علي�ه،ثم س�أله أن يص�لي علي�ه،فأعط�اه،فيه أباهيعطيه قميصه يكفن 
إنما خيرني  :«قال ؟يا رسول هللا  أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين: قالخذ بثوبه وفأ

: ق�الف .»ـ وسأزيده على السبعين﴾ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة  أواستغفر لهم  ﴿قال: هللا  ف
فت�رك الص�الة  ﴾تق�م عل�ى قب�ره  وال تصل على أحد منهم مات أب�دا وال ﴿:فأنزل هللا،إنه منافق فصلى عليه

(عليهم
1412F

1413(«. 
(وورد ذلك من حديث عمر .585

1413F

1414(. 
(وأنس .586

1414F

1415(. 
(وجابر .587

1415F

 .وغيرهم )1416
 
 ] تعليق[
وه�ي ت�دل عل�ى أن ه�ذه اآلي�ة نزل�ت  .حس�نة أوذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وكلها صحيحة  

فنزلت اآلية ناهية النبي . �وقد نزلت اآلية بعد ما صلى عليه النبي ،المدينة بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين فيا في عبد هللا
 القيام على قبره لدفنه. أومن الصالة على المنافقين  �

 
_______________ 

 )370/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1412( 
 279/5س�نن الترم�ذي  199/8)س�نن البيهق�ي الكب�رى 11224ح(  357/6)سنن النس�ائي الكب�رى 2400ح( 1865/4)صحيح مسلم 4295ح( 1716/4صحيح البخاري )1413(

 )4680ح( 18/2) مسند أحمد    3175ح( 447/7) صحيح ابن حبان 1523ح( 487/1)سنن ابن ماجة 3098ح(
 279/5س���نن الترم����ذي  199/8)س���نن البيهق����ي الكب���رى 3176ح( 449/7) ص���حيح اب����ن حب���ان 1966ح(67/4)س����نن النس���ائي 1300ح( 459/1ص���حيح البخ���اري )1414(

 )19ح(35/1)مسند عبد بن حميد 95ح( 16/1)مسند أحمد   3097ح(
ولم يذكر قصة اب�ن أب�ي،وال تع�ارض كم�ا ق�ال اب�ن  » وافقت ربي في ثلث :«فظ عزاه ابن كثير ألبي حاتم  الرازي،وإسناده صحيح وأصله في الصحيح من حديث أنس بل)1415(

 في هذا الحديثكثير حيث قال: مفهوم العدد إذا عارضه المنطوق قدم المنطوق،قلت مفهوم العدد هنا ال ينفي الزيادة،فقد وافق عمر ربه في أكثر مما ذكر 
وأن يكفن�ه ف��ي قميصه،فص�لى علي�ه وكفن�ه ف��ي   �ت رأس المن�افقين بالمدينة،وأوص��ى أن يص�لي علي�ه  النب�ي م�ا  :«)ع�ن ج��ابر بلف�ظ 1524ح( 1/ 488س�نن اب�ن ماج�ة )1416(

د له ما رواه الطبراني وغيره ع�ن اب�ن قميصه وقام على قبره،فأنزل هللا  { وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره } في إسناده مجالد بن سعيد متكلم فيه ولكن يشه
ثوبا من ثيابه تكفنني فيه وم�ره يص�لي عل�ي، فق�ال عب�د هللا: ي�ا رس�ول هللا ق�د عرف�ت     �أن عبد هللا  بن عبد هللا بن أبي قال له أبوه: أي بني أطلب لي من رسول هللا  :« عباس

وذك�ر الح�ديث بنح�و م�ا تق�دم المعج�م الكبي�ر  –صلي علي�ه،فقال عم�ر شرف عبد هللا،وإنه أمرني أن أطلب إليك ثوبا تكفنه فيه وأن تصلي عليه ،فأعطاه ثوبا من ثيابه،وأراد أن ي
 وإسناده جيد  160/10المختارة  438/11



)250( 
 ]تفسير مختصر لآلية[
اهال  وهم ليسوا،الن صالتك رحمة،أى ال تصل يا محمد على أحد من هؤالء المنافقين اذا مات ﴾وال تصل على أحد منهم مات أبدا ﴿

 .للرحمة
 .للزيارة والدعاء أو،أى ال تقف على قبره للدفن ﴾وال تقم على قبره  ﴿
 .يظهرون ايمان ويبطنون الكفر،أى النهم كانوا في حياتهم منافقين ﴾إنهم كفروا بال ورسوله ﴿ 
(متمردون في العصيان،خارجون من االسالم،وماتوا وهم على نفاقهم أي ﴾وماتوا وهم فاسقون  ﴿

1416F

1417(. 
 

َعفَ  ﴿ ِ َوَرُسولِِهۦو لَّۡيَس َعلَى ٱلضُّ َما آِء َوَال َعلَى ٱۡلَمۡرَضٰى َوَال َعلَى ٱلَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنفِقُوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوْا ِلَّ
ُ َغفُورٞ َوٱ َعلَى ٱۡلُمۡحِسنِيَن ِمن َسبِيٖلو  ِحيٞم  لَّ  ﴾  ۹۱رَّ
 

 .ـ اآلية)ضعفاء ليس على ال :(قوله تعالى         
ف�إني ،فكن�ت أكت�ب براءة،�كن�ت أكت�ب لرس�ول هللا  :«قال بن ثابت  عن زيد[ك] أخرج ابن أبي حاتم  .588

ق�ال: ينظ�ر م�ا ين�زل علي�ه إذ ج�اءه أعم�ى ف �فجع�ل رس�ول هللا ،إذ أمرن�ا بالقتال لواضع القلم على أذن�ي
 .»)1417F1418(ةـ اآلي﴾ليس على الضعفاء  ﴿:فنزلت؟كيف بي يا رسول هللا وأنا أعمى

الن��اس أن ينبعث��وا غ��ازين  �أم��ر رس��ول هللا  «: ق��العب��اس  ع��ن اب��نوأخ��رج م��ن طري��ق الع��وفي  .589
 :«ق�ال ف،ي�ا رس�ول هللا احملنا: ق�الواعب�د هللا ب�ن معق�ل المزن�ي ف فجاءت عصابة م�ن أص�حابه ف�يهم،معه

 يج�دون نفق�ة وال جهاد والعن الفولوا ولهم بكاء وعز عليهم أن يحبسوا  .»وهللا ال أجد ما أحملكم عليه 
(ـ اآلي�ة﴾�وال على ال�ذين إذا م�ا أت�وك ل�تحملهم ﴿:فأنزل هللا عز وجل،محمال

1418F

وق�د ذك�رت أس�ماءهم ف�ي .»)1419
 .المبهمات

 
 ]تعليق[
 .مكتوم وكان أعم�ى أم األول يدل على أنها نزلت في عبد هللا بن .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

(وقد روى اإلمام ابن جرير أنها نزلت في عائذ بن عمرو وهو قول قتادة، بن معقل المزنيوالثاني في عبد هللا
1419F

1420(. 
فمنهم الضعفاء ومنهم المرض�ي وم�نهم ال�ذين .اآلية نزلت بيان رخصة ألصحاب األعذار وقد بينت عدة أقسام منهم :قلت 

 أن لكل واحد منهم عذاً غير الذي لآلخر وهللا تعالى أعلم. فال مانع أن تكون اآلية نزلت فيهم جميعاً باعتبار،ال يجدون ما ينفقون
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ال�ذين ال يس�تطيعون الجه�اد ،وال عل�ى المرض�ى العاجزين،أى ليس على الشيوخ المسنين ﴾ليس على الضعفاء وال على المرضى  ﴿ 

 مرضهم أولعجزهم 
 .ن ال يجدون نفقة للجهادالفقراء الذي أي ﴾وال على الذين ال يجدون ما ينفقون  ﴿
 .أى إثم في القعود﴾حرج ﴿
فليس عل�ى ه�ؤالء ،ولم يثيروا الفتن،فلم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم،اخلصوا االيمان والعمل الصالح :أى ﴾إذا نصحوا ل ورسوله  ﴿

 .اذا تركوا الغزو النهم اصحاب اعذار،حرج
ورفع عنهم ،وصفهم بالمحسنين النهم نصحوا ل ورسوله،لى معاتبتهم سبيلوال ا،أى ليس عليهم جناح﴾ما على المحسنين من سبيل ﴿

 .وهو جار مجرى المثل،ال سبيل لعاتب عليهم :العقوبة والتعنيف واللوم وهذا من بليغ الكالم الن معناه
(حيث وسع على اهل االعذار،أى عظيم المغفرة والرحمة ﴾وهللا غفور رحيم ﴿

1420F

1421(. 
 

ُسوِلو أََالٓ إِنَّ ٱۡألَۡعَراِب مَ َوِمَن  ﴿ ِت ٱلرَّ ِ َوَصلََوٰ ٍت ِعنَد ٱلَّ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر َويَتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُربَٰ لَّهُۡمو  هَا قُۡربَةٞ ن يُۡؤِمُن بِٱلَّ
َ َغفُورٞ  ُ فِي َرۡحَمتِِهۦٓو إِنَّ ٱلَّ ِحيٞم  َسيُۡدِخلُهُُم ٱلَّ  ﴾ ۹۹رَّ

 
 .ـ اآلية)من يؤمن بال ومن األعراب  :(قوله تعالى   

وال عل�ى ال�ذين إذا م�ا  ﴿:أنها نزلت في بن�ي مق�رن ال�ذين نزل�ت ف�يهم :« عن مجاهد أخرج ابن جرير  .590
(أتوك لتحملهم

1421F

1422(﴾«. 

_______________ 
 )370/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1417( 
ى ابن لهيعة قلت هو يحتاج وفي إسناده محمد بن جابر بن سيار السحيمي صدوق ساء حفظه وذهبت كتبه وخلط كثيرا ورجحه أبو حاتم عل 1861/6تفسير ابن أبي حاتم  )1418(

 إلى متابع ولم أجد للحديث متابعة. 
 وإسناده ضعيف 211/10ابن جرير  1863/6تفسير ابن أبي حاتم  )1419(
 )420/ 14جامع البيان (تفسير الطبري) ()1420( 
 )371/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1421( 
 مرسل وإسناده ليس بالقائم 212/10تفسير ابن جرير )1422(



)251( 

 

(فنزلت فينا هذه اآلية،كنا عشرة ولد مقرن :«قال الرحمن بن معقل المزني  عن عبدوأخرج   .591
1422F

1423(.« 
 
 ]تعليق[
وق�د ذك�ر ذل�ك غي�ر واح�د م�ن أه�ل  .ي سبب نزول هذه اآلي�ة وأنه�ا نزل�ت ف�ي بن�ي مق�رنذكر المؤلف رحمه هللا أثرين ف 

هذه اآلية أن  تفبين ﴾ األعراب أشد كفراً ونفاقاً  ﴿الذين تقدم فيهم قوله تعالى صنف من أصناف األعراب اآلية استثناء ل أن فيالتفسير
 .وهللا تعالى أعلم.هم من ينفق في سبيل هللا ابتغاء مرضات هللاليس كل األعراب على هذه الحالة من النفاق والكفر والشح بل من

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أولئ�كعلى عك�س ،أى وم�ن االع�راب م�ن يص�دق بوحداني�ة هللا وبالبع�ث بع�د الم�وت ﴾ومن األعراب من يؤمن بال واليوم اآلخر  ﴿

 .المنافقين
 ما يقربه من رضا هللا ومحبته،سبيل هللا أى ويتخذ ما ينفق في ﴾ويتخذ ما ينفق قربات عند هللا  ﴿
 .أى دعاء الرسول واستغفاره له ﴾وصلوات الرسول ﴿
حي��ث ،تقربهم لرض��ا ربهم،أال إن ه�ذا اإلنف��اق قرب��ة عظيم�ة أي(أال) اداة اس��تفتاح للتنبي��ه عل�ى االعتن��اء ب��االمر ﴾أال إنه�ا قرب��ة له�م  ﴿

 .انفقوها مخلصين
 .لهم هللا في جنته التي اعدها للمتقينأى سيدخ ﴾سيدخلهم هللا في رحمته  ﴿
(رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة،أى غفور الهل طاعته ﴾إن هللا غفور رحيم  ﴿

1423F

1424(. 
 

لِحٗ َوَءاَخُروَن ٱۡعتََرفُوْا بُِذنُوبِِهۡم َخلَطُوْا َعَمٗال  ﴿ َ َغفُورٞ ا  َصٰ ُ أَن يَتُوَب َعلَۡيِهۡمو إِنَّ ٱلَّ ِحيٌم  َوَءاَخَر َسيِّئًا َعَسى ٱلَّ  ﴾ ۱۰۲رَّ
 

 .ـ اآلية)وآخرون اعترفوا  :(قوله تعالى   
غ��زا رس��ول هللا  «ق��ال: عب��اس  ع��ن اب��نأخ��رج اب��ن مردوي��ه واب��ن أب��ي ح��اتم م��ن طري��ق الع��وفي  .592

: ق�الواثم إن أبا لباب�ة ورجل�ين مع�ه تفك�روا ون�دموا وأيقن�وا ب�الهالك و،فتخلف أبو لبابة وخمسة معه،�
وهللا لن�وثقن أنفس�نا ،والمؤمن�ون مع�ه ف�ي الجه�اد �النس�اء ورس�ول هللا  نحن في الظالل والطمأنينة مع

ففعلوا وبق���ي ثالث���ة ل���م يوثق���وا ،ه���و ال���ذي يطلقه���ا �بالس���واري ف���ال نطلقه���ا حت���ى يك���ون رس���ول هللا 
رجل: هذا أب�و قال ف » .من هؤالء الموثقون بالسواري؟ :«قال من غزوته ف �فرجع رسول هللا ،أنفسهم

ال  :«ق��ال ف،خلف��وا فعاه��دوا هللا  أن ال يطلق��وا أنفس��هم حت��ى تك��ون أن��ت ال��ذي تطلقهملباب��ة وأص��حاب ل��ه ت
ـ اآلية فلما نزلت أطلقهم وع�ذرهم ﴾وآخرون اعترفوا بذنوبهم  ﴿:فأنزل هللا .»أطلقهم حتى أومر بإطالقهم

مرج�ون ألم�ر وآخ�رون  ﴿:هللا فيهمقال وبقي الثالثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء وهم الذين 
عس�ى هللا أن يت�وب عل�يهم :وآخرون يقول�ون،هلكوا إذ ل�م ين�زل ع�ذرهم:ـ اآلية فجعل أناس يقولون﴾هللا  

(وعلى الثالثة الذين خلفوا ﴿:حتى نزلت
1424F

1425(﴾«. 
فج��اء أب��و لباب��ة  :«وزاد ب��ن أب��ي طلح��ة ع��ن اب��ن عب��اس نح��وه وأخ��رج اب��ن جري��ر م��ن طري��ق عل��ي   .593

ما أمرت أن آخ�ذ  :«قال ف،فتصدق بها عنا واستغفر لنارسول هللا أموالنا يا : قالوابأموالهم حين أطلقوا ف
(ـ اآلية﴾خذ من أموالهم صدقة ﴿:فأنزل هللا .»من أموالكم شيئا

1425F

1426(«. 
(بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم عن سعيدوأخرج هذا القدر وحده 

1426F

1427( . 
وهم أب�و أب�و ،ف�ي الس�واريأنفسهم  أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا :«وأخرج عبد عن قتادة  .594

(لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة
1427F

1428(«. 
 ع�ن ج�ابرس�فيان  عن أبيعمش عن األوأخرج أبو الشيخ وابن منده في الصحابة من طريق الثوري  .595

أبو لباب�ة وأوس ب�ن خ�ذام وثعلب�ة ب�ن وديع�ة ،ف�ي تب�وك س�تة  �رس�ول هللا  كان ممن تخلف عنقال  :«
فجاء أب��و لباب��ة وأوس وثعلب��ة فربط��وا أنفس��هم ،وم��رارة ب��ن الربي��ع وه��الل ب��ن أمي��ةمال��ك وكع��ب ب��ن 

ال أحله�م حت�ى يك�ون  :«قال ف،يا رسول هللا خذ هذا الذي حبسنا عنك: قالواف،بالسواري وجاءوا بأموالهم
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴿:فنزل القرآن .»قتال

1428F

 إسناده قوي  .»ـ اآلية﴾)1429
إن توب�ة أب�ي لباب�ة نزل�ت ف�ي بيت�ي،  :«قال�ت س�لمة  ع�ن أميه بسند فيه الواق�دي وأخرج ابن مردو    .596

_______________ 
ه في الصحابة فهو على ذلك مرسل،والذى وجدته عند ابن جرير ع�ن عب�د هللا ب�ن معق�ل ق�ال قال ال)1423( وذك�ر  » كن�ا بن�ي مق�رن  :«حافظ في ترجمة عبد الرحمن: َوِهَم من َعدَّ

 6/11ـ اآلية تفسير ابن جرير ): ومن األعراب من يؤمن (سبب نزول قوله تعالى 
 )374/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1424( 
 وإسناده ضعيف 21/11تفسير الطبري  1872/6تفسير ابن أبي حاتم  )1425(
 وعلي لم يسمع من ابن عباس مع ضعف إسناده 16/11تفسير الطبري )1426(
 وهي مراسيل وفي أسانيد بعضها ضعف. 17/11تفسير الطبري )1427(
 مرسل )1428(
 لم أجده في الكتب المسنده والقائل إسناده قوي المؤلف رحمه هللا )1429(



)252( 
 .»تيب علي أبي لباب�ة :«قال يا رسول هللا؟ يضحك في السحر، فقلت: ما يضحكك  �فسمعت رسول هللا 

ي�ا أب�ا :فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يض�رب الحج�اب فقل�ت .»ما شئت :«قال ف؟أوذنه بذلك:فقلت
فيك��ون ه��و ال��ذي  �حت��ى ي��أتي رس��ول هللا : ق��الف،فث��ار الن��اس ليطلقوه،بش��ر فق��د ت��اب هللا عليكلباب��ة أ
 .»)1429F1430(﴾وآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴿:فنزلت،فلما خرج إلى الصبح أطلقه،يطلقني

 
 ]تعليق[
أبي لباب�ة شهد بعضها لبعض في كونها نزلت توبة على توهي ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

بع�ض أه�ل العل�م بأنه�ا نزل�ت توب�ة ألب�ي لباب�ه وح�ده لم�ا أش�ار عل�ى بن�ي قال و .�وغيره من الصحابة الذين تخلفوا عن رسول هللا 
(قريظة حين شاوره في النزول على حكم سعد بن معاذ 

1430F

1431(. 
 ﴿لقول��ه تع��الى وس��ياق اآلي��ات ي��دل عل��ى الق��ول األول وأنه��ا نزل��ت ف��ي جم��ع م��ن الص��حابة ف��ي غ��زوة تب��وك  :قل��ت 

 وهللا تعالى أعلم.﴾وآخرون
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ه�م ق�وم م�ن  :ال�رازيقال ،وقوم آخرون اقروا بذنوبهم ول�م يعت�ذروا ع�ن تخلفه�م بالمع�اذير الكاذب�ة أي ﴾وآخرون اعترفوا بذنوبهم  ﴿

 .ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا،ال لنفاقهم بل لكسلهم،المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك
وهو تخلفه�م ،لس�ائر الغ�زوات بالعم�ل الس�يىء،أى خلطوا جهادهم الس�ابق وخ�روجهم م�ع الرسول ﴾خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا ﴿

 .عن غزوة تبوك هذه المرة
ولكنه في ك�الم ،سيتوب هللا عليهم :و(عسى) من هللا واجب ومعناه :الطبريقال ،أى لعل هللا يتوب عليهم﴾عسى هللا أن يتوب عليهم  ﴿
 .لعرب بمعنى الترجي على ما وصفتا
(عظيم الرحمة لمن اناب،أى ذو عفو لمن تاب﴾إن هللا غفور رحيم  ﴿

1431F

1432(. 
 

ا بَۡيَن ا َوُكۡفرٗ ا ِضَرارٗ َوٱلَِّذيَن ٱتََّخُذوْا َمۡسِجدٗ  ﴿ َ َوَرُسولَهُۥ ِمن قَۡبُلو ا لَِّمۡن َحاَرَب ٱٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوإِۡرَصادٗ ا َوتَۡفِريقَۢ لَّ
ِذبُوَن َولَيَحۡ  ُ يَۡشهَُد إِنَّهُۡم لََكٰ  ﴾ ۱۰۷لِفُنَّ إِۡن أََرۡدنَآ إِالَّ ٱۡلُحۡسنَٰىۖ َوٱلَّ

 
 .ـ اآلية)والذين اتخذوا مسجدا ضرارا  :(قوله تعالى    

 ع�ن اب�نأكيم�ة الليث�ي  عن اب�نذكر ابن شهاب الزهري قال: أخرج ابن مردويه عنطريق ابن إسحاق  .597
أت�ى م�ن بن�ى مس�جد : «وك�ان مم�ن ب�ايع تح�ت الش�جرة يق�ول س�مع أب�ا ره�م أخي أبي رهم الغفاري أن�ه 

ل�ذي العل�ة والحاج�ة  ي�ا رس�ول هللا إن�ا بنين�ا مس�جداً ق�الوا: وهو متجهز إلى تبوك ف �الضرار رسول هللا 
إني على جناح سفر ولو ق�دمنا  :«قال والليلة الشاتية والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه 

فأنزل هللا ف��ي ،فلم�ا رج�ع ن�زل ب�ذي أوان عل��ى س�اعة م�ن المدين�ة .»ش�اء هللا أتين�اكم فص�لينا لك�م في��ه إن
فدعا مالك بن الدخشن ومع�ن ب�ن ع�دي ،إلى آخر القصة ﴾والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا  ﴿:المسجد

 )1432F1433( »ففعال ،انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه :«قالوأخاه عاصم بن عدي ف
 �لم�ا بن�ى رس�ول هللا  «ق�ال: عب�اس  عن اب�نوأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق العوفي  .598

ويلك  :«ليخدج   �رسول هللا قال ف،مسجد النفاق خرج رجال من األنصار منهم يخدج فبنوا،مسجد قباء
 .)1433F1434(»اآلية  يا رسول هللا ما أردت إال الحسنى فأنزل هللاقال: ف .»؟ما أردت إلى ما أرى

إن أناس من األنصار ابتنوا  «:قالالعباس  عن ابنوأخرج ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة  .599
ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسالح فإني ذاهب إلى قيصر :لهم أبو عامرقال ف،مسجداً 

 ق�الواف �مس�جدهم أت�وا النب�ي  ملك الروم فآتى بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من
(ال تقم  فيه أبدا ﴿:له: لقد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه فأنزل هللا

1434F

1435(﴾«. 
إن المن�افقين عرض�وا بمس�جد يبنون�ه يض�اهون ب�ه « : ق�البن أبي وقاص  عن سعدوأخرج الواحدي    .600

: ق�الواف �من بنائه أتوا رسول هللا  فلما فرغوا،إذا قدم ليكون إمامهم فيه مسجد قباء ألبي عامر الراهب
(ال تقم فيه أبدا ﴿:فنزلت،إنا قد بنينا مسجداً فصل فيه

1435F

1436(﴾«. 
في�ه رج�ال يحب�ون أن يتطه�روا ﴿:نزلت هذه اآلية في أه�ل قب�اء «: قالهريرة  عن أبيوأخرج الترمذي  .601

_______________ 
 اقدي كذاب وقد روي هذا السبب عن عدة من التابعينالو)1430(
 )493/ 3زاد المسير ()1431( 
 )375/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1432( 
 مرسل وفي إسناده ضعف. 389/2تفسير ابن جرير )1433(
 وإسناده ضعيف.  24/11تفسير الطبري  1879/6تفسير ابن أبي حاتم  )1434(
 المصدر السابق وإسناده ضعيف. )1435(
 وفي إسناده داود بن الزبرقان قال الحافظ:متروك وكذبة األزدي.  212اب النزول للواحدي أسب)1436(



)253( 

 

(بالماء فنزلت فيهمكانوا يستنجون : قال ﴾وهللا يحب المطهرين 
1436F

1437(«. 
مر بن شبة في أخب�ار المدين�ة م�ن طري�ق الولي�د ب�ن أب�ي س�ندر األس�لمي عنيحي�ى ب�ن وأخرج ع  ]ك[ .602

 ﴿:ك�انوا يغس�لون أدب�ارهم م�ن الغ�ائط في�ه،أن هذه اآلية نزلت ف�ي أه�ل قباء :« عن أبيه سهل األنصاري 
  .»)1437F1438( ـ اآلية﴾رجال يحبون أن يتطهروا 

في�ه  ﴿:اء من أهل قب�اء فنزل�ت ف�يهمأحدث قوم الوضوء بالم :«قال  عن عطاءوأخرج ابن جرير  ]ك[ .603
(أن يتطهروا وهللا يحب المطهرينرجال يحبون 

1438F

1439(﴾«. 
 
 ]تعليق[
من هذه اآلثار متعلق�ة بمطل�ع اآلي�ة وه�و فاآلثار األربع األول  ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

فقين ابتن�وا مس�جداً اطل�ق علي�ه مس�جد " الض�رار " محارب�ة ل�دين هللا وحاص�لها أن المن�ا﴾والذين اتخذوا مسجدا ضراراً  ﴿قوله تعالى 
وصداً عن سبيله وقد اختصر المؤلف هذه اآلثار وقد جمعت في سياق أفضل مما ذكره المؤلف وق�د أخرج�ه اإلم�ام الواح�دي بس�ياق 

 أطول وأوضح من هذا أذكره للفائدة.
أن ي�أتيهم، فأت�اهم  �اتخذوا مس�جد قب�اء وبعث�وا إل�ى رس�ول هللا  المفسرون: إن بني عمرو بن عوفقال  :رحمه هللاقال ف 

ليص�لى في�ه كم�ا يص�لى ف�ي مس�جد إخوانن�ا،  �نبنى مسجدا ونرسل إلى رس�ول هللا : قالوافصلى فيه، فحسدهم إخوتهم بنو عمرو، و
بس المس�وح، وأنك�ر دي�ن الحنيفي�ة وليصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية وتنصر ول�

المدينة وعاداه وسماه النبي عليه الصالة والسالم أبا عامر الفاسق وخ�رج إل�ى الش�ام وأرس�ل إل�ى المن�افقين أن  �لما قدم رسول هللا 
فبن�وا  استعدوا بما استطعتم من قوة وسالح، وابن�وا ل�ي مس�جدا ف�إني ذاه�ب إل�ى قيص�ر ف�آتي بجن�د ال�روم، ف�أخرج محم�دا وأص�حابه

مسجدا إلى جنب مسجد قباء، وكان ال�ذي بن�وه اثن�ى عش�ر رج�ال ح�زام ب�ن خال�د، وم�ن داره أخ�رج إل�ى المس�جد وثعلب�ة ب�ن حاط�ب 
ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن االرعد وعب�اد ب�ن حني�ف وحارث�ة وجاري�ة وابن�اه مجم�ع وزي�د ونبت�ل اب�ن ح�ارث ولح�اد ب�ن عثم�ان 

إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاج�ة والليل�ة المطي�رة والليل�ة الش�اتية، وإن�ا : قالواف �أتوا رسول هللا ووديعة بن ثابت، فلما فرغوا منه 
نحب أنتأتينا فتصلى لنا فيه، فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم، فنزل عليه القرآن وأخبر هللا عز وجل خبر مسجد الض�رار وم�ا هم�وا ب�ه، 

له�م: انطلق�وا إل�ى ه�ذا المس�جد ق�ال ع�دي وع�امر ب�ن يش�كر والوحش�ي قات�ل حم�زة، و مالك بن الدخشم ومعن بن �فدعا رسول هللا 
الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعفا م�ن النخ�ل فأش�عل في�ه ن�ارا، ث�م دخل�وا المس�جد وفي�ه أهل�ه فحرق�وه 

والن��تن والقمام��ة، ومات��أبو ع��امر بالش��ام وحي��دا  أن يتخ��ذ ذل��ك كناس��ة تلق��ى فيه��ا الجي��ف �وه��دموه وتف��رق عن��ه أهل��ه، وأم��ر النب��ي 
(غريبا

1439F

1440(. 
 هذا السياق يجمع شتات ما ذكره المؤلف هنا وهللا تعالى أعلم. :قلت 
وقد نزلت ه�ذه اآلي�ة ف�ي أه�ل مس�جد قب�اء حي�ث ﴾فيه أناس يحبون أن يتطهروا ﴿وأما باقي اآلثار فهي متعلقة بقوله تعالى  

 والوضوء فنزلت اآلية ثناء عليهم في فعلهم وبال التوفيق. كانوا يحبون أن يتطهروا بالماء
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وسموه " مس�جدا ،حتى ابتنوا مجمعا يدبرون فيه الشر،أى ومن المنافقين جماعة بالغوا في االجرام ﴾والذين اتخذوا مسجدا ضرارا  ﴿

 .وقد اشتهر باسم " مسجد الضرار "،" مضارة للمؤمنين
 .ى نصرة للكفر الذي يخفونهأ ﴾وكفرا  ﴿
 ويصرفونهم عن مسجد قباء.،أى يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين﴾وتفريقا بين المؤمنين ﴿
ال اج�د قوم�ا  :لرس�ول هللاق�ال أى ترقب�ا وانتظ�ارا لق�دوم " أب�ى ع�امر الفاس�ق " ال�ذي  ﴾وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله م�ن قب�ل  ﴿

هم ناس من المنافقين بن�وا  :الطبري في رواية الضحاكقال ،ليكون معقال له،امرهم ببناء المسجد وهو الذي،يقاتلونك اال قاتلتك معهم
واذا ق�دم ظه�ر عل�ى " محم�د " وتغل�ب ،اذا رج�ع اب�و ع�امر ص�لى في�ه :وكانوا يقول�ون،يضارون به نبى هللا والمس�لمين،مسجدا بقباء

 .عليه
 والتوسعة على المصلين،من الرفق بالمسكين،ا ببنائه اال الخير واالحسانوليقسمن ما اردن أي﴾وليحلفن إن أردنا اال الحسنى  ﴿
ثم نهى تعالى رسوله عن الصالة ف�ي  تى بإن والالم لزيادة التأكيد. وأ،أى وهللا يعلم كذبهم في ذلك الحلف ﴾وهللا يشهد أنهم لكاذبون  ﴿

_______________ 
)معج�م 357ح( 128/1)س�نن اب�ن ماج�ة 44ح( 1/ 11)سنن أبي داود 513ح( 105/1)وقال: غريب من هذا الوجه،سنن البيهقي الكبري 3100ح( 280/5سنن الترمذي )1437(

الطبع��ة:  فيص��ل آب��اد -الناش��ر: إدارة العل��وم األثري��ة  المحق��ق: إرش��اد الح��ق األث��ري ]307 - 210المثن��ى الموص��لي أب��و يعل��ى [المؤل��ف: أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن  66/1أب��ي يعل��ى 
 1407األولى،

يره من ح�ديث ع�ويم في إسناده إبراهيم بن أبي ميمونة قال الحافظ: مجهول الحال،وكذلك الراوي عنه يونس بن الحارث ضعيف،وله شاهد عند ابن خزيمة وغ 1عدد األجزاء: 
حت�ى انقض�ت اآلي�ة،فقال  ):  في�ه رج�ال يحب�ون أن يتطه�روا (إن هللا قد أحسن عليكم الثن�اء ف�ي الطه�ور وق�ال  :«قال ألهل قباء   �بن ساعدة األنصاري ثم العجالني أن النبي 

)وله شاهد آخر 83ح( 45/1صحيح ابن خزيمة  » ون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوالهم:ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إال أنه كان لنا جيران من اليهود وكانو يغسل
أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنبري حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح�دثنا هش�ام ب�ن عم�ار الس�لمي ح�دثنا ص�دقة ب�ن خال�د ع�ن عتب�ة ب�ن أب�ي عند الحاكم في المستدرك قال 

في هذه اآلية { فيه رجال يحبون أن يتطه�روا وهللا    �عن رسول هللا ني أبو أيوب األنصاري وجابر بن عبد هللا وأنس بن مالك رضي هللا عنهم حكيم حدثني طلحة بن نافع حدث
نتوض��أ للص��الة والغس��ل م��ن ي��ا معش��ر األنص��ار إن هللا ق��د أثن��ى عل��يكم خي��راً ف��ي الطه��ور فم��ا طه��وركم ه��ذا؟ قالوا:ي��ا رس��ول هللا   :«  �يح��ب المطه��رين } فق��ال رس��ول هللا 

ق�ال الح�اكم: ح�ديث كبي�ر ص�حيح ف�ي  » وهل مع ذلك غيره؟ قالوا: ال غير إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال: هو ذاك هذا     �الجنابة،فقال رسول هللا 
وف�ي الب�اب أيض�ا ع�ن أب�ي أي�وب وغي�ره والخالص�ة أن الح�ديث ص�حيح  100/4ا كتاب الطهارة وله شاهد أيضا عند الطبراني في الكبير من حديث خزيم�ة ب�ن ثاب�ت مختص�ر

 بشواهده. 
الناش�ر: دار الكت�ب  تحقيق: علي محمد دن�دل وياس�ين س�عد ال�دين بي�ان هـ262لمؤلف: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ـ سنة الوفاة  49/1أخبار المدينة البن شبة  )1438(

 وفي إسناده يزيد بن عياض أخو أنس بن عياض ضعيف جدا وكذبه مالك وغيره 2عدد األجزاء:  مكان النشر: بيروت م1996-هـ1417سنة النشر:  العلمية
 مرسل وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي متروك 31/11تفسير الطبري )1439(
 )175أسباب النزول للواحدي ( )1440( 



)254( 
 :قالمسجد الضرار ف

 ألنه لم يبن اال ليكون معقال ألهل النفاق،أى ال تصل فيه يا محمد أبدا ﴾ال تقم فيه أبدا ﴿
 .الالم الم القسم أى لمسجد قباء الذي بني على تقوى هللا وطاعته ﴾لمسجد أسس على التقوى  ﴿
 .أى من اول يوم ابتدىء في بنائه ﴾من أول يوم  ﴿
 .أى أولى وأجدر بأن تصلي فيه من مسجد الضرار ﴾أحق أن تقوم فيه  ﴿
 .يحبون ان يتطهروا من الذنوب والمعاصي -وهم االنصار  -أى في هذا المسجد رجال اتقياء  ﴾يتطهروا فيه رجال يحبون أن  ﴿
(ثم اشار تعالى الى الفارق بين مسجد التقوى،الظاهرة والباطنة،أى المبالغين في الطهارة ﴾وهللا يحب المطهرين ﴿

1440F

1441(. 
 

َ ٱۡشتََرٰى ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن أَنفَُسهُ  ﴿ ِ فَيَۡقتُلُوَن َويُۡقتَلُوَنۖ َوۡعًدا َعلَۡيِه إِنَّ ٱلَّ تِلُوَن فِي َسبِيِل ٱلَّ لَهُم بِأَنَّ لَهُُم ٱۡلَجنَّةَو يُقَٰ ۡم َوأَۡمَوٰ
نِجيِل َوٱۡلقُۡرَءاِنو َوَمۡن  ا فِيَحقّٗ  ِو فَٱۡستَۡبِشُروْا بِبَۡيِعُكُم ٱلَّذِ أوۡ ٱلتَّۡوَرٰٮِة َوٱۡإلِ لَِك هَُو فَٰى بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱلَّ ي بَايَۡعتُم بِِهۦو َوَذٰ

 ﴾  ۱۱۱ٱۡلفَۡوُز ٱۡلَعِظيُم 
     

 .ـ اآلية) من المؤمنين إن هللا اشترى :(قوله تعالى
اش�ترط : �عب�د هللا  ب�ن رواح�ة لرس�ول هللا ق�ال  :«قال أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي  .604

وأشترط لنفس�ي أن تمنع�وني ،ركوا به شيئاً اشترط لربي أن تعبدوه وال تش :«قال ،لربك ولنفسك ما شئت
ربح البيع ال نقي�ل قالوا:  .»الجنة:«قال  ؟فإذا فعلنا ذلك فما لناقالوا:  »مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم

 .»)1441F1442(﴾إن هللا اشترى المؤمنين أنفسهم ﴿:فنزلت،وال نستقيل
 
 ]تعليق[
 ،وهي ي�دل عل�ى خي�ر س�فقة وخي�ر عق�د تج�ارة ف�ي الت�اريخ،آلي�ةذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول ه�ذه ا 

حيث كان المشترى هو هللا والبائع هم صحابة رسول هللا المؤمنين والثمن الجنة والم�ثمن ه�و أنف�س الم�ؤمنين جعلن�ا هللا مم�ن ين�درج 
 .تحت هذه السفقة

كل من جاه�د ف�ي س�بيل هللا م�ن أم�ة محم�د في البحر واآلية عامة في قال .ومعنى اآلية عام وإن كان سبب النزول خاص 
(صلى هللا عليه وسلّم إلى يوم القيامة

1442F

1443(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى اشترى اموال المؤمنين وانفسهم بالجنة. ﴾إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  ﴿
 .ء كلمتهأى يجاهدون العزاز دين هللا لم اعال ﴾يقاتلون في سبيل هللا  ﴿
 االستشهاد في المعركة بموتهم أو،أى في حالتي الظفر باالعداء بقتلهم ﴾فيقتلون ويقتلون  ﴿
 .أى وعدهم به المولى وعدا قاطعا ﴾وعدا عليه حقا ﴿
 .والقرآن)،واالنجيل،أى وعدا مثبتا في الكتب المقدسة ( التوراة ﴾في التوارة واإلنجيل والقرآن  ﴿
الن اخ�الف الميع�اد  :الزمخش�ريقال ! أى ال احد اوفى من هللا جل وعال،االستفهام انكاري بمعنى النفي ﴾ ومن أوفى بعهده من هللا ﴿

 .وال ترى ترغيبا في الجهاد احسن منه وابلغ ؟فكيف بالغني الذي ال يجوز عليه القبيح،ال يقدم عليه الكرام من الخلق،قبيح
 وافرحوا به غاية الفرح،بذلك البيع الرابحأى ابشروا ﴾فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به  ﴿
(هو الفوز الذي ال فوز اعظم منه﴾وذلك هو الفوز العظيم ﴿

1443F

1444(. 
 

ُب أَن يَۡستَۡغفُِروْا لِۡلُمۡشِرِكيَن َولَۡو َكانُٓوْا أُْولِي قُۡربَٰى ِمۢن بَۡعِد َما تَبَيََّن لَهُۡم أَنَّهُ  َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا  ﴿ ۡم أَۡصَحٰ
 ﴾  ۱۱۳ٱۡلَجِحيِم 
 

 .ـ اآلية)ما كان للنبي  :(قوله تعالى       
دخ�ل علي�ه ،لما حض�رت أب�ا طال�ب الوفاة « :قالأخرج الشيخان من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه  .605

د أي عم ق�ل ال إل�ه إال هللا أح�اج ل�ك به�ا عن� :«قال ف،وعنده أبو جهل وعبد هللا بن أبي أمية �رسول هللا 
فلم ي�زاال يكلمان�ه حت�ى آخ�ر ؟أترغ�ب ع�ن مل�ة عب�د المطل�ب: أبو جهل وعب�د هللا ي�ا أب�ا طال�بقال ف  .»هللا

م�ا  ﴿:فنزل�ت .»ألستغفرن لك ما لم أنه عن�ك :«  �النبي قال ف،شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب
إن�ك ال ته�دي م�ن أحبب�ت ﴿:ب وأنزل في أبي طال،ـ اآلية﴾كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 

(ـ اآلية﴾
1444F

 .وظاهر أن اآلية نزلت بمكة.»)1445
_______________ 

 )375/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1441( 
 منقطع وفي إسناده ضعف.  35/11تفسير الطبري )1442(
 )84/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1443( 
 )378/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1444( 
) اإليم�ان الب�ن 2035ح(90/4س�نن النس�ائي  24/1) مسند أب�ي عوان�ة 982ح(262/3)صحيح ابن حبان 24ح( 54/1)صحيح مسلم 4398ح( 1717/4صحيح البخاري )1445(
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س���معت رج���الً يس���تغفر ألبوي���ه وهم���ا  :« ق���ال ع���ن عل���يوأخ���رج الترم���ذي وحس���نة والح���اكم   ]ك[ .606
فذكرت ذل�ك ،اس�تغفر إب�راهيم ألبي�ه وه�و مش�ركقال وهما مشركان؟ ف أتستغفر ألبويك:فقلت له،مشركان

(للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركينما كان ﴿:فنزلت،�لرسول هللا 
1445F

1446(﴾«. 
يوم�اً إل�ى  �خ�رج رس�ول هللا « :ق�المس�عود  ع�ن اب�نوأخرج الح�اكم والبيهق�ي ف�ي ال�دالئل وغيرهم�ا    .607

إن القبر ال�ذي جلس�ت عن�ده قب�ر  :«قال ف،فجلس إلى قبر منها فناجاه طويال ثم بكى فبكيت لبكائه،المقابر
م��ا ك��ان للنب��ي وال��ذين آمن��وا أن ﴿:ف��أنزل هللا .»عاء له��ا فل��م ي��أذن ل��يأم��ي وإن��ي اس��تأذنت رب��ي ف��ي ال��د

(يستغفروا للمشركين
1446F

1447(﴾«. 
إذ وق�ف عل�ى عس�فان  �كن�ت م�ع النب�ي  :«ق�ال وأخرج أحمد وابن مردويه واللفظ له من حديث بريدة   .608

م�ا  ﴿:هللاف�أنزل  .»إني استأذنت ربي أن أستغفر له�ا فنهي�ت:«قال وصلى وبكى ثم  فأبصر قبرأمه فتوضأ
(ـ اآلية﴾كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 

1447F

1448(«.  
وأن ذل�ك بع�د أن رج�ع م�ن تب�وك وس�افر .وأخرج الطبراني وابن مردويه نحوه من حديث اب�ن عب�اس .609

(إلى مكة معتمرا فهبط عند ثنية عسفان
1448F

1449( . 
بي طال�ب ومت�أخر وه�و أم�ر آمن�ة يحتمل أن يكون لنزول اآلية أسباب متقدم وهوأمر أ:الحافظ بن حجرقال  

 وقصة علي وجمع غيره بتعدد النزول.      
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة أحاديث في سبب نزول هذه اآلية وهي تشتمل على ثالثة أسباب للنزول 

 لعمه أبي طالب. �أحدها في استغفار النبي 
 .ألمه �والثاني في استغفار النبي 

 .واحد من الصحابة ألبويه والثالث في استغفار
م�ا ك�ان للنب�ي وال�ذين آمن�وا ﴿عن قتادة قوله: : قالوقد ورد سبب رابع لم يذكره المؤلف ذكره اإلمام ابن جرير رحمه هللا  

 ي�ا نب�ي هللا، إن م�ن آبائن�ا م�ن ك�ان يُْحِس�ن الج�وار،: ق�الوا �، اآلية، ذكر لن�ا أن رج�اال م�ن أص�حاب النب�ي ﴾أن يستغفروا للمشركين
بلى! وهللا ألستغفرّن ألب�ي، كم�ا اس�تغفر إب�راهيم  :�النبي قال ف: قالويصل األرحام، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفال نستغفر لهم؟ 

"وما كان : قالفأنزل هللا: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين" حتى بلغ: "الجحيم"، ثم عذر هللا إبراهيم ف: قالألبيه! 
أوحي إلّي كلمات : قالوذكر لنا أن نبيَّ هللا : قالار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إيّاه فلما تبين له أنه عدو ل تبرأ منه"،. استغف

فدخلن في أذني، وَوقَْرَن في قلبي: أمرت أن ال أستغفر لمن مات مشرًكا، ومن أعطى فَْضَل ماله فهو خيٌر ل�ه، وم�ن أمس�ك فه�و ش�رٌّ 
(يلوم هللاُ على َكفاٍف"له، وال 

1449F

1450(. 
والجمع ال�ذي ذك�ره اإلم�ام اب�ن حج�ر جم�ع حس�ن ،في اآلية النهي عن استغفار المؤمنين للمشركين وه�ذا حك�م ع�ام :قلت 

 ويزاد عليه بأن سبب النزول تأخر عن هذه الحوادث فنزلت اآلية فيها كلها موضحة حكم االستغفار للمشركين وهللا تعالى أعلم.
 
 ]صر لآليةتفسير مخت[
 أى ال ينبغي وال يصح للنبي والمؤمنين ان يطلبوا من هللا المغفرة للمشركين ﴾ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين  ﴿
 أى ولو كان المشركون اقرباء لهم﴾ولو كانوا أولي قربى ﴿
واآلي�ة نزل�ت ف�ي أب�ي ،ل الجحيم لم�وتهم عل�ى الكفرأى من بعد ما وضح لهم انهم من اه ﴾من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴿

 طالب
 .هذا بيان للسبب الذي حمل ابراهيم على االستغفار ألبيه آزر أى ما اقدم ابراهيم على االستغفار﴾وما كان استغفار ابراهيم ألبيه ﴿
فر ل�ه قب�ل ان يتحق�ق م�ن اص�راره عل�ى أى إال من أجل تقدم له بقوله [ سأستغفر لك ربى ] وانه اس�تغ ﴾إال عن موعدة وعدها إياه  ﴿

___________________ 
  41/11تفسير الطبري  2)/720ح( 42)اآلحاد والمثاني 820ح( 349/20)المعجم الكبير 23724ح( 433/5د   )مسند أحم37ح( 179/1منده 

)وقال  4028ح( 365/2)المستدرك 1085ح( 130/1مسند أحمد    99/1) مسند أحمد   2036ح(91/4) وقال  حديث حسن سنن النسائي 3101ح(281/5سنن الترمذي )1446(
)قلت:الراوي عن على أبو الخليل صالح للشواهد،وأنكر عليه  البخاري حديثا عن زيد 335ح( 280/1مسند أبي يعلى  655/1ن النسائي الكبرى صحيح اإلسناد ولم يخرجاه سن

 به –حدثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن على  بن أرقم وباقي إسناده إسناد الصحيحقال اإلمام أحمد:
) وقال: صحيح على شرطهما قلت: سياقه عنده أطول مما ذكره المؤلف وليس هو علي شرطهما كما قال الحاكم، فإن أيوب بن هانئ ما 3292ح(366/2م مستدرك الحاك)1447(

أب�و عب�د هللا الح�اكم  ح�دثنا أب�و ل أخرج له الشيخان،وقد ضعه ابن معين وقال ابن عدي ال أعرفه،قال الدارقطني:يعتبر به، وقال أبو حاتم: شيخ صالح فالحديث صالح للشواهدقا
 به.–عود رضي هللا عنه العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد هللا بن وهب أنبأ بن جريو عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن األجدع عن عبد هللا بن مس

 23053) لفظ�ه ع�ن بري�دة ق�ال: 23053ح( 355  5)مس�ند أحم�د/6398ح( 274/6)المعج�م األوس�ط 7883ح( 84/5) مسند أبي عوان�ة 791ح(1/ 201د الظمآن رموا)1448(
يامي عن محارب بن دثار عن ب�ن بري�دة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك قاال ثنا زهير قال أحمد بن عبد الملك في حديثه ثنا زبيد بن الحرث ال

بنا ونحن معه قريب من ألف راكب،فصلى ركعتين،ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان،فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه ب�األب واألم ،فنزل �:  ثم كنا مع النبي  «عن أبيه قال  
ارة القب�ور ع�ن ث�الث ع�ن زي�يقول: يا رسول هللا مالك؟  قال:انى سألت ربي عز وج�ل ف�ي االس�تغفارألمي فل�م ي�أذن لي،ف�دمعت عين�اي رحم�ة له�ا م�ن الن�ار،وإني كن�ت نهي�تكم 
ي أي وع�اء ش�ئتم وال تش�ربوا فزوروها لتذكيركم زيارتها خيراً ونهيتكم ع�ن لح�وم األض�احي بع�د ث�الث فكل�وا وأمس�كوا م�ا ش�ئتم،ونهيتكم ع�ن األش�ربة ف�ي األوعي�ة فاش�ربوا ف�

 مسكر. قلت رجاله: رجال الصحيح
اق بن عبد هللا  بن كيسان له ترجمة في الجرح والتعديل وغي�ره ق�ال  الح�افظ ف�ي لس�ان المي�زان: قال الهيثمي:ما سوى عكرمة لم أعرفه قلت:إسح 374/11المعجم الكبير )1449(

يتق�ى حديث�ة والح�ديث س�ياقه عن�د قال البخاري في ترجمة عبد هللا بن كيسان له اب�ن إس�مه إس�حاق منك�ر الحديث،وأيض�ا فق�د لين�ه أب�و أحم�د الحاكم،وق�ال اب�ن حب�ان ف�ي الثق�ات: 
 ما ذكره المؤلف رحمه هللا.  الطبراني أكبر م

 )513/ 14جامع البيان (تفسير الطبري) ()1450( 



)256( 
 .الشرك

تبرأ م�ن ابي�ه بالكلي�ة فض�ال ،أى فلما تبين إلبراهيم ان أباه مصر على مخالفته ومستمر على الكفر﴾فلما تبين له أنه عدو ل تبرأ منه ﴿
  :قالف ثم بين تعالى بان الذي حمل ابراهيم على االستغفار هو فرط ترحمه وصبره على ابيه،عن االستغفار له

 .أى كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب ﴾إن إبراهيم ألواه ﴿
(حليم ] أى صبور على ما يعترضه من االذى﴿

1450F

1451(. 
 

ِجِريَن َوٱۡألَنَصاِر ٱلَِّذيَن ٱتَّبَُعوهُ فِي َساَعِة ٱۡلُعۡسَرِة ِمۢن بَعۡ  ﴿ ُ َعلَى ٱلنَّبِيِّ َوٱۡلُمهَٰ  ِزيُغ قُلُوُب فَِريقٖ ِد َما َكاَد يَ لَّقَد تَّاَب ٱلَّ
ۡنهُۡم ثُمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمو إِنَّهُۥ  ِحيٞم  بِِهۡم َرُءوٞف مِّ ثَِة ٱلَِّذيَن ُخلِّفُوْا َحتَّٰىٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡألَۡرُض بَِما  ۱۱۷رَّ َوَعلَى ٱلثَّلَٰ

ٓ إِلَۡيِه ثُمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم لِيَتُوبُوٓ  َرُحبَۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أَنفُُسهُۡم َوظَنُّٓوْا أَن الَّ َمۡلَجأَ  ِ إِالَّ اُب ِمَن ٱلَّ َ هَُو ٱلتَّوَّ ْاو إِنَّ ٱلَّ
ِحيُم  ِدقِيَن  ۱۱۸ٱلرَّ َ َوُكونُوْا َمَع ٱلصَّٰ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱلَّ  ﴾ ۱۱۹يَٰ

 
 .ـ اآليات)لقد تاب هللا على النبي  :(قوله تعالى

في غزوة غزاه�ا إال ب�درا  �نبي عن اللم أتخلف قال  « :بن مالك عن كعبوى البخاري وغيره ر ]ك[ .610
وفي�ه ف�أنزل ،غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وآذن الن�اس بالرحي�ل ـ ف�ذكر الح�ديث بطوله حتى كانت
وفينا أن�زل قال:  ﴾إن هللا هو التواب الرحيم ﴿:ـ إلى قوله﴾لقد تاب هللا على النبي والمهاجرين  ﴿:هللا توبتنا

(اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ﴿:أيضاً 
1451F

1452(﴾«. 
 
 ] تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة وه�و ح�ديث مش�هور طوي�ل مخ�رج ف�ي الص�حيح ف�ي قص�ة  

وأنا أذك�ر الح�ديث هن�ا بطول�ه إتمام�اً ومرارة بن الربيع ،وهالل بن أمية،توبة الثالثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك
 للفائدة.

لم أتخلّف ع�ن رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه وس�لّم ـ ف�ي : قالعن كعب بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ  :روى البخاري وغيره 
له ـ ص�لّى هللا علي�ه غزوٍة غزاها إالّ في غزوة تبوك غير أنّي تخلّفت في غزوة بدٍر، ولم يعاتب أحداً تخلّف عنها، إنّما خرج رسول ا

 وسلّم ـ يريد عيَر قريٍش، حتى جمع هللا تعالى بينهم وبين عدّوهم على غير ميعاٍد، ولقد شهدت مع رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وس�لّم ـ
ري أنّي ل�م أك�ن ليلة العقبة حين تواثقنا على اإلسالم، وما أحّب أّن لي بها مشهد بدٍر وإن كانت بدر أذكر في النّاس منها، كان من خب

 قط أقوى، وال أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة، وهللا ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
ولم يكن رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ يريد غزوة إالّ وّرى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاه�ا رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه 

ي م ـ في حرٍّ شديٍد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، وعدّواً كثيراً، فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهّبواأهبة ع�دّوهم، ف�أخبرهم بوجه�ه ال�ذوسلّ 
 يريد، والمسلمون مع رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ كثير، وال يجمعهم كتاب حافظ يريد الّديوان.

ل يريد أن يتغيّب إالّ ظّن أنّه سيخفى ما لم يْن�زل في�ه وح�ي هللا تع�الى، وغ�زا رس�ول هللا ـ ص�لّى كعب ـ رضي هللا عنه ـ: فما رجقال 
هللا عليه وسلّم ـ تلك الغزوة حين طابت الثّمار والظّالل، وتجهّز رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ، والمس�لمون مع�ه، فطفق�ت أغ�دو 

 قول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى حتى اشتّد بالنّاس الِجّد.لكي أتجهّز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، فأ
يومين، ث�م  أوفأصبح رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ غادياً، والمسلمون معه، ولم أقِض من جهازي شيئاً، فقلت: أتجهّز بعده بيوٍم 

تم�ادى ب��ي حت�ى أس��رعوا، وتف�ارط الغ��زو، فهمم�ت أن أرتح��ل ألحقه�م. فغ�دوت بع��د أن فص�لوا ألتجهّ��ز، ول�م أق��ِض ش�يئاً، فل��م ي�زل ي
ي ال فأدركهم، فلْيتَنِي فعلُت، فلم يقّدر لي ذلك، فكنُت إذا خرجت في النّاس بعد خروج رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ، يحزننِي أنّ�

ى م�ن الّض�عفاء، ول�م ي�ذكرني رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا رج�الً ِمَم�ن ع�ذر هللا تع�ال أوأرى لي أسوة إالّ رجالً مغموصاً عليه في النّف�اق، 
رجل من بن�ي س�لمة: ي�ا رس�ول هللا قال وهو جالس في القول بتبوك: "ما فعل كعب بن مالك؟ "، فقال عليه وسلّم ـ، حتى بلغ تبوك، ف

 ما علمنا عليه إالّ خيراً، فسكت معاذ بن جبل ـ رضي هللا عنه ـ: بئس ما قلت، وهللا يا رسول هللاقال حبسه بُرده والنّظر في عطفيه، ف
 رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ.

كعب بن مالك: فلَّما بلغني أنّه توّجه قافالً حضرني هّمي،فطفقت أت�ذّكر الك�ذب، ف�أقول: بم�اذا أخ�رج م�ن س�خطه غ�داً، وأس�تعين قال 
عليه وسلّم ـ قد أظّل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أنّي لم على ذلك بكّل ذي رأٍي من أهلي، فلما قيل: إّن رسول هللا ـ صلّى هللا 

 أخرج منه أبداً بشيٍء فيه كذب، فأجمعت صدقه.
 وأصبح رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ قادماً، وكان إذا قدم من سفٍر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعت�ين، ث�م جل�س للنّ�اس، فلَّم�ا فع�ل

يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجالً، فقبل منهم رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ  ذلك، جاءه المخلّفون، فطفقوا
م المغضب ث�م  "تع�ال"، فجئ�ت أمش�ي : ق�العالنيتهم، واستغفر لهم، ووّكل سرائرهم إلى هللا تعالى، فجئته، فلَّما سلّمت عليه تبّسم تبسُّ

لّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك"، فقلت: بلى إنّي وهللا ي�ا رس�ول هللا ل�و جلس�ت عن�د غي�رك م�ن لي: "ما خقال حتى جلست بين يديه، ف
أهل الّدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذٍر، ولقد أعطيت جدالً، ولكنّي وهللا لقد علمت لو حّدثتك اليوم حديث كذٍب ترضى به عنّي، 

_______________ 
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، ولئن حّدثتك حديث صدٍق ت جد علّي فيه إنّي ألرجوا فيه عفو هللا تعالى، ال وهللا م�ا ك�ان ل�ي م�ن ُع�ْذٍر، ليوشكن هللا أن يسخطك عليَّ
رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه وس�لّم ـ: "أّم�ا ه�ذا، فق�د ص�دق، فق�م حت�ى ق�ال وهللا ما كنُت قط أقوى وال أيسر منّي حين تخلّف�ت عن�ك، ف

لي: وهللا ما علمناك كنت أذنبت ذنب�اً قب�ل ه�ذا، ولق�د عج�زت أن  اقالويقضي هللا فيك "، فقمت، وثار رجال من بني سلمة، فاتّبعوني ف
 ال تكون اعتذرت إلى رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ بما اعتذر إليه المتخلّفون، فقد كان كافي�ك ذنب�ك اس�تغفاُر رس�ول هللا ـ ص�لّى

مثل  قاالرجالن : قالواب نفسي، ثم قلت: هل لقي هذا معي أحٌد، هللا عليه وسلّم ـ. فواللهما زالوا يؤنِّبونَنِي حتى أردُت أن أرجع، فأكذ
م�رارة ب�ن الّربي�ع العم�ري، وه�الل ب�ن أمي�ة ال�واقفي. ف�ذكروا ل�ي رجل�ين : ق�الواما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت: َمن هم�ا؟ 

رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه وس�لّم ـ ع�ن  صالحين قد شهدا بدراً ـ رضي هللا عنهما ـ ففيهما أسوة فمضيت حين ذكروهم�ا ل�ي، ونه�ى
 فما هي التي أعرف. األرضكالمنا أيّها الثالثة من بين َمن تخلّف عنه، فاجتنبنا النّاس وتغيّروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي 

، وأجل�دهم، وكن�ُت أخ�رج فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا ف�ي بيوتهم�ا يبكي�ان، وأّم�ا أن�ا فكن�ت أش�بَّ الق�وم
ف�ي  فأشهُد الّصالة مع المسلمين، وأطوف في األسواق، وال يكلّمنِي أحٌد، وآتي رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وس�لّم ـ، وأَُس�لُِّم علي�ه وه�و

لنّظ�ر، ف�إذا أقبل�ُت إل�ى ال؟ ثم أصلّي قريباً من�ه، فأس�ارقه ا أم مجلسه بعد الّصالة، وأقول في نفسي: هل حّرك شفتَيه برّد الّسالم علّي 
صالتي أقبل إلّي، وإذا التفتُّ نحوه أعرض عنّي، حتى إذا طال علّي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حت�ى تس�ورُت ج�دار ح�ائط أب�ي 

ة: أنش�دك ب�ال قتادة ـ رضي هللا عنه ـ، وهو ابن عّمي، وأحّب النّاس إلّي، فسلّمت عليه، فوهللا ما ردَّ علّي الّسالم، فقلت له: يا أبا قتاد
ـ رض�ي هللا عن�ه ـ: هللا ورس�وله أعل�م، ففاض�ت ق�ال هل تعلمني أُِحبُّ هللا ورسولَه ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ؟ فسكت، فعدُت فناش�دته، ف

بالمدين�ة عيناي، وتولّيت حتى تسورُت الجدار، فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبط�ّي م�ن أنب�اط أه�ل الّش�ام ِمَم�ن ق�دم بالطع�ام يبيع�ه 
 يقول: َمن يدّل على كعب بن مالك؟فطفق النّاس يشيرون له إلّي حتى جاءني فدفع إلّي كتاباً من ملك غسان فإذا فيه:

أّما بعد؛فإنّه قد بلغني أّن صاحبك جفاك، ولم يجعل�ك هللا تع�الى ب�دار ه�وان وال مض�يعة، ف�الحق بن�ا نواس�يك. فقل�ُت لم�ا قرأتُ�ه: وه�ذا 
قتيّممُت بها التّنور، فسجرتُه بها حتى إذا مضت أربعون ليل�ة م�ن الخمس�ين، إذا رس�وُل رس�وِل هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه أيضاً من الباليا 

ال ب�ل : ق�الم�اذا أفع�ل؟ ف أم وس�لّم ـ ي�أتيني فيق�ول: إّن رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه وس�لّم ـ ي�أمرك أن تعت�زل امرأت�ك، فقل�ت: أُطلِّقه�ا 
 وأرسل إلى صحبيَّ بمثل ذلك، فقلُت المرأتي: إلحقي بأهلِك فكوني معهم حتى يقضي هللا في هذا األمر.اعتزلها، وال تقربها. 

يا رسول هللا إّن هالل بن أُمية شيخ ضائع ليس ل�ه  قالت:كعب: فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ، فقال 
وهللا ما به حركة إل�ى ش�يٍء، وهللا م�ا زال يبك�ي م�ذ ك�ان إل�ى يوم�ه ه�ذا،  قالت:،ال يقربك""ال ولكن : قالخادم فهل تكره أن أخدمه؟ 

لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ في امرأتك كما أذن المرأة هالل بن أمية أن تخدمه، فقل�ت: وهللا قال ف
، وما يدريني ما يقول رسول هللا إذا استأذنتُه فيه�ا، وأن�ا رج�ل ش�اب. فلبث�ت ب�ذكل ال استأذنت فيها رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ

عشر لياٍل حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ عن كالمنا، فلّم�ا ص�ليت ص�الة الفج�ر ص�بح 
حال التي ذكر هللا ـ عّز وجّل ـ، قد ضاقت عل�ّي نفس�ي، وض�اقت خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيٍت من بيوتنا؛ فبينما أنا جالس على ال

فخ�ررت س�اجداً، : ق�البما رحبت، سمعت صارخاًأوفى على جبل سلع ب�أعلى ص�وته يق�ول: ي�ا كع�ب ب�ن مال�ك أبش�ر.  األرضعليَّ 
ى ص�الة الفج�ر، ف�ذهب النّ�اس وعرفُت أن قد ج�اء ف�رج، وآذن رس�ول هللا ـ ص�لّى هللا علي�ه وس�لّم ـ بتوب�ة هللا تع�الى علين�ا ح�ين ص�لّ 

يبّشروننا، وذهب قِبَل صاحبِيَّ مبشِّرون، وركض رجل إلّي فرساً، وسعى ساٍع من أسلم فأوفَى على الجبل، فكان الّصوت أسرع من 
 الفرس.

، فكس�وته إيّاهم�ا ببش�راه وهللا م�ا أمل�ك غيرهم�ا يومئ�ٍذ،  �رني، نزع�ت ل�ه ث�وبَيَّ واس�تعرت ث�وبين فلّما جاءني الذي سمعت ص�وته يبشِّ
 تع�الى فلبستهما، وانطلقت إلى رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ، فتلقاني النّاس فوجاً فوجاً يهنّئوني بالتّوبة، يقولون: ليهنك توب�ة هللا

د هللا ـ رض�ي عليك يا كعب، حتى دخلت المسجد فإذا رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ جالس حوله النّاس، فقام إل�ّي طلح�ة ب�ن عبي�
هللا عنه ـ يهرول، حتى صافحني وهنّأني، وهللا ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب ال ينساها لطلحة، فلّما سلّمت عل�ى 

ِمْن�ك قل�ت: أَ : ق�ال،ـ وهو يبرق وجهه من الّسرور: "أبشر بخير يوٍم مرَّ عليك ُمذ ول�دتك أُّمك"قال رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ 
 .”"ال بل من عند هللا: قالمن عند هللا؟  أم يا رسول هللا 

وكان رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ إذا ُسرَّ استنار وجهه، حتى كأنّه قطعة قم�ٍر، وكن�ا نع�رف ذل�ك من�ه، فلَّم�ا جلس�ت ب�ين يدي�ه، 
 ه.قلت: يا رسول هللا إّن من توبتِي أن أنخلع من مالي صدقة إلى هللا ورسول

قل�ت: ف�إنّي أمس�ك س�همي ال�ذي بخيب�ر، فقل�ت: ي�ا ،رسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ: "أمسك عليك بعض مالك، فه�و خي�ر لك"قال ف
هللا تع�الى رسول هللا إّن هللا إنّما أنجاني بالّصدق وإّن من توبتي أن ال أحدِّث إالّ صدقاً ما بقيت،فوهللا ما أعلم أحداً من المسلمين أب�اله 

ي صدق الحديث أحسن ِمما أبالني، وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول هللا ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ إلى يومي هذا كذباً وإنّي ألرج�و ف
ُ َعلَ�ى النَّبِ�يِّ َواْلُمهَ�اِجِريَن َواألَْنَص�اِر الَّ�ذِ ﴿أن يحفظني هللا تعالى فيما بقيت، وأن�زل هللا تع�الى عل�ى رس�وله:  يَن اتَّبَُع�وهُ فِ�ي لَقَ�ْد تَ�اَب هللاَّ

يٌم َوَعلَ�ى الثَّالثَ�ِة الَّ�ِذيَن ُخلِّفُ�وا َحتَّ�ى إَِذا َض�اقَْت َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنهُْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُؤوٌف َرِح�
َ بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَ  األرضَعلَْيِهُم  ِ إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم لِيَتُوبُوا إِنَّ هللاَّ ِحيُم يَ�ا ْيِهْم أَْنفُُسهُْم َوظَنُّوا أَْن ال َمْلَجأَ ِمَن هللاَّ اُب ال�رَّ هُ�َو التَّ�وَّ

اِدقِينَ  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  ].119-117[التّوبة اآليات:  ،﴾أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
 فوهللا ما أنعم هللا عليَّ من نعمٍة قط بعد أن هداني لإلسالم أعظم في نفسي من صدقي رسول هللا ـ صلّى هللا علي�ه وس�لّم ـ أن ال أك�ون

هللا ـ ع�ّز وج�ّل ـ: ق�ال ألح�ٍد، فق�ال لل�ذين ك�ذبوا ح�ين أن�زل ال�وحي ش�ّر م�ا ق�ال كذبت�ه فأهل�ك كم�ا هل�ك ال�ذين ك�ذبوا، ف�إن هللا تع�الى 
ِ لَُكْم إَِذا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم لِتُْعِرُضوا َعْنهُْم فَأَْعِرُضوا َعْنهُْم إِنَّهُْم ِرْجٌس َوَمأْ َسيَ ﴿ َواهُْم َجهَ�نَُّم َج�َزاًء بَِم�ا َك�انُوا يَْكِس�بُوَن يَْحلِفُ�وَن لَُك�ْم ْحلِفُوَن بِالَّ

 َ 1452F(]96-95[التّوبة اآليتان: ،﴾ ال يَْرَضى َعِن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِينَ لِتَْرَضْوا َعْنهُْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنهُْم فَإِنَّ هللاَّ

 . انتهي)1453
 .هذه الرواية وإن كانت طويلة غير أن ذكرها مهم لشرح ظروف نزول اآلية 
 .﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين  ﴿أما قوله تعالى  

وجاء كذلك أنها نزلت في أهل الكتاب والمعنى يا أيه�ا ال�ذين آمن�وا .وين في الحديث السابقفقد ورد أنها نزلت في شأن الثالثة المذكر

_______________ 
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(بموسى وعيسى اتقوا هللا في إيمانكم بمحمد صلى هللا عليه و سلم وكونوا مع الصادقين 

1453F

1454(. 
 .لاوفي المراد بالصادقين المأمور بالكينونة معهم خمسة أقو 

 :اإلمام ابن الجوزيقال 
 .ابن عمرقاله ،وأصحابه �ه النبي أن :أحدها

�اِدقَْينِ « :ومع�اذ الق�ارىء،وأب�و المتوكل.وق�د ق�رأ اب�ن الس�ميفع.والض�حاك،سعيد بن جبيرقاله ،أبو بكر وعمر :والثاني بف�تح » م�ع الصَّ
 .القاف وكسر النون على التثنية

رهم �صدقوا النبي ،أنهم الثالثة الذين ُخلِّفوا :والثالث  .السديقاله ،عن تأخُّ
إن أب�ا بك�ر  :وقي�ل :أبو س�ليمان الدمش�قيقال .ابن جريوقاله ،في الجهاد �ألنهم لم يتخلَّفوا عن رسول هللا ،أنهم المهاجرون :والرابع

 ﴿ :إلى قول�ه﴾للفقراء المهاجرين الذين أُِخرجوا ﴿ :إن هللا يقول في كتابه،يا معشر األنصار: قالف،الصديق احتو بهذه اآلية يوم السقيفة
اتق���وا هللا وكون���وا م���ع  ﴿ :ف���ان هللا تع���الى يق���ول: ق���ال.أن���تم ه���م :األنص���ارقال���ت ] م���ن ه���م؟  8 :[ الحش���ر﴾ه���م الص���ادقون كأولئ���

 .فنحن األمراء وأنتم الوزراء،ولم يأمرنا أن نكون معكم،فأمركم أن تكونوا معنا﴾الصادقين
(» وكونوا من الصادقين« :ن مسعودوكذلك هي في قراءة اب،»ِمنْ «بمعنى » مع«قتادة وقاله ،أنه عامّ  :والخامس

1454F

1455(. 
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
وت��اب عل��ى المه��اجرين ،أى ت��اب هللا عل��ى النب��ى م��ن اذن��ه للمن��افقين ف��ي التخلف ﴾لق��د ت��اب هللا عل��ى النب��ي والمه��اجرين واألنص��ار  ﴿

والغ�رض التوب�ة ،ه�اد اخرونوتثاقل ع�ن الج،واالنصار لما حصل منهم من بعض الهفوات في (غزوة تب�وك )، حي�ث تباط�أ بعض�هم
وص�درها بتوبت�ه عل�ى رس�وله ،وعلم هللا ص�دق ت�وبتهم فقبله�ا منهم،على من تخلفوا من المؤمنين عن (غزوة تبوك ) ثم ت�ابوا وان�ابوا

حتى ،وانه ما من مؤمن اال وهو محتاج الى التوبة واالستغفار،وبعثا للمؤمنين على التوبة،وتنويها لشأنهم،وكبار صحبه جبرا لقلوبهم
 النبي والمهاجرون واالنصار

 .والضيق الشديد،وقلة الزاد،أى اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة الحر ﴾الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴿
 لما نالهم من المشقة والشدة،أى من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق وترتاب﴾من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم  ﴿
 وتاب عليهم لما ندموا،أى وفقهم للثبات على الحق ﴾ليهم ثم تاب ع﴿
 أى لطيف رحيم بالمؤمنين ﴾إنه بهم رءوف رحيم  ﴿
 ومرارة " ،وهالل،وهم " كعب،أى وتاب كذلك على الثالثة الذين تخلفوا عن الغزو﴾وعلى الثالثة الذين خلفوا  ﴿
 اأى ضاقت عليهم مع سعته﴾بما رحبت  األرضحتى إذا ضاقت عليهم ﴿
وذلك بس�بب ان الرس�ول ،ن�س وال س�رورأبحي�ث ال يس�عها ،أى ضاقت نفوس�هم بم�ا اعتراه�ا م�ن الغ�م والهم ﴾وضاقت عليهم أنفسهم﴿

حتى ت�اب ،همل�وهمأوهجرتهم نس�اؤهم وأهل�وهم و،فكان أحدهم يفشي السالم ألقرب اقربائه فال يرد علي�ه،عليه السالم دعا لمقاطعتهم
 هللا عليهم

 اال بالرجوع واالنابة اليه سبحانه،أى وايقنوا انه ال معتصم لهم من هللا ومن عذابه ﴾من هللا إال إليه  وظنوا أن ال ملجأ ﴿
 ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها،أى رجع عليهم بالقبول والرحمة﴾ثم تاب عليهم ليتوبوا  ﴿
 المتفضل على العباد بالرحمة الشاملة،يات وعظمتوإن كثرت الجنا،أى المبالغ في قبول التوبة ﴾ان هللا هو التواب الرحيم  ﴿
ال�ذين ،وكونوا مع اه�ل الص�دق واليقين،أى راقبوا هللا في جميع اقوالكم وافعالكم ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين  ﴿

(نية وقوال وعمال،صدقوا في الدنيا
1455F

1456(. 
 
 

يِن  فَلَۡوَال نَفََر ِمن ُكلِّ فِۡرقَةٖ  فَّٗةو َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمنُوَن لِيَنفُِروْا َكآ  ﴿ ۡنهُۡم طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي ٱلدِّ َولِيُنِذُروْا قَۡوَمهُۡم إَِذا َرَجُعٓوْا مِّ
 ﴾۱۲۲إِلَۡيِهۡم لََعلَّهُۡم يَۡحَذُروَن 

 .ـ اآلية)وما كان المؤمنون لينفروا كافة  :(قوله تعالى   
ـ وق�د ك�ان تخل�ف ﴾�إال تنف�روا يع�ذبكم ع�ذاباً أليما ﴿:لم�ا نزل�ت «: ق�ال عكرمةعن أخرج ابن أبي حاتم  .611

ق�د بق�ي ن�اس ف�ي الب�وادي هل�ك أص�حاب الب�وادي، :المن�افقونق�ال ف،ف�ي الب�دو يفقه�ون قومهم سناعنه 
(وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴿:فنزلت

1456F

1457(﴾«. 
رص�هم عل�ى الجه�اد إذا بع�ث رس�ول كان المؤمن�ون لح :«قال هللا بن عبيد بن عمير  عن عبدوأخرج  .612

(بالمدينة في رقة �خرجوا فيها وتركوا النبي  سرية �هللا 
1457F

(فنزلت،من الناس )1458
1458F

1459(«.  
 
 ]تعليق[
وهو أن�ه ال ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة وهم�ا يوض�حان حكم�اً م�ن أحك�ام الجه�اد اإلس�المي  

_______________ 
 )514/ 3زاد المسير ()1454( 
 
 )514/ 3زاد المسير ()1455( 
 )379/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1456( 
 مرسل صحيح اإلسناد. 1796/6تفسير ابن أبي حاتم )1457(
   251  2لق على الجَماعة الرقيق ) النهاية في غريب الحديث/في باب رقق (وقد يُطْ )1458(
 مرسل صحيح اإلسناد. 1910/6تفسير ابن أبي حاتم  )1459(



)259( 

 

د بل ال ب�د م�نهم طائف�ة تبق�ى حت�ى يتفق�ه ف�ي ال�دين المتفق�ه وي�تعلم الم�تعلم ويكون�وا ف�ي حاج�ة يجوز لجميع المسلمين أن ينفروا للجها
 الضعفاء.

وما ك��ان ﴿وف�ي س�بب نزوله��ا غي�ر م�ا ذك��ر المؤل�ف م�ا أخرج��ه اإلم�ام اب�ن جري��ر واب�ن أب�ي ح��اتم ع�ن اب�ن عب��اس قول�ه:  
نين أجدبت بالده�م، وكان�ت القبيل�ة م�نهم  �هللا  فإنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول،﴾المؤمنون لينفروا كافة على ُمَضر بالسِّ

وأجه�دوهم، وأن�زل هللا  �تُْقبل بأسرها حتى يحلُّوا بالمدينة من الجْهد، ويعتلُّوا باإلسالم وه�م ك�اذبون، فض�يَّقوا عل�ى أص�حاب النب�ي 
ولين�ذروا ق�ومهم إذا ﴿مهم أن يفعلوا فعله�م، ف�ذلك قوله:أنهم ليسوا مؤمنين، فرّدهم رسول هللا عشائرهم، وحّذر قو �يخبر رسول هللا 

1459F(﴾رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

1460(. 
 ]تفسير مختصر لآلية[
الم�راد أن ينف�روا لطل�ب  :ه�ذا ه�و معن�ى اآلي�ة، وقي�ل(أى ال ينبغي خروج جميع المؤمنين للغ�زو  ﴾وما كان المؤمنون لينفروا كافة  ﴿

 لو منهم البالد.بحيث تخ )وما ذكرناه اصح وأوضح ،العلم
 .فهال نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة،أى فاذا لم يصلح نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة ﴾فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴿
 .ويتكلفوا المشاق في طلب العلم،أى ليصبحوا فقهاء﴾ليتفقهوا في الدين  ﴿
لعلهم يخ�افون عق�اب ،يخوفوا قومهم ويرشدوهم اذا رجعوا اليهم م�ن الغ�زوأى ول ﴾ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون  ﴿

(هللا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه
1460F

1461(. 
 انتهت سورة التوبة

  
 ُسوَرةُ يُونُسَ 

 
 

ِر ٱلَِّذيَن  َحۡينَآ إِلَٰى َرُجلٖ أوۡ أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَۡن  ﴿ ۡنهُۡم أَۡن أَنِذِر ٱلنَّاَس َوبَشِّ َمنُٓوْا أَنَّ لَهُۡم قََدَم ِصۡدٍق ِعنَد َربِِّهۡمۗ َءامِّ
ِحرٞ  َذا لََسٰ فُِروَن إِنَّ هَٰ بِيٌن  قَاَل ٱۡلَكٰ  ﴾ ۲مُّ

 
 .  )أكان للناس عجبا  :(قوله تعالى   

لما بعث هللا  محمداً رسوال أنك�رت الع�رب  :« قالعباس  عن ابنأخرج ابن جرير من طريق الضحاك  .613
ـ ﴾�أك�ان للن�اس عجب�ا ﴿:فأنزل هللا،هللا أعظم من أن يكون رس�وله بش�راً قالوا: ف،ممن أنكر ذلك منه أوذلك 

 وإذا ك�ان بش�راً : ق�الوافلما ك�رر هللا عل�يهم الحج�ج ،ـ اآلي�ة﴾�وما أرسلنا م�ن قبل�ك إال رج�االً ﴿:اآلية وأنزل
ش�رف م�ن أ :يقول�ون،لوال أنزل هذا القرآن على رج�ل م�ن الق�ريتين عظيم،فغير محمد كان أحق بالرسالة

أه�م  ﴿:ف�أنزل ردا عل�يهم،محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود بن عم�رو الثقف�ي م�ن الطائف
 )1461F1462(.»ـ اآلية﴾يقسمون رحمة ربك 

 
 ]تعليق[
(نزلت بعد اإلسراء 109 :فمدنية وآياتها 96و 95و 94و 40 :إال اآليات ،سورة يونس سورة مكية سورة 

1462F

1463(. 
 وق�د ذك�ر.العقي�دة وبع�ض قص�ص النبي�ين كم�ا ه�و ش�أن الس�ور المكي�ة ف�ي موض�وعاتها وقد عنيت سورة يوس�ف ب�أمور 

وقد ذكر هللا تع�الى ف�ي ع�دة آي�ات ،�وهو يدل على ما كان عليه المشركون من الكبر والحسد للنبي ،اآلية هالمؤلف سبب النزول لهذ
ة يمش�ون مطمئن�ين لنزلن�ا عل�يهم م�ن ك�مالئ األرضف�ي  ق�ل ل�و ك�ان ﴿تع�الى ق�ال كم�ا ،ن من المنطق أن يرسل رسوالً بش�راً ال ملكاً أ

 .ين أن إرساله البشر لكون المرسل إليهم كذلك بشراً بف .95اإلسراء   ﴾ السماء ملكاً رسوالً 
فأعرض�ت ع�ن ذكره�ا ألن موض�وع ،وقد جاءت في الس�ورة أس�باب غي�ر م�ا ذكره�ا المؤل�ف لك�ن ليس�ت ف�ي نف�س اآلية 

 وبال التوفيق. الكتاب هو شرح ما أورده المؤلف
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ؟أكان عجبا ألهل مكة ايحاؤنا الى رجل منهم هو " محمد " عليه الصالة والسالم أي ﴾أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم  ﴿

 .أوحى الى رسلهم ليبلغوهم رسالة هللا،ال عجب في ذلك فهي عادة هللا في االمم السالفة أيوالهمزة لالنكار 
 .أى أوحينا اليه بأن خوف الكفار عذاب النار ﴾أن أنذر الناس  ﴿
وان بشر المؤمنين بأن لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما ق�دموا م�ن ص�الح  أي﴾وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم  ﴿

 .االعمال
إن محمدا  :المشركونقال ،يه وسلمواعجاز القرآنأى ومع وضوح صدق الرسول صلى هللا عل﴾الكافرون ان هذا لساحر مبين قال  ﴿

معجزة ،ام�ورا خارق�ة للع�ادة �وفي�ه اعت�راف ب�أنهم ص�ادفوا م�ن الرس�ول  :البيض�اوىقال ،مبطل فيم�ا يدعي�ه،لساحر ظاهر السحر
  بأن ما جاء به خارج عن طوق البشر.،وهو اعتراف من حيث ال يشعرون،إياهم عن المعارضة

_______________ 
 )569/ 14جامع البيان (تفسير الطبري) ()1460( 
 )380/ 1صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1461( 
 وإسناده منقطع وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 66/25تفسير الطبري  )1462(
 )183/ 17فاتيح الغيب (م)1463( 



)260( 
 انتهت سورة يونس

   
 

 َرةُ ُهودٍ ُسو
 
  

 يَۡثنُوَن ُصُدوَرهُۡم لِيَۡستَۡخفُوْا ِمۡنهُو أََال ِحيَن يَۡستَۡغُشوَن ثِيَابَهُۡم أََالٓ إِنَّهُۡم  ﴿
ُدوِر  وَن َوَما يُۡعلِنُوَنو إِنَّهُۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ﴾ ٥يَۡعلَُم َما يُِسرُّ

  
 اآلية. –( أال إنهم يثنون صدورهم )  :قوله تعالى

ك�ان أن�اس يس�تحيون  :«ق�ال ﴾أال إنهم يثنون ص�دورهم ﴿:عباس في قوله عن ابنوى البخاري ر ]ك[ .614
(وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم،أن يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء

1463F

1464(«.  
كي ال ثنى صدره ل �كان أحدهم إذا مر بالنبي  :«قال وأخرج ابن جرير وغيره عن عبد هللا بن شداد  .615

 ».)1464F1465( يراه فنزلت
 
 ]تعليق[
(نزل�ت بع�د س�ورة ي�ونس 123فمدني�ة وآياته�ا  114و 17و 12 :إال اآلي�ات،سورة هود مكي�ة 

1465F

. وه�ي ك�ذلك مث�ل مك�ي )1466
 .اآليات حيث اهتمت بشأن العقيدة ولكنها أطالت في ذكر قصص األنبياء ال سيما نبي هللا نوح

 . ﴾خفوا منهيسأال إنهم يثنون صدورهم ل ﴿هللا تعالى  وقد ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول قول 
فبين هللا ،األول في بعض الصحابة الذين كانوا يتحرج�ون م�ن كش�ف الع�ورة ف�ي قض�اء الحاج�ة ومجامع�ة النس�اء :األول 

 في سترتهم ويعلم سرهم وعالنيتهم. أوء في خلوتهم اتعالى لهم أنه يراهم سو
ثنى صدره عن الشيء إذا ازور وانحرف عنه، فيكون في قال ي.كونهم يثنون صدورهممن  بيان لحال المشركين :والثاني 

 الكالم كناية عن اإلعراض ألن من عارض عن الشيء ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه.
 بحي�ث يك�ون ذل�ك مخفي�اً مس�توراً فيه�ا �وقيل معناه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر واإلعراض عن الحق وعداوة النب�ي 

كما تعطف الثياب على ما فيه�ا م�ن األش�ياء المس�تورة، فيك�ون ف�ي الك�الم كناي�ة ع�ن اإلخف�اء لم�ا يعتقدون�ه م�ن الك�ف كم�ا ك�ان دأب 
(المنافقين

1466F

1467(. 
1467F("  �كي ال يراه النبي ،وقد اختصر المؤلف الرواية هنا وعند ابن جرير "ثَنَى صدره، وتغشَّى بثوبه 

1468( . 
وطأط�أ ،بعض المنافقين كان إذا مّر برسول هللا صلّى ّهللا عليه وس�لّم ثن�ى ص�دره وظهره نزلت في« :وفي رواية الثعلبي 

(وتغّشى ثوبه كي ال يراه النبي (صلى ّهللا عليه وسلم)،رأسه
1468F

1469(«. 
 وسياق اآليات هو سياق المكي ال المدني. وهللا تعالى أعلم.،يعكر على هذا أن السورة مكية :قلت 
 .اآلية غير ما ذكره المؤلف رحمه هللا وقد جاء في سبب نزول هذه 
كان يج�الس رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه ،نزلت في األخ�نس ب�ن ش�ريق« :عن ابن عباس :أبو حيانقاله ما  :فالسبب الثالث 

(وسلّم ويحلف أنه ليحبه ويضمر خالف ما يظهر
1469F

1470(«. 
 أنها في بعض المنافقين وذكرت رواية الثعلبي الواردة في ذلك. :والرابع 
وثنين�ا ،واستغش�ينا ثيابنا،وأرخين�ا ستورنا،إذا أغلقن�ا أبوابنا ق�الواف�ي طائف�ة « :وقي�ل: ق�الذكره كذلك أبو حيان  :والخامس 

(ذكره الزجاج ؟على عداوته كيف يعلم بنا،صدورنا
1470F

1471(«. 
رس�وله وهللا وإن ك�ان س�ياق اآلي�ات ي�دل عل�ى أنه�ا نزل�ت ف�ي ع�داوة الكف�ار ل و.قلت: أصح هذه األس�باب الس�بب األول 

 تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
يظن�ون أن�ه تخف�ى عل�ى آل ،والمؤمنين �أخبر عن معاداة المشركين للنب�ي  :القرطبيقال و﴾أالَ إِنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ﴿

 تى ال يفتضح أمرهم.يريدون بذلك أن يستخفوا من هللا ح،أحوالهم والمعنى إنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين
 .أي حين يتغطون بعيابهم﴾أَال حين يستغشون ثيابهم  ﴿
ال تظن�وا ان تغطي�تكم وتس�تركم تحج�بكم  :وك�أن اآلي�ة تق�ول،يعلم تعالى م�ا يُبطن�ون وم�ا يُظهرون :أي ﴾يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴿

_______________ 
 11/ 185) تفسير الطبري 4405ح(1723/4صحيح البخاري  )1464(
 مرسل وفي إسناده سنيد 11/ 183تفسير ابن جرير  )1465(
 )312/ 17مفاتيح الغيب ()1466( 
هـ) عني 1307البخاري القِنَّوجي (المتوفى: لمؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني ) ا140/ 6فتح البيان في مقاصد القرآن ()1467( 

 15م عدد األجزاء:  1992 هـ  1412بَيروت عام النشر:  –بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري الناشر: الَمكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّْشر، َصيَدا 
 )234/ 15جامع البيان (تفسير الطبري) ()1468( 
 )157/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1469( 
 )165/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1470( 
 )165/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1471( 



)261( 

 

 ال تخفى عليه خافية من أحوالكم.،بل هللا يعلم سرائركم وظواهركم،عن هللا
(أي عالم بما في القلوب﴾نه عليم بذات الصدور ﴿إ

1471F

1472(. 
  
 

ۡرنَا َعۡنهُُم ٱۡلَعَذاَب إِلَٰىٓ  ﴿ ةٖ َولَئِۡن أَخَّ ۡعُدوَدةٖ  أُمَّ ا  لَّيَقُولُنَّ َما يَۡحبُِسهُۗٓۥ  مَّ أََال يَۡوَم يَۡأتِيِهۡم لَۡيَس َمۡصُروفًا َعۡنهُۡم َوَحاَق بِِهم مَّ
 ﴾ ۸ َكانُوْا بِهِۦ يَۡستَۡهِزُءونَ 

 
 .اآلية ) –( ولئن أخرنا عنهم العذاب  :قوله تعالى

إن الس�اعة ق�د  :ن�اسق�ال  ﴾اقت�رب للن�اس حس�ابهم  ﴿:لم�ا ن�زل :«قال  عن قتادةوأخرج ابن أبي حاتم  .616
أت��ى أم��ر هللا ف��ال  ﴿:فأنزل هللا،ثم ع��ادوا إل��ى أعم��الهم أعم��ال الس��وء،اقترب��ت فتن��اهوا فتن��اهى الق��وم قل��يالً 

 ﴿:فأنزل هللا،ناس: هذا أمر هللا قد أتى فتناهى الق�وم ث�م ع�ادوا إل�ى مك�رهم مك�ر الس�وءقال و ﴾تستعجلوه 
(ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

1472F

 .»ـ  اآلية﴾)1473
(جريج مثله عن ابنوأخرج ابن جرير  .617

1473F

1474(. 
 
 ]تعليق[
والم��راد ،�ب��ة دع��وة النب��ي وهو ي��دل عل��ى عن��اد ق��ريش ع��ن إجا،ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا س��بباً واح��داً لن��زول ه��ذه اآلي��ة 
وهذا قري�ب م�ن قول�ه ،فيخبر هللا تعالى أنه لو أخر عنهم العذاب إلى أجل معلوم فسيقولون أي شيء يحبسه عنا.يعنى األجل ﴾ باألمة﴿

 وهللا تعالى أعلم.﴾ويستعجلونك بالعذاب ﴿تعالى 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ى مدة من الزمن قليلةأي إِل﴾ولئن أخرنا عنهم العذاب إِلى أمة معدودة ﴿
 .؟أي ليقولُن استهزاء ما يمنعه من النزول﴾ليقولُن ما يحبسه ﴿
 .أي أال فلينتبهوا فإِنه يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوعا عنهم﴾أال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم  ﴿
(أي نزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزءون ﴾وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون  ﴿

1474F

1475(. 
 

لَٰوةَ طََرفَِي ٱلنَّهَاِر َوُزلَفٗ  ﴿ َن َوأَقِِم ٱلصَّ يِّ ا مِّ ِت يُۡذِهۡبَن ٱلسَّ ِكِريَن  ٴَ ٱلَّۡيِلو إِنَّ ٱۡلَحَسنَٰ لَِك ِذۡكَرٰى لِلذَّٰ  ﴾ ۱۱٤اِتو َذٰ
 

 .اآلية ) –( وأقم الصالة طرفي النهار  :قوله تعالى
ف�أخبره، ف�أنزل  �ف�أتى النب�ي ،ل�ةأن رج�الً أص�اب م�ن ام�رأة قب :«مس�عود  ع�ن اب�نوروى الشيخان  .618

 ؟أل�ي ه��ذه:الرج��لق�ال ف ﴾وأق�م الص�الة طرف��ي النه�ار وزلف��ا م�ن اللي��ل إن الحس�نات ي�ذهبن الس��يئات ﴿:هللا
(لجميع أمتي كلهم :«قال

1475F

1476(«. 
: إن ف��ي البي��ت أطي��ب فقل��ت،أتتن��ي ام��رأة تبت��اع تمرا :«ق��ال اليس��ر  ع��ن أب��يوأخ��رج الترم��ذي وغي��ره  .619

أخلف�ت غازي�ا  :«قال ف،ف�ذكرت ذل�ك ل�ه �فأتيت رسول هللا ،أهويت إليها فقبلتهاف،فدخلت معي البيت،منه
ـ إل�ى ﴾�وأق�م الص�الة طرف�ي النه�ار ﴿:وأطرق طويال حتى أوحى هللا إليه .»في سبيل هللا في أهله بمثل هذا

(للذاكرين ﴿:قوله
1476F

1477(﴾«. 
(وورد نحوه من حديث أبي أمامة .620

1477F

1478( . 
(ومعاذ بن جبل .621

1478F

1479(. 
(وابن عباس .622

1479F

1480(. 
_______________ 

 )24/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1472( 
 مرسل )1473(
 مرسل ضعيف اإلسناد 75/14تفسير الطبري  )1474(
 )25/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1475( 
)وأحمد   في المسند 1398ح( 447/1)وابن ماجة 3113ح( 291/5)والترمذي 4468ح( 160/4وأبو داود  2763ح 2115/4)ومسلم 503ح(  196/1أخرجه البخاري )1476(

)والبيهق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى 7326ح( 318/4) س�نن النس�ائي الكب�رى 312ح(161/1)واب�ن خزيم�ة ف�ي ص�حيحة 1729ح( 18/5) وابن حبان في صحيحه 4094ح(430/1
 )غيرهم 285ح( 37) مسند الطيالسي 10482ح(207/10) المعجم الكبير 5240ح(156/9)مسند أبي يعلى 16861ح( 241/8

)وقال: حسن صحيح وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره قلت:حديثه هذا حسن. قال اإلمام الترمذي ح�دثنا عب�د 3115ح( 292/5سنن الترمذي  137/12تفسير الطبري  )1477(
 به.–نا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد هللا بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر هللا بن عبد الرحمن أخبر

 )7675ح(160/8المعجم الكبير  )1478(
 4/ 318الكب�رى )س�نن النس�ائي 4ح( 134/1)سنن الدارقطني 605ح( 125/1)سنن البيهقي الكبرى 471ح( 229/1)مستدرك الحاكم 22165ح(  244/5مسند أحمد    )1479(

 )من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم درك معاذا 110ح(67)المنتخب 7328ح(
والطبران�ي ف�ي الكبي�ر  145/1)وفي إسناده عبد هللا  بن مسلم بن هرمز المكي ض�عيف،وله ش�اهد بس�ياق أط�ول عن�د أحم�د ف�ي المس�ند 12495ح( 67/12المعجم الكبير  )1480(

أن رج�الً ج�اء إل�ى عم�ر ق�ال: ام�رأة ج�اءت تبايع�ه  :«وفي إسناده على بن زيد بن ج�دعان وفي�ه مق�ال مع�روف ولفظ�ه 723/2د مسند الحارث وبغية الباحث في زوائ 215/12
لها مغيبة في سبيل هللا  قال: فقال أله فقال: لعفأدخلتها الدولح فاصبت منها ما دون الجماع فقال: ويحك لعلها مغيبة في سبيل هللا ؟ قال: نعم قال: فائت أبا بكر فسأله،قال: فأتاه فس

 



)262( 
 .دهوبري .623
(وغيرهم .624

1480F

 وقد استوفيت أحاديثهم في ترجمان القرآن. )1481
 
 ]تعليق[
ولقائل أن يقول بأنه سبب واحد فيحمل الرجل المبهم الرواية األول�ى عل�ى أن�ه ،ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول اآلية 

 أبو اليسر في الرواية األخرى.
1481F(.عب بن عمرو األنصاريلكن أبو اليسر الصحابي المذكور في الرواية الثانية هو ك 

1482( 
 نزلت في نبهان التمار.  :أبو حيانقال لكن  

 قلت: يحتمل أن تكون نزلت فيهما معاً وهللا تعالى أعلم. 
واآلية تدل على عظم قدر الصالة وأنها كفارة للسيئات وقد جاء عدة أحاديث في فضائل الصالة وتكفيرها للسئيات مثل  

"مثل أمتي مثل نهر يغتسل منه خمس مرات فما عسى أن يبقين عليه من : قال عليه و سلم عن النبي صلى هللا :عن أنس �قوله 
يقوم إلى الوضوء فيغسل يديه فتتناثر كل خطيئة مس بها يديه و يمضمض فتتناثر كل خطيئة تكلم بها لسانه ثم يغسل وجهه  ؟درنه

ئة سمعت بها أذناه ثم يغسل قدميه فتتناثر كل خطيئة مشت بها فتتناثر كل خطيئة نظرت بها عيناه ثم يمسح رأسه فتتناثر كل خطي
(قدماه

1482F

1483(«. 
 بالحد وهللا تعالى أعلم. أوأما الكبائر فإنما تكفر بالتوبة  .وقد ذكر العلماء أن هذه اآلية خاصة بما يكون من صغائر الذنوب 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألنهما ،والمراد صالة الصبح والعصر،أول النهار وآخره،وبة على تمامها وكمالهاأي أقم الصالة المكت ﴾وأقم الصالةَ طرفى النهار  ﴿

 .طرفا النهار
 والمراد بهما المغرب والعشاء،أي ساعاتي منه قريبة من النهار ﴾وُزلَفا من الليل ﴿
لحديث (الصلواُت ،صغائرومنها (الصلوات الخمس ) تكفر الذنوب ال،أي إِن األعمال الصالحة ﴾اِن الحسناِت يُذهبن السيئات  ﴿

وهذا ،واستدلوا على ذلك بسبب النزول،المفسرون: المراد بالحسنات الصلواُت الخمسُ قال الخمُس كفارة لما بينها ما أجتُنبت الكبائر 
كما جاء  المعنى إِن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة: قالواألظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث ،قول الجمهور

 .في الحديث (ما من مسلم يُذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إِال ُغفر له)
(عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين،أي ذلك المذكور من االستقامة والمحافظة على الصالة ﴾ذلك ذكرى للذاكرين ﴿

1483F

1484(. 
 انتهت سورة هود

 
 

 ُسوَرةُ يُوُسفَ 
 
  

فِلِيَن أوۡ قََصِص بَِمآ ٱلۡ نَۡحُن نَقُصُّ َعلَۡيَك أَۡحَسَن  ﴿ َذا ٱۡلقُۡرَءاَن َوإِن ُكنَت ِمن قَۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَغٰ  ﴾ ۳َحۡينَآ إِلَۡيَك هَٰ
 

 .اآلية ) –( نحن نقص عليك أحسن القصص  :قوله تعالى
ي�ا ق�الوا: ف،الق�رآن ف�تاله عل�يهم زمانا �أن�زل عل�ى النب�ي  :«قال بن أبي وقاص  عن سعدروى الحاكم وغيره  .625

(ـ اآلية﴾هللا  نزل أحسن الحديث  ﴿:حدثتنا فنزل ل هللا لورسو
1484F

يا رسول هللا  ل�و ذكرتن�ا : قالواف.زاد ابن أبي حاتم )1485
 .»ـ اآلية ﴾ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم  ﴿:فأنزل هللا

 حس�ننح�ن نق�ص علي�ك أ ﴿:فنزل،يا رسول هللا  لو قصص�ت علين�ا قالوا «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  .626
1485F﴾.القصص

1486)  

___________________ 
ـ اآلية فقال يا رسول هللا  ): وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر (فقال له مثل ذلك فقال: لعلها مغيبة في سبيل هللا ؟ ونزل القرآن   �مثل قول عمر،ثم أتى النبي  

 » صدق عمر  �نعمة عين بل للناس عامة،فقال رسول هللا  ألي خاصة أم للناس عامة،فضرب عمر صدره بيده فقال: ال وال
في حاجة فأذن له،فانطلق ف�ي ي�وم مطير،ف�إذا ب�المرأة عل�ى غ�دير م�اء   �كان تحته امرأة،فاستأذن النبي   �أن رجالً من اصحاب النبي   :«وله شاهد آخر عند البزار بلفظ    

: ص�ل أرب�ع ركع�ات ف�أنزل هللا  تب�ارك   �ف�ذكر ذل�ك ل�ه،فقال ل�ه النب�ي    �رك ذكره فإذا هو هدبة،فقام فأتى النب�ي  تغتسل، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يح
 ـ اآلية رواه البزار ورجاله رجال الصحيح): وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات (وتعالى 

 حمد وغيره بسند فيه ليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه،لكنه يصلح للشواهد وليس فيه ذكر سبب النزولكذلك روى عن واثلة بن األسقع عند أ )1481(
 ) 537/ 2سير أعالم النبالء ()1482( 
 )13/ 7مسند أبي يعلى ـ محقق ()1483( 
 )44/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1484( 
ليس فيه تعرض لذكر آية سورة يوسف التى ذكر الحديث من أجله�ا،وهي عن�د اب�ن حب�ان وغي�ره ع�ن ما ذكره المؤلف رحمه هللا فيه قصور عن ذكر السبب فإن ما ذكره  )1485(

إل�ى  ): ال�ر تل�ك آي�ات الكت�اب المب�ين (فتال عليهم زمانا،فقالوا:يا رس�ول هللا ل�و  قصص�ت علين�ا؟ ف�أنزل هللا   �أنزل القرآن على رسول هللا     :«مصعب بن سعد عن أبيه قال 
) تفس�ير 6209ح(92/14زمانا،فق�الوا: ي�ا رس�ول هللا ل�و ح�دثتنا ـ�ـ الح�ديثانظر ص�حيح اب�ن حب�ان     �فتاله�ا عل�يهم رس�ول هللا     )ص علي�ك أحس�ن القص�ص : نحن نق�(قوله 

) قل�ت: 740ح(87/2ى )مسند أبي يعل1153ح( 352/3) مسند البزار 1069ح(265/3)وقال: صحيح اإلسناد،  المختارة 3319ح( 376/2مستدرك الحاكم  150/12الطبري 
أخبرنا عبد هللا ب�ن محم�د األزدي ق�ال  إسناده صحيح وله شاهد مرسل ال بأس به عند الطبري في التفسير وأبي نعيم في الحلية عن عون بن عبد هللا  نحوه. قال اإلمام ابن حبان:

 به —عمرو بن قيس المالئي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن محمد القرشي قال حدثنا خالد الصفار عن
 صحيح اإلسناد وروي عن عمرو بن قيس الراوي عن ابن عباس مرسال ويشهد له ما قبله.  150/12تفسير الطبري  )1486(



)263( 

 

(وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله .627
1486F

1487(. 
 
 ]تعليق[
وهي قص�ة فيه�ا ،سورة يوسف من السور المكية التي عنيت بذكر قصة واحدة وهي قص�ة يوس�ف علي�ه الص�الة والس�الم 

كما ألم�ح الح�ق ،ليه السالممن قومه من التنكيل الذي مثل في يوسف ع �من العبر والعظات الكثير وفيها إشارة إلى ما سيلقاه النبي 
 سبحانه لنبيه بقضية اإلحسان الذي اتبعه يوسف مع إخواته وأبوية وعزيز مصر وامرأته وكذلك صاحبي السجن.

: ق�الوقد ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً لنزول هذه السورة وفيها سبب آخر وه�و م�ا رواه الض�حاك ع�ن اب�ن عب�اس  
إِن�ا .ال�ر تل�ك آي�ات الكت�اب المب�ين ﴿فأنزل هللا ع�ز وج�ل ،حدثنا ع�ن أم�ر يعق�وب وول�ده وش�أن يوس�ف :قالواف،�سألت اليهود النبي «

1487F(.»ولو أنزلته بغير العربية ما فهمتموه،وأنتم قوم عرب،واِإلنجيل بالسريانية،وذلك أن التوراة بالعبرانية﴾أنزلناه قرآنا عربياً 

1488(   
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز،زإشارة إلى اإلعجا ﴾الر ﴿
الس�اطع ف�ي حجج�ه ،أي تل�ك اآلي�ات الت�ي أنزل�ت إلي�ك أيه�ا الرس�ول ه�ي آي�ات الكت�اب المعج�ز ف�ي بيانه ﴾تلك آيات الكتاب المبين  ﴿

 .وال تلتبس دقائقه،الذي ال تشتبه حقائقه،الواضح في معانيه،وبراهينه
 .أي أنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفا من هذه األحرف العربية ﴾ إنا أنزلناه قرآنا عربياً  ﴿
وإنما ه��و إل��ه ،ليس بش��را،أي لك��ى تعقل��وا وت��دركوا أن ال��ذي يص��نع م��ن الكلم��ات العادي��ة ف��ي ه��ذا الكت��اب المعج��ز ﴾لعلك��م تعقل��ون  ﴿

 .وهذا الكالم وحي منزل من رب العالمين،قدير
 .وأحسن بيان،بأصدق كالم،ونروي لك أخبار األمم السابقة،ن نحدثك يا محمدأي نح ﴾نحن نقص عليك أحسن القصص  ﴿
 .المعجز،أي بإيحائنا إليك هذا القرآن ﴾بما أوحينا إليك هذا القرآن  ﴿
م ل،أي وإن الحال والشأن أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة ﴾وإن كنَت من قبلِه لمن الغافلين  ﴿

(ألنك أمي ال تقرأ وال تكتب،ولم تقرع سمعك،تخطر ببالك
1488F

1489(. 
 انتهت سورة يوسف

 
 الرعدُسوَرةُ 

 
 

ُ يَۡعلَُم َما تَۡحِمُل ُكلُّ أُنثَٰى َوَما تَِغيُض ٱۡألَۡرَحاُم َوَما تَۡزَداُدو َوُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَداٍر  ﴿  ﴾  ۸ٱلَّ
 

 .اآلية – أنثى) ( هللا يعلم ما تحمل كل :قوله تعالى
أن أرب�د ب�ن ق�يس وع�امر ب�ن الطفي�ل ق�دما المدين�ة عل�ى  :«عب�اس  ع�ن اب�نأخرج الطبراني وغيره  .628

  .»ل�ك م�ا للمس�لمين وعلي�ك م�ا عل�يهم :«قالعامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال ف،�رسول هللا 
ع�امر ألرب�د إن�ي أش�غل : ق�الفخرج�ا ف .»ليس ذلك ل�ك وال لقوم�ك :«قال أتجعل لي األمر من بعدك؟ : قال

فق�ام مع�ه ووق�ف ،عامر يا محمد قم مع�ي أكلمك: قالعنك وجه محمد بالحديث فاضربه بالسيف، فرجعا ف
ف�رآه فانص�رف  �فلما وض�ع ي�ده عل�ى ق�ائم الس�يف يبس�ت والتف�ت رس�ول هللا ،يكلمه وسل أربد الس�يف

هللا  يعلم م�ا تحم�ل ك�ل  ﴿:فأنزل هللا،فقتلتهفخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل هللا  على أربد صاعقة ،عنهما
(شديد المحال﴿:ـ إلى قوله﴾أنثى 

1489F

1490(﴾«. 
 

 ]تعليق[ 
من تقري�ر " الوحداني�ة " و " الرس�الة " و " ،التي تتناول المقاصد األساسية للسور المكية،سورة الرعد من السور المكية 

(البعث والجزاء " ودفع الشبه التي يثيرها المشركون
1490F

1491(. 
واآلية إخبار عن علم هللا تعالى بما في أرح�ام األمه�ات بم�ا ه�و ،ذكر المؤلف سبباً واحداً للنزول وهوضعيف اإلسنادوقد  

 مؤمناً فسبحان الذي وسع علمه كل شيء. أوسعيداً كافراً  أم أنثى بل يعلم سبحانه كونه شقياً  أوأكبر من كونه ذكر 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
حس�ن ل�و  ؟ن�اقص أم ت�ام  ؟أنث�ى أم ه�ل ه�و ذك�ر ،أي هللا وحده الذي يعلم ما تحمل�ه ك�ل أنث�ى ف�ي بطنها ﴾أنثى  هللا يعلم ما تحمل كل﴿

 .قبيح

_______________ 
 لم أجده في الكتب المسنده )1487(
 )177/ 4زاد المسير ()1488( 
 )47/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1489( 
 )وفي إسناده عبد هللا وعبد الرحمن ابنا زيد بن أسلم وهما ضعيفان وسياقه أطول مما ذكره المؤلف رحمه هللا  10760ح( 312/10)المعجم الكبير 9127ح( 60/9المعجم األوسط  )1490(
 )70/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1491( 



)264( 
 أي وما تنقصه األرحام بإلقاء الجنين قبل تمامه ﴾وما تغيض األرحام  ﴿
وما ت�زداد بالوض�ع ألكث�ر ،ش�هرما تغيض بالوض�ع ألق�ل م�ن تس�عة أ :ابن عباسقال ،وما تزداد على األشهر التسعة أي﴾وما تزداد ﴿

 .الولد التام :وباالزدياد،السقط الناقص :المراد بالغيض :وقيل،من تسعة أشهر
 .ال يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة،أي كل شيء من األشياء عند هللا تعالى بقدر محدود ﴾وكل شيء عنده بمقدار  ﴿
 .ال يخفى عليه شيء،فعلمه تعالى شامل للخفى والمرئي،هدا منظوراأي ما غاب عن الحس وما كان مشا ﴾عالم الغيب والشهادة  ﴿
(المنزه عن المشابهة والمماثلة،المستعلي على كل شيء بقدرته،أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ﴾الكبير المتعال  ﴿

1491F

1492(. 
 

ٓئَِكةُ ِمۡن ِخيفَتِهِۦ َويُۡرِسُل ٱل ﴿ ۡعُد بَِحۡمِدهِۦ َوٱۡلَملَٰ ِ َوهَُو َويَُسبُِّح ٱلرَّ ِدلُوَن فِي ٱلَّ ِعَق فَيُِصيُب بِهَا َمن يََشآُء َوهُۡم يَُجٰ َوٰ صَّ
 ﴾ ۱۳َشِديُد ٱۡلِمَحاِل 

 
  .اآلية – ( ويسبح الرعد بحمده) :قوله تعالى

رجالً من أص�حابه إل�ى رج�ل م�ن عظم�اء  �بعث رسول هللا  :«قال وأخرج النسائي والبزارعن أنس  .629
 أوم�ن فض��ة  أوم��ن نح�اس  أوإي�ش رب��ك ال�ذي ت�دعوني إلي��ه أم�ن حدي�د : ق�الف،إل��ى هللا الجاهلي�ة ي�دعوه

 :(ونزلت هذه اآلية،فأرسل هللا  عليه صاعقة فأحرقته،فأعاد الثانية والثالثة،فأخبره �فأتى النبي ،ذهب؟
 )1492F1493(.»إلى آخرها  )ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 

 
 ]تعليق[
 زول هذه اآلية، وقد ورد فيها غير ما ذكر المؤلف.ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً لن 
فأرسل هللا علي�ه ص�اعقة فأهلكت�ه، ف�أنزل  ،�ذكر لنا أن رجال أنكر القرآن وكّذب النبيَّ : قالفروى ابن جرير عن قتادة  

1493F(﴾وهم يجادلون في هللا، وهو شديد المحال﴿هللا عز وجل فيه:

1494(. 
 ﴾ويرسل الصواعق فيصيب به�ا م�ن يش�اء﴿نزلت يعني قوله:: قالن جريو وسبب ثالث ما أخرجه كذلك ابن جرير عن اب 

ع�امر: ي�ا محم�د أأس�لم وأك�ون ق�ال ف ،�في أربد أخي لبيد بن ربيعة، ألنه قدم أربُد وعامُر بن الطفيل بن مالك بن جعفر عل�ى النب�ي 
"أعطي�ك أعن�ة الخي�ل ق�ال: فم�ا ذاك؟ : ق�الال! : ق�الفأكون على أهل الَوبَر وأنَت عل�ى أه�ل الم�َدِر؟ : قالال! : قالالخليفة من بعدك؟ 

ألربد: إّما قال ليست أِعنّة الخيل بيدي؟ أما وهللا ألمألنها عليك خيال ورجاال من بني عامر !  أو: قالتقاتل عليها، فإنك رجل فارس. 
اب�ن الطفي�ل: ي�ا محم�د إن ل�ي إلي�ك ق�ال أن تكفينيه وأضربه بالس�يف، وإم�ا أن أكفيك�ه وتض�ربه بالس�يف ال أرب�د: اكفني�ه وأض�ربه. ف

"ادن" حتى وضع يدي�ه عل�ى ركبتي�ه وَحنَ�ى علي�ه، واس�تّل أرب�د الس�يف، فاس�تلَّ من�ه :�اْدُن! فلم يزل يدنو ويقول النبي : قالحاجة. 
فأحرقت�ه، ف�ذلك ق�ول بَريقه تعّوذ بآية كان يتعّوذ بها، فيبَِس�ت ي�ُد أرب�د عل�ى الس�يف، فبع�ث هللا علي�ه ص�اعقة  �قليال فلما رأى النبي 

 أخيه:
َماك َواألَسِد...  أَْخَشى َعلَى أَْربََد الُحتُوف َوال... أَْرهَُب نَْوَء السِّ

عنِي اْلبَْرُق والّصَواِعُق بال... فَاِرس يَْوَم الَكِريهَِة النَُّجدِ  (فَجَّ
1494F

1495(. 
وآخ�ر أراد أن يفت�ك  �ذب ب�النبي وهذه األسباب محتملة من عموم اآلية فنزلت في رجل جحد وجود هللا ورج�ل ك� :قلت 

 .ء عن نبيه ويحاربون أعداءهوالس فعونل جنود ال يعلمهم إال هو يدفنزلت اآلية مبينة أن ،�بالنبي 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .يهلك بها من شاء،أي يرسل الصواعق المدمرة نقمة ﴾ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴿
 .وفي قدرته على البعث،ر مكة يجادلون في وجود هللا ووحدانيتهأي وكفا﴾وهم يجادلون في هللا  ﴿
(القادر على االنتقام ممن عصاه،أي وهو تعالى شديد القوة والبطش والنكال ﴾وهو شديد المحال  ﴿

1495F

1496(. 
 

ِ ٱۡألَۡمُر َجِميًعۗا أَفَلَۡم يَاْيۡ ُكلَِّم بِِه ٱۡلَموۡ  أوۡ قُطَِّعۡت بِِه ٱۡألَۡرُض  أوۡ ُسيَِّرۡت بِِه ٱۡلِجبَاُل ا َولَۡو أَنَّ قُۡرَءانٗ  ﴿ َّ ِس ٱلَِّذيَن  ٴَ تَٰىۗ بَل لِّ
ُ لَهََدى ٱلنَّاَس َجِميعٗ  ا تَُحلُّ قَِريبٗ  أوۡ بُهُم بَِما َصنَُعوْا قَاِرَعةٌ ۗا َوَال يََزاُل ٱلَِّذيَن َكفَُروْا تُِصيَءاَمنُٓوْا أَن لَّۡو يََشآُء ٱلَّ

ن َداِرِهۡم َحتَّٰى يَۡأتِ  َ َال يُۡخلُِف ٱۡلِميَعاَد َي َوۡعُد مِّ ِو إِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۳۱ٱلَّ
 

 .اآلية – ( ولو أن قرءانا سيرت به الجبال) :قوله تعالى
إن ك�ان كم�ا تق�ول فأرن�ا أش�ياخنا األول  �للنب�ي  ق�الوا «: ق�العب�اس  عن اب�نوأخرج الطبراني وغيره  .630

ول�و أن قرآن�ا س�يرت ب�ه  ﴿:فنزلت،لت�ي ق�د ض�متناجب�ال مك�ة ا نكلمهم من الموتى وأفسح لن�ا ه�ذه الجب�ال

_______________ 
 )72/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1492( 
 )في إسناده على بن أبي سارة تفرد به وهو  ضعيف3468ح( 183/6) مسند أبي يعلى 11259ح(370/6سنن النسائي الكبرى  97/3المعجم األوسط  )1493(
 )393/ 16جامع البيان (تفسير الطبري) ()1494( 
 )393/ 16جامع البيان (تفسير الطبري) ()1495( 
 )73/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1496( 
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 .)1496F1497(»ـ اآلية﴾الجبال 
ل�و س�يرت لن�ا جب�ال مك�ة حت�ى  �للنب�ي     ق�الوا «:ق�الوأخرج بن أبي حاتم وابن مردويه عنعطية العوفي  ]ك[ .631

أحيي�ت لن�ا الم�وتى  كم�ا ك�ان  أو،كم�ا ك�ان س�ليمان يقط�ع لقوم�ه ب�الريح األرضقطع�ت لن�ا  أو،تتسع فنح�رث فيه�ا
 )1497F1498(.»ـ اآلية﴾ولو أن قرآنا  ﴿:فأنزل هللا،يسى يحيي الموتىع

 ]تعليق[
وهو أن المش�ركين اقترح�وا عل�ى النب�ي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين وكل منها شاهد لآلخر ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

ات الت�ي اقترح�وا الق�رآن الك�ريم فأخبرهم هللا تعالى أن أعظ�م م�ن ه�ذه اآلي�،بعض اآليات التي يظنون أنه ال يقدر على المجئ بها،�
الذي أعجزهم أن يأتوا ولو بأقل سورة من مثله، وقد ذكر في سورة األسراء وغير ما سورة من القرآن قريب م�ن ه�ذا المعن�ى ال�ذي 

 إلى آخر اآليات من سورة اإلسراء. ---﴾ ينبوعا  األرضلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من  قالواو ﴿هنا كما في قوله تعالى 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وزعزعت عن أماكنها،سيرت بتالوته الجبال،أي لو كان كتاب من الكتب المنزلة ﴾ولو أن قرآنا سيرت به الجبال  ﴿
 .حتى تتصدع وتصير قطعاً  األرضشققت به  أي ﴾ األرضقطعت به  أو ﴿
 :وجواب [ ل�و ] مح�ذوف تق�ديره، بتالوت�ه عليه�ابع�د أن أحياه�ا هللا،أي خوطبت به الموتى حتى أجاب�ت وتكلمت ﴾كلم به الموتى  أو﴿

تق��ديره " لم��ا آَمن��وا " لغل��وهم ف��ي  :الزج��اجق��ال ونهاي��ة ف��ي االن��ذار والتخوي��ف و،لكون��ه غاي��ة ف��ي الهداي��ة والتذكير،لك��ان ه��ذا القرآن
 .وتماديهم في الضالل والفساد،المكابرة والعناد

ولكن هللا ل�م يج�بهم إل�ى م�ا اقترح�وا ،قرآنا فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا الق�رآَنلو أن  :والمعنى،بل لإلضراب ﴾بل ل األمر جميعا  ﴿
(اقتراح أومن غير أن يكون ألحد عليه تحكم ،والفاعل لما يشاء منها،ألنه هو المالك لجميع األمور،من اآليات

1498F

1499(. 
 

جٗ أَۡرَسۡلنَا ُرُسٗال َولَقَۡد  ﴿ ن قَۡبلَِك َوَجَعۡلنَا لَهُۡم أَۡزَوٰ يَّٗةو ا وَ  مِّ ِۗ لُِكلِّ أََجلٖ  ٴَ َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن يَۡأتَِي بِ  ُذرِّ  ايٍَة إِالَّ بِإِۡذِن ٱلَّ
ِب يَۡمُحوْا ٱ ۳۸ِكتَاٞب  ُ َما يََشآُء َويُۡثبُِتۖ َوِعنَدهُۥٓ أُمُّ ٱۡلِكتَٰ  ﴾ ۳۹لَّ

 
 .آليةا— ( ولقد أرسلنا رسالً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) :قوله تعالى

وما كان لرسول أن يأتي بآي�ة  ﴿:قريش حين أنزلقالت  :«قال  عن مجاهد وأخرج ابن أبي حاتم  ]ك[ .632
يمح��و هللا م��ا يش��اء  ﴿:ف��أنزل هللا،م��ن ش��يء لق��د ف��رغ م��ن األمر م��ا ن��راك ي��ا محم��د تمل��ك )﴾إال ب��إذن هللا 

(ويثبت
1499F

1500(﴾«. 
 
 ]تعليق[
فيه بيان لكمال قدرة هللا تعالى ف�ي كتاب�ة مق�ادير الخالئ�ق فبي�ده األم�ر ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية و 

ولم أجد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكر المؤل�ف رحم�ه .وهو على كل شيء قدير،كله يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبته
 .هللا

 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
دون  ويثب�ت م�ا يش�اء منه�ا،وص�حف المالئك�ة الكرام،اء نسخه من الشرائع واألحكامينسخ هللا ما يش أي ﴾يمحوا هللا ما يشاء ويثبت  ﴿

وه�ذا ق�ول مجاه�د ايض�ا  (والس�عادة) فان�ه ق�د ف�رغ منه�ا ،والشقاء،والحياة،إال (الموت،ل هللا ما يشاء فينسخهديب :ابن عباسقال ،تغيير
لما روي ان ،إن المح�و واإلثب�ات ع�ام ف�ي جمي�ع األش�ياء :وقي�ل )إال الحياة والموت والشقاوة والس�عادة فانهم�ا ال يتغي�ران : قالحيث 

انك تمح��و م��ا تش��اء ف،ذنب��ا فامح��ه أو(الله��م إن كن��ت كتب��ت عل��ى ش��قوة  :عم��ر ب��ن الخط��اب ك��ان يط��وف بالبي��ت ويبك��ي ويق��ول
 .وقد رجحه ابو السعود وهو قول ابن مسعود ايضا،واجعله سعادة ومغفرة)،الكتاب أم وعندك ،وتثبت

(وهو (اللوح المحفوظ ) الذي كتب هللا فيه مقادير األشياِء كلها،اصل كل كتاب أي﴾الكتاب  أم وعنده  ﴿
1500F

1501(. 
 انتهت سورة الرعد

 
 
 

 اِهيمَ ُسوَرةُ إبر

_______________ 
 )وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان فيه ضعف ال يحتمل التفرد،وفيه أيضا بدعة ولم أجد له متابع12617ح( 109/12)المعجم الكبير 551ح( 556/9األحاديث المختارة  )1497(
 عطية ضعيف مع إرساله ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة )1498(
 )78/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1499( 
 نادمرسل منقطع اإلس 169/13تفسير الطبري   )1500(
 )80/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1501( 
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ِ ُكۡفرٗ  ﴿ لُوْا نِۡعَمَت ٱلَّ   ﴾  ۲۸َوأََحلُّوْا قَۡوَمهُۡم َداَر ٱۡلبََواِر ا أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن بَدَّ
 

 .اآلية – ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة هللا كفراً) :ىقوله تعال
ألم تر إلى الذين  :(نزلت هذه اآلية في الذين قتلوا يوم بدر «: قالبن يسار  عن عطاءوأخرج ابن جرير  .633

(ـ اآلية)بدلوا نعمة هللا كفرا 
1501F

1502(«. 
 ]تعليق[
ل اإلسناد وقد ذكر اإلمام اب�ن الج�وزي أن المش�ار ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو مرس 

 قال: إليهم في هذه اآلية سبعة ف
 .وعلي بن أبي طالب،روي عن عمر بن الخطاب،وبنو المغيرة،بنو أمية :أنهم األفجران من قريش :أحدها

 .رواه أبو الطُّفيل عن علي،أنهم منافقو قريش :والثاني
 .رواه أبو صالح عن ابن عباس،ء أهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إِلى بدرورؤسا،وبنو المغيرة،بنو أمية :والثالث
 .الضحاكقال وبه ،رواه عطاء عن ابن عباس،أهل مكة :والرابع

 .وابن زيد،جاهدقاله ،المشركون من أهل بدر :والخامس
 .وأبو مالك،سعيد بن جبيرقاله ،أنهم الذين قُتلوا ببدر من كفار قريش :والسادس
(الحسنقاله ،ا عامة في جميع المشركينأنه :والسابع

1502F

1503(. 
 األية عامة في كل من كفر نعمة هللا وجحدها من المشركين وهللا تعالى أعلم. :قلت 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ؟التكذيببالكفر و،الذين غيروا نعمة هللا أولئكاستفهام للتعجيب أي أال تعجب أيها السامع من  ﴾ألم تر الى الذين بدلوا نعمة هللا كفرا ﴿

وبعث ف�يهم محم�داً فً�ي فل�م يعرف�وا ق�در ه�ذه ،وجعل عيشهم ف�ي الس�عة،هم " كفار مكة " فقد أسكنهم هللا حرمه اآلمن :المفسرونقال 
 .فابتالهم هللا بالقحط والجدب،وكفروا به وكذبوه،النعمة

 ها تعالى بقوله: ثم فسر،بكفرهم وطغيانهم،أي أنزلوا قومهم دار الهالك ﴾وأحلوا قومهم دار البوار  ﴿
(وبئست جهنم مستقرا للكافرين،يذوقون سعيرها،أي احْلوهم في جهنم ﴾جهنم يصلونها وبئس القرار  ﴿

1503F

1504(. 
 انتهت سورة إبراهيم

 
 

 ُسوَرةُ الِحجر
 

  ﴾  ۲٤ِخِريَن  ٴۡ َولَقَۡد َعلِۡمنَا ٱۡلُمۡستَۡقِدِميَن ِمنُكۡم َولَقَۡد َعلِۡمنَا ٱۡلُمۡستَ  ﴿
     

 .ـ اآلية)ولقد علمنا  (:قوله تعالى
 �كان��ت ام��رأة تص��لي خل��ف رس��ول هللا  «: ق��العب��اس  ع��ن اب��نروى الترم��ذي والنس��ائي والح��اكم وغي��رهم  .634

ويس�تأخر بعض�هم حت�ى ،فكان بعض القوم يتقدم حتى يك�ون ف�ي الص�ف األول ل�ئال يراها،حسناء من أحسن الناس
ولق�د علمن�ا المس�تقدمين م�نكم ولق�د علمن�ا  ﴿:فأنزل هللا،ف�إذا رك�ع نظ�ر م�ن تح�ت إبطي�ه،يكون في الص�ف المؤخر

(المستأخرين
1504F

1505(﴾«. 
ولق�د علمن�ا المس�تقدمين  ﴿:أن�ه س�أل س�هل ب�ن حني�ف األنص�اري :«وأخرج ابن مردويه عنداود بن صالح  ]ك[ .635

(ال ولكنها في صفوف الصالة: قال ؟أنزلت في سبيل هللا ﴾ منكم ولقد علمنا المستأخرين
1505F

1506(«. 
 ]تعليق[
وس�ميت ب�الحجر ل�ذكر أص�حاب الحج�ر وه�ي ق�وم ،سورة مكي�ة وق�د تق�دم الك�الم ع�ن أج�واء الس�ور المكية سورة الحجر 

 ثمود.
 .ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴿وقد ذكر المؤلف أثرين في قوله تعالى  

_______________ 
 مرسال 223/13تفسير ابن جرير  )1502(
 )362/ 4زاد المسير ()1503( 
 )87/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1504( 
يخرج�اه س�نن )وق�ال:  ص�حيح اإلس�ناد ول�م 3346ح( 384/2)المس�تدرك 401ح( 126/2)صحيح ابن حب�ان 1696ح( 97/3صحيح ابن خزيمة  26/14تفسير الطبري  )1505(

ث وقال: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو ب�ن مال�ك ع�ن أب�ي الج�وزاء نح�وه،ولم ي�ذكر في�ه ع�ن ب�ن عباس،وه�ذا أش�به أن يك�ون أص�ح م�ن ح�دي 296/5الترمذي 
) 4950ح(98/3س�نن البيهق�ي الكب�رى )2784ح( 1/ 305)مس�ند أحم�د   1046ح(332/1) سنن ابن ماحة  870ح(118/2)سنن النسائي 3122ح(296/5نوح،سنن الترمذي 

)قل�ت:جعفر ب�ن س�ليمان ل�يس بأفض�ل ح�اال م�ن ن�وح ب�ن ق�يس واألش�به أن تقب�ل 2712ح(354/1مس�ند الطيالس�ي  370/4)شعب اإليمان 12791ح( 12ج:171المعجم الكبير  
ب،وأيضا فال مانع من أن يتعمد بعض الش�باب م�ن الص�حابة فع�ل ذلك،وم�ا ورد زيادته،وقول ابن كثير فيه نكارة شديده ليس بشيء فإن اآلية نزلت في مكة قبل نزول آية الحجا

: إن (لجماع،ف��أنزل هللا  ف�ي ح�ديث عص�متهم ع�ن ص�غار ال�ذنوب ب�ل والكب�ائر وه�م أفض�ل الن�اس بع��د أنبي�اء هللا،وق�د ورد قريب�ا ذك�ر الرج�ل ال�ذي أص�اب م�ن الم�رأة م�ا دون ا
 من علمائنا الشيخ األلباني رحمه هللا  وقد رأيت تصحيحه بعد حكمي على الحديث،فانشرح الصدر لذلك وبال التوفيق.والحديث،قد صححه  )الحسنات يذهبن السيئات 

 لم أجده في الكتب المسنده  )1506(
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اإلم�ام القرطب�ي رحم�ه هللا ثماني�ة فق�د ذك�ر ،وهما يدالن على أن هذه اآلية نزلت في صفوف الصالة غير أن معناه�ا عام 
قت�ادة قال�ه و"المستأخرين" ال�ذين ل�م يخلق�وا بع�د ؛ ،"المستقدمين" في الخلق إلى اليوم :رحمه هللاقال ل في تدل على عموم اآلية فاأقو

"المستقدمين" م�ن  :ابن عباس والضحاك. الثالثقاله و"المستأخرين" األحياء ؛ ،"المستقدمين" األموات -وعكرمة وغيرهما. الثاني 
و"المس��تأخرين" ف��ي ،"المس��تقدمين" ف��ي الطاع��ة والخير -مجاه��د. الراب��ع قال��ه ؛  �و"المس��تأخرين" أم��ة محم��د ،تق��دم أم��ة محمد

س��عيد ب��ن قال��ه و"المس�تأخرين" فيه��ا ؛ ،"المس��تقدمين" ف��ي ص��فوف الحرب -الحس��ن وقت��ادة أيض�ا. الخ��امس قال��ه المعص�ية والش��ر ؛ 
"المس���تقدمين" أول  :القرظ���ي. الس��ابعقال��ه ،و"المس���تأخرين" م��ن ل���م يقتل،تقدمين" م��ن قت���ل ف��ي الجهاد"المس��� :المس��يب. الس��ادس

و"المستأخرين" فيها بس�بب النس�اء. وك�ل ،"المستقدمين" في صفوف الصالة :الشعبي. الثامنقال ،و"المستأخرين" آخر الخلق،الخلق
(م بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامةوعال،هذا معلوم هللا تعالى ؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم

1506F

1507(. 
وأخرج اإلمام الثعلبي في تفسيره سبباً آخر وإن كان يرجع معن�اه ك�ذلك إل�ى الح�رص عل�ى إدارك الص�فوف األول�ى ف�ي  

وكانت ،ي�هحّض رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم على الصف األّول في الصالة فازدحم الن�اس عل :الربيع بن أنسقال و: قالالصالة ف
(فأنزل هللا تعالى هذه اآلية،نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجد: قالوابنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد. ف

1507F

1508(. 
قلت: والراجح في هذه اآلية عمومه�ا فيش�مل الص�فوف األول�ى ويش�مل المس�تقدمين لك�ل طاع�ة والمس�تأخرين عنه�ا وهللا  

 .تعالى أعلم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .األموات منهم واألحياء،أي أحطنا علما بالخلق أجمعين ﴾ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين  ﴿
 أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء ﴾وإن ربك هو يحشرهم  ﴿
(عليم بخلقه،أي حكيم في صنعه ﴾إنه حكيم عليم  ﴿

1508F

1509(. 
 

تٖ إِنَّ  ﴿  ﴾ ٤٥ُعيُوٍن وَ  ٱۡلُمتَّقِيَن فِي َجنَّٰ
 

 .ـ اآلية)إن المتقين  :(قوله تعالى
(أخرج الثعلبي .636

1509F

ف�ر  ﴾وإن جه�نم لموع�دهم أجمع�ين  ﴿:لما س�مع قول�ه تع�الى :«عن سلمان الفارسي )1510
وإن  ﴿:يا رسول هللا أنزلت هذه اآلي�ة: قالفسأله ف �فجيء به للنبي ،ال يعقل ثالثة أيام هاربا من الخوف
إن المتق���ين ف���ي جن���ات  ﴿:ف��أنزل هللا،ي بعث��ك ب���الحق لق���د قطع���ت قلبيفوال���ذ ﴾جه��نم لموع���دهم أجمع���ين

(وعيون
1510F

1511(﴾«. 
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية ولم أجده عند الثعلبي في التفسير وأعلى كت�اب وج�دت األث�ر  

ظ العموم وهي بش�ارة للمتق�ين بم�ا س�يلقونه م�ن كرام�ة رب وعلى كل حال فإن اآلية واردة بلف،فيه هو تفسير القرطبي من غير إسناد
 العالمين نسأل هللا أن يجعلنا منهم ومعهم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
والعيون المتفج�رة بالم�اء ،لهم ف�ي اآلخ�رة البس�اتين الناض�رة،أي إن الذين اتق�وا الف�واحش والش�رك ﴾إن المتقين في جنات وعيون  ﴿ 

(والعسل،والخمر،السلسبيل
1511F

1512(. 
 

نًا َعلَٰى ُسُررٖ  ﴿ ۡن ِغلٍّ إِۡخَوٰ بِلِيَن  َونََزۡعنَا َما فِي ُصُدوِرِهم مِّ تَقَٰ  ﴾ ٤۷مُّ
 

 .ـ اآلية)ونزعنا ما في صدورهم من غل  :(قوله تعالى   
ونزعن�ا م�ا  ﴿أن ه�ذه اآلي�ة نزل�ت ف�ي أب�ي بك�ر وعم�ر :«ب�ن الحس�ين  ع�ن عل�يأخرج ابن أب�ي ح�اتم  .637

إن بني تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في ،غل الجاهليةقال:  ؟وأي غل :قيل ﴾صدورهم من غل 
فجعل علي يسخن يده فيكم�د به�ا ،فأخذت أبا بكر الخاصرة،فلما أسلم هؤالء القوم تحابوا،الجاهلية عداوة

_______________ 
 ) 19/ 10تفسير القرطبي ـ  ()1507( 
 )338/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1508( 
 )95/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1509( 
المؤلف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني  1488  2منصور عبد الملك بن أحمد بن إبراهيم الثعلبي وله تفسير اسمه الكشف والبيان انظر كشف الظنون/أبو  )1510(

 هـ)1067المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
ت�اريخ النش�ر:  نفس ت�رقيم ص�فحاتها، مث�ل: دار إحي�اء الت�راث العرب�ي، ودار العل�وم الحديث�ة، ودار الكت�ب العلمي�ة)بغداد (وصورتها ع�دة دور لبناني�ة، ب� -الناشر: مكتبة المثنى 

 هداية العارفين) 6، 5إيضاح المكنون، و  4، 3كشف الظنون، و2، 1( 6عدد األجزاء:  م1941
 )31/ 10لم أجده في الكتب المسنده في تفسير الثعلبيوهو عند القرطبي ( )1511(
 )97/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1512( 



)268( 
(فنزلت هذه اآلية،خاصرة أبي بكر

1512F

1513(«. 
 
 ]تعليق[
 .ا نزلت في أبي بكر وعمرذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً لنزول هذه اآلية وأنه 
وس�عد ب�ن أب�ي ،وعب�د ال�رحمن ب�ن عوف،والزبير،وطلحة،وعلي،وعثمان،وعمر،أب�و بكر :وقيل هم عشرة م�ن الص�حابة 

(أبو صالحقاله ،وعبد هللا بن مسعود،وسعيد بن زيد،وقاص
1513F

1514(. 
(وقيل هي وصف للمؤمنين عند دخولهم الجنة حيث ينزع هللا الغل من قلوبهم 

1514F

1515( . 
إخوان�ا  ﴿وإن كان ما ذكر من سبب النزول داخل في عم�وم اآلي�ة لكن�ه بعي�د لق�ول تع�الى ،ذا أقرب لسياق اآلياتوه :قلت 

 في اآلخرة وهللا تعالى أعلم. د به أن ينزع الغل من صدورهمفهذا يدل على أن المرا﴾على سرر متقابلين
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 والبغضاء والشحناء،من الحقد،قلوب أهل الجنة أي أزلنا ما في﴾ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴿
ال  :مجاه�دقال ،على س�رر متق�ابلين وجه�ا لوج�ه،أي حال كونهم إخوة متحابين ال يك�در ص�فوهم ش�يئ ﴾اخوانا على ُسرر متقابلين  ﴿

 والزبرجدمكللة بالدر والياقوت ،على سرر من ذهب :ابن عباسقال و،زيادة في اإلنس واإلكرام،ينظر بعُضهم إلى قفا بعض
 أي ال يصيبهم في الجنة إعياء وتعب﴾ال يمسهم فيها نصب ﴿
(ألنها دار الصفاء والسرور،وبقاؤهم دائم،نعيمهم خالد،أي ال يُْخرجون منها وال يُطردون﴾وما هم منها بمخرجين ﴿

1515F

1516(. 
 

ِحيُم  ﴿  ﴾  ٤۹نَبِّۡئ ِعبَاِدٓي أَنِّٓي أَنَا ٱۡلَغفُوُر ٱلرَّ
 

    .ـ اآلية)ادي نبئ عب :(قوله تعالى   
قال ف،بنفر من أصحابه يضحكون �مر رسول هللا :«قال هللا بن الزبير  عن عبدأخرج الطبراني   ]ك[ .638

نب�ىء عب�ادي أن�ي أن�ا الغف�ور ال�رحيم  ﴿:فنزل�ت ه�ذه اآلي�ة .»بين أيديكم أتضحكون وِذْكُر الجنة والنار :«
(وأن عذابي هو العذاب اآلليم

1516F

1517(﴾«. 
من  �اطلع علينا رسول هللا  :«قال   �جه آخر عنرجل من أصحاب النبي وأخرج ابن مردويه من و .639

إن�ي  :«ق�ال ث�م أدب�ر ث�م رج�ع القهق�رى ف  .»ال أراك�م تض�حكون :« ق�الالباب الذي يدخل منه بنو ش�يبة ف
نب�ئ   ﴿:.»ي�ا محم�د إن هللا يق�ول ل�ك ل�م تق�نط عب�ادي؟: قالخرجت حتى إذا كنت عند الحجر جاء جبريل ف

(أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو  العذاب األليمعبادي أني 
1517F

1518(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وهما يش�تمالن عل�ى س�بب واح�د للن�زول وهم�ا ض�عفي اإلس�ناد ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

طب�ة م�ا س�معت مثله�ا خ �خط�ب رس�ول هللا : قالولكن يشهد لهما ما رواه اإلمام البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي هللا عنه 
(وجوههم ولهم خنين �فغطي أصحاب رسول هللا قال ." لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيراً "قال: قط 

1518F

1519(  . 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ناببأني واسع المغفرة عظيُم الرحمة لمن تاب وأ،أى أخبر يا محمد عبادي المؤمنين ﴾نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم  ﴿ 
وج�اء قول�ه [ وأن  :أب�و حي�انقال ،لمن أص�رعلى المعاص�ي وال�ذنوب،أي وأخبرهم أن ع�ذابي ش�ديد﴾وأن عذابى هو العذاب األليم  ﴿

(إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم ) وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة،عذابى ] في غاية اللطف
1519F

1520(. 
 

َك ٱۡلُمۡستَ  ﴿  ﴾  ۹٥ۡهِزِءيَن إِنَّا َكفَۡينَٰ
 

 ـ اآلية.)إنا كفيناك المستهزئين  :(قوله تعالى   
فجعلوا يغم�زون ف�ي قف�اه ،عل�ى أن�اس بمك�ة �م�ر النب�ي :«ق�ال ب�ن مال�ك  عن أنسأخرج البزار والطبراني  ]ك[ .640

فغمز جبري��ل بأص�بعه فوق��ع مث��ل الظف�ر ف��ي أجس��ادهم فص��ارت ،ي�زعم أن��ه نب��ي ومع�ه جبري��ل ويقول�ون ه��ذا ال��ذي

_______________ 
 منقطع اإلسناد مع إرساله 2267/7تفسير ابن أبي حاتم   )1513(
 )199/ 3زاد المسير ()1514( 
 )199/ 3زاد المسير ()1515( 
 )97/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1516( 
 ي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف)وعزاه الهيثمي للطبراني ولم أجده في الكتب المسنده وف2216ح( 174/6مسند البزار  )1517(
 وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير قال الحافظ:لين الحديث  39/14تفسير الطبري  )1518(
 )68/ 6صحيح البخاري ()1519( 
 )97/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1520( 
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(إنا كفيناك المستهزئين ﴿:فأنزل هللا،حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهمقروحا 
1520F

1521(﴾«. 
 
 ]تعليق[
 من أقوال المشركين وأفعالهم. �وهو يدل على حفظ هللا تعالى لنبيه ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
 والحارث بن قيس.،والعاص بن وائل،واألسود بن عبد يغوث،وأبو زمعة،وقد روى أن هؤالء المستهزئين هم الوليد بن المغيرة 
فق�ام جبرئي�ل وق�ام رس�ول هللا ص�لّى ّهللا ،فأتى جبرئيل محمدا صلّى ّهللا عليه وسلّم والمستهزئون يطوفون بالبيت :اإلمام الثعلبيقال  

وأوم�أ إل�ى س�اقه »  ق�د كفي�ت«: ق�الب�ئس عب�د هللا.: قال،ي�ف تج�د ه�ذاي�ا محّم�د ك :جبرئي�لق�ال ف،عليه وسلّم إلى جنب�ه فم�ّر ب�ه الولي�د ب�ن المغيرة
فمّر برجل من خزاعة [نبّال ] يريّش نبال له وعليه برد يمان وهو يجر إزاره فتعلق�ت ش�ظيّة م�ن نب�ل ب�إزاره فمنع�ه الكب�ر أن يطم�ئن ونب�ذ ،ويده

 عمامته وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منه ومات.
 بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات. تعلّق سهم :الكلبيقال و

وقد خ�رج » قد كفيت«: قالفأشار جبرئيل ألخمص رجله و،»بئس عبد هللا«: قالكيف تجد هذا يا محّمد؟  :جبرئيلقال ف،ومّر به العاص بن وائل
الوقت ل�دغت. فطلب�وا : لقاف،على راحلته ومعه اثنان يمنعانه فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شرقة فدخلت منها شوكة في أخمص رجله

 ولم يجدوا شيئا فانتفخت رجله حتّى صارت مثل عنق بعير فمات مكانه.
 كيف تجد هذا يا محّمد؟ :جبرئيلقال ف،ومّر به األسود بن عبد المطلب

 فعمى.» قد كفيت«: قالو،فأشار إلى عينه» عبد سوء«: قال
(فجعل يضرب برأسه الجدار حتّى هلك،عينهرماه جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت  :ابن عبّاسقال 

1521F

1522( . 
سورة الفيل وسورة العنكب�وت م�ثال ه�زأ : قالوا اكان المسلمون إذقال: ابن عاشور في التحرير والتنوير سبباً آخر  لت ذكر الطاهرق 

1522F(]95ر:[الحج ﴾ إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئينَ ﴿بهم المشركون، وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى 

1523(. 
وبأص�حابه وب�القرآن  �فإنه كان من المعروف أن المشركين كانوا يس�تهزءون ب�النبي ،وهو وإن صح فال يخالف األثر األول :قلت 

 إلى غير ذلك من أنواع اإليذاء القولي والفعلي وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 وكانوا خمسة من صناديد قريش،تهزئين بإهالكنا إياهمأي كفيناك شر أعدائك المس ﴾إنا كفيناك المستهزئين  ﴿
 من األوثان واألصنام،أى الذين أشركوا مع هللا غيره ﴾الذين يجعلون مع هللا إلها آخر  ﴿
(أي سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين،وعيد وتهديد ﴾فسوف يعلمون  ﴿

1523F

1524(. 
  

 انتهت سورة الحجر
 

 ُسوَرةُ النَّحل
 
 

ا يُۡشِرُكوَن أَتَٰىٓ أَۡمُر  ﴿ لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتََعٰ ِ فََال تَۡستَۡعِجلُوهُو ُسۡبَحٰ  ﴾  ۱ٱلَّ
 

 .اآلية ) –( أتي أمر هللا  :قوله تعالى
)رَ َغ�وَ ﴾ أتى أم�ر هللا :﴿لم�ا نزل�ت «: قالعباس  عن ابنأخرج ابن مردويه  ]ك[ .641

1524F1525)  أص�حاب رس�ول
(فسكتوا ﴾فال تستعجلوه  ﴿:حتى نزلت �هللا 

1525F

1526(«. 
بك�ر ب�ن أب�ي  ع�ن أب�يعبد هللا  بن اإلمام أحمد ف�ي زوائ�د الزه�د واب�ن جري�ر واب�ن أب�ي ح�اتم  وأخرج   .642

(فال تستعجلوه ﴿:قاموا فنزلت ﴾أتى أمر هللا ﴿:لما نزلت:«لقاحفص 
1526F

1527(﴾«. 
 
 ]تعليق[
ل�ى جان�ب والبعث والنش�ور) وإ،والوحي،سورة النحل من السور المكية التي تعالو موضوعات العقيدة الكبرى (األلوهي�ة 

والم�اء ،والس�هوِل والوديان،والبح�ار والجبال،في الس�موات واألرض،في ذلك العالم الفس�يح،ذلك تتحدث عن دالئل القدرة والوحدانية
إلى آخر تل�ك المش�اهد الت�ي ،والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل،والفلك التي تجري في البحر،والنبات النامي،الهاطل

وناطقة بأثار قدرته الت�ي ،دالة على وحدانية هللا جل وعال،وهي صور حية مشاهدة،ويدركها بسمعه وبصره،ان في حياتهيراها اإلنس
(أبدع بها جل جالله الكائنات 

1527F

1528(. 
فق�د رواه الواح�دي وغي�ره .أخل بمعنى نزول اآلي�ة وروى األول منهما مختصراً مماوقد أخرج المؤلف رحمه هللا أثرين  

_______________ 
الصمد بن عبد الوارث: حدثني يزيد بن درهم وكان ثقة وضعفه ابن معين. قال اإلمام  )في إسناده يزيد بن درهم وثقه الفالس،وقال  عبد7127ح( 150/7المعجم األوسط )1521(

 به--حدثنا محمد بن نوح بن حرب ثنا محمد بن بكار العيشي ثنا محمد بن عثمان القرشي ثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك  7127البزار: 
 )355/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1522( 
  )88/ 1والتنوير (التحرير )1523( 
 )100/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1524( 
 )286/ 5َوَغَر الصدر هو بالتحريك الِغلُّ والحرارة وأَصله من الَوْغَرة وشدة الحّر لسان العرب ( )1525(
 لم أجده في الكتب المسنده.   )1526(
 وي. مرسل وإسناده ليس بالق 75/14تفسير الطبري  2275/7تفسير ابن أبي حاتم   )1527(
 )102/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1528( 



)270( 
الكف�ار بعض�هم ل�بعض: إن ه�ذا ي�زعم أن القيام�ة ق�د قال  - ﴾اقتربت الساعة وانشق القمر﴿ -عباس: لما أنزل هللا تعالى  ابنقال : قالف

 -ما نرى شيئا، فأنزل هللا تع�الى : قالواقربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن، فلما رأوا أنه ال ينزل شئ، 
ي�ا محم�د م�ا ن�رى ش�يئا : ق�الوافأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فلم�ا امت�دت االي�ام  - ﴾غفلة معرضوناقترب للناس حسابهم وهم في ﴿

فاطم�أنوا، فلم�ا  - ﴾ف�ال تس�تعجلوه﴿ -ورف�ع الن�اس رؤوس�هم، فن�زل  �فوثب النب�ي  -﴾أتى أمر هللا ﴿ -مما تخوفنا به، فأنزل هللا تعالى 
(ساعة كهاتين، وأشار بأصبعه إن كادت لتسبقني" بعثت أنا وال �رسول هللا قال نزلت هذه اآلية 

1528F

1529(«. 
وه�ذا ه�و المواف�ق لس�ياق اآلي�ات ف�إن ،�قلت يؤخذ من هذا السياق أن اآلية نزل�ت ف�ي المش�ركين ال ف�ي أص�حاب النب�ي  

 اآليات نزلت في تقرير الواحدنية والرد على المشركين.
اآلخ��رون: االم��ر ه��ا هن��ا الع��ذاب بالس��يف وه��ذا ج��واب ل ق��او: ق��الوق��د أورد اإلم��ام الواح��دي س��بباً آخ��ر بغي��ر إس��ناد ف 

(للنضر
1529F

وهو ج�واب للنض�ر ب�ن الح�رث ،اآلخرون: األم�ر هاهن�ا الع�ذاب بالس�يفقال قال . ويوضح هذا ما أخرجه اإلمام الثعلبي )1530
( هذه اآليةفأنزل هللا،يستعجل العذاب -اآلية  - ﴾اللَّهُمَّ إِْن كاَن هذا هَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك ﴿: قالحين 

1530F

1531(. 
ي�ة آوه�ذا واض�ح ف�ي غي�ر م�ا .ن أمر هللا قد أت�يأوعموم اآلية خطاب لكل من يصلح له الخطاب من مؤمن وكافر ب :قلت 

 وحديث وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ما أت�ى بص�يغة الم�اض لتحق�ق وإن،فال تس�تعجلوا الع�ذاب ال�ذي أوع�دكم ب�ه محم�د،أى قرب قي�ام الس�اعة ﴾أتى أمرهللا فال تستعجلوه  ﴿

 جاءك الغوث فال تجزع :للمستغيثقال عبر عنه بالماضى كما ي،لما كان واجب الوقوع ال محالة :الرازيقال ،وقوع األمر وقربه
(وتقدس عن إشراكهم به غيره من األنداد واألوثان،أى تنزه هللا عن يصفه به الظالمون ﴾سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿

1531F

1532(. 
 

ُ َمن يَُموُتو بَلَىٰ َوأَقۡ  ﴿ نِِهۡم َال يَۡبَعُث ٱلَّ ِ َجۡهَد أَۡيَمٰ ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُموَن َوۡعًدا َعلَۡيِه َحقّٗ  َسُموْا بِٱلَّ  ﴾   ۳۸ا َولَٰ
 

 ـ اآلية.)وأقسموا  :(قوله تعالى   
مسلمين على رجل من المشركين كان لرجل من ال :«قال أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية  .643

إن�ك لت�زعم  :له المشركقال ف،والذي أرجوه بعد الموت إنه كذا وكذا فكان فيما تكلم به،فأتاه يتقاضاه،دين
(فنزلت اآلية،! فأقسم بال جهد يمينه ال يبعث هللا من يموت؟أنك تبعث من بعد الموت

1532F

1533(« 
 
 ]تعليق[
هذه اآلية وهو يدل عل�ى م�ا ك�ان علي�ه أه�ل الكف�ر م�ن إنك�ار البع�ث  ذكر المؤلف رحمه هللا هذا السبب في نزول  

 .فنزلت اآلية رداً على كل كافر منكر للبحث بأن هللا تعالى سيبعثه وعدا عليه حقاً ال يخيب وال يغيب،وجرئتهم على رد الحق
 ولم أجد في أسباب نزولها غير ما ذكره المؤلف وهللا تعالى أعلم. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ب�أن هللا ال ،مب�الغين ف�ي تغل�يظ اليمين،أى حل�ف المش�ركون جاه�دين ف�ي أيمانهم ﴾وأقسموا بال جهد أيمانهم ال يبعث هللا م�ن يم�وت  ﴿

 .تعالى ردا عليهمقال ،استبعدوا البعث ورأوه أمرا عسيرا بعد البِلى وتفرق األشالء والذرات،يبعث من يموت
 .وعد بذلك وعدا قاطعاً البد منه،نهمأى بلى ليبعث ﴾بلى وعدا عليه حقا  ﴿
(فينكرون البعث والنشور،أى ولكن أكثرهم ال يعلمون قدرة هللا ﴾ولكن أكثر الناس ال يعلمون  ﴿

1533F

1534(. 
 

ۡنيَا َحَسنَةۖٗ  ﴿ ئَنَّهُۡم فِي ٱلدُّ ِ ِمۢن بَۡعِد َما ظُلُِموْا لَنُبَوِّ  ﴾ ٤۱يَۡعلَُموَن أَۡكبَُرو لَۡو َكانُوْا  َوَألَۡجُر ٱۡألِٓخَرةِ  َوٱلَِّذيَن هَاَجُروْا فِي ٱلَّ
 

 ـ اآلية.)والذين هاجروا  :(قوله تعالى   
إل�ى  ﴾والذين هاجروا في هللا من بعد م�ا ظلم�وا  ﴿:نزلت «: قالأخرج ابن جرير عن داود بن أبي هند  .644

(في أبي جندل بن سهيل ﴾وعلى ربهم يتوكلون ﴿:قوله
1534F

1535(«. 
 ]تعليق[
اً في سبب نزول هذه اآلية وهو أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن عمرو وقد جاء فيها سببان أورد المؤلف سبباً واحد 

 .غير ما ذكره المؤلف
بمك��ة ب��الل وص��هيب وخب��اب وع��امر وجن��دل ب��ن ص��هيب أخ��ذهم  �اإلم��ام الواح��دي: نزل��ت ف��ي أص��حاب النب��ي ق��ال ف 

_______________ 
 )187أسباب النزول للواحدي ( )1529( 
 )187أسباب النزول للواحدي ( )1530( 
 )6/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1531( 
 )102/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1532( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 105/14تفسير الطبري  )1533(
 )108/ 2( صفوة التفاسير ـ للصابونى)1534( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 107/14تفسير الطبري  )1535(



)271( 

 

(مدينة.المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم، فبوأهم هللا تعالى بعد ذلك ال
1535F

1536(. 
ِ ِم�ْن بَْع�ِد َم�ا ظُلُِم�وا  ﴿وأخرج ابن أبي حاتم َعْن قَتَاَدة فِي قَْولِِه:"   �د، : ق�ال،"﴾َوالَِّذيَن هَ�اَجُروا فِ�ي هللاَّ ه�ؤالء أص�حاب ُمَحمَّ

فجعله�ا لَهُ�ْم دار  ظلمهم أَْهل مك�ة ف�أخرجوهم ِم�ْن دي�ارهم، حت�ي لح�ق طوائ�ف م�نهم ب�أرض الحبش�ة، ثُ�مَّ ب�وأهم هللا المدين�ة بع�د َذلِ�كَ 
أَْكبَ�ُر لَ�ْو َك�انُوا  ﴿أي وهللا لم�ا يثي�بهم علي�ه ِم�ْن جنت�ه ونعمت�ه، : ق�ال،﴾َوالْج�ُر اآلِخ�َرِة أَْكبَ�ُر ﴿هجرة، وجعل لَهُْم أنصاراً ِمَن المؤمنين، 

1536F(﴾يَْعلَُموَن 

1537(. 
من بعد ما لقي العذاب أن ينزله هللا  فاآلية وعد لكن من هاجر في هللا،وكل ما ورد في سبب نزول هذه اآلية محتمل :قلت 

 تعالى الجنة نسأل هللا أن يجعلنا من أهلها.
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
من بعد م�ا ع�ذبوا ف�ي ،في شأن هللا وابتغاء رضوانه،أى تركوا األوطان واألهل والقرابة ﴾والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا  ﴿

 فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة،لهم ما أرادوا قالواعذبهم أهل مكة حتى ،وعمار،ابوخب،وبالل،هم صهيب :القرطبيقال ،هللا
 بوأهم هللا المدينة المنورة فجعلها لهم دار هجرة :ابن عباسقال ،خيرا مما فقدوا،أى لنسكننهم دارا حسنة ﴾لنبوئنهم في الدنيا حسنة  ﴿
(لو كان الناس يعلمون حقيقة األمر،ظم وأكبرأى ثواب اآلخرة أع﴾وألجر اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴿

1537F

1538(. 
 
 

ُ َمثًَال َعۡبدٗ  ﴿ ۡملُوكٗ ا َضَرَب ٱلَّ هُ ِمنَّا ِرۡزقًا َحَسنٗ  ا الَّ يَۡقِدُر َعلَٰى َشۡيءٖ مَّ َزۡقنَٰ ا َوَجۡهًرۖا هَۡل يَۡستَوُۥَنو فَهَُو يُنفُِق ِمۡنهُ ِسرّٗ ا َوَمن رَّ
ِو بَۡل أَۡكثَُرهُمۡ ٱۡلَحۡمُد   ﴾ ۷٥َال يَۡعلَُموَن  ِلَّ

 
 ـ  اآلية.)ضرب هللا  مثالً  :(قوله تعالى   

نزلت في رجل من قريش  «: قال ﴾ضرب هللا مثالً عبدا مملوكا  ﴿:في قولهعباس  عن ابنأخرج ابن جرير .645
عن نزلت في عثمان ومولى له كان يكره اإلسالم ويأباه وينهاه : قال ﴾رجلين أحدهما أبكم ﴿:وفي قوله.وعبده

(فنزلت فيهما،صدقة والمعروفلا
1538F

1539(«. 
 

 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية. وهذه اآلية من اآليات التي ضرب هللا فيها األمثال 
ُ َم�ثًَال َعْب�داً ﴿ :عز من قائلقال ضرب هللا تعالى مثال المؤمن والكافر ف:اإلمام الثعلبيقال   َمْملُوك�اً ال يَْق�ِدُر َعل�ى َض�َرَب هللاَّ

ا ﴿ولم [يعمل ] فيه بطاعة هللا تعالى  هو مثل الكافر رزقه هللا ماال فلم يقّدم خيراً  ﴾َشْيءٍ  َوَمْن َرَزْقناهُ ِمنَّا ِرْزقاً َحَسناً فَهَُو يُْنفُِق ِمْن�هُ ِس�ّرً
ما يرضي هللا سرا وجهرا فأثابه هللا على ذل�ك النع�يم المق�يم ف�ي هو مثل المؤمن أعطاه هللا ماال فعمل فيه بطاعة هللا وأنفقه في﴾َوَجْهراً 

(الجنة
1539F

1540(. 
(أنه مثل ضربه هللا تعالى لنفسه ولألوثان ألنه مالك كل شيء وهي ال تملك شيئا هذا قول مجاهد والسدي :وقيل 

1540F

1541(. 
ق�ال الذي رزقه هللا رزق�ا حس�ان فاإلمام ابن الجوزي في العبد المملوك وقاله وقد جاء في سبب نزول هذا اآلية  كذلك ما  

ق�ال و.رواه عكرمة عن ابن عب�اس،سيده هشام ابن عمرو :وصاحب الرزق الحسن،أبو الجوار :أن المملوك :أحدهما :في ذلك قوالن
 .أبو الحواجر :المملوك :مقاتل

 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. :وصاحب الرزق الحسن،أبو جهل بن هشام :أن المملوك :والثاني
فلعله��م يعرف��وا ربه��م  ،ت الق��رآن م��ن ض��رب األمث��ال حت��ى يتفك��ر فيه��ا أه��ل العق��ول م��ن المش��ركيناقل��ت: ق��د عرفن��ا ع��اد 

ُجالً فِيِه ُشَرَكاء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُج�الً ﴿وقد جاءت هذا اآلمثال في عدة أماكن من القرآن الكريم كقوله تعالى .وهوحدوي ُ َمثَالً رَّ َضَرَب هللاَّ
فعلى ذلك وقد عرفنا حكمة ضرب األمث�ال ف�ي الق�رآن فحم�ل اآلي�ة عل�ى العم�وم أول�ى ] 29 :الزمر[ ﴾ ُجٍل هَْل يَْستَِويَاِن َمثَالً َسلًَما لِّرَ 

 من تخصيصها بأحد بعينه، فيكون المثل ضربه إلقامة البينة على توحيده عند الناس كافة وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ولألص�نام الت�ى ،ه�ذآ مث�ل ض�ربه هللا تع�الى لنفسه﴾ب�دا مملوك�ا ال يق�در عل�ى ش�يء وم�ن رزقن�اه من�ا رزق�ا حس�نا ضرب هللا مثال ع ﴿

وبين حر مالك يتص�رف ،مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف،أى مثل هؤالء في إشراكهم،أشركوها مع هللا جل وعال
فم�ا الظ�ن ب�رب الع�المين حي�ث يش�ركون ب�ه أعج�ز ،ل س�بحانه وتعالى مع أنهم�ا س�يان ف�ي البش�رية والمخلوقي�ة،في أمره كيف يشاء

 المخلوقات 
 .أى ينفق ماله في الخفاء والعالنية ابتغاء وجه هللا ﴾فهو ينفق منه سرا وجهرا  ﴿
 تع�الى وهللا،فاألصنام كالعبد المملوك الذى ال يقدر عل�ى ش�يء،أي هل يستوي العبيد واألحرار الذين ُضرب لهم المثل﴾هل يستوون ﴿

_______________ 
 ) من غير إسناد188أسباب النزول للواحدي ( )1536( 
 )0تفسير ابن أبى حاتم ـ  (/ )1537( 
 )108/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1538( 
 في إسناده الحسن بن الصباح ضعيف 151/14تفسير الطبري  )1539(
 )32/ 6(الكشف والبيان عن تفسير القرآن )1540( 
 )472/ 4زاد المسير ()1541( 
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 .؟فكيف يُسؤى بينه وبين األصنام،وهو المتصرف في الكون كيف يشاء،وبيده الرزق،له الُملك

ولكن ،فق�د ظه�رت الحج�ة مث�ل الش�مس الس�اطعة،ووض�وح الحق،أى شكرأ ل على بيان هذا المثال﴾الحمد ل بل أكثرهم ال يعلمون ﴿
(المالِك والمملوكو،يسوون بين الخالق والمخلوق،المشركين بسفههم وجهلهم

1541F

1542(. 
 
 

فُِروَن  ﴿ ِ ثُمَّ يُنِكُرونَهَا َوأَۡكثَُرهُُم ٱۡلَكٰ  ﴾ ۸۳يَۡعِرفُوَن نِۡعَمَت ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)يعرفون نعمة هللا  (:قوله تعالى  
وهللا جعل لكم فقرأ عليه ﴿ ،أن أعرابياً أتي النبي صلى هللا عليه وسلم « :أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد     .646

وجعل لكم من جلود األنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم  ﴿:قال األعرابي: نعم،ثم قرأ عليه ﴾يوتكم سكناً من ب
فولى ﴾كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ﴿قال: نعم،ثم قرأ عليه كل ذلك يقول نعم،حتى بلغ:  ﴾إقامتكم 

(رهم الكافرونيعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها وأكث ﴿األعرابي فأنزل  هللا: 
1542F

1543(﴾«. 
 
 ]تعليق[
لكن المعن��ى ال ش��ك ،هدوهو أث��ر مرس��ل م��ع ض��عف إس��نا،ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا أث��راً وح��داً ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة 

 ﴾ األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل هللا على رس�وله ﴿فإن هللا تعالى وصف األعراب بقوله تعالى  ،صحيح
 لتوبة. سورة ا

ولم أجد سبباً آخر غير ما ذكره المؤلف والمعنى من اآلية عام في كل من أنكر نع�م هللا تع�الى بع�د أن عرفه�ا وهللا تع�الى  
 أعلم.

 
 [تفسير مختصرلآلية]

ث�م ،م�ن عن�د هللاويعترف�ون بأنه�ا ،التي أنع�م به�ا عليهم،أى يع�رف ه�ؤالء المش�ركون نَِع�م هللا العدي�دة ﴾يعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها ﴿
 .ثم جحدوها وكذبوه،عرفوا نبوته،�نعمةُ هللا هي محمد  :السديقال و،ينكرونها بعبادتهم غير المنعم

وأما أكث��رهم فمص��رون عل��ى الكف��ر ،وفي��ه إش��ارة إل��ى ان بعض��هم يهت��دي لإلس��الم،أى أكث��رهم يموت��ون كفاراً ﴾وأكث��رهم الك��افرون  ﴿
(والضالل

1543F

1544(. 
  
 

َ َعلَۡيُكۡم َكفِيًالو إِ َوأَۡوفُوْا بَِعۡهِد  ﴿ َن بَۡعَد تَۡوِكيِدهَا َوقَۡد َجَعۡلتُُم ٱلَّ هَدتُّۡم َوَال تَنقُُضوْا ٱۡألَۡيَمٰ ِ إَِذا َعٰ َ يَۡعلَُم َما تَۡفَعلُوَن ٱلَّ نَّ ٱلَّ
۹۱ ﴾ 

 
 ـ اآلية.   )وأوفوا  :(قوله تعالى    

   .»)1544F1545(  �بيعة النبي نزلت هذه اآلية في  :« قالأخرج ابن جريرعن بريدة  ]ك[ .647
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف أثراً واحداً هنا وهو مع إرساله ضعيف اإلسناد اآلية فيها األمر بالوفاء بالعهد وقد جاء األمر بالوف�اء بالعه�د  

 في غير ما آية من القرآن.
 وقد ورد سبب آخر في نزول هذه اآلية. 
(نزلت في حلف أهل الجاهلية :ادةمجاهد وقتقال: قال وهو ما أورده اإلمام الثعلبي  

1545F

1546(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وأدوها على الوفاء والتمام،الناس أوأى حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها الرسول ﴾وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم  ﴿
 .ىبعد توثيقها بذكر هللا تعال،أى وال تنقضوا أيمان البيعة ﴾وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها  ﴿
 .أى جعلتم هللا شاهدا ورقيبا على تلك البيعة ﴾وقد جعلتم هللا عليكم كفيال ﴿
(وسيجازيكم عليها،أى عليم بأفعالكم﴾إن هللا يعلم ما تفعلون  ﴿

1546F

1547(. 
 

_______________ 
 )113/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1542( 
 مرسل،وفي إسناده مدلسان صرحا بالتحديث صفوان بن صالح وكان يسوي والوليد بن مسلم 2295/7تفسير ابن أبي حاتم   )1543(
 )115/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1544( 
 ه ابن جرير من طريق عبيد هللا بن موسى عن أبي ليلى عن بريدة،وأبو ليلى هذا هو عبد هللا  بن ميسرة ضعيف. إسناده ضعيف،روا 164/14تفسير الطبري  )1545(
 )38/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1546( 
 )117/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1547( 
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ثٗ  ﴿ ٍة أَنَكٰ نَُكۡم َدَخَالۢ بَ َوَال تَُكونُوْا َكٱلَّتِي نَقََضۡت َغۡزلَهَا ِمۢن بَۡعِد قُوَّ ٍةو ا تَتَِّخُذوَن أَۡيَمٰ ةٌ ِهَي أَۡربَٰى ِمۡن أُمَّ ۡينَُكۡم أَن تَُكوَن أُمَّ
َمِة َما ُكنتُۡم فِيِه تَۡختَلِفُونَ إِنََّما يَۡبلُوُكُم ٱ ُ بِِهۦو َولَيُبَيِّنَنَّ لَُكۡم يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ  92آية ﴾ ۹۲ لَّ

 
 ـ اآلية.   )وال تكونوا  :(قوله تعالى  

كان�ت   س�عيدة األس�دية مجنون�ة تجم�ع  :«ق�ال أب�ي حف�ص أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بك�ر ب�ن  ]ك[ .648
(وال تكونوا كالتي نقضت غزلها ﴿:فنزلت هذه اآلية،والليفالشعر 

1547F

1548(«. 
 
 ]تعليق[
ريط�ة بن�ت عم�رو ب�ن كع�ب ب�ن س�عد ب�ن ت�يم ب�ن وه�ذه الم�رأة اس�مها  .هذه اآلي�ةأورد المؤلف هذا األثر في سبب نزول  

(مرة
1548F

 ل التفسير على أن اآلية نزلت مثالً لكل من يعمل عمالً ثم ينقضه.لكن أكثر أه،، كانت تفعل ذلك)1549
دل على ذلك ذكر المرأة ولو كان نزلت مثالً عاماً لذكر الذي ،والظاهر أن اآلية نزلت في امرأة معينة والمعنى عام :قلت 

 وهللا تعالى أعلم. .الذين أو
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ويُبرم ،ش�بهت اآلي�ة ال�ذى يحل�ف ويعاه�د،ه�ذا مث�ل ض�ربه هللا لم�ن نك�ث عهده ﴾بعد قوة أنكاث�اَ وال تكونوا كالتى نقضت غزلها من  ﴿

(ثم تحلُه أنكاثاَ أى أنقاضاَ ،بالمرأة التى تغزل غزلها وتفتله محكما،عهده ثم ينقضه
1549F

1550(. 
 

بِيٌن  يُۡلِحُدوَن إِلَۡيِه أَۡعَجِميّٞ ٱلَِّذي لَِّساُن  َولَقَۡد نَۡعلَُم أَنَّهُۡم يَقُولُوَن إِنََّما يَُعلُِّمهُۥ بََشرۗٞ  ﴿ َذا لَِساٌن َعَربِّيٞ مُّ  ﴾ ۱۰۳َوهَٰ
 

 .ـ اآلية)ولقد نعلم  :(قوله تعالى    
يعل�م قين�ا بمك�ة اس�مه  �ك�ان رس�ول هللا  «: ق�العب�اس  ع�ن اب�نأخرج ابن جرير بسند ضعيف  ]ك[ .649

: ق�الواعلي�ه ويخ�رج م�ن عن�ده في�دخل  �وكان المشركون يرون رس�ول هللا ،وكان أعجمي اللسان،بلعام
(ـ اآلية﴾ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر  ﴿:فأنزل هللا،إنما يعلمه بلعام

1550F

1551(«. 
ك�ان لن�ا عب�دان :«ق�الوأخرج ابن أبي ح�اتم م�ن طري�ق حص�ين ع�ن عب�د هللا ب�ن مس�لم الحض�رمي     .650

(وكانا صقليينله يسار واآلخر جبر قال أحدهما ي
1551F

وك�ان رس�ول ،ويعلمان علمهما فكانا يقرآن كتابهما،)1552
(فنزلت،إنما يعلم منهما: قالواف،يمر بهما فيستمع قراءتهما �هللا 

1552F

1553(«. 
 
 ]تعليق[
ف�ي  �عل�ى النب�ي وكل منهما يدالن على افت�راء الكف�ار .ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين وهما يشتمالن على سببين للنزول 

أم�ا   -ل�يس عرب�ي  – هم ب�أن ه�ذه البش�ر ال�ذي ادع�وا أن النب�ي تعل�م من�ه أعجم�يفرد هللا تع�الى عل�ي،تلقي القرآن من بشر مثل�ه كونه
 القرآن بما فيه من الفصاحة والبالغة والبيان فعربي مبين.

 وفي سبب نزول هذه اآلية عدة أقوال غير ما ذكر المؤلف عدها اإلمام ابن الجوزي تسعة. 
وكان قد أسلم ،ما يتعلّم محّمد عن مملوك كان لحويطب بن عبد العزىإن «المشركونقال  :الفراءقال و :اإلمام الثعلبيقال  

(فأنزل هللا تعالى هذه اآلية .وكان أعجمي،فحسن إسالمه
1553F

1554(«. 
(يلقنه القرآن �الرسول   يعيش عبد بني الحضرمي كان أو«العز بن عبد السالم في تفسيره: قال و 

1554F

1555(«. 
ك�ان رس�ول هللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم فيم�ا «:عن ابن إس�حاققال من هذا فوهذا األثر أخرجه اإلمام الثعلبي بيساق أطول   

ق�ال و عب�د ل�بعض بن�ي الحض�رمي وك�ان يق�رأ الكت�ب.،خير :ل�هقال ي،ما يجل�س عن�د الم�روة إل�ى غ�الم روم�ي نص�راني بلغني كثيراً 
(ى هذه اآليةفأنزل هللا تعال،وهللا ما يعلم محمدا كثيرا ما يأتي به إّال خير النصراني :المشركون

1555F

1556(«. 
فأنزل ،وهللا ما يعلم محمدا كثيرا ما يأتي به إّال خير النص�راني« :المشركونقال وقال: أورده األمام الثعلبي  :وسبب آخر 

(هللا تعالى هذه اآلية
1556F

1557(«. 
عب�د بن�ي  :وكان�ت ق�ريش تق�ول،وك�ان اس�مه جبرا،عب�د لبن�ي الحض�رمي ص�احب كتب« :وقي�ل: الرازيقال :وسبب آخر 

_______________ 
 مرسل  2300/7تفسير ابن أبي حاتم   )1548(
 )171/ 10تفسير القرطبي ـ  ()1549( 
 )117/ 2ة التفاسير ـ للصابونى (صفو)1550( 
 يثوفي إسناده مسلم بن كيسان أبو عبد هللا  المالئي،ووقع في الرواية مسلم بن عبد هللا  المالئي وهو  خطأ والصواب األول وهو ضعيف الحد 177/14تفسير الطبري  )1551(
والياء أيضا مشددة وبعض يقول بالسين وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد والالم من يعنى من مدينة صقلية قال ياقوت الحموي:صقلية بثالث كسرات وشتديد الالم  )1552( 

قلت: وهذه المدينة  5بيروت عدد األجزاء:  –المؤلف: ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا الناشر: دار الفكر ) 416/ 3جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية معجم البلدان (
 عرب إنما أصبحت عربية بدخول اإلسالم فيها فيما بعد.وقتئذ لم تكن من بالد ال

 مرسل ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي عندي. )1553(
 )43/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1554( 
 ) 580تفسير العز بن عبد السالم  ( )1555( 
 )43/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1556( 
 )43/ 6لقرآن (الكشف والبيان عن تفسير ا)1557( 
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(رمي يعلم خديجة وخديجة تعلم محمداالحض

1557F

1558(«. 
فربم�ا يقع�د ،ل�ه اب�ن ميس�رة ي�تكلّم بالروميق�ال كان بمكة رجل نصراني ي« :السديقال و :اإلمام الثعلبيقال  :وسبب آخر 

(فنزلت هذه اآلية،إنما يتعلم محّمد منه :الكفارقال إليه رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم ف
1558F

1559(«. 
إنم�ا  «ك�انوا يقول�ون:  ﴾لَِساُن الَِّذي يُْلِح�ُدوَن إِلَْي�ِه أَْعَجِم�يٌّ  ﴿مام ابن جرير عن الضحاك يقول في قولهاإلقال  :وسبب آخر 

(يعلِّمه َسْلمان الفارسي
1559F

1560(«. 
إِنََّم��ا يَُعلُِّم��هُ  ﴿ق��الأن ال��ذي ذك��ر هللا تع��الى ذك��ره أن��ه «أخبرن��ي س��عيد ب��ن المس��يّب:  :اإلم��ام اب��ن جري��رق��ال  :وس��بب آخ��ر 

غي�ر ذل�ك  أوعزيٌز حكيٌم،  أوسميٌع عليٌم،  :�] إنما افتُتِن أنه كان يكتب الوحَي، فكان يملي عليه رسول هللا 103[سورة النحل:﴾رٌ بَشَ 
عزي�ز  أوسميٌع عليم  أوفيقول: أعزيز حكيٌم،  �وهو َعلى الوحي، فيستفهُم رسوَل هللا  �من خواتم اآلي، ثم يشتغل عنه رسوُل هللا 

إن محمًدا وَكَل ذلك إلّي، فأكت�ُب م�ا ش�ئُت. وه�و ال�ذي ذك�ر : قالأّي ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك، ف :�له رسول هللا عليم؟ فيقول 
(لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة

1560F

1561(«. 
(ابن زيد قاله ،النَّصراني» بُحنّس«قال أنهم َعنَوا به رجالً حّداداً كان ي«ابن الجوزي قاله وسبب آخر:  

1561F

1562(«. 
يجلس لهؤالء األعاجم من أجل أن ي�دعوهم إل�ى اإلس�الم  �قلت: وكل هذه األسباب ال تعارض بينها البتة فإن كان النبي  

ف�إن ذل�ك م�ن افت�راءهم عل�ى هللا وعل�ى ،غي�ر ذلك أوعلمت�ه خديج�ة :ق�الواوس�واء  �فجل�س معه�م النب�ي  سواء أسلموا أم ل�م يس�لموا.
 .عن القرآننفير الناس رسوله الكذب ومحاولتهم لت

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ودعواهم أن هذا الق�رآن م�ن تعل�يم (جن�ر الروم�ي ) ،ة المشركين الشنيعةقال أى قد علمنا م ﴾ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر  ﴿

  :وقد رًد تعالى عليهم بقوله
 .إليه التعليم أعجمى وينسبون،أى لسان الذي يزعمون أنه علمه القرآن﴾لسان الذى يلحدون إليه أعجمي  ﴿
أن يُعل�م محم�داً ه�ذا الكت�اب ،فكيف يمك�ن لم�ن لس�انه أعجم�ى،أى وه�ذا الق�رآن عرب�ى ف�ى غاي�ة الفص�احة ﴾وهذا لسان عربي مبين ﴿

(قي فصاحته وبيانه،ومن أين لألعجمي أن يذوق بالغة هذا الكتاب المعجز ؟العربن المبين
1562F

 .!؟)1563
 

ِ ِمۢن بَۡعِد إِ  ﴿ نِِهۦٓ إِالَّ َمۡن أُۡكِرهَ َوقَۡلبُهُۥَمن َكفََر بِٱلَّ ِكن مَّن َشَرَح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدرٗ  يَمٰ ِن َلَٰ يَمٰ َن ُمۡطَمئِنُّۢ بِٱۡإلِ ا فََعلَۡيِهۡم َغَضٞب مِّ
ِ َولَهُۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ ٱ  ﴾  ۱۰٦ لَّ

 
    .اآلية-)إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان  :(قوله تعالى      

أن يه��اجر إل��ى المدين��ة أخ��ذ  �لم��ا أراد النب��ي  «: ق��العب��اس  ع��ن اب��نن أب��ي ح��اتم أخ��رج اآلي��ة اب�� .651
فلما رج�ع إل�ى رس�ول ،له�م كلم�ة أعجب�تهم تقي�ة: قالفأما عمار ف،وعماربن ياسرالمشركون بالالً وخباباً 

ال م�ن إ  ﴿:ال ف�أنزل هللا : ق�ال .»؟أكان منشرحاً بالذي قل�ت،كيف كان قلبك حين قلت :«قال ف،حدثه �هللا 
(أكره وقلبه مطمئن باإليمان

1563F

1564(﴾«. 
فكتب إليهم بعض الص�حابة  ،نزلت هذه اآلية في أناس من أهل مكة آمنوا :« قال عن مجاهد وأخرج  .652

ففيهم ،فأدركتهم قريش بالطريق ففتن�وهم فكف�روا مك�رهين،فخرجوا يريدون المدينة،أن هاجروابالمدينة 
(نزلت هذه اآلية

1564F

1565(«. 
كان عمار بن ياسر يعذب حت�ى ال ي�دري :«قال بن الحكم  عن عمر الطبقات  وأخرج ابن سعد في ]ك[ .653

(وك��ان ص��هيب يع��ذب حت��ى ال ي��دري م��ا يقول،وك��ان أب��و فكيه��ة،م��ا يقول
1565F

يع��ذب حت��ى ال ي��دري م��ا  )1566
ثم إن ربك للذين هاجروا م�ن  ﴿:وفيهم نزلت هذه اآلية،وبالل وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين،يقول

(بعد ما فتنوا
1566F

1567(﴾«. 
 
 ]  تعليق[
والثال�ث ﴾إال م�ن إكره ﴿فأما األوالن فهما متعلقان بقوله تعالى .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

_______________ 
  )271/ 20مفاتيح الغيب ()1558( 
 )44/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1559( 
 )300/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1560( 
 )54/ 1جامع البيان (تفسير الطبري) ()1561( 
 )493/ 4زاد المسير ()1562( 
 )118/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1563( 
 لم أجد له إسنادا في النسخة،لكن ابن كثير اختصره فقال: وقد روي العوفي عن ابن عباس ـ فذكره مختصرا والعوفي ضعيف. 2303/7تفسير ابن أبي حاتم   )1564(
 مرسال. 2304/7تفسير ابن أبي حاتم   )1565(
هزئت منهم قريش.  ر مولى صفوان وأشباههم إذا جلس مع المستضعفين: خباب، وعمار، وأبي فكيهة يسا  �هو يسار أبو فكيهة، مولى صفوان بن أمية. وكان النبي  )1566( 

هـ عدد 630المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بـ ( ابن األثير ) سنة الوالدة: سنة الوفاة:) 536/ 5أسد الغابة (
 م رقم الطبعة:األولى المحقق:عادل أحمد الرفاعي 1996 هـ  1417:بيروت/ لبنان سنة النشر:+ فهارس) الناشر:دار إحياء التراث العربي مدينة النشر7( 8األجزاء:

قلت:في إسناده محمد بن عمر غير منسوب وهو الواقدي المعروف،متروك الحديث وأيضا فإن صورته صورة المرسل،قال عمر بن الحكم:كان  248/3الطبقات الكبرى  )1567(
 عمار يعذب ـ فذكره



)275( 

 

 .﴾ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴿متعلق بقوله تعالى 
 ن قلبه مطمئن باإليمان. وهذه اآلثار تدل على أن المكره معذور وإن نطق لسانه بكلمة الكفر إن كا 
نزل�ت ف�ي عم�ار ب�ن ياس�ر، وذل�ك أن «اب�ن عب�اس: ق�ال اإلمام الواحدي: قال وقد روى أثر عمار بسياق أفضل مما هنا ف 

المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبالال وخباب�ا وس�الما، فأم�ا س�مية فإنه�ا ربط�ت ب�ين بعي�رين ووج�ئ قبله�ا بحرب�ة، 
أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتال في االسالم، وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا  وقيل لها: إنك

كال إن عمارا ملئ إيمانا م�ن قرن�ه إل�ى قدم�ه واخ�تلط االيم�ان : قالبلسانه مكرها، فأخبر النبي صلى هللا عليه وسلمبأن عمارا كفر، ف
إن عادوا لك فعد لهم : قالوهو يبكي، فجعل رسول هللا، عليه الصالة والسالم يمسح عينيه، و �هللا بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول 

(بما قلت، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
1567F

1568(«. 
 .وقد جاء في سبب نزول اآلية غير ما ذكره المؤلف أنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة 
األول�ين [و ألج�أ يض�ربه ] أن يك�ون بل�غ م�ا بل�غ أص�حابه ه�ذه [الفعل�ة] وكان عياش من المهاجرين « :اإلمام الثعلبيقال  

فقدم عليه أبو جهل وكان أخ�اه : قالفحلفت أن ال تأكل خبزا وال تستظل بظل حتّى يرجع إليها ابنها ،وكان قدم مهاجرا وكان برا بأمه
بل�ى  :ابنه�اقال ف،ول�و ق�د شمس�ت ] م�ا اس�تظلت أمك [لو ق�د جاع�ت م�ا أكل�ت :له أبو جهلقال ألمه ورجل آخر فأراد أن يرجع معه ف

فإنه ال يزال لك من أمرك النصف ما لم تعط راحلتك أحدا فانطلق ه�و ،أما إذا أتيت فال [تعطين راحلتك ] أحدا: قالألقاها ثّم أرجع. ف
ول ك�ل واح�د م�نهم عل�ى لو تحّول كل واحد منا على راحلة صاحبه فتح� :أبو جهلقال فلما كانوا ببعض الطريق ،وأبو جهل والرجل

ثّم ،راحلة صاحبه فساروا.وضربه أبو جهل بالس�وط عل�ى رأس�ه وحلّف�ه ب�الالت والع�زى فل�م ي�زل ب�ه حتّ�ى أعط�اه ال�ذي أراد بلس�انه
ِ ِمْن بَْعِد إِيمانِهِ  ﴿وفيه نزلت هذه اآلية،انطلق فرجع (َمْن َكفََر بِالَّ

1568F

1569(﴾«. 
فأنزل هللا تع�الى ،فكل منهم ممن أكره على دين�ه،عياش أوخباب  أوبالل  أوفسواء عمار .تعارض بين هذه اآلثارال  :قلت 

 عذرهم إذا نزل بهم العذاب أن يقولوا كلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإليمان وهللا تعالى أعلم.
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 ما دخل فيهوارتد عن الدين بعد ،من تلفظ بكلمة الكفر :أى ﴾من كفر بال من بعد إيمانه  ﴿
واآلي�ة تغل�يظ لجريم�ة ،والحال أن قلبه مملوء إيمان�ا ويقينا،أى لكن من تلفظ بكلمة الكفر مكرها ﴾إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ﴿

 .المرتد
 .أى طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له ﴾ولكن من شرح بالكفر صدرا  ﴿
(إذ ال جرم أعظم من جرمهم،شديد مع عذاب جهنم أى ولهم غضب ﴾فعليهم غضب من هللا ولهم عذاب عظيم  ﴿

1569F

 . انتهي)1570
  ﴾ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا﴿أما قوله تعالى  
 .فقد جاء فيها كذلك أسباب غير ما ذكره المؤلف 
ّهللا علي�ه  وكان يكت�ب للنب�ي ص�لّى،نزلت هذه اآلية في عبد هللا بن أب�ي س�رح« :الحسن وعكرمةقال و :اإلمام الثعلبيقال  

فاس�تجار ل�ه عثم�ان وك�ان أخ�اه ألم�ه ،ف�أمر النب�ي ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم أن يقت�ل ي�وم ف�تح مكة،وسلّم فاستزلّه الشيطان فلح�ق بالكفار
(فأنزل هللا تعالى فيهم هذه اآلية،فأجاره رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم ثّم أسلم وحسن إسالمه

1570F

1571(«. 
وأبي جن�دل ب�ن س�هل ب�ن عم�رو والولي�د ،عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل من الرض�اعةنزلت في  :وأخرج كذلك أنها 

ثّم إنه�م ه�اجروا ،فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من ش�رهم،بن المغيرة وسلمة بن هشام وعبد هللا بن أسيد الثقفي
(فأنزل هللا فيهم هذه اآلية،بعد ذلك وجاهدوا

1571F

1572(. 
وِم�َن  ﴿فنزل ف�يهم ،فلحقهم المش�ركون ف�أعطَوهم الفتن�ة،أن قوماً من المس�لمين خرج�وا للهج�رة :جرير وأخرج اإلمام ابن 

فكت����ب المس����لمون إِل����يهم ،] 10[ العنكب����وت ﴾الن����اس م����ن يق����ول آمنَّ����ا ب����ال ف����إذا أُوذي ف����ي هللا جع����ل فتن����ة الن����اس كع����ذاب هللا
(رواه عكرمة عن ابن عباس ،فنزلت فيهم هذه اآلية،من قتلوقُتِل ،وأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى من نجا،فخرجوا،بذلك

1572F

1573(. 
هذه كذلك أربعة أقوال في سبب نزول هذه اآلية وال تعارض بينها البتتة والق�ول فيه�ا ك�القول ف�ي اآلي�ة الس�ابقة وهللا :قلت 

 تعالى الموفق.
 

 [تفسيرمختصر لآلية]
بع�د م�ا فت�نهم المش�ركون الطغ�اة ،للذين هاجروا في سبيل هللا،بك ال يا محمدأى ثم إن ر ﴾ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا  ﴿

 عن دينهم بالعذاب
 أى ثم جاهدوا في سبيل هللا وصبروا على مشاق الجهاد ﴾ثم جاهدوا وصبروا  ﴿
ألنهم ،ي�رحمهمس�يغفر له�م و،والص�بر عل�ى الع�ذاب والمشاق،أى إن ربك بعد تلك الهج�رة والجهاد ﴾إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴿

(صابرون " يستحقون الرحمة والمغفرة،مجاهدون،مؤمنون
1573F

1574(. 
 

بِِريَن  َوإِۡن َعاقَۡبتُۡم فََعاقِبُوْا بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبتُم بِِهۦۖ َولَئِن َصبَۡرتُۡم لَهَُو َخۡيرٞ  ﴿  ﴾ ۱۲٦لِّلصَّٰ

_______________ 
 )190لواحدي أسباب النزول للواحدي ( اإلمام ا)1568( 
 )46/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1569( 
 )119/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1570( 
 )47/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1571( 
 )47/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1572( 
 )102/ 9جامع البيان (تفسير الطبري) ()1573( 
 )119/ 2ـ للصابونى ( صفوة التفاسير)1574( 



)276( 
   

 اآلية. -)وإن عاقبتم  :(قوله تعالى
وقف عل�ى حم�زة ح�ين  �أن رسول هللا  :«هريرة  عن أبيالبزارأخرج الحاكم والبيهقي في الدالئل و .654

واق�ف بخ��واتيم   �فن�زل جبري��ل والنب�ي  .»ألم�ثلن بس��بعين م�نهم مكان�ك :«ق�ال ف،استش�هد وق�د مث�ل ب��ه
وأمس�ك عم�ا  �فكف رس�ول هللا ،إلى آخر السورة ﴾وإن عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقبتم به ﴿:سورة النحل

(أراد
1574F

1575(«. 
لم�ا ك��ان ي�وم أح��د أص�يب م��ن األنص�ار أربع��ة  «:ق��الوحس��نه والح�اكم ع��ن أب�ي ب��ن كع�ب وأخ�رج الترم�ذي  .655

األنص��ار: ل��ئن أص��بنا م��نهم يوم��اً مث��ل ه��ذا قال��ت فمثل��وا به��م ف،حمزة ومن المه��اجرين س��تة م��نهم،وس��تون
(لنربين

1575F

(ـ اآلي�ة﴾�وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  ﴿:فلما كان يوم فتح مكة أنزل هللا،عليهم )1576
1576F

ق�ال .»)1577
وجمع اب�ن ،وفي الحديث ال�ذي قبل�ه نزوله�ا بأح�د،وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح،الترمذي: حسن غريب

  .هيوم الفتح تذكيراً من هللا لعباد ثم ثالثاً ،بأحدثم ثانيا ً،بمكة الحصار بأنها نزلت أوالً 
 ]تعليق[
 اإلسناد. ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما حسنا 
(أطبق أهل التفسير أن هذه اآلية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أحد :أبو حيان في البحرقال  

1577F

1578(. 
وقد ذك�ر اإلم�ام الترم�ذي ك�ون .معروفواآليات المكية في السورة المدنية ،ووقوع اآليات المدنية في السور المكية :قلت 

 .عند فتح مكة اآلية نزلت مرتين مرة بأحد ومرة
لم��ا مث��ل بحم��زة ف��ي أح��د أراد أن ين��تقم ل��ه ويمث��ل  �وبيان ذل��ك أن النب��ي ،والظ��اهر أنه��ا نزل��ت م��رة واح��دة بف��تح مك��ة 

ف�أنزل هللا تع�الى  . فلما أن ثبت له الفتح وتمكن من رقاب القوم أراك أن يوفي بما عزم علي�ه،فلم يفعل حتى كان فتح مكة،بالمشركين
 ذلك وهللا تعالى أعلم.قال غير منسوخة خالفاً من محكمة والراجح كذلك أن اآلية ،الصبر والعفواآلية حاثة له على 

 ]تفسير مختصر لآلية[
 .فعاملوه بالمثل وال تزيدوا،واعتدى عليكم،أى وإن عاقبتم أيها المؤمنون َمن ظَلَمكم ﴾وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  ﴿
وترك عقوب�ة ،وهذا ن�دَب إل�ى الص�بر،فهو خي�ر لك�م وأفض�ل،أى ولئن عفوتم وتركتم القص�اص ﴾ين ولئن صبرتم لهو خير للصابر ﴿

(وتركها أفضل،فإن العقوبة مباحة،من أساء
1578F

1579(. 
 انتهت سورة النحل

 
 

 ُسوَرةُ اِإلسراءِ 
 
 

ِن ٱۡهتََدٰى فَإِنََّما يَۡهتَِدي لِنَۡفِسِهۦۖ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيهَاو  ﴿ بِيَن َحتَّٰى  َوَال تَِزُر َواِزَرةٞ  مَّ ِوۡزَر أُۡخَرٰىۗ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
  ﴾ ۱٥ نَۡبَعَث َرُسوٗال 

 
 .ـ اآلية)وال تزر وازرة وزر أخرى  :(قوله تعالى

ع�ن  �س�ألت خديج�ة رس�ول هللا  :«قال�ت  ع�ن عائش�ةأخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ض�عيف  .656
ث�م   .»هللا أعل�م بم�ا ك�انوا ع�املين :«ق�ال ف،ث�م س�ألته بع�د ذلك .»آب�ائهم هم من :«قال ف،المشركين أوالد

ف�ي ق�ال  أوه�م عل�ى الفط�رة :«ق�ال و﴾وال ت�زر وازرة وزر أخ�رى  ﴿:سألته بعدما استحكم اإلسالم فنزل�ت
(الجنة

1579F

1580(«. 
 
 ]تعليق[

_______________ 
سنن  14/3)الطبقات الكبرى 9703ح(  120/7اإليمان  شعب)2937ح( 143/3) المعجم الكبير 4645ح( 183/3) شرح معاني اآلثار 4894ح( 218/3المستدرك  )1575(

وفي إسناده  183/3طحاوي في شرح معاني اآلثار )قلت: في إسناده صالح المري الزاهد ضعيف الحديث،وله شاهد من حديث ابن عباس عند ال42ح( 4ج:116الدارقطني  
من طريق الحكم عن مجاهد  215/2محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف،وهو  أيضا من رواية الحكم عن مقسم لم يسمع منه سوى أربعة أحاديث،وأخرجه الدارقطني 

من طريق  143/3ث وروايته عن غير الشاميين مضطربة،وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي إسناده إسماعيل بن عياش قال الدارقطني: بعد إخراج الحدي
 إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أبي زياد. 

 [لنربين عليهم] أي لنزيدن عليهم من الربا وهو الزيادة )1576(
 391/2) المس�تدرك 487ح(239/2)ص�حيح اب�ن حب�ان 21267ح(135/5)وقال: حسن غريب من حديث أب�ي ب�ن كع�ب مس�ند أحم�د   3129ح( 5/ 299سنن الترمذي  )1577(

) قل�ت: إس�ناده حس�ن متص�ل ق�ال عب�د هللا ب�ن  أحم�د ف�ي 2938ح(143/3)المعجم الكبير 11279ح( 376/6)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،سنن النسائي الكبرى 3368ح(
 به. --نا عيسى بن عبيد الكندي عن الربيع بن أنس حدثني أبو العالية عن أبي بن كعب  ثنا سعيد بن محمد الجرمي قدم من الكوفة ثنا أبو تميلة ثزيادات المسند 

 )449/ 5تفسير البحر المحيط ـ  ()1578( 
 )122/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1579( 
 في إسناده عبد العزيز بن أبان ضعيف،انظر ترجمته في تهذيب الكمال 117/18التمهيد البن عبد البر  )1580(



)277( 

 

 سورة اإلسراء من السور المكية وشأنها شأن باقي السور التى نزلت بمكة. 
و الح�ال ف�ي ك�ل س��ورة مكي�ة فك�ل س�ورة تتف�ق ف�ي اس��تعراض األم�ور العام�ة م�ن تقري�ر العقائ�د والوحداني��ة لك�ن كم�ا ه� 

اً في مفت�تح ه�ذه الس�ورة وقد ذكر الشيخ الشهيد سيد قطب كالماً طيب .وتنفرد ببعض الميزات التي تميزها عن باقي السور،والقصص
 -س�ورة اإلس�راء  -ه�ذه الس�ورة ق�ال: للش�يخ س�يد قط�ب رحم�ه هللا حي�ث  طالل الظالل على هذه الس�ورة م�ن ظ�الل الق�رآنأذكره إل

وهي تب��دأ بتس��بيح ّهللا وتنته��ي بحم��ده وتض��م موض��وعات ش��تى معظمه��ا ع��ن العقي��دة وبعض��ها ع��ن قواع��د الس��لوك الف��ردي ،مكي��ة
ال�ذي ك�ان إلي�ه اإلس�راء. والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة إل�ى ش�يء م�ن القص�ص ع�ن بن�ي إس�رائيل يتعل�ق بالمس�جد األقص�ى 

 وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم ّهللا لإلنسان.
وموقف الق�وم من�ه  -صلى ّهللا عليه وسلم  -ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها األصيل هو شخص الرسول 

(له واستقبال القوم،وما يهدي إليه،وطبيعة هذا القرآن،في مكة. وهو القرآن الذي جاء به
1580F

1581(. 
مرشدة إلى أنه ،فتبقي اآلية على عمومها.وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ضعيف اإلسناد في سبب نزول هذه اآلية 

والمس�ألة فيه�ا بع�ض التفص�يل ل�يس ه�ذه محل�ه إنم�ا محل�ه كت�ب .ال يحمل إنسان وزر إنسان آخر بل لكٍل م�ا حم�ل م�ن الخي�ر والش�ر
 .التفسير وهللا تعالى الموفق

 
 ] تفسير مختصر لآلية[
 .ومن ضل فعقاب كفره وضالله عليها،أى من اهتدى فثواب اهتدائه له ﴾من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها  ﴿
 .وال يجني جاٍن إال على نفسه،أى ال يحمل أحد ذنب أحد ﴾وال تزر وازرة وزر أخرى ﴿
فتقوم عل�يهم ،مذكرين ومن�ذرين،حتى نبع�ث له�م الرس�ل،كن�ا مع�ذبين أح�دا م�ن الخل�قأى وم�ا ﴾وما كنا مع�ذبين حت�ى نبع�ث رس�وال  ﴿

(الحجة
1581F

1582(. 
 

ۡر تَۡبِذيًرا َوَءاِت َذا ٱۡلقُۡربَٰى َحقَّهُۥ  ﴿ بِيِل َوَال تُبَذِّ  ﴾ ۲٦َوٱۡلِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّ
 

 .ـ اآلية)وآت ذا القربي  :(قوله تعالى  
دع�ا رس�ول  ﴾وآت ذا القرب�ي حق�ه  ﴿:لما أنزلت :«قال لخدري أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد ا .657

(».فاطمة فأعطاها فدك �هللا 
1582F

1583( 
 هذا مشكل فإنه يشعر بأن اآلية مدنية والمشهور خالفه. :ابن كثيرقال 

(عباس مثله عن ابنوروى ابن مردويه  .658
1583F

1584( . 
 
 ]تعليق[
ن م�ع ك�ون اآلي�ة مكي�ة وس�بب الن�زول م�دني يحتم�ل ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما ضعيفا 

حكمنا على فلو صح  إسناد األثر ضعيف.نزولها بالمدنية كما علمت من قبل أن من السورة المكية آيات مدنية والعكس بالعكس. لكن 
 .مدنية اآلية بأنها

 قال: ذكرهما اإلمام ابن الجوزي ف .بذي القربي على قولين :واختلف في المراد 
ه :ماأحده  .فعلى هذا في حقهم ثالثة أقوال،والحسن،ابن عباسقاله ،أنه قرابة الرجل من قبَل أبيه وأُمِّ
هم وِصلَتهم :أن المراد به :أحدها  .بِرُّ

 .النَّفقة الواجبة لهم وقت الحاجة :والثاني
 .الوصيَّة لهم عند الوفاة :والثالث
ويك��ون ،إِعط��اؤهم م��ن الُخمس :يكون حقه��م،فعل��ى ه��ذا.والس��دي،هم��ا السالمعل��ي ب��ن الحس��ين عليقاله ،أنه��م قراب��ة الرس��ول :والث��اني

(الخطاب للُوالة 
1584F

1585(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 حقًه من البر واإلحسان،أى أعط كل من له قرابة بك ﴾وآت ذا القربى حقه  ﴿
 .والغريَب المنقطع فى سفره حقًه أيضا،أى وأعط المسكين المحتاج ﴾والمسكين وابن السبيل  ﴿
ل�و أنف�ق إنس�ان مال�ه  :مجاه�دق�ال ،والتبذير اإلنفاق في غير حق،أى ال تنفق مالَك في غير طاعة هللا فتكون مبذرا ﴾وال تبذر تبذيرا  ﴿

 .وفي الفساد،وفي غير الحق،التبذير النفقة في معصية هللا تعالى :قتادةقال و،لم يكن مبشرا،كله في الحق
وأش�باههم ،أى إن المبذرين كانوا أمثال الشياطين،هذا تعليل للنهي وهو غاية في الذم والتقبيح ﴾ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ﴿

 .فهم أمثالهم،وينفقون في الشر والمعصية،ألنهم ينفقون في الباطل،في اإلفساد
وحقُها ،ن ال يؤدون حق النعم�ةكذلك إخوانه المبذرو،ال يؤدي حق النعمة،أى مبالغاً قي كفران نعمة هللا ﴾وكان الشيطان لربه كفورا ﴿

_______________ 
 6المؤلف: سيد قطب إبراهيم ـ ( رحمه هللا ) دار النشر: دار الشروق ـ القاهرة  عدد األجزاء:) 2208/ 4ظالل القرآن ـ  (فى  )1581( 
 )126/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1582( 
 لعوفي ضعيف. وفي إسناده عطية ا 57/2علل ابن أبي تحاتم     190ج: 5) الكامل في ضعفاء الرجال  1075ح(2ج:334مسند أبي يعلى )1583(
 لم أجده في الكتب المسنده)1584(
 )27/ 5زاد المسير ()1585( 



)278( 
(غير بخالء وال مبذرين،أن ينفقوها في الطاعات والحقوق

1585F

1586(. 
 

ا تُۡعِرَضنَّ َعۡنهُُم ٱۡبتِغَ  ﴿ بَِّك تَۡرُجوهَا فَقُل لَّهُۡم قَۡوٗال  آَء َرۡحَمةٖ َوإِمَّ ن رَّ ۡيُسورٗ  مِّ  ﴾ ۲۸ا مَّ
 

 .ـ اآلية)وإما تعرضن  :(قوله تعالى    
ج��اء ن��اس م��ن مزين��ة يس��تحملون رس��ول هللا  :«ق��ال الخرس��اني  عن عط��اءورأخ��رج س��عيد ب��ن منص�� .659

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ظنوا ذلك م�ن غض�ب رس�ول  »ال أجد ما أحملكم عليه  :«قالف،�
 )1586F1587(.»ـ اآلية)وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة  :(فأنزل هللا،عليهم �هللا 

 )1587F1588(.»من المساكين �من كان يسأل النبي نزلت في «: قال عن الضحاكوأخرج ابن جرير .660
 
 ]تعليق[
 ذكر المؤلف أثرين وهما يشتمالن على سببين للنزول. 

أنها في قوم من مزينة جاؤوا يستحملون رسول هللا أي يطلبون منه أن يحملهم للجهاد وهذا بعي�د ألن الجه�اد ك�ان ف�ي المدين�ة  :األول
 واآلية مكية.

وآت ذا القربي حق�ه والمس�كين واب�ن ﴿من المساكين وهم المشار إليهم في اآلية السابقة  � فيمن يسأل رسول هللا :والثاني 
 .وهذا هو قول جمهور المفسرين﴾السبيل

نزلت في منجع وب�الل وص�هيب وس�الم وخب�اب، ك�انوا يس�ألون النب�ي ص�لّى ّهللا  «:قالوقد ذكر اإلمام الثعلبي سبباً آخر ف 
��ا تُْعِرَض��نَّ ﴿ف��أنزل هللا ع��ّز وج��ّل ، فيعرض ع��نهم حي��اء م��نهم،اجون إلي��ه وال يج��د له��م متس��عاعلي��ه وس��لّم ف��ي األح��ايين م��ا يحت�� َوإِمَّ

(يعني وإن تعرض عن هؤالء الذين أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم عند مسألتهم إياك ما ال يجد إليه سبيال حياء منهم﴾َعْنهُمُ 
1588F

1589(«. 
س��عيد ب��ن قال��ه ،وإِم��ا تعرَض��نَّ ع��نهم لتكذيبهم :فالمعنى،لمش��ركونأنه��م اق��ال: وذك��ر اب��ن الج��وزي رحم��ه هللا س��بباً راب��ع ف 

 .فتحتمل إذاً الرحمة وجهين.جبير
(الهداية لهم :والثاني.انتظار النصر عليهم :أحدهما

1589F

1590(. 
ولعل األقرب ه�و أنه�ا نزل�ت ف�ي س�ؤال المس�اكين عام�ة فيش�مل م�ن ذك�رت ،فهذه أربعة أسباب في سبب نزول هذه اآلية 

إذا أعرض عنهم ولم يعطهم شيئاً أن يقل لهم قوالً ميس�وراً يعن�ى في�ه يس�ر، ك�أن يق�ول س�نعطيكم إن ش�اء هللا  �النبي أسماؤهم فأمر 
 .عندما يتيسر الحال أو نحو ذلك من األقوال

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
رب�ى والمس�اكين واب�ن أى إن أعرض�ت ع�ن ذوي الق ﴾وإما تعرضن عنهم إبتغاء رحم�ة م�ن رب�ك ترجوه�ا فق�ل له�م ق�وال ميس�ورا  ﴿

(وعدهم وعداً جميال،فقل لهم قوال سهال لينا،إذا لم تجد ما تعطيهم،السبيل
1590F

1591(. 
 

ۡحُسوًرا ُكلَّ ٱۡلبَۡسِط فَتَۡقُعَد َملُومٗ َوَال تَۡجَعۡل يََدَك َمۡغلُولَةً إِلَٰى ُعنُقَِك َوَال تَۡبُسۡطهَا  ﴿  ﴾  ۲۹ا مَّ
 

 ـ اآلية.)وال تجعل يدك  :(قوله تعالى   
بز ـ وكان معطياً كريم�اً ـ  �أتى رسول هللا  :«قال سيار أبي الحكم  أخرج سعيد بن منصور عن  ]ك[ .661

وال تجع��ل ي��دك مغلول��ة إل��ى عنق��ك وال  ﴿:ف��أنزل هللا،فأت��اه ق��وم فوج��دوه ق��د ف��رغ من��ه،فقس��مه ب��ين الناس
 )1591F1592(.»ـ اآلية﴾تبسطها

إن أم�ي تس�ألك ك�ذا ق�ال: ف �النب�ي  جاء غالم إلى:«قال وأخرج ابن مردويه وغيره عن ابن مسعود  .662
فتقول لك اكسني قميص�ك فخل�ع قميص�ه فدفع�ه إلي�ه فجل�س ف�ي قال:  .»ما عندنا شيء اليوم :«قال،وكذا

وال تجع���ل ي���دك مغلول���ة إل���ى عنق���ك وال تبس���طها ك���ل البس���ط فتقع���د ملوم���ا  ﴿:البي���ت حاس���راً ف���أنزل هللا
(محسورا

1592F

1593(﴾«. 
 قال�ت: .»أنف�ق م�ا عل�ى ظه�ر كف�ي :«لعائش�ة ق�ال  �النب�ي أن  :«أمامة  عن أبيوأخرج أيضاً   ]ك[ .663

(اآلية ﴾وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ﴿ :فأنزل هللا ءإذن ال يبقى شي
1593F

 .وظاهر ذلك أنها مدنية. » )1594

_______________ 
 )128/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1586( 
 مرسل.)1587(
 مرسل منقطع 75/15تفسير الطبري )1588(
 )96/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1589( 
 )28/ 5زاد المسير ()1590( 
 )128/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1591( 
 ه في الكتب المسنده وإسناده مرسل.لم أجد)1592(
 في الكتب المسنده وقد أخرجه المؤلف في الدر المنثور لم أجده في الكتب المسنده )1593(
 لم أجده في الكتب المسنده)1594(



)279( 

 

 
 ]تعليق[
ل�ى م�ا ك�ان وفيه دليل ع،األول والثاني منها داخل في عموم اآلية .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار بثالثة أسباب للنزول 

  في حاجة.يثار وإن كان من اال �عليه النبي 
نع�م ه�ي الش�ملة  :فقي�ل ل�ه ؟أت�درون م�ا الب�ردة: ق�الف.ج�اءت ام�رأة بب�ردة«: ق�الوفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد  

رج�ل ق�ال ف،إزارهفخرج إلين�ا وإنه�ا ،محت�اج له�ا �فأخذها النب�ي .إني نسجتها بيدي أكسوكها،يا رسول هللا قالت:.منسوج في حاشيتها
م��ا  :ل��ه الق��ومقال ف،ث��م رج��ع فطواه��ا ث��م أرس��ل به��ا إلي��ه،ف��ي المجلس �فجل��س النب��ي .نع��م: ق��الف.اكس��نيها،ي��ا رس��ول هللا :م��ن الق��وم

(فكانت كفنه :سهلقال .وهللا ما سألته إال لتكون كفني يوم أموت :الرجلقال ف.لقد عرفت أنه ال يرد سائال،سألتها إياه،أحسنت
1594F

1595(«. 
 وفيه�ا األم�ر م�ن هللا ،ول�يس ك�ذلك فاآلي�ة مكي�ة ،المؤمنين عائشة فيه يدل على أن اآلية مدنية أم فذكر  :ثر الثالثوأما األ 

ث�م إن وج�د فض�الً فبأهل�ه ث�م  ،النفق�ه بنفس�ه ف�ييب�دأ فل الً وج�د فض�م�ن ف�إن  .قتص�اد ف�ي جمي�ع األم�ورلنبيه ولنا أن نكون من أه�ل اال
 فيتحسر.خل بما أعطاه هللا من فضله وال يب فيالم.ي يديه وال ينفق كل ما ف،األقرب فاألقرب

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
كمن ُحبِس�ت ي�ده ع�ن اإلنف�اق ،أى ال تك�ن بخ�يال منوع�ا ال تعط�ى أح�دا ش�يئا،اآلي�ة تمثي�ل للبخ�ل ﴾وال تجعل يدك مغلول�ة إل�ى عنق�ك ﴿

 .وشدت إلى عنقه
والغرض م�ن اآلي�ة ال ،بحيث ال يبقى في ي�دك ش�يء،في اإلنفاق توسعا مفرطا تمثيل للتبذير أى وال تتوسع ﴾وال تبسطها كل البسط  ﴿

 .تكن بخيال وال مسرفاً 
 .كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته،منقطعا من المال،أى فتصير مذموما من الَخلق والخالق ﴾فتقعد ملوما محسورا  ﴿
المتص�رف ،الباسط،وهو القابض،ويض�يًق عل�ى م�ن يش�اء،ءأى يوسع الرزق على من يشا ﴾إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر  ﴿

 .بما يشاء حسب الحكمة،في خلقه
فهو ،ب�ل ألج�ل رعاي�ة المص�الح،فالتفاوت ف�ي األرزاق ل�يس ألج�ل البخل،أى إنه عالم بمصالح العباد ﴾إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ﴿

(تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم
1595F

1596(. 
 

ۡستُورٗ ا قُۡرَءاَن َجَعۡلنَا بَۡينََك َوبَۡيَن ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرِة ِحَجابٗ ٱلۡ َوإَِذا قََرۡأَت  ﴿  ﴾ ٤٥ا مَّ
 

 .ـ اآلية)وإذا قرأت القرآن  :(قوله تعالى   
إذا ت��ال الق��رآن عل��ى مش��ركي ق��ريش  �ك��ان رس��ول هللا  :«ق��ال ش��هاب  ع��ن اب��نأخ��رج اب��ن المن��ذر  .664

قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وق�ر وم�ن بينن�ا وبين�ك  :ؤون بهيهز قالوا،ودعاهم إلى الكتاب
 )1596F1597(.»ـ اآليات﴾وإذا قرأت القرآن  ﴿:فأنزل هللا في ذلك من قولهم،حجاب

 ]تعليق[
 .اإلسناد غير أن معناه صحيح لوهو وإن كان مرس ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول اآلية 
جمي�ل بن�ت  أم اقبل�ت الع�وراء  ﴾تب�ت ي�دا أب�ي له�ب﴿ :لم�ا نزل�ت « قال�ت:أبي ح�اتم ع�ن اس�ماء بن�ت أب�ي بك�ر أخرج ابن  

فلما ،جالس في المسجد ومعه أبو بكر �مذمماً ابينا ودينه قليناوامره عصيناورسول هللا :وهي تقول،وفي يدها فهر،ولها ولولة،حرب
" انها ل�ن تران�ي " وق�را قران�ا اعتص�م ب�ه كم�ا  : �رسول هللا قال ف،عليك ان تراك رسول هللا قد اقبلت وانا اخافقال راها أبو بكر 

ولم ت�ر ،فاقبلت حت�ى وقف�ت عل�ى أب�ي بك�ر ﴾ واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باالخرة حجابا مستورا﴿ :تعالىقال 
قد علمت قريش  :فولت وهي تقول،ورب هذا البيت ما هجاك ال: قال ؟يا أبا بكر اني اخترت ان صاحبك هجانيقالت ف �رسول هللا 

(اني ابنة سيدها
1597F

1598( «. 
بأن�ه  علمه�معل�ى ال�رغم م�ن ،قلت: وسبب النزول يدل على ما كان عليه المشركون من العن�اد والكب�ر عن�د س�ماع القرآن 

  .كتاب معجز منزل من عند هللا تعالى
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أى وإذا ق��رأت ي��ا محم��د الق��رآن عل��ى ه��ؤالء  ﴾بين��ك وب��ين ال��ذين ال يؤمن��ون ب��اآلخرة حجاب��ا مس��تورا  وإذا ق��رأت الق��رآن جعلن��ا ﴿

 .وإدراك أسراره وِحكمه،يحجب عنهم فهم القرآن،جعلنا بينك وبينهم حجابا خفيا،الذين ال يصدقون باآلخرة،المشركين
 .كفار أغطية لئال يفهموا القرآنأى وجعلنا على قلوب هؤالء ال﴾وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه  ﴿
 .أى صممآ يمنعهم من استماعه ﴾وفي آذانهم وقرا  ﴿
فر المشركون من ذل�ك هرب�ا م�ن ،أى وإذا وحدت هللا وأنت تتلو القرآن ﴾وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ﴿

(استماع التوحيد
1598F

1599(. 

_______________ 
 )98/ 2صحيح البخاري ()1595( 
 )128/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1596( 
 مرسل.)1597(
 )3472/ 10تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1598( 
 )130/ 2ة التفاسير ـ للصابونى (صفو)1599( 



)280( 
 

ن  قُِل ٱۡدُعوْا ٱلَِّذينَ  ﴿ رِّ َعنُكۡم َوَال تَۡحِويًال َزَعۡمتُم مِّ  ﴾  ٥٦ُدونِهِۦ فََال يَۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلضُّ
 

 .ـ اآلية)قل ادعوا  :(قوله تعالى       
فأس�لم ،كان ناس من اإلنس يعبدون ناساً م�ن الجن:«قال مسعود  عن ابن[ك] أخرج البخاري وغيره  .665

 )1599F1600(.»ـ اآلية)لذين زعمتم من دونه قل ادعوا ا :(فأنزل هللا،واستمسك اآلخرون بعبادتهم الجنيون
 
 ]تعليق[
وق�د .ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح واألية تدل على أن المشركين كانوا يعبدون الجن 

ُس�ْبَحانََك أَن�َت َولِيُّنَ�ا ِم�ن  ق�الوا) 40ْم َك�انُوا يَْعبُ�ُدوَن (َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َجِميًعا ثُمَّ يَقُوُل لِْلَمالئَِك�ِة أَهَ�ُؤالء إِيَّ�اكُ ﴿ذكر ذلك في قول هللا تعالى 
ْؤِمنُوَن (  ]سورة سبأ[ ﴾ )41ُدونِِهم بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرهُم بِِهم مُّ

والمراد م�نهم ،وقد روى اإلمام ابن جرير رحمه هللا نفس األثر عن ابن مسعود وذكر قوالً ثانياً في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 
له�م الج�ّن، ويقول�ون: ه�م بن�ات قال من المالئكة ي ◌ً كان قبائل من العرب يعبدون صنفا: قالعن عبد هللا بن مسعود، «: قالالمالئكة ف

1600F(﴾يَْبتَُغوَن إِلى َربِِّهُم الَوِسيلَةَ ﴿معشر العرب ﴾الَِّذيَن يَْدُعونَ  أولئك﴿هللا، فأنزل هللا عّز وجلّ 

1601(«. 
 ﴾الَّ�ِذيَن يَ�ْدُعوَن يَْبتَُغ�وَن إِلَ�ى َربِِّه�ُم اْلَوِس�يلَةَ  أولئ�ك ﴿عن اب�ن عب�اس، ف�ي قول�ه: قالالثاً في سبب نزول اآلية فوذكر قوالً ث 

(عيسى وأمه وُعزير: قال
1601F

1602(. 
فنزل�ت  فقد كان الكف�ار يعب�دون الج�ن والمالئك�ة وعيس�ى وعزي�ر .وكل هذه األقوال محتملة وداخلة في عموم اآلية :قلت 

 .ية لبيان حالهم جميعاً اآل
للت�وبيخ وأنب�أهم أن ه�ؤالء ال�ذين ي�دعونهم م�ن دون هللا ه�م أنفس�هم يتقرب�ون إل�ى هللا  ﴾قل ادعوا  ﴿واألمر في قوله تعالى  

 فهم محتاجون إلى هللا فال تصلح عبادتكم إياهم فأنتم وهو سواء في الحاجة إلى هللا.،تعالى ويبتغون إليه الوسيلة
 
 ]لآليةتفسير مختصر [
 :الحس�نق�ال ،ادع�وا ال�ذين زعم�تَم أنه�م آله�ة م�ن دون�ه تعالى :أى قل يا محمد لهؤالء المش�ركين ﴾قل ادعوا الذين زعمتم من دونه  ﴿

 .فقد كانوا يقولون إنهم يشفعون لنا عند هللا،يعنى المالئكة وعيسى وعزيرا
 .لبالء عنكم وال تحويله إلى غيركمأى فال يستطيعون رفع ا ﴾فال يملكون كشف الضر عنكم وال تحويال  ﴿
ه�م أنفس�هم يبتغ�ون الق�رب ،اآللهة ال�ذين يعب�دونهم م�ن دون هللا أولئكأى ﴾الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب  أولئك ﴿

 .؟فكيف تعبدونهم معه،ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة،إلى هللا
 .، يتسابقون إلى رضاه،ويخافون عقابه،بادتهم رحمته تعالىأى يرجون بع ﴾ويرجون رحمته ويخافون عذابه  ﴿
(ويخاف من وقوعه وحصوله،أى عذابه تعالى شديد ينبغي أن يُحذر منه ﴾إن عذاب ربك كان محذورا  ﴿

1602F

1603(. 
 

لُوَنو َوَءاتَۡينَا ثَُموَد ٱ ﴿ ٓ أَن َكذََّب بِهَا ٱۡألَوَّ ِت إِالَّ ِت  لنَّاقَةَ ُمۡبِصَرةٗ َوَما َمنََعنَآ أَن نُّۡرِسَل بِٱۡألٓيَٰ فَظَلَُموْا بِهَاو َوَما نُۡرِسُل بِٱۡألٓيَٰ
 ﴾ ٥۹ا إِالَّ تَۡخِويفٗ 

 
 .ـ اآلية)وما منعنا  (:قوله تعالى      

أن يجعل لهم الص�فا  �سأل أهل مكة النبي  «: قالعباس  عن ابنأخرج الحاكم والطبراني وغيرهما  .666
فإن ،له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت تؤتهم الذي سألوا فقيل،فيزرعوا وأن ينحي عنهم الجبال،ذهبا

وم�ا منعن�ا أن نرس�ل باآلي�ات إال أن  ﴿:ب�ل أس�تأني به�م ف�أنزل هللاقال: ،كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم
 )1603F1604(.»ـ اآلية﴾كذب بها األولون 

(نحوه أبسط منه عن الزبيروأخرج الطبراني وابن مردويه منها   .667
1604F

1605(.  
 

_______________ 
)وقال: صحيح على ش�رط مس�لم وق�د وه�م فق�د أخ�رج الح�ديث مس�لم م�ن نف�س 3378ح( 2/ 394) المستدرك 3030ح(2321/4صحيح مسلم  1747/4صحيح البخاري )1600(

 )1758ح( 165/5زار مسند الب 104/15)تفسير الطبري 9077ح( 222/9)المعجم الكبير 11287ح( 379/6الطريق،سنن النسائي الكبري 
 )473/ 17(تفسير الطبري) ()1601( 
 )473/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1602( 
 )133/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1603( 
)ص�حيح اإلس�ناد غي�ر أن ف�ي 72ح( 79/10المخت�ارة  15 /108)تفس�ير الطب�ري 11290ح( 380/6)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه سنن النسائي الكبرى 3379ح( 394/2) المستدرك 2333ح(258/1مسند أحمد   )1604(

 به —ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباسالنفس شيئاً من عنعنة األعمش فإنه معروف بالتدليسقال اإلمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد وسمعته منه ثنا جرير عن األعمش عن جعفربن ا
عل��ى أب��ي قب��يس: ي��ا آل عب��د من��اف إن��ي   �: وأن��ذر عش��يرتك األق��ربين )ص��اح رس��ول هللا (لم��ا نزل��ت   :«يق��ول ع��ن الزبي��ر ب��ن الع��وام 679ح  40/2مس��ند أب��ي يعل��ى  )1605(

كان يحيي الموتى،ف�أدع هللا أن نذير،فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم،فقالوا تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى 
هللا أن يص�ير ه�ذه الص�خرة الت�ي هذه الجبال ويفجر لنا األرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل،وإال فأدع لنا هللا أن يحيي لنا موتانا ف�نكلمهم ويكلمون�ا،وإال ف�أدع يسيرعنا 

لوحي،فلما س�ري عن�ه ق�ال: وال�ذي نفس�ي بي�ده لق�د أعط�اني م�ا تحتك ذهبا فننحت منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف،فإنك تزعم أنك كهيئتهم،فبينما نحن حوله إذ نزل عليه ا
م�ة وال ي�ؤمن مؤمنكم،ف�اخترت سألتم ولو شئت لكان،ولكن خيرني بين أن تدخلوا من باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إل�ى م�ا اخت�رتم ألنفس�كم فتض�لوا ع�ن ب�اب الرح

 ):  وم�ا منعن�ا أن نرس�ل باآلي�ات إال أن ك�ذب به�ا األول�ون (تم أنه معذبكم عذابا ال يعذبه أحداً م�ن العالمين،فنزل�ت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم،وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفر
 في إسناده عبد الجبار بن عمر األيلي ضعيف » : ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به الموتى )(حتى قرأ ثالث آيات،ونزلت 
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 ]تعليق[
وهو ي�دل عل�ى م�ا ك�ان علي�ه ،وهو أث�ر ال ب�أس بإس�ناده،له في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة المؤلف رحمه هللا أثراً وشاهداً  ذكر 

فأخبرهم هللا تعالى أنه قادر عل�ى أن ين�زل اآلي�ات ،بسؤالهم إياها �مشركوا قريش من طلب اآليات التي يظنوا أنهم سيعجزوا النبي 
فك�ذلك ل�و نزل�ت عل�يهم ك�ذبوا ،فما الفرق بين هؤالء وه�ؤالء ف�ي التكذيب،و تكذيب األوليين بهاولكن السبب في عدم انزالها عليهم ه

وه�ذا ي�دل ،أن ينزلها عليها هي ما كان من ج�نس األي�ات الت�ي أنزل�ت عل�ى م�ن قبلهم �واآليات التي طلب المشركون من النبي ،بها
وإال فق�د أن�زل هللا تع�الى ،كانوا يمرون على دي�ارهم ويعرف�ون أخب�ارهم وأنهم،على اعترافهم بهذا اآليات المنزلة على األمم المتقدمة

 .ولكن كفرهم حال دون إيمانهم،عليهم أعظم من هذه اآليات
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
منها ،معجزات عظيم�ة �اقترح المشركون على رسول هللا  :المفسرونقال  ﴾وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب بها األولون  ﴿
ثم ل���م يؤمن���وا اس���تحقوا ع���ذاب ،ف���أخبره تع���الى أن��ه إن أج���ابهم إل���ى م���ا طلب��وا،وأن ي��زيح ع���نهم الجبال،ن يقل��ب له���م الص���فا ذهب���اأ

فلهذا السبب م�ا ،وأن من أوالدهم من يدخل في الدين الحق،ألنه علم أن منهم من يؤمن،وقد آقتَضت حكمته تعالى إمهالهم،اإلستئصال
حيث اقترح�وا ث�م ،إال تكذيُب َمن سبقهم من األمم،من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك فما منعنا،أجابهم إلى ما طلبوا

 .فأهلكهم هللا ودمرهم،كْذبوا
فكفروا به�ا وجح�دوا بع�د أن ،ومعجزة ساطعة واضحة،أى وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ﴾وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴿

 .سألوها فأهلكهم هللا
إال تخويف��ا للعب��اد م��ن ،والخس��وف والكس��وف،والرعد،كالزالزل،أى وم��ا نرس��ل باآلي��ات الكونية ﴾وم��ا نرس��ل باآلي��ات إال تخويف��اً ﴿

(لعلهم يعتبرون ويرجعون،إن هللا تعالى يخوف الناس بما شاء من اآليات :قتادةقال ،المعاصي
1605F

1606(. 
 

َك إِالَّ فِۡتنَةٗ َوإِۡذ قُۡلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ بِٱلنَّ  ﴿ ۡءيَا ٱلَّتِٓي أََرۡينَٰ شََّجَرةَ ٱۡلَمۡلُعونَةَ فِي ٱۡلقُۡرَءاِنو لِّلنَّاِس َوٱل اِسو َوَما َجَعۡلنَا ٱلرُّ
نٗ  فُهُۡم فََما يَِزيُدهُۡم إِالَّ طُۡغيَٰ  ﴾  ٦۰ا ا َكبِيرٗ َونَُخوِّ

 
 .ـ اآلية)وما جعلنا الرؤيا  :(قوله تعالى   

لم�ا أس�ري ب�ه أص�بح يح�دث نف�را م�ن ق�ريش يس�تهزؤون   �أن�ه  :«ه�انيء  م أأخرج أبو يعلي عن  .668
الولي�د ب�ن المغي�رة ه�ذا س�احر : ق�الف،فوصف لهم بيت المقدس وذكر له�م قص�ة العير،فطلبوا منه آية،به

(وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس﴿:فأنزل هللا
1606F

1607(﴾«. 
(نحوه عن الحسنوأخرج ابن المنذر   .669

1607F

1608(.  
فقي�ل ل�ه مال�ك ي�ا ،أصبح يوم�اً مهموماً  �أن رسول هللا  :«بن علي  عن الحسينج ابن مردويه وأخر .670

(وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس ﴿:فأنزل هللا،فإن رؤياك فتنة لهم رسول هللا ال تهتم
1608F

1609(﴾«. 
(وأخرج ابن جرير من حديث سهل بن سعد نحوه  .671

1609F

1610(. 
 .رو بن العاصوأخرج ابن أبي حاتم من حديث عم .672
(ومن حديث يعلي بن مرة ومن مرسل سعيد بن المسيب نحوها وأسانيدها ضعيفة .673

1610F

1611(. 
 .ـ اآلية)والشجرة الملعونة في القرآن  :(قوله تعالى   

ذك�ر هللا  الزق�وم خ�وف ب�ه ه�ذا الح�ي  «: ق�العباس  عن ابنأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث  .674
الثري��د : ق��الال : ق��الوا ؟ا ه��ذا الزق��وم ال��ذي يخ��وفكم ب��ه محم��دأب��و جه��ل ه��ل ت��درون م��: ق��ال،م��ن قريش

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم  ﴿:فأنزل هللا،أما لئن أمكننا منها لنزقمنها زقما،بالزبد
(إن شجرة الزقوم طعام األثيم﴿:وأنزل﴾إال طغيانا كبيرا 

1611F

1612( ﴾«. 
 
 ]تعليق[
س�ببان متعلق�ان بقول�ه ،ي سبب نزول هذه اآلية وه�ي تش�تمل عل�ى ثالث�ة أس�باب للنزولذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار ف 

  ﴾ والشجرة الملعونة في القرآن ﴿وسبب متعلق بقوله تعالى ﴾وما جعلنا الرؤيا﴿تعالى 
 وقبل الدخول في التعليق على أسباب النزول أود أن أشرح بعض األشياء المتعلقة بهذه اآلية. 

 .رؤيا منامية أوفقد اختلف أهل التفسير في المراد بهذه الرؤيا هل هي رؤيا عين ﴾وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ﴿أوال: قوله تعالى 
فالقول األول روى عن ابن عب�اس والحس�ن ومس�روق وقت�ادة والض�حاك وغي�رهم م�ن أه�ل التفس�ير إل�ى أنه�ا رؤي�ا ح�ق  

_______________ 
 )133/ 2ير ـ للصابونى (صفوة التفاس)1606( 
 وسياقه طويل وفي إسناده أبو صالح مولى أم هانئ باذام وقيل باذان ضعيف يرسل 42/1معجم أبي يعلى )1607(
 مرسل)1608(
 لم أجده في الكتب المسنده )1609(
ءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات قال: وأنزل هللا بني فالن ينزون على منبره نزو القردة،فسا  �رأى رسول هللا   :«عن سهل بن سعد قال  112  15تفسير الطبري/)1610(

 في إسناده عبد المهيمن بن عباس ضعيف  » .): وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس اآلية (عز وجل في ذلك 
 آثار ضعيفة )1611(
 لم أقف على إسناده 2336/7تفسير ابن أبي حاتم  )1612(



)282( 
اإلسراء والمعراج. وهذا موافق ألس�باب الن�زول الت�ي روي�ت ف�ي ه�ذه  من اآليات والمعجزات في ليلة �وعين وهي ما شهده النبي 

(اآلية
1612F

1613(. 
وهو المراد بقوله تعالى لقد ص�دق هللا رس�وله الرؤي�ا ،أنه يدخل مكة �أنها رؤيا منامية وهي ما رآه النبي :والقول الثاني 

(ن ابن عباس بإسناد ضعيف سورة الفتح. وقد روي ذلك ع ﴾ بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين
1613F

1614(. 
 .أنها رؤيا منامية لكن نزلت في بني أمية :القول الثالث 
بني فالن ينزون على منبره نزو القردة، فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكا حت�ى  �رأى رسول هللا  :اإلمام ابن جريرقال  

ْؤيَا الَّ  ﴿وأنزل هللا عّز وجّل في ذلك: قالمات،  (.... اآلية﴾تِي أََرْينَاَك إِال فِْتنَةً لِلنَّاِس َوَما َجَعْلنَا الرُّ
1614F

1615(. 
رأي�ت ول�د الحك�م ب�ن أب�ي : ق�ال �أن النَّبِ�ّي  -وروى السيوطي وع�زاه الب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن اب�ن عم�ر رض�ي هللا عنهم�ا  

يعن�ي الحك�م  ﴾ والش�جرة الملعون�ةوما جعلنا الرؤيا التي أرين�اك إال فتن�ة للن�اس ﴿العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل هللا في ذلك 
(وولده

1615F

1616(. 
َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْي�ِه َوَس�لََّم:"أريت بن�ي أمي�ة َعلَ�ى قال : قالوأخرج ابن أبي حاتم َعْن يعلي بن مرة َرِضَي هللاُ َعْنهُ،  

ْؤيَ�ا الَّتِ�ي  ﴿َوَسلََّم لذلك، فأنزل هللا: وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء، واهتم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  األرضمنابر  َوَم�ا َجَعْلنَ�ا الرُّ
 .»﴾ أََرْينَاَك إِال فِْتنَةً لِلنَّاسِ 

رأى َرُسول هللا َص�لَّى هللاُ َعلَْي�ِه َوَس�لََّم بن�ي أمي�ة َعلَ�ى المن�ابر فس�اءه َذلِ�َك، «قال: وَعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيَِّب َرِضَي هللاُ َعْنهُ،  
ْؤيَ�ا الَّتِ�ي أََرْينَ�اَك إِال فِْتنَ�ةً لِلنَّ�اسِ  ﴿ إليه إنما هي دنيا أعطوها، فقرت عينه، وهي قوله: فأوحى هللا  .»يَْعنِي ب�الء للن�اس،﴾َوَما َجَعْلنَ�ا الرُّ

َجَرةَ اْلَمْلُعونَةَ  ﴿قَْولهُ تََعالَى:  (﴾ َوالشَّ
1616F

1617(. 
 .وعلى هذا فيكون سبب ثالث من أسباب نزول هذه اآلية 

 اختلف أهل التفسير فيها كذلك على أقوال. ﴾ والشجرة الملعونة في القرآن﴿المراد بقوله تعالى  :ثانياً 
أنها شجرة الزقوم وهذا هو قول جماهير أهل التفسير. وه�ذا ه�و المواف�ق لس�بب الن�زول ال�ذي رواه المؤل�ف ف�ي  :فاألول 

 الشجرة الملعونة.
الشجرة الملعونة هي ه�ذه الش�جرة الت�ي : قالف: قالشجرة الملعونة في القرآن؟ نحن ال :ابن عبّاس:الثاني: ما رواه الثعلبي 

(تلتوي على الشجر يعني الكشوث
1617F

1618(. 
(الشجرة كناية عن الرجال على ما ذكرن�ا ع�ن س�عيد ب�ن المس�يبقال: رواه اإلمام ابن الجوزي  :والثالث 

1618F

. قل�ت يعن�ى )1619
أي النس�ل وهللا تع�الى  :بر بالشجرة عن الرجال.ونحوه قول العام�ة ش�جرة العائل�ةرجال لعنهم هللا في القرآن فالشجرة كناية عنهم ويع

 أعلم.
وأن�زل هللا تع�الى  :الحس�نق�ال : ق�الوقد ُذكر في سبب نزول هذه اآليات غير ما ذكره المؤلف م�ا ذك�ره اإلم�ام القرطب�ي  

س والش�جرة الملعون�ة ف�ي الق�رآن ونخ�وفهم فم�ا يزي�دهم إال وما جعلن�ا الرؤي�ا الت�ي أرين�اك إال فتن�ة للن�ا :فيمن ارتد عن اإلسالم لذلك
(طغيانا كبيرا

1619F

1620(. 
ليل��ة اإلس��راء والمع��راج م��ن  �رج��ح إم��ام أه��ل التفس��ير اإلم��ام اب��ن جري��ر أن الم��راد بالرؤي��ا ه��ي م��ا رآه النب��ي  :قل��ت 

(أعلم جمهور المفسرين أن المراد بالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم وهللا تعالىقال كما ،اآليات
1620F

1621(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
إال ،والس�ماء األرضعن عجائ�ب ،أى وم�ا جعلن�ا الرؤي�ة الت�ي أريناكه�ا ليل�ة المع�راج ﴾وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس ﴿

 .وارتد بعض الناس لما أخبرتهم بها،حيث كذبوا وكفروا،امتحانآ وابتالء ألهل مكة
 .أى وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم " إال فتنة أى أيضا للناس﴾والشجرة الملعونة في القرآن  ﴿
فم�ا يزي�دهم تخويفن�ا إال تمادي�ا ،أى ونخوف هؤالء المشركين بأنواع العذاب واآليات الزاجرة﴾ونخوفهم فما يزيدهم إال طغيانا كبيراَ ﴿

إال ،والتخويف بشجرة الزقوم،هل زادتهم خارقة اإلسراء والمعراج ؟خوارقفماذا تنفع معهم ال،واستمرارا على الكفر والضالل،وغيا
(استهزاًء وإمعانا في الضالل 

1621F

1622(. 
 

 ﴾ ۷۳ ا لَّتََّخُذوَك َخلِيٗال َعلَۡينَا َغۡيَرهُۥۖ َوإِذٗ  َحۡينَآ إِلَۡيَك لِتَۡفتَِريَ أوۡ إِن َكاُدوْا لَيَۡفتِنُونََك َعِن ٱلَِّذٓي وَ  ﴿
 

 ـ اآلية.)كادوا ليفتنونك  وإن :(قوله تعالى 
ع�ن  ع�ن عكرم�ةأخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محم�د ب�ن أب�ي محم�د   .675

 ق�الواف،�فأتوا رس�ول هللا  خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش «: قالعباس  ابن

_______________ 
 )483/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1613( 
 )483/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1614( 
 )483/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1615( 
 ) 391/ 9الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ()1616( 
 13696/ 13695تفسير ابن أبي حاتم أثر رقم  )1617( 
 )112/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1618( 
 )56/ 5زاد المسير ()1619( 
 )286/ 10تفسير القرطبي ـ  ()1620( 
 انظر العزو المتقدم للطبري وابن الجوزي )1621( 
 )134/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1622( 



)283( 

 

وإن ﴿ :ف�أنزل هللا،م�ه ف�رق لهموك�ان يح�ب إس�الم قو،يا محمد تع�ال تمس�ح بآلهتن�ا ون�دخل مع�ك ف�ي دينك
 .»)1622F1623(﴾نصيرا﴿إلى  ﴾ذي أوحينا إليكعن الكادوا ليفتنونك 

(هذا أصح ما ورد في سبب نزولها وهو إسناد جيد:قلت   
1623F

1624(. 
ال : ق�الواف،يس�تلم الحجر �ك�ان رس�ول هللا  :«ق�ال ب�ن جبي�ر  ع�ن س�عيدوله شاهد أخ�رج أب�و الش�يخ  .676

فنزل�ت  .»وم�ا عل�ي ل�و فعل�ت وهللا  يعل�م من�ي خالف�ه :« �ل هللا رسوقال ف،ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا
)

1624F

1625(. 
(شهاب عن ابنوأخرج نحوه  .677

1625F

1626(. 
إن كنت أُرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك : قالواف  �أتوا النبي  قريشاً أن  :«وأخرج عنجبير بن نفير  .678

 )1626F1627( .»فنزلت،ومواليهم فنكون نحن أصحابك فركن إليهم من سقاط الناس
وال�نجم)  إل�ى (أف�رأيتم ال�الت والع�زى) ف�ألقى  :(ق�رأ �أن�ه  :«بن كع�ب القرظ�ي  عن محمدوأخرج    .679

وم�ا  ﴿:فم�ا زال مهموم�ا حت�ى أن�زل هللا،وإن شفاعتهن لترتج�ي، فنزلت عليه الشيطان تلك الغرانيق العال
ى الش�يطان ث�م أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي اال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ هللا ما يلق

 )1627F1628(.»ـ اآلية﴾يحكم هللا 
 ومن جعلها مدنية استدل بما، ،وفي هذا دليل على أن هذه اآليات مكية

(قال�تأن ثقيف�اً  :«عب�اس  ع�ن اب�نأخرجه ابن مردويه من طريق العوفي  .680
1628F

أجلن�ا س�نة  :�للنب�ي  )1629
 .»أن ي��ؤجلهم فنزل��ت فََهمَّ ،حت��ى يه��دي إل��ى آلهتنا،ف��إن قبض��نا ال��ذي يه��دي لآلله��ة أحرزن��اه ث��م أس��لمنا

)
1629F

 وإسناده ضعيف )1630
 
 ]تعليق[
 .وهي تشتمل على ثالثة أسباب نزول.ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 .ويصرفوه عن دينه وعن ما أوحي إليه  �وهي تدل على محاوالت الكفار أن يفتنوا النبي  
لكن رد اإلمام ابن الج�وزي ك�ون الس�بب ال�ذي ي�دل ألصول.وهذه المسألة محلها كتب ا �مسألة عصمة النبي  وفي اآلية 

(أن يتمسح بآلهتهم �على ميل النبي 
1630F

1631(.  
ع�ن .وهو م�ا رواه اإلم�ام الطب�ري بإس�ناد ص�حيح إل�ى قت�ادة لكن�ه مرس�ل :وقد روى في سبب نزول هذه اآلية سبب رابع 

ذات ليل��ة إل��ى الص��بح يكلمون��ه  �خل��وا برس��ول هللا  قريش��اً ذك��ر لن��ا أن  ﴾َش��ْيئًا قَلِ��يال  َولَ��ْوال أَْن ثَبَّْتنَ��اَك لَقَ��ْد ِك��ْدَت تَ��ْرَكُن إِلَ��ْيِهمْ  ﴿قت��ادة
إنك تأتي بشيء ال يأتي به أح�د م�ن الن�اس، وأن�ت س�يدنا واب�ن س�يدنا، فم�ا : قالواويفخمونه ويسّودونه ويقاربونه، وكان في قولهم أن 

1631F( ﴾َولَْوال أَْن ثَبَّْتنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَلِيال  ﴿قال ه من ذلك، فزالوا يكلِّمونه حتى كاد أن يقارفهم  ثم منعه هللا وعصم

1632(. 
فيج�وز أن تك�ون اآلي�ة نزل�ت ف�ي .ب�أن يتمس�ح ب�آلهتهم �قلت: كل ما ورد في سبب نزول هذه اآلية له شواهد غي�ر هم�ه  

 طلب قريش أن يتمسح بآلهتهم وأن يقصى فقراء أصحابه.
 
 ]فسير مختصر لآليةت[
قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك ي�ا ،أى وإن كان الحال والشأن أن المشركين ﴾وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك  ﴿

 .محمد من بعض األوامر والنواهي
في ش�يء م�ن ،يركن�وا إل�ى المش�ركين وه�ذا تح�ذير لألم�ة أن،أى لتأتي بغير ما أوحاه هللا إليك وتخ�الف تعاليمه﴾لتفتري علينا غيره  ﴿

ولكن ه�ذا تعري�ف لألم�ة ل�ئال ي�ركن أح�د م�نهم إل�ى ،معص�وماً  �ك�ان رس�ول هللا  :اب�ن عب�اسق�ال  (اب�ن عب�اس ق�ال كما ،أمور الدين
 .في شيء من أحكام هللا تعالى وشرائعه،المشركين

ح�اول المش�ركون مح�اوالت كثي�رة ليثن�وا  :المفس�رونل قا،أى لو فعلت ما أرادوا التخذوك ص�احبا وص�ديقاً  ﴾وإذا التخذوك خليال  ﴿
ومنه�ا ،وم�ا ك�ان علي�ه آباؤهم،مساومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابل أن يت�رك التندي�د بآلهتهم :منها،عن المضي في دعوته �رسول هللا 

عل لهم مجلس�ا غي�ر مجل�س ومنها طلب بعض الكبراء أن يج،مساومة بعضهم ْان يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه هللا
 .بل هو وليه وحافظه وناصره،وأخبر أنه ال يكله إلى أحد من خلقه،فعصمه هللا من شرهم،الفقراء

 .أى لوال أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك﴾ولوال أن ثبتناك  ﴿
 .أى كدت تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا﴾لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال  ﴿

_______________ 
 إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد 2340/7تفسير ابن أبي حاتم )1623(
 تكلم فيهقوله إسناد جيد فيه نظر فإن محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق ضعيف وابن إسحاق نفسه م)1624(
 مرسل وفي إسناده ابن حميد ضعيف  130/15تفسير الطبري )1625(
 مرسل.)1626(
 مرسل وجبير بن نفير تابعي مخصرم وألبيه صحبة. )1627(
 187/17وأخرج ابن جرير نحوه بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب تفسير الطبري )1628(
 في األصل [ إن شعباً قال ] وهو خطأ )1629( 
 اده شديد الضعفوإسن 130/15تفسير الطبري )1630(
 )67/ 5زاد المسير ()1631( 
 )507/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1632( 



)284( 
ألن الذنب من العظ�يم ج�رم ،أى لو رَكنَت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ﴾ضعف الحياة وضعف المماتإذا ألذقانك ﴿

وفي ،وعص�مته م�ن الفتن�ة،ف�ى تثبيت�ه عل�ى الحق �والغرُض من اآلية بي�اُن فض�ل هللا عل�ى الرس�ول ،يستحق مضاعفة العذاب،كبير
لعص�مته تع�الى وتثبيت�ه ،[ ولوال ] حرف امتناع لوجود أى امتنع الرك�ون إليهم،رئيسفي صورة مخاطبة الفائد وال،اآلية تحذير لألمة

 .على نبيه الكريم،وإنما هي بيان لفضل هللا العظيم �فليس في اآلية ما يُنقص من قدر الرسول ،له
(يدفع عنك عذابنا أو،أى ال تجد من ينصرك منا﴾ثم ال تجد لك علينا نصيرا  ﴿

1632F

1633(. 
 

ونََك ِمَن ٱۡألَۡرِض لِيُۡخِرُجوَك ِمۡنهَۖا َوإِذٗ  َوإِن َكاُدواْ  ﴿ فََك إِالَّ قَلِيٗال لَيَۡستَفِزُّ  ﴾ ۷٦ ا الَّ يَۡلبَثُوَن ِخلَٰ
 

 .ـ اآلية)وإن كادوا ليستفزونك  :(قوله تعالى   
أن  :«الرحمن ب�ن غ�نم  عن عبدأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدالئل من حديث شهر بن حوشب  .681

فص�دق ،وأرض األنبياء إن كنت نبياً فالحق بالشام فإن الشام أرض المحش�ر: قالواف �ا النبي اليهود أتو
فلما بلغ تبوك انزل هللا آيات من سورة بن�ي إس�رائيل ،فغزا غزوة تبوك يريد الشام،قالواما  �رسول هللا 

ع إل�ى المدين�ة وأم�ره ب�الرجو ﴾ليخرجوك منها  األرضوإن كادوا ليستفزونك من ﴿:بعد ما ختمت السورة
ق�ل رب�ي أدخلن�ي  ﴿ق�ال:   .»م�ا ت�أمرني أن أس�أل :«قال ف،فإن لك�ل نب�ي مس�ألة،سل ربك :له جبريلقال و

فه�ؤالء ن�زلن ف�ي رجعت�ه م�ن  ﴾مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من ل�دنك س�لطانا نص�يرا 
 هذا مرسل ضعيف اإلسناد  )1633F1634(.»تبوك

كان�ت  : �المش�ركون للنب�ي  قال�ت  « :أبي حاتم ولفظه وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن .682
 )1634F1635( .»ص فنزلتخَ شْ فََهمَّ أن يَ ،، فمالك والمدينةاألنبياء تسكن الشام

 1635F1636(.»ه لهقالأن بعض اليهود : «وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير  .683
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار تشتمل على سببين للنزول 
وهذا بعي�د ألن�ه ال يع�رف اتص�ال ب�ين ،بالهجرة إل�ى الش�ام �ا نزلت في اليهود في محاولة منهم إلغراء النبي أنه :األول  

 .واليهود بمكة وهذه اآلية مكية �النبي 
 .أنها في المشركين وهذا أقرب وقد جاء في سبب نزولها قول ثالث أورده اإلمام ابن الجوزي :الثاني 
ة هموا باخراج رسول هللا صلى هللا عليه و س�لم م�ن مك�ة ف�أمره هللا ب�الخروج وأن�زل ه�ذه أنهم المشركون أهل مك : قالف 

(ه الحسن ومجاهدقالاآلية إخبارا عما هموا به 
1636F

1637(. 
وه�ذا م�ا يش�هد ل�ه عم�وم اآلي�ات م�ع أدل�ة  .م�ن مك�ة �والراجح أنها نزلت في المشركين ومحاولتهم إخراج النب�ي  :قلت 

 من مكة إلى المدنية وهذا شاهد لما تقدم وهللا أعلم. � وقد هاجر النبي.أخرى كثيرة
 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أن يخرج�وك ي�ا محم�د م�ن أرض ،أى وإن كاد المشركون بمكرهم وإزع�اجهم ﴾ليخرجوك منها  األرضوإن كادوا ليستفزونك من ﴿ 

 .مكة
مع ال��ذين ،وفق س��نة هللا الت��ي ال تتب��دل،ال زمن��ا يس��يراأى ل��و أخرج��وك ل��م يلبث��وا بع��د خروج��ك إ ﴾واذا ال يلبث��ون خالف��ك إال قل��يال  ﴿

 .ون رسلهم من أوطانهميخرج
 .في إهالك كل أمة أَخرجت رسولَها من بين أظهرهم،أى هذه عادة هللا مع رسله ﴾سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ﴿
(تغييرا أوأى لن تجد لها تبديال ﴾وال تجد لسنتنا تحويالً  ﴿

1637F

1638(. 
 

بِّ  ﴿ نٗ  َوأَۡخِرۡجنِي ُمۡخَرَج ِصۡدقٖ  أَۡدِخۡلنِي ُمۡدَخَل ِصۡدقٖ  َوقُل رَّ  ﴾  ۸۰ا ا نَِّصيرٗ َوٱۡجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسۡلطَٰ
 

 .ـ  اآلية)وقل ربي أدخلني  (:قوله تعالى  
وق�ل رب  ﴿:فنزل�ت علي�ه،ثم أم�ر بالهجرة،بمك�ة �ك�ان النب�ي  «: ق�العب�اس  عن ابنأخرج الترمذي  .684

_______________ 
 )137/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1633( 
دي ق�ال مرس�ل،عبد ال�رحمن ب�ن غ�نم ت�ابعي واختل�ف ف�ي ص�حبته وف�ي إس�ناده أحم�د ب�ن عب�د الجب�ار العط�ار 254/5دالئل النبوة للبيهق�ي   2341/7تفسير ابن أبي حاتم  )1634(

 الحافظ ضعيف وسماعه للسيرة صحيح وشهر بن حوشب فيه كالم
 مرسل. 2341/7تفسير ابن أبي حاتم )1635(
 من طريق حضرمي بن الحق وهو مجهول كما تقدم 132/15تفسير الطبري )1636(
 )70/ 5زاد المسير ()1637( 
 )137/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1638( 



)285( 

 

(أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراصدق و أدخلني مدخل
1638F

وه�ذا ص�ريح ف�ي   .»﴾)1639
 وأخرجه ابن مردويه بلفظ أصرح منه.     ،أن اآلية مكية

 
 ]تعليق[
وعلي�ه ف�المراد بال�دخول والخ�روج إنم�ا ه�و م�ن مك�ة إل�ى .ذكر المؤلف رحمه هللا آثراً واح�داً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 المدنية. 
 قال: أذكرها ملخصة كما ذكرها اإلمام ابن الجوزي حيث  .عشر رويات غير ما ذكرها المؤلف لكوقد روى في ذ 

 .رواه العوفي عن ابن عباس،وأخرجني منه ُمخرج صدق،أدخلني القبر ُمدخل صدق :والثاني
 .رواه أبو صالح عن ابن عباس،لفتحها :يعني،وأخرجني إِلى مكة،أدخلني المدينة :والثالث
ه قال�،ودخلها ظاهراً عليها ي�وم الفتح،فخرج منها آمناً من المشركين،وأخرجني منها مخرج صدق،خلني مكة مدخل صدقأد :والرابع

 .الضحاك
 .رواه قتادة عن الحسن،وأخرجني مخرج صدق من مكة إِلى المدينة،أدخلني ُمدخل صدٍق الجنةَ  :والخامس
ة والرسالة :والسادس  .أخرجني مما يجب عليَّ فيها :يعني،مجاهدقاله ،رج صدقوأخرجني منها مخ،أدِخلني في النبوَّ
 .من أداء ما وجب عليَّ فيه إِذا جاء الموت :أبو صالح؛ يعنيقاله ،وأخرجني منه،أدِخلني في اِإلسالم :والسابع
ر في أدائها :أي،وأخرجني منها،أدِخلني في طاعتك :والثامن  .عطاءقاله ،سالماً غير مقصِّ
 .محمد بن المنكدرقاله ،وأخرجني منه،ارأدِخلني الغ :والتاسع
 ذكره الزجاج.،وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق،أدخلني في الدِّين :والعاشر

(ذكره أبو سليمان الدمشقي ،وأخرجني إِلى ُحنَين،أدخلني مكة :والحادي عشر
1639F

1640(. 
فحمل اآلي�ة عل�ى عمومه�ا ر هذه اآلية على أن األقوال األخرى لها شواهد من غي .القول األول أقرب لسياق اآليات :قلت 

 .أولى من التخصيص وهللا أعلم
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أى إدخاال حسنا،أى قل يا رب أدخلني قبري ُمدخل صدق﴾وقل رب أدخلني مدخل صدق  ﴿
الم�راد  :الحس�ن والض�حاكق�ال و،هذا ق�ول اب�ن عباس،أى أخرجني من قبرى عند البع�ث إخراج�ا حس�نا ﴾وأخرجني مخرج صدق  ﴿

 .فى دار الندوة �بعد أن تأمروا على قتله ،دخوله (المدينة المنورة) وخروجه من (مكة المكرمة) وذلك حين أخرجه المشركون
وقد استجاب هللا ،وتُعز بها دينك،تنصرني بها على أعدائك،أى اجعل لي من عندك قوة وَمنَعة ﴾واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا  ﴿

(وأعال دينه على سائر األديان،عداءدعاءه فنصره على األ
1640F

1641(. 
 

َن ٱۡلِعۡلِم إِالَّ قَلِيٗال  ٴَ َويَسۡ  ﴿ وُح ِمۡن أَۡمِر َربِّي َوَمآ أُوتِيتُم مِّ وِحۖ قُِل ٱلرُّ  ﴾  ۸٥ لُونََك َعِن ٱلرُّ
 

 .ـ اآلية)الروح  ويسألونك عن :(قوله تعالى    
وه��و مت��وكئ عل��ى  بالمدين��ة � كن��ت أمش��ي م��ع النب��ي « :ق��المس��عود  ع��ن اب��نأخ��رج البخ��اري  .685

روح؟ فقام س�اعة ورف�ع رأس�ه عن الحدثنا : قالواف،لو سألتموه :بعضهمقال فمر بنفر من يهود ف،عسيب
(الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليالً ﴿قال: فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم 

1641F

1642(﴾«. 
 ق�الواليه�ود علمون�ا ش�يئا نس�أل ه�ذا الرج�ل، فق�ريش لقال�ت  «: ق�العب�اس  عن ابنوأخرج الترمذي  .686

(روح قل الروح من أمر ربيعن الويسألونك   ﴿:، فسألوه فأنزل هللاروحعن السلوه 
1642F

1643(﴾«. 
يحم�ل س�كوته ح�ين س�ؤال  أوالح�افظ اب�ن حج�ر. ق�ال وك�ذا .يجمع بين الح�ديثين بتع�دد الن�زول :ابن كثيرقال 

ويرجح ما في الصحيح ب�أن راوي�ة  :قلت.في الصحيح أصحوإال فما ،اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك
 .حاضر القصة بخالف ابن عباس

 
 ]تعليق[
 .وفيهما سببان للنزول وكالهما يخالف اآلخر.ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 
 المدنية والعكس. فاألول يدل على أن اآلية مدنية وهذا جائز وواقع في السورة المكية أن تجد بعض األيات 

_______________ 
)وقال: صحيح اإلسناد ول�م يخرج�اه س�نن البيهق�ي الكب�رى 4259ح( 4/3) المستدرك 1948ح(223/1ن صحيح مسند أحمد   )وقال: حس3139ح( 304/5سنن الترمذي )1639(

)وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان قال الحافظ فيه: ل�ين قل�ت ه�و للض�عف أق�رب ق�ال  ال�دارقطني: ض�عيف ولك�ن ال يت�رك 12618ح( 109/12)المعجم الكبير 17514ح( 9/9
 ن حبان:ينفرد عن أبيه بما ال أصل له وأبوه ثقة،فربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات. قلت لم أجد له متابعا ومدار الحديث عليه.  حديثه قال اب

 )77/ 5زاد المسير ()1640( 
 )138/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1641( 
  444/1)وأحم���د   ف��ي المس���ند 3141ح( 304/5)والترم��ذي 11299ح( 383/6) والنس��ائي ف���ي الكب��رى  2794ح( 2152/4)ومس���لم 125ح( 58/1أخرج��ه البخ��اري )1642(

 )وغيرهم41003ح( 187/2المعجم الصغير  267/9) مسند أبي يعلى 98ح( 1/ 299)وابن حبان في صحيحه 3248ح(
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه قل�ت: ف�ي )وقال: 3961ح( 2/ 579)المستدرك 2309ح( 255/1)وقال: حسن صحيح غريب مسند أحمد   3140ح( 5/  304سنن الترمذي )1643(

 به.–عن عكرمة عن بن عباس  إسناده عكرمة وهو من شرط البخاري وداود بن أبي هند وهو  من شرط مسلمقال اإلمام أحمد: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا عن داود
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 وهللا أعلم. ولعل القول بأن اآلية نزلت مرتين أقرب إلى الصوب لصحة إسناد األثرين، 
 الكفار عنها. أووقد اختلف أهل التفسير في هذه الروح التي سأل المشركون  
ه�و  :قت�ادةق�ال والروح على قول الجمهور هنا الروح الت�ي ف�ي الحي�وان وه�و اس�م ج�نس وه�و الظ�اهر. و :أبو حيانقال  

(عيسى بن مريم عليه السالم وعن علّي أنه ملك :وكان ابن عباس يكتمه. وقيلقال جبريل عليه السالم 
1643F

 . انتهي)1644
فيه أعجاز وتعجيز للكفار وبها استدل علماء العلم الح�ديث عل�ى م�ا س�يقع .﴾وما أوتيتم من العلم إال قليالً ﴿وفي قوله تعالى  

 ر هؤالء أن يحيطوا بعلمها فسبحان من أحاط بكل شيء علماً.من العلوم التي ليس في مقدو
فأجابهم النبي ،أن يجيب عليها �قلت: هذه اآلثار تدل على تعنت المشركين في أسألتهم التي يظنون أنهم سيعجزوا النبي  

 يب بأن علمها إلى هللا.كما كانوا يسألونه عن الساعة فيج.بوحي من ربه عز وجل وأعلمه بأن الروح أمر ال يعلمه إال هللا �
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
فق�ل له�م إنه�ا م�ن  ؟وم�ا حقيقته�ا ؟أى يس�ألك ي�ا محم�د الكف�ار ع�ن ال�روح م�ا ه�ي ﴾ويسألونك عن الروح قل ال�روح م�ن أم�ر رب�ى  ﴿

 .التي ال يعلمها إال رب البرية،األسرار الخفية
(ألن علمكم قليل بالنظر إلى علم هللا،اس من العلم إال شيئا قليالأى وما أوتيتم أيها الن ﴾وما أوتيتم من العلم اال قليال  ﴿

1644F

1645(. 
 
 

َذا ٱۡلقُۡرَءاِن َال يَۡأتُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو كَ قُل  ﴿ نُس َوٱۡلِجنُّ َعلَٰىٓ أَن يَۡأتُوْا بِِمۡثِل هَٰ  ﴾ ۸۸ا ظَِهيرٗ  اَن بَۡعُضهُۡم لِبَۡعضٖ لَّئِِن ٱۡجتََمَعِت ٱۡإلِ
 

 .ـ اآلية)لئن اجتمعت األنس والجن على أن يأتوا قل  :(قوله تعالى 
س�الم  �أت�ى النب�ي  «: ق�العكرمة عن ابن عباس  أوأخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد  .687

كيف نتبعك قد تركت قبلتن�ا وإن ه�ذا ال�ذي جئ�ت ب�ه ال ن�راه  : قالواف،بن مشكم في عامة من يهود سماهم
ق��ل ل��ئن ﴿:ين��ا كتاب��ا نعرف��ه وإال جئن��اك بمث��ل م��ا ت��أتي ب��ه ف��أنزل هللاف��أنزل عل،متناس��قاً كم��ا تناس��ق التوراة

 )1645F1646(.»ـ اآلية﴾اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله 
 
 ]تعليق[
نم�ا وهو أثر ضعيف اإلسناد وكذلك فأن اآلية مكية واليه�ود إ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 كانوا بالمدينة.
(لو شئنا لَقُْلنا ِمْثَل هذا فأكذبهم هللا تعالى :الكفارقال وأخرج اإلمام الثعلبي أن اآلية نزلت حين  

1646F

1647(. 
1647F(»لو شئنا لقلنا مثل هذا«: قالهذا تكذيب للنَّْضر بن الحارث حين  :المفسرونقال  :اإلمام ابن الجوزيقال و 

1648(. 
ب�أن هللا تع�الى تح�دي الع�المين الج�ن واإلن�س ك�افرهم ويه�وديهم ق�ال جح ه�ذه األس�باب أن يفهذه ثالثة أسباب للنزول وأر 

 .وغيرهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به
َوإِن ﴿فقد ج�اء ف�ي س�ورة البق�رة  .وكذلك السورة المدنية،وقد جاء ذلك في غير ما آية من الكتاب العزيز في السور المكية 

ا نَزَّ  مَّ ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ ُكنتُْم فِي َرْيٍب مِّ ن ُدوِن هللاَّ ْثلِِه َواْدُعوْا ُشهََداَءُكم مِّ ن مِّ  ])23البقرة ([ ﴾ ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوْا بُِسوَرٍة مِّ
ْثلِ�ِه َواْدُع�وْا َم�ِن ا أم  ﴿وجاء في سورة يونس ،وهي سورة مدنية  ِ إِن يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوْا بُِس�وَرٍة مِّ �ن ُدوِن هللاَّ ْس�تَطَْعتُم مِّ

  ])38يونس([﴾ُكنتُْم َصاِدقِينَ 
وهي سورة مكية، فالتحدي واقع في المكي والمدني وبه�ذا نس�تطيع أن نجم�ع ب�ين أس�باب الن�زول ال�واردة ف�ي ه�ذه اآلي�ة  

 وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أى ل�و اتف�ق واجتم�ع ﴾هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم ل�بعض ظهي�را  قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل ﴿ 

ولو تع��اونوا وتس��اعدوا عل��ى ذل��ك ،لم��ا أط��اقوا ذل��ك،وأرادوا أن ي��أتوا بمث��ل ه��ذا القرآن،أرب��اب الفص��احة والبي��ان م��ن اإلن��س والج��ان
(فإن هذا أمر ال يستطاع وليس بمقدور أحد،جميعا

1648F

1649(. 
 

 ﴾ ۹۰لَنَا ِمَن ٱۡألَۡرِض يَۢنبُوًعا  ِمَن لََك َحتَّٰى تَۡفُجَر ؤۡ َوقَالُوْا لَن نُّ  ﴿
 

 .ـ اآلية)لن نؤمن لك  قالواو :(قوله تعالى  
أن  :«عب�اس  ع�ن اب�ن ع�ن عكرم�ةأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ م�ن أه�ل مص�ر  .688

_______________ 
 )55/ 6تفسير البحر المحيط ـ  ()1644( 
 )139/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1645( 
 وإسناده ضعيف  158/15تفسير الطبري )1646(
 )132/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1647( 
 )84/ 5زاد المسير ()1648( 
 )139/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1649( 
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البحت�ري واألس��ود ب��ن م�ن بن��ي عب��د ال�دار وأب��ا عتب�ة وش��يبة ابن�ي ربيع��ة وأب�ا س��فيان ب��ن ح�رب ورج��الً 
المطلب وربيعة بن األسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد هللا بن أبي أمية وأميه بن خلف والعاصي 

يا محمد ما نعلم رجالً من الع�رب أدخ�ل عل�ى قوم�ه : قالوابن وائل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج اجتمعوا ف
فما ،وسفهت األحالم وشتمت اآللهة وفرقت الجماع�ةلقد سببت اآلباء وعبت الدين ،ما أدخلت على قومك

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تري�د م�االً جمعن�ا ل�ك م�ن أموالن�ا ،من قبيح إال وقد جئته فيما بيننا وبينك
وإن كان ه�ذا ال�ذي يأتي�ك بم�ا يأتي�ك ،وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا،حتى تكون أكثر ماالً 
م�ا ب�ي م�ا  :« �رس�ول هللا قال ف،لي�ك ب�ذلنا أموالن�ا ف�ي طل�ب العل�م حت�ى نبرئ�ك من�هرئيا تراه قد غل�ب ع

ف�إن : ق�الوا » .تقولون ولكن هللا بعثني إليكم رسوالً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم مبشراً ونذيراً 
م�االً وأش�د فقد علمت أنه ليس أح�د م�ن الن�اس أض�يق ب�الداً وال أق�ل ،كنت غير قابل منه ما عرضنا عليك

وليبس�ط لن�ا بالدن�ا وليج�ر ،فلتسأل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا،عيشاً منا
فإن لم تفعل فسل ربك ملك�ا يص�دقك ،وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا،فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق

ة نعينك بها على ما نراك تبتغي فإن�ك تق�وم وأن يجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفض،بما تقول
فإنا لن نؤمن لك ،فإن لم تفعل فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل،باألسواق وتلتمس المعاش

يا محمد عرض عليك قومك ما : قالوقام معه عبد هللا بن أبي أمية ف،عنهم �فقام رسول هللا ،إال أن تفعل
ثم س�ألوك أن ،ألنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من هللا فلم تفعل ذلكثم سألوك ،عرضوا فلم تقبله منهم

فوهللا ال أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر ،تعجل ما تخوفهم به من العذاب
فانص�رف ،ومعك أربعة من المالئك�ة فيش�هدوا ل�ك أن�ك كم�ا تقول،وتأتي معك بنسخة منشورة،حتى تأتيها

بش�را ﴿ـ  إل�ى قول�ه ﴾�لن ن�ؤمن ل�ك  قالواو﴿:عبد هللا  بن أبي أميةقاله فأنزل عليه ما ،حزينا �ل هللا رسو
(رسوال

1649F

1650( ﴾«. 
 «: ق�ال ﴾ل�ن ن�ؤمن ل�ك  ق�الواو ﴿:ف�ي قول�هب�ن جبي�ر  ع�ن س�عيدوأخرج سعيد بن منصور في س�ننه    .689

(ه يجبر المبهم في إسنادهمرسل صحيح شاهد لما قبل.» سلمة عبد هللا بن أبي أمية أم نزلت في أخي 
1650F

1651(. 
 
 ]تعليق[
 وس�ؤلهم إي�اه م�ن اآلي�ات �وهو اجتماع كفار قريش عند النب�ي  ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

بهم بأن�ه ف�أمر هللا نبي�ه ب�أن يجي�،وهذا م�ن كف�رهم وعنادهم -تعجيزاً للنبي صلى هللا عليه وسلم  –التي ذكرت في هذه السورة  الكونية
فعج�زوا ع�ن ال�رد وتاه�ت به�م الحج�و أن ،إنما هو بشر رسول وأنهم لو كانوا ه�م أنفس�هم مالئك�ة لنزل�ت عل�يهم المالئك�ة كم�ا أرادوا

 يجابهوا حجة القرآن وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أخ�ذوا يتعلل�ون ب�اقتراح ،ول�زمتهم الحج�ة وغلبوا،لم�ا تب�ين إعج�از القرآن ﴾ينبوع�اً  األرضلن نؤمن لك حت�ى تفج�ر لن�ا م�ن  قالواو ﴿

 .ال ينقطع منها الماء،حتى تشقق لنا من أرض مكة عيناَ غزيرة،لن نصدقك يا محمد :المشركونقال  :والمعنى،اآليات والخوارق
 .أى يكون لك بستان فيه أنواع النخيل واألعناب ﴾تكون لك جنة من نخيل وعنب  أو ﴿
 أى تجعل األنهار تتفجر فيها وتسير وسطها بقوة وغزارة. ﴾فجيرا فتفجر األنهار خاللها ت ﴿
وتزعم أن ،كم�ا كن�َت تخوفن�ا،هذا هو االقتراح الثالث أى تجعل السماء تتساقط علينا قِطَعا ﴾تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا  أو ﴿

 .نسقط عليهم كسفا من السماء ] أو ألرضاإن نشأ نخسف بهم [وهذا اشارة إلى قوله تعالى  ! هللا سيعذبنا إن لم نؤمن بك 
 أى تُحضر لنا هللا ومالئكته مقابلة وعياناً فنراهم.،االقتراح الرابع ﴾تأتي بال والمالئكة قبيال  أو ﴿
 .طين أوال من حجر ،أى يكون لك قصر مشيد عظيم من ذهب،االقتراح الخامس ﴾يكون لك بيت من زخرف  أو ﴿
وكْلها تدل على س�فٍه وجه�ل  -هذا هو اإلقتراح السادس واألخير ﴾ن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ترقى في السماء ولن نؤم أو﴿

حتى تع�ود ومع�ك كت�اب م�ن هللا ،ولن نصدقك لمجرد ص�عودك،آى تصعد إلى السماء بُسلم-وبحكمته وجالله ،بسنة هللا في خلقه،كبير
 .أنك عبده ورسولُهَ نقرؤه بأنفسنا،تعالى منشور

ه�ل ان�ا إل�ه ! س�بحاَن هللا  :أى قل لهم يا أيها الرس�وُل تعجب�ا م�ن ف�رط كف�رهم وعن�ادهم ﴾سبحان ربي هل كنت إال بشرا رسوال  قل ﴿
 .! ؟فلَِم هذا الجحود والعناد،بعثني هللا إليكم،ما أنا إال رسول من البشر ؟حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات

بع�د ،؟ أى إن السبب الذي منع المشركين من اإليمان﴾أبعث هللا بشرا رسوال  قالواالهدى إال أن وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم  ﴿
وق�د رْد تع�الى عل�يهم  ؟فلماذا يك�ون بش�رأ وال يك�ون َملَك�آ،هو استبعاد أن يبعث هللا رس�وال إل�ى الخل�ق م�ن البش�ر،وضوح المعجزات

  :بقوله
يمشون على أقدامهم كما يمش�ي ،مالئكة األرضلو كان أهل  :أى قل لهم يا محمد ﴾مالئكة يمشون مطمئنين  األرضقل لو كان في  ﴿

 .مستقرين فيها األرضساكنين في ،الناس
فالرس��ول إل��يهم بش��ر م��ن ،بشر األرضولكن أه��ل ،أى لنزلن��ا عل��يهم رس��وال م��ن المالئك��ة ﴾لنزلن��ا عل��يهم م��ن الس��ماء ملك��ا رس��وال ﴿

_______________ 
 ضعيف لجهالة شيخ مصر 164/15تفسير الطبري )1650(
 مرسل صحيح اإلسناد 166/15تفسير الطبري )1651(



)288( 
وه��ذا تس��فيه وتجهي��ل لمنط��ق ،ليمكنهم الفه��م عن��ه ومخاطبته،ق��وم رس��وال م��ن جنس��همأن يرس��ل إل��ى ك��ل ،إذ ج��رت حكم��ة هللا،جنس��هم

(المشركين
1651F

1652(. 
 

َ  قُِل ٱۡدُعواْ  ﴿ َنۖ أَيّٗ  أوٱلَّ ۡحَمٰ ا تَۡدُعوْا فَلَهُ ٱۡدُعوْا ٱلرَّ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَٰىو َوَال تَۡجهَۡر بَِصَالتَِك َوَال تَُخافِۡت بِهَا َوٱۡبتَغِ ا مَّ
لَِك َسبِيٗال بَۡيَن   ﴾  ۱۱۰ َذٰ

 
 .ـ اآلية)قل ادعوا هللا  :(قوله تعالى    

ي�ا هللا ي�ا  :« ف�ي دعائ�هق�ال ف�دعا ف،بمك�ة ذات يوم � ق�العب�اس  ع�ن اب�نأخرج ابن مردويه وغيره  .690
 ﴿:ف�أنزل هللا،انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ن�دعو إله�ين وه�و ي�دعو إلهين :المشركونقال ف .»رحمن

(ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى  أو  قل ادعوا هللا
1652F

1653(﴾ «. 
 .ـ اآلية)وال تجهر  :(قوله تعالى    
نزل�ت  «: ق�ال ﴾وال تجه�ر بص�التك وال تخاف�ت به�ا  ﴿:عباس في قول�ه عن ابنأخرج البخاري وغيره  .691

ذا س�معوا فك�ان المش�ركون إ،وك�ان إذا ص�لى بأص�حابه رف�ع ص�وته بالقرآن،مختف بمك�ة �ورسول هللا 
 )1653F1654( .»القرآن سبوه ومن أنزله ومن جاء به فنزلت

(أنها نزلت في الدعاء عن عائشةوأخرج البخاري أيضاً  .692
1654F

1655(. 
(وأخرج ابن جري�ر م�ن طري�ق اب�ن عب�اس مثل�ه .693

1655F

وكذا رجحه�ا ،ث�م رج�ح األول�ى لكونه�ا أص�ح س�نداً .)1656
 .في الدعاء داخل الصالة الحافظ ابن حجر: لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلتقال و،النووي وغيره

إذا ص�لى عن�د البي�ت رف�ع  �ك�ان رس�ول هللا  :«ق�ال وقد أخ�رج اب�ن مردوي�ه م�ن ح�ديث أب�ي هري�رة  .694
(».فنزلت،صوته بالدعاء

1656F

1657( 
(».نزلت هذه اآلية في التشهد :«قالت  عن عائشةوأخرج ابن جرير والحاكم  .695

1657F

وهي مبينة لمرادها  )1658
 في الرواية السابقة. 

ف�أمروا أن ال ،فنزلت،اللهم ارحمني،كانوا يجه�رون بال�دعاء :«عباس  عن ابننده والبن منيع في مس .696
 )1658F1659( ».يخافتوا وال يجهروا

 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
ب�أن النب�ي ي�دعوا  المش�ركونقال ف،ادعوا الرحمن أوقل ادعوا هللا  ﴿فاألثر األول متعلق بمطلع هذه اآلية وهو قوله تعالى  

 إالهين فأجابهم هللا تعالى بأنه له األسماء الحسنى فأي منها ندعوا فكل األسماء الحسنى له سبحانه.
 .وفي مطلع هذه اآلية كذلك سببان غير ما ذكره المؤلف 
أكث�ر هللا ف�ي  إن�ك لتق�ل ذك�ر ال�رحمن وق�د :�أهل التفسير: قيل لرس�ول هللا قال الضحاك: قال و :فأخرج اإلمام الواحدي 

(التوراة هذا االسم، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
1659F

1660( . 
 مكية وهللا تعالى أعلم. بكون اآليةرد هذا السبب ويُ  ،والقائل هنا اليهود :قلت 
يكت�ب ف�ي أول م�ا ي�وحى إلي�ه: باس�مك الله�م  �ميمون بن مهران: ك�ان رس�ول هللا قال و: قالكما أخرج اإلمام الواحدي  

مش�ركو الع�رب: ه�ذا ق�ال فكت�ب بس�م هللا ال�رحمن ال�رحيم، ف -إن�ه م�ن س�ليمان وإن�ه بس�م هللا ال�رحمن ال�رحيم  -ذه اآلية حتى نزلت ه
(فأنزل هللا تعالى هذه اآلية ؟الرحيم نعرفه، فما الرحمن

1660F

1661(. 
َوإَِذا قِي�َل لَهُ�ُم   ﴿الى تع�قال والراجح أن هذه اآلية نزلت رداً على المشركين فهم كانوا ينكرون اسم هللا الرحمن كما  :قلت 

ْحَمِن  ْحَمُن أَنَْسُجُد لَِما تَأُْمُرنَا َوَزاَدهُْم نُفُوًرا قالوااْسُجُدوا لِلرَّ  .])60الفرقان([﴾َوَما الرَّ
ه فنزلت اآلية رداً عليهم بأن هللا تعالى له األسماء الحسنى والصفات العلي فأيما توجه العبد بالدعاء إليها به�ا فه�ي كله�ا ل� 

 .سبحانه وتعالى

_______________ 
 )141 /2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1652( 
 وفيه عدة علل منها عدم سماع أبي الجوزاء من ابن عباس،ومنها سنيد ضعيف ورواه مرسال من طريق سعيد وقتادة 182/15تفسير الطبري )1653(
 449/1مس���ند أب���ي عوان���ة  2) 1796ح( 98/5)ص���حيح اب���ن حب���ان 446ح( 329/1)ص���حيح مس���لم  4445ح( 1749/4ص���حيح البخ���اري  186/15تفس���ير الطب���ري )1654(

 11ج: 228) المعج�م الكبي�ر 155ح( 23/1)مسند أحمد   2834ح(184/2)سنن البيهقي الكبرى 1011ح( 2/  177)سنن النسائي 3146ح( 5/ 307)سنن الترمذي 1660ح(
 )وغيرهم1587ح(39/3)صحيح ابن خزيمة  11574ح(

) س���نن البيهق���ي الكب����رى 11301ح(384/6ي الكب����رى )س���نن النس���ائ507ح( 218/1)الموط���أ 447ح( 329/1)ص���حيح مس����لم 5968ح( 2331/5ص���حيح البخ���اري )1655(
 )628ح( 141/2) مسند إسحاق 2832ح(183/2

 وإسناده ضعيف 184/15تفسير الطبري )1656(
 لم أجده في الكتب المسنده)1657(
بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا حفص بن )وإسناده صحيح. قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا إبراهيم 839ح( 354/1المستدرك  187/15تفسير الطبري )1658(

 يه–غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
 وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف 183/15تفسير الطبري )1659(
 )200أسباب النزول للواحدي ( )1660( 
 )200أسباب النزول للواحدي ( )1661( 
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 ﴾ وال تجهر بصالتك وال تخافت بها ﴿وأما خاتمة هذه اآلية وهو قوله تعالى  
والثاني أنه�ا ف�ي الجه�ر ،األول أنه�ا ف�ي الجه�ر ف�ي الص�الة.فقد ذكر المؤلف فيها عدة آثار وهي تشتمل على ثالثة أسباب 

 الثالث أنها في التشهد.،بالدعاء
نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خف�ض ص�وته، وأن عم�ر ك�ان : قالمد بن سيرين، وقد أخرج اإلمام الطبري عن مح 

: ق�الأحسنت، وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟  :أناجي ربي، وقد علم حاجتي، قيل: قالفقيل ألبي بكر: لم تصنع هذا؟ ف: قاليرفع صوته، 
قي�ل ألب�ي بك�ر:  ﴾َصالتَِك َوال تَُخافِْت بِهَا َواْبتَِغ بَ�ْيَن َذلِ�َك َس�بِيالَوال تَْجهَْر بِ ﴿أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان، قيل: أحسنت، فلما نزلت

(ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا
1661F

1662(. 
وهذا يرجح أن األية في الجهر بالقراءة في الصالة. وعليه فالمراد من اآلية القصد فال يرفع ص�وته عالي�اً بحي�ث تش�وش  

 ث ال يسمع نفسه.قراءته على غيره وال يخفض صوته بحي
(بصالة الليل ﴾ َوال تَُخافِتْ ﴿بصالة النهار  ﴾ َوال تَْجهَرْ ﴿المعنى  :وعن ابن عباس أيضاً : أبو حيانقال  

1662F

1663(. 
اإلمام القرطبي: فتضمنت أحكام الجهر واإلسرار بالقراءة في النوافل والفرائض فأم�ا النواف�ل فالمص�لي مخي�ر ف�ي قال و 

أنه كان يفعل األمرين جميعا وأما الفرائض فحكمها في القراءة معل�وم ل�يال  �ار وكذلك روي عن النبي الجهر والسر في الليل والنه
ال تص�ل  :ب�ن عب�اسق�ال يق�ول هللا ال ترائ�ي بص�التك تحس�نها ف�ي العالني�ة وال تس�يئها ف�ي الس�ر و :الحس�نق�ال ونهارا وقول سادس 

(مرائيا للناس وال تدعها مخافة الناس
1663F

1664(. 
 .اآلية مكية يرد عليه أمورقلت: وكون  
أن اآلية نزلت خوف�اً م�ن س�ب المش�ركين الق�رآن عن�د الجه�ر ب�التالوة فعلي�ه فيك�ون ن�زول اآلي�ة نه�ي ع�ن الجه�ر  :األول 

 بالقرآن حيث يسمعه المشركون فيكون سبباً لسب القرآن ومن أنزله.
السرية واإلسرار في الجهري�ة وه�و وارد ك�ذلك م�ن أن اآلية إذا كان نزولها في الصالة بسبب الجهر في الصالة  :الثاني 

 عموم اآلية.
 الثالث: أن السبب هو الحث على التوسط بين الجهر واإلسراء وكذلك قد وردت عدة شواهد لذلك. 
ال�ذي رواه اإلم�ام البخ�اري وغي�ره ع�ن أب�ي  �وكون نزوله�ا ف�ي خف�ض الص�وت بال�دعاء يش�هد ح�ديث النب�ي  :والرابع 

عل�ى بغل�ة  �في سفر فصعدنا واديا فلما هبطوا فيه رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل ورس�ول هللا  �ع رسول هللا كنا م: قال،موسى
(يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم  وال غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا« : قالف -بغل  أو -

1664F

1665( « 
فالصالة في لغة العرب أصالً هي  .ال يخالف ما جاء في غيرهفالحاصل بأن ما ورد في الصحيح من سبب النزول  

ويشمل رفع الصوت بالدعاء في غير الصالة وهللا  ،يشمل الجهر بالتالوة.كذلك فيشمل الدعاء في الصالة وهو وجه حسن،الدعاء
 تعالى أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 باسم [ الرحمن ]  أوسم [ هللا ] أى نادوا ربكم الجليل با ﴾ادعوا الرحمن  أوقل ادعوا هللا ﴿
 .وهذان منها،ألن أسماءه جميعها حسنى،آى بآى هذين االسمين ناديتموه فهو حسن ﴾أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى  ﴿
وال ،فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله،أى ال تجهر يا محمد بقراءتك في الصالة ﴾وال تجهر بصالتك وال تخافت بها  ﴿
 .سر بقراءتك بحيث ال تسمع من خلفكت
(أى اقصد طريقا وسطاً بين الجهر والمخافتة ﴾وابتغ بين ذلك سبيال  ﴿

1665F

1666(. 
 

ِ ٱلَِّذي لَۡم يَتَِّخۡذ َولَدٗ َوقُِل ٱۡلَحۡمُد  ﴿ لِّۖ َوَكبِّۡرهُ  لَّهُۥ َشِريكٞ ا َولَۡم يَُكن ِلَّ َن ٱلذُّ ا  فِي ٱۡلُمۡلِك َولَۡم يَُكن لَّهُۥ َولِّيٞ مِّ  ﴾ ۱۱۱تَۡكبِيَرۢ
 

 .ـ اآلية)وقل الحمد ل  :(قوله تعالى  
قالت و،اتخ�ذ هللا ول�داً : قالواإن اليهود والنصارى  « :قالبن كعب القرظي  عن محمدأخرج ابن جرير  .697

الص�ابئون والمج�وس: ل�وال أولي�اء هللا ق�ال و،هو ل�ك تملك�ه وم�ا ملك لبيك ال شريك لك إال شريكا :العرب
 .»)1666F1667(﴾وقل الحمد ل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك﴿:فأنزل هللا،لذل

 
 ]تعليق[
بحم��د هللا تع��الى عل��ى كون��ه متف��رد  �وفي��ه أم��ر النب��ي  .خ��تم المؤل��ف رحم��ه هللا أس��باب ن��زول ه��ذه الس��ورة به��ذا الس��بب 

ش�رك اليه�ود والنص�اري الق�ائلين المس�يح اب�ن هللا ففي اآلي�ة بي�ان لطوائ�ف أه�ل ال،فال ولد له وال شريم وال ولي من الذل ،بالوحدانية
 وعبدة األوثان وغيرهم من أهل الشرك. فالحمد ل على تفرده بالواحدانية حمداً كثيراً.،وعزير ابن هللا

 
 ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )586/ 17جامع البيان (تفسير الطبري) ()1662( 
 )67/ 6ط ـ  (تفسير البحر المحي)1663( 
 )344/ 10تفسير القرطبي ـ  ()1664( 
 )69/ 4صحيح البخاري ()1665( 
 )143/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1666( 
 مرسل.  189/15تفسير الطبري )1667(



)290( 
 أى الحمد ل الذي تنزه عن الولد ﴾وقل الحمد ل الذي لم يتخذ ولدا  ﴿
 أى ليس له شريك في ألوهيته ﴾ك ولم يكن له شريك في المل ﴿
 أى ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والنصير ﴾ولم يكن له ولى من الذل  ﴿
ختم��ت الس��ورة كم��ا ب��دأت بحم��د .والعظم��ة والكم��ال،واذكره بص��فات الع��ز والجالل،أى عظ��م رب��ك عظم��ة تام��ة ﴾وكب��ره تكبي��رأ  ﴿

(وهو العلي الكبير،إلى الولي والنصير وتنزيهه عن الحاجة،وتقرير وحدانيته بال ولد وال شريك،هللا
1667F

1668(. 
 انتهت سورة اإلسراء

 
 

 ُسوَرةُ الَكهف
 
 

ِرِهۡم إِن لَّۡم يُ  ﴿ ِخٞع نَّۡفَسَك َعلَٰىٓ َءاثَٰ َذا ٱۡلَحِديِث أََسفًا فَلََعلََّك بَٰ  ﴾  ٦ۡؤِمنُوْا بِهَٰ
 

 ية).اآل-( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث :قوله تعالى
 «: ق�العب�اس  ع�ن اب�ن ع�ن عكرم�ةشيخ من أهل مصر  أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن .698

ع�ن س�لوهم :له�م ق�الواف،بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحب�ار اليه�ود بالمدين�ة
م وص��فوا له��م ص��فته وأخب��روهم بقول��ه ف��إنهم أه��ل الكت��اب األول وعن��دهم م��ا ل��يس عن��دنا م��ن عل�� محم��د

ووصفوا لهم أمره وبعض قوله،  �فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول هللا ،األنبياء
س�لوه ع�ن فتي�ة  :وإن لم يفعل فالرجل متقول،لهم: سلوه عنثالث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل قالواف

 األرضواف بلغ مشارق وسلوه عنرجل ط،ذهبوا في الدهر األول ما كان أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب
قد جئن�اكم بفص�ل م�ا :اقال فأقبال حتى قدما على قريش ف،روح ما هوعن الوسلوه ،ومغاربها ما كان نبؤه

(ول�م يس�تثن .»أخب�ركم غ�دا بم�ا س�ألتم عن�ه :«قال فسألوه ف �فجاءوا رسول هللا ،بينكم وبين محمد
1668F

1669( 
ي ذل�ك إلي�ه وحي�اً وال يأتي�ه جبري�ل حت�ى خمس عشرة ليلة ال يحدث هللا ف �فانصرفوا،ومكث رسول هللا 

ثم ج�اءه ،مكث الوحي عنه وشق عليه م�ا ي�تكلم ب�ه أه�ل مك�ة �أرجف أهل مكة وحتى أحزن رسول هللا 
جبريل من هللا بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخب�ر م�ا س�ألوه عن�ه م�ن أم�ر 

 .» )1669F1670(﴾روحن العويسألونك ﴿ :الفتية والرجل الطواف وقول هللا
اجتم�ع عتب�ة ب�ن ربيع�ة وش�يبة ب�ن ربيع�ة وأب�و جه�ل ب�ن  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن مردويه  .699

وأمية بن خلف والعاصي بن وائل واألسود بن المطلب وأبو البخت�ري ف�ي نف�ر  هشام والنضر بن الحارث
م م��ا ج��اء ب��ه م��ن ق��د كب��ر علي��ه م��ا ي��رى م��ن خ��الف قوم��ه إي��اه وإنك��اره �م��ن قريش،وك��ان رس��ول هللا 

 )1670F1671(.»ـ اآلية«فلعلك باخع نفسك على آثارهم  ﴿:فأحزنه حزنا شديداً فأنزل هللا،النصيحة
 
 ]تعليق[
وشأنها شأن باقي الس�ورة المكي�ة م�ن تقريره�ا العقي�دة. وف�ي ه�ذه الس�ورة م�ن القص�ص ،سورة الكهف من السورة المكية 

 �وسبب نزول هذه السورة ه�و س�ؤال أه�ل مك�ة النب�ي ،ذي القرنينالقرآني قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة 
 عن بعض األمور الغيبية عن أصحاب الكهف وذي والخضر وذي القرنين وقد ذكر المؤلف رحمه هللا هذه األثر.

ن�ب وفي�ه جا،لكن لألسف ليس عندنا تفسيره وهو شاهد لألثر األول،وذكر كذلك أثراً آخر أخرجه ابن مردويه في التفسير 
 من المغيبات التي ال يعلمها إال هللا تعالى وهللا تعالى أعلم. �من تعنت الكفار بمعاونة اليهود لهم في سؤالهم النبي 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وإعراضهم عن اإليمان،على إجرامهم وتوليهم،أى فلعلك قاتل نفسك ومهلكها غما وحزنا ﴾فلعلك باخع نفسك على آثارهم  ﴿
فم��ا يس��تحق ه��ؤالء أن تح��زن وتأس��ف ،حس��رة وأس��فا عليهم،أي إن ل��م يؤمن��وا به��ذا القرآن ﴾ن��وا به��ذا الح��ديث أس��فا إن ل��م يؤم ﴿

(واآلَية تسلية للنبى عليه السالم،عليهم
1671F

1672(. 
  

لَِك َغًدا  ٍء إِنِّي فَاِعلٞ َوَال تَقُولَنَّ لَِشاْيۡ  ﴿ ٓ أَن يَشَ  ۲۳َذٰ بََّك إِذَ إِالَّ ُو َوٱۡذُكر رَّ ا نَِسيَت َوقُۡل َعَسٰىٓ أَن يَۡهِديَِن َربِّي آَء ٱلَّ
َذا َرَشدٗ  َث ِماْئَةٖ  ۲٤ا ِألَۡقَرَب ِمۡن هَٰ  ﴾  ۲٥ا ِسنِيَن َوٱۡزَداُدوْا تِۡسعٗ  َولَبِثُوْا فِي َكۡهفِِهۡم ثَلَٰ

_______________ 
 )143/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1668( 
 يعنى لم يقل إن شاء هللا )1669( 
 وإسناده فيه راو مجهول 191/15تفسير الطبري )1670(
 جده في الكتب المسندهلم أ)1671(
 )145/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1672( 



)291( 

 

 
 .اآلية  -  )( وال تقولن لشيء :قوله تعالى

يا رسول  :فقيل ﴾ثوا في كهفهم ثالثمائة ولب ﴿:أنزلت «: قالوأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس  .700
(سنين وازدادوا تسعا ﴿:فأنزل هللا،شهورا أو هللا  سنين

1672F

1673(﴾«. 
(عن الضحاكوأخرجه ابن جرير  .701

1673F

1674( . 
فمض��ى ل��ه أربع��ون ،عل��ى يمين �حل��ف النب��ي  «: ق��العب��اس  ع��ن اب��نوأخرج��ه اب��ن مردوي��ه أيض��اً   .702

(إال أن يشاء هللا  وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ﴿:فأنزل هللا،ليلة
1674F

1675(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وذكر ل��ه ش��اهد ع��ن ﴾ولبث��وا ف��ي كهفه��م ثالثمائ��ة س��نين ﴿األث��ر األول ال��ذي ذك��ره المؤل��ف رحم��ه هللا متعل��ق بقول��ه تع��الى  

 .الضحاك
وق�د تق�دم ف�ي األث�ر األول ال��ذي ذك�ره المؤل�ف ف�ي بداي��ة ﴾ وال تق�ولن لش��يء ﴿أم�ا األث�ر األخي�ر فه�و متعل��ق بقول�ه تع�الى  

 .فنزلت اآلية،كفار قريش بأن يجيبهم إلى سؤالهم غداً ولم يقل إن شاء هللا �وأن اآلية نزلت لما وعد النبي .السورة هذا السبب
ولكن األثر الذي ذكره هنا مخالف لما روى هناك وتفسير اب�ن مردوي�ه ال�ذي ع�زا إلي�ه المؤل�ف ل�يس ب�ين أي�دينا. واألول  

 .األمور التي ذكر تفصيلها في هذه السورةعن  �أشهر من سؤال الكفار النبي 
 وهللا تعالى أعلم. .االستثناء في اليمين باآلية مشروعيةوقد استدل أهل العلم  
 
  ]تفسير مختصر لآلية[
 :لتفق،أى ال تقولن ألمر عزمت عليه إني سأفعله غ�دا إال إذا قرنت�ه بالمش�يئة ﴾وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء هللا  ﴿

 .إن شاء هللا
 .لتبقى نفسك مستشعرة عظمة هللا،أى إذا نسيت أن تقول (إن شاء هللا ) ثم تذكرت فقلها ﴾واذكر ربك إذا نسيت  ﴿
 .من أمر ديني ودنياي،أى لعل هللا يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح﴾وقل عسى أن يهديني ربي ألقرب من هذا رشدا  ﴿
وهذا بي�اَن لم�ا أُج�ل ف�ي قول�ه ،أى مكث�وا ف�ي الكه�ف ن�ائمين ثالثمائ�ة وتس�ع س�نين﴾وإزدادوا تس�عا  ولبثوا في كهفه�م ثالثمائ�ة س�نين ﴿

 .[ سنين عددا ] :تعالى
 .أى هللا أعلم بمدة لبثهم في الكهف على وجه اليقين ﴾قل هللا أعلم بما لبثوا  ﴿
 .الحكيم الخبير،بر القاطع عن أمرهموقد أخبرك بالخ،أى هو تعالى المختص بعلم الغيب ﴾له غيب السموات واألرض  ﴿
 .يدرك الخفيات كما يدرك الجليات،وما أسمعه لكل مسموع،أى ما أبصره بكل موجود ﴾أبصر به وأسمع ﴿
 .أى ليس للخلق ناصر وال معين غيره تعالى ﴾ما لهم من دونه من ولي  ﴿
(ألنه الغنى عما سواه ،ل في قضائه وحكمه أحداوال يقب،أى ليس له شريك وال مثيل وال نظير ﴾وال يشرك في حكمه أحداً  ﴿

1675F

1676(. 
 

ِة َوٱۡلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوۡجهَهُۥۖ َوَال تَۡعُد َعۡينَاَك َعۡنهُۡم تُِريُد ِزينَةَ ٱۡلَحيَٰوِة َوٱۡصبِۡر نَۡفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن َربَّهُم بِٱۡلَغَدوٰ  ﴿
ۡنيَۖا َوَال تُِطۡع َمۡن أَۡغفَۡلنَا قَ   ﴾  ۲۸ا ۡلبَهُۥ َعن ِذۡكِرنَا َوٱتَّبََع هََوٰٮهُ َوَكاَن أَۡمُرهُۥ فُُرطٗ ٱلدُّ

 
  .ـ اآلية. تقدم سبب النزول في سورة األنعام في حديث خباب)واصبر نفسك  :(قوله تعالى     
 .ـ اآلية)وال تطع  :(قوله تعالى     

وال تطع من أغفلن�ا قلب�ه  ﴿ في قولهعباس  عن ابنأخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك  .703
إل�ى أم�ر كره�ه هللا م�ن ط�رد  �وذلك أن�ه دع�ا النب�ي ،نزلت في أمية بن خلف الجمحي «: قال ﴾عنذكرنا 

 )1676F1677( .»فنزلت،الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة
عما تصدى ألمية بن خلف وهو ساه غافل  �دثنا أن النبي حُ  :«قال  عن الربيعوأخرج ابن أبي حاتم  .704

 )1677F1678( .»فنزلت،لهقال ي
عيين�ة: إذا قال ف،وعن�ده س�لمان �دخ�ل عيين�ة ب�ن حص�ن عل�ى النب�ي  :«قال هريرة  عن أبيوأخرج  .705

 )1678F1679( .»نحن أتيناك فأخرج هذا وأدخلنا فنزلت
 

_______________ 
 لم أجده في الكتب المسنده )1673(
 مرسل وفي إسناده ابن حميد تقدم  231/15تفسير الطبري )1674(
 لم أجده في الكتب المسنده )1675(
 )149/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1676( 
 إسناده منقطع وضعيف)1677(
 منقطع 2357/7تفسير ابن أبي حاتم  )1678(
ح�ار، وعن�ده س�لمان علي�ه جب�ة ِم�ْن ص�وف، فث�ار من�ه ري�ح  الذي في تفسير ابن أبي حاتم َعْن ابن بريدة، قَاَل:َدَخَل عيينة بن حصن َعلَى النَّبِّي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم في يَْوم)1679(

د، إَِذا نحن أتيناك ف�أخرج هَ�ذَ  ا وض�رباءه ِم�ْن عن�دك، ال يؤذون�ا، ف�إذا خرج�ت، فأن�ت وه�م أعل�م، ف�أنزل هللا:  َوال تُِط�ْع ِم�َن اْغفَْلنَ�ا قَْلبَ�هُ}. العرق في الصوف، فقال عيينة: يا ُمَحمَّ
 13829تفسير ابن أبي حاتم أثر رقم 



)292( 
 ]تعليق[
ه�و س�ير قال أهل التف﴾ وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴿األثر األول والثاني اللذان ذكرها المؤلف متعلقان بقوله تعالى  

 واآلية معناها عام في كل من كان على شاكلته، ممن طبع هللا على قلبه، من صنايد أهل الكفر.،أمية بن خلف
اإلم�ام الواح�دي: ع�ن ق�ال .وقد أخرجه الطبري وغيره بسباق أطول م�ن ه�ذا وأفض�ل.واألثر األخير قد اختصره المؤلف 

ي�ا رس�ول هللا : ق�الواعيينة بن حص�ن واالق�رع ب�ن ح�ابس وذووه�م، ف �هللا جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول «: قالسلمان الفارسي 
إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤالء وأرواح جب�ابهم يعن�ون س�لمان وأب�ا ذر وفق�راء المس�لمين، وكان�ت عل�يهم جب�اب 

م�ا أوح�ى إلي�ك م�ن كت�اب رب�ك ال مب�دل  وات�ل﴿ -الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عن�ك، ف�أنزل هللا تع�الى 
إن�ا أعت�دنا ﴿ -حت�ى بل�غ  - ﴾لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا واص�بر نفس�ك م�ع ال�ذين ي�دعون ربه�م بالغ�داة والعش�ي يري�دون وجه�ه

الحمد ل الذي لم  قال:يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون هللا تعالى  �فقام النبي  -يتهددهم بالنار  -﴾للظالمين نارا 
(يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات

1679F

1680(«. 
ب�أن يص�بر نفس�ه م�ع ه�ؤالء الض�عفاء المس�اكين ال�ذين  �قلت: فهذا السبب واضح في ك�ون اآلي�ة نزل�ت ف�ي أم�ر النب�ي  

 .نفس هذا المعنى وقد جاءت عدة آيات في،يذكرون هللا تعالى بكرة وعشية يبتغون وجهه
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
الذين ي�دعون ربه�م ،احبس نفس�ك م�ع الض�عفاء والفق�راء م�ن المس�لمين :أي ﴾واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي  ﴿

 .بالصباح والمساء
 .أى يبتغون بدعائهم وجه هللا تعالى ﴾يريدون وجهه ﴿
كان عليه الس�الم حريص�ا عل�ى  :المفسرونقال ،إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرفأى ال تصرف بصرك  ﴾وال تعد عيناك عنهم  ﴿

 أولئ�كوأن يُع�رض ع�ن ،ف�أِمر أن يجع�ل إقبال�ه عل�ى فق�راء الم�ؤمنين،يك�ن مري�دا لزين�ة ال�دنيا قط،إيمان الرؤساء ليؤمن أتب�اعهم ولم
 .العظماء واألشراف من المشركين

ال تج��اوزهم إل��ى غي��رهم تطل��ب ب��دلهم أص��حاب  :اب��ن عب��اسق��ال ،جالس��تهم الش��رف والفخرأى تبتغ��ي بم ﴾تري��د زين��ة الحي��اة ال��دنيا  ﴿
 الشرف والثروة.

وقد ش�غلوا ع�ن ال�دين ،فقلوبهم غافلة عن ذكر هللا،أي ال تطع كالم الذين سألوك طرد المؤمنين ﴾وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا  ﴿
 .واه وترك أمر هللاوعبادِة ربهم بالدنيا [ واتبع هواه ] أى سار مع ه

(أى كان أمره ضياعا وهالكا ودمارا ﴾وكان أمره فرطا  ﴿
1680F

1681(. 
 

ِت َربِّي لَنَفَِد قُل لَّۡو َكاَن ٱۡلبَۡحُر ِمَدادٗ  ﴿ ُت َربِّي َولَۡو ِجۡئنَا بِِمۡثلِهِۦ َمَددٗ ا لَِّكلَِمٰ  ﴾  ۱۰۹ا ٱۡلبَۡحُر قَۡبَل أَن تَنفََد َكلَِمٰ
 

 .ـ اآلية)البحر قل لو كان  :(قوله تعالى   
ق��ريش لليه��ود أعطون��ا ش��يئاً نس��أل عن��ه ه��ذا قال��ت   «ق��ال: عب��اس  ع��ن اب��نأخ��رج الح��اكم وغي��ره  .706

روح قل الروح من أمر ربي وم�ا أوتي�تم عن الويسألونك ﴿:فسألوه فنزلت،روحعن السلوه  قالواف،الرجل
وم�ن أوت�ي الت�وراة فق�د أوت�ي خي�راً  اليه�ود: أوتين�ا علم�اً كثي�راً أوتين�ا الت�وراةق�ال و ﴾من العلم إال قل�يالً 

 )1681F1682(.»ـ اآلية﴾قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ﴿:فنزلت،كثيراً 
 
 ]تعليق[
وهو رد عل�ى اليه�ود ال�ذين ي�دعون العل�م فأج�ابهم هللا ،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثراً واحداً في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

وأن البحر لو كان حبراً لكلمات هللا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات هللا وهو يدل عل�ى س�عة عل�م ،تعالى بأنهم لم يؤتوا من العلم إال قليالً 
 .هللا عز وجل

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وكتبت ب��ه كلم��ات ،ل��و كان�ت بح��ار ال��دنيا حب�را وم��دادا :ه��ذا تمثي��ل لس��عة عل�م هللا والمعن��ى﴾ق�ل ل��و ك��ان البح�ر م��دادا لكلم��ات رب�ى  ﴿

 .ائبهوِحَكُمه وعج،هللا
 .ألنه غير متناه كعلمه جل وعال،وكالُم هللا ال ينفد،أى لفني ماء البحر على كثرته وانتهى ﴾لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي  ﴿
(فإن كالم هللا ال يتناهى،وزدناه به أضعافا،أى ولو آتينا بمثل ماء البحر﴾ولو جئنا بمثله مددا ﴿

1682F

1683(. 
 
 

_______________ 
 )201أسباب النزول للواحدي ( )1680( 
 )150/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1681( 
صحيح ابن  155/15)وقال: حسن صحيح غريب تفسير الطبري 3140ح( 304/5سنن الترمذي  255/1د مسند أحمد )وقال: صحيح اإلسنا3961ح( 579/2المستدرك )1682(

ورج�ال إس�ناده بعض�هم م�ن رج�ال مس�لم وه�و  264/1)السنة البن أبي عاص�م 2501ح( 381/4)مسند أبي يعلى 11314ح(392/6)سنن النسائي الكبرى 99ح( 301/1حبان 
حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن  ال البخاري وهو عكرمة وكالهما ثقةقال اإلمام الترمذي:دود بن أبي هند وبعضهم من رج

 به--بن عباس قال
 )163/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1683( 



)293( 

 

 
 

ِحٞدۖ فََمن َكاَن يَۡرُجوْا  أَنَ۠ا بََشرٞ قُۡل إِنََّمآ  ﴿ ٞه َوٰ هُُكۡم إِلَٰ ۡثلُُكۡم يُوَحٰىٓ إِلَيَّ أَنََّمآ إِلَٰ لِحٗ لِقَآَء َربِّهِۦ فَۡليَۡعَمۡل َعَمٗال مِّ ا َوَال يُۡشِرۡك  َصٰ
ا بِِعبَ   ﴾ ۱۱۰اَدِة َربِِّهۦٓ أََحَدۢ

 
 .ـ اآلية)فمن كان يرجو لقاء ربه  :(قوله تعالى  

ي�ا رس�ول هللا  :رج�لق�ال  :«ق�الم وابن أبي الدنيا في كتاب اإلخالص عن ط�اووس أخرج ابن أبي حات .707
فمن كان يرج�و  ﴿:فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه اآلية،وأحب أن يرى موطني إني أقف أريد وجه هللا

(لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحداً 
1683F

1684(﴾«. 
عب���اس وص���ححه عل���ى ش���رط  ع���ن اب���نن ط���اووس وأخرج���ه الح���اكم ف���ي المس���تدرك موص���وال ع��� .708

(الشيخين
1684F

1685(  . 
ك��ان رج��ل م��ن المس��لمين يقات��ل وه��و  يح��ب أن ي��رى  :«ق��ال وأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن مجاه��د  .709

 )1685F1686( .»اآلية ﴾فمن كان يرجو لقاء ربه  ﴿:فأنزل هللا،مكانه
 عن ابنلح صا عن أبيكلبي عن الوأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير   .710

تصدق فذكر بخير ارتاح له ف�زاد ف�ي ذل�ك  أو صام أوجندب بن زهير: إذا صلى الرجل قال  «: قالعباس 
 )1686F1687( .»ـ اآلية﴾فمن كان يرجو لقاء ربه  ﴿:فنزلت في ذلك،ة الناس لهقال لم

 
 ]تعليق[
ل عل�ى المقي�د ف�ي يحم� لرواي�اتافالرج�ل المطل�ق ف�ي بع�ض  .ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

 أوتص�دق  أوفنزلت اآلية موضحة أن هللا تعالى ال يرضى أن يك�ون ل�ه ش�ريك ف�ي العم�ل، فم�ن جاه�د ،بن زهيربعضها وهو جندب 
 .فعل خيراً فينبغي أن يكون مقصوده وجه هللا تعالى ال وجه الناس أوأوقف 

عن أب�ي ،فقد روى اإلمام مسلم،العمل ثم يحمده الناس على عمله وهي أن يعمل الرجل :وهذه المسألة متعلقة بمسألة أخرى 
1687F(»تلك عاجل بشرى المؤمن « : قالف ؟الرجل يعمل العمل لنفسه يحبه الناس على ذلك،يا رسول هللا :قلت: قال،ذر

1688(. 
نية ف�إن العم�ل كل�ه أما في المسألة الثا،ففي المسألة األول يعمل العمل ل ولكن يشرك معه غيره ويحب أن يحمد على عمله 

 فهذا فرق فلينتبه إليه. .ل لكن يحمد عليه فيسر ويستبشر لذلك
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وأمرني ،أكرمني هللا ب�الوحي،إنما أنا إنسان مثلكم :أى قل لهم يا أيها الرسول ﴾قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد  ﴿

 ك لهأن أخبركم أنه واحد احد ال شري
 أى فمن كان يرجو ثواب هللا ويخاف عقابه﴾فمن كان يرجوا لقاء ربه ﴿
 أى فليخلص له العبادة﴾فليعمل عمال صالحا  ﴿
ف�إن هللا ال يقب�ل إال م�ا ك�ان خالص�اً لوجه�ه ،وال يبتغ�ي بم�ا يعم�ل غي�ر وج�ه هللا،أى وال يرائ�ى بعمل�ه ﴾وال يشرك بعبادة رب�ه أح�دا  ﴿

(ينعلى هدي سيد المرسل،الكريم
1688F

1689(. 
 انتهت سورة الكهف

 
 

 ريم ُسوَرةُ مَ 
 
 

ُل إِالَّ بِأَۡمِر َربَِّكۖ لَهُۥ  ﴿ لَِكو َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيّٗ َوَما نَتَنَزَّ  ﴾  ٦٤ا َما بَۡيَن أَۡيِدينَا َوَما َخۡلفَنَا َوَما بَۡيَن َذٰ
 

_______________ 
 وإسناده صحيح لكنه مرسل.  40/16تفسير الطبري  2394/7تفسير ابن أبي حاتم )1684(
) وهللا أعلم روي هذا الحديث مرسال وموصوال فرواه عبد الرزاق ع�ن 12ح(  34/1)الجهاد البن المبارك 6854ح( 341/5) شعب اإليمان 2527ح(122/2المستدرك )1685(

المب�ارك مرس�ال نح�و رواي�ة عب�د  معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس مرسال  ورواه ابن المبارك عن معمر ب�ه واختل�ف علي�ه ف�رواه عب�دان وس�عيد اب�ن رحم�ه ع�ن اب�ن
ى رواي�ة نع�يم ب�ن حم�اد الرزاق ورواه  نعيم  بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم عن طاوس ع�ن اب�ن عب�اس موص�وال  وال ش�ك أن رواي�ة الجماع�ة مقدم�ة عل�

ورواه   البيهقي إلى هذا الخ�الف فق�ال عق�ب إخ�راج الح�ديث م�ن طري�ق نع�يم  ونعيم قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا فترجح عندي أن رواية الوصل من أخطائه وقد أشار
 عبدان عن ابن المبارك فإرسله لم يذكر فيه ابن عباس 

 مرسل. 2394/7تفسير ابن أبي حاتم  )1686(
 وإسناده تالف. 304/11تاريخ دمشق )1687(
 )44/ 8صحيح مسلم ـ ()1688( 
 )163/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1689( 



)294( 
 .ـ اآلية)وما نتنزل اال بأمر ربك  :(قوله تعالى    

أكث�ر مم�ا ما يمنعك أن تزورن�ا  :«لجبريل    �هللا  رسول قال  «: قالعباس  ابنعن أخرج البخاري  .711
(وما نتنزل إال بأمر ربك ﴿:فنزلت .»تزورنا

1689F

1690(﴾. 
 )1690F1691( .»فذكر نحوه،أبطأ جبريل في النزول أربعين يوماً  «: قال عن عكرمةوأخرج ابن أبي حاتم  .712
 :«ق�ال ف ؟حب إل�ى هللا وأبغ�ض إل�ى هللاأي البقاع أ �سأل النبي :«قال  عن أنسوأخرج ابن مردويه  .713

لقد أبطأت علي حتى ظننت أن ت�رى عل�ي  :«قال ف،فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه .»ما أدري حتى أسأل
(موجدة

1691F

(ـ اآلية﴾وما نتنزل إال بأمر ربك ﴿قال: ف .»)1692
1692F

1693(«. 
ش�رة الكه�ف مك�ث خم�س ع ع�ن أص�حابلما س�ألوا  قريشاً أن  :«عباس  عن ابنوأخرج ابن إسحاق  .714

(فذكره .»أبطأت :«له قال فلما نزل جبريل ،ليلة ال يحدث هللا له في ذلك وحياً 
1693F

1694(. 
 
 ]تعليق[
م�ريم الع�زراء  حادث�ةوقد تعرضت هذه السورة ع�ن ،سورة مريم من السورة المكية وقد تحدثنا عن مقاصد السور المكية 

كما تعرضت إلى قصص بعض األنبي�اء وأدب الح�وار .غير أب واإلعجاز في انجابها وليدها من،مع وليدها نبي هللا عيسى ابن مريم
 بين إبراهيم عليه السالم وبين أبيه.

 .وقد ذكر المؤلف رحمه أربعة آثار وهو تشتمل على أربعة أسباب للنزول 
 ذن هللا تعالى.فأخبره أن هذه أمره موكل إلى هللا فال ينزل إال بإ،طلب من جبريل الزيارة أكثر مما يزور ه �أن النبي  :فاألول
 :أخبره أنه ال يستطيع النزول إال بإذا هللا تع�الى وف�ي رواي�ة اإلم�ام الواح�دي �فلما سأله النبي ،�أن جبريل أبطأ في النزول على النبي  :الثاني

تس�وكون وال تقص�ون أظف�اركم ولم ال أفعل وأنتم ال ت: قالقد فعلت، : قاللعلي: أبطأت، قال ثم أتاه ف �مجاهد: أبطأ الملك على رسول هللا قال و
(مجاهد: فنزلت هذه اآليةقال وما نتنزل إال بأمر ربك، : قالوال تنقون براجمكم، 

1694F

1695(. 
س�ئل ق�ال ويمكن أن يجمع بينه وبين الس�بب المتق�دم ب�أن ي،سئل أى البقاع أفضل �الثالث: هو بنفس معنى السابق لكن سبب وروده هو أن النبي 

ل�ه م�ا يمنع�ك أن تزورن�ا أكث�ر مم�ا تزورن�ا فنزل�ت ه�ذه ق�ال ال المتقدم فتأخر جبريل عن النزول فلما ج�اءه س�أله وعن أشياء منها السؤ �النبي 
 اآلية.
 وهو كذلك غير مخالف لما تقدم..عن أصحاب الكهف فتأخر جبريل في النزول وأبطأ فنزلت اآلية �عندما سألت قريش النبي  :الرابع

وهللا تع�الى .فالمؤدى والمعن�ى واح�د،وإن تع�ددت األس�باب �ريل أبطأ في النزول عل�ى النب�ي فكل هذه األسباب تجتمع في كون جب 
 أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
م�ا نتن�زل إل�ى ال�دنيا إال  :حين احتبس عنه فت�رةَ م�ن ال�زمن والمعن�ى �هذا من كالم جبريل لرسول هللا  ﴾وما نتنزل إال بأمر ربك  ﴿

 .بأمر هللا وإذنه
وه�و المح�يط بك�ل ش�يء ال تخف�ى علي�ه ،أم�ر ال�دنيا واآلخرة،أي ل جل وعال جمي�ع األمر ﴾ن أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما بي ﴿

 .؟فال نقدم على فعل شيء إال بأمره وإذنه،ذرةقال وال يعزب عنه مث،خافية
(أى ال ينسى شيئا من أعمال العباد ﴾وما كان ربك نسيا  ﴿

1695F

1696(. 
 

تِنَا َوقَاَل َألُوتَيَنَّ َماٗال  ٴَ ي َكفََر بِ أَفََرَءۡيَت ٱلَّذِ  ﴿  ﴾  ۷۷ َوَولًَدا ايَٰ
 

 .ـ اآلية)أفرأيت الذي كفر بآياتنا  :(قوله تعالى   
جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي  :«قال بن األرت  عن خبابأخرج الشيخان وغيرهما  .715

فقل�ت: ،فإني لميت ثم لمبعوثقال ،تموت ثم تبعثال حتى  :فقلت،ال أعطينك حتى تكفر بمحمد: قالف،عنده
ألوت��ين م��اال ق��ال أفرأي��ت ال��ذي كف��ر بآياتن��ا و ﴿:فنزلت،إن ل��ي هن��اك م��اال وول��دا فأقض��يك : ق��النع��م ف
 .»))1696F1697(﴾وولدا

 
 ] تعليق[
 ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو صحيح. 

_______________ 
 33/12) المعجم الكبير 3365ح(1/ 357)مسند أحمد   11319ح( 394/6) السنن الكبرى للنسائي 3158ح(316/5)سنن الترمذي 4454ح( 1760/4ح البخاري صحي)1690(

 112)خلق أفعال العباد 4215ح( 667/2)مستدرك الحاكم 12385ح(
  2414/7تفسير ابن أبي حاتم  )1691(
 [الموجدة]: الغضب)1692(
 بن مردويهليس عندي تفسير ا)1693(
 وإسناده ضعيف. 191/15تفسير الطبري )1694(
 )203أسباب النزول للواحدي ( )1695( 
 )173/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1696( 
)س��نن النس��ائي الكب��رى 3162ح( 318/5)س��نن الترم��ذي 5010ح( 383/11)ص��حيح اب��ن حب��ان 2795ح( 2153/4)ص��حيح مس��لم 1985ح(  736/2ص��حيح البخ��اري )1697(

 141)مسند الطيالسي 3665ح( 69/4) المعجم الكبير 21112ح(111/5)مسند أحمد   11064ح( 52/6)سنن البيهقي الكبرى 11322ح( 395/6
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(وهذا مروي عن الحسن،الوليد بن المغيرة كما روى في سبب نزولها أنها نزلت في
1697F

1698(. 
وق�د روى غي�ر واح�د م�ن أه�ل  ،وهو الصحيح أنها نزلت في العاص بن وائ�ل وال�د عم�روبن الع�اص،األول عليه أهل التفسير:قلت 

 .التفسير قصة خباب مع العاص بن وائل
قينا وكان يعم�ل للع�اص ب�ن وائ�ل الس�همي وك�ان الع�اص كان خبّاب بن األرّت  :الكلبي ومقاتلقال و: قالفأخرج الثعلبي رحمه هللا  

م�ا عن�دي الي�وم م�ا  :الع�اصق�ال فكان حس�ن الطل�ب فص�اغ ل�ه بع�ض الحل�ي فأت�اه يتقاض�اه األج�رة ف،يؤّخر حقّه الشيء بع�د الش�يء إل�ى الموس�م
قال ف،كن�ت حس�ن الطل�ب والمخالط�ة ي�ا خبّ�اب م�ا ل�ك؟ م�ا كن�ت هك�ذا وإن :ل�ه الع�اصقال ف،لست مفارقك حت�ى تقض�ي :له الخبابقال ف،أقضيك
ق�ال أفلس�تم تزعم�ون أّن ف�ي الجن�ة ذهب�ا وفض�ة وحري�را؟ : ق�ال،ذلك أنّي كنت على دينك فأّم�ا الي�وم فأن�ا عل�ى اإلس�الم مف�ارق ل�دينك فال :خبّاب

ف�أنزل هللا س�بحانه ،يه�ا نص�يبا منكف�و هللا ل�ئن ك�ان م�ا تق�ول حق�ا ف�إنّى ألفض�ل ف -اس�تهزاء  -فأّخرني حتى أقضيك في الجن�ة : قال،بلى :الخبّاب
 :مجاه�دق�ال أنظ�ر ف�ي الل�وح المحف�وظ؟ و :اب�ن عب�اسقال  ﴾َألُوتَيَنَّ ألعطين ماًال َوَولَداً أَطَّلََع اْلَغْيبَ قال أَفََرأَْيَت الَِّذي َكفََر بِآياتِنا يعني العاص وَ ﴿

ْحمِن َعْهداً يعني اتََّخَذ ِعنْ  أم ال؟  أم أعلم علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو  قال و،يعني عمال صالحا قّدم�ه :قتادةقال و،ال إله إال هللا: قال أم َد الرَّ
ف�ي اآلخ�رة  ﴾َويَأْتِين�ا فَ�ْرداً ﴿سنحفظ عليه ما يَقُوُل يعن�ي الم�ال والول�د.  ﴾َسنَْكتُبُ ﴿عهد إليه أنّه يدخله الجنة. َكالَّ رّد عليه يعني لم يفعل ذلك  :الكلبي

(ليس معه شيء
1698F

1699(. 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ال�ذي جح�د بآي�ات ،واالستفهام للتعج�ب أى تعج�ب ي�ا محم�د م�ن قص�ة ه�ذا الكافر ﴾ألوتين ماال وولدا قال أفرأيت الذي كفر بآَياتنا و ﴿

(وزعم أن هللا سيعطيه قي اآلخرة المال والبنين،هللا
1699F

1700(. 
 

ِت َسيَ  ﴿ لَِحٰ ُن ُودّٗ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّٰ ۡحَمٰ  ﴾  ۹٦ا ۡجَعُل لَهُُم ٱلرَّ
 

  ).وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداإن الذين آمنوا  :(قوله تعالى      
أنه لم�ا ه�اجر إل�ى المدين�ة وج�د ف�ي نفس�ه عل�ى ف�راق  :«الرحمن بن عوف  عن عبدأخرج ابن جرير .716

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿:هللا فأنزل،أصحابه بمكة منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف
(محبة في قلوب المؤمنينقال: ﴾سيجعل لهم الرحمن ودا

1700F

1701(«. 
 
 ]تعليق[
وقد روى أنها نزلت في على بن  .وهو أثر ضعيف اإلسناد،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .أبي طالب
 :يا علي قل :رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالبقال : قالفروى اإلمام الثعلبي عن البراء عن عازب  

الِحاتِ ﴿فأنزل هللا تعالى ،اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين موّدة« (اآلية ﴾إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
1701F

1702(«. 
لى امتنان هللا تعالى على عباده بأن يجعل لهم في صدور اآلية على عمومها أظهر وأفضل فتدل اآلية ع إجراء :قلت 

 .المؤمنين محبة ومودة
قال إذا أحّب هللا العبد : قالأنّه  «:فأخرج البخاري وغيره الكشف عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلم 

فيحبّه أهل ،إّن هللا عّز وجّل قد أحب فالنا فأحبّوه :لسماءفيحبّه جبرائيل ثّم ينادي في أهل ا،يا جبرئيل قد أحببت فالنا فأحبّه :لجبرئيل
1702F(»األرضالسماء ثم يضع له المحبّة في 

1703(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
للجمع بين الترهيب ،لما ذكر أحوال المجرمين ذكر ْاحوال المؤمنين ﴾ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا  ﴿

(يحبهم ويحببهم إلى الناس :الربيعقال ،محبة ومودة،ث لهم هللا عز شأنه فى قلوب عباده الصالحينسيحد :والمعنى،والترغيب
1703F

1704(. 
 انتهت سورة مريم

 
 ُسوَرةُ طه

 
 

 ﴾  ۲َمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن لِتَۡشقَٰىٓ  ۱طه  ﴿
 
 .اآلية ) -( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى :قوله تعالى  

كان أول ما أنزل هللا عليه الوحي يقوم على صدور  �أن النبي  :«عباس  عن ابنيه أخرج ابن مردو .717

_______________ 
 )260/ 5زاد المسير ()1698( 
 )229/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1699( 
 )175/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1700( 
 عن ابن عباس وإسناده ضعيف 348/5عمران متروك،وله شاهد عند الطبراني في األوسط وفي إسناده عبد العزيز بن  133/16تفسير الطبري )1701(
 )233/ 6الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1702( 
 )135/ 4صحيح البخاري ()1703( 
 )176/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1704( 
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(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  ﴿:فأنزل هللا،قدميه إذا صلى

1704F

1705(﴾«. 
ي�راوح ب�ين قدمي�ه  �ك�ان النب�ي  :«ق�ال ب�ن أن�س  ع�ن الربي�عوأخرج عبد هللا بن حمي�د ف�ي تفس�يره  .718

(أنزلنا عليك القرآن لتشقىما  ﴿:ليقوم على كل رجل حتى نزلت
1705F

1706(﴾«. 
فأنزل ،لقد شقي هذا الرجل بربه قالوا :«: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن مردويه من طريق العوفي   .719

(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴿:هللا
1706F

1707(﴾«. 
 
 ]تعليق[
 �يثبت به قلب النب�ي  سورة طه من السور المكية والتي تتحدث عن أصول العقيدة باإلضافة إلى القصص القرآني الذي 

و"ط�ه" م�ن األح��رف المقطع�ة الت��ي ج�اءت ف��ي أوائ�ل بع��ض س�ور الق�رآن والغ��رض منه�ا األعج��از ف�ي ق��ول أكث�ر أه��ل ،والمؤمنين
 التفسير.

 .وهي تشتمل على سببين للنزول.وقد ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
فأنزل هللا اآلي�ة مبين�ة أن هللا تع�الى أن�زل ،عبد ل تع�الى حت�ى يص�يبه التع�ب والجه�دكان يجتهد في الت �أن النبي  :األول 

 .يتلذذ بعبادة ربه وطول القيام ل تعالى �وكان النبي ،عليه القرآن ال ليشقى به بأي وجه من أنواع المشقة
 فنزلت اآلية.،ن آبائهفي قول المشركين أن هللا تعالى شقي بال تعالى بما كلفه وبه وتركه دي :الثاني 
ق�ال  ﴾ط�ه م�ا أنزلن�ا علي�ك الق�رآن لتش�قى﴿وقد ورد في سبب نزولها أيضاً ما أخرجه اإلمام الواحدي ف�ي قول�ه ع�ز وج�ل  

إنك لتشقى بترك ديننا، وذلك لم�ا رأي�اه م�ن ط�ول عبادت�ه واجته�اده، ف�أنزل هللا  :�أبو جهل، والنضر بن الحارث للنبي : قالمقاتل: 
(آليةتعالى هذه ا

1707F

1708(. 
بس�بب ط�ول قي�ام النب�ي  أوفس�واء نزوله�ا بس�بب ق�ول المش�ركين  .واآلية محتملة لكال المعنيين.وهو غير مخالف لما تقدم 

 فاآلية إعالم من هللا تعالى لنبيه بأنه إنما أنزل عليه القرآن تذكرة للمتقين وهداية للعالمين. وهللا تعالى أعلم.،�
 
 ] تفسير مختصر لآلية[
م�ا  :ومعنى اآلي�ة،ابن عباس: معناها ي�ا رج�لقال الحروف المتقطعة للتنبيه الى اعجاز القرآن و ﴾أنزلنا عليك القرآن لتشقى  طه ما ﴿

 .انما انزلناه رحمة وسعادة،انزلنا عليك يا محمد القرآن لتشقى به
(هو المؤمن المستنير بنور القرآنو،ما انزلناه اال عظة وتذكيرا لمن يخشى هللا ويخاف عقابه أي ﴾إال تذكرة لمن يخشى  ﴿

1708F

1709(. 
 

 ﴾ ۱۰٥ا لُونََك َعِن ٱۡلِجبَاِل فَقُۡل يَنِسفُهَا َربِّي نَۡسفٗ  ٴَ َويَسۡ  ﴿
 

 .ـ اآلية)الجبال  ويسألونك عن :(قوله تعالى    
قريش يا محم�د كي�ف يفع�ل رب�ك به�ذه الجب�ال ي�وم القيام�ة؟ قالت  :«جريج  عن ابنأخرج ابن المنذر  .720

(ـ اآلية)الجبال  لونك عنويسأ :(فنزلت
1709F

1710(«. 
 
 ]تعليق[
وف�ي زاد المس�ير أن رج�االً  ،�للنب�ي ق�ال وذكر أن رج�الً م�ن ق�ريش ،ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

. وهذا م�ن فيقولون يا محمد إن كنت تدعي أن القيامة قائمة فأين تكون هذه الجبال،�ذلك، وهذا استهزاء منهم بالنبي  قالوامن ثقيف 
(باب التعنت في السؤال فأجابهم هللا تعالى بأنه سوف ينسفها نسفاً كما ذكر جل وعال

1710F

1711(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
إن رب�ي يفتته�ا كالرم�ل ث�م يرس�ل  :ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فق�ل له�م أي﴾ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا  ﴿

 عليها الرياح فيطيرها.
 .ال نبات فيها وال بناء،فيتركها ارضا ملساء مستوية أي﴾ذرها قاعا صفصفا في﴿
(ال ترى فيها انخفاضا وال ارتفاعا أي ﴾ال ترى فيها عوجا وال أمتا  ﴿

1711F

1712(. 
ُ ٱۡلَملُِك ٱۡلَحقُّۗ َوَال تَۡعَجۡل بِٱۡلقُۡرَءاِن ِمن قَۡبِل أَن يُۡقَضٰىٓ إِلَۡيَك َوۡحيُهُۥۖ وَ  ﴿ لَى ٱلَّ بِّ ِزۡدنِي ِعۡلمٗ فَتََعٰ  ﴾ ۱۱٤ا قُل رَّ

 

_______________ 
 ليس عندنا نسخة من تفسير ابن مردوية )1705(
لكالم عنه وهاش�م ب�ن القاس�م ص�دوق تغي�ر ب�آخره بافض�افة إل�ى إرس�اله،وأخرج الب�زار مثل�ه ع�ن عل�ى بإس�ناد في�ه ض�عف مس�ند الب�زار في إسناده أبو جعفر الرازي تقدم ا)1706(

136/3 
 وإسناده ضعيف. 135/16تفسير الطبري )1707(
 )205أسباب النزول للواحدي ( )1708( 
 )178/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1709( 
 مرسل)1710(
 )322/ 5زاد المسير ()1711( 
 )191/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1712( 
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 .ـ اآلية)وال تعجل بالقرآن  :(قوله تعالى    
إذا ن�زل علي�ه جبري�ل ب�القرآن أتع�ب نفس�ه ف�ي  �ك�ان النب�ي  :«ق�ال أخرج ابن أبي حاتم عن الس�دي  .721

ـ ﴾��وال تعج��ل ب��القرآن  ﴿:فأنزل هللا،حفظ��ه حت��ى يش��ق عل��ى نفس��ه فيخ��اف أن يص��عد جبري��ل ول��م يحفظ��ه
(اآليه

1712F

 وتقدم في سورة النساء سبب آخر وهذا أصح.   .»)1713
 
 ]تعليق[
أن ك�ان يعج�ل ب�القرآن  �وه�ذا ال�ذي ورد م�ن فع�ل النب�ي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ف�ي س�بب ن�زول ه�ذه اآلية 

عل�ى تلق�ي  �دة حرص�ه وكاذ ذل�ك لش�،م�ا ه�و ش�بيه به�ذا.س�ورة القيام�ة﴾فإذا قرأن�اه ف�اتبع قرآنه ﴿ثابت وسوف يأتي عند قوله تعالى 
 .ثالثة أشياء﴾تعجل ﴿القرآن وتعلمه، وقد ذكر العلماء في قوله تعالى 

 .هذا على القول األول،ال تعجل بتالوته قبل أن يفرغ جبريل من تالوته تخاف نسيانه :أحدها 
 .وقتادة،مجاهدقاله ،ال تُقرىء أصحابك حتى نبيِّن لك معانيه :والثاني 
(ذكره الماوردي،نزاله قبل أن يأتيك الوحيال تسأل إِ  :والثالث 

1713F

1714(. 
وقد ورد ف�ي س�بب نزوله�ا ك�ذلك م�ا رواه اب�ن جري�ر وغي�ره ع�ن الحس�ن: أّن رج�ال م�ن األنص�ار لط�م امرأت�ه، فج�اءت  

]، 114[س�ورة ط�ه:  ﴾يُ�هُ َوال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن يُْقَضى إِلَْيَك َوحْ  ﴿بينهما القصاص، فنزلت: �تلتمس القصاص، فجعل النبي 
1714F(﴾الرجال قّوامون على النساء بما فّضل هللا بعَضهم على بعض﴿ونزلت:

1715(. 
نه�ي أن يعج�ل  �واآلي�ة مكي�ة، وعل�ى طريق�ة الجم�ع ف�إن النب�ي ،وهذا األثر مرسل واألول أصح ألن ه�ذه القص�ة مدنية 

 وهللا تعالى أعلم.الحكم من قبل أن ينزل عليه  أوسواء في ذلك تالقيه ،بالقرآن عموماً 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
بل استمع الي�ه واص�بر حت�ى ،فال تتعجل بالقراءة معه،اذا أقرأك جبريل القرآن أي﴾وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه  ﴿

   .يفرغ من تالوته وحينئذ تقرأه أنت
(أمره بمسألته من فوائد العلم ما ال يعلم :ريالطبقال ،سل هللا عز وجل زيادة العلم النافع أي﴾وقل رب زدني علما  ﴿

1715F

1716(. 
 

جٗ  ﴿ ۡنيَا لِنَفۡ َوَال تَُمدَّنَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰى َما َمتَّۡعنَا بِِهۦٓ أَۡزَوٰ ۡنهُۡم َزۡهَرةَ ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ  ﴾  ۱۳۱َوأَۡبقَٰى  تِنَهُۡم فِيِهو َوِرۡزُق َربَِّك َخۡيرٞ ا مِّ
 .اآلية ـ)وال تمدن عينيك  :(قوله تعالى  

فأرس�لني ،ضيفاً  �أض�اف النب�ي  :«ق�ال راف�ع  ع�ن أب�يأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والبزار وأبو يعلى  .722
أم�ا وهللا  :«قال ف،فأخبرته �فأتيت النبي ،ال إال برهن: قالف،إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هالل رجب

وال تم�دن عيني�ك إل�ى م�ا  ﴿:عن�ده حت�ى نزل�ت ه�ذه اآلي�ةفل�م أخ�رج م�ن  .»األرضإني ألمين في السماء أمين ف�ي 
(منهم متعنا به أزواجاً 

1716F

1717(﴾«. 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية وه�و أث�ر ض�عيف اإلس�ناد وي�دل عل�ى ض�عفه أن اآلي�ة  

(دي ورهنه درعهاشترى طعاماً من يهو �وقد رويت في الصحيح أن النبي ،ة والقصة مدنيةيمك
1717F

ولم يتعرض إلى أي سبب من  )1718
 .أسباب النزول

 أقوام��اً وألمت��ه عل�ى تمن��ى م�ا ك��ان م�ن زه��رة الحي�اة ال��دنيا الت�ي أعطاه��ا هللا تع�الى  �فعل�ى ذل�ك فاآلي��ة فيه�ا نه��ي للنب�ي  
 .ليمتحنهم بها ويبلوهم فيها وهللا تعالى أعلم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .من نعيم الدنيا وبهرجها الخادع،اى ال تنظر الى ما متعنا به اصنافا من الكفار﴾عنا به أزواجا منهم وال تمدن عينيك إلى ما مت ﴿
 .زينة الحياة الدنيا أي﴾زهرة الحياة الدنيا  ﴿
 حتى يستوجبوا العذاب بكفرهم،لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم أي ﴾لنفتنهم فيه ﴿
(المفسرونقال ،ن هذا النعيم الفاني وأدومثواب هللا خير م أي ﴾ورزق ربك خير وأبقى  ﴿

1718F

1719(. 
 انتهت سورة طه

 
 

 ُسوَرةُ األَنبيَاءِ 

_______________ 
 مرسل. 2436/7تفسير ابن أبي حاتم  )1713(
 )325/ 5زاد المسير ()1714( 
 )292/ 8جامع البيان (تفسير الطبري) ()1715( 
 )191/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1716( 
 ضعيف الحديث )وفي إسناده موسى بن عبيدة989ح( 331/1) المعجم الكبير 3863ح(315/9مسند البزار )1717(
 )187/ 3صحيح البخاري ()1718( 
 )193/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1719( 
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هَآۖ  ﴿ ن قَۡريٍَة أَۡهلَۡكنَٰ  ﴾٦ أَفَهُۡم يُۡؤِمنُونَ  َمآ َءاَمنَۡت قَۡبلَهُم مِّ

 
 .اآلية –( ما آمنت قبلهم من قرية )  :قوله تعالى

إن كان ما تقول حقا ويس�رك أن ن�ؤمن فح�ول :� أهل مكة للنبيقال :«قال أخرج ابن جريرعن قتادة  .723
ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا ،إن شئت كان الذي سألك قومك: قالفأتاه جبريل عليه السالم ف،لنا الصفا ذهبا

(ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون﴿:فأنزل هللا،وإن شئت استأنيت بقومك،لم ينظروا
1719F

1720(﴾«. 
 
 ]تعليق[
المكية باإلضافة إلى ذكر جملة من قصص األنبي�اء  والتي قد عرفنا الغرض العام للسور ن السور المكيةسورة األنبياء م 

 فيها.
وقد ذكرالمؤلف رحمه هللا أثراً واحداً عند سبب نزول هذه اآلية وهو أثر مرسل اإلسناد والمعنى صحيح وقد تكلمنا غي�ر  

 مرة عن حال المشركين بما أغنى عن إعادته هنا.
 
 ]فسير مختصر لآليةت[
ب�ل ،ما صدق قبل مشركي مك�ة اه�ل الق�رى ال�ذين اقترح�وا عل�ى انبي�ائهم اآليات أي﴾ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون  ﴿

ه�ؤالء أعت�ى م�ن ال�ذين اقترح�وا  أيوه�ذا اس�تبعاد وانك�ار  :اب�و حي�انق�ال ،كال ؟أفيصدق هؤالء باآليات لو رأوها،كذبوا فأهلكهم هللا
ولكن هللا تع���الى حك���م ،واس���تحقوا ع���ذاب االستئص���ال،أولئكفلوا اعطين���اهم م���ا اقترح���وا لك���انوا اض���ل م���ن ،ى انبي���ائهم اآلي���اتعل���

(لعلمه انه سيخرج منهم مؤمنون،بإبقائهم
1720F

1721(. 
 

ن قَۡبلَِك  َوَما َجَعۡلنَا لِبََشرٖ  ﴿ لُِدوَن مِّ تَّ فَهُُم ٱۡلَخٰ  ﴾ ۳٤ٱۡلُخۡلَدۖ أَفَإِْين مِّ
 

 .اآلية –( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد)  :قوله تعالى
 .»ي�ا رب فم�ن ألمت�ي :«ق�النفس�ه ف �لم�ا نُع�ي إل�ى النب�ي  :«قال جريج  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .724

(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اآلية ﴿:فنزلت
1721F

1722(﴾«. 
 
 ]تعليق[
 ذكر المؤلف أثراً واحداً هنا وهو مرسل وقد جاء في سبب نزولها كذلك. 
(مقاتلقاله ،فنزلت هذه اآلية،إِن محمداً ال يموت: قالواناساً  أن 

1722F

1723(. 
فنزل�ت  ﴾ إنك ميت وإنه�م ميت�ون ﴿سبحانه قال خاطب هللا نبيه وحبيبه بأنه كتب عليه الموت كما كتبه على كل الخلق كما  

 على ههذه اآلية إن شاء هللا تعالى. مخلداً في الدنيا وسوف يأتي مزيد بيان لذلك عند الكالم �اآلية دفعاً لمن يظن أن محمد 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .والخلود في الدنيا،وما جعلنا ألحد من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم أي ﴾وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد  ﴿
(بل كل الى الفناء،ذلك ال لن يكون لهم ؟فهل اذا مت يا ايها الرسول سيخلدون بعدك في هذه الحياة أي﴾أفإن مت فهم الخالدون ﴿

1723F

1724(. 
 

 
َذا ٱلَِّذي يَۡذُكُر َءالِهَتَُكۡم َوهُم بِِذۡكرِ  ﴿ فُِروَن  َوإَِذا َرَءاَك ٱلَِّذيَن َكفَُرٓوْا إِن يَتَِّخُذونََك إِالَّ هُُزًوا أَهَٰ ِن هُۡم َكٰ ۡحَمٰ  ﴾۳٦ٱلرَّ

 
 .اآلية –( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك)  :قوله تعالى

فلما ،على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان  �مر النبي  :«قال  عن السديأبي حاتم  وأخرج ابن .725
أتنك�رون أن ق�ال: فغض�ب أب�و س�فيان و،ه�ذا نب�ي بن�ي عب�د مناف :ألبي س�فيانقال و،رآه أبو جهل ضحك

م�ا أراك  :«ق�ال فرج�ع إل�ى أب�ي جه�ل فوق�ع ب�ه وخوف�ه و،�فس�معهما النب�ي ،يكون لبني عبد مناف نبي
وإذا رآك ال���ذين كف���روا إن يتخ���ذونك إال  :(فنزل���ت .»اً حت���ى يص���يبك م���ا أص���اب م���ن غيَّ���ر عه���دهمنتهي���

_______________ 
 مرسل صحيح اإلسناد.  108/15تفسير الطبري )1720(
 )196/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1721( 
 مرسل)1722(
 )350/ 5زاد المسير ()1723( 
 )200/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1724( 
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(هزوا
1724F

1725((«. 
 
 ]تعليق[
وه�و ي�دل عل�ى جان�ب م�ن جوان�ب الكف�ر والعن�اد الت�ي ك�ان عليه�ا  ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر المرسل عن السدي 

فأخبر هللا س�بحانه ع�ن ح�ال ،وم�ا ج�اء ب�ه �من اآلذي منها استهزائه بالنبي بأنواع  �الكفار السيما أبو جهل الذي كان يؤذي النبي 
 الكفار عموماً وعن أبي جهل خصوصاً وهللا تعالى أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
يس�خرون ،ما يتخ�ذونك اال مه�زوءا به،اذا رآك كفار قريش كأبي جه�ل واش�ياعه أي ﴾وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزوا  ﴿
  :نك ويهزءون يقولونم
 .؟ويسفه احالمكم،هذا الذي يسب آلهتكم أياستفهام فيه انكار وتعجيب ﴾أهذا الذى يذكر آلهتكم  ﴿
وهم جاحدون إللهي�ة ،يستهزئون برسول هللا يعيبون من جحد إلهية اصنامهم،وهم كافرون بال أي ﴾وهم بذكر الرحمن هم كافرون  ﴿

(وهذا غاية الجهل،الرحمن
1725F

1726(. 
 

نَّا ٱۡلُحۡسنَىٰٓ إِ  ﴿ ٓئَِك َعۡنهَا ُمۡبَعُدوَن  نَّ ٱلَِّذيَن َسبَقَۡت لَهُم مِّ  ﴾  ۱۰۱أُْولَٰ
 

 اآلية. –( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى)  :قوله تعالى
إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم أنتم له�ا واردون  ﴿:لما نزلت «: قالعباس  عن ابنوأخرج الحاكم  .726

إن ال�ذين س�بقت  ﴿:فنزلت،فكل هؤالء في النار مع آلهتنا،ُعبد الشمس والقمر والمالئكة وعزيز المشركون:قال  ﴾
(خصمون﴿إلى   ﴾ولما ضرب ابن مريم مثالً  ﴿:ونزلت ﴾عنها مبعدون  أولئكلهم منا الحسنى 

1726F

1727(﴾«. 
 ج�اء عب�د هللا ب�ن الزعب�ري إل�ى :«ق�ال وأخرج ابن مردويه والض�ياء ف�ي المخت�ارة ع�ن اب�ن عب�اس  .727

إنك�م وم�ا تعب�دون م�ن دون هللا حص�ب جه�نم أن�تم  ﴿ :يا محمد أتزعم أن هللا قد أنزل عليك: قالف �النبي 
فك��ل ه��ؤالء ف��ي الن��ار م��ع ،عب��دت الش��مس والقم��ر والمالئك��ة وعزير: ق��ال.»نع��م :«ق��ال ﴾له��ا واردون

ب ابن مريم م�ثال ولما ضر ﴿:ونزلت﴾إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ألئك عنها مبعدون  ﴿:فنزلت،آلهتنا
(خصمون﴿إلى  ﴾

1727F

1728( ﴾«. 
 
 ]تعليق[
ق�ال "فف�ي األث�ر األول .والعموم ف�ي اآلث�ر األول مخص�وص ب�األثر الث�اني.ذكر المؤلف رحمه هللا آثرين وهما صحيحان 

ك أن يك�ون وهذه اآلثار تدل على أن المعبود الذي يكون حصباً لجه�نم يش�تر ".ابن الزعبري "وفي الثاني بأن القائل هو"المشركون 
وقد دل�ت ع�دة آي�ات م�ن الق�رآن عل�ى أن هللا تع�الى عن�دما يبع�ث الخل�ق يس�أل ه�ؤالء ،عالماً بعبادتهم وراض عنها إن كان من البش�ر

س�ورة ﴾ أأن�ت قل�ت للن�اس اتخ�ذوني وأم�ي إله�ين م�ن دون هللا  ﴿تع�الى ف�ي ش�أن عيس�ى اب�ن م�ريم ق�ال المعبودات ع�ن عب�ادتهم كم�ا 
ق�ال ْم وَ َويَ�ْوَم نَْحُش�ُرهُْم َجِميًع�ا ثُ�مَّ نَقُ�وُل لِلَّ�ِذيَن أَْش�َرُكوْا َمَك�انَُكْم أَن�تُْم َوُش�َرَكآُؤُكْم فََزيَّْلنَ�ا بَْي�نَهُ ﴿لى ف�ي موض�ع آخ�ر تع�اقال وكما ،المائدة

ا ُكنتُْم إِيَّانَا تَْعبُُدونَ   )28سورة يونس (﴾ ُشَرَكآُؤهُم مَّ
 

 [تفسيرمختصر لآلية]
 سبقت لهم من هللا السعادة أي ﴾ا الحسنى إن الذين سبقت لهم من ﴿
يمرون عل�ى ،اولياء هللا أولئك :ابن عباسقال ،ال يصلون حرها وال يذوقون عذابها،هم عن النار مبعدون أي ﴾عنها مبعدون  أولئك ﴿

(ويبقى الكفار فيها جثيا،الصراط مرا اسرع من البرق
1728F

1729(. 
 انتهت سورة األنبياء

 
 ُسوَرةُ الَحجِّ 

 
 

ِ بَِغۡيِر ِعۡلمٖ ٱل َوِمنَ  ﴿ ِدُل فِي ٱلَّ نٖ  نَّاِس َمن يَُجٰ ِريدٖ  َويَتَّبُِع ُكلَّ َشۡيطَٰ  ﴾ ۳ مَّ
  

_______________ 
 مرسل. 2452/8تفسير ابن أبي حاتم  )1725(
 )200/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1726( 
)من طريقين وإسناده صحيحقال أب�و عب�د هللا الح�اكم ح�دثنا أب�و 12739ح( 153/12)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه المعجم الكبير 3449ح( 2/ 416مستدرك الحاكم )1727(

 به–لي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس العباس قاسم بن القاسم السياري حدثنا محمد بن موسى بن حاتم حدثنا ع
 الذي في المختارة للضياء قال المشركون: بغير ذكر ابن الزعبري ولعله سقط من النسخة أو تصحيف من الناسخ وهللا أعلم)1728(
 )209/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1729( 
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 .ـ اآلية)ومن الناس من يجادل  :(قوله تعالى  

نزل�ت ف�ي النض�ر ب�ن  «: ق�ال ﴾وم�ن الن�اس م�ن يج�ادل ف�ي هللا﴿:ف�ي قول�همال�ك  ع�ن أب�يأخرج ابن أب�ي ح�اتم  .728
(الحارث

1729F

1730(«. 
 ]تعليق[
 .الحو من السورة التي جمعت بين المكي والمدنيسورة  
قال�ه ،] إل�ى تم�ام ث�الث آيات19 :[الح�و ﴾ هَ�َذاِن َخْص�َمانِ ﴿ :قوله تعالى :سوى ثالث آيات،اإلمام القرطبي وهي مكيةقال  

لض�حاك واب�ن عب�اس اق�ال ] و22 :[الح�و ﴾ َع�َذاَب اْلَحِري�قِ ﴿إلى قوله ،ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس أيضا "أنهن أربع آيات"
 ﴾ َع�َذاُب يَ�ْوٍم َعقِ�يمٍ ﴿] إل�ى 52 :[الح�و ﴾ َوَما أَْرَسْلنَا ِم�ْن قَْبلِ�َك ِم�ْن َرُس�وٍل َوال نَبِ�يٍّ ﴿ :إال أربع آيات -قتادة قاله و -"هي مدنية"  :أيضا

ا مكي ومنها مدني. وهذا ه�و منه،السورة مختلطة :الجمهورقال ] فهن مكيات. وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات. و55 :[الحو
(األصح

1730F

1731(. 
فذكر قصة الحو ال شك أنها من المدني والذي يقرأ هذه السورة يتب�ين  .هذا الذي رجحه اإلمام القرطبي هو الراجح :قلت 

 له أن هذه السورة اشتملت على المكي والمدني وهللا أعلم.
ك�ان كثي�ر الج�دال ،ى أن اآلية نزلت في النض�ر ب�ن الحارثوقد ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد هنا وهو يدل عل 

(ويزعم أّن هللا غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد  ترابا،والقرآن أساطير األولين،المالئكة بنات هللا :فكان يقول
1731F

1732(. 
هللا يعن�ى ف�ي  وكون اآلية نزلت في النضر غير أن معناها أعم من ذلك فأخر هللا تعالى عل�ى أن بع�ض الن�اس يج�ادل ف�ي 

 واحدانيته وتفرده باإللهية وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ويقول ،يخاصم وينازع في قدرة هللا وصفاته بغي�ر دلي�ل وال بره�ان،أي وطائفة من الناس ﴾ومن الناس من يجادل في هللا بغير علم  ﴿

 .ما ال خير فيه من األباطيل
(كرؤساء الكفر الصادين عن الحق،ويقتدي بكل عاِت متمردأي يطيع  ﴾ويتبع كل شيطان مريد  ﴿

1732F

1733(. 
 

َ َعلَٰى َحۡرٖفۖ َوِمَن ٱلنَّاِس  ﴿ أََصابَۡتهُ فِۡتنَةٌ ٱنقَلََب َعلَٰى َوۡجِههِۦ َخِسَر فَإِۡن أََصابَهُۥ َخۡيٌر ٱۡطَمأَنَّ بِِهۦۖ َوإِۡن  َمن يَۡعبُُد ٱلَّ
لَِك هَُو ٱلۡ  ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرةَو َذٰ  ﴾ ۱۱ُخۡسَراُن ٱۡلُمبِيُن ٱلدُّ

 
 ـ اآلية.)ومن الناس من يعبد هللا على حرف  :(قوله تعالى   

ونتجت  فإن ولدت امرأته غالما،كان الرجل يقدم المدينة فيسلم «: قالعباس  عن ابنأخرج البخاري  .729
 ﴿:فأنزل هللا،ه�ذا دي�ن س�وء : ق�الوإن لم تلد امرأته ولدا ذك�را ول�م تن�تج خيل�ه ،هذا دين صالح: قالخيله 

(ـ اآلية﴾ومن الناس من يعبد هللا على حرف 
1733F

1734(«. 
 أس�لم رج�ل م�ن اليه�ود ف�ذهب بص�ره :«ق�ال مس�عود  ع�ن اب�نوأخرج ابن مردويه من طريق عطي�ة  .730

ل�م أص�ب : ق�الف .»ق�ال إن اإلس�الم ال ي: «ق�ال أقلني ف: قالف �فأتى النبي ،وماله وولده فتشاءم باإلسالم
(وم�ن الن�اس م�ن يعب�د هللا عل�ى ح�رف ﴿:فنزلت،صري ومالي ومات ولديمن ديني هذا خيراً ذهب ب

1734F

ـ ﴾�)1735
 .»اآلية

 
 ]تعليق[
ف�ذكر هللا ،واألول منهما صحيح اإلس�ناد وهم�ا ي�دالن عل�ى أن اآلي�ة مدنية .ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول هذه اآلية 

ابوا الخير من اإلسالم اطمأنوا به فإن أصابهم بعض ال�بالء تعالى حال بعض األعراب الذي لم يدخل اإليمان في قلوبهم بأنهم إن أص
 فذكرت اآلية مبينة وموضحه حال هؤالء وهللا تعالى أعلم.،موت ولد ارتد عن الدين وتركه أومن ضياع مال 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وه�ذا تمثي�ل للمذب�ذبين ال�ذين ال  أي ومن الناس م�ن يعب�د هللا عل�ى جان�ب وط�رف م�ن ال�دين، ﴾ومن الناس من يعبد هللا على حرف  ﴿

ق�ال غنيمة استقر وإال ف�ر  أوكالذي يكون على طرف من الجيش فان احس بظفر ،بل عن قلق واضطراب،يعبدون هللا عن ثقة ويقين
 .هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه :الحسن

 .دينه أي فإن ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على ﴾فإن أصابه خير اطمأن به  ﴿
 .إرتد فرجع إلى ما كان عليه من الكفر،أي وإن ناله شيء يفتتن به من مكروه وبالء ﴾وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه  ﴿
 .فشقي الشقاوة األبدية،أي أضاع دنياه وآخرته ﴾خسر الدنيا واآلخرة  ﴿

_______________ 
 عن ابن جريو نحوه بإسناد ضعيف ورجحه  115/17مرسال،وأخرج ابن جرير  2474/8تفسير ابن أبي حاتم  )1730(
 )1/ 12تفسير القرطبي ـ  ()1731( 
 )7/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1732( 
 )213/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1733( 
 )118ح( 119/10) األحاديث المختارة 4465ح(1768/4صحيح البخاري )1734(
 ضعيف اإلسناد)1735(



)301( 

 

(أي ذلك هو الخسران الواضح الذي ال خسران مثله ﴾ذلك هو الخسران المبين ﴿
1735F

1736( 

 
َذاِن َخۡصَماِن ٱۡختََصُموْا فِي َربِِّهۡمۖ فَٱلَِّذيَن َكفَُروْا قُطَِّعۡت لَهُۡم ثِيَاٞب  ﴿   هَٰ

ن نَّارٖ   ﴾  ۱۹َصبُّ ِمن فَۡوِق ُرُءوِسِهُم ٱۡلَحِميُم يُ  مِّ
 

 .ـ اآلية)هذان خصمان  :(قوله تعالى  
 ﴾ص�مان اختص�موا ف�ي ربه�م ه�ذان خ ﴿:نزلت هذه اآلية «: قالذر  عن أبيأخرج الشيخان وغيرهما  .731

(في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة
1736F

1737(«. 
ه�ذان خص�مان اختص�موا ف�ي  ﴿:فين�ا نزل�ت ه�ذه اآلي�ة ف�ي مبارزتن�ا ي�وم ب�در «: ق�ال عن عل�يوأخرج الحاكم  .732

(الحريق﴿:ـ إلى قوله﴾ربهم 
1737F

1738(﴾«. 
وا ي�وم ب�در حم�زة وعل�ي وعبي�دة ب�ن الح�ارث نزلت في الذين ب�ارز «: قالوأخرج من وجه آخر عنه  .733

(وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة
1738F

1739(«. 
 :للم�ؤمنين ق�الوا،أنه�ا نزل�ت ف�ي أه�ل الكتاب :«عب�اس  عن اب�نوأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .734

ا بمحمد ونبيكم وبما المؤمنون نحن أحق بال آمن: قالف،نحن أولى بال منكم واقدم كتاباً ونبينا قبل نبيكم
(أنزل هللا من كتاب

1739F

1740( « . 
(وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله  .735

1740F

1741(. 
 
 ]تعليق[
األول منهم�ا روى  .وه�ي مش�تملة عل�ى س�ببين للن�زول .ذكر المؤلف رحمه هللا عدداً من اآلثار في سبب نزول هذه اآلي�ة 

 شيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة.في الصحيح وهو في مبارزة على وحمزة وعبيده بن الحارث لعتبة و
ق�ال اإلم�ام اب�ن كثي�ر: قال وقد روى هذه القصة غير واحد من أهل السير في غزوة بدر الكبرى وأنا أكتفي بذكر بعضها  

وا االموى: فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة، وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين دع
إلى البراز، فخرج إليهم فتيه من االنصار ثالثة، وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما غفراء، والثالث عبدهللا بن رواح�ة فيم�ا قي�ل، 

 رهط من االنصار. قالوا ؟من أنتم: قالواف
 ما لنا بكم حاجة.: قالواف

 ناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بنى عمنا، ونادى م: قالواوفى رواية ف
 ."" قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا على  :�النبي قال ف

أع�داءه، فأح�ب أن  �النه أول موقف واج�ه في�ه رس�ول هللا  ،�وعند االموى أن النفر من االنصار لما خرجوا كره ذلك رسول هللا 
 الثالثة بالخروج. أولئكلرجوع وأمر من عشيرته، فأمرهم با أولئكيكون 

 عبيدة: عبيدة.قال وفى هذا دليل أنهم كانوا ملبسين ال يعرفون من السالح، ف ؟من أنتم: قالواابن إسحاق: فلما دنوا منهم قال 
 حمزة: حمزة.قال و
 على: على.قال و

 نعم، أكفاء كرام.: قالوا
 ة، وبارز على الوليد بن عتبة.فبارز عبيدة، وكان أسن القوم، عتبة، وبارز حمزة شيب

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله، وأختلف عبيدة وعبتة بينهما بض�ربتين، كالهم�ا أثب�ت ص�احبه، 
(وكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا عليه، واحتمال صاحبهما فحازاه إلى أصحابهمارضى هللا عنه

1741F

1742(. 
المس�لمون ق�ال أنها نزلت في أهل الكتاب حيث ادع�وا أنه�م أول�ى ب�ال م�ن المس�لمين و:لثاني الذي ذكره المؤلفوالسبب ا 

 .سورة النساء﴾ليس بأمانيكم وال أمني أهل الكتاب ﴿وهذا شبيه بقوله تعالى ،نحن أولى بال منكم
 .وقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين في أسباب نزول هذه اآلية 
ه�م المؤمن�ون والك�افرون  :مجاهد وعطاء أبن أبي رباح وعاصم بن أب�ي النج�ود والكلب�يقال ام اإلمام الثعلبي: واإلمقال  

(كلّهم من أّى ملّة كانوا
1742F

1743(. 
قال�ت هم�ا الجن�ة والن�ار اختص�متا، ف: ق�ال ﴾هََذاِن َخْصَماِن اْختََص�ُموا فِ�ي َربِِّه�ْم  ﴿عن عكرمة في :وأخرج اإلمام الطبري 

_______________ 
 )214/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1736( 
 47/5)س��نن النس��ائي الكب��رى 3455ح( 419/2)المس��تدرك 2835ح(946/2)س��نن اب��ن ماج��ة 3033ح( 2323/4) ص��حيح مس��لم 3748ح(1459/4ص��حيح البخ��اري )1737(

 )481ح( 65) مسند الطيالسي 2954ح(3ج :  149)المعجم الكبير 5911ح(  376/3)سنن البيهقي الكبرى 8154ح(
 )قلت: ورد في الصحيح عن على نحوه3454ح(  418/2المستدرك على الصحيحين )1738(
 )8650ح( 195/5)سنن النسائي الكبرى 3747ح( 1458/4صحيح البخاري )1739(
 بإسناد ضعيف 132/17تفسير الطبري )1740(
 مرسل. 3480/8تفسير ابن أبي حاتم  )1741(
م الناشر: دار المعرفة  1971 هـ  1396هـ تحقيق: مصطفى عبد الواحد  747  701أبى الفداء اسماعيل بن كثير  المؤلف: االمام) 414/ 2السيرة النبوية البن كثير ()1742( 

 4لبنان عدد األجزاء:  –للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت 
 )13/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1743( 



)302( 
(الجنة: خلقني هللا لرحمته، قالت ني هللا لعقوبته والنار: خلق

1743F

1744(. 

وهو ترجيح ص�حيح لقول�ه تع�الى بع�د  .رجح اإلمام ابن جرير كون اآلية عامة في أهل الكفر وأهل اإليمان :قلت  
ارزة الص�حابة على أن ذلك ال يمنع أن يكون سبب الن�زول ف�ي مب�،فالترجيح هنا بالسياق﴾فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار﴿ذلك 

 للكفار في وقعة بدر فهم كذلك مختصمون وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وفريق الكفرة المجرمين،أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين ﴾هذان خصمان ﴿
والك�افرون يري�دون إطف�اء ن�ور ،فالمؤمنون يري�دون نص�رة دي�ن هللا،أي اختلفوا وتن�ازعوا م�ن أج�ل هللا ودين�ه﴾اختصموا في ربهم  ﴿

1744F(هللا

1745(. 
 

هُ لِلنَّاِس َسَوٓاًء ٱلۡ  ﴿ ِ َوٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم ٱلَِّذي َجَعۡلنَٰ وَن َعن َسبِيِل ٱلَّ ِكُف فِيِه َوٱۡلبَاِدو َوَمن يُِرۡد إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا َويَُصدُّ َعٰ
 ﴾ ۲٥ أَلِيمٖ  نُِّذۡقهُ ِمۡن َعَذابٍ  فِيِه بِإِۡلَحاِدۢ بِظُۡلمٖ 

 
 .ـ اآلية)ومن يرد فيه بإلحاد  :(قوله تعالى   

عب��د هللا ب��ن أن�يس م��ع رجل��ين أح��دهما   �بع�ث النب��ي  «: ق��العب��اس  ع�ن اب��نأخ�رج اب��ن أب��ي ح��اتم  .736
ع�ن فافتخروا في األنساب، فغضب عبد هللا بن أنيس فقتل األنصاري ثم ارتد ،مهاجر واآلخر من األنصار

(ـ اآلية﴾ومن يرد فيه بإلحاد بظلم  ﴿:فنزلت  فيه،سالم وهرب إلى مكةاإل
1745F

1746(«. 
 
 ]تعليق[
 ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ضعيف اإلسناد في سبب نزول هذه اآلية. 
فص��ده ،ف��ي غ�زوة الحديبي��ة ع��ام ست �روٮأنه��ا نزل��ت ح�ين خ��رج النب��ي : ق��الوق�د روى القاض��ي اب��ن العرب��ي الم�الكي  

ورجع إل�ى ،وحلق رأس�ه،ونحر هدي�ه،وقض�ى عمرت�ه ف�ي مكان�ه،فقاض�اهم عل�ى الع�ام المستقبل،وهومنع،المشركون عن دخول البيت
(المدينة

1746F

1747(. 
وه�ذا أظه�ر لس�ياق  �معنى اآلية عام في كل من صد عن سبيل هللا والمسجد الحرام فسواء في الذين صدوا النب�ي  :قلت 

 في غيرهم وهللا أعلم. أو،اآليات
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ويمنع�ون الم�ؤمنين ع�ن إتي�ان المس�جد  ،�أي جحدوا بما جاء ب�ه محم�د ﴾ين كفروا ويصدون عن سبيل هللا والمسجد الحرام إن الذ ﴿

إن ال�ذين كف�روا م�ن ش�أنهم  :بصيغة المضارع لي�دل عل�ى االس�تمرار فك�ان المعن�ى﴾ويصدون ﴿: قالوأنما ،الحرام آلداء المناسك فيه
 .ذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا ][ ال :ونظيره قوله،الصد عن سبيل هللا

والذى يأتي�ه م�ن ،أي الذى جعلناه منسكا ومتعبدا للناس جميعا سواء فيه المقيم الحاضر﴾الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد  ﴿
 .خارج البالد

(يهم فيه بمعصية أو،ميال عن القصد أوأي ومن يرد فيه سوءا  ﴾ومن يرد فيه بإلحاد بظلم﴿
1747F

1748(. 
لو أن رجال بِعَدَن همَّ بأن يعمل سيئة عند البي�ت أذاق�ه هللا  :ابن مسعودقال ،أي نذقه أشد أنواع العذاب الموجع ﴾نذقه من عذاب أليم  ﴿

 .تضاعف السيئات فيه كما تضاعف فيه الحسنات :مجاهدقال و،عذابا أليما
 
 

 ﴾  ۲۷ َعِميقٖ  فَوٍّ   يَۡأتِيَن ِمن ُكلِّ  ُكلِّ َضاِمرٖ ٰى  َوَعلَ َوأَذِّن فِي ٱلنَّاِس بِٱۡلَحوِّ يَۡأتُوَك ِرَجاٗال  ﴿
 

 ـ اآلية.)وعلى كل ضامر  :(قوله تعالى   
 ﴾ي��أتوك رج��االً وعل��ى ك��ل ض��امر  ﴿:ف��أنزل هللا،ك��انوا ال يركبون: ق��ال ع��ن مجاه��د أخ��رج اب��ن جري��ر  .737

(فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر
1748F

1749(«. 
 
 ]تعليق[
 .مرسالً عن مجاهد في سبب نزول هذه اآلية، ولم يذكر هذا السبب أكثر أهل التفسير ذكر المؤلف أثراً  

_______________ 
 )590/ 18جامع البيان (تفسير الطبري) ()1744( 
 )216/ 2ـ للصابونى (صفوة التفاسير )1745( 
 وإسناده فيه ابن لهيعة يضعف في الحديث 3484/8تفسير ابن أبي حاتم )1746(
 ) 275/ 3أحكام القرآن البن العربي  ()1747( 
 )217/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1748( 
 مرسل ضعيف 164/17تفسير الطبري )1749(



)303( 

 

.:اإلمام الثعلبيقال   ْن يعني وعهدنا إلى إبراهيم ايضا أن أّذن أي أعلم وناد فِي النَّاِس بِاْلَحوِّ  َوأَذِّ
يا  :على جبل أبي قبيس ونادى :راهيم على المقام وقيلفقام إب،عليك األذان وعلّي البالغ: قاليا رب وما يبلغ صوتي؟ ف :إبراهيمقال ف

وما ب�ين المش�رق والمغ�رب والب�ر ،فأسمع هللا ذلك من في أصالب الرجال وأرح�ام النس�اء،أيها الناس أال إّن ربّكم قد بنى بيتا فحّجوه
(لبيك اللهم لبيك :فأجابه،والبحر ممن سبق في علم هللا سبحانه أن يحّو إلى يوم القيامة

1749F

1750(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أى وناد في الناس داعيا لهم لحو بيت هللا العتيق ﴾وأذن في الناس بالحو ﴿
 .قد أتعبه وأنهكه بُعُد المسافة،ركبانا على كل جمل هزيل أوأي يأتوك مشاة على أقدامهم  ﴾يأتوك رجاال وعلى كل ضامر ﴿
ورد الض�ميَر إل�ى اإلب�ل [ ي�أتين ] تكرم�ة له�ا  :القرطب�يقال ،ي�ق بعي�دأى تأتي اإلبل الض�امرة م�ن ك�ل طر ﴾يأتين من كل فو عميق﴿

(تكرمة لها حين سعت في سبيل هللا،[ والعاديات ضبحا ] في خيل الجهاد :تعالىقال كما ،لقصدها الحو مع أربابها
1750F

1751(. 
 

ِكن يَنَالُهُ ٱلتَّۡقَوٰى ِمنكُ  ﴿ َ لُُحوُمهَا َوَال ِدَمآُؤهَا َولَٰ ِر لَن يَنَاَل ٱلَّ َ َعلَٰى َما هََدٰٮُكۡمۗ َوبَشِّ َرهَا لَُكۡم لِتَُكبُِّروْا ٱلَّ لَِك َسخَّ ۡمو َكَذٰ
 ﴾ ۳۷ٱۡلُمۡحِسنِيَن 

 
 ـ اآلية.)لن ينال هللا  لحومها  :(قوله تعالى    

(ك��ان أه��ل الجاهلي�ة يض��مخون :«ق�ال ج��ريج  ع��ن اب�نأخ�رج اب��ن أب�ي ح��اتم  .738
1751F

البي�ت بلح��وم اإلب��ل  )1752
(ـ اآلية﴾لن ينال هللا  لحومها  ﴿:فأنزل هللا،فنحن أحق أن نضمخ : �اب النبي أصحقال ف،ودمائها

1752F

1753(«. 
 
 ]تعليق[
وفي�ه أن المس�لمين أرادوا أن يفعل�وا مث�ل م�ا ك�ان يفع�ل المش�ركون ظن�اً م�نهم أن  .ذكر المؤلف أثراً واحداً مرسل اإلسناد 

 .فال ال تنفعه طاعة وال تضره معصيةرهم هللا أن القربي إليه هي التقوى، بفأخ ،ذلك قربة إلى هللا
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 أي لن يصل إليه تعالى شيء من لحومها وال دمائها ﴾لن ينال هللا لحومها وال دماؤها  ﴿
 بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه،أى ولكن يصل إليه التقوى منكم ﴾ولكن يناله التقوى منكم  ﴿
لتكبروا هللا على م�ا أرش�دكم ،لى ما هداكم ] كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكمكذلك سخرها لكم لتكبروا هللا ع ﴿

 إليه من أحكام دينه
(والفوز العظيم بدار النعيم،بالسعادة التامة،أي بشر المحسنين في أعمالهم ﴾وبشر المحسنين  ﴿

1753F

1754(. 
 

تَلُوَن بِأَنَّهُۡم ظُلِمُ  ﴿ َ َعلَٰى نَۡصِرِهۡم لَقَِديرٌ وْاو َوإِنَّ ٱأُِذَن لِلَِّذيَن يُقَٰ  ﴾  ۳۹ لَّ
 

 .ـ اآلية)أذن للذين يقاتلون  :(قوله تعالى    
م�ن مك�ة  �لم�ا خ�رج النب�ي  :«ق�ال عباس  عن ابنأخرج أحمد والترمذي وحسنة والحاكم وصححه  .739

وإن هللا عل�ى نص�رهم  أذن لل�ذين يق�اتلون ب�أنهم ظلم�وا﴿:أخرج�وا نب�يهم ل�يهلكن ف�أنزل هللا:أب�و بك�رقال ف
(لقدير

1754F

1755(﴾«.  
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح اإلسناد،وقد روى كذلك سبب آخر 
ف��ال يزال��ون يجيئ��ون م��ن  �المفس��رون: ك��ان مش��ركوا أه��ل مك��ة ي��ؤذون أص��حاب رس��ول هللا ق��ال اإلم��ام الواح��دي ق��ال  

ف�أنزل هللا  ،�فيق�ول له�م: اص�بروا ف�إني ل�م أوم�ر بالقت�ال حت�ى ه�اجر رس�ول هللا  ،�سول هللا مضروب ومشجوج، فشكوهم إلى ر
(تعالى هذه اآلية

1755F

1756(. 
 المشركين. ىذالعلماء هو أول آية في األذن بالقتال وهي ناسخة لآليات التي فيها الصبر على أقال فهذه اآلية كما  
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )18/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1750( 
 )218/ 2ـ للصابونى ( صفوة التفاسير)1751( 
 ) 543/ 1ضمخ جسده وغيره بالطيب وغيره ضمخا لطخه به المعجم الوسيط ( )1752( 
 مرسل. 3495/8تفسير ابن أبي حاتم  )1753(
 )219/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1754( 
 10/9)س����نن البيهق����ي الكب����رى 3171ح( 325/5) س����نن الترم����ذي 4710ح( 11ج:8) ص����حيح اب����ن حب����ان  2968ح(296/2المس����تدرك  172/17تفس����ير الطب����ري )1755(

 )1865ح( 1ج: 216)مسند أحمد 12336ح(16/12) المعجم الكبير 4292ح(3/3)سنن النسائي الكبرى 17518ح(
 )208أسباب النزول للواحدي ( )1756( 



)304( 
 .أُذن لهم في القتال بسبب أنهم ظُلموا :في اآلية محذوف تقديره ﴾م ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنه﴿ 
أي هو تعالى قادر على نصر عباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا ﴾وإن هللا على نصرهم لقدير  ﴿

(أجر الشهداء
1756F

1757(. 
 
ُسولٖ  ﴿ ٓ وَ  َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبلَِك ِمن رَّ ُن ثُمَّ يُۡحِكُم َال نَبِيٍّ إِالَّ ۡيطَٰ ُ َما يُۡلقِي ٱلشَّ ُن فِٓي أُۡمنِيَّتِهِۦ فَيَنَسُخ ٱلَّ ۡيطَٰ إَِذا تََمنَّٰىٓ أَۡلقَى ٱلشَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  تِِهۦۗ َوٱلَّ ُ َءايَٰ  ﴾ ٥۲ ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)وما أرسلنا  :(قوله تعالى     
ق�رأ :«ق�ال وابن المنذر من طريق بسند ص�حيح ع�ن س�عيد ب�ن جبي�ر أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير  .740

ألق�ى الش�يطان عل�ى   ﴾أفرأيتم الالت والعزى ومن�اة الثالث�ة األخ�رى  ﴿:فلما بلغ ﴾والنجم  ﴿:بمكة �النبي 
فس�جد ،المشركون ما ذكر آلهتن�ا بخي�ر قب�ل اليوم: قالف،تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترتجى :لسانه

(ـ اآلية﴾وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي  ﴿:زلتفن،وسجدوا
1757F

1758(«. 
ال ق�ال: ب�ن جبي�ر عن�بن عب�اس فيم�ا أحس�به و ع�ن س�عيدوأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخ�ر  .741

(يروى متصال إال بهذا اإلسناد
1758F

 .وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور )1759
ص�الح  ع�ن أب�يمردوي�ه م�ن طري�ق الكلب�ي  وأخرجه النحاس عن ابن عباس بسند فيه الواقدي واب�ن .742

(عب�اس ع�ن اب�نوابن جرير من طري�ق الع�وفي ،عباس عن ابن
1759F

وأورده اب�ن إس�حاق ف�ي الس�يرة ع�ن ،)1760
وابن جرير ع�ن محم�د ب�ن كع�ب محم�د ب�ن ،شهاب عن ابنمحمد بن كعب وموسى بن عقبة في المغازي 

منقطع�ة س�وى طري�ق س�عيد ب�ن  أوة وكلها إم�ا ض�عيف،كلهم بمعنى واحد عن السديقيس وابن أبي حاتم 
لك��ن كث��رة الط��رق ت��دل عل��ى أن للقص��ة أص��ال م��ع أن له��ا ط��ريقين  :الح��افظ اب��ن حج��رق��ال  :جبي��ر األول��ى

بك�ر ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن  ع�ن أب�يصحيحين مرسلين أخرجهما اب�ن جري�ر أح�دهما م�ن طري�ق الزه�ري 
(العالي��ة ع��ن أب��يالح��ارث ب��ن هش��ام واآلخ��ر م��ن طري��ق داود ب��ن هن��د 

1760F

وال عب��رة يق��ول اب��ن العرب��ي ،)1761
 أن هذه الروايات باطلة ال أصل لها انتهى. :وعياض

 
 ]تعليق[ 
وهي آثار مشهورة ف�ي كت�ب التفس�ير والس�يرة، وم�ع ش�هرتها  ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

وه�و ك�ذلك مواف�ق لمعن�ى اآلي�ة فك�ون ،ها يش�هد لبعضفإن بعض�،وال أرى وجهاً لتضعييف هذه اآلثار،فإن أكثر أهل العلم يضعفونها
ش�يئاً كم�ا ج�اء ف�ي الرواي�ة أنه�ا ألق�ي عل�ى لس�انه " تل�ك الغراني�ق الع�ال وإن ش�فاعتهم لترتج�ي "  �الشيطان يلقي على لسان النب�ي 

ثم بع�د ،ون فتنة لكف�ار ق�ريشذلك لتك �فألقي الشيطان على لسان النبي .والغرانيق المراد بها األصنام التي كان المشركون يعبدونها
الشيطان وأحكم أياته، فال أرى في رد اآلية غير التعليل العقلي  وقد جاء في تفسير اآلي�ة غي�ر ذل�ك عل�ى قال ذلك أبطل هللا تعالى ما 

 ما أذكره في التفسير المختصر وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 ي وما أرسلنا قبلك يا أيها الرسول رسوال وال نبياأ ﴾وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي  ﴿
    .أي إال إذا أحب شيئا وهويته نفسه ﴾إال إذا تمنى ﴿
علي�ه الس�الم ( قال كما ،أي ألقى الشيطان فيما يشتهيه ويتمناه بعض الوساوس التي توجب اشتغاله بالدنيا ﴾ألقى الشيطان في أمنيته  ﴿

إال إذا تمن�ي ﴿ :اب�ن عب�اسقال  :تمنى إذا حدث نفسه وفي البخاري :الفراءقال ،ي اليوم سبعين مرة)إنه ليُغان على قلبي فأستغفر هللا ف
قال ،قراءته :أمنيته: قالوي،فيبطل هللا ما يلقي الشيطان ويحكم هللا آياته،إال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ﴾ألقى الشيطان في أمنيته

وتمنى ألمت�ه الهداي�ة ،وم�ا أرس�لنا رس�وال وال نبي�ا فح�دث نفس�ه بش�يء :ومعنى اآلي�ة،أَجلهوهذا من أحسن ما قيل في اآلية و :النحاس
وكأن اآلي�ة ،بتزيين الكفر لقومه وإلقائه ف�ي نفوس�هم مخالف�ة ألم�ر الرس�ول،إال ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه،واإليمان

ك فه�ذه س�نة المرس�لين  ه�ذا أص�ح م�ا قي�ل ف�ي تفس�ير اآلي�ة وه�و ال تحزن يا محمد عل�ى مع�اداة قوم�ك ل� :تقول له �تسلية للرسول 
 اختيار المحققين من المفسرين. 

 أي يزيل ويبطل هللا ما يلقيه الشيطان من الوساوس واألوهام ﴾فينسخ هللا ما يلقي الشيطان  ﴿
 .آياته الدالة على الوحدانية والرسالة  �أي يثبت في نفس الرسول ﴾ثم يحكم هللا آياته ﴿
وف�ي اآلي�ة دالل�ة عل�ى ج�واز الس�هو م�ن  :أب�و الس�عودقال ،حك�يم يض�ع األش�ياء ف�ي مواض�عها،أي مبالغ ف�ي العلم﴾وهللا عليم حكيم  ﴿

(وتطرق الوسوسة إليهم،األنبياء عليهم السالم
1761F

1762(. 

_______________ 
 )220/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1757( 
 وإسناده صحيح لكنه مرسل 188/17تفسير الطبري )1758(
 )12450ح(53/12) المعجم الكبير 84ح(89/10المختارة )1759(
 ضعيف 189/17تفسير الطبري )1760(
 مرسل صحيح اإلسناد.   188/17تفسير الطبري )1761(
 )223/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1762( 



)305( 

 

 
لَِكۖ َوَمۡن َعاقََب بِِمۡثِل  ﴿ ُو َذٰ َ لََعفُوٌّ َغفُورٞ َما ُعوقَِب بِهِۦ ثُمَّ بُِغَي َعلَۡيِه لَيَنُصَرنَّهُ ٱلَّ  ﴾ ٦۰  إِنَّ ٱلَّ

     
 ـ اآلية.)ومن عاقب بمثل ما عوقب به  :(قوله تعالى

فلق�وا المش�ركين لليلت�ين بقيت�ا ،�أنها نزلت في سرية بعثها النب�ي  :«أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل  .743
ال ف��ي الش��هر ق��اتلوا أص��حاب محم��د ف��إنهم يحرم��ون القت�� :المش��ركون بعض��هم ل��بعضق��ال ف،م��ن المحرم

فناش��دهم الص��حابة وذك��روهم ب��ال أن ال يتعرض��وا لقت��الهم ف��إنهم ال يس��تحلون القت��ال ف��ي الش��هر ،الحرام
فنزل��ت ه��ذه ،فق��اتلهم المس��لمون ونص��روا عليهم،ف��أبى المش��ركون ذل��ك وق��اتلوهم وبغ��وا عليهم،الحرام

(اآلية
1762F

1763(«. 
 ]تعليق[
وقد جاء ذلك في ع�دة آي�ات م�ن ،وحكما عام وفيه جواز المعاقبة بالمثلذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية  

ن َسبِيٍل ( أولئكَولََمِن انتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَ ﴿القرآن الكريم كقوله تعالى  �بِيُل َعلَ�ى الَّ�ِذيَن يَْظلُِم�وَن النَّ�اَس َويَْبُغ�وَن 41َما َعلَْيِهم مِّ ) إِنََّما السَّ
 سورة الشورى. ﴾ )43) َولََمن َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُموِر (42لَهُم َعَذاٌب أَلِيٌم ( أولئكقِّ بَِغْيِر اْلحَ  األرضفِي 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه﴾ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به  ﴿
 .لينصرن هللا ذلك المظلوم،ثانيا أي ثم اعتدى الظالم عليه ﴾ثم بغي عليه لينصرنه هللا  ﴿
فإنه تعالى مع كمال قدرته على اإلنتق�ام ،وفيه تعريض بالحث علي العفو والصفح،أي مبالغ في العفو والغفران ﴾إن هللا لعفو غفور  ﴿

(فغيره أولى بذلك،يعفو ويغفر
1763F

1764(. 
 انتهت سورة الحج

 
 
 
 
 

 ؤمنونُسوَرةُ الم
 
 

ِشُعونَ  ٱلَِّذيَن هُۡم فِي َصَالتِِهمۡ  ﴿  ﴾ ۲ َخٰ
 

 .اآلية –( الذين هم في صالتهم خاشعون)  :قوله تعالى
ال�ذين ه�م  ﴿:فنزلت،كان إذا صلى رفع بصره إل�ى الس�ماء �أن رسول هللا  :«هريرة  عن أبيأخرج الحاكم  .744

(فطأطأ رأسه  ﴾في صالتهم خاشعون 
1764F

1765(«. 
 .»كان يلتفت في الصالة  :«وأخرجه ابن مردويه بلفظ  .745
 .»كان يقلب بصره فنزلت :«سيرين مرسال بلفظ  عن ابنبن منصور وأخرجه سعيد  .746
كان الصحابة يرفع�ون أبص�ارهم إل�ى الس�ماء ف�ي الص�الة،  :«سيرين مرسال  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .747

 .»)1765F1766( فنزلت
 
 ]تعليق[
إل�ى ذك�ر بع�ض وق�د تعرض�ت لألم�ور الت�ي تعرض�ت له�ا الس�ورة المكي�ة باإلض�افة  ،سورة المؤمنون من السور المكي�ة 

 قصص األنبياء.
ال�وحُي، يس�مع عن�د وجه�ه ك�َدِوّي  �ك�ان إذا ن�زل عل�ى رس�ول هللا «وقد روى اإلمام الترمذي عمر بن الخط�اب يق�ول:  

ْرن�ا وال "الله�م، زدن�ا وال تَْنقُْص�نا، وأكرمن�ا وال تُِهنَّ�ا، وأعطن�ا وال تحرمن�ا، وآثِ ق�ال: النحل فََمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يدي�ه، ف
حتى ﴾قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ  ﴿"لقد أنزلت علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة"، ثم قرأ: : قالثم ،تؤثر [علينا، وارض عنا] وأرِضنا"

(ختم الَعْشر
1766F

1767(«. 

_______________ 
 مرسل. 2503/8تفسير ابن أبي حاتم  )1763(
 )224/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1764( 
صحيح عل�ى ش�رط الش�يخين ل�وال اخ�تالف في�ه عل�ى محم�د فق�د قي�ل عن�ه مرس�ال ومحم�د ه�و اب�ن س�رين قلت:المرس�ل أخرج�ه )وقال: 3483ح(  426/2مستدرك الحاكم )1765(

 )قال: والمرسل هو الصحيح قلت: وهو الراجح ألن رجال المرسل أشهر وأكثر3354ح( 2/ 283وسنده صحيح،سنن البيهقي الكبرى  2/18الطبري 
 ه ضعفمرسل وفي إسناد 2/12تفسير الطبري )1766(
   )326/ 5سنن الترمذي ت شاكر ()1767( 



)306( 
وهللا  س�بب لن�زول اآلي�ة �قلت: ذكر اإلمام ابن العربي هذه الحديث في أسباب الن�زول، فعلي�ه يك�ون ن�زول دع�اء النب�ي  

 أعلم.
 .وقد ذكر المؤلف رحمه هللا سببين آخرين 

 .بصره إلى السماء والتفاته �أنها نزلت في رفع النبي  :األول
 لتفات الصحابة.اأنها نزلت في  :الثاني

 يكلم،كن�ا ن�تكلم ف�ي الص�الة :ب�ن أرق�محديث زي�د ﴾وقوموا ل قانتين﴿وقد تقدم في سورة البقرة في سبب نزول قوله تعالى  
ِ قَانِتِينَ ﴿ :الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت  ] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكالم.238 :[البقرة ﴾ َوقُوُموا ِلَّ

فالظاهر أن اآلية المكية نزلت لبيان االستحباب ثم نزل�ت اآلي�ة اآلخ�رى لبي�ان .مكيةواآلية التي معنا ،لكن هذه اآلية مدنية 
 وهللا تعالى أعلم. ،لكالم ونحوه في الصالةالوجوب أي وجوب السكون وتحريم ا

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
[ خاشعون ] أي خائفون ساكنون أي هم خائفون متذللون ق�ي ص�التهم لج�الل هللا  :ابن عباسقال  ﴾الذين هم في صالتهم خاشعون  ﴿

(الستيالء الهيبة على قلوبهم،وعظمته
1767F

1768(. 
 

مٗ  َخلَۡقنَا ٱۡلَعلَقَةَ ُمۡضَغةٗ فَ  ثُمَّ َخلَۡقنَا ٱلنُّۡطفَةَ َعلَقَةٗ  ﴿ َم لَۡحمٗ ا فََكَسۡونَ فََخلَۡقنَا ٱۡلُمۡضَغةَ ِعظَٰ هُ َخۡلقً ا ٱۡلِعظَٰ ُ ا ثُمَّ أَنَشۡأنَٰ ا َءاَخَرو فَتَبَاَرَك ٱلَّ
لِقِيَن   ﴾  ۱٤أَۡحَسُن ٱۡلَخٰ

 
 .اآلية –( ثم خلقنا النطفة علقة)  :قوله تعالى

ولق�د خلقن�ا اإلنس�ان م�ن س�اللة  :(نزل�ت،وافقت ربي في أربع :« قال عن عمر وأخرج ابن أبي حاتم  .748
(ـ اآلية فلما نزلت قلت أنا: فتبارك هللا أحسن الخالقين) من طين

1768F

1769(«. 
 
 ]تعليق[
 وفي فضيلة لعمر بن الخطاب.،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
عمر بن الخطاب رضى هللا عنه: وافقت ربي في أربع: قلت: يا رس�ول قال : قالأنس بن مالك عن  اإلمام والواحديقال  

وقلت: يا رسول هللا لو اتخ�ذت عل�ى نس�ائك حجاب�اً  - ﴾واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴿ -هللا لو صلينا خلف المقام، فأنزل هللا تعالى 
 :�وقل��ت الزواج النب��ي  - ﴾فس��ألوهن م��ن وراء حج��اب وإذا س��ألتموهن متاع��اً ﴿ -فإن��ه ي��دخل علي��ك الب��ر والف��اجر، ف��أنزل هللا تع��الى 

اآلي�ة،  - ﴾عس�ى رب�ه إن طلقك�ن أن يبدل�ه أزواج�اً خي�راً م�نكن﴿ -ليبدلنه هللا س�بحانه أزواج�اً خي�راً م�نكن، ف�أنزل هللا تع�الى  أولتنتهن 
فتب��ارك هللا أحس��ن  -فقل��ت  - ﴾ث��م أنش��أناه خلق��ا آخ��ر﴿ -إل��ى قول��ه تع��الى  - ﴾ولق��د خلقن��ا االنس��ان م��ن س��اللة م��ن ط��ين﴿ -ونزل��ت 
(الخالقين

1769F

1770(. 
فتب�ارك هللا ﴿ :قول�ه تع�الى وهذا الحديث أصله في الصحيح بلفظ "وافقت ربي في ثالث" وليس فيه ذكر سبب نزول :قلت 

 .﴾أحسن الخالقين
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
(صنعا أحسن الصانعين،أي فتعالى هللا في قدرته وحكمته ﴾فتبارك هللا أحسن الخالقين  ﴿

1770F

1771(. 
 

ِمرٗ  ﴿  ﴾  ٦۷ا تَۡهُجُروَن ُمۡستَۡكبِِريَن بِهِۦ َسٰ
 

 .اآلية –( مستكبرين به سامراً )  :قوله تعالى
كان��ت ق��ريش تس��مر ح��ول البي��ت وال تط��وف ب��ه  :«ق��ال ب��ن جبي��ر  ع��ن س��عيدوأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم  .749

(مستكبرين به سامراً تهجرون﴿:فأنزل هللا،ويفتخرون به
1771F

1772(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وي�دل عل�ى ذل�ك ،كان�ت تعظ�م البي�ت دون رب البيت ش�اً وهو مرس�ل وه�و ي�دل عل�ى أن قري،المؤلف أثراً واح�داً هن�اذكر  

 .سياق اآليات
 اإلمام ابن العربي قال .وأصل السمر هو الحديث والسهر بعد العشاء 

(﴾ ْهُجُرونَ ُمْستَْكبِِريَن بِِه َساِمراً تَ ﴿إنما كره السمر حين نزلت هذه اآلية : قالعن ابن عباس 
1772F

1773(. 

_______________ 
 )229/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1768( 
 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف)1769(
 )210أسباب النزول للواحدي ( )1770( 
 )230/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1771( 
 مرسل ساقط من النسخة.)1772(
 )326/ 3أحكام القرآن البن العربي  ()1773( 



)307( 

 

 ،أما السمر في الخير وطلب العلم فهو جائز لما رواه اإلمام الترمذي وغيره 
(كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسمر مع أبي بكر في األمر من أمر المسلمين وأنا معهما«: قالعن عمر بن الخطاب 

1773F

1774(«. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
الضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن ب�الهجر م�ن  :ابن كثيرقال ،لقرآن عن اإليمانأي مستكبرين بسبب ا﴾مستكبرين به  ﴿

الض�مير عائ�د إل�ى البي�ت الح�رام وه�ي  :اب�ن الج�وزيق�ال إلى غير ذلك م�ن األق�وال الباطل�ة و،كهانة،شعر،إنه سحر :يقولون،الكالم
مع خ��وف س�ائر الن��اس ف��ي ،رون بالبي��ت والح��رم ألم�نكم في��هإنك��م تس��تكبرون وتفتخ� :والمعن�ى،كناي�ة ع��ن غي�ر م��ذكور لش��هرة األمر

 .هذا مذهب ابن عباس وغيره،ونحن أهل بيت هللا ووالته،نحن أهل الحرم فال نخاف أحدا :تقولون،مواطنهم
وس�ب النب�ي علي�ه ،من الطعن ف�ي القرآن،تقولون في سمركم الهجر يعني القول الفاحش،أي متحدثين ليال تسمرون﴾سامرا تهجرون ﴿

(السالم
1774F

1775(. 
 

ُعوَن  ﴿ هُم بِٱۡلَعَذاِب فََما ٱۡستََكانُوْا لَِربِِّهۡم َوَما يَتََضرَّ  ﴾  ۷٦َولَقَۡد أََخۡذنَٰ
 

 اآلية. –( ولقد أخذناهم بالعذاب)  :قوله تعالى
ي�ا محم�د أنش�دك : ق�الف �جاء أبو سفيان إل�ى النب�ي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج النسائي والحاكم  .750

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما ﴿ فأنزل هللا -يعني الوبر والدم -أكلنا العلهز قد،بال والرحم
(يتضرعون

1775F

1776(﴾«. 
وه�و أس�ير خل�ى س�بيله  �أن ابن أثال الحنفي لما أتى به النب�ي  :«وأخرج البيهقي في الدالئل بلفظ   .751

فج�اء ،حتى أكل�ت ق�ريش العلهز،فلحق بمكة ثم رجع فحال بين أهل مكة وب�ين المي�رة م�ن اليمام�ة،وأسلم
فق�د قتل�ت : ق�ال .»بل�ى: ق�ال :« ؟ألس�ت ت�زعم أن�ك بعث�ت رحم�ة للع�المين: ق�الف �أبو سفيان إلى النب�ي 

(اآلباء بالسيف واألبناء بالجوع فنزلت 
1776F

1777(«. 
 
 ]تعليق[
لى ضعفه أن ثمامة ويدل ع .والثاني ضعيف.ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية. األول منهما صحيح 

 وهللا تعالى أعلم..أسلم في المدينة واآلية مكية
وسبب النزول يدل على ما كانت عليه قريش م�ن العن�اد عل�ى ال�رغم م�ن ن�زول الع�ذاب به�ا، فن�زول الع�ذاب بق�وم س�بب  

 .لكنهم على العكس استكبروا عن أوامر هللا وطاعته واإليمان به،لرجوعهم إلى هللا
 
 ]يةتفسير مختصر لآل[
 .أي إبتليناهم بالمصائب والشدائد وبالقحط والجوع ﴾ولقد أخذناهم بالعذاب  ﴿
 .وال تواضعوا لجالله،أي ما خضعوا ل ﴾فما استكانوا لربهم ﴿
أن�ه ل�م يحص�ل م�نهم  :والغرُض م�ن اآلي�ة،ب�ل اس�تمروا عل�ى العت�و واإلس�تكبار،أي وما دعوا ربهم لكشف البالء ﴾وما يتضرعون  ﴿

(لشدة جبروتهم وطغيانهم،وال إلتجاء إلى هللا في المستقبل،وع إلى هللا في الماضيتواضع ورج
1777F

1778(. 
 انتهت سورة المؤمنون

 
 

 ُسوَرةُ النُّورِ 
 

 
انِي َال يَنِكُح إِالَّ َزانِيَةً  ﴿ انِيَةُ َال يَنِكُحهَآ إِالَّ َزاٍن  ُمۡشِرَكةٗ  أوۡ ٱلزَّ لَِك َعلَ  ُمۡشِرٞكو  أوۡ َوٱلزَّ َم َذٰ  ﴾  ۳ ۡؤِمنِينَ ى ٱۡلمُ َوُحرِّ

 
   ).الزاني ال ينكح إال زانية  :(قوله تعالى  

فأراد ،مه�زول وكان�ت تس�افح أم له�ا ق�ال كان�ت ام�رأة ي :«ق�ال أخرج النسائي عن عبد هللا ب�ن عم�رو  .752

_______________ 
 )315/ 1ن الترمذي ت شاكر (سن)1774( 
 )237/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1775( 
) 11352ح(413/6)وق�ال: ص�حيح اإلس�ناد ول�م يخرجاه،س�نن النس�ائي الكب�رى 3488ح( 428/2) المس�تدرك 967ح(247/3ص�حيح اب�ن حب�ان  45/18تفسير الطبري )1776(

أن�ا محم�د ب�ن عقي�ل أن�ا عل�ي ب�ن الحس�ين ن�ا أب�ي ن�ا يزي�د ع�ن عكرم�ة ع�ن ب�ن  ق�ال اإلم�ام النس�ائي:) إسناده ص�حيح وروي م�ن غي�ر وج�ه. 12038ح(11/ 370المعجم الكبير 
 به —عباس

 )81/ 4دالئل النبوة ـ للبيهقى  ()1777(
 
 )239/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1778( 



)308( 
مش��رك وح��رم ذل��ك  أووالزاني��ة ال ينكحه��ا إال زان  ﴿:ف��أنزل هللا،أن يتزوجها  �رج��ل م��ن أص��حاب النب��ي 

(نينعلى المؤم
1778F

1779(﴾«. 
ق��ال عنج��ده  ع��ن أبي��ه وأخ��رج أب��و داود والترم��ذي والنس��ائي والح��اكم م��ن ح��ديث عم��رو ب��ن ش��عيب  .753

له�ا ق�ال يوكانت امرأة بمكة ص�ديقة ل�ه ،له مرثد يحمل األسارى من مكة حتى يأتي بهمقال كان رجل ي:«
ـ ﴾مشركة  أوإال زانية  الزاني ال ينكح ﴿:أن ينكحها فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت �فاستأذن النبي ،عناق

مش�ركة والزاني�ة ال  أوالزان�ي ال ي�نكح إال زاني�ة ﴿يا مرث�د  :«رسول هللا  صلى هللا  عيه وسلم قال اآلية ف
(فال تنكحها ﴾مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  أوينكحها إال زان 

1779F

1780(«.  
ق��ال ف،هن جمالفك��ان زوان عن��د،لم��ا ح��رم هللا الزنا « :ق��الوأخ��رج س��عيد ب��ن منص��ورعن مجاه��د     .754

(لينطلقن فليتزوجن، فنزلت  :الناس
1780F

1781(«. 
 
 ]تعليق[
فطبيعة السور المدنية كما ،والتي لها طابعها الخاص الذي يميزها عن سائر السور المدنية،سورة النور من السور المدنية 

عل�ى جمل�ة م�ن اآلداب م�ن أدب  وهو السورة باإلضافة إلى هذا فق�د اش�تملت،هو معلوم هو ترسيخ مبادئ وقواعد الشريعة واألحكام
 .االستئذان والنظر وغير ذلك من اآلداب باإلضافة إلى ذكر حادثة اإلفك كما سيأتي إن شاء هللا تعالى

لم�ا أراد أن يت�زوج عن�اق وكان�ت  ،أثرين في الصحابي مرثد بن أبي مرثد الغنوي .وقد ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار 
 غايا من األنصار لما أراد بعض الصحابة الزواج بهن.في ب والثاني عام.مشركة بغي

قدم المه�اجرون إل�ى المدين�ة وف�يهم فق�راء ليس�ت له�م أم�وال، وبالمدين�ة نس�اء بغاي�ا «المفسرون:قال  :اإلمام الواحديقال  
أنا تزوجنا م�نهن  لو: قالوامسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، ف

في ذلك، فنزلت هذه اآلي�ة وح�رم فيه�ا نك�اح الزاني�ة ص�يانة للم�ؤمنين  �فعشنا معهن إلى أن يغنينا هللا تعالى عنهن، فاستأذنوا النبي 
(عن ذلك

1781F

1782(«. 
 وقد جاءت تسمية بعض هذه النساء في بعض الروايات  
ينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات نزلت اآلية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمد«عكرمة: قال  

مهدون جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم غل�يظ جاري�ة ص�فوان ب�ن أمي�ة، وحي�ة القبطي�ة  أم كرايات البيطار يعرفونها: 
س�ويد جاري�ة عم�رو ب�ن جارية العاص بن وائل، ومرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباق، وجاللة جارية سهيل ب�ن عم�رو، وأم 

عثمان المخزومي،وشريفة جارية زمعة بن االسود، وقرينة جارية هشام بن ربيعة، وفرتن�ا جاري�ة ه�الل اب�ن أن�س، وكان�ت بي�وتهن 
مشرك من أهل االوثان، فأراد ناس من المس�لمين  أوتسمى في الجاهلية المواخير، ال يدخل عليهن وال يأتيهن إال زان من أهل القبلة 

(ن، ليتخذوهن مأكلة، فأنزل هللا هذه اآلية، ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهمنكاحه
1782F

1783(«. 
مه�دون كان�ت تس�افح، وكان�ت تش�ترط لل�ذي يتزوجه�ا أن تكفي�ه النفق�ة، وأن  أم له�ا ق�ال وعن عبد هللا بن عمر أن ام�رأة ي 

(لزانية ال ينكحها إال زانا -فنزلت هذه اآلية  �رجال من المسلمين أراد أن يتزوجها، فذكر ذلك للنبي 
1783F

1784( . 
ب�اق بمعن�ى أن�ه ال يج�وز  أم ﴾وأنكحوا األيامي منكم ﴿وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه اآلية هل هو منسوخ بقوله تعالى  

 الزواج من الزانية على أي حال، وفيه كالم طويل ألهل العلم ليس هذا محله وأنا أذكر فقط جانباً منه تنبيهاً على المسألة.
انِ�ي ال يَ�ْنِكُح إِالَّ َزانِيَ�ةً ﴿: ق�الاإلمام القرطبي: روى مالك ع�ن يحي�ى ب�ن س�عيد ع�ن س�عيد ب�ن المس�يب قال   ُمْش�ِرَكةً  أوالزَّ

انِيَ��ةُ ال يَْنِكُحهَ��ا إِالَّ َزاٍن  اب��ن قال��ه ] ؛ و32 :[الن��ور ﴾ َوأَْنِكُح��وا اْألَيَ��اَمى ِم��ْنُكمْ ﴿نس��خت ه��ذه اآلي��ة الت��ي بع��دها : ق��ال ﴾ ُمْش��ِركٌ  أوَوالزَّ
إن م�ن  :وه�ذا الق�ول علي�ه أكث�ر العلم�اء. وأه�ل الفتي�ا يقول�ون :أبو جعفر النح�اسقال دخلت الزانية في أيامى المسلمين. : قال،عمرو

زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول 
وذك�ر اإلش�راك  :اب�ن عطي�ةق�ال إن شاء هللا هي منسوخة. ،سعيد بن المسيبقال القول فيها كما  :الشافعيقال ة وأصحابه. وأبي حنيف

العق�د ؛  أوابن عب�اس قال والذي عندي أن النكاح ال يخلو أن يراد به الوطء كما  :ابن العربيقال في هذه اآلية يضعف هذه المناحي. 
وذلك عبارة عن أن الوطأين م�ن الرج�ل والم�رأة زن�ى م�ن الجهت�ين ؛ ويك�ون ،ال يكون زنى إال بزانية :هفإن أريد به الوطء فإن معنا

(وهو معنى صحيح،مشرك ؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس أووطء الزانية ال يقع إال من زان  :تقدير اآلية
1784F

1785(. 
ك�ان يري�د أن ي�نكح عناق�اً وكان�ت زاني�ة فأبو مرثد صح أن�ه  .قلت: ال خالف بين أسباب النزول التي ذكرت في هذه اآلية 

 .وهللا تعالى أعلم.فنهاه هللا عن ذلك وكذلك ما ورد من إرادة بعض الصحابة من نكاح بعض الزواني طلباً للعفة، فاآلية عامة
 
 ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
) س����نن البيهق����ي الكب����رى  6480ح( 158/2أحم����د  ) مس����ند1798ح(221/2) المعج����م  األوس����ط 11359ح( 415/6س����نن النس����ائي الكب����رى  71/18تفس����ير الطب����ري )1779(

 )مجهول13637ح(153
)وقال: حسن غريب ال نعرفه إال م�ن ه�ذا 3177ح( 328/5)سنن الترمذي 2051ح(220/2وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه سنن أبي داود 2701ح  180/2المستدرك )1780(

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى حدثنا مس�دد ح�دثنا يحي�ى )إسناده حسنقال اإلمام الحاكم 13639ح( 153/7)سنن البيهقي الكبرى 3228ح( 6ج: 66الوجه سنن النسائي 
 فذكره–مكة بن سعيد حدثني عبيد هللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي هللا عنه كان يحمل األسارى ب

 ). مرسل380/ 6سنن سعيد بن منصور ()1781(
 )211أسباب النزول للواحدي ( )1782( 
 )212أسباب النزول للواحدي ( )1783( 
 )212أسباب النزول للواحدي ( )1784( 
 )169/ 12تفسير القرطبي ـ  ()1785( 



)309( 

 

كالبغي ،أخ��س من��ه أوانما ي��نكح مثل��ه ،الزان��ي ال يلي��ق ب��ه أن يت��زوج العفيف��ة الش��ريفة أي ﴾مش��ركة  أوالزان��ي ال ي��نكح إال زاني��ة  ﴿
 المشركة الوثنية أو،الفاجرة

أخس منه�ا  أوانما يتزوجها من هو مثلها ،والزانية ال يليق ان يتزوج بها المؤمن العفيف أي ﴾مشرك  أووالزانية ال ينكحها إال زان  ﴿
" من أحسن ما قيل ف�ي  :االمام الفخرقال ،الفاسقات فإن النفوس الطاهرة تأبى الزواج بالفواجر،المشرك الكافر أو" كالزاني الخبيث 

وإنما يرغب ف�ي فاس�قة ،ال يرغب في نكاح الصوالح من النساء -الذي من شأنه الزنى والفسق  -أن الفاسق الخبيث  :تفسير هذه اآلية
إنم�ا يرغ�ب فيه�ا م�ن ه�و م�ن و،والفاسقة الخبيثة ال يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينف�رون عنها،فى مشركة أو،خبيثة مثله

وق�د يفع�ل بع�ض الخي�ر م�ن ل�يس ،ال يفع�ل الخي�ر إال الرج�ل التقي: ق�الكم�ا ي،وهذا على األعم األغلب،جنسها من الفسقة والمشركين
 .فكذا هنا "،بتقي

في��ه م��ن  لم��ا،ح��رم نك��اح الزوان��ي عل��ى المؤمنين أو،لش��ناعته وقبح��ه،وح��رم الزن��ى عل��ى المؤمنين أي﴾وح��رم ذل��ك عل��ى الم��ؤمنين ﴿
(االضرار الجسيمة

1785F

1786(. 
 

َجهُۡم َولَۡم يَُكن لَّهُۡم  ﴿ ِدقِيَن َوٱلَِّذيَن يَۡرُموَن أَۡزَوٰ ِ إِنَّهُۥ لَِمَن ٱلصَّٰ ِتۢ بِٱلَّ َدٰ َدةُ أََحِدِهۡم أَۡربَُع َشهَٰ ٓ أَنفُُسهُۡم فََشهَٰ  ٦ُشهََدٓاُء إِالَّ
ِ َعلَۡيِه إِن  ِمَسةُ أَنَّ لَۡعنََت ٱلَّ ِذبِينَ َوٱۡلَخٰ ِ إِنَّهُۥ لَِمَن  َويَۡدَرُؤْا َعۡنهَا ٱۡلَعَذاَب أَن تَۡشهَدَ  ۷ َكاَن ِمَن ٱۡلَكٰ ِتۢ بِٱلَّ َدٰ أَۡربََع َشهَٰ

ِذبِيَن  ِدقِينَ  ۸ٱۡلَكٰ ِ َعلَۡيهَآ إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّٰ ِمَسةَ أَنَّ َغَضَب ٱلَّ  ﴾  ۹ َوٱۡلَخٰ
 

 ـ اآليات.)والذين يرمون أزواجهم  :(قوله تعالى    
 أن ه��الل ب��ن أمي��ة ق��ذف امرأت��ه عن��د النب��ي :«عب��اس  ع��ن اب��نوأخ��رج البخ��اري م��ن طري��ق عكرم��ة  .755

ي�ا رس�ول هللا إذا رأى أح�دنا م�ع امرأت�ه رج�الً : ق�الف.»ح�د ف�ي ظه�رك أوالبين�ة  :« �له النب�ي قال ف،�
وال�ذي بعث�ك ب�الحق ه�الل : ق�الف .»حد في ظهرك أوالبينة  :«يقول  �فجعل النبي ،ينطلق يلتمس البينة

والذين يرمون أزواجهم  ﴿:فنزل جبريل فأنزل هللا عليه،إني لصادق ولينزلن هللا ما يبرئ ظهري من الحد
(إن كان من الصادقين ﴿:فقرأ حتى بلغ ﴾

1786F

1787(﴾«. 
وال�ذين يرم�ون المحص�نات ث�م ل�م ي�أتوا بأربع�ة ش�هداء فاجل�دوهم  ﴿:لما نزلت :«وأخرجه أحمد بلفظ  .756

أهك�ذا نزل�ت ي�ا رس�ول  :س�عد ب�ن عب�ادة وه�و س�يد األنص�ارقال  ﴾تقبلوا لهم شهادة أبدا ثمانين جلدة وال 
ي�ا رس�ول هللا ال : ق�الوا .» ! ؟ي�ا معش�ر األنص�ار أال تس�معون م�ا يق�ول س�يدكم :«�رسول هللا قال هللا؟ ف

وهللا  :عدس�قال ف،تلمه فإنه رجل غيور وهللا ما تزوج امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من ش�دة غيرت�ه
يا رسول هللا إني ألعلم أنها حق وأنها من هللا ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رج�ل ل�م يك�ن 

فم�ا لبث�وا إال : قال،لي أن أنحيه وال أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوهللا ال أتي بهن حتى يقض�ي حاجت�ه
فجاء من أرضه عشاء فوجد عن�د أهل�ه ،هميسيرا حتى جاء هالل بن أمية وهو أحد الثالثة الذين تيب علي

إن�ي جئ�ت أهل�ي  :ل�هق�ال و �رجالً فرأى بعينه وسمع بأذنه فل�م يهج�ه حت�ى أص�بح فغ�دا إل�ى رس�ول هللا 
م��ا ج��اء ب��ه واش��تد  �عش��اء فوج��دت عن��دها رج��الً فرأي��ت بعين��ي وس��معت ب��أذني، فك��ره رس��ول هللا 

هالل بن أمية  �بن عبادة اآلن يضرب رسول هللا  سعدقال قد ابتلينا بما : قالواواجتمعت األنصار ف،عليه
فوهللا إن رس�ول هللا ،هالل وهللا إني ألرجو أن يجعل هللا لي منه�ا مخرج�ا: قالف،ويبطل شهادته في الناس

وال��ذين  ﴿:يري��د أن ي��أمر بض��ربه أن��زل هللا علي��ه ال��وحي فأمس��كوا عن��ه حت��ى ف��رغ م��ن ال��وحي فنزل��ت �
(ـ اآلية﴾يرمون أزواجهم 

1787F

1788(«. 
(وأخرج أبو يعلى مثله من حديث أنس  .757

1788F

1789( . 
اسأل ل�ي : قالجاء عويمر إلى عاصم بن عدي ف «: قالوأخرج الشيخان وغيرهما عنسهل بن سعد    .758

كيف يص�نع؟ فس�أل عاص�م رس�ول هللا  أم أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً فقتله أيقتل به  � رسول هللا
م�ا ص�نعت إن�ك ل�م ت�أتني بخي�ر س�ألت ق�ال ما صنعت؟ ل قافلقيه عويمر ف،المسائل �فعاب رسول هللا ،�

إن�ه أن�زل  :«ق�ال فألس�ألنه فس�أله ف �ع�ويمر ف�وهللا آلت�ين رس�ول هللا قال ف،فعاب المسائل �رسول هللا 
(الحديث  .»فيك وفي صاحبتك

1789F

1790(. 

_______________ 
 )245/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1786( 
) س��ن اب��ن ماج��ة 15068ح(393/7)س��نن البيهق��ي الكب��رى 3179ح( 331/5)س��نن الترم��ذي 2254ح( 2ج:276) س��نن أب��ي داود  4470ح( 1772/4ص��حيح البخ��اري )1787(

 )2067ح( 668/1
)وف��ي إس��ناده عب��اد ب��ن 15069ح( 394/7س��نن البيهق��ي الكب��رى 2740ح( 124/5)مس��ند أب��ي يعل��ى 2667ح( 347/1)مس��ند الطيالس��ي 2131ح( 238/1مس��ند أحم��د   )1788(

من�اكير وق�ال: ه�و ف�ي جمل�ة م�ن يكت�ب حديث�ه،ولم أج�د ل�ه متابع�ا ف�ي ه�ذه الرواي�ةولكنها ص�الحة  منصور صدوق مدلس لكنه صرح بالتحديث وتغير بآخره،وذكر له اب�ن ع�دي
 للشواهد

)ص�حيح اإلس�ناد.قال اإلم�ام أب�و 15124ح( 405/7)س�نن البيهق�ي الكب�رى 3469ح( 172/6سنن النس�ائي  101/3)شرح معاني اآلثار 2824ح( 207/5مسند أبي يعلى )1789(
 به –ن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين حدثنا هشام عن بن سيرين عن أنس بن مالك يعلى الموصلي حدثنا مسلم ب

)س�نن البيهق�ي الكب�رى 2229ح( 201/2)سنن ال�دارمي 4283ح( 10ج: 114) صحيح ابن حبان 1492ح(2/ 1129)صحيح مسلم 4468ح( 1771/4صحيح البخاري )1790(
  )1249ح( 1ج :  256ي مسند الشافع 275/3)سنن الدارقطني 15094ح( 400/7

 



)310( 
من  ومنهم،اختلف األئمة في هذه المواضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر:الحافظ ابن حجرقال 

ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هالل وصادف مجيء عويمر ،رجح أنها نزلت في شأن هالل
لعلهم�ا اتف�ق لهم�ا ذل�ك ف�ي وق�ت ق�ال وإلى ه�ذا ج�نح الن�ووي وتبع�ه الخطي�ب ف،أيضاً فنزلت في شأنهما مع�ا

ولم يكن له عل�م بم�ا وق�ع  الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن النزول سيق بسبب هالل فلما جاء عويمرقال واحد 
ف�ي قص�ة ه�الل فن�زل جبري�ل وف�ي قص�ة ع�ويمر ق�د أن�زل هللا في�ك ق�ال ب�الحكم وله�ذا  �لهالل أعلمه النب�ي 

وبه�ذا أج�اب اب�ن الص�باغ ف�ي الش�امل وج�نح ،فيؤول قوله قد أنزل هللا فيك أي فيمن وقع له مثل م�ا وق�ع لك
 .القرطبي إلى تجويز نزول اآلية مرتين

لو رأي�ت م�ع  :«ألبي بكر  �رسول هللا قال :«قال حذيفة  ر من طريق زيد بن مطيع عنوأخرج البزا .759
كن�ت أق�ول : ق�ال  .»وأن�ت ي�ا عم�ر؟ :«قال ،كنت فاعال به شراً : قال .»؟رومان رجالً ما كنت فاعالً به أم 

(فنزلت ،هللا األعجز وإنه لخبيث لعن
1790F

1791(«. 
 .ال مانع من تعدد األسباب:الحافظ ابن حجرقال 

 
 ]تعليق[
 .صحيحة أوذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية وهي كلها إما حسنة  
 .أنها نزلت في هالل بن أمية عندما رأي رجالً مع امرأته ولم يجد البينة :فاألول 
 .في عويمر بن عاصم وكان حاله كحال هالل :والثاني 
 .امرأته رجالً في سؤال أبي بكر عن حكم من وجد مع  :الثالث 
فلما تك�ررت القص�ة م�ن أكث�ر م�ن ص�حابي واحت�اج الص�حابة ،فطريق الجمع الذي س�لكه اإلم�ام اب�ن حج�ر طري�ق س�ديد 

 وهللا تعالى أعلم..حكمها أنزله هللا تعالى بعد ما وقع لهالل بن أمية وعويمر وسؤال أبي بكر وغيره من الصحابه
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .يقذفون زوجاتهم بالزنى أي﴾م والذين يرمون أزواجه﴿
 .سوى شهادة أنفسهم،وليس لهم شهود يشهدون بما رموهن به من الزنى أي ﴾ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم  ﴿
 .أربع شهادات بال تقوم مقام الشهداء األربعة،فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أي ﴾فشهادة أحدهم أربع شهادات بال  ﴿
 .إنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنى أي ﴾صادقين إنه لمن ال﴿
 بأن لعنة هللا عليه،وعليه ايضا ان يحلف في المرة الخامسة أي ﴾والخامسة أن لعنة هللا عليه  ﴿
 .إن كان كاذبا في قذفه لها بالزنى أي﴾إن كان من الكاذبين  ﴿
 الذي ثبت بشهادة الزوجويدفع عن الزوجة المقذوفة (حد الزنى)  أي ﴾ويدرأ عنها العذاب ﴿
 .أن تحلف اربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى أي ﴾أن تشهد أربع شهادات بال إنه لمن الكاذبين  ﴿
بأن غضب هللا وسخطه عليها إن كان زوجها ،وتحلف في المرة الخامسة أي ﴾والخامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين ﴿

 .امه لها بالزنىصادقا في اته
وجواب [ ل��وال ] مح��ذوف لتهوي��ل ،ول��وال فض��ل هللا عل��يكم ورحمت��ه بك��م بالس��تر ف��ي ذل��ك أي﴾ول��وال فض��ل هللا عل��يكم ورحمت��ه ﴿

 .ورب مسكوت عنه أبلغ من المنطوق،عاجلكم بالعقوبة أولفضحكم  :تقديره،األمر
(في ما شرع من األحكامحكيم ،وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة أي﴾وأن هللا تواب حكيم  ﴿

1791F

1792(. 
 

ۡفِك ُعۡصبَةٞ  ﴿ نُكۡمو  إِنَّ ٱلَِّذيَن َجآُءو بِٱۡإلِ ۡثِمو  لَُّكۡمو لُِكلِّ ٱۡمِرٕيٖ  بَۡل هَُو َخۡيرٞ  ا لَُّكمۖ َال تَۡحَسبُوهُ َشرّٗ  مِّ ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱۡإلِ ۡنهُم مَّ مِّ
 ﴾  ۱۱ َوٱلَِّذي تََولَّٰى ِكۡبَرهُۥ ِمۡنهُۡم لَهُۥ َعَذاٌب َعِظيمٞ 

 
 .ـ اآليات)إن الذين جاءوا باإلفك  :(قوله تعالى   

 إذا أراد س��فرا أق��رع ب��ين نس��ائه �ك��ان رس��ول هللا  :«قال��ت  ع��ن عائش��ةأخ��رج الش��يخان وغيرهم��ا  .760
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت وذلك بعدما أنزل ،فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

من غزوة وقف�ل ودنون�ا م�ن  �فسرنا حتى إذا فرغ رسول هللا ،نزل فيهفأنا أحمل في هودحي وأ،الحجاب
فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست ،فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش،المدينة آذن ليلة بالرحيل

واقب�ل ال�رهط ال�ذين ،صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عق�دي فحبس�ني ابتغاؤه
وكان�ت  قال�ت:ل�وا ه�ودجي عل�ى بعي�ري ال�ذي كن�ت أرك�ب وه�م يحس�بون أن�ي في�ه كانوا يرحلون بي فحم

___________________ 
 102/3)شرح معاني اآلثار 1177ح( 566/2)موطأ مالك  2066ح( 667/1)سنن ابن ماجة 3402ح( 143/6)سنن النسائي 2245ح( 273/2سنن أبي داود  1عدد األجزاء: 
 )5688ح( 118/6المعجم الكبير  222/2)مسند الروياني 22881ح( 334/5مسند أحمد   

)وإسناده حسن.  قال أبو بكر البزار: حدثنا اسحاق بن الضيف قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ع�ن أبي�ه ع�ن 2940ح( 343/7مسند  البزار )1791(
 به. –زيد بن يثيع عن حذيفة 

 )246/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1792( 
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النس��اء إذ ذاك خفاف��ا ل��م يه��بلن ول��م يغش��هن اللح��م إنم��ا ي��أكلن العلق��ة م��ن الطع��ام فل��م يس��تنكر الق��وم ثق��ل 
فجئ�ت من�ازلهم ،الهودج حين رحلوه ورفعوه فبعث�وا الجم�ل وس�اروا ووج�دت عق�دي عن�دما س�ار الجيش

فتيمم���ت منزل���ي ال���ذي كن���ت في���ه فظنن���ت أن الق���وم س���يفقدونني فيرجع���ون ،وال مجيبول���يس به���ا داع 
وك�ان ص�فوان ب�ن المعط�ل ق�د ع�رس وراء الج�يش ،فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عين�ي فنمت،إلي

فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنس�ان ن�ائم فعرفن�ي ح�ين رآن�ي وك�ان يران�ي قب�ل أن يض�رب عل�ي 
فوهللا م�ا كلمن�ي كلم�ة وال س�معت ،باسترجاعه حين عرفني فخم�رت وجه�ي بجلب�ابيفاستيقظت ،الحجاب

فوطىء عل�ى ي�دها فركبته�ا ف�انطلق يق�ود ب�ي الراحل�ة حت�ى ،منه كلمة غير استرجاعه حين أن�اخ راحلت�ه
أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي ت�ولى كب�ره عب�د 

فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في ق�ول أه�ل اإلف�ك وال ،أبي بن سلولهللا بن 
مس���طح قب���ل المناص���ع وه���و   أم حتى خرج���ت بع���د م���ا نقه���ت وخرج���ت م���ع ،أش���عر بش���يء م���ن ذل���ك

ب�ئس م�ا قل�ت تس�بين رج�الً ش�هد :تع�س مس�طح فقل�ت له�ا قال�ت:مسطح في مرطها ف أم فعثرت ،متبرزنا
ف�أخبرتني بق�ول أه�ل اإلف�ك ف�ازددت مرض�ا إل�ى  ؟ق�الوماذا :قلت؟قالنتاه ألم تسمعي ما أي ه قالت:،بدرا

قل��ت: أت��أذن ل��ي أن آت��ي أب��وي وأن��ا أري��د أن أت��يقن الخب��ر م��ن  �فلما دخ��ل عل��ي رس��ول هللا ،مرض��ي
 أي بنية هوني عليك ف�وهللا لقلم�اقالت  ؟فأذن لي فجئت أبوي فقلت ألمي: يا أماه ما يتحدث الناس،قبلهما

قل�ت: س�بحان هللا أوق�د تح�دث الن�اس ،كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبه�ا وله�ا ض�رائر إال أكث�رن عليها
 �بهذا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ال يرقأ لي دمع وال اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي،ودع�ا رس�ول هللا 

ما أس�امة أش�ار فأ،علي بن أبي طالب وأس�امة ب�ن زي�د ح�ين اس�تلبث ال�وحي يستش�يرهما ف�ي ف�راق أهل�ه
لن يضيق : قالوأما علي ف،يا رسول هللا هم أهلك وال نعلم إال خيراً : قالف،عليه بالذي يعلم من براءة أهله

أي بري�رة ه�ل رأي�ت م�ن  :«ق�ال فدعا بري�رة ف،هللا عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تص�دقك
(ي�ت عليه�ا أم�را ق�ط أغمض�هوالذي بعثك بالحق إن رأقالت:   » .؟شيء يريبك من عائشة

1792F

عليه�ا أكث�ر  )1793
عل��ى المنب��ر  �فقام رس��ول هللا ،م��ن أنه��ا جاري��ة حديث��ة الس��ن تن��ام عنعج��ين أهله��ا فت��أتي ال��داجن فتأكل��ه

ي�ا معش�ر المس�لمين م�ن يع�ذرني م�ن رج�ل ق�د بلغن�ي أذاه ف�ي أه�ل  :«قال ف،فاستعذر من عبد هللا بن أبي
وبكيت يومي ذلك ال يرقأ لي دمع ثم بكيت تل�ك الليل�ة ال قالت  ”.فوهللا ما علمت على أهلي إال خيراً  ؟بيتي

فبينما هم�ا جالس�ان عن�دي وأن�ا أبك�ي ،يرقأ لي دمع وال أكتحل بنوم وأبواي يظن�ان أن البك�اء ف�الق كب�دي
فسلم ث�م جل�س وق�د  �ثم دخل رسول هللا ،استأذنت علي امرأة من األنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي

أم�ا بع�د ي�ا عائش�ة فإن�ه ق�د بلغن�ي عن�ك ك�ذا  :«ق�ال فتش�هد ث�م ،وحى إليه ف�ي ش�أني شيءلبث شهرا ال ي
وإن كن��ت ألمم��ت ب��ذنب فاس��تغفري هللا ث��م ت��وبي إلي��ه ف��إن العب��د إذا ،فإن كن��ت بريئ��ة فس��يبرئك هللا،وك��ذا

هللا و: ق�الف،�أج�ب عن�ي رس�ول هللا  :ته قلت ألب�يقالفلما قضى م ”.اعترف بذنب ثم تاب تاب هللا  عليه
فقل�ت ـ وأن�ا جاري�ة ،وهللا م�ا أدري م�ا أقول قال�ت:ف،�أجيب�ي رس�ول هللا  :فقل�ت ألم�ي،م�ا أدري م�ا أقول

ولئن قلت لك�م إن�ي ،حديثة ـ السن وهللا لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به
ب�أمر وهللا  يعل�م أن�ي من�ه بريئ�ة  بريئة وهللا يعلم أني بريئة ال تصدقوني ـ وفي رواية ول�ئن اعترف�ت لك�م

فص�بر جمي�ل وهللا المس�تعان عل�ى م�ا  :(أبو يوسفقال لتصدقني ـ وإني وهللا ال أجد لي ولكم مثالً إال كما 
مجلسه وال خرج من أه�ل البي�ت  �فوهللا ما رام رسول هللا ،تصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشي

(يأخذه من البرحاءأحد حتى أنزل هللا على نبيه فأخذه ما كان 
1793F

فلما سرى عن�ه ك�ان أول كلم�ة تكل�م به�ا  ،)1794
وهللا ال أق�وم إلي�ه وال  :ق�ومي إلي�ه فقل�ت :ل�ي أم�يقال�ت ف،أما هللا فق�د برأك،أبشري يا عائش�ة  «: قالأن 

أبو قال ـ عشر آيات ف﴾إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ﴿:أحمد إال هللا هو الذي أنزل براءتي وأنزل هللا
فأنزل ،لعائش�ةق�ال وهللا ال أنف�ق علي�ه ش�يئا بع�د ال�ذي :وكان ينفق على مس�طح لقرابت�ه من�ه وفق�ره بكر:

وهللا إن�ي  :أب�و بك�رق�ال  ﴾أال تحب�ون أن يغف�ر هللا لك�م ﴿ :ـ إل�ى﴾�وال يأتل أول�وا الفض�ل م�نكم والسعة ﴿:هللا
(فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه ،ألحب أن يغفر هللا لي

1794F

1795(«. 
(عباس عن ابنوفي الباب  .761

1795F

1796( . 
(وابن عمر .762

1796F

 .عند الطبراني)1797

_______________ 
 2ج: 141لغريب:[غمصت عليه قوله]  إذا عبته الغريب وقع في روايات البخاري ومسلم بالصاد (أغمصه) قال ابن قتيبة في ا)1793(
 113  1[البرحاء]  أي شّدة الَكْرب من ثِقَل الَوْحي النهاية في غريب الحديث/)1794(
) س��نن النس��ائي الكب��رى 4212ح(13/10)ص��حيح اب��ن حب��ان 25664ح(  194/6) مس��ند أحم��د 2770ح( 4/ 2129)ص��حيح مس��لم 2518ح( 942/2ص��حيح البخ��اري )1795(

)ش��رح مع��اني اآلث��ار 723ح( 180) المنتق��ى 133ح( 50/23)المعج��م الكبي��ر 4927ح( 322/8)مس��ند أب��ي يعل��ى 31210ح(  74/7)س��نن البيهق��ي الكب��رى 8931ح( 295/5
383/4 

 ) إسناده ضعيف،فيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف162ح(123/23المعجم الكبير )1796(
 ) إسناده واه فيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد هللا التيمي كذاب163ح(124/23المعجم الكبير )1797(



)312( 
(وأبي هريرة .763

1797F

 .عند البزار )1798
 وأبي اليسر عند ابن مردويه. .764

 
 ]تعليق[
وهذه الحادث�ة ـ حادث�ة اإلف�ك ـ م�ن الح�وادث الت�ي ه�زة الكي�ان .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

ف��ي ذل��ك أه��ل النف��اق والزي��غ عب��د هللا ب��ن أب��ي ب��ن س��لول وك��ذلك بع��ض وخاض ،ف��ي أهل��ه �اإلس��المي حي��ث اته��م رس��ول هللا 
وق�د أجم�ع أه�ل العل�م م�ن المفس�رين عل�ى أن ه�ذه اآلي�ة وم�ا بع�دها ،المؤمنين عائش�ة مم�ا نس�ب إليها أم فنزلت اآلية مبرأة .المؤمنين

(يرهنقل ذلك اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا وغ.المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أم نزلت في 
1798F

1799(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
اإلف�ك أبل�غ م�ا  :اإلمام الفخ�رقال ،وهو قذف عائشة بالفاحشة،وأشنع صور البهتان،جاءوا بأسوء الكذب أي ﴾إن الذين جاءو باإلفك  ﴿

 جماعة منكم أيها المؤمنون وعلى رأسهم " ابن سلول " رأس النفاق أييكون من الكذب واإلفتراء [ عصبة منكم ] 
 ال تظنوا هذا القذف واالتهام شرا لكم يا آل أبي بكر أي ﴾بوه شرا لكم ال تحس﴿
واألجر ،وكرام�ة هللا له�ا ب�إنزال ال�وحي ف�ي ش�أنها،المؤمنين أم لما فيه من الشرف العظيم بنزول ال�وحي بب�راءة  ﴾بل هو خير لكم  ﴿

 واإلنتقام من المفترين،وموعظة المؤمنين،الجزيل لها في الفرية عليها
 .جزاء ما اجترح من الذنب على قدر خوضه فيه،لكل فرد من العصبة الكاذبة أي ﴾امرىء منهم ما اكتسب من اإلثم لكل ﴿
 .وهو (ابن سلول) رأس النفاق،والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان أي ﴾والذي تولى كبره منهم  ﴿
(له في اآلخرة عذاب شديد في نار جهنم أي﴾له عذاب عظيم  ﴿

1799F

1800(. 
 

ِۖ َوۡليَۡعفُوْا  يَۡأتَِل أُْولُوْا ٱۡلفَۡضِل َوَال  ﴿ ِجِريَن فِي َسبِيِل ٱلَّ ِكيَن َوٱۡلُمهَٰ َعِة أَن يُۡؤتُٓوْا أُْولِي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡلَمَسٰ ِمنُكۡم َوٱلسَّ
ُ َغفُورٞ َوۡليَۡصفَُحوٓ  ُ لَُكۡمو َوٱلَّ ِحيٌم  ْاۗ أََال تُِحبُّوَن أَن يَۡغفَِر ٱلَّ  ﴾ ۲۲رَّ

 
 اآلية. –( وال يأتل أولوا الفضل منكم )  :تعالى قوله

 :قلت الزنا: قال ؟القذف أوأيما أشد الزنا  :قلت لسعيد بن جبير :«وأخرج الطبراني عن خصيف  ]ك[ .765
(إنم�ا أن�زل ه�ذا ف�ي ش�أن عائش�ةق�ال: ﴾إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات ﴿:إن هللا  يقول

1800F

1801( 
 .اني ضعيففي إسناده يحيى الحم.»خاصة 

  �نزل���ت ه���ذه اآلي���ة ف���ي نس���اء النب���ي  «: ق���الب���ن م���زاحم  ع���ن الض���حاكوأخ���رج أيض���اً (گ )   ]ك[ .766
(ـ اآلية﴾إن الذين يرمون المحصنات الغافالت ﴿:خاصة

1801F

1802(«. 
نزلت ه�ذه اآلي�ة ف�ي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير ( گ )  ]ك[ .767

(عائشة خاصة
1802F

1803(«. 
رمي�ت بم�ا رمي�ت  :«قال�ت  عن عائش�ةأخرج ابن جرير من طرق عن أبي سلمة عن أبيه و(گ )  ]ك[ .768

عن�دي إذ أوح�ي إلي�ه ث�م اس�توى جالس�ا فمس�ح وجه�ه  �فبين�ا رس�ول هللا ،فبلغني بعد ذلك،به وأنا غافلة
إن ال��ذين يرم��ون المحص��نات الغ��افالت  ﴿:فقرأ،بحم��د هللا ال بحم��دك :فقل��ت .»ي��ا عائش��ة أبش��ري :«ق��ال و

 .»)1803F1804(﴾مبرءون مما يقولون أولئك﴿:حتى بلغ﴾مناتالمؤ
 
 ]تعليق[
فتكون خاص�ة ب�أم ،اآلي�ة أنه�ا متص�لة بم�ا قبله�اأن الظ�اهر  ،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

 .المؤمنين وغيرها أم عام في  وحكمها.المؤمنين عائشة
 .المؤمنين عائشة خاصة أم وقيل في نساء النبي خاصة وقيل ،وغيرهنوقد ذكر أن هذه اآلية نزلت في أمهات المؤمنين  
بلغنا أنها نزلت في مشركي أه�ل مك�ة إذ ك�ان بي�نهم وب�ين رس�ول هللا «: قالعن أبي حمزة الثمالي  :وروى اإلمام الثعلبي 

المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل فكانت المرأة إذا خرجت الى رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلّم إلى ،صلى ّهللا عليه وسلّم عهد

_______________ 
)فيه عمرو بن خليف�ة ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي الثقات،وق�ال الح�افظ اب�ن حج�ر ف�ي لس�ان الميزان:يق�ع ف�ي 6125ح( 508/10)مسند أبي يعلى 165ح( 129/23المعجم الكبير )1798(

 لصحيح لكنه متكلم فيهروايته بعض المناكير،وأيضا فيه محمد بن عمرو من رجال  ا
 )17/ 6زاد المسير ()1799( 
 )246/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1800( 
)وفي إسناده باإلضافة إلى إرساله خص�يف ب�ن عب�د ال�رحمن يحت�اج إل�ى مت�ابع عل�ى روايته،باإلض�افة إل�ى 226ح( 151/23المعجم الكبير  18/ 76/103تفسير الطبري )1801(

 إرساله
 ) إسناده صحيح لكنه مرسل. 228ح(152/23المعجم الكبير )1802(
)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،قلت: إسناده صحيح،قال أحمد بن حنبل: العوام لم يلق ابن أبي 6731ح( 4ج:11مستدرك الحاكم   2557/8تفسير ابن أبي حاتم  )1803(

لة اللقاء ولم يشتهر العوام باإلرسال  قال الحاكم خبرني أبو العباس محمد بن أحمد أوفى،أكبر من لقيه سعيد بن جبير إن كان لقيه هو يروي عنه وعن طاوس. قلت الطبقة محتم
 به —المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن بن عباس

 إسناده صحيح 103/18تفسير الطبري )1804(



)313( 

 

(إنما خرجت تفجر: قالوامكة و
1804F

1805(«. 
ولكن الحكم كما ذكرت عام في كل م�ن ق�ذف ،المؤمنين عائشة التصالها بما قبلها في السياق أم أنها نزلت في  :فالراجح  

 تعالى أعلم. لعنة هللا في الدنيا واآلخرة ما لم يتب إلى هللا وهللا فحكمه أن عليهمحصنة عفيفة 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .النقيات القلوب من كل سوء وفاحشة،السليمات الصدور،يقذفون بالزنى العفيفات أي ﴾إن الذين يرمون المحصنات الغافالت  ﴿
 .المتصفات باإليمان مع طهارة القلب أي ﴾المؤمنات ﴿
هذا اللعن فيمن ق�ذف زوج�ات النب�ي  :ابن عباسقال ،الدنيا واآلخرةطردوا وأبعدوا من رحمة هللا في  أي ﴾لعنوا في الدنيا واآلخرة  ﴿

كانت الم�رأة إذا خرج�ت إل�ى المدين�ة ،نزلت في مشركي مك�ة :أبو حمزةقال ومن قذف مؤمنة جعل هللا له توبة و،إذ ليس له توبة  �
 .خرجت لتفجر: قالوامهاجرة قذفوها و

 .بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة،ال يكاد يوصفأي ولهم مع اللعنة عذاب هائل  ﴾ولهم عذاب عظيم  ﴿
ح�ين  -ي�وم القيام�ة  -أي وذلك العذاب الشديد في ذل�ك الي�وم الرهي�ب  ﴾يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون  ﴿

 .فتنطق األلسنة واأليدي واألرجل بما اقترف من سيئ األعمال،تشهد على اإلنسان جوارحه
 .يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين أي ﴾فيهم هللا دينهم الحق يومئذ يو ﴿
الظاهر عدل�ه ف�ي تش�ريعه وحكم�ه ،الذي ال يظلم أح�دا،ويعلمون حينئذ أن هللا هو اإلله العادل أي ﴾ويعلمون أن هللا هو الحق المبين  ﴿
)
1805F

1806(. 
 

ُت لِۡلَخبِيثِيَن َوٱۡلَخبِيثُ  ﴿ ا يَقُولُونَۖ ٱۡلَخبِيثَٰ ُءوَن ِممَّ ٓئَِك ُمبَرَّ ِتو أُْولَٰ ُت لِلطَّيِّبِيَن َوٱلطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَٰ ِتۖ َوٱلطَّيِّبَٰ  لَهُم وَن لِۡلَخبِيثَٰ
ۡغفَِرةٞ   ﴾  ۲٦َوِرۡزٞق َكِريٞم  مَّ

 
 .اآلية –( الخبيثات للخبيثين )  :قوله تعالى

الخبيث�ات للخبيث�ين ﴿:الرحمن بن زيد بن أسلم في قول�ه عبد عنوأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات (گ )   ]ك[ .769
(فبرأها هللا من ذلك،نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية «: قالـ اآلية ﴾

1806F

1807«. 
الخبيث�ات للخبيث�ين  :(نزل�ت  «ق�ال: وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عب�اس (گ )  ]ك[ .770

(من البهتان قالواما  �النبي  في زوج قالواـ اآلية للذين )
1807F

1808(«. 
أرس��ل ،لم��ا خ��اض الن��اس ف��ي أم��ر عائشة:«ق��ال حك��م ب��ن عتيب��ة ع��ن الوأخ��رج الطبران��ي (گ )   ]ك[ .771

ال أعتذر بشيء حتى ينزل عذري من قالت ف ؟يا عائشة ما يقول الناس: «قال ف إلى عائشة �رسول هللا 
(الخبيث��ات للخبيث��ين ﴿:م ق��رأ حت��ى بل��غث،فأنزل هللا فيه��ا خم��س عش��رة آي��ة م��ن س��ورة الن�ور،الس�ماء

1808F

ـ ﴾��)1809
 مرسل صحيح اإلسناد  .»اآلية

 
 ]تعليق[
وه�ذه اآلث�ار يق�وي بعض�ها بعض�اً ،وهذه اآلية متصلة بما قبلها،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 على أربعة أقوال:﴾الخبيثات للخبيثين﴿ى وقد اختلف أهل التفسير في معن،المؤمنين عائشة أم أن سبب نزول هذه اآلية في 
 .والكلمات الطيبات ال يتكلم بها إال الطيبون من الرجال والنساء،الكلمات الخبيثات ال يتكلم بها إال الخبيث من الرجال والنساء :أحدها

ف��ي حقه��م إال ق��ال ص��لح أن يفأما الطيب��ات والطيب��ون ف��ال ي،الكلم��ات الخبيث��ات إنم��ا تلص��ق ب��الخبيثين م��ن الرج��ال والنس��اء :والث��اني
 .الطيبات
 .الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال :والثالث
(والخبيثون من الناس للخبيثات من األعمال،الخبيثات من األعمال للخبيثين من الناس :والرابع

1809F

1810(. 
 اآلية وهللا تعالى أعلم. وكلها مندرج تحد عموم،قلت: وكل هذه المعاني صحيحة 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي الخبيث����ات م����ن النس����اء للخبيث����ين م����ن  ﴾والطيب����ات للطيب����ين والطيب����ون للطيب����ات ،الخبيث����ات للخبيث����ين والخبيث����ون للخبيثات ﴿

لرج�ال للطيب�ات والطيبون م�ن ا،وكذلك الطيبات من النس�اء للطيب�ين م�ن الرج�ال،والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء،الرجال
وم�ا ك�ان هللا ليجعله�ا زوج�ة ألح�ب ،وهذا كالدليل على براءة عائشة ألنها زوج�ة أش�رف رس�ول وأك�رم مخل�وق عل�ى هللا،من النساء

 لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة،عباده
 نالفضالء منزهون مما تقوله أهل اإلفك في حقهم من الكذب والبهتا أولئكأي  ﴾مبرءون مما يقولون  أولئك ﴿

_______________ 
 )82/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1805( 
 )250/ 2فوة التفاسير ـ للصابونى (ص)1806( 
 )مرسل. 240ح( 156/23المعجم الكبير  108/18تفسير الطبري )1807(
 ضعيف. 250ح  159/23المعجم الكبير )1808(
 )مرسل251ح( 160/23المعجم الكبير )1809(
 )26/ 6زاد المسير ()1810( 



)314( 
وفيه وع�د ب�أن  :ابن كثيرقال ،ورزق كريم في جنات النعيم،اى لهم على ما نالهم من األذى مغفرة لذنوبهم﴾لهم مغفرة ورزق كريم  ﴿

(في الجنة �تكون زوجة رسول هللا 
1810F

1811(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَۡدُخلُوْا بُيُوتًا َغۡيَر بُيُوتُِكۡم َحتَّٰى تَۡستَۡأنِسُ  ﴿ لُِكۡم َخۡيرٞ وْا يَٰ لَُّكۡم لََعلَُّكۡم  َوتَُسلُِّموْا َعلَٰىٓ أَۡهلِهَاو َذٰ
 ﴾  ۲۷كَُّروَن تَذَ 

 
 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا  :(قوله تعالى   

ي�ا رس�ول هللا إن�ي قالت:ج�اءت ام�رأة م�ن األنص�ار ف :«عدي بن ثابت  أخرج الفريابي وابن جريرعن .772
ال أحب أن يراني عليها أحد وإنه ال ي�زال ي�دخل عل�ي رج�ل م�ن أهل�ي وأن�ا عل�ى  على حالأكون في بيتي 

ـ ﴾��ي��ا أيه��ا ال��ذين آمن��وا ال ت��دخلوا بيوت��ا غي��ر بي��وتكم حت��ى تستأنس��وا  ﴿:فنزل��ت ؟فكيف أص��نع،تل��ك الح��ال
(اآلية

1811F

1812(«. 
أب�و بك�ر: ي�ا ال ق�لم�ا نزل�ت آي�ة االس�تئذان ف�ي البي�وت  :«ق�ال أخرج ابن أبي ح�اتم ع�ن مقات�ل ب�ن حي�ان  .773

فكي��ف بتج��ار ق��ريش ال��ذين يختلف��ون ب��ين مك��ة والمدين��ة والش��ام وله��م بي��وت معلوم��ة عل��ى  رس��ول هللا
ل��يس عل��يكم جن��اح أن ت��دخلوا بيوت��ا غي��ر  ﴿:فنزل��ت ؟فكي��ف يس��تأذنون يس��لمون ول��يس فيه��ا س��كان،الطريق
(مسكونة

1812F

 .»ـ اآلية ﴾)1813
 
 ]تعليق[
ل�يس عل�يكم  ﴿وآخ�ر ف�ي س�بب ن�زول قول�ه تع�الى  ﴾ ال ت�دخلوا بيوت�اً  ﴿قوله تعالى  ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً في سبب نزول 

 .﴾جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونه
 .وكال األثرين مرسلين واآلية دالة على حكم االستئذان على العموم وإن كانت وردت على سبب فحكما عام 
 

 [تفسير مختصر لآليتين]
وكان طري�ق ه�ذا اإلته�ام ،وش�دد العق�اب في�ه،لم�ا ح�ذر تع�الى م�ن ق�ذف المحصنات ﴾بيوتا غير بي�وتكم  يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا﴿

فأمر باإلستئذان قبل ،أرشد تعالى إلى اآلداب الشرعية في دخول البيوت،ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات،مخالطة الرجال للنساء
 .الدخول وبالتسليم بعده

 .أي ال تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل ﴾هلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أ ﴿
 .أي ذلك اإلستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة ﴾ذلكم خير لكم  ﴿
(أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه اآلداب الرشيدة ﴾لعلكم تذكرون  ﴿

1813F

1814(. 
 .أي ليس عليكم إثم وحرج ﴾ليس عليكم جناح  ﴿
 :مجاه�دق�ال ،كالرباطات والفنادق والخانات،أي أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا ال تختص بسكنى أحد ﴾تا غير مسكونة أن تدخلوا بيو﴿

 .بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل،هي الفنادق التي في طرق السابلة ال يسكنها أحد
 .وإيواء األمتعة والرحال،الحر كاإلستظالل من،حاجة من الحاجات أوأي فيها منفعة لكم  ﴾فيها متاع لكم  ﴿
وه�ذا وعي�د لم�ن  :اب�و الس�عودقال ،أي يعل�م م�ا تظه�رون وم�ا تس�رون ف�ي نفوس�كم فيج�ازيكم علي�ه﴾وهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴿

(إطالع على عورات أو،يدخل مدخال لفساد
1814F

1815(. 
 

ِرِهنَّ َويَۡحفَۡظنَ  ﴿ ِت يَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصٰ ُروَجهُنَّ َوَال يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ إِالَّ َما ظَهََر ِمۡنهَۖا َوۡليَۡضِرۡبَن فُ  َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنَٰ
أَۡبنَآِء  أوۡ أَۡبنَآئِِهنَّ  أوۡ َءابَآِء بُُعولَتِِهنَّ  أوۡ َءابَآئِِهنَّ  أوۡ لِبُُعولَتِِهنَّ  بُِخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجيُوبِِهنَّۖ َوَال يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ إِالَّ 

نِِهنَّ  أوۡ ُعولَتِِهنَّ بُ  نِِهنَّ  أوۡ إِۡخَوٰ تِِهنَّ  أوۡ بَنِٓي إِۡخَوٰ نُهُنَّ  أوۡ نَِسآئِِهنَّ  أوۡ بَنِٓي أََخَوٰ بِِعيَن َغۡيِر أُْولِي  أوَما َملََكۡت أَۡيَمٰ ٱلتَّٰ
َجاِل  ۡربَِة ِمَن ٱلرِّ ِت ٱلنِّ  أوٱۡإلِ َسآِءۖ َوَال يَۡضِرۡبَن بِأَۡرُجلِِهنَّ لِيُۡعلََم َما يُۡخفِيَن ِمن ٱلطِّۡفِل ٱلَِّذيَن لَۡم يَۡظهَُروْا َعلَٰى َعۡوَرٰ

ِ َجِميًعا أَيُّهَ ٱۡلُمۡؤِمنُوَن لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن   ﴾  ۳۱ِزينَتِِهنَّو َوتُوبُٓوْا إِلَى ٱلَّ
 

 .ـ اآلية)وقل للمؤمنات  :(قوله تعالى   
ابر بن عبد هللا حدث أن أس�ماء بن�ت مرث�د كان�ت ف�ي بلغنا أن ج :«قال أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل  .774

فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعن�ي الخالخ�ل وتب�دو ص�دورهن ،نخل لها

_______________ 
 )250/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1811( 
 د في إسناده أشعث بن سوار تقدم وسنيد تقدم أيضاضعيف اإلسنا 110/18تفسير الطبري )1812(
 مرسل وإسناده لين 2570/8تفسير ابن أبي حاتم )1813(
 )251/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1814( 
 )251/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1815( 



)315( 

 

(ـ اآلية﴾وقل للمؤمنات ﴿:ما أقبح هذا فأنزل هللا في ذلك :أسماءقالت وذوائبهن ف
1815F

1816(«. 
(صرتين من فضة واتخ�ذت جزع�اأن امرأة اتخذت  :«وأخرج ابن جرير عنحضرمي  .775

1816F

فم�رت عل�ى ،)1817
 .»)1817F1818(﴾وال يضربن بأرجلهن ﴿:فأنزل هللا،قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت

 
 ]تعليق[
وهما مرس�الن والظ�اهر أن اآلي�ة نزل�ت مبني�ة لحك�م غ�ض البص�ر ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين لسبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

فبين حكم إبداء الزينة للنساء ،وذكر النساء منفردات ألن هللا تعالى خصهن بأحكام غير التي للرجال،رجالللنساء بعد ما تقدم حكمه لل
 وعلى من تجوز أن تظهر عليه إلى غير ذلك من األحكام.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ظ�ر إل�ى م�ا ال يح�ل أي وقل أيض�ا للمؤمن�ات يكفف�ن أبص�ارهن ع�ن الن ﴾وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴿

أكد تعالى األمر للمؤمن�ات بغ�ض البص�ر وحف�ظ  :المفسرونقال ،وعن كشف العورات،ويحفظن فروجهن عن الزنى،لهن النظر إليه
 : قالف،بالنهي عن إبداء الزينة إال للمحارم واألقرباء،وزادهن في التكليف على الرجال،الفروج

أي ال  :اب�ن كثي�رقال ،يكشفن زينتهن لألجانب إال ما ظهر منها بدون قصد وال نية سيئةأي وال ﴾وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها  ﴿
الخ��اتم  :فزين��ة ال يراه��ا إال ال��زوج :الزين��ة زينت��ان :اب��ن مس��عودق��ال كم��ا ،يظه��رن ش��يئا م��ن الزين��ة لألجان��ب إال م��ا ال يمك��ن إخفاؤه

واألظه�ر  :البيض�اويق�ال ،اد به الوجه والكفان فإنهما ليس�ا بعورةالمر :وزينة يراها األجانب وهي الظاهر من الثياب وقيل،والسوار
كالمعالجة ،ال يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إال لضرورة،فإن كل بدن الحرة عورة،ان هذا في الصالة ال في النظر

 .وتحمل الشهادة
لئال يب���دو ش��يء م��ن النح���ر ،عل��ى ص��دورهن وليلق��ين الخم���ار وه��و (غط��اء ال���رأس ) أي ﴾وليض��ربن بخم��رهن عل���ى جي��وبهن ﴿

( ي�رحم هللا النس�اء المه�اجرات األول  قال�ت:عن عائشة رضي هللا عنها أنه�ا ،وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر،والصدر
كم�ا  -ي�ة كان�ت الم�رأة ف�ي الجاهل :المفس�رونق�ال لما أنزل هللا [ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ] شققن مروطهن فاختمرن به�ا ) 

وربما أظه��رت مف��اتن جس��مها ،حاس��رة ال��ذراعين،بادية النحر،تم��ر ب��ين الرج��ال مكش��وفة الص��در -ه��ي الي��وم ف��ي الجاهلي��ة الحديث��ة 
فأمرت المؤمن�ات ب�أن يلقينه�ا م�ن ،فتبق�ى ص�دورهن مكش�وفة عاري�ة،وكن يسدلن الخمر من ورائهن،وذوائب شعرها لتغري الرجال

 .ر األشرارويدفعن عنهن ش،أمامهن حتى تستر
 .إال ألزواجهن،التي حرم هللا كشفها،أي وال يظهرن زينتهن الخفية ﴾وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن  ﴿
ف�إن األب يص�ون ع�رض ،وه�و الع�م أب�و ال�زوج فإنهم�ا م�ن المحارم،آب�اء أزواجهن أوآلب�ائهن  أوأي  ﴾آباء بع�ولتهن  أوآبائهن  أو ﴿

  :سبحانهقال ثم عدد تعالى بقية المحارم ف،يسوءهووالد الزوج يحفط على ابنه ما ،ابنته
وأبن��اء ،واإلخوة،وأبن��اء األزواج،ف��ذكر تع��الى األبناء ﴾بن��ي أخ��واتهن  أوبن��ي إخ��وانهن  أوإخ��وانهن  أو،أبن��اء بع��ولتهن أوأبن��ائهن  أو﴿

لطب��اع م��ن النف��رة م��ن مماس��ة لم��ا جب��ل هللا ف��ي ا،وكلهم م��ن المح��ارم ال��ذين يح��رم عل��ى الم��رأة ال��زواج بهم،وأبن��اء األخ��وات،اإلخوة
 .القريبات ونكاحهن

وليس ،ليس المشركات م�ن نس�ائهن،المراد نساؤهن المسلمات :مجاهدقال ،وخرج بذلك النساء الكافرات،أي المسلمات ﴾نسائهن  أو ﴿
مختصر  (نصرانية  أووال تبدي زينتها أمام يهودية ،هن المسلمات :ابن عباسقال و،يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة

جميع النس�اء ف�إنهن س�واء ف�ي ،وقي�ل الم�راد بالنس�اء :الفخر الرازيقال ،ابن كثير وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات
 م.وهللا اعل،القول األول اظهرو :ىأقو،السلف محمول على االستحبابوقول ،حل نظر بعضهن إلى بعض

وإن ،فيجوز له�ا أن تظه�ر زينته�ا له�ا،يعن�ي م�ن نس�اء المش�ركين :اب�ن جري�رقال ،م�اء المش�ركاتأي من اإل ﴾ما ملكت أيمانهن  أو ﴿
 .كانت مشركة ألنها أمتها

والمغفلين ،كالبله والحمق�ى،أي الخ�دام غي�ر أول�ي المي�ل والش�هوة والحاج�ة إل�ى النس�اء ﴾التابعين غير أول�ي اإلرب�ة م�ن الرج�ال  أو ﴿
 .وال يهمه إال بطنه،وال يريد النساء،هو األبله الذي يريد الطعام :مجاهدقال ،شيئا الذين ال يدركون من أمور النكاح

أي األطف��ال الص��غار ال��ذين ل��م يبلغ��وا ح��د الش��هوة،وال يعرف��ون أم��ور الجم��اع  ﴾أو الطف��ل ال��ذين ل��م يظه��روا عل��ى ع��ورات النس��اء  ﴿
 .لصغرهم،فال حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم

فيطمع ،ل�ئال يس�مع الرج�ال ص�وت الخلخ�ال،األرضأي وال يض�ربن ب�أرجلهن ﴾ل�يعلم م�ا يخف�ين م�ن زين�تهن وال يضربن بأرجلهن ﴿
فنهى هللا تعالى ع�ن ذل�ك ألن�ه ،كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها :ابن عباسقال ،الذي في قلبه مرض

 .من عمل الشيطان
والكف ع���ن ،أي ارجع���وا أيه���ا المؤمن���ون إل���ى ربك���م بإمتث���ال الطاع���ات ﴾لك���م تفلح���ون وتوب���وا إل���ى هللا جميع���ا أي���ه المؤمن���ون لع ﴿

( لتنالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين،الشهوات
1818F

1819(. 
 

ُ ِمن فَۡضلِِهۦۗ َوٱلَِّذيَن يَۡبتَُغوَن ٱۡلِكتَٰ  ﴿ نُُكۡم فََكاتِبُوهُۡم َب ِممَّ َوۡليَۡستَۡعفِِف ٱلَِّذيَن َال يَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّٰى يُۡغنِيَهُُم ٱلَّ ا َملََكۡت أَۡيَمٰ
اِل ٱإِۡن َعلِۡمتُۡم فِيِهۡم َخۡيرٗ  ن مَّ نٗ ۖا َوَءاتُوهُم مِّ تُِكۡم َعلَى ٱۡلبَِغآِء إِۡن أََرۡدَن تََحصُّ ِ ٱلَِّذٓي َءاتَٰٮُكۡمو َوَال تُۡكِرهُوْا فَتَيَٰ ا لَّ

_______________ 
 منقطع اإلسناد 2573/8تفسير ابن أبي حاتم  )1816(
 44  1ياض وسواد تشبه به األعين مختار الصحاح/[الَجْزُع ] الخرز اليماني: وهو الذي فيه ب)1817(
 في إسناده حضرمي بن الحق مجهول. 124/18تفسير الطبري )1818(
 )253/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1819( 



)316( 
ۡنيَاو َوَمن يُ لِّ  ِهِهنَّ َغفُورٞ تَۡبتَُغوْا َعَرَض ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ َ ِمۢن بَۡعِد إِۡكَرٰ ِحيٞم  ۡكِرههُّنَّ فَإِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۳۳رَّ

 
 .ـ اآلية)والذين يبتغون الكتاب  :(قوله تعالى  

كنت مملوك�اً لحويط�ب  :«قال  عن أبيه هللا  بن صبيح  عن عبدأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة  .776
(ـ اآلية)لذين يبتغون الكتاب وا :(فنزلت،فسألته الكتابة فأبى،بن عبد العزى

1819F

1820(«. 
 ـ اآلية.)وال تكرهوا فتياتكم  :(قوله تعالى    

ك�ان عب�د هللا ب�ن أب�ي يق�ول لجاري�ة ل�ه:  :«ق�ال ب�ن عب�د هللا  ع�ن ج�ابرأخرج مسلم من طري�ق أب�ي س�فيان  .777
(اآلية ﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴿:فأنزل هللا،اذهبي فأبغينا شيئاً 

1820F

1821(«. 
له�ا أميم�ة، فك�ان ق�ال لها مسيكة وأخرى يقال أن جارية لعبد هللا بن أبي ي :«من هذا الطريق وأخرج أيضا  .778

 .»ـ اآلية﴾وال تكرهوا فتياتكم  ﴿:فأنزل هللا �فشكيا ذلك إلى النبي ،يريدهما على الزنا
أن س�يدي  قالت:ف،كان�ت مس�يكة ل�بعض األنص�ار« :ق�ال عن جابروأخرج الحاكم من طريق أبي الزبير .779

(ـ اآلية﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  ﴿:فنزلت،ني على البغاءيكره
1821F

1822(«. 
كانت لعبد هللا بن أبي جارية تزني في  «: قالعباس  عن ابنوأخرج البزار والطبراني بسند صحيح    .780

(ـ اآلية﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴿:فنزلت،ال وهللا ال أزني أبداً  قالت:فلما حرم الزنا ،الجاهلية
1822F

1823(«. 
(عن أنسوأخرج البزار بسند ضعيف  .781

1823F

 وسمى الجارية معاذة.  .نحوه )1824
أن عبد هللا بن أبي كان�ت ل�ه  :« عن عكرمةو بن دينارعن عمر وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان  .782

وإن ك�ان ،إحداهما:إن كان خيراً فقد اس�تكثرت من�هقالت فكان يكرههما على الزنا ف،أمتان مسيكة ومعاذة
(ـ اآلية﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  ﴿:نبغي أن أدعه، فأنزل هللاغير ذلك فإنه ي

1824F

1825(«. 
 ] تعليق[
واآلية فيها األم�ر بالمكاتب�ة .وفي إسناده ضعف﴾والذين يبتغون الكتاب ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في قوله تعالى  

فيوفي�ه ،د من سيده العتق فيوافقه على أن يدفع له قدراً من المالوالمكاتبة هي أن يطلب العب،وهي عند العلماء لآلستحباب ال للوجوب
 دفعة واحدة.  أوإما منجماً يعنى مقسطاً 

وهي آثار صحيحة في أنها نزلت في عب�د هللا ﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴿ثم ذكر رحمه هللا عدة آثار في قوله تعالى  
فحرم هللا تع�الى ،على ع�ادة أه�ل الجاهلي�ة،هما على البغاء يعن�ى الزن�ا م�ن أج�ل الم�الاثنين يكر أوعنده جارية  كانبن أبي المنافق و
 فال يجوز للسيد أن يكره جاريته على البغاء من أجل المال وهللا تعالى أعلم. ،وجاء األمر عاماً لجميع المسلمين،ذلك في اإلسالم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي والذين يريدون أن يتحرروا من (رق العبودية) بمكاتبة أسيادهم من العبيد واألرقاء ﴾م والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك ﴿
 .ليصيروا أحرارا،إن عرفتم منهم األمانة والديانة،أي فكاتبوهم على قدر من المال﴾فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا  ﴿
 .زق ليكون لهم عونا على فكاك أنفسهمأي أعطوهم مما أعطاكم هللا من الر﴾وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم ﴿
 .أي ال تجبروا إماءكم على الزنى﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴿
وإنما ه����و لبي����ان فظاع����ة األم����ر ،الش����رط أووليس ه����ذا للقي����د ،أي إن أردن التعف����ف ع����ن مقارف����ة الفاحش����ة﴾إن أردن تحص����نا ﴿

 .فذلك منتهى الخسة والدناءة منه،ا بالزنى وتمتنع وتريد العفةأما أن يأمره،فاألصل في المملوكة ان يحصنها سيدها،وشناعته
 .وتحصلوا على المال بطريق الفاحشة والرذيلة،أي ألجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل ﴾لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ﴿
ال يؤاخ�ذهن ،رح�يم به�ن،ر لهنأي وم�ن يجب�رهن عل�ى الزن�ى ف�إن هللا غف�و ﴾ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غف�ور رح�يم  ﴿

(وسينتقم ممن أكرههن أشد انتقام،ألنهن أكرهن عليه،بالزنى
1825F

1826(. 
 

ِ َوَرُسولِهِۦ لِيَۡحُكَم بَۡينَهُۡم إَِذا فَِريقٞ  ﴿ ۡعِرُضوَن  َوإَِذا ُدُعٓوْا إِلَى ٱلَّ ۡنهُم مُّ  ﴾  ٤۸مِّ
   

 .ـ اآلية)وإذا دعوا  :(قوله تعالى
وه�و  �كان الرجل إذا كان بينه وبين الرج�ل منازع�ة ف�دعي إل�ى النب�ي  «: قالالحسن  أخرج ابن أبي حاتم من مرسل .783

انطلق إلى فالن ف�أنزل : قالأعرض ف �وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي ،سيقضي له بالحق �محق أذعنوعلم أن النبي 

_______________ 
 المحقق: السيد هاشم الندوي لمؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري  318/4التاريخ الكبير للبخاري  )1820(

 نفس الطريق ذكره صاحب اإلصابة وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.وابن السكن من  9عدد األجزاء: 
 )2304ح( 199/4) مسند أبي يعلى 15569ح(9/8)سنن البيهقي الكبرى 2320ح( 2320/4صحيح مسلم )1821(
)إس�ناده ص�حيح. ق�ال اإلم�ام 11365ح( 6:/419)وقال: صحيح على شرط مسلم سنن النسائي الكبرى ص 2840ح( 229/2) المستدرك 2311ح(294/2سنن أبي داود )1822(

 فذكره--أنا الحسن بن محمد نا حجاج عن بن جريو قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول النسائي 
سليمان بن داود ثنا سليمان )سنده صحيحقال حدثنا إبراهيم بن نائلة األصبهاني ويوسف القاضي قاال ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا 11747ح( 284/11المعجم الكبير )1823(

 به--بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس
 مسند البزار قال الهيثمي: في إسناده محمد بن الحجاج اللخمي كذاب وذكر إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره)1824(
 منقطع 133/18تفسير الطبري )1825(
 )253/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1826( 



)317( 

 

(ـ اآلية﴾وإذا دعوا إلى هللا ورسوله ﴿:هللا
1826F

1827(«. 
 ]تعليق[
وأن ،أن ه�ذا الرج�ل م�ن اليه�ود الرواياتوقد جاء في بعض . أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا 

سيقض�ي ب�الحق فل�ذلك  �وذلك إذا ك�ان علي�ه الح�ق ألن�ه يعل�م عل�م اليق�ين أن النب�ي  ،الذي أراد أن يتحاكم إليه هو كعب بن األشرف
 .أعرض إلى الباطل

ها وغيره فكل واحد يدعى إل�ى هللا ورس�وله للحك�م ف�ال ب�د ل�ه م�ن التس�ليم لقض�اء هللا وهذا اآلية تشمل من كان سبباً لنزول 
 ورسوله وبال التوفيق.

 
  ]تفسير مختصر لآلية[
 .حكم رسوله أوأي وإذا دعوا إلى حكم هللا  ﴾وإذا دعوا إلى هللا ورسوله ليحكم بينهم ﴿
 .إلى مجلس الرسول أي استنكفوا وأعرضوا عن الحضور ﴾إذا فريق منهم معرضون ﴿
لعلمهم أن�ه علي�ه الس�الم ،أي وإن كان الحق بجانبهم ج�اءوا إل�ى رس�ول هللا ط�ائعين منق�ادين ﴾وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين  ﴿

وأذعن�وا ،عدلوا ع�ن اإلعراض،أما إذا عرفوه ألنفسهم ؟متى عرفوا أن الحق لغيرهم،نبه تعالى على أنهم إنما يعرضون،يحكم بالحق
 .ذل الرضا والقبولبب
 ؟شكوا في نبوته عليه السالم أم  ؟أي هل في قلوبهم نفاق ﴾ارتابوا  أم أفي قلوبهم مرض  ﴿
واإلس��تفهام للمبالغ��ة ف��ي الت��وبيخ ،يخ��افون أن يظلمه��م رس��ول هللا ف��ي الحكم أم أي  ﴾يخ��افون أن يحي��ف هللا عل��يهم ورس��وله  أم  ﴿

 .؟تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهرألست من القوم الذين  :كقول الشاعر،والذم
(أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد إلعراضهم عن حكم رسول هللا﴾هم الظالمون  أولئكبل  ﴿

1827F

1828(. 
 

ِت لَيَۡستَۡخلِفَنَّهُۡم فِي ٱۡألَۡرِض َكَما ٱۡستَۡخلَ  ﴿ لَِحٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ِمنُكۡم َوَعِملُوْا ٱلصَّٰ نَنَّ َوَعَد ٱلَّ َف ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلِِهۡم َولَيَُمكِّ
ۢن بَۡعِد َخۡوفِِهۡم أَۡمنٗ  لَهُۡم ِدينَهُُم ٱلَِّذي ٱۡرتََضىٰ  لَنَّهُم مِّ لَِك  ٴٗ بِي َشيۡ او يَۡعبُُدونَنِي َال يُۡشِرُكوَن لَهُۡم َولَيُبَدِّ او َوَمن َكفََر بَۡعَد َذٰ

ِسقُوَن  ٓئَِك هُُم ٱۡلفَٰ  ﴾ ٥٥فَأُْولَٰ
 

 ـ اآلية.)وعد هللا  الذين آمنوا  :(قوله تعالى   
وأص�حابه المدين�ة  �لم�ا ق�دم رس�ول هللا  :«ق�ال بن كع�ب  عن أبيأخرج الحاكم وصححه والطبراني  .784

وكانوا ال يبيت���ون اال بالس���الح وال يص���بحون إال ،ع���ن ق���وس واح���دةوآوته���م األنص���ار رم���تهم الع���رب 
وعد هللا الذين آمنوا منكم  ﴿:فنزلت،طمئنين ال نخاف إال هللاترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مقالوا: ف،فيه

(ـ  اآلية﴾
1828F

1829(«. 
(فينا نزلت هذه اآلية ونحن في خوف شديد :«قال براء عن الوأخرج ابن أبي حاتم  .785

1829F

1830(«. 
 
 ]تعليق[
م هللا فوع�ده،م�ن الخوف �وهما يدالن عل�ى م�ا ك�ان علي�ه ص�حابة النب�ي  ،ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

الَّ�ِذيَن آَمنُ�وْا َولَ�ْم  ﴿تع�الى ق�ال وذل�ك كم�ا ،الوعد ليس خاصاً بهم بل ه�و ع�ام ف�ي ك�ل م�ن آم�ن ب�ال تعالى،تعالى بأن يبدل خوفهم آمناً 
ْهتَُدونَ  أولئكيَْلبُِسوْا إِيَمانَهُم بِظُْلٍم   .])82األنعام([﴾لَهُُم األَْمُن َوهُم مُّ

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي وعد هللا المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح﴾الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد هللا ﴿
وأن يجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيه�ا تص�رف ،األرضأي وعدهم بميراث  ﴾كما استخلف الذين من قبلهم  األرضليستخلفنهم في  ﴿

ومغاربه�ا له�ذه  األرضوه�ذا وع�د ظه�ر ص�دقه بف�تح مش�ارق ،هم فملكه�م دي�ار الكفاركما استخلف المؤمنين ق�بل،الملوك في ممالكهم
 .وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها "،فرأيت مشارقها ومغاربها،األرض" إن هللا زوى لي  : �قال وفي الحديث بشارة كذلك فقد ،األمة

(الذي ارتضاه لهم عزيزا مكينا عاليا على كل األديان - اإلسالم -أي وليجعلن دينهم ﴾وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم  ﴿
1830F

1831(. 
[  :كقوله س�بحانه،إل�ى األم�ن واإلس�تقرار،أي وليغي�رن ح�الهم الت�ي ك�انوا عليه�ا م�ن الخ�وف والفزع﴾وليبدلنهم من بعد خ�وفهم أمن�ا ﴿

 .وآمنهم من خوف ]
أي يوح��دونني ويخلص��ون ل��ي ،األرضلإلس��تخالف ف��ي اس��تئناف بطري��ق الثن��اء عل��يهم كالتعلي��ل  ﴾يعب��دونني ال يش��ركون ب��ي ش��يئا ﴿

 .ال يعبدون إلها غيري،العبادة
 

_______________ 
 مرسل. 2622/8أبي حاتم  تفسير ابن )1827(
 )259/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1828( 
)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه قلت إسناد صحيحقال حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا أب�و س�عيد محم�د ب�ن ش�اذان ح�دثني أحم�د ب�ن 3512ح( 435/2المستدرك )1829(

 به.—ن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعبسعيد الدارمي حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي ع
 423/2وفي إسناده محمد بن أبي حماد وهو محمد بن حميد الرازي تقدم أنه ضعيف وانظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطبيب  2628/8تفسير ابن أبي حاتم  )1830(
 )260/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1831( 



)318( 
 َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم أَن تَۡأُكلُوْا ِمۢن َوَال َعلَى ٱۡلَمِريِض َحَرٞج َوَال  َعلَى ٱۡألَۡعَرِج َحَرجٞ لَّۡيَس َعلَى ٱۡألَۡعَمٰى َحَرٞج َوَال  ﴿

تُِكۡم  أوۡ بُيُوِت َءابَآئُِكۡم  أوۡ بُيُوتُِكۡم  هَٰ نُِكۡم  أوۡ بُيُوِت أُمَّ تُِكۡم  أوۡ بُيُوِت إِۡخَوٰ ِمُكۡم  أوۡ بُيُوِت أََخَوٰ بُيُوِت  أوۡ بُيُوِت أَۡعَمٰ
تُِكۡم  لُِكۡم  أوۡ َعمَّٰ تُِكۡم  أوۡ بُيُوِت أَۡخَوٰ لَٰ فَاتَِحهُۥٓ  أوۡ بُيُوِت َخٰ ن تَۡأُكلُوْا َجِميًعا َصِديقُِكۡمو لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أَ  أوۡ َما َملَۡكتُم مَّ

ۡن ِعنِد ٱ َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم تَِحيَّةٗ ا فََسلُِّموْا او فَإَِذا َدَخۡلتُم بُيُوتٗ أَۡشتَاتٗ  أوۡ  َرَكةٗ مِّ ِ ُمبَٰ ِت لََعلَُّكۡم كَ  طَيِّبَٗةو  لَّ ُ لَُكُم ٱۡألٓيَٰ لَِك يُبَيُِّن ٱلَّ َذٰ
 ﴾   ٦۱تَۡعقِلُوَن 
 

 .ـ اآلية)عمى ليس على األ :(قوله تعالى  
ك��ان الرج��ل ي��ذهب ب��األعمى  :«ق��ال  ع��ن مجاه��د أب��ي نج��يح  عن اب��نعب��د ال��رزاق أخبرن��ا معم��رق��ال  .786

فكانت الزمن�ى ،بي�ت خالت�ه أوبي�ت عمت�ه  أوبيت أخت�ه  أوبيت أخيه  أوواألعرج والمريض إلى بيت أبيه 
ل�يس عل�ى  ﴿:رخصة له�م إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه اآلية:يتحرجون من ذلك يقولون

(ـ اآلية﴾األعمى حرج 
1831F

1832(«. 
ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا ال ت�أكلوا أم�والكم بي�نكم  ﴿:لم�ا أن�زل هللا «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  .787

فال يح�ل ،والطع�ام م�ن أفض�ل األم�وال،إن هللا نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل :المسلمونقال  ﴾بالباطل 
أوم�ا ملك�تم  ﴿:إلى قول�ه ﴾ليس على األعمى حرج  ﴿:فنزل عن ذلكفكف الناس ،عند أحدألحد منا أن يأكل 

(ـ اآلية﴾مفاتحه
1832F

1833(«. 
ال يخ�الطهم ف�ي طع�امهم أعم�ى  �كان أهل المدينة قبل أن يبعث النب�ي  :«قال  عن الضحاكوأخرج    .788

م��ا يس��توفي ألن األعم��ى ال يبص��ر طي��ب الطع��ام والم��ريض ال يس��توفي الطع��ام ك،وال أع��رجوال م��ريض 
(فنزلت رخصة في مؤاكلتهم ،الصحيح واألعرج ال يستطيع المزاحمة على الطعام

1833F

1834(«. 
(واألعرج فنزلت كانوا يتقون أن يأكلوا مع األعمى  :«قال وأخرج عنمقسم  .789

1834F

1835(«. 
فخل�ف عل�ى ،�مع رسول هللا  خرج الحارث غازياً  «قال: ابن عباس  وأخرج الثعلبي في تفسيره عن .790

(فنزلت ،فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهوداً ،دأهله خالد بن زي
1835F

1836(«. 
 .ـ اآلية﴾ليس عليكم جناح  ﴿:قوله تعالى   
 �ك�ان المس�لمون يرغب�ون ف�ي النف�ر م�ع رس�ول هللا « : قال�ت عن عائشةأخرج البزار بسند صحيح  .791

(فيدفعون مفاتحهم إلى زمناهم
1836F

أن�ه ال :ا يقولونوكانو،ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم )1837
م��ا ملك��تم  أو ﴿:ـ  إل��ى قول��ه﴾��ل��يس عل��يكم جن��اح  ﴿:ف��أنزل هللا،يح��ل لن��ا إنه��م أذن��وا عنغي��ر طي��ب نفس

(مفاتحه
1837F

1838(﴾«. 
م��ا ب��ال األعم��ى  ﴾ل��يس عل��ى األعم��ى ح��رج  ﴿:قول��هوأخ��رج اب��ن جري��ر ع��ن الزه��ري أن��ه س��ئل ع��ن  .792

إن المس�لمين ك�انوا إذا غ�زوا : ق�ال أخبرني عبد هللا ب�ن عب�د هللا :«قال ف ؟واألعرج والمريض ذكروا هنا
خلف��وا زمن��اهم وك��انوا ي��دفعون إل��يهم مف��اتيح أب��وابهم ويقول��ون ق��د أحللن��ا لك��م أن ت��أكلوا مم��ا ف��ي بيوتن��ا 

(ال ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه اآلية رخصة لهم :وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون
1838F

1839(«. 
، ف�ي ح�ي م�ن الع�رب ﴾أش�تاتا أوأكلوا جميع�ا ليس عليكم جن�اح أن ت� ﴿ نزلت :« قال عن قتادةوأخرج  .793

(كان الرجل منهم ال يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه
1839F

1840(«. 
كان��ت األنص��ار إذا ن��زل به��م الض��يف ال ي��أكلون حت��ى يأك��ل  «:ق��االوأب��ي ص��الح  ع��ن عكرم��ةوأخ��رج  .794

(فنزلت رخصة لهم ،معهم الضيف
1840F

1841(«. 
 
 ]تعليق[
 .وهي تشتمل على عدة أسباب للنزول،ه هللا تسعة آثار في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحم 
 فنزلت اآلية مبينة للجواز. ،في تحرج الزمنى ـ يعنى المرضى مرض ال يرجى برؤه ـ  أن يأكلوا مع األصحاء :فاألول 
فنزل�ت اآلي�ة مبين�ة له�م أن�ه ،بالباطل تحريم الصحابة على أنفسهم أن يأكلوا عند أحد ظناً أنه من أكل أموال الن�اس :الثاني 
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)319( 

 

 بل هو حالل جائر أن تأكلوا في البيوت المذكروة في اآلية.،ليس من أكل مال الناس بالباطل
في امتناع بعض الصحابة من األنص�ار م�ن األك�ل م�ع المرض�ى والع�رج والعم�ي ظن�اً م�نهم أنه�م بالطع�ام معه�م  :الثالث 

وأن هللا ،فنزلت اآلية مبنية أن ذلك ليس م�ن الظل�م،أن يأخذوا من الطعام كما يأخذ الصحيح سوف يظلمونهم ألن هؤالء ال يستطيعون
 تعالى أباح لهم مخالطتهم.

تحرج خالد بن زيد أن يأكل من طعام رفيقه الحارث وكان قد خ�رج إل�ى الجه�اد فنزل�ت اآلي�ة مبيح�ة ل�ه أن يأك�ل  :الرابع 
 من طعامه.

بعضهم ويعطونهم اإلذن ب�دخول بي�وتهم واألك�ل منه�ا  نحين يذهبون إلى الغزو فيخلفو أنها نزلت في المسلمين :الخامس 
 فنزلت اآلية مبيحة لهم من الطعام..فكره ذلك المخلفون وظنوا أنهم إنما أذنوا لهم من غير طيب نفس،نمن غير إذ

 أوع�ه غي�ره س�واء ك�ان ض�يفاً أن بع�ض الص�حابة ك�ان يك�ره أن يأك�ل وح�ده حت�ى يأك�ل م:أما األثران األخيران فس�ببهما 
 أشتاتاً يعنى متفرقين. أوفنزلت اآلية مبحة لهم أن يأكلو جميعاً .غيره

فهي وإن تعددت األسباب فتأخر سبب النزول حتى وقوع عدة وقائع احت�اج المس�لمون .وهذه اآلثار كلها ليس بينها خالف 
 مهات إلى غير ذلك مما ذكر في اآلية الكريمة وهللا تعالى أعلم.ل في بيوت األباء واألكإلى بيان حكما فنزلت األيات مبيحة األ

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي ل�����يس عل�����ى أه�����ل األع�����ذار ﴾ل�����يس عل�����ى األعم�����ى ح�����رج وال عل�����ى األع�����رج ح�����رج وال عل�����ى الم�����ريض ح�����رج  ﴿

 .لضعفهم وعجزهم،والمريض ) حرج وال إثم في القعود عن الغزو،واألعرج،(األعمى
فيدخل  :البيضاويقال ،أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأكلوا من بيوت أزواجكم وعيالكم ﴾تأكلوا من بيوتكم  وال على أنفسكم أن ﴿

 .وإن ولده من كسبه،إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه :فيها بيوت األوالد ألن بيت الولد كبيته لقوله عليه السالم
بي�وت  أوبي�وت أخ�والكم  أو،بيوت عم�اتكم أوبيوت أعمامكم  أوبيوت أخواتكم  أوبيوت إخوانكم  أوبيوت أمهاتكم  أوبيوت آبائكم  أو﴿

والظاهر أن إباحة األكل ال تتوقف على اإلس�تئذان ألن الع�ادة  :الرازيقال أي ال حرج في األكل من بيوت هؤالء األقارب ﴾خاالتكم 
 .أن هؤالء القوم تطيب أنفسهم بأكل األقارب

ك�ان المس�لمون ي�ذهبون م�ع  :عائش�ةقال�ت ،البيوت التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحه�ا ف�ي غي�اب أهلها أي ﴾ما ملكتم مفاتحه  أو ﴿
إنهم ،إن�ه ال يح�ل لن�ا أن نأك�ل :فكانوا يقول�ون،قد أحللنا لكم األكل منها :رسول هللا في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون

  .ما ملكتم مفاتحه ] أوناء فأنزل هللا [ وإنما نحن أم،أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم
 .إذا دخلت بيت صديقك فال بأس أن تأكل بغير إذنه :قتادةقال ،بيوت أصدقائكم وأصحابكم أوأي ﴾صديقكم  أو ﴿
(متفرقين أوحرج أن تأكلوا مجتمعين  أوأي ليس عليكم إثم  ﴾أشتاتا  أوليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا  ﴿

1841F

1842(.  
  

ِ َوَرُسولِهِۦ َوإَِذا َكانُوْا َمَعهُۥَعلَٰىٓ أَۡمرٖ إِنََّما ٱ ﴿ ِذنُوهُو إِنَّ ٱلَِّذيَن  ٴۡ لَّۡم يَۡذهَبُوْا َحتَّٰى يَۡستَ  َجاِمعٖ  ۡلُمۡؤِمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا بِٱلَّ
ِ َوَرُسولِِهۦو فَإَِذا ٱۡستَ  ٴۡ يَۡستَ  ٓئَِك ٱلَِّذيَن يُۡؤِمنُوَن بِٱلَّ َذنُوَك لِبَۡعِض َشۡأنِِهۡم فَۡأَذن لَِّمن ِشۡئَت ِمۡنهُۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَهُُم  ٴۡ ِذنُونََك أُْولَٰ

َ َغفُورٞ  َو إِنَّ ٱلَّ ِحيٞم  ٱلَّ   ﴾  ٦۲رَّ
 

 .ـ اآلية)إنما المؤمنون  :(قوله تعالى  
لم�ا  :« ق�الواومحم�د ب�ن كع�ب القرظ�ي وغيرهم�ا  ع�ن ع�روةأخرج ابن إسحاق والبيهقي في ال�دالئل  .795

، وأقبل��ت بل��ت ق��ريش ع��ام األح��زاب نزل��وا بمجم��ع األس��يال م��ن روم��ة بئ��ر بالمدين��ة قائ��دها أب��و س��فيانأق
فض�رب الخن�دق عل�ى المدين�ة وعم�ل ،الخبر �وجاء رسول هللا ،غطفان حتى نزلوا بنعمى إلى جانب أحد

ون إل�ى وأبطأ رجال من المن�افقين وجعل�وا ي�أتون بالض�عيف م�ن العم�ل فيتس�لل،فيه وعمل المسلمون فيه
وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي ال ،وال إذن �أهليهم بغيرعلم من رسول هللا 
فأنزل هللا ،ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له وإذا قضى حاجته رجع �بد منها يذكر ذلك لرسول هللا 

إل�ى   ﴾ه وإذا ك�انوا مع�ه عل�ى أم�ر ج�امع إنم�ا الم�ؤمنين ال�ذين آمن�وا ب�ال ورس�ول ﴿:المؤمنين أولئكفي 
(وهللا بكل شيء عليم ﴿:قوله

1842F

1843(﴾«. 
 
 ]تعليق[
عل�ى أم�ر  �وهو يدل عل�ى أن�ه ال يح�ل للم�ؤمنين إذا ك�انوا م�ع النب�ي ،ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 أن يذهبوا بدون استئذان. -نحو الجهاد والخطب والعيدين واإلستسقاء وغيرها من أمور المسلمين -جامع 
وأراد الرج�ل أن يخ�رج م�ن ،إِذا َص�ِعد المنب�ر ي�وم الجمع�ة �ك�ان رس�ول هللا « :المفس�رونق�ال :إلمام ابن الج�وزيا قال 

ف�األمر ،فيعرف أنه إِنما قام ليستأذن في�أذن لم�ن ش�اء منهم،حيث يراه �لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول هللا ،عذر أوالمسجد لحاجة 
 .»ذلك إِليه في

 
 ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 )262/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1842( 
 في إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف مع إرساله 3ج:408قي دالئل النبوة للبيه)1843(



)320( 
 .الذين صدقوا هللا ورسوله تصديقا جازما ال يخالجه شك،أي إنما المؤمنون الكاملون في اإليمان﴾إنما المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله  ﴿
 .فيه مصلحة للمسلمين،أي وإذا كانوا مع الرسول في أمر هام ﴾وإذا كانوا معه على أمر جامع ﴿
فإن ،نزلت هذه اآلية في وقت حفر الخندق :المفسرونقال ،أي لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم ﴾حتى يستاذنوه لم يذهبوا  ﴿

فنزلت تم���دح الم���ؤمنين ،وكان المن���افقون ي���ذهبون بغي���ر إس���تئذان،بع���ض الم���ؤمنين ك���انوا يس���تأذنون ف���ي اإلنص���راف لض���رورة
 .وتعرض بذم المنافقين،الخالصين

أي إن ال��ذين ،ه��ذا توكي��د لم��ا تق��دم ذك��ره تفخيم��ا وتعظيم��ا لش��أن الرس��ول﴾ال��ذين يؤمن��ون ب��ال ورس��وله  أولئ��كونك إن ال��ذين يس��تأذن﴿
ف��إن جع��ل المس��تأذنين ه��م ،أع��اده مؤك��دا عل��ى أس��لوب أبلغ :البيض��اويق��ال ،ه��م المؤمن��ون حقا أولئ��كيس��تأذنونك ي��ا أيه��ا الرس��ول 

 .فيكون مصداقا ودليال على صحة اإليمان،كر لفظ هللا ورسولهوفيه تأكيد لألول بذ،عكس األسلوب األول،المؤمنون
 أي فإذا استأذنك هؤالء المؤمنون لبعض شؤونهم ومهامهم ﴾فإذا استأذنوك لبعض شأنهم  ﴿
 .أي فإسمح لمن أحببت باإلنصراف إن كان فيه حكمة ومصلحة ﴾فأذن لمن شئت منهم  ﴿
 .ألنه تقديم ألمر الدنيا على أمر الدين،فإن اإلستئذان ولو لعذر قصور،المغفرةأي وأدع هللا لهم بالعفو و ﴾واستغفر لهم هللا ﴿
(أي عظيم العفو واسع الرحمة﴾إن هللا غفور رحيم ﴿

1843F

1844(. 
 

ُسولِ الَّ تَۡجَعلُوْا ُدعَ  ﴿ ُ ٱلَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمنكُ او قَۡد يَۡعلَُم ٱبَۡينَُكۡم َكُدَعآِء بَۡعِضُكم بَۡعضٗ  آَء ٱلرَّ او فَۡليَۡحَذِر ٱلَِّذيَن ۡم لَِواذٗ لَّ
 ﴾  ٦۳يُِصيبَهُۡم َعَذاٌب أَلِيٌم  أوۡ أَۡمِرِهۦٓ أَن تُِصيبَهُۡم فِۡتنَةٌ يَُخالِفُوَن َعۡن 

 
 ـ اآلية.)ال تجعلوا  :(قوله تعالى  

ك�انوا يقول�ون: ي�ا محم�د ي�ا أب�ا  «: ق�العب�اس  عن ابنأخرج أبو نعيم في الدالئل من طريق الضحاك  .796
يا نب�ي هللا ي�ا رس�ول هللا : قالواف ﴾ ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً  ﴿:فأنزل هللا،اسمالق

)
1844F

1845(«. 
 
 ]تعليق[
وهو ي��دل عل��ى النه��ي أن يجع��ل داء الرس��ول يعن��ى مخاطبت��ه كمخاطب��ة ،ذك�ر المؤل��ف رحم��ه هللا أث��راً واح��داً هن��ا  

 .مقامه الرفيع فيقولوا يا رسول هللا يا نبي هللافال بد لهم أن يخاطبوه بما يليق ب ،بعضهم بعضاً 
ك�ان المن�افقون تثق�ل عل�يهم  :مقات�لق�ال ﴾قد يعلم هللا الذين يتس�للون م�نكم لواذاً  ﴿اإلمام الفخر الرازي في قوله تعالى قال و 

1845F(اخطبة النبي صلى هللاَّ عليه وسلم يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحابه ويخرجون من غير استئذان وثانيه

1846(. 
فق�د كرم�ه هللا تع�الى ول�م يخاطب�ه ف�ي ،الفعل أوس�واء ف�ي الق�ول  �ففي اآلي�ة وج�وب س�لوك األدب م�ع رس�ول هللا  :قلت 

 صلى هللا عليه وسلم.لقدره  تعظيماً، وهذا دالقرآن باسمه مجر
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
يا نبى  :بل قولوا،ل بإسمه كما ينادي بعضكم بعضا بإسمهأي ال تنادوا الرسو ﴾ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا  ﴿

لما كان التداعي باألسماء على عادة البداوة أم�روا بت�وقير رس�ول هللا  :ابو حيانقال تفخيما لمقامه وتعظيما لشانه! ،ويا رسول هللا،هللا
ق�ال ن أسلم كان يقول يا محمد فنه�وا ع�ن ذل�ك أال ترى إلى بعض جفاة م،يا نبى هللا،نحو يا رسول هللا،ودعائه بأحسن ما يدعى به �

 .أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرفوه :قتادة
يس�تتر بعض�هم ،ويخرج�ون م�ن الجماع�ة ف�ي خفية،أي ق�د عل�م هللا ال�ذين ينس�لون قل�يال قليال ﴾قد يعلم هللا الذين يتسللون م�نكم ل�واذا  ﴿

 .تر هذا بهذا وهذا بهذايست،واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض :الطبرىقال ،ببعض
 .أي فليخف الذين يخالفون أمر الرسول ويتركون سبيله ومنهجه وسنته ﴾فليحذر الذين يخالفون عن أمره  ﴿
(ينالهم عذاب شديد في اآلخرة أو،أي تنزل بهم محنة عظيمة في الدنيا﴾يصيبهم عذاب أليم  أوأن تصيبهم فتنة  ﴿

1846F

1847(. 
 انتهت سورة النور

 
 
 

 قَانِ ۡ◌ ُسوَرةُ الفُر
 
 

لِكَ آَء َجَعَل لََك َخۡيرٗ تَبَاَرَك ٱلَِّذٓي إِن شَ  ﴿ ن َذٰ تٖ  ا مِّ ا  َجنَّٰ ُر َويَۡجَعل لََّك قُُصوَرۢ  ﴾  ۱۰تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا ٱۡألَۡنهَٰ

_______________ 
 )263/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1844( 
 منقطع بين ابن جريو وابن عباس،واإلسناد الثاني أيضا منقطع بين الضحاك وابن عباس 1ج:43دالئل النبوة ألبي نعيم  )1845(
 )425/ 24مفاتيح الغيب ()1846( 
 )263/ 2ى (صفوة التفاسير ـ للصابون)1847( 



)321( 

 

 
 .اآلية –( تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك )  :قوله تعالى

قي�ل للنب�ي :«ق�ال  ع�ن خيثم�ةرير وابن أبي حاتم أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن ج(گ )   ]ك[ .797
وإن ش��ئت ،وخزائنه��ا ال ينقص��ك ذل��ك عن��دنا ش��يئا ف��ي اآلخ��رة األرضإن ش��ئت أعطين��اك مف��اتيح  : �

تبارك الذي شاء جعل لك خيراً من ذلك  ﴿:فنزلت،بل أجمعهما لي في اآلخرةقال: ،جمعتهما لك في اآلخرة
(ـ اآلية﴾

1847F

1848(«. 
 
 ]تعليق[
 وقد تحدثنا عن خصائض السور المكية بما أغنى عن إعادته.،سورة مكيةسورة الفرقان  
 .�وقد ورد تخيير هللا تعالى لنبيه ،بالقويوإسناده ليس ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
ع�ز وج�ل أن يجع�ل ل�ي عرض علي رب�ي : قال �أن رسول هللا ،عن أبي أمامة الباهلي :روى اإلمام البيهقي في الشعب 

وإذا جع���ت تض���رعت إلي���ك ،ف���إذا ش���بعت حم���دتك وش���كرتك،ولك���ن أج���وع يوم���اً وأش���بع يوماً ،فقل���ت ال ي���ا رب،بطح���اء مك���ة ذهباً 
(ودعوتك.

1848F

1849(”. 
 .لربه �وتواضعه ،عند هللا تعالى �وهذا من عظيم مكان النبي  
لم�ا عي�ر المش�ركون رس�ول «: ق�الن عب�اس عن اب.وقد روى في سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه اإلمام الواحدي وغيره 

فن�زل جبري�ل علي�ه الس�الم م�ن عن�د رب�ه  �مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في االس�واق، ح�زن رس�ول هللا : قالوابالفاقة  �هللا 
ال أنه�م لي�أكلون وم�ا أرس�لنا قبل�ك م�ن المرس�لين إ﴿ -السالم عليك يا رسول هللا، رب العزة يقرئك السالم ويق�ول ل�ك : قالمعزيا له، ف

يتح�دثان إذ ذاب جبري�ل علي�ه  �فبينا جبريل عليه الس�الم والنب�ي : قالأي يبتغون المعاش في الدينا  - ﴾الطعام ويمشون في االسواق
مال�ك ذب�ت حت�ى ص�رت مث�ل اله�درة  :�رسول هللا قال العدسة، فقال  ؟السالم حتى صار مثل الهدرة، قيل: يا رسول هللا وما الهدرة

ا محمد فتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم، وإني أخاف أن يعذب قوم�ك عن�د تعيي�رهم إي�اك بالفاق�ة، وأقب�ل ي: قال
أبش�ر ي�ا محم�د ه�ذا رض�وان خ�ازن الجن�ة ق�د أت�اك ق�ال النبي وجبريل عليهما السالم يبكيان، إذ عاد جبريل عليه السالم إلى حال�ه، ف

يا محمد رب العزة يقرئك السالم، ومعه سقط من نور يتالال ويقول لك ربك، هذه : قالحتى سلم ثم  بالرضا من ربك، فأقبل رضوان
إلى جبريل عليه الس�الم كالمستش�ير  �مفاتيح خزائن الدنيا مع ما ال ينتقص لك مما عنده في اآلخرة مثل جناح بعوضة، فنظر النبي 

يا رضوان ال حاجة لي فيه�ا، الفق�ر أح�ب إل�ي وأن أك�ون عب�د ا ص�ابرا : القتواضع ل، ف: قالف األرضبه، فضرب جبريل بيده إلى 
رضوان عليه السالم: أصبت أصاب هللا بك، وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عليه السالم رأس�ه، ف�إذا الس�موات ق�د قال شكورا، ف

عليه عذق عليه غرقة من زبرجدة خض�راء  فتحت أبوابها إلى العرش، وأوحى هللا تعالى إلى جنة عدن أن تدلى غصنا من أغصانها
جبريل عليه السالم: يا محمد ارفع بصرك، فرف�ع ف�رأى من�ازل االنبي�اء وغ�رفهم، ف�إذا قال لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء، ف

تعطين�ي  رض�يت، فاجع�ل م�ا أردت أن :�النب�ي ق�ال ف ؟منازله فوق منازل االنبياء فضال له خاصة، ومناد ينادي: أرضيت يا محمد
تب�ارك ال�ذي إن ش�اء جع�ل ل�ك خي�را م�ن ذل�ك ﴿ -في الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة ويرون أن هذه اآلية أنزلها رضوان 

1849F(﴾جنات تجري من تحتها االنهار ويجعل لك قصورا

1850(«. 
هللا لنبي�ه م�ا ل�م يجع�ل ألح�د م�ن فلو شاء ،�قلت: دلت اآلية مع أسباب نزولها على حقارة الدنيا عند هللا تعالى وعند نبيه  

آث�ر ل�ذة اآلخ�رة  �فلو ش�اء الخت�ار قص�ورها ولكن�ه ،في الدنيا �وفيه كذلك زهادة النبي ،من الجنات والقصور ورغد العيش،البشر
 نسأل هللا تعالى أن يحشرنا معه..على لذة الدنيا

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
الذي لو أراد لجعل لك خيرا من ذلك الذي ذكروه ،تمجد وتعظم هللا الكبير الجليلأي  ﴾تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك  ﴿ 

.من نعيم الدنيا  
 .ال جنة واحدة،تسير فيها األنهار،أي لو شاء ألعطاك بساتين وحدائق ﴾جنات تجرى من تحتها األنهار ﴿
(ال الملوككما هو ح،أي ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة ﴾ويجعل لك قصورا  ﴿

1850F

1851(. 
 

ٓ إِنَّهُۡم لَيَۡأُكلُوَن ٱلطََّعاَم َويَۡمُشوَن فِي ٱۡألَۡسَواِقۗ َوجَ  ﴿ فِۡتنَةً  َعۡلنَا بَۡعَضُكۡم لِبَۡعضٖ َوَمآ أَۡرَسۡلنَا قَۡبلََك ِمَن ٱۡلُمۡرَسلِيَن إِالَّ
 ﴾ ۲۰ا َنۗ َوَكاَن َربَُّك بَِصيرٗ أَتَۡصبُِرو

 
 .اآلية –ن المرسلين ) ( وما أرسلنا قبلك م :قوله تعالى

لما عير المشركون رس�ول هللا  «: قالعن ابن عباس  عن الضحاكوأخرج الواحدي من طريق جويبر .798
وم�ا  ﴿:فن�زل  �ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمش�ي ف�ي األس�واق، ح�زن رس�ول هللا قالوا: و بالفاقة �

(ـ اآلية﴾سواق أرسلنا قبلك من المرسلين إال أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في األ
1851F

1852(«. 
_______________ 

 مرسل،وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وعنعن في الرواية 186/18)تفسير الطبري 31800ح( 327/6مصنف ابن أبي شيبة )1848(
 ) 43/ 13شعب اإليمان ()1849( 
 )225أسباب النزول للواحدي ( )1850( 
 )266/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1851( 
  ضعيف منقطع. 275أسباب النزول للواحدي )1852(



)322( 
(وأخرج ابن جرير نحوه من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس   .799

1852F

1853( . 
 

 ]تعليق[ 
 وقد اختصره المؤلف وذكرته مطوالً في اآلية التي قبلها.،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً وشاهداً له  
يا محم�د! إن كن�ت تح�ب : قالواعوا معه فاإلمام القرطبي نقالً عن ابن إسحاق: أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمقال  

ع�ن ذل�ك رجع�وا ف�ي ب�اب االحتج�اج مع�ه  �وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا ؛ فلما أب�ى رس�ول هللا ،الرياسة وليناك علينا
وعيروه ،ل ملك�اوتقف باألس�واق! فعي�روه بأك�ل الطع�ام ؛ ألنه�م أرادوا أن يك�ون الرس�و،ما بالك وأنت رسول هللا تأكل الطعام: قالواف

وكان علي��ه الس��الم يخ��الطهم ف��ي ،بالمش��ي ف��ي األس��واق ح��ين رأوا األكاس��رة والقياص��رة والمل��وك الجب��ابرة يترفع��ون ع��ن األس��واق
َوَم�ا ﴿ :وأنزل عل�ى نبي�ه،فماله يخالف سيرة الملوك ؛ فأجابهم هللا بقول�ه،هذا يطلب أن يتملك علينا: قالواويأمرهم وينهاهم ؛ ف،أسواقهم

(﴾ ْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسلِيَن إِالَّ إِنَّهُْم لَيَأُْكلُوَن الطََّعاَم َويَْمُشوَن فِي اْألَْسَواقِ أَْرسَ 
1853F

1854(. 
وغي�ر ذل�ك  قلت: دلت اآلية على أن سنة هللا في عباده المرسلين أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في األسواق للبيع والشراء 

فم�ا يعج�ب م�ن ،�فما العج�ب م�ن ذل�ك ! فك�ل م�ن أرس�له هللا م�ن األنبي�اء ح�الهم كح�ال النب�ي ،فهكذا طبيعة البش�ر،من حوائو البشر
 ويقيسوا حال النبي صلى هللا عليه وسلم بحال من كان قبله من الرسل.،ألن يتدبروافأنبأهم هللا تعالى بهذا هؤالء الكفار. 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
إال وهم ،أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحدا من الرسل﴾أكلون الطعام ويمشون في األسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إال إنهم لي ﴿

وه�و ج�واب  ؟فلم ينك�رون ذل�ك علي�ك،فتلك هي سنة المرس�لين م�ن قبل�ك،يأكلون ويشربون ويتجولون في األسواق للتكسب والتجارة
 .؟عن قولهم [ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ]

والش���ريف ،ابتلى هللا الغن���ي بالفقير،أي جعلن���ا بع���ض الن���اس ب���الء ل���بعض ومحن���ة ﴾أتص���برون  وجعلن���ا بعض���كم ل���بعض فتن���ة﴿
ل��و ش��اء هللا لجعلن��ي  :يق��ول األعم��ى :الحس��نق��ال  ؟تكف��رون أم أتش��كرون ،ليختبر ص��بركم وإيمانكم،والص��حيح ب��المريض،بالوضيع

 لوشاء هللا لجعلني صحيحا مثل فالن :لسقيمويقول ا،لوشاء هللا لجعلني غنيا مثل فالن :ويقول الفقير،بصيرا مثل فالن
(يكفر أووبمن يشكر ،يجزع أوأي عالما بمن يصبر ﴾وكان ربك بصيرا  ﴿

1854F

1855(. 
 

ُسوِل َسبِيٗال َويَۡوَم يََعضُّ ٱلظَّالُِم َعلَٰى يََدۡيِه يَقُوُل  ﴿ لَۡيتَنِي ٱتََّخۡذُت َمَع ٱلرَّ  ﴾ ۲۷ يَٰ
  

 اآلية. –قوله تعالى ( ويوم يعض الضالم على يديه) 
فيزج�ره عقب�ة ب�ن أب�ي ،�كان أب�ي ب�ن خل�ف يحض�ر النب�ي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  .800

(خذوال﴿:ـ إلى قوله﴾ويوم يعض الظالم على يديه ﴿:فنزل،معيط
1855F

1856(﴾«. 
 .عن الشعبيوأخرج مثله  .801
(ومقسم .802

1856F

1857(. 
 
 ]تعليق[
راد بالظالم هنا رجل بعينه وه�و أب�ي ب�ن خل�ف وق�د فالم.ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً مع شواهده في سبب نزول هذه اآلية 

 أنه أسلم ثم ارتد. الرواياتجاء في بعض 
إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متحالفين، وك�ان عقب�ة ال يق�دم م�ن س�فر إال ص�نع : قالوأخرج اإلمام الواحدي  

 �ذات يوم فصنع طعاما فدعا الن�اس، ودع�ا رس�ول هللا  فقدم من سفره ،�طعاما فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي 
عقب�ة: ق�ال ما أنا بآك�ل م�ن طعام�ك حت�ى تش�هد أن ال إل�ه إال هللا وأن�ي رس�ول هللا، ف :�رسول هللا قال إلى طعامه، فلما قرب الطعام 

صبأت : قالغائبا، فلما أخبر بقصته من طعامه، وكان أبي بن خلف  �أشهد أن الإله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فأكل رسول هللا 
وهللا ماصبأت ولكن دخل عل�ي رج�ل ف�أبى أن يطع�م م�ن طع�امي إال أن أش�هد ل�ه، فاس�تحيت أن يخ�رج م�ن بيت�ي ول�م : قاليا عقبة، ف

رح�م أبي: ما أنا بالذي رضى منك أبدا إال أن تأتيه فتبزق في وجه�ه وتط�أ عنق�ه، ففع�ل ذل�ك عقب�ة، فأخ�ذ قال يطعم، فشهدت فطعم، ف
ال ألقاك خارجا من مكة إال علوت رأسك بالسيف، فقت�ل عقب�ة ي�وم ب�در ص�برا، وأم�ا أب�ي  :�رسول هللا قال دابة فألقاها بين كتفيه، ف

(يوم أحد في المبارزة، فأنزل هللا تعالى فيهما هذه اآلية �بن خلف فقتله النبي 
1857F

1858(. 
كان عقبة بن أب�ي : قال﴾لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فُالنًا َخلِيال  ﴿عن الشعبّي في قوله:: قالوأما رواية الشعبي فهي عند اإلمام الطبري رحمه هللا  

لَْيتَنِ�ي لَ�ْم أَتَِّخ�ْذ فُالنً�ا َخلِ�يال  ﴿قال: أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا فكفر; وهو الذي قال معيط خليال ألمية بن خلف، فأسلم عقبة، ف
﴾)1858F

1859(. 
والذي يظهر لي أن ه�ذه اآلث�ار يش�هد بعض�ها ل�بعض ،الجوزي هذه اآلثار ثالثة أسباب لنزول اآلية جعل اإلمام ابن :قلت 

_______________ 
 والرواية عن عكرمة أو عن سعيد بالشك وإسناده ضعيف 194/18تفسير الطبري )1853(
 )5/ 13تفسير القرطبي ـ  ()1854( 
 )267/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1855( 
 ضعيف اإلسناد 8/19تفسير الطبري )1856(
 المصدر السابق وفي أسانيدها مقال  مع إرسالها)1857(
 )226أسباب النزول للواحدي ( )1858( 
 )262/ 19جامع البيان (تفسير الطبري) ()1859( 



)323( 

 

في كونها نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وليس أسباب مختلف�ة فك�ل فمعناه�ا متق�ارب فيك�ون الن�زول ف�ي أب�ي ب�ن خل�ف 
 وهللا أعلم. �يامة نادماً متحسراً على ما فاته من اتباع النبي سيأتي يوم الق �فكل ظالم لم يتبع النبي ،وعقبة لكن معناها عام

 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وع�ض الي�دين كناي�ة ع�ن الن�دم ،لما فرط في جن�ب هللا،أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه ﴾ويوم يعض الظالم على يديه  ﴿

فاتخذت مع��ه طريق��ا إل��ى ،ي��ا ليتن��ي اتبع��ت الرس��ول :لظ��الم[ يق��ول ي��ا ليتن��ي اتخ��ذت م��ع الرس��ول س��بيال ] أي يق��ول ا،والحس��رة
 .ينجيني من العذاب !،الهدى

ولفظ [ ف�الن ] كناي�ة ع�ن ،يا ليتني ل�م أص�احب فالن�ا وأجعل�ه ص�ديقا ل�ي،أي يا هالكي وحسرتي﴾يا ويلتا ليتني لم أتخذ فالال خليال  ﴿
 .ليتناول جميع من فعل مثل فعله،يصرح باسمهوكنى عنه ولم  :القرطبيقال الشخص الذي أضله وهو (أبي بن خلف ) 

 تعالى.قال بعد أن إهتديت وآمنت لم ،أي لقد أضلني عن الهدى واإليمان ﴾لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني  ﴿
(فال ينقذه وال ينصره،لم يتبرأ منه وقت البالء،أي يضله ويغويه ﴾وكان الشيطان لإلنسان خذوال  ﴿

1859F

1860(. 
 

َل َعلَۡيِه ٱۡلقُۡرَءاُن ُجۡملَةٗ  َوقَاَل ٱلَِّذينَ  ﴿ ِحَدٗةو  َكفَُروْا لَۡوَال نُزِّ لَِك لِنُثَبَِّت بِهِۦ فُ  َوٰ هُ تَۡرتِيٗال َكَذٰ  ﴾  ۳۲ َؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلنَٰ
 

 اآلية. –( وقال الذين كفروا لوال أنزل عليه القرآن جملة واحدة)  :قوله تعالى
ق�ال  «: ق�العباس  عن ابنحه والضياء في المختارة وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصح(گ )    ]ك[ .803

أال ين�زل علي�ه الق�رآن جمل�ة واح�دة فين�زل علي�ه ،فل�م يعذب�ه رب�هالمشركون إن كان محمد كما يزعم نبي�اً 
(الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴿قال: اآلية واآليتين، فأنزل هللا و

1860F

1861(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وهو يفي��د تعج��ب المش��ركين م��ن ن��زول الق��رآن عل��ى ،ث��راً واح��داً ف��ي س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ةذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا أ 

فأج�ابهم هللا تع�الى ب�أن الغ�رض م�ن إنزال�ه جمل�ة وح�داة ه�و ،فاقترحوا أن ينزل جملة واح�دة كم�ا أنزل�ت الت�وراة واإلنجيل،الحوادث
 .قرآن على حسب الحوادثفقد كان ينزل ال،وبيان األحكام على حسب الوقائع،�تثبيت فؤاد النبي 

(المشركون أووقد روى اإلمام العز بن عبد السالم أن قائل ذلك هم اليهود  
1861F

1862(. 
سألت اليهود عن النب�ي  قريشاً فقد ثبت أن ،�ولكن يحتمل ذهاب قريش لليهود وذكرهم من أنباء النبي ،قلت: واآلية مكية 

 .قبل هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة  �
 وهللا تعالى أعلم. .وعموم اآلية يشمل هؤالء وهؤالء،فنزلت اآلية،على ذلك تكون اليهود قد تعجبت لنزول القرآن مفرقاً ف 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
  :كفار مكةقال أي و ﴾الذين كفروا قال و ﴿
تع�الى ردا ق�ال  ؟ت الت�وراة واإلنجي�لكما نزل�،أي هال نزل هذا القرآن على محمد دفعة واح�دة ﴾لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة  ﴿

  :على شبهتهم التافهة
 .فتحفظه وتعمل بمقتضي ما فيه،أي كذلك أنزلناه مفرقا لنقوي قلبك على تحمله ﴾كذلك لنثبت به فؤادك  ﴿
عل�ى ،ل�ى إث�ر بعضالترتيل في الكالم أن يأتي بعضه ع :الرازيقال و،أي بيناه :قتادةقال ،أي فصلنا تفصيال بديعا ﴾ورتلناه ترتيال  ﴿

علمناك�ه الق�رآن ش�يئا  :يقول،الترسل والتثبت :الترتيل في القراءة :الطبريقال وأصل الترتيل في األسنان وهو تفلجها و،تؤدة وتمهل
(بعد شيء حتى تحفظه

1862F

1863(. 
 

هً  ﴿ ِ إِلَٰ لَِك يَۡلَق ا َءاَخَر َوَال يَۡقتُلُوَن ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي َحرَّ َوٱلَِّذيَن َال يَۡدُعوَن َمَع ٱلَّ ُ إِالَّ بِٱۡلَحقِّ َوَال يَۡزنُوَنو َوَمن يَۡفَعۡل َذٰ َم ٱلَّ
 ﴾  ٦۸ا أَثَامٗ 

 
 .اآلية –( والذين ال يدعون مع هللا إلهاً آخر)  :قوله تعالى

أن تجع�ل ل ن�دا وه�و  :«ق�ال  ؟أي الذنب أعظ�م �سألت رسول هللا  :«قال مسعود  عن ابنوأخرج الشيخان  .804
 .»أن تزان�ي حليل�ة ج�ارك :«ق�ال  ؟ثم أي:قلت ”.أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك :«قال ثم أي؟ قلت:  .»خلقك

(والذين ال يدعون مع هللا إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزن�ون﴿:فأنزل هللا تصديقها
1863F

ـ ﴾�)1864

_______________ 
 )269/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )1860( 
 )وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.2878ح( 242/2مستدرك الحاكم )1861(
 )768تفسير العز بن عبد السالم  ( )1862( 
 )270/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1863( 
 32/9)مس�ند أب�ي يعل�ى 15600ح( 15/8)س�نن البيهق�ي الكب�رى 4414ح( 261/10)ص�حيح اب�ن حب�ان 86ح( 91/1)صحيح مسلم 6468ح( 2517/6صحيح البخاري )1864(

)خل�ق 264ح( 35)مسند الطيالسي 3612ح( 380/1)مسند أحمد   4013ح( 89/7)سنن النسائي 3182ح( 336/5)سنن الترمذي 2310ح( 294/2) سنن أبي داود 5098ح(
  100أفعال العباد 
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 �ثم أت�وا محم�داً ،أكثروا وزن�وا ف�أكثرواأن ناسا من أهل الش�رك قتل�وا ف� :«عباس  عن ابنوأخرج الشيخان  .805
وال�ذين ال ي�دعون م�ع هللا إله�اً  ﴿:إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لم�ا عملن�ا كف�ارة؟ فنزل�ت: قالواف

(ـ اآلية﴾قل يا عبادي الذين أسرفوا ﴿:ونزل ﴾غفورا رحيما  ﴿:إلى قوله ﴾آخر 
1864F

1865(«. 
 
 ]تعليق[
أنه�ا نزل�ت تص�ديقاً لق�ول م�ن س�أل ع�ن  :فاألول،وهما ص�حيحان،في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا أثرين  

 أعظم الذنوب.
عن ذلك فأخبرهم هللا تع�الى أن م�ن فع�ل ذل�ك ث�م ت�اب ت�اب هللا   �أنها نزلت في أناس قتلوا وزنوا في الجاهلية فسألوا النبي  :والثاني

 عليه.
 .ه اإلمام الواحدي رحمه هللاوقد جاء سبب آخر غير ما ذكره المؤلف ذكر 

 :�رس�ول هللا ق�ال يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع ك�الم هللا ف: قالف �" أتى وحشى إلى النبي : قالعن ابن عباس قال: 
وقتل�ت فإني أشركت ب�ال : قالقد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كالم هللا 

والذين ال يدعون مع هللا إلها آخ�ر، وال  -حتى نزل  �فصمت رسول هللا  ؟النفس التي حرم هللا تعالى وزنيت، هل يقبل هللا مني توبة
أرى ش�رطا فلعل�ي ال أعم�ل ص�الحا أن�ا ف�ي : ق�الإل�ى آخ�ر اآلي�ة، فتاله�ا علي�ه  -يقتلون النفس الت�ي ح�رم هللا إال ب�الحق، وال يزن�ون 

ولعل�ى  :ق�الفدعا به فتالها عليه، ف -إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  -سمع كالم هللا، فنزلت جوارك حتى أ
نعم : قالف -قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا  -ممن ال يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كالم هللا فنزلت 

(م اآلن ال أرى شرطاً فأسل
1865F

1866(«. 
فنزل�ت اآلي�ة مبين�ة لحك�م التوب�ة وهللا  ،أن تكون وقع�ت متقارب�ة أو،قلت: يحتمل تأخر نزول اآلية حتى وقعت هذه الوقائع 

 تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .بل يوحدونه مخلصين له الدين،أي ال يعبدون معه تعالى إلها آخر﴾والذين ال يدعون مع هللا إلها آخر  ﴿
إال بم�ا يح�ق أن تقت�ل ب�ه النف�وس م�ن كف�ر بع�د ،أي ال يقتلون ال�نفس الت�ي ح�رم هللا قتله�ا ﴾ون النفس التي حرم هللا اال بالحق وال يقتل﴿

 .القتل قصاصا أو،زنى بعد إحصان أو،إيمان
 .أي ال يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم﴾وال يزنون  ﴿
ثم ،يجد ف�ى اآلخ�رة النك�ال والعقوب�ة،والزنى،والقتل،م�ن الش�رك :ف تلك الموبقات العظيمةأي ومن يقتر ﴾ومن يفعل ذلك يلق أثاما  ﴿

  :فسرها بقوله
 .ويغلظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي،أي يضاعف عقابه ﴾يضاعف له العذاب يوم القيامة  ﴿
 .حقيرا ذليال أبد اآلبدين،أي يخلد في ذلك العذاب ﴾ويخلد فيه مهانا  ﴿
 .وأحسن عمله،أي إال من تاب في الدنيا التوبة النصوح ﴾ن وعمل عمال صالحا إال من تاب وآم ﴿
" إن�ي ألعل�م آخ�ر أه�ل  :وفي الح�ديث،أي يكرمهم هللا في اآلخرة فيجعل مك�ان الس�يئات حس�نات ﴾يبدل هللا سيئاتهم حسنات  أولئكف ﴿

وارفعوا عن��ه ،اعرض��وا علي��ه ص��غار ذنوب��ه: ق��اليرج��ل ي��ؤتى ب��ه ي��وم القيام��ة ف،وآخر أه��ل الن��ار خروج��ا منها،الجن��ة دخ��وال الجن��ة
ال يستطيع أن ينكر من ذل�ك ،نعم :وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول،عملت يوم كذا كذا وكذا: قالفي،فتعرض عليه صغار ذنوبه،كبارها

ش�ياء ال أراه�ا ق�د عمل�ت أ :ف�إن ل�ك مك�ان ك�ل س�يئة حس�نة فيق�ول ي�ا رب :ل�هقال وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه في،شيئا
 .حتى بدت نواجذه " �فضحك رسول هللا : قال،ههنا

(أي واسع المغفرة كثير الرحمة﴾وكان هللا غفورا رحيما  ﴿
1866F

1867(. 
 

لِحٗ إِالَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َعَمٗال  ﴿ ُ َسيِّ ا  َصٰ ُل ٱلَّ ٓئَِك يُبَدِّ تٖۗ  ٴَ فَأُْولَٰ ُ َغفُورٗ َوَكاَن ٱ اتِِهۡم َحَسنَٰ ِحيمٗ  الَّ  ﴾ ۷۰ا رَّ
 

 .اآلية –( إال من تاب وآمن وعمل عمالً صالحاً)  :قوله تعالى
والذين ال ي�دعون م�ع هللا إله�ا آخ�ر وال يقتل�ون ﴿:لما أنزلت في الفرقان «: قالعباس  عن ابنوأخرج البخاري وغيره  .806

إال  ﴿:فنزل�ت، إلها آخر وأتين�ا الفواحشقد قتلنا النفس بغير حق ودعونا مع هللا :مشركو أهل مكة قال اآلية ـ ﴾النفس التي 
(ـ اآلية﴾من تاب 

1867F

1868(«. 
 ]تعليق[
 تقدم هذا األثر في الذي قبله مع تفسير اآلية. 

 انتهت سورة الفرقان
 

_______________ 
)س�نن 3522ح( 438/2)المس�تدرك 4003ح( 86/7مختص�را س�نن النس�ائي  105/4)س�نن أب�ي داود 122ح( 113/1)صحيح مسلم 4532ح( 1811/4ي صحيح البخار)1865(

 )17968ح( 98/9البيهقي الكبرى 
 )227أسباب النزول للواحدي ( )1866( 
 )276/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1867( 
 )3465ح(287/2)سنن النسائي الكبرى 15605ح( 16/8الكبرى  ) سنن البيهقي3642ح( 3/ 1399صحيح البخاري )1868(
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َعَراءِ   ُسوَرةُ الشُّ

 
 

هُۡم ِسنِيَن  أَفََرَءۡيتَ  ﴿ تَّۡعنَٰ ا َكانُوْا يُوَعُدوَن  ۲۰٥إِن مَّ ا َكانُوْا يَُمتَُّعوَن َمآ أَغۡ  ۲۰٦ثُمَّ َجآَءهُم مَّ  ﴾ ۲۰۷نَٰى َعۡنهُم مَّ
 

 .اآلية –( أفرأيت إن متعناهم سنين)  :قوله تعالى
كأن�ه متحي�ر  �رؤي النب�ي  « :ق�الجهض�م  ع�ن أب�يأخرج ابن أبي حاتم من طريق عم�رو ب�ن ثاب�ت  .807

ي يكون من أمتي بعدي :«قال ف،عن ذلك فسألوه ي�ت إن متعن�اهم س�نين أفرأ ﴿:فنزلت .»َولَِم  وأُِريُت َعُدوِّ
(ـ فطابت نفسه﴾ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 

1868F

1869(«. 
 
 ]تعليق[
وق�د تح�دثت ﴾والش�عراء يت�بعهم الغاوون ﴿سورة الشعراء سورة مكية وسميت الشعراء لذكر الشعراء فيها في قوله تع�الى  

 الخير والشر. والمدافعة بين،عن قصص األنبياء وعالجت أمور العقيدة
أكثر أهل التفسير يذكره عند سبب نزول هذه  ولم أر ،يد في سبب نزول هذه اآليةوذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوح 

 .اآلية
: ق�ال ﴾وا يَُمتَُّعوَن َما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُ  ﴿إلى قوله ﴾أَفََرأَْيَت إِْن َمتَّْعنَاهُْم ِسنِيَن  ﴿ابن زيد، في قوله:قال  :األمام الطبريقال  

(هؤالء أهل الكفر
1869F

1870(. 
ث�م ،ومتعوا بها إلى أجل معلوم عند هللا عل�ى كف�ر م�نهم ومح�ادة ل،فاألية تتحديث أن أقوام عجل هللا لهم طيباتهم في الدنيا 

 .يجيئهم أجلهم فما تنفعهم دنياهم وال ما متعوا به
خرج�ت ب�أبي : ق�الحدثني عمرو ابن ميمون بن مه�ران : قاللحلبي روى اإلمام أبو نعيم في الحلية عن علي بن الحسن ا 

ثم ،ثم قم�ت فأخ�ذت بي�ده،فمر عل�ى ظه�ري،فاض�طجعت ل�ه،فلم يستطع الش�يخ يتخطاه،فمررت بجدول،أقوده في بعض سكك البصرة
اراد لق�اء الحس�ن ! ،هذا ميمون بن مه�ران :قلت ؟من هذا قالت:ف،فخرجت الينا جارية سداسية،فطرقت الباب،دفعنا الى منزل الحسن

فس�مع الحس�ن ،فبك�ى الشيخ: ق�ال! ؟يا شقي ما بق�اؤك ال�ى ه�ذا الزم�ان الس�وء قالت:نعم ! :قلت لها ؟كاتب عمر بن عبدالعزيز قالت:ف
 بس�م هللا ال�رحمن :فاستلن لي من�ه ! فقرأالحس�ن،يا أبا سعيد ! قد أنست من قلبي غلظة :ميمونقال ف.ثم دخال،فاعتنقا،فخرج اليه،بكاءه

فرأيته يفح�ص ،فس�قط الش�يخ: ق�ال ﴾ما أغنى عنهم ما ك�انوا يمتع�ون ،ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،أفرأيت ان متعناهم سنين ﴿ :الرحيم
فأخ���ذت بي���د ،قوموا تفرقوا،ق���د أتعب���تم الش���يخ قال���ت:فج���اءت الجاري���ة ف،ثم أفاق،فأقام ط���ويال،برجل���ه كم���ا تفح���ص الش���اة المذبوح���ة

 ه ! هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا !يا أبتا :ثم قلت،فخرجت به،أبي
(لو فهمتها بقلبك ال بقي لها فيك كلوم،يا بني ! لقد قرأعلينا آية: قالثم ،فوكزني في صدري وكزة: قال

1870F

1871(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ورغد العيش،مع وفور الصحة،أي أخبرني يا محمد إن متعناهم سنين طويلة ﴾أفرأيت إن متعناهم سنين  ﴿
 .أي ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به﴾ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ﴿
ه�ل ي�نفعهم ذل�ك النع�يم ف�ي  ؟وطي�ب معاش�هم،أي ماذا ي�نفعهم حينئ�ذ م�ا مض�ي م�ن ط�ول أعمارهم ﴾ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ﴿

1871F(؟دفع العذاب أو،تخفيف الحزن

1872( 
 

 ﴾ ۲۱٥َجنَاَحَك لَِمِن ٱتَّبََعَك ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  َوٱۡخفِۡض  ۲۱٤َوأَنِذۡر َعِشيَرتََك ٱۡألَۡقَربِيَن  ﴿
 

 .اآلية –( وأنذر عشيرتك األقربين)  :قوله تعالى
بدأ بأهل بيته وفصيلته  )وأنذرعشيرتك األقربين  :(لما نزلت :«قال جريج  عن ابنوأخرج ابن جرير  .808

(ؤمنينوأخفض جناحك لمن اتبعك من الم (:، فأنزل هللافشق ذلك على المسلمين
1872F

1873((«. 
 ]تعليق[
وهنا نزل�ت عل�ى إث�ر قول�ه ،﴾واخفض جناحك لمن اتبعك  ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول قوله تعالى  

ب�أن يب�دأ  �ب�أن هللا تع�الى أم�ر نبي�ه ق�ال فاألولى أن ي،وس�بب الن�زول كم�ا ت�رى مرس�ل اإلس�ناد ﴾ وأن�ذر عش�يرتك األق�ربين ﴿تعالى 
 .ما أمر به �وقد فعلى النبي ،من غيرهم أورته وأهل قرابته وأن يلين جانبه لمن اتبعه من المؤمنين سواء منهم باإلنذار بعشي

َوأَْن�ِذْر  ﴿ :�لما نزلت ه�ذه اآلي�ة عل�ى رس�ول هللا : قالعن علي بن أبي طالب، رضي هللا عنه، :روى اإلمام ابن إسحاق 

_______________ 
 وفي إسناده عمرو بن ثابت ضعيف. 2823/9تفسير ابن أبي حاتم  )1869(
 )402/ 19جامع البيان (تفسير الطبري) ()1870( 
 83/ 4حلية األولياء وطبقات األصفياء ()1871( 
 )292/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1872( 
 مرسل ضعيف 19/ 123تفسير الطبري )1873(



)326( 
"عرفت أنّي إن بادأُت به�ا ق�وِمي، رأي�ت م�نهم م�ا  :�رسول هللا قال  ،﴾لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  َعِشيَرتََك األْقَربِيَن َواْخفِْض َجنَاَحكَ 

. فجاءني جبريل، عليه السالم، ف عل�ي، رض�ي هللا عن�ه: ق�ال  .”يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به رب�ك ع�ذبك رب�ك: قالأكره،فََصَمتُّ
أمرني [أن] أنذر عشيرتي األقربين، فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فََصمت عن "يا علي، إن هللا قد : قالفدعاني ف

يا محمد، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. فاصنع لنا ي�ا عل�ي ش�اة عل�ى ص�اع م�ن طع�ام، وأع�ّد لن�ا : قالذلك، ثم جاءني جبريل ف
ينقص�ون رج�ال. ف�يهم  أوا ل�ه، وه�م يومئ�ذ أربع�ون رج�ال يزي�دون رج�ال ففعل�ُت ف�اجتمعو .”ُعسَّ لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطل�ب

منه�ا ِحْذيَ�ة فش�قها  �أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعب�اس، وأب�و له�ب الك�افر الخبي�ث. فق�ّدمت إل�يهم تل�ك الَجْفنَ�ةَ، فأخ�ذ رس�ول هللا 
هل�وا عن�ه م�ا ي�رى إال آث�ار أص�ابعهم، وهللا إن ك�ان الرج�ل فأكل القوُم حتى نَ  .”"كلوا بسم هللا: قالبأسنانه ثم رمى بها في نواحيها، و

فجئت بذلك القَعب فشربوا من�ه حت�ى نَِهلُ�وا جميًع�ا، واي�م هللا إن ك�ان الرج�ل  ""اسقهم يا علي :�رسول هللا قال منهم ليأكل مثلها. ثم 
لَهَ�ّد م�ا س�حركم ص�احبكم. فتفرق�وا ول�م يكلّمه�م : القأن يكلمهم، بََدره أبو لهب إلى الكالم ف �منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول هللا 

"ي�ا عل�ي، ُع�ْد لن�ا بمث�ل ال�ذي كن�ت ص�نعت ب�األمس م�ن الطع�ام والش�راب؛ ف�إن ه�ذا  :�رسول هللا قال فلما كان الغُد .�رسول هللا 
صنع باألمس، فأكلوا حتى نَِهلُ�وا كما  �ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول هللا  .”الرجّل قد بََدرني إلى ما سمعَت قبل أن أكلم القوم

فجئ�ت ب�ذلك القَع�ب فش�ربوا من�ه حت�ى نهل�وا  .”"اس�قهم ي�ا عل�ي :�رسول هللا قال عنه، وايم هللا إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم 
لَهَ�دَّ م�ا س�حركم : ق�الأن يكلمه�م بَ�َدره أب�و له�ب ب�الكالم ف �جميًعا. وايم هللا إن كان الرجل م�نهم ليش�رب مثل�ه. فلم�ا أراد رس�ول هللا 

"يا علي، ُعْد لن�ا بمث�ل ال�ذي كن�ت ص�نعَت لن�ا ب�األمس  :�رسول هللا قال فلما كان الغد . �صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول هللا 
[كم�ا  �ففعلت، ثم جمع�تهم ل�ه فص�نع رس�ول هللا  .”من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بََدرني إلى ما سمعَت قبل أن أكلم القوم

صنع] باألمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه، وايم هللا إن كان الرجل م�نهم ليأك�ل مثله�ا ويش�رب 
ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم -وهللا -"يا بني عبد المطلب، إني  :�رسول هللا قال مثلها، ثم 

(نيا واآلخرة"بأمر الد
1873F

1874(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .خوفهم من عذاب هللا إن لم يؤمنوا،األقرب منهم فاألقرب،أي خوف يا أيها الرسول أقاربك ﴾وإنذر عشيرتك األقربين  ﴿
(أي تواضع وألن جانبك ألتباعك المؤمنين ﴾واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين  ﴿

1874F

1875(. 
 

 
 

َعَرٓاُء يَتَّبُِعهُ  ﴿  ﴾  ۲۲٤ُم ٱۡلَغاوُۥَن َوٱلشُّ
 

 اآلية. –( والشعراء يتبعهم الغاوون )  :قوله تعالى

 �ته�اجى رج�الن عل�ى عه�د رس�ول هللا  «ق�ال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم م�ن طري�ق الع�وفي ع�ن اب�ن عب�اس  .809
والش�عراء ﴿:زل هللافأن،واآلخر من قوم آخرين،وكان مع كل واحد منهما غواة من قوم�ه وه�م الس�فهاءأحدهما من األنصار 

(ـ  اآليات﴾يتبعهم الغاوون 
1875F

1876(«. 
(نحوه عن عكرمةوأخرج ابن أبي حاتم  .810

1876F

1877(. 
ق�د عل�م هللا أن�ي  :عب�د هللا  ب�ن رواح�ةقال ﴾ما ال يفعلون  ﴿:إلى قوله ﴾والشعراء  ﴿:لما نزلت :«قال  عن عروةوأخرج  .811

(إلى آخر السورة ﴾إال الذين آمنوا   ﴿:منهم، فأنزل هللا
1877F

1878(«. 
(خرج ابن جرير والحاكم عن أبي حس�ن الب�رادوأ   .812

1878F

جاء عب�د هللا ب�ن رواح�ة ،اآلي�ة ﴾والش�عراء ﴿ :لم�ا نزل�ت  :«ق�ال  )1879
ي�ا رس�ول هللا وهللا لق�د أن�زل هللا ه�ذه اآلي�ة وه�و يعل�م أن�ا ش�عراء هلكن�ا، ف�أنزل : ق�الواوكعب ب�ن مال�ك وحس�ان ب�ن ثاب�ت ف

(فتالها عليهم � فدعاهم رسول هللا .اآلية ﴾إال الذين آمنوا ﴿:هللا
1879F

1880(«. 
 ]تعليق[
 ﴾ والش�عراء يت�بعهم الغ�اوون ﴿األوالن متعلقان بقوله تعالى ،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآليات 

 ابن عباس شعراء المشركين.قال والمراد بالشعراء هنا كما 
م�نهم عب�د هللا ب�ن  :مقات�لق�ال .عراء المش�ركينه�م ش�: ق�ال،وف�ي رواي�ة آخ�رى ع�ن اب�ن عباس :اإلم�ام اب�ن الج�وزيقال  

بَْعرى فاجتمع ،الش�عر قالواو،نحن نقول مثل ق�ول محم�د: قالوا،وهبيرة ابن أبي وهب المخزومي في آخرين،وأبو سفيان بن حرب،الزِّ
(إِليهم ُغواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويَْرُوون عنهم

1880F

1881(. 
ومعنى اآلية عام وفي الكالم عن الشعر وحل�ه وحرمت�ه .﴾إال الذين آمنوا  ﴿عالى أما األثران اآلخران فهما متعلقان بقوله ت 

_______________ 
 هـ] المحقق: محمد حميد هللا الناشر: معهد الدراسات واألبحاث للتعريف 151 هـ 85المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار [) 126/ 2( 151سيرة ابن إسحاق )1874( 
 )293/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1875( 
 ضعيف 127/19تفسير الطبري )1876(
 اإلسناد.مرسل صحيح  2832/9تفسير ابن أبي حاتم  )1877(
 مرسل صحيح اإلسناد. 2834/9تفسير ابن أبي حاتم )1878(
ت�أليف:  أب�ى يق�ول ذل�ك   قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: أبو الحسن البراد مولى تميم الداري مدينى،روى عن سقط روى عنه يزي�د ب�ن عب�د هللا  ب�ن قس�يط س�معت)1879(

عن النسخة المحفوظة في ك�وپريلى [  هـ ) 327ابى حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (المتوفى  اإلمام الحافظ شيخ االسالم ابى محمد عبد الرحمن بن
 ] 892] وعن النسخة المحفوظة في مكتبة دار الكتب المصرية [ تحت رقم  1427] وعن النسخة لمحفوظة في مكتبة مراد مال [ تحت رقم  278تحت رقم 

 م 1952ه  1271الهند سنة  -بحيدر آباد الدكن  -بعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة: االولى بمط
 الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت

 مرسل وفي إسناده محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة. 227/5مصنف ابن أبي شيبة  556/3المستدرك  129/19تفسير الطبري )1880(
 )467/ 2تل بن سليمان () تفسير مقا150/ 6زاد المسير ()1881( 



)327( 

 

 كالم طويل اختصاره أنه يباح إذا كان في الخير ويحرم إذا كان في الشر وهللا تعالى أعلم.
 [تفسير مختصر لآليات]

 .ال أهل البصيرة والرشاد،أي يتبعهم الضالون﴾والشعراء يتبعهم الغاوون ﴿
يم�دحون الش�يء بع�د أن ،أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في الم�ديح والهج�اء ك�ل طريق﴾نهم في كل واد يهيمون ألم تر أ ﴿

وه�ذا مث�ل ض�ربه هللا له�م ف�ي إفتت�انهم ف�ي الوج�وه الت�ي يفتن�ون فيه�ا بغي�ر  :الطب�ريق�ال ،ويعظمون الش�خص بع�د أن احتقروه،ذموه
 .ينفيمدحون بالباطل قوما ويهجون آخر،حق

أخب�ر تع�الى ع�ن الش�عراء ب�األحوال الت�ي  :أب�و حي�انق�ال ،أي يك�ذبون فينس�بون ألنفس�هم م�ا ل�م يعملوه ﴾وأنهم يقولون ما ال يفعلون ﴿
ونس��بة م�ا ال يق��ع م��نهم ،م��ن م�دح الش��يء وذمه،وس�لوكهم أف��انين الكالم،إذ أم�رهم كم��ا ذك��ر م�ن أتب��اع الغ��واة لهم،تخ�الف ح��ال النب��وة

 : قالثم استثنى تعالى ف،فإنها طريقة واحدة ال يتبعها إال الراشدون،ال النبوةوهذا مخالف لح،إليهم
 .وأخلصوا في أعمالهم،أي صدقوا في إيمانهم﴾إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ﴿
 .ولم يجعلوه همهم وديدنهم،أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر هللا ﴾وذكروا هللا كثيرا ﴿
 .دفاعا عن الحق ونصرة لإلسالم،هجوا المشركين أي ﴾وأنتصروا من بعد ما ظلموا ﴿
أي وس��يعلم الظ��المون المع��ادون ل��دعوة ،تتفت��ت ل��ه القل��وب وتتص��دع لهول��ه األكب��اد،وعي��د ع��ام ف��ي ك��ل ظالم﴾وس��يعلم ال��ذين ظلم��وا  ﴿

(ومعهم الشعراء الغاوون،هللا
1881F

1882(. 
 انتهت سورة الشعراء

 
 

 ُسوَرةُ القََصصِ 
 
 

ۡلنَا لَهُمُ  ﴿ َب ِمن قَۡبلِهِۦ هُم بِهِۦ يُۡؤِمنُوَن  ٥۱ٱۡلقَۡوَل لََعلَّهُۡم يَتََذكَُّروَن  َولَقَۡد َوصَّ هُُم ٱۡلِكتَٰ   ﴾  ٥۲ٱلَِّذيَن َءاتَۡينَٰ
 

 .اآلية –( ولقد وصلنا لهم القول)  :قوله تعالى
(أخرج ابن جرير والطبران�ي ع�ن رفاع�ة القرظ�ي .813

1882F

ـ ف�ي ﴾�ولق�د وص�لنا له�م الق�ول ﴿:نزل�ت :« ق�ال )1883
(ا أحدهمعشرة أن

1883F

1884(«. 
خرج عشرة ره�ط م�ن أه�ل الكت�اب م�نهم رفاع�ة يعن�ي :«قال بن رفاعة  عن عليوأخرج ابن جرير    .814

(ـ اآلية﴾الذين آتيناهم الكتاب ﴿:فآمنوا فأوذوا فنزلت،�النبي  أباه إلى
1884F

1885(«. 
كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكت�اب ك�انوا عل�ى الح�ق حت�ى بع�ث :«قال وأخرج عن قتادة    .815

(منهم عثمان وعبد هللا  بن سالم،فآمنوا،�   محمداً هللا
1885F

1886(«. 
 ـ اآلية. سيأتي سبب نزولها في سورة الحديد   )الذين أتيناهم الكتاب  :(قوله تعالى  

 
 ]تعليق[
س�ورة القص�ص س�ورة مكي�ة وربم�ا اش�تملت عل�ى بع�ض اآلي��ات المدني�ة، وه�ي س�ورة اهتم�ت بم�ا اه�تم ب�ه اآلي المك��ي  

 وقد سميت بالقصص لذكر قصص األنبياء عليهم من هللا أفضل الصالة والتسليم.،القصصباإلضافة إلى 
وقد ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار األول والثاني أنها نزلت في رفاعة القرظي وفي رهط�ة بن�ي قريظ�ة وعلي�ه يك�ون  

لكن اآلث�ار الم�ذكورة هن�ا ،سياق اآليات فاألية مكي�ةأن المراد بهم قريش وهذا هو الموافق ل:اآلكثرقال ولكن ،سبب النزول في اليهود
ال�ذين  ﴿صحيحة بمجموعها فيحمل على أن هللا أنزل اآلية في المشركين وكذلك أهل الكتاب ويدل على ذل�ك اآلي�ة الت�ي به�دها وه�ي 

 .﴾ أتيناهم الكتاب هم به يؤمنون
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وقصص�ا وعب�را ،وعدا ووعيدا،يتب�ع بعض�ه بعض�ا،ولق�د تابعن�ا ووالين�ا لق�ريش القرآن أى ﴾ولقد وصلنا لهم الق�ول لعله�م يت�ذكرون  ﴿

أنزلن�ا الق�رآن يتب�ع بعض�ه بعض�ا ويخب�ر ع�ن األم�م الخالي�ة  :المعن�ى :اب�ن الج�وزيقال ،ليتعظوا ولتذكروا بما فيه،ونصائح ومواعظ
(كيف عذبوا لعلهم يتعظون

1886F

1887(. 

_______________ 
 )294/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1882( 
المؤلف: أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن ) 339/ 2قال أبو القاسم: وال أعلم لرفاعة غير هذا الحديث وال أدري له صحبة أم ال. معجم الصحابة للبغوي ( )1883( 

م  2000 هـ  1421الكويت الطبعة: األولى،  –هـ) المحقق: محمد األمين بن محمد الجكني الناشر: مكتبة دار البيان 317(المتوفى:  الَمْرُزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي
 5طبع على نفقة: سعد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الراشد أبو باسل عدد األجزاء: 

قال الحاكم:حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الحجاج الس�امي ثن�ا حم�اد ب�ن س�لمة ع�ن  ) إسناده صحيح.4563ح(53/5المعجم الكبير  88/20تفسير الطبري )1884(
 به.—عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة القرظي

الظن أنه هو الساقط ف�ي إس�ناد اب�ن ج�ريو ذكره ابن جرير معلقا عن ابن جريو،وإسناد التاريخ فيه محمد بن حميد،وغالب  6/ 274التاريخ الكبير  89/20تفسير الطبري )1885(
 إن كانت النسخة التي بين يدي ليس فيها سقط كما هو الحال في غالب النسخ المحققة اآلن وعلى كل فهو ضعيف

 مرسل صحيح اإلسناد.  89/20تفسير الطبري )1886(
 )322/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1887( 
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َ يَۡهِدي َمن يََشآُءو َوهَُو أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِديَن وَ  إِنََّك َال تَۡهِدي َمۡن أَۡحبَۡبتَ  ﴿ ِكنَّ ٱلَّ  ﴾  ٥٦لَٰ
 

 .ـ اآلية)إنك ال تهدي من أحببت  :(قوله تعالى   
ال إل�ه إال هللا  أش�هد ل�ك ي�وم :لعم�ه ق�ل �هللا  رس�ول ق�ال  :«قال هريرة  عن أبيأخرج مسلم وغيره  .816

 :ف�أنزل هللا،قلن إنه حمله على ذلك الجزع ألقررت به�ا عينكلوال أن تعيرني نساء قريش ي: قال.»القيامة
  .»)1887F1888(﴾إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء﴿

س�ألت اب�ن  « :ق�البن راف�ع  عن أبي سعيد وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد  .817
(نعم: قال ؟أفي أبي جهل وأبي طالب  ﴾إنك ال تهدي من أحببت ﴿:اآلية عن هذهعمر 

1888F

1889(«. 
 
 ]تعليق[
وإجم�اع أه�ل الس�نة عل�ى أن س�بب ﴾إنك ال تهدي من أحببت ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية  

 أبي طالب. �نزول هذه اآلية في عم النبي 
(أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب  :الزجاجقال :اإلمام ابن الجوزيقال  

1889F

1890(.  
حريص�اً  �فق�د ك�ان النب�ي ،ولكن يدخل في عم�وم اآلية،عند أهل التفسير مشهورفهو غير ،نزلت في أبي جهل أما كونها 

 على هداية قومه كلهم. وهللا تعالى أعلم
العب�اس  :أب�ا طال�ب ولك�ن هللا يه�دي م�ن يش�اء يعن�ي :يعن�ي ﴾حبب�تأنك ال تهدي م�ن ﴿إاإلمام ابن أبي حاتم: عن قتادة قال  
)
1890F

1891(. 
 

 [تنبيه] 
ب�أن اآلي�ة : ق�الواو،جاء في بعض كتب الشيعة أن هذه اآلية لم تنزل في أبي طالب بناء على مذهبهم في إيم�ان أب�ي طالب 

ما ك�ان للنب�ي وال�ذين آمن�وا أن يس�تغفروا  ﴿وهذا خطأ فاآلية مكية بإجماع أهل السنة، وقد نزل في أبي طالب كذلك قوله تعالى .مدنية
 تقدم الحديث عنها.سورة التوبة وقد  ﴾ للمشركين

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 وجاوزت في السعى كل حد معهود،مهما بذلت فيه من مجهود،أى إنك يا محمد ال تقدر على هداية أحد﴾إنك ال تهدى من أحببت ﴿
 دة والشقاوةفإنه أعلم بأهل السعا،فسلم أمرك إليه،يهدي من قدر له الهداية،أى ولكنه تعالى بقدرته﴾ولكن هللا يهدى من يشاء  ﴿
(أى هو تعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية واإليمان فيهديه﴾وهو أعلم بالمهتدين  ﴿

1891F

1892(. 
 

ُت ُكلِّ َشۡيءٖ ا َءاِمنٗ لَۡم نَُمكِّن لَّهُۡم َحَرمً  أوَوقَالُٓوْا إِن نَّتَّبِِع ٱۡلهَُدٰى َمَعَك نُتََخطَّۡف ِمۡن أَۡرِضنَآو  ﴿ ۡزقٗ  ا يُۡجبَٰىٓ إِلَۡيِه ثََمَرٰ ا رِّ
ِكنَّ أَۡكثََرهُۡم َال يَۡعلَُموَن  ن لَُّدنَّا َولَٰ  ﴾  ٥۷مِّ

 
 ـ اآلية.)إن نتبع الهدى معك  قالواو :(قوله تعالى  

إن نتبع�ك  : �للنب�ي  ق�الواأن أناسا من قريش  :«عباس  عن ابنأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .818
(فنزلت .تخطفنا الناس

1892F

1893(«. 
(ذلكقال أن الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي  :«اس وأخرج النسائي عن ابن عب .819

1893F

1894(«. 
 
 ]تعليق[
أن ي��نقض عليه���ا  �ذك��ر المؤل��ف رحم��ه هللا ه���ذه اآلث��ار ف��ي أن ق��ريش كان���ت تخ��اف عل��ى أنفس��ها إن اتبع���ت النب��ي  

وا ه�م خ�دام البي�ت وم�ا ج�اء ب�ه، وإال فق�ريش ل�و آمن�ت التبعه�ا الع�رب ألنه�م ك�ان �وهذا م�ن ق�ولهم ترويج�اً لكف�رهم ب�النبي ،العرب
 ومكانتهم عند العرب محفوظة.

ولكن�ا ،إن�ا ل�نعلم أن ال�ذي تق�ول حق :�للنبي قال وذلك أنه ،نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي :مقاتلقال  
(بهم فإنما نحن أكلة رأس العرب، وال طاقة لنا،يعنى مكة،نتبع الهدى معك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا يمنعنا أن

1894F

1895(. 

_______________ 
 ) وغيرهم 3188ح( 341/5) سنن الترمذي 9608ح( 2ج:434) مسند أحمد  6270ح(167/14)صحيح ابن حبان 25ح(  55/1صحيح مسلم  92/20تفسير الطبري )1888(
) وإسناده كما قال المؤلف رحمه هللا، لكن ليس في رواية النسائي ذكر أبي جهل في النسخة التي بين ي�دي 11384( 425/6سنن النسائي الكبرى   399/31تاريخ دمشق )1889(

   �فلعلها تصحيف وهو الراجح فإن أبا جهل لم يكن ممن يحب النبي  إنما فيه أبو طالب
 )231/ 6زاد المسير ()1890( 
 )2994/ 9تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()1891( 
 )323/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1892( 
 ضعيف جدا.  94/20تفسير الطبري )1893(
 )منقطع اإلسناد11385ح(  425/6سنن النسائي الكبرى )1894(
 )501/ 2اتل بن سليمان (تفسير مق)1895( 
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وحمها على عمومها قال ة الجميع ألنهم مقرون بما قالة رجل مقالوال تعارض بين هذه اآلثار فالحارث كان من قريش فم 
 هو األولى وهللا تعالى أعلم.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وتركن�ا دينن�ا نخ�اف أن ،إن اتبعن�اك ي�ا محم�د عل�ى دينك :كف�ار ق�ريشق�ال أي و ﴾ان نتبع اله�دى مع�ك نتخط�ف م�ن أرض�نا  قالواو ﴿

(ف االنتزاع بسرعةطوالتخ :المبردقال ،ا من أرضناويخرجونن،فيجتمعون على محاربتنا،تتخطفنا العرب
1895F

1896(. 
 

هُ َوۡعًدا َحَسنٗ  ﴿ َمِة ِمنَ  اأَفََمن َوَعۡدنَٰ ۡنيَا ثُمَّ هَُو يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ َع ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ هُ َمتَٰ تَّۡعنَٰ قِيِه َكَمن مَّ  ﴾ ٦۱ٱۡلُمۡحَضِريَن  فَهَُو لَٰ
 

 .ـ اآلية)أفمن وعدناه  :(قوله تعالى  
وف�ي أب�ي جه�ل  �ف�ي النب�ي نزل�ت : قال.اآلية ﴾أفمن وعدناه  ﴿:في قوله عن مجاهد أخرج ابن جرير .820

(بن هشام
1896F

1897(«. 
(أنها نزلت في حمزة وأبي جهل :«وأخرج من وجه آخر عنه  .821

1897F

1898(«. 
 
 ]تعليق[
 .في سبب نزول هذه اآلية ذكر المؤلف أثرين مرسلين عن مجاهد 

 ومن متعه هللا متاع الحياة الدنيا هو أبو جهل.،�فمن وعده هللا وعداً حسناً هو النبي .وأبي جهل �نزلت في النبي  اأنه :فاألول
(نزلت في علي وحمزة وأبي جهل: قالوالثاني: أنها نزلت في حمزة وأبي جهل. عن مجاهد في هذه اآلية 

1898F

1899(. 
(السدى: نزلت في عمار والوليد ابن المغيرةقال و: قالزولها كذلك وقد روى في سبب ن 

1899F

1900(. 
اً وه�و نفكل من ذكر وغيرهم م�ن طائف�ة الم�ؤمنين مم�ن وع�ده هللا وع�داً حس�.وهذا كله محتمل في سبب نزول اآلية :قلت 

 لقيامة هو من أهل النار. وفي الجانب اآلخر كل من متعه هللا في الدنيا بالمال والبنين وأصناف المتاع ثم يوم ا،الجنة
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألن ،فهو ال محال�ة مدرك�ه،أى أفمن وعدناه وعدا قاطعا بالجنة وما فيها من النعيم المق�يم الخال�د ﴾أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه ﴿

 وعد هللا ال يتخلف
 .مستتبع للحسرة على انقطاعه،مملوء بالمتاعب،كدارمشوب باأل،أى كمن متعناه بمتاع زائل ﴾كمن متعناه متاع الحياة الدنيا  ﴿
واآلي�ة  :ابن جزيقال  ؟فهل يساوي العاقل بينهما،أى ثم هو في اآلخرة من المحضرين للعذاب ﴾ثم هو يوم القيامة من المحضرين  ﴿

(إيضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا واآلخرة
1900F

1901(. 
 

َك إِلَٰى َمَعاٖدو إِنَّ ٱلَِّذي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلقُ  ﴿ لٖ  قُل ۡرَءاَن لََرٓادُّ بِّٓي أَۡعلَُم َمن َجآَء بِٱۡلهَُدٰى َوَمۡن هَُو فِي َضلَٰ بِينٖ  رَّ  ﴾ ۸٥ مُّ
 

 .ـ اآلية)إن الذي فرض عليك القرآن  :(قوله تعالى
م�ن مك�ة فبل�غ الجحف�ة اش�تاق إل�ى  �لم�ا خ�رج النب�ي  :«ق�ال  عن الضحاكأخرج ابن أبي حاتم (گ )  .822

(إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴿:فأنزل هللا،مكة
1901F

1902(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وه�ذا .وهي وعد من هللا تعالى لنبيه بأن ي�رده إل�ى مك�ة م�رة أخ�رى،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً في سبب نزول هذه اآلية 

المدين�ة فس�ار ف�ي غي�ر الطري�ق مخاف�ة  فمضى من وجه�ه إِل�ى،من الغار ليالً  �خرج رسول هللا  :مقاتلقال .قول بعض أهل التفسير
ا أَِمن رجع إِلى الطريق فنزل الُجْحفَةَ بين مكة والمدينة فأتاه جبري�ل ،وذكر مول�ده،فاش�تاق إِليه�ا،فعرف الطري�ق إِل�ى مكة،الطَّلب؛ فلمَّ

فنزل�ت ه�ذه  ،﴾لق�رآن ل�رادُّك إِل�ى َمَع�اٍد إِنَّ الذي فََرَض عليك ا ﴿ :فان هللا تعالى يقول: قالنعم؛ : قالأتشتاق إِلى بلدك ومولدك؟ : قالف
(اآلية بالُجْحفة

1902F

1903(. 
 .﴾لرادك إلى معاد ﴿قلت: سبب النزول هذا أحد أربعة معاني في تفسير قوله تعالى  
 معاد يعنى الموت. :القول الثاني 
 يعنى يوم القيامة. :القول الثالث 

_______________ 
 )323/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1896( 
 مرسل ضعيف اإلسناد 97/20تفسير الطبري )1897(
 المصدر السابق مرسال ضعيفا)1898(
 )229أسباب النزول للواحدي ( )1899( 
 )229أسباب النزول للواحدي ( )1900( 
 )324/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1901( 
 مرسل صحيح اإلسناد. 3026/9تفسير ابن أبي حاتم  )1902(
 )508/ 2تفسير مقاتل بن سليمان ()1903( 
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(الجنة :الرابع 

1903F

1904(. 
ثم سيرد إلى يوم القيامة ثم إلى الجنة ،ثم إلى الموت،إلى مكة بعدما خرج منها رد �وكل هذا حاصل وواقع فالنبي  :قلت 

 .بإذا هللا تعالى
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 وفرض عليك العمل به،أى إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن ﴾إن الذي فرض عليك القرآن  ﴿
(أى لرادك إلى مكة﴾لرادك إلى معاد  ﴿

1904F

1905(. 
 انتهت سورة القصص

 
 

 َرةُ الَعنَكبُوتِ ُسو
 
  

 ﴾  ۲أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن يُۡتَرُكٓوْا أَن يَقُولُٓوْا َءاَمنَّا َوهُۡم َال يُۡفتَنُوَن  ۱آلٓم  ﴿
 

 .اآلية –( أحسب الناس أن يتركوا)  :قوله تعالى
 أنزلت في أناس: قال .اآلية -﴾آلم أحسب الناس أن يتركوا ﴿:في قوله عن الشعبيأخرج ابن أبي حاتم  .823

م��ن المدين��ة أن��ه ال يقب��ل م��نكم حت��ى  �فكتب إل��يهم أص��حاب رس��ول هللا ،ك��انوا بمك��ة ق��د أق��روا باإلس��الم
فكتبوا إليهم أنه ،فنزلت فيهم هذه اآلية،فتبعهم المشركون فردوهم،فخرجوا عامدين إلى المدينة،تهاجروا

فمنهم ،م المش�ركون فق�اتلوهمفخرجوا ف�اتبعه،نخرج فإن اتبعن�ا أح�د قاتلن�اه: قالواف،قد نزل فيكم كذا وكذا
(ـ  اآلية﴾ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا  ﴿:فأنزل هللا فيهم،من قتل ومنهم من نجا

1905F

1906(«. 
خرج�وا يري�دون ف�ي أن�اس م�ن أه�ل مك�ة  )آل�م أحس�ب الن�اس  :(أنزلت :«قال  عن قتادةوأخرج  ]ك[ .824

فخرج��وا فقت��ل م��ن قت��ل ،ن��زل فيهم فع��رض له��م المش��ركون فرجع��وا فكت��ب إل��يهم إخ��وانهم بم��ا،�النب��ي 
(ـ اآلية﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  ﴿:فنزل القرآن،وخلص من خلص

1906F

1907(«. 
نزل�ت ف�ي عم�ار ب�ن ياس�ر إذ ك�ان يع�ذب ف�ي  :«ق�الهللا بن عبيد بن عمير  عن عبدوأخرج ابن سعد   .825

(ـ اآلية)أحسب الناس  (:هللا
1907F

1908(«. 
 
 ]تعليق[
اإلم�ام القرطب�ي مكي�ة كله�ا ف�ي ق�ول الحس�ن وعكرم�ة ق�ال  .مدني�ة أوتفسير هل ه�ي مكي�ة سورة العنكبوت اختلف أهل ال 

وعطاء وجابر ومدنية كلها في أحد قولي بن عباس وقتادة وفي القول اآلخر لهما وهو قول يحيى بن س�الم أنه�ا مكي�ة إال عش�ر آي�ات 
نزل��ت ب��ين مك��ة  :عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب رض��ي هللا عن��ه ق��الم��ن أوله��ا فإنه��ا نزل��ت بالمدين��ة ف��ي ش��أن م��ن ك��ان م��ن المس��لمين بمك��ة و

(والمدينة
1908F

1909( . 
 .﴾ثل العنكبوت اتخذت بيتاً كم ﴿في قوله تعالى  عنكبوت لذكر العنكبوتوقد سميت بال 
 وبعض األمثال.،وقد تعرضت ألمور العقيدة باإلضافة إلى ذكر ما يالقيه المؤمنون من البالء في ذات هللا تعالى 
حمه هللا ثالثة آثار في سبب  نزول مطلع هذه السورة. ف�األول والث�اني: أنه�ا ف�ي أن�اس أرادوا الهج�رة وقد ذكر المؤلف ر 

 ية العهد المكي.ن على أن هذه اآليات نزلت في نهاوهما يدال،فصدهم المشركون،�إلى النبي 
فنزلت اآلية مبينة أن س�نة هللا ،في كون نزولها في عمار بن ياسر وكان من المستضعفين من المؤمنين :وأما األثر الثالث 

بل يم�تحن ويبتل�ى لي�ربط هللا عل�ى قلب�ه ويثب�ت ،فال يحس�بن الم�ؤمن أن�ه ال يم�تحن ويبتل�ي بإيمان�ه،تعالى في عب�اده الم�ؤمنين االب�تالء
 إيمانه.

أنَّه�ا نزل�ت :قاتلوهذه اآلثار المتقدمة تدل على أن اآلية مكية لكن جاء سبب ثالث يدل على أن اآلية مدنية وهو ما رواه م 
(فأنزل هللا تعالى في أبويه وامرأته هذه اآلية ،فجزع عليه أبواه وامرأته،في ِمْهَجع مولى عمر بن الخطاب حين قُتل ببدر

1909F

1910(. 
وإال كونها نزل�ت ف�ي .وقد تقدم نحو ذلك،يجتمل على فرض صحة اآلثار أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة :قلت 

 حيث شواهده وهللا أعلم. مكة هو األقوي من
 

_______________ 
 )249/ 6زاد المسير ()1904( 
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)331( 

 

 [ تفسيرمختصر لآلية]
أي أظ���ن الن���اس أن يترك���وا م���ن غي���ر ،الهم���زة لإلس���تفهام اإلنك���اري﴾أحس���ب الن���اس أن يترك���وا أن يقول���وا آمن���ا وه���م ال يفتن���ون  ﴿

 .ليتميز الصادق من المنافق،بل البد من امتحانهم،ليس األمر كما ظنوا،ال ؟لمجرد قولهم آمنا باللسان،افتتان
إن ذلك سنة  :البيضاويقال ،بأنواع من التكاليف والمصائب والمحن،أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم ﴾ولقد فتنا الذين من قبلهم  ﴿

 .فال ينبغى أن يتوقع خالفه،جارية في األمم كلها،قديمة
وعبر ع��ن ،إليم��ان، وب��ين الك��اذبين في��هأي فليمي��زن هللا ب��ين الص��ادقين ف��ي دع��وى ا﴾فل��يعلمن هللا ال��ذين ص��دقوا ول��يعلمن الك��اذبين  ﴿

وأن الك�ذب ،الصادقين بلفظ الفعل [ الذين صدقوا ] وعن الكاذبين باسم الفاعل [ الكاذبين ] لإلشارة إلى أن الك�اذبين وص�فهم مس�تمر
على ثبوت المصدر ،إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع :اإلمام الفخرقال ،بخالف الصادقين فإن الفعل يفيد التجدد،راسخ فيهم

فإن�ه ال يفه�م م�ن ص�يغة الفع�ل الثب�وت ،وفالن ش�ارب الخمر،فالن شرب الخمر: قالكما ي،والفعل الماضي ال يدل عليه،ورسوخه فيه
(والرسوخ

1910F

1911(. 
 

لَِدۡيِه ُحۡسنٗ  ﴿ َن بَِوٰ نَسٰ ۡينَا ٱۡإلِ هََداَك لِتُۡشِرَك بِي َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم َوَوصَّ  تُِطۡعهَُمآو إِلَيَّ َمۡرِجُعُكۡم فَأُنَبِّئُُكم بَِما فََال ۖا َوإِن َجٰ
 ﴾  ۸ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن 

     
 .ـ اآلية)وإن جاهداك  :(قوله تعالى

س�عد أل�يس ق�د أم�ر هللا   أم قال�ت  :«ق�ال أخرج مس�لم والترم�ذي وغيرهم�ا ع�ن س�عد ب�ن أب�ي وق�اص  .826
ووص�ينا اإلنس�ان بوالدي�ه حس�ناً ﴿:فنزلت،تكفر أووت وهللا ال أطعم طعاماً وال أشرب شراباً حتى أم ؟بالبر

(ـ اآلية﴾وإن جاهداك لتشرك بي 
1911F

1912(«. 
 
 ]تعليق[
وهو أث�ر ص�حيح وي�دل عل�ى أن اآلي�ة نزل�ت ف�ي س�عد ب�ن أب�ي وق�اص ،ذكر المؤلف هذا األثر في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

ع�ن .متنعت عن الطع�ام ظن�اً منه�ا أن ذل�ك يص�ده ع�ن دين�هفلما أرادت أن تصده عن دينه حاولت أن تستغل بره لها فا،وكان براً بأمه
 قالت:سعد ال تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه وال تأكل وال تشرب  أم حلفت : قالعن أبيه أنه نزلت في آيات من القرآن  :مصعب بن سعد

ل�ه عم�ارة ق�ال د فق�ام اب�ن له�ا يمكثت ثالثا حت�ى غش�ي عليه�ا م�ن الجه�: قالزعمت أن هللا أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا 
ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك ب�ه عل�م ف�ال  ﴿ :فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل هللا هذه اآلية

 .﴾تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
 .وقد جاء أن هذه اآلية نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
وذل�ك أن�ه ه�اجر م�ع عم�ر ب�ن الخط�اب ،وروى أنها نزلت ف�ي عي�اش ب�ن أب�ى ربيع�ة المخزومي :مخشرياإلمام الزقال  

ام�رأة  :أخ�واه ألم�ه أس�ماء بن�ت مخرم�ة -فخرج أبو جهل بن هشام والحرث بن هش�ام  ،رضى ّهللا عنهما مترافقين حتى نزال المدينة
وق�د ترك�ت أّم�ك ال تطع�م وال ،ن محم�د ص�لة األرح�ام وب�ر الوالدينإن م�ن دي� :ا لهقال فنزال بعياش و -من بنى تميم من بنى حنظلة 

وفتال من�ه ف�ي ال�ذروة والغ�ارب فاستش�ار عم�ر رض�ى ّهللا عن�ه ،وهي أشّد حبا ل�ك من�ا ف�اخرج معن�ا،تشرب وال تأوى بيتا حتى تراك
أما إذ عص�يتني فخ�ذ  :له عمرقال ف،فما زاال به حتى أطاعهما وعصى عمر،ولك علّى أن أقسم مالى بيني وبينك،هما يخدعانك: قالف

إن ناقتي قد كلت فاحملني مع�ك.  :أبو جهلقال فلما انتهوا إلى البيداء ،فإن رابك منهما ريب فارجع،فليس في الدنيا بعير يلحقها،ناقتي
ال ت�زال ف�ي ع�ذاب  :قال�توذهبا ب�ه إل�ى أم�ه ف،وجلده كل واحد منهما مائة جل�دة،فأخذاه وشّداه وثاقا،فنزل ليوطئ لنفسه وله،نعم: قال

(فنزلت،حتى ترجع عن دين محمد
1912F

1913(. 
 .فاألمر باإلحس�ان للول�دين ج�اء عام�اً ،قلت: األثر األول أصح إسناداً وإن صحت قصت عياش فهو داخل في عموم اآلي�ة 

 وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألنهما س�بب وج�وده ولهم�ا علي�ه غاي�ة ،ى والدي�ه غاي�ة اإلحس�انباإلحسان إل�،أي أمرناه أمرا مؤكدا﴾ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا  ﴿

ألن األوالد جبل�وا ،وإنما أمر هللا األوالد بب�ر الوال�دين دون العك�س :الصاويقال ،والوالدة باالشفاق،الوالد باإلنفاق،الفضل واإلحسان
فوكلهم لم�ا جبل�وا ،ى الرحم�ة والش�فقة ب�األوالدواألب�اء مجبول�ون عل�،فكلفهم هللا بم�ا يخ�الف طبعهم،وعدم طاعة الوالدين،على القسوة

(عليه
1913F

1914(. 
 

_______________ 
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)332( 
ِ َجَعلَ  ﴿ ِ فَإَِذٓا أُوِذَي فِي ٱلَّ ِۖ َولَئِن َجآَء نَۡصرٞ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَقُوُل َءاَمنَّا بِٱلَّ بَِّك  فِۡتنَةَ ٱلنَّاِس َكَعَذاِب ٱلَّ ن رَّ مِّ

لَِمينَ لَيۡ  أوإِنَّا ُكنَّا َمَعُكۡمو لَيَقُولُنَّ  ُ بِأَۡعلََم بَِما فِي ُصُدوِر ٱۡلَعٰ  ﴾  ۱۰ َس ٱلَّ
 

 .ـ اآلية. تقدم سبب نزولها في سورة النساء)ومن الناس من يقول آمنا بال  :(قوله تعالى   
 
 ]تعليق[
 ق�الوافِ�يَم ُكن�تُْم  ق�الواِمي أَْنفُِس�ِهْم إنَّ الذين تََوفَّاُهُم اْلَمالئَِكةُ ظَ�الِ ﴿ ﴿تقدم سبب نزول هذه اآلية في سورة النساء في قوله تعالى  

 ]97النساء آية [﴾  َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيراً  أولئكأَلَْم تَُكْن أَْرُض هللاِ َواِسَعةً فَتَُهاِجُروْا فيها فَ  قالوا األرضُكنَّا ُمْستَْضَعفِيَن في 
 ية. وأذكره هنا تماماً للفائدة  مع باقي أسباب نزول اآل 
فأخرجهم المش��ركون معه��م ي��وم ،وكانوا يخف��ون اإلس��الم،ك��ان ق��وم م��ن أه��ل مك��ة ق��د أس��لموا «: ق��العب��اس  ع��ن اب��ن 

فكتب�وا .اآلي�ة ﴾إن ال�ذين توف�اهم المالئك�ة﴿فنزل�ت: ،المسلمون: هؤالء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهمقال فأصيب بعضهم ف،بدر
وم�ن الن�اس م�ن يق�ول آمن�ا ب�ال  ﴿ :فنزل�ت،فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا،لهمبها إلى من بقي بمكة منهم وأنه ال عذر

ث�م إن رب�ك لل�ذين ه�اجروا م�ن بع�د م�ا  ﴿فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزن�وا فنزل�ت:  ﴾فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا
(نجا وقتل من قتل اآلية. فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من ﴾فتنوا

1914F

1915(«. 
 .زولها كذلك ثالثة أسباب للنزولوقد روى في سبب ن 
الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا قال وقال ما رواه اإلمام  الواحدي  :فالثاني 

(إلى الشرك
1915F

1916(. 
ِ فَ�إَِذا  ﴿ما أخرجه اإلمام اب�ن جري�رعن مجاه�د، قول�ه: :والثالث  ِ َجَع�َل فِْتنَ�ةَ النَّ�اِس َكَع�َذاِب هللاَّ  ﴿إل�ى قول�ه: ﴾...أُوِذَي فِ�ي هللاَّ

مصيبة في أنفسهم افتتنوا، فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب  أوأناس يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بالء من هللا : قال ﴾َولَيَْعلََمنَّ اْلُمنَافِقِيَن 
(هللا في اآلخرة

1916F

1917(. 
فخاف عل�ى نفس�ه م�ن أهل�ه ،كان أس�لم،أنه�ا نزل�ت ف�ي عيَّ�اش ب�ن أب�ي ربيع�ة: ق�الإلم�ام اب�ن الج�وز ي والرابع ما ذكره ا 

�ه ف،إِلى المدين�ة �وذلك قبل قدوم رسول هللا ،فخرج من مكة هارباً إِلى المدينة،وقومه ألخوي�ه أب�ي جه�ل والح�ارث قال�ت فجزعت أمُّ
ه فلم ي�زاال ،فخرجا ف�ي طلب�ه فظف�را ب�ه،آكل طعاماً وال أشرب شراباً حتى تأتياني به وهللا ال آوي بيتاً وال :ابني هشام وهما أخواه ألمِّ

ب�ه حت�ى كف�ر ،وهللا ال أُحلُّك من َوثاق�ك حت�ى تكفُ�ر بمحم�د قالت:و،فقيَّدْته،به حتى تابعهما وجاءا به إِليها �ياط وتعذِّ ثم أقبل�ت تَْجلِ�ده بالسِّ
�ْرب ومقاتل. وف�ي ،هذا ق�ول اب�ن الس�ائب،ثم ه�اجر بَْع�ُد وَحُس�َن إِس�المه،[ في�ه ] ه�ذه اآلي�ةفنزلت ،بمحمد عليه السالم َجَزعاً من الضَّ

أ من دين محمد،رواية عن مقاتل أنَّهما َجلَداه في الطريق مائتي جلدة (فنزلت هذه اآلية،فتبرَّ
1917F

1918(. 
ع�ام يش�مل م�ا ذك�ر  ﴾وم�ن الن�اس﴿فقول�ه تع�الى .قلت: لم يقوى عندي شيء من ه�ذه األس�باب فنحم�ل اآلي�ة عل�ى عمومه�ا 

 وهللا تعالى أعلم..وغيره
 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ف�إذا ،أي ومن الن�اس فري�ق يقول�ون بألس�نتهم آمن�ا بال ﴾ومن الناس من يقول آمنا بال فإن أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا  ﴿

كع��ذاب هللا الش��ديد ال��ذي ،ا ص��ارفا ل��ه ع��ن اإليمانس��بب،وجعل م��ا يص��يبه م��ن أذى الناس،ارت��د ع��ن ال��دين،أوذي أح��دهم بس��بب إيمانه
فك�ذلك المن�اققون ،والتشبيه [ كعذاب هللا ] من حيث إن عذاب هللا مانع للمؤمنين من الكفر :المفسرونقال ،يصرف اإلنسان عن الكفر

فإن ،وفي المحن�ة منح�ة،ويروا ف�ي الع�ذاب عذوب�ة،وك�ان مقتض�ى إيمانه�ا أن يص�بروا ويتش�جعوا،جعلوا أذاهم مانعا له�م م�ن اإليمان
ومذب�ذب بينهم�ا ،وك�افر مج�اهر بكف�ره وعناده،م�ؤمن ظ�اهر بحس�ن اعتقاده :أقس�ام المكلف�ين ثالث�ة :اإلم�ام الفخ�رق�ال ،العاقبة للمتقين

 فلما ذكر تعالى القسمين بقوله ،ويضمر الكفر في فؤاده،يظهر اإليمان بلسانه
أن هللا أراد  :ذكر القسم الثالث هنا [ ومن الناس من يقول آمنا بال ] واللطيفة في اآلية ﴾فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين  ﴿

وأوذي المن��افق ،ليت�رك دين��ه فل�م يترك�ه،أوذي الم�ؤمن ف��ى س�بيل هللا :هن�اكق��ال ف،وخس�ة المن�افق الكافر،بي�ان ش�رف الم��ؤمن الصابر
ومع ه���ذا ل���م يفعل���ه ب���ل ت���رك هللا ،يك���ون قلب���ه مطمئن���ا باإليم���انو،وكان يمكن���ه أن يظه���ر موافقتهم،فت���رك هللا بنفس���ه،ب���بعض األذى

(بالكلية
1918F

1919(. 
إن�ا كن�ا  :المن�افقون أولئ�كق�ال ،وفتح ومغ�انم لهم،أي ولئن جاء نصر قري�ب للم�ؤمنين ﴾ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ﴿

 .عليهمتعالى ردا قال ،فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم،معكم ننصركم على أعدائكم
 ؟من خي�ر وش�ر،أي أول�يس هللا ه�و الع�الم بم�ا انط�وت علي�ه الض�مائر،؟ استفهام تقريري﴾أوليس هللا بأعلم بما في صدور العالمين  ﴿

 .بلى انه بكل شيء عليم ؟وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق
 

َع َولَيَۡحِملُنَّ أَۡثقَالَهُۡم َوأَۡثقَاٗال  ۱۲﴿ ا َكانُوْا يَۡفتَُروَن  ٴَ سۡ أَۡثقَالِِهۡمۖ َولَيُ  مَّ َمِة َعمَّ  ﴾۱۳لُنَّ يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ

_______________ 
وفي إسناده أحمد بن منصور الرمادي وثقه أبو حاتم قال اإلمام الطبري: ح�دثنا أحم�د ب�ن منص�ور الرم�ادي ق�ال  234/5ة مواضع منها أخرجه الطبري في تفسيره في عد)1915(

 به   ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
 )231الواحدي أسباب النزول للواحدي ( )1916( 
 )13/ 20ان (تفسير الطبري) (جامع البي)1917( 
 )259/ 6زاد المسير ()1918( 
 )333/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1919( 



)333( 

 

 
 .ـ اآلية)هم قال وليحملن أث :(قوله تعالى

ك�ان أب�و جه�ل وص�ناديد ق�ريش يتلق�ون  « :ق�الأخرج ابن أبي ش�يبة ف�ي المص�نف ع�ن اب�ن الحنفي�ة  .827
ويح�رم م�ا كان�ت تص�نع  إن�ه يح�رم الخم�ر ويح�رم الزن�ا :يسلمون فيقول�ون  �إذا جاؤا إلى النبي  الناس

(همقال وليحملن أث ﴿:فنزلت هذه اآلية،العرب،فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم
1919F

1920(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وهو يدل على ما كان عليه أهل صناديد أهل الكف�ر م�ن ص�د ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

ه�م. وه�ذا ق�ال  م�ع أثق�االهم وأثقال فأجابهم هللا بأنهم سيحملون أث،وبهم يوم القيامةالناس عن سبيل هللا ووعدهم بأنهم يحملون عنهم ذن
 .باإلضافة لعذاب كفرهم فكذلك عذاب ذنوبهم

 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ونحن نحم�ل ،واتبعوا ديننا،اكفروا كما كفرنا :الكفار للمؤمنينقال أي ﴾الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال و ﴿

افعل ه�ذا وخطيئت�ك ف�ي عنق�ي ف�إن قي�ل [ ولنحم�ل ] ص�يغة  :كما يقول القائل :ابن كثيرقال إن كان هناك عقاب ،عنكم اإلثم والعقاب
 .أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم،والمعنى شرط وجزاء،الصيغة أمر :فنقول ؟فكيف يصح أمر النفس من الشخص،أمر

 .ألنه ال يحمل أحد وزر أحد،أي وما هم حاملين شيئا من خطاياهم ﴾شيء  وما هم بحاملين من خطاياهم من﴿
  :تعالىقال ثم ،أي وإنهم لكاذبون فى ذلك﴾إنهم لكاذبون ﴿
كما ف�ي ،ش�يء أولئكدون أن ينقص من ذنوب ،وذنوب من أضلوهم،أي وليحملن أوزارهم ﴾هم قال ا مع أثقال هم وأثقال وليحملن أث﴿

 .من غير أن ينقص من آثامهم شيء،لة كان عليه من اإلثم مثل آثام من اتبعهالحديث (ومن دعا إلى ضال
 .أى وليسألن سؤال توبيخ وتقريع﴾وليسألن يوم القيامة  ﴿
(أي عما كانوا يختلقونه من الكذب على هللا عز وجل ﴾عما كانوا يفترون ﴿

1920F

1921(. 
 

َب يُ لَۡم يَكۡ  أو ﴿ لَِك لََرۡحَمةٗ فِِهۡم أَنَّآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتَٰ  ﴾ ٥۱ۡؤِمنُوَن يُ  لِقَۡومٖ َوِذۡكَرٰى  ۡتلَٰى َعلَۡيِهۡمو إِنَّ فِي َذٰ
 .ـ اآلية)أولم يكفهم  :(قوله تعالى   

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده من طريق عمرو بن دين�ار ع�ن يحي�ى ب�ن جع�دة  .828
كف�ى  :« �النب�ي ق�ال ف،ما سمعوه م�ن اليهود جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض :«قال 

أول�م يكفه�م ﴿:فنزلت  » .بقوم ضاللة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم
(أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

1921F

1922(﴾«. 
 
 ]تعليق[
حادي�ث فيه�ا التح�ذير ع�ن اآلخ�ذ ع�ن أه�ل ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية، وقد جاءت ع�دة أ 

 .على عكس القرآن الكريم فإن هللا تعالى تكفل بحفظه،وذلك ألنهم غيروا وبدلوا كتبهم،الكتاب
أح�دث  �وكتابكم الذي أنزل هللا عل�ى نبي�ه  " كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: قالأنه  وقد روى اإلمام البخاري عن ابن عباس 

هذا من عند هللا ليشتروا به ثمنا : قالواف وكتبوا كتابا بأيديهم لم يشب ألم يخبركم هللا في كتابه أنهم حرفوا كتاب هللا وبدلوا األخبار تقرءونه محضا
(وهللا ما رأينا رجال منهم قط يسألكم عما أنزل هللا إليكم " قليالأال نهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم

1922F

1923(. 
 اب كالم أطول من ذلك ليس هذه محله نسأل هللا التوفيقوفي مسألة التحديث عن أهل الكت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ال�ذي ال ،أي أول�م يك�ف المش�ركين ع�ن آي�ات ه�ذا الكت�اب المعجز،االس�تفهام للت�وبيخ﴾أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم  ﴿

ب�ين تع�الى كث�رة  :اب�ن كثي�رق�ال  ؟داللة على صحة نبوت�كوأوضحها ،وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم اآليات ؟يزال يقرع أسماعهم
الذي ال يأتيه الباط�ل م�ن ب�ين يدي�ه وال ،وقد جاءهم بالكتاب العزيز �حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد ،وسخافة عقلهم،جهلهم

أولم يكفه�م أن�ا ،بل ع�ن معارض�ة ص�ورة من�ه،إذ عجزت الفص�حاء والبلغ�اء ع�ن معارض�ته،الذي هو أعظم من كل معجزة،من خلفه
 بعدهقال ولهذا  ؟وجئتهم بأخبار ما في الصحف األولى،وأنت رجل أمى ال تقرأ وال تكتب،أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم

وتذكرة بليغة ،بإنقاذهم من الضاللة،لنعمة عظيمة على العباد،أي إن فى إنزال هذا القرآن ﴾إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴿
(ال التعنت والطغيان،عقالء غرضهم اإليمانلقوم 

1923F

1924(. 
 

_______________ 
 )وفي إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف. 36567ح( 333  7مصنف ابن أبي شيبة/)1920(
 )334/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1921( 
 هريرة وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف.  ووصلة أبو بكر اإلسماعيلى في معجمه عن أبي 7/21تفسير الطبري )1922(
 )237/ 3صحيح البخاري ()1923( 
 )342/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1924( 



)334( 
ن َدٓابَّةٖ  ﴿ ِميُع ٱۡلَعلِيُم الَّ تَۡحِمُل  َوَكأَيِّن مِّ ُ يَۡرُزقُهَا َوإِيَّاُكۡمو َوهَُو ٱلسَّ  ﴾  ٦۰ِرۡزقَهَا ٱلَّ

 
 .ـ اآلية)وكأين من دابة  :(قوله تعالى  

خرج�ت  :«قال عمر  عن ابنبسند ضعيف أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر  .829
ي�ا اب�ن عم�ر  :«ل�ي ق�ال ف،فجعل يلتقط من التمر ويأكل،المدينة حتى دخل بعض حيطان �مع رسول هللا 
لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده ولو  :«قال ،ال أشتهيه :قلت .»؟ما لك ال تأكل

فكيف بك يا اب�ن عم�ر إذا لقي�ت قوم�اً يخبئ�ون رزق ،يصرشئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وق
وكأين من داب�ة ال تحم�ل رزقه�ا هللا  ﴿:فوهللا  ما برحنا وال برمنا حتى نزلتقال  .»سنتهم ويضعف اليقين

إن هللا ل��م ي��أمرني بكن��ز ال��دنيا وال باتب��اع  :« �رس��ول هللا : ق��الف  ﴾يرزقه��ا وإي��اكم وه��و الس��ميع العل��يم 
(ني ال أكنز ديناراً وال درهماً وال أخبأ رزقاً لغد أال وإ،الشهوات

1924F

1925(«. 
 
 ]تعليق[
يدخر قوت عام ألهله وه�و مخ�الف لمعن�ى  �وكان كان النبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الضعيف في سبب نزول هذه اآلية 

سلم ك�ان يبي�ع نخ�ل بن�ي النض�ير ويح�بس ألهل�ه ق�وت  اآلثر فقد روى اإلمام البخاري وغيره عن عمر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه و
(سنتهم

1925F

1926(. 
فمعنى اآلية إذا اإلخبار أن هللا سبحانه وتعالى يرزق جميع الخلق من يحم�ل م�نهم رزق�ه وم�ن ال يحم�ل وق�د ذك�ر ب�أن النمل�ة ت�دخر  

 قوتها كما يدخر اإلنسان وهللا تعالى أعلم.
للم�ؤمنين ال�ذين ك�انوا بمك�ة وق�د آذاه�م قال إّن رسول هللا (عليه السالم) :مام الثعلبيوقد جاء في سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه اإل 

يا رسول هللا كيف نخرج إلى المدينة ليس لنا بها دار وال عقار وال : قالواأخرجوا إلى المدينة وهاجروا وال تجاوروا الظلمة فيها. ف« :المشركون
(ذات حاجة إلى غذاء ال تحمل رزقا فيرفعه لغذائها يعني الطير والبهائم﴾َوَكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة ﴿ :انهفمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل هللا سبح،مال

1926F

1927(. 
 .قلت: اآلية عامة وسبب النزول ليس بقوي 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ضعفها ولكن هللا يرزقها مع،ال تقدر على كسب رزقها،أي كم من دابة ضعيفة ﴾وكأين من دابة ال تحمل رزقها  ﴿
ف��الرازق ه��و ،فال تخ��افوا الفق��ر إن هاجرتم،وق��د تكف��ل ب��رزق جمي��ع الخل��ق،أي هللا تع��الى يرزقه��ا كم��ا يرزقكم﴾هللا يرزقه��ا وإي��اكم  ﴿

فكم��ا ي��رزق هللا ،إذا خ��افوا الفق��ر والج��وع ف��ى الهج��رة م��ن أوطانهم،والقص��د باآلي��ة التقوي��ة لقل��وب الم��ؤمنين :ف��ي التس��هيلق��ال ،هللا
 .يفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكمالحيوانات الضع

(العليم بأحوالكم،أي هو السميع ألقوالكم ﴾وهو السميع العليم  ﴿
1927F

1928(. 
 

ِ يَۡكفُُرونَ ا َويُتَ ا َءاِمنٗ لَۡم يََرۡوْا أَنَّا َجَعۡلنَا َحَرمً  أو ﴿ ِطِل يُۡؤِمنُوَن َوبِنِۡعَمِة ٱلَّ  ﴾ ٦۷ َخطَُّف ٱلنَّاُس ِمۡن َحۡولِِهۡمو أَفَبِٱۡلبَٰ
 

 .ـ اآلية)لم يروا  أو :(قوله تعالى   
(أخرج جويبر  .830

1928F

يا محمد ما يمنعن�ا أن ن�دخل ف�ي دين�ك إال : قالواأنهم  :«عباس  عن ابن عن الضحاك )1929
فمتى م�ا ي�بلغهم أن�ا ق�د دخلن�ا ف�ي دين�ك اختطفن�ا فكن�ا ،أن يتخطفنا الناس لقلتنا واألعراب أكثر منا مخافة

1929F( ﴾يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم﴿:فأنزل هللا،أكلة رأس

1930(«. 
 
 ]تعليق[
وهو ي�دل عل�ى م�ا ك�ان علي�ه الكف�ار م�ن المش�اقة ل ورس�وله ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول ه�ذه اآلي�ة 

 .والتكبر عن اتباع الحق
َكةً أي قليلٌ ،أََكلَةُ َرْأسٍ  :في تاج العروسقال وقولهم [ كنا أكلة رأس ]   (يُشبُِعهم رأٌس واِحدٌ ،ْمَحرَّ

1930F

1931(. 
فأجابهم هللا تعالى بأنه جعل لهم الحرم أمنا وأمانا لمن دخله فال عذر لهم وال حجة له�م ف�ي ع�دم قب�ول الح�ق غي�ر المك�ابرة  

 والعناد 
 
  ]تفسير مختصر لآلية[

_______________ 
 وفيه راو مبهم   127/4) تاريخ دمشق 816ح(259/1مسند عبد بن حميد )1925(
 )81/ 7صحيح البخاري ()1926( 
 )288/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1927( 
 )343/ 2تفاسير ـ للصابونى (صفوة ال)1928( 
س روايت�ه ف�ي [جويبر] هو بن سعيد ضعيف جدا وهو راوي التفسير،وكل ما يذكره المؤلف من طريقه سوف أحكم عليه بالضعف وهو ال شك ضعيف وأيضا منقطع ول�ي)1929(

 التفسير من المصادر المتوفرة
 ضعيف)1930(
بيدي تحقيق: مجموعة من المحققين المؤلف: محمّ ) 14/ 28تاج العروس من جواهر القاموس ()1931(  د بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني،أبو الفيض،الملقّب بمرتضى،الزَّ

 40الناشر: دار الهداية عدد األجزاء: 



)335( 

 

أن�ا جعلن�ا بل�دهم (مك�ة) ،تفك�ر واعتباررؤي�ة ،أي أول�م ي�ر ه�ؤالء الكفار ﴾أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم  ﴿
 .والناس حولهم يسبون ويقتلون،آمنا أهله من القتل والسبي،حرما مصونا عن السلب والنهب

 .ويسبي بعضهم بعضا،أي يقتل بعضهم بعضا ﴾ويتخطف الناس من حولهم  ﴿
(وثان ويكفرون بالرحمنيؤمنون باأل،أي أفبعد هذه النعم الجليلة﴾أفبالباطل يؤمنون وبنعمة هللا يكفرون  ﴿

1931F

1932(. 
 وتانتهت سورة العنكب

 
 

ومِ   ُسوَرةُ الرُّ
 

 
وُم  ۱آلٓم  ﴿ ۢن  ۲ُغلِبَِت ٱلرُّ ِ ٱۡألَۡمُر ِمن قَۡبُل َوِمۢن  ۳بَۡعِد َغلَبِِهۡم َسيَۡغلِبُوَن  فِٓي أَۡدنَى ٱۡألَۡرِض َوهُم مِّ فِي بِۡضِع ِسنِيَنۗ ِلَّ

ِحيُم  ٤ۡؤِمنُوَن يَۡفَرُح ٱۡلمُ  بَۡعُدو َويَۡوَمئِذٖ  ِو يَنُصُر َمن يََشآُءۖ َوهَُو ٱۡلَعِزيُز ٱلرَّ  ﴾ ٥بِنَۡصِر ٱلَّ
 

 اآليات. –( الم غلبت الروم )  :قوله تعالى
فأعج��ب ذل��ك ،لم��ا ك��ان ي��وم ب��در ظه��رت ال��روم عل��ى فارس:«ق��ال  ع��ن أب��ي س��عيد أخ��رج الترم��ذي  .831

(بنصر هللا :(إلى قوله ﴾آلم غلبت الروم  ﴿:فنزلت،المؤمنين
1932F

 يعني بفتح الغين. .»﴾)1933
(وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه  .832

1933F

1934(. 
 بلغنا أن المشركين كانوا   يجادلون المسلمين وهم بمك�ة :«قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب  .833

فيقول��ون: ال��روم يش��هدون أنه��م أه��ل كت��اب وق��د غلب��تهم المج��وس وأن��تم    �قب��ل أن يخ��رج رس��ول هللا 
 ؟فكي��ف غل��ب المج��وس ال��روم وه��م أه��ل كت��اب،لبوننا بالكت��اب ال��ذي أن��زل عل��ى نبيكمتزعم��ون أنك��م س��تغ

(آلم غلبت الروم ﴿:فأنزل هللا،فسنغلبكم كما غلب فارس الروم
1934F

1935(﴾«. 
(عن عكرمةوأخرج ابن جرير نحوه  .834

1935F

1936( . 
(ويحيى بن يعمر  .835

1936F

1937(. 
(وقتادة .836

1937F

1938(. 
والثانية على قراءة الض�م فيك�ون ،م يوم بدرعلى قراءة غلبت بالفتح ألنها نزلت يوم غلبته :فالرواية األولى

 .معناه وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى الكالم وإال لم يكن له كبيرمعنى
 
 ]تعليق[
سورة الروم مكية كلها من غير خالف وأهدافها نفس أهداف السور المكية باإلضافة إلى ما ذكر هللا س�بحانه وتع�الى م�ن  

 .وم للفرس بعد هزيمتهمغلبة الر
 وقد ذكر المؤلف عدة آثار وهل تشتمل على سببين للنزول. 
 فاألول: أنها نزلت في غزوة بدر لما غلب الروم الفرس وهذه اآلثار مرسلة واآلية مكية. 
ه�ل كت�اب وكان�ت ال�روم أ،ثم بعد ذلك نصر هللا الروم عل�ى الفرس ،أنها نزلت في مكة عندما غلبت الفرس الروم :الثاني 

 وكان المؤمنون يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على عبدة األصنام. ،والفرس عبدة أصنام وينكرون البعث
 .وقد اختصر المؤلف اآلثر الوارد في ذلك 
كان�ت ف�ي ف�ارس ام�رأة ال تل�د إال المل�وك : ق�الع�ن عكِرم�ة : ق�الوقد ذكره اإلمام الطبري وغيره بسياق أطول من هذا ف 

إني أريد أن أبع�ث إل�ى ال�روم جيش�ا وأس�تعمل عل�يهم رج�ال م�ن بني�ك، فأش�يري عل�ّي أيه�م أس�تعمل، : قالاها كسرى، فاألبطال، فدع
هذا فالن، وهو أروغ من ثعلب، وأحذر من صرد، وهذا فرخان، وهو أنفذ م�ن س�نان، وه�ذا ش�هربراز، وه�و أحل�م م�ن ك�ذا،  قالت:ف

فاستعمل شهربراز، فسار إلى الروم بأهل ف�ارس، وظه�ر عل�يهم، فق�تلهم، وخ�ّرب  إني قد استعملت الحليم،: قالفاستعمل أيهم شئت، 
أم�ا إن�ك ل�و : ق�الأم�ا رأي�ت ب�الد الش�ام؟ قل�ت: ال : قالأبو بكر: فحّدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال مدائنهم، وقطع زيتونهم. 

_______________ 
 )344/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1932( 
 وقال  حسن غريب  قلت في إسناده عطية العوفي ضعيف  189/5سن الترمذي  21/21تفسير الطبري )1933(
وإسناده فيه ضعف وليس فيه تصريح بسبب النزول،وبنحوه عن ابن عباس أخ�رج الح�اكم والترم�ذي وأحم�د،قال  الترمذي:حس�ن ص�حيح غري�ب   20/21تفسير الطبري )1934(

ألنهم أهل الكتاب،وكان المشركون كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس  :«وصححه الحاكم على شرطهما،ولفظه عنده عن بن عباس رضي هللا  تعالى عنهما قال 
 أما أنهم سيهزمون :«    �،فقال له النبي  �يحبون أن تظهر فارس على الروم ألنهم أهل أوثان،فذكر ذلك المسلمون ألبي بكر رضي هللا تعالى عنه،فذكر ذلك أبو بكر للنبي 

كذا وكذا،وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا،فجعل بينهم أجل خم�س س�نين فل�م يظهروا،ف�ذكر ذل�ك أب�و بك�ر فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا:اجعل بيننا وبينك أجال فإن ظهروا كان لك  »
قال: فغلبت  ): ألم غلبت الروم في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (قال: فظهرت الروم بعد ذلك،فذلك قوله تعالى » أال جعلته أراه قال دون العشرة :«،فقال  �للنبي 

 » .): ل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر هللا (غلبت بعد الروم ثم 
 مرسل 3087/9تفسير ابن أبي حاتم  )1935(
 مرسل ضعيف 17/21تفسير الطبري )1936(
 مرسل ضعيف 21/ 18تفسير الطبري )1937(
 مرسل وألفاظهم مختلفة 19/21تفسير الطبري )1938(



)336( 
 بعد ذلك فرأيته.رأيتها لرأيت المدائن التي خّربت، والزيتون الذي قُطع، فأتيت الشام 

عطاء الخراساني: ثني يحيى بن يعمر، أن قيصر بعث رج�ال يُ�دعى قطم�ة بج�يش م�ن ال�روم، وبع�ث كس�رى ش�هربراز، فالتقي�ا قال 
بأذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إليكم، فلقيت فارس الروم، فغلبتهم فارس، ففرح بذلك كفار ق�ريش، وكره�ه المس�لمون، ف�أنزل 

وُم فِي أَْدنَى الم ُغلِبَِت ال﴿هللا اآليات، ثم ذكر مثل حديث عكِرمة، وزاد: فلم يزل شهربراز يطؤهم، ويخرب مدائنهم حت�ى ﴾...األرضرُّ
ق�ال و: ق�البلغ الخليو، ثم ماتكسرى، فبلغهم موته، فانهزم شهربراز وأصحابه، وأوعبت عليهم ال�روم عن�د ذل�ك، ف�أتبعوهم يقتل�ونهم 

ألصحابه: لق�د رأي�ت ك�أني ج�الس عل�ى س�رير كس�رى، قال لى الروم جلس فرخان يشرب، فعكِرمة في حديثه: لما ظهرت فارس ع
فبلغت كسرى، فكتب إلى شهربُراز: إذا أتاك كتابي فابعث إلّي برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك، إنك لن تجد مثل فرخان، إن ل�ه 

ل إلّي برأسه، فراجعه، فغضب كس�رى، فل�م يجب�ه، نكاية وضربا في العدّو، فال تفعل. فكتب إليه: إن في رجال فارس خلف ا منه، فعجِّ
وبعث بريدا إلى أهل فارس، إني قد نزعت عنكم شهربراز، واستعملت عليكم فرخان، ثم دفع إل�ى البري�د ص�حيفة ص�غيرة: إذا ول�ي 

س�ريره وجل�س فرخ�ان، ودف�ع  سمعا وطاع�ة، ون�زل ع�ن: قالفرخان الُملك، وانقاد له أخوه، فأعطه هذه؛ فلما قرأ شهربراز الكتاب 
�فط، فأعط�اه : ق�الال تعج�ل حت�ى أكت�ب وص�يتي، : ق�الائتوني بشهربراز، فقّدمه ليضرب عنق�ه، : قالالصحيفة إليه،  نع�م، ف�دعا بالسَّ

كل هذا راجعت فيك كسرى، وأن�ت أردت أن تقتلن�ي بكت�اب واح�د، ف�ردَّ المل�ك، وكت�ب ش�هربراز إل�ى قيص�ر : قالثالث صحائف، و
م: إن لي إليك حاجة ال يحملها البريد، وال تبلغها الصحف، فالقني، وال تلقني إال في خمسين روميا، فإني ألقاك في خمس�ين ملك الرو

فارسيا، فأقبل قيصر في خمس مئة ألف رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطري�ق، وخ�اف أن يك�ون ق�د مك�ر ب�ه، حت�ى أتت�ه 
بسط لهما والتقي�ا ف�ي قب�ة ديب�اج ض�ربت لهم�ا، م�ع ك�ل واح�د منهم�ا س�كين، ف�دعيا ترجمان�ا  عيونه أن ليس معه إال خمسون رجال ثم

شهربراز: إن الذين خّربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا، فأراد أن أقت�ل أخ�ي، فأبي�ت، ث�م أم�ر قال بينهما، ف
د أصبتما، ثم أشار أحدهما إل�ى ص�احبه أن الس�ّر ب�ين اثن�ين، ف�إذا ج�اوز ق: قالأخي أن يقتلني، فقد خلعناه جميعا، فنحن نقاتله معك. ف

ي�وم الُحَديبي�ة، فف�رح وم�ن  �أجل، فقتال الترجمان جميعا بسكينيهما، فأهلك هللا كسرى، وجاء الخبر إل�ى رس�ول هللا : قالاثنين فشا. 
(معه

1938F

1939(. 
ن ره�ان أب�ي بك�ر لكف�ار ق�ريش ك�ان بع�د ن�زول حسن صحيح لك�ن في�ه أقال وفي سنن اإلمام الترمذي نفس هذه القصة و 

فكانت ف�ارس ﴾ف�ي بض�ع س�نين ﴿﴾وهم من بعد غلبهم س�يغلبون األرضفي أدنى  ﴿﴾غلبت الروم ﴿﴾الم ﴿لما نزلت قال: اآلية ليس قبلها 
 ﴿هللا تع�الى  يوم نزلت هذه اآلية قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظه�ور ال�روم عل�يهم ألنه�م وإي�اهم أه�ل كت�اب وف�ي ذل�ك ق�ول

فكانت قريش تحب ظهور ف�ارس ألنه�م وإي�اهم ليس�وا بأه�ل ﴾بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ﴿﴾ويومئذ يفرح المؤمنون
غلب�ت  ﴿﴾ال�م ﴿كتاب وال إيمان ببعث فلما أنزل هللا تعالى ه�ذه اآلي�ة خ�رج أب�و بك�ر الص�ديق رض�ي هللا عن�ه يص�يح ف�ي ن�واحي مك�ة 

ن�اس م��ن ق�ريش ألب��ي بك�ر ف�ذلك بين��ا وبي�نكم زع��م قال ﴾ف�ي بض��ع س�نين ﴿﴾وه�م م��ن بع�د غل�بهم س��يغلبون األرض ف�ي أدن��ى ﴿﴾ال�روم
بل��ى وذل��ك قب��ل تح��ريم الره��ان ف��ارتهن أب��و بك��ر ق��ال  ؟ص��احبكم أن ال��روم س��تغلب فارس��ا ف��ي بض��ع س��نين أف��ال نراهن��ك عل��ى ذل��ك

ق�ال الث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وس�طا تنته�ي إلي�ه البضع ث ؟ألبي بكر كم تجعل قالواوالمشركون وتواضعوا الرهان و
فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخ�ذ المش�ركون ره�ن أب�ي بك�ر فلم�ا دخل�ت الس�نة الس�ابعة ظه�رت قال فسموا بينهم ست سنين 

وأس�لم عن�د ذل�ك ن�اس ق�ال ف�ي بض�ع س�نين ق�ال الروم على فارس فع�اب المس�لمون عل�ى أب�ي بك�ر تس�مية س�ت س�نين ألن هللا تع�الى 
(كثير

1939F

1940(. 
والسبب الثاني أق�وى م�ن  .قلت: اآلية إخبار من هللا تعالى عن حادثة انتصار أهل الكتاب على أهل األوثان من بعد غلبهم 

 األول ويؤيده سياق اآليات وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 رضهم إلى فارسفي أقرب أ،أي هزم جيش الروم﴾ األرضغلبت الروم في أدنى  ﴿
 وينتصرون عليهم.،وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس،أي وهم من بعد انهزامهم ﴾وهم من بعد غلبهم سيغلبون  ﴿
وه�ذه اآلي�ات م�ن البين�ات  :أب�و الس�عودقال ،ما بين الثالث إلى التس�ع :والبضع،أي في فترة ال تتجاوز بضة أعوام ﴾في بضع سنين ﴿

ووق�ع كم�ا ،حيث أخبر عن الغيب الذي ال يعلم�ه إال العل�يم الخبير،وكون القرآن من عند هللا عز وجل،والشاهدة بصحة النبوة،الباهرة
 .البيضاوي: واآلية من دالئل النبوة ألنها إخبارعن الغيبقال و،أخبر

فك�ل ذل�ك ب�أمر ،لفرسومن بعد م�ا يغلب�ون أع�داءهم ا،من قبل الغلبة،أي ل عز وجل األمر أوال وآخرا ﴾ل األمر من قبل ومن بعد  ﴿
 .بأمر هللا وقضائه،وخذالن المغلوب،المعنى إن غلبة الغالب :ابن الجوزيقال ،ليس شيء منهما إال بقضائه،هللا وإرادته

يف�رح المؤمن�ون ،ويح�ل م�ا وع�ده هللا م�ن غلبتهم،ويتغلب�ون عليهم،أي ويوم يهزم ال�روم الفرس ﴾ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر هللا  ﴿
ق�ال وقد صادف ذلك اليوم يوم (غزوة بدر) ،ألن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس،على المجوس،هل الكتاببنصر هللا أل

 .وعبدة النيران،كان يوم بدر هزيمة عبدة األوثان :ابن عباس
حيم بأوليائ��ه الر،وهو العزي��ز بانتقام��ه م��ن أعدائ��ه،ينص��ر هللا م��ن يش��اء م��ن عب��اده أي ﴾ينص��ر م��ن يش��اء وه��و العزي��ز ال��رحيم  ﴿

(وأحبابه
1940F

1941(. 
  

ِت َوٱۡألَۡرِضو َوهَُو ٱۡلعَ  يَۡبَدُؤاْ  َوهَُو ٱلَِّذي ﴿ َوٰ َمٰ  ﴾ ۲۷ِزيُز ٱۡلَحِكيُم ٱۡلَخۡلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ َوهَُو أَۡهَوُن َعلَۡيِهو َولَهُ ٱۡلَمثَُل ٱۡألَۡعلَٰى فِي ٱلسَّ
 

_______________ 
 )71/ 20جامع البيان (تفسير الطبري) ()1939( 
 )344/ 5(    سنن الترمذي )1940( 
 )4/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1941( 



)337( 

 

 اآلية. –( وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده)  :قوله تعالى
وه�و ال�ذي ﴿فنزلت ،تعجب الكفار من إحياء هللا  الموتى «: قال عن عكرمةوأخرج ابن أبي حاتم  ]ك[ .837

 .»)1941F1942( ﴾يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
 
 ]تعليق[
فق�د ،وهو تعج�ب المش�ركين وق�ولهم كي�ف يحي�ى هللا الموتي،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

فذكرهم هللا سبحانه بأنه كما بدأ الخلق فإنه يعيده واإلعاد أسهل من االبتداء وهللا سبحانه ال يص�عب علي�ه ش�يء. ،رين للبعثكانوا منك
 وسوف يأتي مزيد لهذا في سورة يس بإذا هللا تعالى.

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .يدهم بعد موتهم للحساب والجزاءثم يع،أي وهو تعالى ينشىء الخلق من العدم ﴾وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده  ﴿
اإلع�ادة أه�ون علي�ه م�ن  :مجاه�دقال و،يعن�ي أيس�ر علي�ه :اب�ن عب�اسقال ،أي إع�ادة الخل�ق أه�ون علي�ه م�ن بدئ�ه﴾وهو أهون عليه  ﴿

كم في تق��دير،ف��إذا كان��ت اإلع��ادة أس��هل م��ن االبت��داء،خاط��ب تع��الى العب��اد بم��ا يعقلون :المفس��رونق��ال والب��داءة علي��ه هين��ة ،البداءة
فيك�ون أفع�ل التفض�يل ،هذا قول ذهب إليه فريق (حسب منطقكم وأصولكم ،كان البعث أهون عليه،فإن من قدر على اإلنشاء،وحكمكم

 .أي وهو هين عليه﴾أهون﴿وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى ،بالنسبة لمفاهيم البشر﴾أهون﴿
 .من الجالل والكمال، والعظمة والسلطان،وصف األعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيهأي له ال﴾وله المثل األعلى  ﴿
 وهو أنه تعالى ليس كمثله شيء،أي يصفه به من فيهما ﴾فى السموات واألرض ﴿
(الحكيم الذي كل أفعاله على مقتض الحكمة والمصلحة ،أي القاهر لكل شيء﴾وهو العزيز الحكيم  ﴿

1942F

1943(. 
 

ُكۡم فَأَنتُۡم فِيِه َسَوٓاءٞ  ثَٗال َضَرَب لَُكم مَّ  ﴿ ن ُشَرَكآَء فِي َما َرَزۡقنَٰ نُُكم مِّ ا َملََكۡت أَۡيَمٰ ن مَّ ۡن أَنفُِسُكۡمۖ هَل لَُّكم مِّ تََخافُونَهُۡم  مِّ
ِت لِقَۡومٖ  ُل ٱۡألٓيَٰ لَِك نُفَصِّ  ﴾ ۲۸يَۡعقِلُوَن  َكِخيفَتُِكۡم أَنفَُسُكۡمو َكَذٰ

 
 اآلية. – من أنفسكم) ( ضرب لكم مثالً  :قوله تعالى

كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبي�ك ال ش�ريك ل�ك  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الطبراني  ]ك[ .838
ـ ﴾��ه��ل لك��م مم��ا ملك��ت أيم��انكم م��ن ش��ركاء فيم��ا رزقن��اكم ﴿:ف��أنزل هللا،إال ش��ريكا ه��و ل��ك تملك��ه وم��ا ملك

(اآلية
1943F

1944(«. 
(أبيه جعفر محمد بن علي عن يعن أبوأخرج جويبر مثله عن داود بن أبي هند   .839

1944F

1945(. 
 
 ]تعليق[
وهو ي�دل عل�ى م�ا ك�ان علي�ه المش�ركون م�ن ت�أديتهم المناس�ك ف�ي الح�و فك�انوا ،ذكر المؤل�ف رحم�ه هللا أث�راً واح�داً هن�ا 

ل هللا ف�أنز،ب�ال تعالى ش�ركهميحجون ل ويشركون معه غيره في تلبيتهم، فيقولون لبي�ك ال ش�ريك ل�ك إال ش�ريكا ه�و ل�ك. وه�ذا م�ن 
 .؟!تعالى هذا المثل لهم بأنهم ال يشركون معهم ما عبيدهم فيما رزقهم هللا فكيف يجعلون ل تعالى شريكا وهو الذي يملك كل شيء

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 مثال واقعيا من أنفسكم،أي ضرب لكم أيها القوم ربكم﴾ضرب لكم مثال من أنفسكم ﴿
ال�ذي رزق�ه ،أن يكون عبده ومملوكه شريكا ل�ه ف�ي ماله،أي هل يرضى أحدكم﴾فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء  ﴿

 ؟وهو في األصل مخلوق وعبد ل ؟فكيف ترضون ل شريكا له،فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك ؟هللا تعالى
فيم�ا بأي�ديكم م�ن ،رككم عبي�دكم ومماليككمأي أن�تم ال ترض�ون أن يش�ا،هذا من تتمة المثل ﴾فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴿

ه��ل ه��ذا منط��ق  ؟حي��ث تص��نعونها بأي��ديكم ث��م تعب��دونها ؟فكي��ف تش��ركون ب��ه س��بحانه مخلوقات��ه ؟وهم أمث��الكم ف��ي البش��رية،األم��وال
 ؟فكيف رضيتم ل شريكا في خلقه وملكه ؟ورأي قويم،سليم

(نبين اآليات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر األمثال،أي مثل ذلك البيان الواضح﴾كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون  ﴿
1945F

1946(. 
 انتهت سورة الروم

 
 

 ُسوَرةُ لُقمان
 

_______________ 
 مرسال صحيح اإلسناد 36/21تفسير الطبري  3090/9تفسير ابن أبي حاتم  )1942(
 )7/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1943( 
 )وفي إسناده حماد بن شعيب ضعيف12348ح( 20/12المعجم الكبير )1944(
 ضعيف)1945(
 )8/ 3للصابونى ( صفوة التفاسير ـ)1946( 



)338( 
 

ِ بَِغۡيِر ِعۡلمٖ  ﴿ ٓئَِك لَهُۡم  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو ٱۡلَحِديِث لِيُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱلَّ ِهيٞن  َعَذاٞب َويَتَِّخَذهَا هُُزًواو أُْولَٰ  ﴾ ٦مُّ
 
 .اآلية –( ومن الناس من يشتري لهو الحديث)  :تعالى قوله

وم�ن الن�اس م�ن يش�تري له�و الح�ديث  ﴿:في قول�هأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس  .840
(مغنية نزلت في رجل من قريش اشترى جارية: قال﴾

1946F

1947(«. 
مع بأح�د وكان ال يس�،نزلت في النضر بن الحارث اش�ترى قين�ة «: قالعباس  عن ابنوأخرج جويبر  .841

إال انطلق به إلى قينته فيقول، أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مم�ا ي�دعوك إلي�ه محم�د م�ن  يريد اإلسالم
(فنزلت .الصالة والصيام وأن تقاتل بين يديه

1947F

1948(«. 
 
 ]تعليق[
 حكيم لولده.عن النصحية الغالية التي أهداها لقمان ال-باإلضافة إلى أمور العقيدة -سورة لقمان سورة مكية وقد تحدثت  
وقد ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما غير متعارضان فيحمل المبهم في الرواية األولى على المبين ف�ي  

 فالرجل في الرواية اآلولى هو النضر بن الحارث في الرواية الثانية.،الرواية الثانية
الشرك فه�ذه أربع�ة  أوما ألهي عن ذكر هللا  أوالباطل  أوء ن هللا تعالى أن بعض الناس يشتري لهو الحديث وهو الغنابيفي 

(معاني ذكرت في لهو الحديث
1948F

1949( . 
 يختار ويفضل لهو الحديث عن ذكر هللا تعالى. أوأهل التفسير يشتري إما بماله قال وقد  
 .وعموم اآلية يدخل فيه كل ما كان هذا حاله من تقضيل الباطل على ذكر هللا 
 
  ]ةتفسير مختصر لآلي[
مما ال خي�ر وال فائ�دة ،ويص�د ع�ن س�بيله،أي ومن الن�اس م�ن يش�تري م�ا يله�ي ع�ن طاع�ة هللا ﴾ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴿

وم�ا ال ،وفض�ول الكالم،والتحدث بالخرافات المضحكة،نحو السمر باألساطير،واللهو كل باطل ألهى عن الخير :الزمخشريقال ،فيه
 -يكرره�ا ثالث�ا  -وهللا ال�ذى ال إل�ه إال ه�و: ق�الهللا بن مسعود) رضي هللا عنه أنه سئل عن اآلي�ة فوروى ابن جرير عن (عبد ،ينبغي

 .نزلت هذه اآلية في الغناء والمزامير :الحسن البصرىقال و،إنما هو الغناء
 .برهانبغير حجة وال ،ويبعدهم عن دينه القويم،أى ليضل الناس عن طريق الهدى ﴾ليضل عن سبيل هللا بغيرعلم  ﴿
 .وأعرق في الضالل،وهذا أدخل فى القبح،سخرية واستهزاء،أى ويتخذ آيات الكتاب المجيد﴾ويتخدها هزوا  ﴿
(أى لهم عذاب شديد مع الذلة والهوان ﴾لهم عذاب مهين  أولئك ﴿

1949F

1950(. 
 

 
مٞ  ﴿ هُۥ ِمۢن بَۡعِدهِ  َولَۡو أَنََّما فِي ٱۡألَۡرِض ِمن َشَجَرٍة أَۡقلَٰ َ َعِزيٌز َحِكيمٞ  ۦ َسۡبَعةُ أَۡبُحرٖ َوٱۡلبَۡحُر يَُمدُّ ِو إِنَّ ٱلَّ ُت ٱلَّ ا نَفَِدۡت َكلَِمٰ  مَّ

۲۷  ﴾ 
 

 .اآلية –من شجرة أقالم )  األرض( ولو أنما في  :قوله تعالى
 ﴿:روح ف��أنزل هللاع��ن ال�� �س��أل أه��ل الكت��اب رس��ول هللا  «: ق��ال ع��ن عكرم��ةوأخ��رج اب��ن جري��ر  .842

تزعم أنا لم نؤت م�ن : قالواف ﴾ن أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليالً روح قل الروح معن الويسألونك 
ولو أن م�ا ﴿:فنزلت،وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا العلم إال قليالً 

(ـ اآلية﴾من شجرة أقالم والبحر يمده  األرضفي 
1950F

1951(«. 
فلم�ا  )وم�ا أوتي�تم م�ن العل�م اال قل�يالً  :(نزل�ت بمك�ة « :ق�البن يس�ار  عن عطاءوأخرج ابن إسحاق   .843

إيان�ا  ﴾وما أوتيتم من العل�م إال قل�يالً  ﴿:ألم يبلغنا عنك أنك تقول: قالواف هاجر إلى المدينة أتاه أحبار يهود
 ق�الفإنك تتل�وا إن�ا ق�د أوتين�ا الت�وراة وفيه�ا تبي�ان ك�ل ش�يء ف قالوا »كالً عنيت  «: قالف ؟قومك أم تريد 

 .»)1951F1952( ﴾من شجرة أقالم األرضولو أن ما في  ﴿:فأنزل هللا .»هي في علم هللا  قليل :« �رسول هللا 
(عباس عن ابنعكرمة  أووأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم من طريق سعيد  .844

1952F

1953(. 
إنم�ا ه�ذا ك�الم  :المش�ركونق�ال  :«ق�ال وأخرج أبو الشيخ في كت�اب العظم�ة واب�ن جري�ر ع�ن قت�ادة    .845

_______________ 
 ضعيف 63/21تفسير الطبري )1947(
 ضعيف )1948(
 )315/ 6انظر هذا المعاني في زاد المسير ( )1949( 
 )15/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1950( 
 مرسل صحيح اإلسناد.  81/21تفسير الطبري )1951(
 منقطع ضعيف 82/21تفسير الطبري )1952(
 ضعيف 21/ 81تفسير الطبري  3100/9تفسير ابن أبي حاتم  )1953(
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(ـ اآلية﴾ األرضولو أن ما في  ﴿:فنزل،ينفذيوشك أن 
1953F

1954(«. 
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار وهي تشمل سببين للنزول 
 فنزلت اآلية ترد عليهم.،في أهل الكتاب عندما ادعو أنهم أوتوا من العلم الكثير :األول 
 ن ينفد.أنها نزلت في مشركي مكة عندما ادعوا أن كالم هللا يوشك أ :الثاني 
 .ألن اليهود لم يكونوا بمكة وهو يقوي السبب األولوقد ذكر اإلمام القرطبي أن هذه اآلية مدنية  
فإن الغ�رض م�ن اآلي�ة ه�و البرهن�ه عل�ى ،مدني�ة أووال مانع أن يراد الرد على اليهود والمشركين سواء كانت األية مكية  

 وهللا تعالى أعلم. .ادعوا أن كالم هللا نافد أولم كاليهود أن كالم هللا تعالى ال نفاد له سواء فمين ادعوا الع
 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .جعلت أقالما األرضأى ولو أن جميع أشجار  ﴾من شجرة أقالم  األرضولو أن ما في ﴿
الدال�ة عل�ى ،هللا فكتبت به�ا كلم�ات،وأم�ده س�بعة أبح�ر مع�ه،حبرا ومدادا،أى وجعل البحر بسعته ﴾والبحر يمده من بعده سبعة أبحر  ﴿

 .عظمته وصفاته وجالله
وكلمات هللا غي�ر ،ألن األش�جار والبح�ار متناهي�ة،وم�ا انته�ت كلم�ات هللا،أى النتهت وقيت تلك األقالم والبحار﴾ما نفدت كلمات هللا  ﴿

ى أن األش�جار ل�و كان�ت نب�ه عل�،وأنه أس�بغ النعم،األرضلما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السموات وما في  :القرطبيقال ،متناهية
وف�ي  :ابن الج�وزيقال لم تنفد تلك العجائب و،الدالة على قدرته ووحدانيته،فكتب بها عجائب صنع هللا،والبحار لو كانت مدادا،أقالما

 .م تنقطعولم تنفد كلمات هللا أى ل،ونفدت البحور،لتكسرت األقالم،فكتب بهذه األقالم وهذه البحور كلمات هللا :الكالم محذوف تقديره
(حكيم ال يخرج عن علمه وحكمته،أى غالب ال يعجزه شيء﴾إن هللا عزيز حكيم  ﴿

1954F

1955(. 
 

ُل ٱۡلَغۡيَث َويَۡعلَُم َما فِي ٱۡألَۡرَحاِمۖ َوَما تَۡدِري نَۡفٞس  ﴿ اَعِة َويُنَزِّ َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ اَذا تَۡكِسُب َغدٗ  إِنَّ ٱلَّ َوَما تَۡدِري نَۡفُسۢ ۖا مَّ
َ َعلِيٌم َخبِيُرۢ تَُموُتو إِنَّ ٱ أَۡرضٖ  بِأَيِّ   ﴾ ۳٤لَّ

 
 .اآلية –( إن هللا عنده علم الساعة)  :قوله تعالى

ي�ا محم�د إن : ق�الج�اء رج�ل م�ن أه�ل البادي�ة ف :«ق�ال  ع�ن مجاه�د وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم  .846
فأخبرني ،قد علمت متى ولدتو ؟وبالدنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ؟فأخبرني بما تلد،امرأتي حبلى

 .»)1955F1956(﴾إن هللا عنده علم الساعة﴿ :متى أموت؟ فأنزل هللا
 
 ]تعليق[
ف�ي أس�ئلتهم  �ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلي�ة، وه�و ي�دل عل�ى تعن�ت المش�ركين م�ع النب�ي  

وقد جاء ذلك في عدة مواضع م�ن ،بأنه ال يعده الساعة إال هوفأخبرهم هللا تعالى ،�التي الغرض منها في ظنهم السيء تعجيز النبي 
 القرآن.

مفاتح الغيب خمس «قال أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :وفي صحيح البخاري وغيره عن سالم بن عبد هللا عن أبيه 
نف�س ب�أي أرض تم�وت إن هللا ت�دري  إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس م�اذا تكس�ب غ�دا وم�ا

1956F(»عليم خبير 

1957(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
" مف�اتح  :هذه هي (مف�اتح الغي�ب ) الت�ي اخ�تص هللا بعلمه�ا وه�ي خم�س كم�ا ج�اء ف�ي الح�ديث الص�حيح ﴾إن هللا عنده علم الساعة  ﴿

 اعة التي تقوم فيها القيامةالغيب خمس ال يعلمهن إال هللا وتال اآلية " أى عنده تعالى معرفة وقت قيام الس
 .ومحل نزوله،أى وعنده معرفة وقت نزول المطر ﴾وينزل الغيث  ﴿
 .سعيد أوشقي ،أنثى أوأى من ذكر  ﴾ويعلم ما في األرحام  ﴿
 .؟شر أووماذا يفعل من خير  ؟ماذا يحدث له في غد،أى ما يدري أحد﴾ماذا تكسب غدا  وما تدري نفس ﴿
 وال فى أى مكان يقبر ؟أى كما ال يدري أحد أين يموت ﴾وت وما تدري نفس بأي أرض تم ﴿
(وأطيعوا أمره،فاتقوا ربكم،خبير بظواهر األشياء وبواطنها،يعلم كل األمور،أى مبالغ في العلم﴾إن هللا عليم خبير  ﴿

1957F

1958(. 
 انتهت سورة لقمان

_______________ 
 مرسل صحيح اإلسناد 81/21تفسير الطبري )1954(
 )21/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1955( 
 مرسل وفيه انقطاع 87/21تفسير الطبري )1956(
 )71/ 6صحيح البخاري ()1957( 
 )23/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1958( 
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 ُسوَرةُ الّسجدة

 
 

هُۡم ا َوطََمعٗ َربَّهُۡم َخۡوفٗ  تَتََجافَٰى ُجنُوبُهُۡم َعِن ٱۡلَمَضاِجِع يَۡدُعونَ  ﴿ ا َرَزۡقنَٰ  ﴾  ۱٦يُنفِقُوَن ا َوِممَّ
 

 .اآلية –( تتجافي جنوبهم عن المضاجع)  :قوله تعالى
يصلون بع�د  �كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول هللا :«قال أخرج البزارعن بالل  ]ك[ .847

(المض�اجع تتج�افى جن�وبهم ع�ن ﴿:المغرب إلى العشاء فنزل�ت ه�ذه اآلي�ة
1958F

وف�ي إس�ناده عب�د هللا ب�ن  .»﴾)1959
 .شبيب ضعيف

نزل��ت ف��ي  ﴾المض��اجع  تتج��افى جن��وبهم ع��ن ﴿:أن ه��ذه اآلي��ة ع��ن أن��سوأخ��رج الترم��ذي وص��ححه    .848
(انتظار الصالة التي تدعى العتمة

1959F

1960(«. 
 
 ]تعليق[
 عده هللا ألصحاب النار.سورة السجدة من السور المكية التي اهتمت بأمور البعث وذكر ما أعده هللا للمؤمنين وما أ 
 يحافظ على قراءتها في صالة الصبح من يوم الجمعة. �وهي من السور التي كان النبي  
والظ�اهر أن�ه س�بب واح�د .قد ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وقد ع�ده بع�ض أه�ل التفس�ير س�ببين 

 اً لصالة العشاء ثم بعد ذلك يذهبون إلى رحالهم.فاألول ينشغلون بالصالة بعد المغرب إلى العشاء انتظار
  قالت:ف،جاءت امرأة إلى أنس بن مالك: قالويشهد لذلك ما ذكره اإلمام الثعلبي عن أبان  

(﴾ ضاِجعِ تَتَجافى ُجنُوبُهُْم َعِن اْلمَ ﴿ال تنامي. فإّن هذه اآلية نزلت في الذين ال ينامون قبل العشاء اآلخرة : قالإنّي أنام قبل العشاء. ف
1960F

1961(. 
 وقد ذكر بعض أهل التفسير أن المراد به هو صالة الليل. 
 ﴾تَتَجافى ُجنُوبُهُْم َعِن اْلَمضاِجِع يَْدُعوَن َربَّهُ�ْم َخْوف�اً َوطََمع�اً ﴿ :عن النبي صلى ّهللا عليه وسلّم،عن معاذ :اإلمام الثعلبيقال  

 قيام العبد في الليل.: قال
ي�ا نب�ّي هللا أال  :فقلت،هللا صلى ّهللا عليه وسلّم في سفر فأص�بحت قريب�ا من�ه ونح�ن نس�ير كنت مع رسول: قالوعن معاذ  

تعب�د هللا ال ،وإنّ�ه ليس�ير عل�ى م�ن يّس�ره هللا عليه،لقد س�ألت ع�ن عظيم،يا معاذ: قالويباعدني من النار؟ ،تخبرني بعمل يدخلني الجنّة
أال أدلّك على أبواب الخير. الصوم جنّ�ة م�ن الن�ار : قالوتحّو البيت. ثّم ،نوتصوم رمضا،وتؤتي الزكاة،وتقيم الصالة،تشرك به شيئا

(﴾ تَتَجافى ُجنُوبُهُْم َعِن اْلَمضاِجعِ ﴿وصالة الرجل في جوف الليل ثّم قرأ » 4«والصدقة تطفئ غضب الرّب 
1961F

1962(. 
تتباع�د وتتنح�ي  :ن المض�اجع أيفاآلية مدح لقوم تتجافي جنوبهم ع�.قلت: ال مانع من أن يكون كل ما ذكر مراد من اآلية 

 عندما يغلب النوم على الناس فيقومون طلباً لرضي هللا تعالى.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
النقط�اعهم ،والغرض أن نومهم باللي�ل قليل،أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع النوم ﴾تتجافى جنوبهم عن المضاجع  ﴿

 .للعبادة
 .وطمعا في رحمته وثوابه،أي يدعون ربهم خوفا من عذابه ﴾يدعون ربهم خوفا وطمعا  ﴿
(ينفقون في وجوه البر والحسنات،أي ومما أعطيناهم من الرزق ﴾ومما رزقناهم ينفقون  ﴿

1962F

1963(. 
 

 ﴾ ۱۸او الَّ يَۡستَوُۥَن ا َكَمن َكاَن فَاِسقٗ أَفََمن َكاَن ُمۡؤِمنٗ  ﴿
 

 .يةاآل –( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً)  :قوله تعالى
الولي�د ب�ن عقب�ة ق�ال  «: ق�العب�اس  عن ابنوأخرج الواحدي وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير  .849

 :ل�ه عل�يق�ال ف،وأبسط منك لساناً وأمأل للكتيب�ة منك أنا أحد منك سناناً  :بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب
(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون﴿:اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت

1963F

1964(﴾«. 

_______________ 
 في إسناده عبد الحميد بن سليمان ضعيف  202/4مسند البزار )1959(
)وقال:  حسن صحيح غريب من هذا الوجه قلت: رجاله رح�ال الص�حيحقال اإلم�ام الترم�ذي: ح�دثنا عب�د هللا ب�ن 3196ح( 346/5سنن الترمذي  202/21طبري تفسير ال)1960(

 به.–أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا األويسي عن سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك 
 )331/ 7ر القرآن (الكشف والبيان عن تفسي)1961( 
 )331/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()1962( 
 )27/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1963( 
 وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي  ليلى ضعيف235/63تاريخ دمشق  291أسباب النزول للواحدي )1964(



)341( 

 

(بن يسار مثله عن عطاءوأخرج ابن جرير    .850
1964F

1965( . 
(عباس مثله  عن ابنوأخرج ابن عدي والخطيب في تاريخه من طريق الكلبي عن أبي صالح   .851

1965F

1966(. 
أنه�ا  :«عب�اس  ع�ن اب�نو ب�ن دين�ار ع�ن عم�ر وأخرج الخطيب وابن عساكر من طريق ابن لهيع�ة    .852

(كان بينهما في سبابنزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط وذلك 
1966F

1967(«. 
 .كذا في هذه الرواية أنها نزلت في عقبة بن الوليد ال الوليد

 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار للنزول وهي تشتمل على سببين 
 وهي هذا تكون اآلية مدنية.،في على بي أبي طالب والوليد بن عقبه بن أبي معيط :األول 
ويل��زم م��ن ذل��ك أن تك��ون اآلي��ة مكي��ة ألن قب��ة ل��م يك��ن .ب��ي طال��ب م��ع عقب��ة ب��ن أب��ي مع��يطأنه��ا ف��ي عل��ى ب��ن أ:والث��اني 

(بالمدينة
1967F

1968(. 
(وفي نزولها سبب آخر أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام 

1968F

1969(. 
 .دعا أن يؤيد اإلسالم بأحد العمرين �وكان النبي  
 لفسق.فاختار عمر بن الخطاب لآليمان وأبي جهل عمر بن هشام ل 
 واآلية تمييز بين كل مؤمن وكل فاسق فال يستون عند هللا تعالى. :قلت 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .؟خارجا عن طاعة هللا،كمن كان فاسقا،مؤمنا متقيا ل،أفمن كان في الحياة الدنيا أي﴾أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا  ﴿
[  :وه�ذه اآلي�ة كقول�ه تع�الى،كما ل�م يس�تووا ف�ي ال�دنيا بالطاع�ة والعبادة،م�ةأي ال يستوون في اآلخ�رة ب�الثواب والكرا ﴾ال يستوون  ﴿

من ك�ان مؤمن�ا ،أن�ه ال يس�اوي ف�ي حكم�ه ي�وم القيام�ة،يخب�ر تع�الى ع�ن عدل�ه وكرمه :ابن كثيرقال  ؟أفنجعل المسلمين كالمجرمين ]
(م فضل تعالى جزاء الفريقين . ث.مكذبا رسل هللا،بمن كان فاسقا أي خارجا عن طاعة ربه،متبعا لرسله،بآياته

1969F

1970(. 
 

ِدقِيَن  ﴿ َذا ٱۡلفَۡتُح إِن ُكنتُۡم َصٰ  ﴾  ۲۸َويَقُولُوَن َمتَٰى هَٰ
 

 .اآلية –ويقولون متى هذا الفتح) ( :قوله تعالى
ق���ال ف،إن لن���ا يوم���اً يوش���ك أن نس���تريح في���ه وننعم :«الص���حابة ق���ال وأخ���رج اب���ن جري���رعن قت���ادة   .853

(نتم صادقين فنزلت متى هذا الفتح إن ك :المشركون
1970F

1971(«. 
 ]تعليق[ 
ي هذه اآلية اختلف أهل التفسير في�ه فذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً مرسالً في سبب نزول هذه اآلية، والمراد بالفتح  

(وقيل فتح البلد،فقيل القضاء
1971F

1972(. 
 أي يوم هذا؟﴾قل يوم الفتح ﴿وكذلك اختلفوا في قوله تعالى  

(وقيل فتح مكة،وقيل يوم بدر،اليوم الذي يأتيهم فيه العذابوقيل ،فقيل يوم القيامة
1972F

1973(. 
م�ن أن�ه س�وف  �قلت: اآلية مثلها كمثل كثير من اآليات المكية التي فيها الرد على إنكار الكفار للبع�ث وم�ا ذك�ره النب�ي  

 ينتصر عليهم وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
مت�ى ستنص�رون علين�ا  :على س�بيل الس�خرية وال�تهكم،أي ويق�ول كف�ار مك�ة للمس�لمين ﴾قين ويقولون متى هذا الف�تح إن كن�تم ص�اد ﴿

 إن كنتم صادقين في دعواكم  ؟ويكون لكم الغلبة والفتح علينا
ل ال�ذي يفص�،إن ي�وم القيام�ة ه�و ي�وم النص�ر الحقيقى :أي قل لهم يا محمد توبيخا وتبكيتا﴾قل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إيمانهم  ﴿

 .؟فلمإذا تستعجلون،وال ينفع فيه اإليمان وال االعتذار،تعالى فيه بيننا وبينكم
فإن�ه ي�وم نص�ر الم�ؤمنين عل�ى ،وي�وم الف�تح ه�و ي�وم القيامة :البيض�اوىقال ،أي وال هم يؤخرون ويمهلون للتوبة﴾وال هم ينظرون  ﴿

 .وقيل هو يوم بدر،الكافرين والفصل بينهم
 .وال تبال بهم،ا محمد عن هؤالء الكفارأي فأعرض ي ﴾فأعرض عنهم  ﴿

_______________ 
 منقطع مرسل 107/21تفسير الطبري )1965(
 هـ463الوفاة  المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي 321/13بغداد  تاريخ  118/6الكامل البن عدي )1966(

 وإسناده تالف.  14عدد األجزاء:  بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 
 ه. وفي إسناده عبد هللا بن صالح كاتب الليث متكلم فيه،وابن لهيعة ضعفه جماعة بسبب احتراق كتبه فاختلط حديث 235/63تاريخ دمشق )1967(
 )104/ 14تفسير القرطبي ـ  ()1968( 
 )340/ 6زاد المسير ()1969( 
 )27/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1970( 
 صحيح اإلسناد مرسل 21/ 116تفسير الطبري )1971(
 )345/ 6زاد المسير ()1972( 
 )344/ 6زاد المسير ()1973( 



)342( 
أي ينتظ�رون بك�م  :القرطبيقال ! إنهم منتظرون كذلك ما يحل بكم ،أي وانتظر ما يحل بهم من عذاب هللا ﴾وانتظر إنهم منتظرون  ﴿

(حوادث
1973F

1974(. 
 انتهت سورة السجدة

 
 

 ُسوَرةُ األَحزاب
 
 

َ َوَال تُِطعِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَِّق ٱلَّ َ َكاَن َعلِيًما َحِكيمٗ  يَٰ فِقِيَنو إِنَّ ٱلَّ فِِريَن َوٱۡلُمنَٰ  ﴾ ۱ا ٱۡلَكٰ
 

 .اآلية –( يا أيها النبي اتق هللا وال تطع )  :قوله تعالى
إن أه�ل مك�ة م�نهم الولي�د ب�ن المغي�رة وش�يبة ب�ن  «: ق�العب�اس  عن اب�ن عن الضحاكأخرج  جويبر .854

وخوف��ه المن��افقون واليه��ود ،ن يعط��وه ش��طر أموالهمعل��ى أ أن يرج��ع ع��ن قول��ه �ربيع��ة دع��وا النب��ي 
(اتق هللا وال تطع الكافرين والمنافقين  ﴿:فأنزل هللا يا أيها النبي،بالمدينة إن لم يرجع قتلوه

1974F

1975(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وأحك�امهم  �وقد اهتم�ت ه�ذه الس�ورة ب�ذكر أح�وال المن�افقين م�ع النب�ي ،سورة األحزاب مدنية في قول جميع المفس�رين 

هللا تعالى على المؤمنين من النصر على األحزاب ف�ي الغ�زوة المعروف�ة بغ�زوة  نَّ ذيرهم من التمادي في النفاق. كما ذكرت ما مَ وتح
 الخندق. أواألحزاب 

المن�افقين  أو،بأن ال يطع الكافرين وإن أغروه بالم�ال �وهو أمر للنبي  ،وقد ذكر المؤلف هذا األثر في سبب نزول اآلية 
 ون قتله. الذين يريد

نزل�ت ف�ي أب�ي س�فيان وعكرم�ة ب�ن أب�ي جه�ل وأب�ي االع�ور «: ق�الوفي سبب نزولها كذلك م�ا أخرج�ه اإلم�ام الواح�دي  
االمان عل�ى أن يكلم�وه، فق�ام معه�م  �السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد هللا بن أبي، وقد أعطاهم النبي (نبي) هللا 

وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا الالت والعزى ومنات،  �للنبي  قالواسرح وطعمة ابن أبيرق، ف عبد هللا بن سعد بن أبي
عم�ر ب�ن الخط�اب رض�ى هللا عن�ه ائ�ذن لن�ا ي�ا قال قولهم، ف �وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك، فشق على النبي 

أن يخ�رجهم م�ن  �عمر: اخرج�وا ف�ي لعن�ة هللا وغض�به، ف�أمر رس�ول هللا قال فإني قد أعطيتهم االمان، : قالرسول هللا في قتلهم، ف
(المدينة، فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية

1975F

1976(«. 
بأن ال يطع الكافرين والمنافقين فيما يحاولون به الصد عن س�بيل هللا  �فاآلية أمر عام للنبي ،قلت: إن صح سبب النزول 

 وهللا تعالى أعلم.
 
 ]ةتفسير مختصر لآلي[
أي اثب�ت ي�ا أيه�ا ،النداء هنا جاء على سبيل التشريف والتكرمة ألن لف�ظ " النب�وة " مش�عر ب�التعظيم والتك�ريم ﴾يا أيها النبي اتق هللا  ﴿

والمراد ب�التقوى ،وتنبيه عل�ى س�مو مكان�ه،بعن�وان النب�وة تنوي�ة ش�أنه �وف�ي ندائ�ه  :أب�و الس�عودق�ال ،النبي على تقوى هللا ودم عليها
 .ومكانا عريضا ال ينال مداه،فإن له بابا واسعا،الثبات عليه واالزدياد منه :به المأمور

وعدم التع��رض آلله��تهم ،من الل��ين والتس��اهل،فيم��ا ي��دعونك إلي��ه،أه��ل الكف��ر والنفاق،أي وال تطع ﴾وال تط��ع الك��افرين والمن��افقين  ﴿
 .وإن أظهروا أنها نصيحة !،وال تقبل أقوالهم،بسوء

(حكيم في تدبير شئونهم،وما يضمرونه في نفوسهم،أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد ﴾ما حكيما أن هللا كان علي ﴿
1976F

1977(. 
 

 
ا َجَعَل ٱ ﴿ ُ لَِرُجلٖ مَّ   لَّ

ٓ َجُكُم ٱلَّٰ ن قَۡلبَۡيِن فِي َجۡوفِِهۦو َوَما َجَعَل أَۡزَوٰ تُِكۡمو َوَما َجَعَل أَۡدِعيَآءَ ـٴِ مِّ هَٰ ِهُروَن ِمۡنهُنَّ أُمَّ ُكۡم ي تُظَٰ
لُِكۡم قَۡولُُكم بِأَۡفوَٰ  بِيَل أَۡبنَآَءُكۡمو َذٰ ُ يَقُوُل ٱۡلَحقَّ َوهَُو يَۡهِدي ٱلسَّ  ﴾  ٤ِهُكۡمۖ َوٱلَّ

 
 .ـ اآلية)ما جعل هللا  لرجل  :(قوله تعالى  

 :المنافقونقال ف،يوماً يصلي فخطر خطرة �قام النبي  «: قالعباس  عن ابنأخرج الترمذي وحسنه  .855
م�ا جع�ل هللا لرج�ل م�ن قلب�ين ف�ي ﴿:فأنزل هللا،ون معه أال ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهالذين يصل

(جوفه
1977F

1978(﴾«. 

_______________ 
 )29/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1974( 
 ضعيف. )1975(
 )236ي ( أسباب النزول للواحد)1976( 
 )31/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1977( 
)صحيح ابن 12610ح( 106/12)المعجم الكبير 2410ح( 267/1)مسند أحمد   3199ح( 348/5)سنن الترمذي 3555ح( 450/2المستدرك  118/21تفسير الطبري  )1978(

 



)343( 

 

(بن جبير ومجاهد وعكرمة عن سعيدوأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف  ]ك[ .856
1978F

كان رجل  :« قالوا )1979
(فنزلت ،يدعى ذا القلبين

1979F

1980(«. 
 وكان يقول لي نفس تأمرني ونف�س تنه�اني :«مثله وزاد  عن الحسنوأخرج ابن جرير من طريق قتادة  ]ك[ .857

)
1980F

1981(«. 
إن في جوفي : قالنزلت في رجل من بني فهم  «: قال عن مجاهد وأخرج من طريق ابن أبي نجيح     .858

(أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد لقلبين
1981F

1982(«. 
ل�ه جمي�ل ب�ن ق�ال ح يأنها نزلت في رجل من قريش من بن�ي جم� :« عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  .859

(معمر
1982F

1983(«. 
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية، وهي تشتمل على سببين للنزول 
 له قلبان. �األول: في قولهم بأن محمد  
 .عي أن له قلبيندَّ في رجل كان يَ  :والثاني 

بلَغن�ا أن ذل�ك ف�ي زي�د اب�ن حارث�ة ُض�رب ل�ه «الزهري: قال : قالفروى اإلمام عبد الرزاق في تفسيره .وى في ذلك سبب آخروقد رُ 
 .  »ليس ابُن رجل آخر :مثَل يقول

�فك�ذلك ال يك�ون دَ ،كما ال يكون لرجل من قلبين في جوفه :فكأن هللا تعالى يقول.قلت: وهذا أليق بسياق اآليات  ي الرج�ل عِّ
�أب�اً لرج�ل دَ  �تع�الى أن يك�ون النب�ي  وقد كانوا يدعون زيد ب�ن حارث�ة بزي�د ب�ن محم�د فنف�ي هللا.ابنه   اً م�أُ وكم�ا ال تك�ون الم�رأة  ،يعِّ

  .بالظهار فكذلك ليس لرجل أن يكون له قلبان في جوفه
وهللا .نزل�ت ف�ي األم�رين مع�اً  .كونها نزلت في جميل بن معمر عليه جماعة م�ن أه�ل التفس�ير فلع�ل اآلي�ةوهو لكن األول  

 تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي ما خلق هللا ألحد! من الناس أيا كان قلبين في صدره ﴾ما جعل هللا لرجل من قلبين في جوفه  ﴿
أعلم  :ابن الجوزيقال ،وما جعل زوجاتكم اللوائي تظاهرون منهن أمهاتكم أي ﴾وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم ﴿

 .أنت على كظهر أمي :وهو أن يقول لها،بهذا الكالم وكانت الجاهلية تطلق،تعالى أن الزوجة ال تكون أما
 .أبناء لكم حقيقة،الذين هم ليسوا من أصالبكم،أي وما جعل األبناء من التبني ﴾وما جعإل أدعياءكم أبناءكم  ﴿
 .ال حقيقة له من الواقع،أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفم ﴾ذلكم قولكم بأفواهكم  ﴿
 .والمطابق له من كل الوجوه،تعالى يقول الحق الموافق للواقع أي وهللا ﴾وهللا يقول الحق  ﴿
فكما ال يكون للشخص ،والغرض من اآلية التنبيه على بطالن مزاعم الجاهلية،أي يرشد إلى الصراط المستقيم ﴾وهو يهدي السبيل  ﴿

ألن األم الحقيقي��ة ه��ي الت��ي ،ن��ى ابن��اوال الول��د المتب،فك��ذلك ال يمك��ن أن تص��بح الزوج��ة المظ��اهر منه��ا أم��ا،الواح��د قلب��ان ف��ي جوفه
وكيف يجعلون أبن�اء اآلخ�رين  ؟فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات،واالبن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل،ولدته

(مع إنهم ليسوا من أصالبهم ؟أبناء لهم
1983F

1984(. 
 

ِو فَإِن لَّۡم  ﴿ لِيُكۡمو َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَاحٞ ٱۡدُعوهُۡم ِألٓبَآئِِهۡم هَُو أَۡقَسطُ ِعنَد ٱلَّ يِن َوَمَوٰ نُُكۡم فِي ٱلدِّ فِيَمآ  تَۡعلَُمٓوْا َءابَآَءهُۡم فَإِۡخَوٰ
ُ َغفُورٗ  َدۡت قُلُوبُُكۡمو َوَكاَن ٱلَّ ا تََعمَّ ِكن مَّ  ﴾ ٥ِحيًما ا رَّ أَۡخطَۡأتُم بِهِۦ َولَٰ

 
 .ـ اآلية)ادعوهم آلبائهم  :(قوله تعالى  

حتى ن�زل ف��ي ،م�ا كن�ا ن��دعو زي�د ب�ن حارث��ة إال زي�د ب�ن محم��د :«ق��ال عم�ر  ع��ن اب�ني أخ�رج البخ�ار .860
1984F( ﴾ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا ﴿:القرآن

1985(«. 
 
 ]تعليق[
أن�ه نزل�ت ف�ي ش�أن زي�د ب�ن .وه�و ق�ول جم�اهير المفس�رين.ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في س�بب ن�زول ه�ذه اآلي�ة 

 .فيها تحريم التبنيالذي من صلبه ونزل فنزلت اآلية آمرة بأن يدعي لوالده -ن محمدوكان يدعي بزيد ب -حارثة

___________________ 
 ظن به وإال فهو ضعيف)قلت:انفرد به قابوس بن أبي ظبيان وال يحتمل التفرد عند حسن ال865ح( 39/2خزيمة 

 مرسل في إسناده ضعف 118/21تفسير الطبري  )1979(
 مرسلة. 3112/9تفسير ابن أبي حاتم   )1980(
 مرسل صحيح اإلسناد،وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بسند ضعيف نحوه  118/21تفسير الطبري  )1981(
 مرسل منقطع 118/21تفسير الطبري  )1982(
 .مرسل 3112/9تفسير ابن أبي حاتم   )1983(
 )31/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1984( 
 516/15)ص��حيح اب��ن حب��ان 5479ح( 77/2) مس��ند أحم��د 3209ح(5/ 353)س��نن الترم��ذي 2425ح( 1884/4ص��حيح مس��لم 4504ح  1795/4ص��حيح البخ��اري  )1985(

 ) وغيرهم.253ح( 197/1) اآلحاد والمثاني 13170(ح298/12)المعجم الكبير 13692ح( 161/7)سنن البيهقي الكبرى 11396ح( 429/6)سنن النسائي الكبرى 7042ح(



)344( 
ك�ان حارث�ة ب�ن ش�راحيل «: ق�ال :الحسن بن أسامة بن زيد ع�ن أبي�ه: قالوقد روى اإلمام الحاكم قصة تبني زيد مطوله ف 

ه�ا ف�ي حج�ر ج�دهم ألب�يهم و أراد حارث�ة حمله�م تزوج امرأة في طي من نبهان فأولدها جبلة و اسماء و زيدا فتوفيت و أخلفت أوالد
ما عندنا فهو خير لهم فتراضوا إلى أن حمل جبلة و أسماء و خل�ف زي�دا و ج�اءت خي�ل م�ن تهام�ة م�ن بن�ي ف�زارة : قالفأتى جدهم ف

رض�ي هللا لخديج�ة ق�ال فأغارت على طي فسبت زيدا فصيروه إلى سوق عكاظ فرآه النبي صلى هللا عليه و سلم م�ن قب�ل أن يبع�ث ف
يا خديجة رأيت في السوق غالما من صفته كيت و كيت يصف عقال و ادبا و جماال لو أن لي ماال الشتريته فأمرت ورق�ة ب�ن  :عنها

 أويا محمد أرى غالما و ضيئا و أخاف أن تبيعته  قالت:يا خديجة هبي لي هذا الغالم بطيب من نفسك ف: قالنوقل فاشتراه من مالها ف
له زيد ب�ن محم�د فج�اء قال نعم يا محمد فرباه و تبناه فكان ي قالت:بي صلى هللا عليه و سلم يا موفقة ما أردت إال ألتبناه فالنقال تهبه ف

ال بل أنت زيد بن حارثة من صفة أبي�ك : قالال أنا زيد بن محمد : قالأنت زيد بن حارثه : قالرجل من الحي فنظر إلى زيد فعرفه ف
  :زيدقال يت قد أتعبوا األبدان وأنفقوا األموال في سبيلك فوعمومتك و أخوالك كيت وك

 فإني قطين البيت عند المشاعر * * * أحن إلى قومي وإن كنت نائيا 
 فعل األباعر  األرضو ال تعملوا في * * * و كفوا من الوجه الذي قد شجاكم 

 خيار معد كابرا بعد كابر  * * * فإني بحمد هللا في خير أسرة
  :ثة لما وصل إليهحارقال ف 

 أتى دونه األجل أم أحي فيرجى   * * *بكيت على زيد ولم أدر ما فعل
 غالك الجبل أم  األرضأغالك سهل   * * *فو هللا ما أدري واني لسائل

 فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل  * * *فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة
 ه إذ عسعس الطفللي ذكرا و يعرض  * * *تذكرنيه الشمس عند طلوعها 

 فيا طول أحزاني عليه و يا وجل * * *أذهبت األرواح هيجن ذكره و
 تسأم اإلبل أوال أسأم التطواف و  * * *جاهدا األرضسأعمل نص العيش في 

 إن غره األملن واوكل امرئ ف * * *تأتي علي منيتي  أوفيأتي 
النبي صلى هللا عليه و سلم في فن�اء الكعب�ة ف�ي نف�ر م�ن أص�حابه ف�يهم فقدم حارثة بن شراحبيل إلى مكة في إخوته و أهل بيته فأتى  

ل�ه ق�ال يا زيد فل�م يج�بهم ف :له قالوازيد بن حارثة فلما نظروا إلى زيد عرفوه و لم يقم إليهم إجالال لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف
ل�ه النب�ي ق�ال أب�ي و ه�ذا عم�ي و ه�ذا أخ�ي و ه�ؤالء عش�رتي يا رسول هللا ه�ذا : قال ؟النبي صلى هللا عليه و سلم: من هؤالء يا زيد

ما أريد برسول هللا ص�لى : قالامض معنا يا زيد ف: قالواصلى هللا عليه و سلم قم فسلم عليهم يا زيد فقام فسلم عليهم و سلموا عليه ثم 
أس�ألكم أن : ق�الس�م م�ا ش�ئت فإن�ا ح�املوه إلي�ك فيا محم�د إن�ا معط�وك به�ذا الغ�الم دي�ات ف: قالواهللا عليه و سلم بدال و ال غيره أحدا ف

تقب�ل من�ا م�ا عرض�نا علي�ك م�ن : ق�الواتشهدوا أن ال إله إال هللا و أني خاتم أنبيائه و رسله و أرسله معكم فت�ابوا و تلكئ�وا و تلجلج�وا ف
يا زيد ق�د أذن : قالواما بقي شيء  قالواها هنا خصلة غير هذه قد جعلت األمر إليه فإن شاء فليقم و إن شاء فليدخل  :لهمقال الدنانير ف

هيهات هيهات ما أريد برسول هللا صلى هللا عليه و سلم بدال و ال أؤثر عليه والدا و ال ولدا ف�أداروه : قاللك اآلن محمد فانطلق معنا 
اسيك بنفسي أن�ا أش�هد أن ال أما أنا فأو :حارثةقال و أالصوه و استعطفوه و أخبروه من ورائه من وجدهم فأبى و حلف أن ال يلحقهم 

(إله إال هللا و أن محمدا
1985F

1986(. 
قلت: سبب النزول ه�ذا في�ه أحك�ام منه�ا حرم�ة التبن�ي، ومنه�ا وج�وب أن ي�دعي الرج�ل إل�ى أبي�ه ال غي�ره. وف�ي ص�حيح  

أن�ه « :س�لم سمعت أذناي ووعى قلب�ي م�ن محم�د ص�لى هللا علي�ه و:سمعت سعداً يقول :قالالبخاري وغيره.  عن أبي عثمان النهدي 
(من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام

1986F

1987(«. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أي انسبوا هؤالء الذين جعلتموهم لكم أبناء آلبائهم األصالء [ هو أقسط عند هللا ] أي هو أع�دل  ﴾آدعوهم ألبائهم هو أقسط عند هللا  ﴿

 .وأقسط في حكم هللا وشرعه
 .فهم إخوانكم في اإلسالم،فإن لم تعرفوا آباءهم األصالء فتنسبوهم إليهم أي ﴾تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين فإن لم  ﴿
أمر تعالى برد أنس�اب  :ابن كثيرقال ،يقصد إخوة الدين وواليته،يا أخي ولى موالي :فليقل أحدكم،أي أولياؤكم فى الدين ﴾ومواليكم  ﴿

 �رس�ول هللا ق�ال ولهذا ،عوضا عم�ا ف�اتهم م�ن النس�ب،فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم،األدعياء إلى أبائهم إن عرفوا
 ." أنت أخونا وموالنا " :لزيد بن حارلة

 .فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطأ،إثم أوأي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنب  ﴾وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به  ﴿
 .أي ولكن اإلثم فيما تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه ﴾كم ولكن ما تعمدت قلوب ﴿
(ويرحم المؤمن التائب،يعفو عن المخطىء،عظيم الرحمة،أي واسع المغفرة﴾وكان هللا غفورا رحيما  ﴿

1987F

1988(. 
 

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجآَءۡتُكۡم ُجنُودٞ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱۡذُكُروْا نِۡعَمةَ ٱلَّ ُ ا لَّۡم تََرۡوهَاو َوَكاَن ٱا َوُجنُودٗ أَۡرَسۡلنَا َعلَۡيِهۡم ِريحٗ فَ  يَٰ لَّ
 ﴾  ۹بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيًرا 

 
 .ـ اآلية)يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم  :(قوله تعالى   

وأبو سفيان  لقد رأيتنا ليلة األحزاب ونحن صافون قعوداً  :«قال حذيفة  أخرج البيهقي في الدالئل عن .861
_______________ 

 ) 235/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ()1986( 
 )199/ 5صحيح البخاري ()1987( 
 )32/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1988( 



)345( 

 

وم�ا أت�ت ق�ط علين�ا ليل�ة أش�د ظلم�ة ،ومن معه من األحزاب فوقنا وقريظة أسفل منا نخافهم عل�ى ذرارينا
فم�ا ،إن بيوتن�ا ع�ورة وم�ا ه�ي بعورة :يقول�ون �فجعل المن�افقون يس�تأذنون النب�ي ،وال أشد ريحا منها

ائتن�ي  :«ق�ال رج�الً حت�ى أت�ى عل�ي ف رج�الً  �يستأذن أحد منهم إال أذن ل�ه فيتس�للون إذا اس�تقبلنا النب�ي 
فوهللا  إني ألسمع صوت الحج�ارة ،فجئت فإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً  .»بخبر القوم

فجئ�ت فأخبرت�ه خب�ر الق�وم وأن�زل ،الرحيل الرحيل :في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم بها وهم يقولون
(ـ اآلية﴾ عليكم إذ جاءتكم جنود  يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا  ﴿:هللا

1988F

1989(«. 
 ]تعليق[
وما ﴿،وقد نصر هللا تعالى المؤمنين في غزوة اآلحزاب بالريح،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 

 .﴾ ربك إال هو ديعلم جنو
ا أجلى ب �َذكر أهل العلم بالسِّيرة أن رسول هللا «:اإلمام ابن الجوزيقال   فخرج نف�ر م�ن ،ساروا إِلى خيبر،ني النضيرلمَّ

ففارقوهم عل��ى مث��ل ،ثم خرج��وا م��ن عن��دهم ف��أتَوا غطف��ان وُس��لَيم،ودَع��وهم إِل��ى الخ��روج لقتال��ه قريش��اً أش��رافهم إِل��ى مك��ة ف��ألَّبوا 
» الظه�ران م�رِّ «ووافتهم بن�و ُس�لَيم ب ،وخرج�وا يق�ودهم أب�و س�فيان،فك�انوا أربع�ة آالف،وتجهزت قريٌش ومن تبعهم من العرب.ذلك

ة،وأشجع،وفزارة،وخرجت بنو أسد ا بلغ رس�وَل هللا ،فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آالف،وبنو ُمرَّ وهم األحزاب؛ فلمَّ
إِل�ى  �وعس�كر به�م رس�وُل هللا ،فأعجب ذل�ك المسلمين،فأش�ار س�لمان بالخن�دق،وشاورهم،أخبر الن�اَس خبرهم،خروُجهم من مكة �

جعل َسْلعاً خلف ظهره؛ ودسَّ أبو سفيان ب�ن ح�رب ُحيَ�يَّ ب�ن أخط�ب إِل�ى بن�ي قريظ�ة يس�ألهم أن ينقُض�وا العه�د ال�ذي و،»َسْلعٍ «سفح 
وُحِص�ر رس�ول هللا ،ثم ج�رت بي�نهم مناوش�ة وقتال،وَعظُم البالء،واشتد الخوف،فأجابوا،ويكونوا معهم عليه �بينهم وبين رسول هللا 

فمشى بين قريش وقريظ�ة وغطف�ان ،وكان نَُعيم بن مسعود األشجعّي قد أسلم،إِليهم الَكْربوأصحابُه بضع عشرة ليلة حتى خلص  �
أب�و قال ف،وهبَّت ليل�ةَ الس�بت ري�ح ش�ديدة،ال نقاتِ�ل في�ه: ق�الواواعتلَّت قريظ�ة بالس�بت ف،فاس�توحش ك�ل م�نهم م�ن ص�احبه،فخذَّل بينهم

ولقينا م��ن ال��ريح م��ا ،وأخلفْتن��ا قريظ��ةُ ،وأج��دب الَجنَاب،الُخ��فُّ والحافر لق��د هل��ك،إِنكم وهللا لس��تم ب��دار ُمقام،ي��ا معش��ر ق��ريش :س��فيان
�با :مجاه�دق�ال .فارتِحلوا فاني مرتِحل؛ فأصبحت العساكر ق�د أقَش�عت كلُّه�ا،تَرون حتى أكف�أت ،وال�ريح الت�ي أُرس�لت عل�يهم ه�ي الصَّ

الئكة َجعلت تقلَ�ُع أوت�ادهم وتطف�ىء ني�رانهم وتكبِّ�ر ف�ي إِن الم :وقيل.ولم تقاتل يومئذ،المالئكة :ونزعت فساطيطهم. والجنود،قدورهم
(فانهزموا من غير قتال،فاشتدت عليهم،جوانب عسكرهم

1989F

1990(«. 
قلت: اآلية أم�ر م�ن هللا تع�الى لعب�اده وت�ذكير من�ه له�م بنعمت�ه عل�يهم لم�ا اجمت�ع أح�زاب الكف�ر عل�ى الم�ؤمنين ف�أنزل هللا  

 امتنان من هللا تعالى على عباده فال بد من شكر النعمة وذكر المنة وهللا تعالى الموفق.فهذا ،سبحانه جنداً من عنده لنصر المؤمنين
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي اذكروا فضله وإنعامه عليكم ﴾يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم  ﴿
  .أي وقت مجيء جنود األحزاب وتألبهم عليكم ﴾إذ جاءتكم جنود  ﴿
وك��انوا قراب��ة ،وجنودا م��ن المالئك��ة ل��م تروهم،آي فأرس��لنا عل��ى األح��زاب ريح��ا ش��ديدة ﴾ريح��ا وجن��ودا ل��م تروه��ا  فأرس��لنا عل��يهم ﴿

وكف���أت ،فقلعت بيوتهم،وهي ري���ح الص���با ف���ي ليل���ة ش���ديدة الب���رد والظلم���ة،بع���ث هللا عل���يهم ريح���ا عاص���فا :المفس���رونق���ال ،ألف
 .بل ألقت في قلوبهم الرعب -ولم تقاتل  -ة فزلزلتهم وأرسل هللا المالئك،األرضوصارت تلقي الرجل على ،قدورهم

ف�ي ذل�ك  �والثبات عل�ى معاون�ة النب�ي ،أي وه�و تع�الى مطل�ع عل�ى م�ا تعمل�ون م�ن حف�ر الخن�دق ﴾وكان هللا بم�ا تعمل�ون بص�يرا  ﴿
(الوقت

1990F

1991(. 
 

َرٞض َوإِۡذ يَقُو ﴿ فِقُوَن َوٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ ا َوَعَدنَا ٱ ُل ٱۡلُمنَٰ ُ َوَرُسولُهُۥٓ إِالَّ ُغُرورٗ مَّ  ﴾  ۱۲ا لَّ
 

 .اآلية –( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض )  :قوله تعالى
 ع�ن أبي�ه وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدالئل م�ن طري�ق كثي�ر ب�ن عب�د هللا  ب�ن عم�رو المزن�ي  .862

م��ن بط��ن الخن��دق ص��خرة بيض��اء  ف��أخرج هللا،الخن��دق ع��ام األحزاب   �خ��ط رس��ول هللا :«ق��ال عنج��ده 
المع��ول فض��ربها ض��ربة ص��دعها وب��رق منه��ا ب��رق أض��اء م��ا ب��ين آلبت��ي  �فأخ��ذ رس��ول هللا ،م��دورة
فكبر ،فكبر وكبر المسلمون، ث�م ض�رب الثاني�ة فص�دعها وب�رق منه�ا ب�رق أض�اء م�ا ب�ين آلبتيه�ا،المدينة

ين ال بيته���ا فكب���ر وكب���ر ثم ض���ربها الثالث���ة فكس���رها وب���رق منه���ا ب���رق أض���اء م���ا ب���،وكب���ر المس���لمون
وأخبرني ،ضربت األول�ى فأض�اءت ل�ي قص�ور الحي�رة وم�دائن كس�رى :«قال فسئل عن ذلك ف،المسلمون

وأخبرن�ي ،ثم ض�ربت الثاني�ة فأض�اءت ل�ي قص�ور الحم�ر م�ن أرض الروم،جبريل إن أمتي ظ�اهرة عليه�ا
رني جبري�ل إن أمت�ي وأخب،ثم ض�ربت الثالث�ة فأض�اءت ل�ي قص�ور ص�نعاء،جبريل إن أمتي ظاهرة عليه�ا

_______________ 
س�نده عن�ده به�ذا الس�ياق ول�يس في�ه س�بب الن�زول وه�و أيض�ا عن�د مس�لم واب�ن حب�ان ) وعزاه ابن كثي�ر للح�اكم،ولم أج�ده ف�ي الكت�ب الم6842ح( 320/4مسند أبي عوانة  )1989(

ن عبيد الحنف�ي وقي�ل محم�د وغيرهما وليس فيه سبب النزول وإسناده عند أبي عوانة ضعيف والبيهقي فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود قال الحافظ صدوق سيئ الحفظ،ومحمد ب
لثقات على عادته في توثيق المجاهيل قال الحافظ في التهذيب ق�ال ال�ذهبي م�ا أعل�م أح�دا روى عن�ه غي�ر عكرم�ة ب�ن عمار،وعب�د العزي�ز بن عبد هللا الدؤلي ذكره ابن حبان في ا

 أخي حذيفة فيه نفس المقال.  
 )356/ 6زاد المسير ()1990( 
 )33/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1991( 



)346( 
أال تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب  :المنافقونقال ف .»ظاهرة عليها

قص�ورالحيرة وم�دائن كس�رى وأنه�ا تف�تح لك�م وأن�تم إنم�ا تحف�رون الخن�دق م�ن الف�رق ال تس��تطيعون أن 
مرض وم�ا وع�دنا هللا ورس�وله إال غ�رورا  وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ﴿:فنزل القرآن،تبرزوا

)
1991F

1992(﴾«. 
وهو  ص�احب ،نزلت هذه اآلية في معتب ب�ن قش�ير األنص�اري «: قالعباس  عن ابنوأخرج جويبر    .863

(المقالةهذه 
1992F

1993(«. 
 :«ق�ال بن الزبير ومحمد ب�ن كع�ب القرظ�ي وغيرهم�ا  عن عروةوأخرج ابن إسحاق والبيهقي أيضاً   .864

ي�رى أن يأك�ل م�ن كن�وز كس�رى وقيص�ر وأح�دنا ال ي�أمن أن ي�ذهب إل�ى ك�ان محم�د  :معتب بن قش�يرقال 
إن بيوتنا عورة وهي خارجة من المدينة ائ�ذن لن�ا فنرج�ع  :أوس بن قيظي في مأل من قومهقال و،الغائط

إلى نسائنا وأبنائنا، فأنزل هللا على رسوله حين فزع عنهم ما كانوا فيه من ال�بالء ي�ذكرهم نعمت�ه عل�يهم 
ي�ا أيه�ا ال�ذين آمن�وا  اذك�روا نعم�ة  ﴿:من أهل النف�اققال ة من قال اهم بعد سوء الظن منهم وموكفايته إي

(ـ اآلية﴾هللا عليكم إذ جاءتكم جنود 
1993F

1994(«. 
 
 ]تعليق[
عندما ،وقد نزلت في قول المنافقين وباألخص معتب ب�ن قش�ير،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

وق�د .أما المؤمن�ون فيعلم�ون أن وع�د هللا ح�ق ﴾ ما وعدنا هللا ورسوله إال غروراً  ﴿المنافقون قال ف،ن يفتحوا المدائنأ �وعدهم النبي 
 .فتحت هذه المدن في عهد الصحابة رضوان هللا عليهم

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ألن اإليم�ان ل�م ،ف�ي قل�وبهم م�رض النف�اقوال�ذين ،أي واذك�ر ح�ين يق�ول المنافقون ﴾وإذ يقول المنافقون والذين ف�ي قل�وبهم م�رض  ﴿

 .يخالط قلوبهم
والقائل هو " معتب بن قش�ير " ال�ذي  :الصاويقال ،أي ما وعدنا هللا ورسوله إال باطال وخداعا ﴾ما وعدنا هللا ورسوله إال غرورا  ﴿

(نا به محمديغر،ما هذا إال وعد غرور،وأحدنا ال يقدر أن يتبرز فرقا،يعدنا محمد بفتح فارس والروم: قال
1994F

1995(.  
 

َن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِرَجالٞ  ﴿ هَُدوْا ٱ مِّ َ َعلَۡيِهۖ فَِمۡنهُم مَّن قََضٰى نَۡحبَهُۥ َوِمۡنهُم مَّن يَنتَِظُرۖ َوَما بَدَّلُوْا تَۡبِديٗال َصَدقُوْا َما َعٰ  ﴾  ۲۳ لَّ
 

 .ـ اآلية)من المؤمنين رجال  :(قوله تعالى  
: ق�الف غاب عمي أن�س ب�ن النض�رعنبدر فكبرعلي�ه :«قال  أنسعن أخرج مسلم والترمذي وغيرهما  .865

لي��رين هللا م��ا    �غب��ت عن��ه ل��ئن أران��ي هللا مش��هداً م��ع رس��ول هللا  �أول مش��هد ق��د ش��هده رس��ول هللا 
فش���هد ي���وم أح���د فقات���ل حت���ى قت���ل فوج���د ف���ي جس���ده بض���ع وثم���انون م���ن ب���ين ض���ربة وطعن���ة ،أصنع

(إلى آخرها ﴾اهدوا هللا عليه رجال صدقوا ما ع ﴿:ونزلت هذه اآلية،ورمية
1995F

1996(«. 
 
 ]تعليق[
ص�دق ن�ه  أل ،ب�ن النض�روهو م�دح ألن�س ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية، وهو أثر صحيح 

 فقاتل يوم أحد قتاالً شديداً حتى نال الشهادة في سبيل هللا. ،عهده مع هللا تعالى
نزل�ت ف�ي طلح�ة ب�ن عبي�د  «الم�ؤمنين: أم يد هللا. فروى اإلمام الواحدي عن عائشة وقد روى أنها نزلت في طلحة بن عب 

(اللهم أوجب لطلحة الجنة :�رسول هللا قال يوم أحد حتى أصيبت يده، ف �هللا ثبت مع رسول هللا 
1996F

1997(«. 
 هللا تعالى. فيدخل فيها كل من كان حاله كحالهم من صدق العهد مع ،طلحة أوقلت: هذه اآلية وإن نزلت في أنس  
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
نذروا أنهم إذا أدركوا حربا م�ع ،المؤمنين رجال صادقون أولئكأي ولقد كان من  ﴾من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه  ﴿

 ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا �رسول هللا 
 وحمزة،سبيل هللا كأنس بن النضرحتى استشهد في ،أي فمنهم من وقى بنذره وعهده ﴾فمنهم من قضى نحبه  ﴿

_______________ 
 وكثير بن عبد هللا ضعيف 133/21تفسير الطبري  3117/9تفسير ابن أبي حاتم   )1992(
 ضعيف. )1993(
 مرسل ضعيف اإلسناد. 129/21تفسير الطبري  435/3دالئل النبوة للبيهقي   )1994(
 )34/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1995( 
النس�ائي الكب�رى )س�نن 3200ح( 348/5)س�نن الترم�ذي 4772ح( 492/15)ص�حيح اب�ن حب�ان 1903ح( 3/ 1512)صحيح مسلم 2651ح(1032/3صحيح البخاري   )1996(

)مس�ند الطيالس�ي 769ح( 264/1)المعج�م الكبي�ر 17696ح( 43/9)سنن البيهقي الكبرى 76ح( 67/1)الجهاد البن المبارك 13038ح( 194/3)مسند أحمد   8291ح( 79/5
 )1396ح( 410) المنتخب 2044ح(272

 )238أسباب النزول للواحدي ( )1997( 



)347( 

 

 أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل هللا﴾ومنهم من ينتظر  ﴿
(أي وما غيروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبدا﴾وما بدلوا تبديال  ﴿

1997F

1998(. 
 

ِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرۡدَن  ﴿ َۡزَوٰ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ألِّ ۡنيَا َوِزينَتَ يَٰ ۡحُكنَّ َسَراحٗ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّ  ﴾  ۲۸ ا َجِميٗال هَا فَتََعالَۡيَن أَُمتِّۡعُكنَّ َوأَُسرِّ
 

 ـ اآلية.)يا أيها النبي قل ألزواجك  :(قوله تعالى   
أقب�ل أب�و بك�ر يس�تأذن عل��ى  :«ق�ال أخ�رج مس�لم وأحم�د والنس�ائي م�ن طري�ق أب�ي الزبي��ر ع�ن ج�ابر  .866

ج�الس   �ثم أذن لهم�ا ف�دخال والنب�ي ،م ي�ؤذن ل�هث�م أقب�ل عم�ر فاس�تأذن فل�،هفل�م ي�ؤذن ل� �رسول هللا 
عم�ر: ي�ا رس�ول هللا ل�و رأي�ت قال ف،لعل�ه يض�حك �ألكلم�ن النب�ي  :عمرقال ف،وحوله نساؤه وهو ساكت

ه��ن  :«ق�ال حت�ى ب�دا ناج�ذه و �فض�حك النب��ي ،ابن�ة زي�د ام�رأة عم�ر س��ألتني النفق�ة آنف�ا فوج�أت عنقها
تس�أالن  :وقام عمر إلى حفصة كالهما يق�والن،عائشة ليضربها فقام أبو بكر إلى .»حولي يسألنني النفقة

إني ذاك�ر ل�ك أم�را م�ا أح�ب أن تعجل�ي في�ه  :«قال فبدأ بعائشة ف،وأنزل هللا الخيار،ما ليس عنده �النبي 
أفي�ك  :عائش�ةقال�ت .ـ اآلي�ة﴾�يا أيها النبي قل ألزواجك  ﴿:ما هو  فتال عليهاقالت  .»حتى تستأمري أبويك

(! بل أختار هللا ورسوله؟يأستأمر أبو
1998F

1999(«. 
 
 ]تعليق[
فنزل�ت ه�ذه ،س�ألنه النفق�ة وغي�ر ذلك �وقد كان أزواج النبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 

وقد أجم�ع أه�ل ،هبين زينة الدنيا وبين هللا ورسوله فاخترن هللا ورسول �يعنى خير هللا نساء النبي ،وهي المشهورة بآية التخيير.اآلية
 .التفسير على أن هذا السبب هو سبب نزول اآلية

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي قل لزوجاتك الالتي تأذيت منهن بسبب سؤالهن إياك الزيادة فى النفقة ﴾با أيها النبي قل ألزواجك ﴿
 الزائل وبهرجها،أي إن رغبتن فى سعة الدنيا ونعيمها ﴾إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها  ﴿
 .أي فتعالين حتى أدفع لكن متعة الطالق ﴾فتعالين أمتعكن  ﴿
 .آلي وآلطلقكن طالقا من غير ضرار ﴾وأسرحكن سراحا جميال  ﴿
 .والفوز بالنعيم الوافر في الدار اآلخرة،أي وإن كنتن ترغبن في رضوان هللا ورسوله ﴾وإن كنتن تردن هللا ورسوله والدار آألخرة  ﴿
ثوابا كبي�رأ ال ،جواب الشرط أي فإن هللا تعالى قد هيأ للمحس�نات م�نكن بمقابل�ة إحس�انهن﴾للمحسنات منكن أجرا عظيما فإن هللا أعد ﴿

وفرق عن�ه ،لما نص�ر هللا نبي�ه :في البحرقال ،وال خطر على قلب بشر،وال أذن سمعت،وهو الجنة التي فيها ما ال عين رأت،يوصف
بن��ات  :فقع��دن حول��ه وقل��ن ي��ا رس��ول هللا،زواج��ه أن��ه اخ��تص بنف��ائس اليه��ود وذخائرهمظن أ،وفتح علي��ه قريظ��ة والنض��ير،األح��زاب

وأن يع�املهن بم�ا ،وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوس�عة الح�ال! ونحن على ما ترآه من الفاقة والضيق ،كسرى وقيصر في الحلي والحلل
(وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات،أمرهن فأمره هللا أن يتلو عليهن ما نزل في،يعامل به الملوك واألكابر أزواجهم

1999F

2000(. 
 

ِدقِيَن َوٱلصَّٰ  ﴿ ِت َوٱلصَّٰ نِتَٰ نِتِيَن َوٱۡلقَٰ ِت َوٱۡلقَٰ ِت َوٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِت إِنَّ ٱۡلُمۡسلِِميَن َوٱۡلُمۡسلَِمٰ بَِرٰ بِِريَن َوٱلصَّٰ ِت َوٱلصَّٰ ِدقَٰ
قِي ِت َوٱۡلُمتََصدِّ ِشَعٰ ِشِعيَن َوٱۡلَخٰ ِت َوٱۡلَخٰ فِظَٰ فِِظيَن فُُروَجهُۡم َوٱۡلَحٰ ِت َوٱۡلَحٰ ئَِمٰ ٓ ئِِميَن َوٱلصَّٰ ٓ ِت َوٱلصَّٰ قَٰ َن َوٱۡلُمتََصدِّ

َ َكثِيرٗ  ِكِريَن ٱلَّ ۡغفَِرةٗ ا َوٱلذَّٰ ُ لَهُم مَّ ِت أََعدَّ ٱلَّ ِكَرٰ  ﴾ ۳٥ا َوأَۡجًرا َعِظيمٗ  َوٱلذَّٰ
 

 ـ اآلية.)إن المسلمين  :(قوله تعالى   
 �أنه��ا أت��ت النب��ي  :«عم��ارة األنص��ارية  ع��ن أمالترم��ذي وحس��نه م��ن طري��ق عكرم��ة  وأخ��رج ]ك[ .867

 ﴾إن المس�لمين والمس�لمات  ﴿:فنزلت،وما أرى النساء يذكرن بش�يء،ما أرى كل شيء إال للرجال قالت:ف
(اآلية

2000F

2001(«. 
ل�ه ي�ذكر م�ا با :النس�اء ي�ا رس�ول هللاقال�ت  «ق�ال: عب�اس  ع�ن اب�نوأخرج الطبراني بس�ند ال ب�أس ب�ه  ]ك[ .868

(ـ اآلية﴾إن المسلمين والمسلمات   ﴿:فنزلت،وال يذكر المؤمنات المؤمنين
2001F

2002(«. 
 سلمة في آخر سورة آل عمران.  أم وتقدم حديث  .869

_______________ 
 )38/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()1998( 
 383/5)س�نن النس�ائي الكب�رى 2253ح( 174/4)مس�ند أب�ي يعل�ى 13047ح( 38/7س�نن البيهق�ي الكب�رى  175/3)مس�ند أب�ي عوان�ة 1478ح( 1104/2صحيح مس�لم  )1999(

 )14555ح( 328/3)مسند أحمد   9208ح(
 )39/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2000( 
ح�دثنا عب�د ب�ن حمي�د  )قلت:إس�ناده حس�نقال اإلم�ام الترم�ذي:51ح( 31/25المعج�م الكبي�ر  6/ 172لمث�اني )وقال  حسن غريب اآلحاد وا3211ح( 354/5سنن الترمذي  )2001(

 به--حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة األنصارية
 في سنده قابوس تقدم 12/ 108المعجم الكبير  )2002(



)348( 
ف�أنزل ،النس�اء: ل�و ك�ان فين�ا خي�ر ل�ذكرناقالت  �لما ذكر أزواج النبي  :«قال وأخرج ابن سعد عن قتادة   .870

(ـ اآلية)إن المسلمين والمسلمات   :(هللا
2002F

2003(«. 
 
 ]تعليق[
ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلي�ة. ومجموعه�ا ي�دل عل�ى أن هللا لم�ا أكث�ر م�ن ذك�ر الرج�ال ول�م  

الرجال والنساء في األج�ر فأنزل هللا تعالى اآلية دالة ،أنه بذلك فضل الرجال على النساء  في األجرظن النساء ،ذكر النساءيكثر من 
بل كل األحكام التي ذكرت للرجال فقد دخ�ل فيه�ا النس�اء  . تعالى أعطى كالً من الرجال والنساء ما هو من خصائصهسواء، وأن هللا

فالنساء في التكاليف الشرعية مثل الرجال تماماً فكل آية في القرآن فيه�ا أم�ر م�ن أوام�ر هللا موج�ه .ولكن ذكرهم هللا تعالى تغليباً ،تبعاً 
 ء إال ما خص بالدليل وهللا تعالى الموفق.للرجال فقد دخل فيه النسا

بلغن�ي أن أس�ماء ب�ت عم�يس لم�ا «مقاتل بن حيان: قال  :وقد ذكر في سبب نزول هذه اآلية كذلك ما رواه اإلمام الواحدي 
ت قل�ن ال، فأت� ؟هل نزل فين�ا ش�ئ م�ن الق�رآن قالت:ف �رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي 

النهن ال يذكرن في الخير كما ي�ذكر الرج�ال، ف�أنزل  قالت:ومم ذلك، : قاليارسول هللا إن النساء لفي خيبة وخسار،  قالت:ف �النبي 
(إلى آخرها - ﴾إن المسلمين والمسلمات﴿ -هللا تعالى 

2003F

2004(«. 
فنزل�ت اآلي�ة  .ح�دة تل�و اآلخ�رىفقد نزلت فيهن جميعاً لما أكثرن الس�ؤال وا ،قلت: وليس هناك اختالف بين هذه األسباب 

 وهللا تعالى أعلم. .لهن ولغيرهن
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .المتخلقون بأخالقه رجاال ونساء،هم المتمسكون بأوامر اإلسالم ﴾إن المسلمين والمسلمات  ﴿
 .وما أنزل على رسله وأنبيائه،أي المصدقين بال وآياته﴾والمؤمنين والمؤمنات  ﴿
 .المداومين على الطا عة،أي العابدين الطائعين ﴾انتاتوالقانتين والق﴿
 .وأعمالهم،وأقوالهم،ونياتهم،أي الصادقين في إيمانهم ﴾والصادقين والصادقات  ﴿
 فى المكره والمنشط،وعن الشهوات،أي الصابرين على الطاعات﴾والصابرين والصابرات ﴿
 .المتواضعين له بقلوبهم وجوارحهم،وعال أي الخاضعين الخائفين من هللا جل ﴾والخاشعين والخاشعات  ﴿
 باإلحسان وأداء الزكوات،أي المتصدقين بأموالهم على الفقراء ﴾والمتصدقين والمتصدقات﴿
 .يزكيه ويطهره،فالصوم زكاة البدن،أي الصائمين لوجه هللا شهر رمضان وغيره من األيام ﴾والصائمين والصائمات  ﴿
 .وعما ال يحل من الزنى وكشف العورات،عن المحارم واآلثامأي ﴾والحافظين فروجهم والحافظات  ﴿
 .في كل األوقات واألمكنة،أي المديمين ذكر هللا بألسنتهم وقلوبهم﴾والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات  ﴿
ألجر والث�واب وه�و أعظم ا،المتصفين بالصفات الجليلة،أي أعد هللا وهنا لهؤالء المتقين األبرار ﴾أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما  ﴿

(بسبب ما فعلوه من األعمال الحسنة،مع تكفير الذنوب عنهم،الجنة
2004F

2005(. 
 

ُ َوَرُسولُهُۥٓ أَۡمًرا أَن يَُكونَ َوَال مُ  َوَما َكاَن لُِمۡؤِمنٖ  ﴿ َ  ۡؤِمنٍَة إَِذا قََضى ٱلَّ لَهُُم ٱۡلِخيََرةُ ِمۡن أَۡمِرِهۡمۗ َوَمن يَۡعِص ٱلَّ
ٗال َوَرُسولَهُۥ فَقَۡد ضَ  بِينٗ  لَّ َضلَٰ  ﴾  ۳٦ا مُّ

 
 .ـ اآليات)وما كان لمؤمن  :(قوله تعالى  

فظنت أن�ه ،زين�ب وه�و يري�دها لزي�د �خط�ب النب�ي  :«ق�ال أخرج الطبراني بس�ند ص�حيح ع�ن قت�ادة  .871
ـ اآلي�ة فرض�يت ﴾�وما كان لم�ؤمن وال مؤمن�ة ﴿:فأنزل هللا،، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبتيريدها لنفسه

(وسلمت
2005F

2006(«. 
زين�ب بن�ت جح�ش لزي�د  �خطب رسول هللا  :«عباس  عن ابنوأخرج ابن جرير من طريق عكرمة   .872

(ـ اآلية كلها ﴾وما كان لمؤمن ﴿:فأنزل هللا،أنا خير منه حسباً  قالت:فاستنكفت منه و،بن حارثة
2006F

2007(«. 
(عباس مثله عن ابنوأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .873

2007F

2008(. 
وكان�ت أول ،كلث�وم بن�ت عقب�ة ب�ن أب�ي معيط أم نزل�ت ف�ي  «: الق�زي�د  عن اب�نوأخرج ابن أبي حاتم  .874

إنم�ا :ق�االفسخطت هي وأخوها ،فزوجها زيد بن حارثة،�فوهبت نفسها للنبي ،امرأة هاجرت من النساء
(فنزلت ،فزوجنا عبده �أردنا رسول هللا 

2008F

2009(«. 
 ]تعليق[

_______________ 
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)349( 

 

زي�د ب�ن حارث�ة لزين�ب ب�ن  �األول في خطب�ة النب�ي ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية، فالثالثة  
(جحش. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين على ما ذكره اإلمام ابن الجوزي

2009F

2010(. 
فنزل�ت اآلي�ة بأن�ه ال ينبغ�ي  .زي�د ب�ن حارث�ة له�ا. واألول ه�و األص�ح �كلثوم بن�ت عقب�ه وخطب�ة النب�ي  أم في  :والثاني 

 .هللا ورسوله بل يجب التسلم واإلنقياد لما أمرهللا ورسولهمؤمنة أن يعترض على قضاء  أولمؤمن 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي ال ينبغي وال يصح وال يليق بأي واحد من المؤمنين والمؤمنات ﴾وما كان لمؤمن وال مؤمنة  ﴿
ذك���ر اس���م هللا  :الص���اويقال ،أي إذا أم���ر هللا ع���ز وج���ل وأم���ر رس���وله بش���يء م���ن األش���ياء ﴾إذا قض���ى هللا ورس���وله أم���را  ﴿

 .لكونه ال ينطق عن الهوى،ولإلشارة إلى أن قضاء رسول هللا هو قضاء هللا،للتعظيم
وه�ذه اآلي�ة عام�ة ف�ي  :اب�ن كثي�رقال ،ب�ل عل�يهم االنقي�اد والتس�ليم،اختيار أوأي أن يكون لهم رأي ﴾أن يكون لهم الخيرة من أمرهم  ﴿

 : قالولهذا شدد النكير ف،وال اختيار ألحد وال رأي وال قول،فليس ألحد مخالفته،وذلك أنه إذا حكم هللا ورسوله بشيء،جميع األمور
وأخطأ طري�ق ،أي ومن يخالف أمر هللا وأمر رسوله فقد ح�اد ع�ن الطري�ق الس�وي ﴾ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا  ﴿

(وضل ضالال بينا واضحا،الصواب
2010F

2011(. 
 

ُ َوإِۡذ تَقُوُل لِلَِّذٓي أَۡنَعَم ٱ ﴿ ُ ُمۡبِديهِ لَّ َ َوتُۡخفِي فِي نَۡفِسَك َما ٱلَّ   َعلَۡيِه َوأَۡنَعۡمَت َعلَۡيِه أَۡمِسۡك َعلَۡيَك َزۡوَجَك َوٱتَِّق ٱلَّ
ا قََضٰى َزۡيدٞ  ُ أََحقُّ أَن تَۡخَشٰٮهُۖ فَلَمَّ ۡنهَا َوطَرٗ  َوتَۡخَشى ٱلنَّاَس َوٱلَّ َكهَا لَِكۡي َال يَُكوَن عَ مِّ ۡجنَٰ  ۡؤِمنِيَن َحَرجٞ لَى ٱۡلمُ ا َزوَّ

ِج أَۡدِعيَآئِِهۡم إَِذا قََضۡوْا ِمۡنهُنَّ َوطَرٗ فِٓي  ِ َمۡفُعوٗال او َوَكاَن أَۡمُر ٱأَۡزَوٰ  ﴾ ۳۷ لَّ
 

 .ـ اآليات)وإذ تقول  :(قوله تعالى   
نزل�ت ف�ي ش�أن زين�ب  :« ﴾وتخف�ي ف�ي نفس�ك م�ا هللا مبدي�ه ﴿ :أن هذه اآليةأخرج البخاري عن أنس  .875

(جحش وزيد بن حارثة بنت
2011F

2012(«. 
ق�ال ف،م�ن زين�ب بن�ت جحش �جاء زيد بن حارثة يشكو إل�ى رس�ول  :«قال  عن أنسوأخرج الحاكم  .876

(وتخفي في نفسك ما هللا مبديه﴿:فنزلت  .»أمسك عليك أهلك :«  �النبي 
2012F

2013(﴾«. 
(وأخرج مسلم وأحمد والنسائي .877

2013F

اذهب  :«لزيد  �رسول هللا : قاللما انقضت عدة زينب  :«قال  )2014
فقامت إلى مسجدها ونزل ،ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي قالت:فانطلق فأخبرها ف .»فاذكرها علي

أطعمنا  �ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول هللا ،فدخل عليها بغير إذن �وجاء رسول هللا ،القرآن
 �رسول هللا  فخرج،فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام،عليها الخبز واللحم

فذهبت أدخل ،دخل البيت حتى م أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلقث،فجعل يتبع حجر نسائه،واتبعته
وال تدخلوا بيوت النبي إال أن  ﴿:فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به،معه

(ـ اآلية﴾يؤذن لكم 
2014F

2015(«. 
 
 ]تعليق[
وفي هذه اآلية تكريم لزيد بن حارثة حيث ذكره هللا تعالى ،في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار  

أما زيد ،سورة التوبة ﴾ إذ يقول لصحابه ﴿فقد ذكر أبو بكر رضي هللا عنه إشارة في قوله ،وهذا ما لم يذكر ألي صحابي آخر .باسمه
 وقد جاءت عدة آحاديث في فضل زيد بن حارثة.،فقد ذكر باسمه

بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن « :اإلمام مسلم عن ابن عمر يقولفروى  
إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم هللا إن : قالالناس في إمرته فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف

(الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدهوإن كان لمن أحب ،كان لخليقا لإلمرة
2015F

2016(«. 
 

 تنبيه
من  �وجد بعض المنحلين من أهل هذه الملة وممن يدرس اإلسالم من أهل االستشراق مجاالً للطعن في رسول هللا  

 وزيغاً في قلوبهم. ،سانيدواعتماداً على ما جاء من واهي األ،جهالً منهم بسبب نزولها،خالل هذه اآلية

_______________ 
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)350( 
 ومن أي شيء خشى الناس؟،�ب علينا أن نبين ما هو الذي أخفاه النبي وهنا وج

بن جحش بأمر من هللا تعالى ولذلك كانت تفتخر زينت على باقي نساء  بهو أنه سيتزوج زين �فإن الذي أخفاه النبي  
(زوجكن أهلكن وزوجني هللا من فوق سبع سموات :�النبي 

2016F

2017(. 
  وليس كما روي في بعض الروايات الضعيفه أنها دخلت عليه فوقعت في قلبه.لزينب كان بأمر من هللا �فزواج النبي  
جاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بيت زيد بن «: قالفروى اإلمام الحاكم في مستدركه عن محمد بن يحيى بن حيان  

فجاء منزله  ؟أين زيد :ليه و سلم الساعة فيقولزيد بن محمد فربما فقده رسول هللا صلى هللا ع :لهقال حارثة يطلبه و كان زيد إنما ي
هنا يا رسول هللا فولى فيولي يهمهم بشيء ال يكاد يفهم عنه إال سبحان هللا العظيم سبحان  :يطلبه فلم يجده فتقوم إليه زينب فتقول له

أال قلت له يدخل  :زيدقال منزله ف هللا مصرف القلوب فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتى
سبحان هللا  :سمعته حين ولى تكلم بكالم ال أفهمه و سمعته يقول قالت:فسمعته يقول شيئا : قالقد عرضت ذلك عليه و أبى  قالت:

أنك جئت يا رسول هللا بلغني : قالفخرج زيد حتى أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف: قالالعظيم سبحان هللا مصرف القلوب 
أمسك عليك  :و سلممنزلي فهال دخلت بأبي أنت و أمي يا رسول هللا لعل زينب أعجبتك فأفارقها فيقول رسول هللا صلى هللا عليه 

يا  :أمسك عليك زوجك فيقول :زيد إليها سبيال بعد ذلك و يأتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيخبره فيقول طاعزوجك فما است
فبينما رسول : قالأحبس عليك زوجك ففارقها زيد و اعتزلها و حلت  :ارقها فيقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلمرسول هللا إذا أف

هللا صلى هللا عليه و سلم جالس يتحدث مع عائشة رضي هللا عنها إذ أخذت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غيمة ثم سري عنه و 
 ﴿ :بشرها أن هللا عز و جل زوجنيها من السماء و تال رسول هللا صلى هللا عليه و سلممن يذهب إلى زينب ي :هو يتبسم و هو يقول

فأخذني ما قرب و ما بعد لما كان بلغني من جمالها و أخرى  :عائشة رضي هللا عنهاقالت القصة كلها ﴾وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه
 :عائشةقالت هي تفخر علينا بهذا  :عائشةقالت ل من السماء و هي أعظم األمور و أشرفها ما صنع هللا لها زوجها هللا عز و ج

(فخرجت سلمى خادم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تشتد فحدثتها بذلك فأعطتها أوضاحا لها
2017F

2018(«. 
2018F(ةفقد ضعف هذه القصة الشيخ األلباني في السلسلة الضعيف 

 . فإسنادها مرسل باإلضافة إلى جهالة بعض رواتها.)2019
 .ما ورد نحو هذه الرواية فإسنادها غير صحيحكل  :قلت 
ج محمد  :أنه خشي اليهود أن يقولوا :اإلمام ابن الجوزي:فيها قوالن أحدهماقال فقد  �أما الذي كان يخشاه النبي   تزوَّ

 .رواه عطاء عن ابن عباس،امرأة ابنه
(ثم نكحها ،أنه خشي لوم الناس أن يقولوا أمر رجالً بطالق امرأته :والثاني

2019F

2020(. 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .وقت قولك للذي أنعم هللا عليه بالهداية لإلسالم،أي أذكر أيها الرسول ﴾وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه  ﴿
هو (زيد بن حارثة) كان من سبي الجاهلية اشترته " خديجة "  :المفسرونقال ،بالتحرير من العبودية واإلعتاق ﴾وأنعمت عليه  ﴿

 .وزوجه ابنة عمته (زينب بنت جحش ) رضي هللا عنها،فكان مملوكا عنده ثم أعتقه وتبناه � ووهبته لرسول هللا
 واتق هللا في أمرها.،أي أمسك زوجتك زينب في عصمتك وال تطلقها﴾أمسك عليك زوجك واتق هللا  ﴿
 .أي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره هللا ﴾وتخفي في نفسك ما هللا مبديه ﴿
وأن تجهر بما ،وهللا أحق أن تخشاه وحده،أي تهاب أن يقول الناس تزوج محمد حليلة ابنه ﴾س وهللا أحق أن تخشاه وتخشى النا ﴿

 تزوج محمد امرأة ابنه :خشي أن يقول المنافقون :ابن عباسقال ،من إنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد،أوحاه إليك
 .زوجناك إياها يا محمد،يد حاجته من نكاحها وطلقهاأي فلما قضى ز﴾فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها  ﴿
ضيق ،أي لئال يكون في تشريع هللا على المؤمنين ﴾لكيال يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ﴿ 

 .إذا لم يبق ألزواجهن حاجة،ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات األبناء من التبنى
ولما نفى الحرج عن ،كائنا ال محالة،مقدرا محتما،ووحيه إليك بتزوج زينب،أي وكان أمر هللا لك ﴾ وكان أمر هللا مفعوال ﴿

(المؤمنين
2020F

2021(. 
 

دٌ  ﴿ ا َكاَن ُمَحمَّ ِكن  أَبَآ أََحدٖ  مَّ َجالُِكۡم َولَٰ ن رِّ ِ َوَخاتََم ٱلنَّبِيِّ مِّ ُسوَل ٱلَّ ُ بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِيمٗ  ۧرَّ   ﴾ ٤۰ا َنۗ َوَكاَن ٱلَّ
 

 .اآلية –( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )  :قوله تعالى
 ﴿:فأنزل هللا،ت�زوج حليل�ة ابن�ه ق�الوا،زينب  �لما ت�زوج النب�ي  :«قالت  عن عائشةوأخرج الترمذي  .878

(ـ اآلية﴾ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
2021F

2022(«. 
 
 ]تعليق[
هللا  ىنكح طليقة ابن�ه، فنف� �وهو ادعاء المشركين أن النبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

_______________ 
 )354/ 5(    سنن الترمذي  )2017( 
 )25/ 4المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ()2018( 
ر: دار المعارف  المؤلف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح األلباني شهرته: األلباني دار النش )402/ 7سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ()2019( 

 14م عدد األجزاء:  1992هـ/  1412الممكلة العربية السعودية الطبعة: األولى سنة الطبع:  البلد: الرياض 
 )387/ 6زاد المسير ()2020( 
 )44/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2021( 
 عدة شواهد من المراسيل)وقال:غريب قلت: الشعبي لم يسمع من عائشة فهو مرسل وله 3207ح( 352/5سنن الترمذي  )2022(



)351( 

 

فيحرم عليه نكاح طليقته، وهذا ك�ذلك م�ن أذي المن�افقين والمش�ركين ال�ذين ك�انوا ينته�زون أي ،تعالى عنه أن يكون له ابن من التبني
 .على كتاب هللا أوفرصة للطعن على رسول هللا 

 
 ]تفسير مختصر لآلية[
ما يثب�ت ب�ين األب ،حتى يثبت بينه وبين�ه،أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة :الزمخشريقال ﴾ا أحد من رجالكم ما كان محمد أب ﴿

 .من حرمة الصهر والنكاح،وولده
بن اقال ،فال نبى بعده،ختم هللا به الرساالت السماوية،أي ولكنه عليه السالم آخر األنبياء والمرسلين﴾ولكن رسول هللا وخاتم النبيين  ﴿

 .لجعلت له ولدا يكون بعده نبيا،لو لم أختم به النبيين :يريد :عباس
(ال تخفى عليه خافية من أحوالكم،أي هو العالم بأقوالكم وأفعالكم ﴾وكان هللا بكل شيء عليما ﴿

2022F

2023(. 
 

ٓئَِكتُهُۥ  ﴿ ِت إِلَى ٱلنُّ هَُو ٱلَِّذي يَُصلِّي َعلَۡيُكۡم َوَملَٰ َن ٱلظُّلَُمٰ  ﴾  ٤۳ا وِرو َوَكاَن بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن َرِحيمٗ لِيُۡخِرَجُكم مِّ
 

 .ـ اآلية)هو الذي يصلي عليكم  :(قوله تعالى   
أب�و ق�ال  )﴾إن هللا ومالئكت�ه يص�لون عل�ى النب�ي  ﴿:لم�ا نزل�ت « :قال عن مجاهد أخرج عبد بن حميد  .879

(لي عليكم ومالئكتههو الذي يص ﴿:فنزلت،بكر: يا رسول هللا ما أنزل هللا عليك خيراً إال أشركنا فيه
2023F

2024(﴾«. 
 
 ]تعليق[
وفيه فضيلة عظيمة لهذه األمة حيث نالت صالة هللا والمالئكة ،وهو مرسل اإلسناد،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً هنا 

 عليها.
 وصالة هللا على عباده له عدة معان وكذلك صالة المالئكة له معنيان. 
 .لينا خمسة أقوالاإلمام ابن الجوزي: في صالة هللا عقال  

 .الحسنقاله ،أنها رحمته :أحدها
 .سعيد بن جبيرقاله ،مغفرته :والثاني
 .أبو العاليةقاله ،ثناؤه :والثالث
 .سفيانقاله ،كرامته :والرابع

 .أبو عبيدةقاله ،بََرَكتُه :والخامس
 .وفي صالة المالئكة قوالن

 .أبو العاليةقاله ،أنها دعاؤهم :أحدهما
(مقاتلقاله ،رهماستغفا :والثاني

2024F

2025(. 
فص��الة هللا رحم��ة ومغف��رة وثن��اء وكرام��ة .وال تن��افي أب��داً ب��ين ه��ذه المع��اني فه��و م��ن خ��الف التن��وع ال التض��اد :قل��ت 

 وصالة المالئمة دعاء واستغفار.،وبركة
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .فيه مالحكم وفالحكموبكل ما ،ويعتني بأمركم،أي هو جل وعال يرحمكم على الدوام ﴾هو الذي يصلي عليكم  ﴿
والصالة من هللا سبحانه لقاؤه عل�ى  :ابن كثيرقال ،وطلب الرحمة،واإلستغفار،أي ومالئكته يصلون عليكم أيضا بالدعاء﴾ومالئكته  ﴿

 .الدعاء واإلستغفار :ومن المالئكة،الصالة من هللا الرحمة :وقيل،العبد عند المالئكة
 .ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة واإليمان،نقذكم من الضاللة إلى الهدىأي لي ﴾ليخرجكم من الظلمات إلى النور ﴿
إلخالص�هم ف�ي ،ويعفو ع�ن الكثي�ر م�ن ذنوبهم،حيث يقبل القليل م�ن أعم�الهم،أي واسع الرحمة بالمؤمنين ﴾وكان بالمؤمنين رحيما  ﴿

(إيمانهم
2025F

2026(. 
 

 
 

ِر ٱۡلمُ  ﴿ ِ فَ َوبَشِّ َن ٱلَّ  ﴾  ٤۷ا  َكبِيرٗ ۡضٗال ۡؤِمنِيَن بِأَنَّ لَهُم مِّ
 

 ـ اآلية.)وبشرالمؤمنين  :(قوله تعالى   
ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وم�ا  ﴿:لما نزلت :« قاالوالحسن البصري  عن عكرمةأخرج ابن جرير  .880

 ﴿:ف�أنزل هللا ؟فماذا يفعل بن�ا،هنيئا لك يا رسول هللا قد علمنا ما يفعل بك :رجال من المؤمنينقال   ﴾تأخر 
وبشر الم�ؤمنين ب�أن له�م م�ن هللا   ﴿:ـ اآلية وأنزل في سورة األحزاب﴾خل المؤمنين والمؤمنات جنات ليد

_______________ 
 )44/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2023( 
 مرسل. )2024(
 )398/ 6زاد المسير ()2025( 
 )44/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2026( 



)352( 
(فضال كبيرا

2026F

2027(﴾«. 
وم�ا أدري م�ا يفع�ل ب�ي وال  ﴿:لم�ا نزل�ت :«ق�ال بن أن�س  عن الربيعوأخرج البيهقي في دالئل النبوة  .881

ي�ا رس�ول هللا ق�د علمن�ا م�ا يفع�ل  : ق�الواف﴾ليغفر ل�ك هللا م�ا تق�دم م�ن ذنب�ك وم�ا ت�أخر  ﴿:نزل بعدها ﴾بكم 
(الفضل الكبير الجنةقال: ـ ﴾وبشر المؤمنين بأن لهم من هللا فضال كبيرا ﴿:فما يفعل بنا؟ فنزل،بك

2027F

2028(«. 
 
 ]تعليق[
 �لما أنزل هللا تعالى مغفرته لرسول، س�ألوا النب�ي :وفيهما،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 يف بنا، فأنزل هللا هذه البشرى لهم في الدنيا واآلخرة.فك
(ترى له، والبشري في اآلخرة بالجنة أوأهل التفسير البشري في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن قال وقد  

2028F

2029( . 
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
بأن لهم من هللا العط�اء الواس�ع الكبي�ر ف�ي جن�ات ،أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة ﴾وبشر المؤمنين بأن لهم من هللا فضال كبيرا  ﴿

(النعيم
2029F

2030(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ  ﴿ ُ َعلَيۡ يَٰ آ أَفَآَء ٱلَّ تِٓي َءاتَۡيَت أُُجوَرهُنَّ َوَما َملََكۡت يَِمينَُك ِممَّ َجَك ٱلَّٰ َك َوبَنَاِت إِنَّآ أَۡحلَۡلنَا لََك أَۡزَوٰ َك َوبَنَاِت َعمِّ
تَِك َوبَنَ  تِي هَاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأَةٗ َعمَّٰ تَِك ٱلَّٰ لَٰ ۡؤِمنَةً إِن َوهَبَۡت نَۡفَسهَا لِلنَّبِيِّ إِۡن أََراَد ٱلنَّبِيُّ أَن  اِت َخالَِك َوبَنَاِت َخٰ مُّ

نُهُۡم لَِكۡيَال ۡؤِمنِيَنۗ قَۡد َعلِۡمنَا َما فََرۡضنَا َعلَۡيِهۡم فِٓي أَۡزوَٰ لََّك ِمن ُدوِن ٱۡلمُ  يَۡستَنِكَحهَا َخالَِصةٗ  ِجِهۡم َوَما َملََكۡت أَۡيَمٰ
ُ َغفُورٗ َوَكاَن ٱ يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرجۗٞ  ِحيمٗ لَّ  ﴾  ٥۰ا ا رَّ

 .ـ اآلية)يا أيها النبي إنا أحللنا لك  :(قوله تعالى  
 ع�ن أمعب�اس  ع�ن اب�نص�الح  ع�ن أب�يأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه م�ن طري�ق الس�دي  .882

إلى ﴾إنا أحللن�ا ل�ك﴿:فأنزل هللا فاعتذرت إليه فعذرني،�خطبني رسول هللا  :«قالت طالب هانىء بنت أبي 
(فلم أكن أحل له ألني لم أهاجر﴾الالتي هاجرن معك  ﴿:قوله

2030F

2031(«. 
نزل�ت  :«قال�ت ه�انىء  ع�ن أمص�الح  عن أب�يوأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد  .883

 �أراد النبي  )وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن معك ماتك وبنات عمك وبنات ع :(في هذه اآلية
(فنهي عني إذ لم أهاجر،أن يتزوجني

2031F

2032(«. 
 .ـ اآلية)وامرأة مؤمنة  :(قوله تعالى     
ش���ريك  أم نزل���ت ف���ي  :«ق���ال ـ اآلي���ة ﴾���وام���رأة مؤمن���ة ﴿:ف���ي قول���ه ع���ن عكرم���ةأخ���رج اب���ن س���عد  .884

(الدوسية
2032F

2033(«. 
ش�ريك غزي�ة بن�ت ج�ابر ب�ن حك�يم الدوس�ية  أم أن  :«د هللا  ال�دؤلي منير بن عب وأخرج ابن سعد عن .885

ما في امرأة حيث تهب نفس�ها لرج�ل  :عائشةقالت فقبلها ف،وكانت   جميلة �عرضت نفسها على النبي 
فلم�ا ﴾وام�رأة مؤمن�ة إن وهب�ت نفس�ها للنب�ي ﴿قال: ف،فس�ماها هللا مؤمن�ة،فأن�ا تلك :ش�ريك أم قالت خير، 

(إن هللا يسرع لك في هواك :عائشة قالتنزلت اآلية 
2033F

2034(«. 
 
 ]تعليق[
 .ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 ﴾ ---وبن�ات عمل�ك وبن�ات عمات�ك  -إلى قول�ه تع�الى-إنا أحللنا لك أزواجك  ﴿سم إلى قسمين فذكر في قوله تعالى قوهي تن 

وه�ذان ،ف�أراد أن يتزوجه�ا فمنع�ه هللا م�ن ذل�ك ألنه�ا ل�م ته�اجر معه �ع�م النب�ي وكان�ت ابن�ة ،هانئ بن أب�ي طالب أم أنها نزلت في 
 .بصحيحين ليسااآلثران 

(ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتو في مواضعه بها ،القاضي ابن العربي وهو ضعيف جداً قال  
2034F

2035(. 
 ﴾ اآلية –أحللنا لك أزواج ﴿وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى  

_______________ 
 مرسل وفي إسناده محمد بن حميد ضعيف 7/26تفسير الطبري  )2027(
 في إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف 159/4دالئل النبوة للبيهقي   )2028(
المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: ) 3292/ 5الهداية الى بلوغ النهاية ()2029( 

كلية  بوشيخي الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد ال هـ) المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 437
 ، ومجلد للفهارس)12( 13م عدد األجزاء:  2008 هـ  1429جامعة الشارقة الطبعة: األولى،  الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 )45/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2030( 
 413/24)المعج����م الكبي����ر 13128ح( 7:/54)س����نن البيهق����ي الكب����رى ص 3214ح( 355/5)س����نن الترم����ذي 2754ح( 202/2المس����تدرك  21/22تفس����ير الطب����ري  )2031(

 به—حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب )إسناده صحيحقال اإلمام الترمذي:1005ح(
 وفي إسناده باذام ضعيف  1ج:64تاريخ جرجان  هـ) 365 بن عدي الجرجاني (المتوفى: المؤلف: أبو أحمد عبد هللا  2ج:70الكامل البن عدي   )2032(
 بأكثر من إسناد وكلها مراسيل.  155/8الطبقات الكبرى  )2033(
 المصدر السابق مطوال وفي إسناده منير بن عبد هللا مجهول،وأيضا الواقدي متروك )2034(
 )588/ 3أحكام القرآن البن العربي  ()2035( 



)353( 

 

ب�ن زي�د والض�حاك قال�ه المراد بها أن هللا تع�الى أح�ل ل�ه أن يت�زوج ك�ل ام�رأة يؤتيه�ا مهره�ا  :فقيل :إلمام القرطبياقال  
المراد أحللنا لك أزواجك أي الكائنات عن�دك ألنه�ن ق�د أخترن�ك  :فعلى هذا تكون اآلية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم وقيل

آتيت أجورهن ماض وال يكون الفعل الماضي بمعنى اإلس�تقبال  :ن العلماء وهو الظاهر ألن قولهالجمهور مقاله على الدنيا واآلخرة 
(  �إال بشروط ويجيء األمر على هذا التأويل ضيقا على النبي 

2035F

2036(. 
فعل�ى ذل�ك تك�ون ه�ذه اآلي�ة منس�وخة ولك�ن أكث�ر أه�ل .حتى أُِحلَّ له النس�اء �ما مات رسول هللا :المؤمين عائشة أم قال  
لم يك�ن ل�ه ال�زواج بغي�ر م�ن ت�زوج وذل�ك تكريم�اً له�ن عن�دما نزل�ت آي�ة التخيي�ر ف�اخترن هللا  �لتفسير على أنها محكمة وأن النبي ا

 ورسوله. وهللا أعلم.
فنزلت هذه اآلية في إباحة الواهبة نفسها للنبي ﴾وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴿أما األثران اآلخران في قوله تعالى  

فال يحل المرأة أن ته�ب نفس�ها لرج�ل غي�ر النب�ي  ،﴾خالصة لك من دون المؤمنين  ﴿لقوله تعالى  �نت هذه من خصوصيتها وكا �
 .وقد جاءت تسمية هذه المرأة بأم شريك،�

وه�ي متعلق�ة بم�ا قبله�ا فلم�ا ذك�ر هللا تع�الى  �قلت: لم يصح سبب النزول فعليه تكون اآلية نزلت بياناً لحكم زواج النبي  
نكاحه�ا بيان�اً حت�ى ال يم�اري أح�د فيم�ا أب�اح هللا  �عدة أحكام مثل التبني وغير ذلك فذكر هللا تعالى من ه�ي الم�رأة الت�ي يح�ل للنب�ي 

 وهللا تعالى أعلم..لرسوله وفيما ضيق عليه فيه
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
وتيس�يرا ل�ك ،توس�عة عليك،بحنا لك يا محمد أنواعا م�ن النساءأي إنا قد أ ﴾يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الالتي آتيت أجورهن  ﴿

واآلخر ،وهن في عصمتك هذا أحد قولين للمفسرين،فمن ذلك إننا أبحنا لك زوجاتك الالتي تزوجتهن بصداق مسمى،في تبليغ الدعوة
 .أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها �أن المراد جميع النساء فقد أباح هللا لرسوله 

وإنم�ا ،أي وأبحن�ا ل�ك أيض�ا النس�اء الالت�ي تملكه�ن ف�ي الح�رب بطري�ق االنتص�ار عل�ى الكفار ﴾يمينك مما أفاء هللا عليك وما ملكت ﴿
 .لم يكن في الصنف الثاني،فقد بذل في إحرازهن جهد ومشقة،ألنهن أفضل من الالئي يملكن بالشراء،قيدهن بطريق الغنائم

أي وأبحن��ا ل��ك قريبات��ك م��ن (بن��ات األعم��ام )  ﴾خاالت��ك الالت��ي ه��اجرن مع��ك وبن��ات عم��ك وبن��ات عمات��ك وبن��ات خال��ك وبن��ات  ﴿
 بشرط الهجرة معك،و(العمات ) و(األخوال ) و(الخاالت )

حب�ا ف�ى هللا ورس�وله ،أي وأحللنا لك النساء المؤمن�ات الص�الحات الل�واتي وه�بن أنفس�هن لك ﴾وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي  ﴿
 .وتقربا لك

 أي إن أردت يا محمد أن تتزوج من شئت منهن بدون مهر ﴾النبي أن يستنكحها إن أراد  ﴿
بل ،وال تصح الهب�ة،فإنه ال يحل لهم التزوج بدون مهر،أي خاصة لك يا محمد دون سائر المؤمنين ﴾خالصة لك من دون المؤمنين  ﴿

 .يجب مهر المثل
وش�هود ف�ى ،ومهر،ي ق�د علمن�ا م�ا أوجبن�ا عل�ى الم�ؤمنين م�ن نفقتنأ ﴾قد علمنا ما فرضنا عليهم ف�ي أزواجه�م وم�ا ملك�ت أيم�انهم  ﴿

 .أما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك،عدا الحرائر،وما أبحنا لهم من ملك اليمين،وعدم تجاوز أربع من النساء،العقد
 .ضيق أولكيال يكون عليك حرج ] أي لئال يكون عليك مشقة  ﴿
(لمغفرة واسع الرحمةأي عظيم ا ﴾وكان هللا غفورا رحيما  ﴿

2036F

2037(. 
 

لَِك أَۡدنَٰىٓ أَن تَقَرَّ أَۡعيُ  ٴۡ تُۡرِجي َمن تََشآُء ِمۡنهُنَّ َوتُ  ﴿ ۡن َعَزۡلَت فََال ُجنَاَح َعلَۡيَكو َذٰ نُهُنَّ َوَال ِوٓي إِلَۡيَك َمن تََشآُءۖ َوَمِن ٱۡبتََغۡيَت ِممَّ
ُ َعلِيًما َحلِيمٗ  يَۡحَزنَّ َويَۡرَضۡيَن بَِمآ َءاتَۡيتَهُنَّ ُكلُّهُنَّو  ُ يَۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمو َوَكاَن ٱلَّ  ﴾  ٥۱ا َوٱلَّ

 
     .اآلية -)ترجى من تشاء  :(قوله تعالى   

ترج�ى م�ن تش�اء ﴿:فأنزل هللا،أما تستحي المرأة أن تهب نفسها :«أنها كانت تقول  عن عائشةأخرج الشيخان  .886
(لك في هواك  أرى ربك يسارع:عائشةقالت اآلية فـ ﴾

2037F

2038(«. 
فلما رأي�ن ذل�ك جعلن�ه ف�ي ح�ل ،أن يطلق من نس�ائه   �رسول هللا  مَّ هَ  :«قال رزين  عن أبيوأخرج ابن سعد  .887

ترج�ى م�ن تش�اء  ﴿:إل�ى قول�ه ﴾﴾إن�ا أحللن�ا ل�ك أزواج�ك  ﴿:فأنزل هللا،من أنفس�هن ي�ؤثر م�ن يش�اء عل�ى م�ن يش�اء
(ـ  اآلية﴾منهن 

2038F

2039(«. 
 
 ]تعليق[
 .هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما يشتمالن على سببين للنزولذكر المؤلف رحمه  
 يترك من يشاء. أوأن هللا تعالى أباح لنبيه أن يتزوج من يشاء ممن تقدم ذكرهن : األول 
 أن يترك القسمة لمن يشاء من نسائه ويقسم لمن يشاء منهن. �الثاني: أن هللا تعالى أباح لنبيه  
أن يطلقهن، قلن يا رس�ول هللا: اجع�ل لن�ا ف�ي مال�ك ونفس�ك م�ا   �أبو رزين: لما أشفق النبي  قال صاحب الهداية: وقال  

ش��ئت فك��ان مم��ن أرج��أ م��نهم س��ودة بن��ت زمع��ة وجويري��ة وص��فية وأم حبيب��ة وميمون��ة، وك��ان مم��ن أوى عائش��ة وأم س��لمة وحفص��ة 

_______________ 
 )205/ 14ير القرطبي ـ  (تفس)2036( 
 )46/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2037( 
)ص�حيح اب�ن 17327ح( 16/4)مص�نف اب�ن أب�ي ش�يبة 2000ح( 1:/644) سنن اب�ن ماج�ة ص 1464ح( 1085/2)صحيح مسلم 4823ح( 5/ 1966صحيح البخاري  )2038(

 )25070ح(134/6)مسند أحمد   5306ح( 259/3)سنن النسائي الكبرى 13132ح( 55/7سنن البيهقي الكبرى  6367ح 282/14حبان 
 ضعيف اإلسناد 169/8الطبقات الكبرى  )2039(



)354( 
(زينبو

2039F

2040(  . 
ار من يشاء ممن أحل هللا إليه فيؤويها إليه وله�ا أن يؤخره�ا، ول�ه أن يخت �فقد ثبت فله  .قلت: واآلية تشمل كال المعنيين 

ال قالت ،لما أراد أن يطل�ق س�ودة �وقد ثبت في الصحيح أن النبي .وله أن يقسم ،كذلك أن يؤخر من يشاء من أزواجه فيترك القسمة
 ين.عتطلقنى ونوبتي لعائشة فتركت نوبتها لعائشة رضي هللا عنهن أجم

 
 ]آليةتفسير مختصر ل[
وتمس�ك م�ن تش�اء ،الخي�ار ف�ي أن تطل�ق م�ن تش�اء م�ن زوجاتك -أيها النبي  -أي ولك ﴾ترجي من تشاء منهن وتئوى إليك من تشاء ﴿

ال ح�رج ،وتقلل لمن شئت وتكثر لمن شئت،مجاهد والضحاك تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئتقال و،هذا قول ابن عباس (منهن 
 )عليك في ذلك 

 .فال إثم عليك وال عتب،أي وإذا أحببت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلت من القسمة ﴾زلت فال جناح عليك ومن ابتغيت ممن ع﴿
أقرب أن ترتاح قل�وبهن ،أي ذلك التخيير الذي خيرناك من أمرهن ﴾ذلك أدنى أن تقر أعينهن وال يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن  ﴿

 .كان أطيب ألنفسهن فال يشعرن بالحزن واأللم،مر من هللاألنهن إذا علمن أن هذا أ،ويرضين بصنيعك،فال يحزن
ومن ،مي�ل أومن عدل ،أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنسان،خطاب للنبى على جهة التعظيم﴾وهللا يعلم ما في قلوبكم  ﴿

 .وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك فيما أردت،كراهية أوحب 
بل ،حليم�ا يض�ع األم�ور ف�ي نص�ابها وال يعاج�ل بالعقوب�ة،سع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفونأي وا ﴾وكان هللا عليما حليما ﴿

(لكنه ال يهمل،يؤخر ويمهل
2040F

2041(. 
 

جٖ الَّ  ﴿ ُ َعلَٰى ُحۡسنُهُنَّ إِالَّ َما َملََكۡت يَ َولَۡو أَۡعَجبََك   يَِحلُّ لََك ٱلنَِّسآُء ِمۢن بَۡعُد َوَالٓ أَن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمۡن أَۡزَوٰ ِمينَُكۗ َوَكاَن ٱلَّ
قِيبٗ  ُكلِّ َشۡيءٖ   ﴾ ٥۲ا رَّ
 

   .اآلية -)ال يحل لك النساء من بعد  :(قوله تعالى    
ال  ﴿:فأنزل هللا،فاخترن هللا ورس�وله،أزواج�ه   �خي�ر رس�ول هللا «: ق�ال عن عكرم�ةأخرج ابن سعد  .888

(يحل لك النساء من بعد وال أن تبدل بهن من أزواج
2041F

2042(﴾«. 
 
 ]تعليق[
أن يت�زوج بغي�ر م�ن ت�زوج  �وهو يحرم عل�ى النب�ي ،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 ،وهذا على قول جمهور أهل التفسير،من نسائة واألثر يدل على أن ذلك كان مكافئة لهن على أنهن اخترن هللا ورسوله
لم يتزوج بعد ن�زول  �لكن النبي .أن هللا تعالى أحل له الزواج من كل النساء:ائشةالمؤمنين ع أم والقول الثاني تقدم عن  

 وهللا تعالى أعلم. .هذه اآلية بأحد من النساء فكان ذلك ترجيحاً للقول األول
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .ي عصمتكمن بعد هؤالء التسع الالتي ف،أي ال يحل لك أيها النبي النساء ﴾ال يحل لك النساء من بعد  ﴿
 وتنكح مكانها أخرى،أي وال يحل لك أن تطلق واحدة منهن ﴾وال أن تبدل بهن من أزواج  ﴿
 .أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء ﴾ولو أعجبك حسنهن  ﴿
 .ألنهن لسن زوجات،أي إال ما كان من الجواري واإلماء فال بأس في ذلك﴾إال ما ملكت يمينك  ﴿
وتخطي حالل�ه وحرام�ه ،وفي�ه تح�ذير م�ن مج�اوزة ح�دوده،أي مطلع�ا عل�ى أعم�الكم ش�اهدا عليها ﴾ب�ا وكان هللا على ك�ل ش�يء رقي ﴿
)
2042F

2043(. 
 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَۡدُخلُوْا بُيُوَت ٱلنَّبِيِّ  ﴿ ِكۡن إَِذا ُدِعيتُمۡ يَٰ ِظِريَن إِنَٰٮهُ َولَٰ ٓ أَن يُۡؤَذَن لَُكۡم إِلَٰى طََعاٍم َغۡيَر نَٰ فَٱۡدُخلُوْا  إِالَّ
ُ َال يَۡستَۡحيِۦ ِمَن ۡلَحقِّو  ٴۡ فَإَِذا طَِعۡمتُۡم فَٱنتَِشُروْا َوَال ُمۡستَ  لُِكۡم َكاَن يُۡؤِذي ٱلنَّبِيَّ فَيَۡستَۡحيِۦ ِمنُكۡمۖ َوٱلَّ نِِسيَن لَِحِديٍثو إِنَّ َذٰ

عٗ  لُِكۡم أَۡطهَُر لِقُلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنَّو  لُوهُنَّ ِمن َوَرٓاِء ِحَجاٖبو  ٴَ ا فَسۡ َوإَِذا َسأَۡلتُُموهُنَّ َمتَٰ َوَما َكاَن لَُكۡم أَن تُۡؤُذوْا َرُسوَل َذٰ
ِ َعِظيًما  لُِكۡم َكاَن ِعنَد ٱلَّ َجهُۥ ِمۢن بَۡعِدِهۦٓ أَبًَداو إِنَّ َذٰ ِ َوَالٓ أَن تَنِكُحٓوْا أَۡزَوٰ  ﴾  ٥۳ٱلَّ

 
 تقدم حديث عمر في سورة البقرة.   .ـ اآلية)وا يا أيها الذين آمنوا ال تدخل :(قوله تعالى    

ث�م جلس�وا  زينب بنت جحش دعا القوم فطعم�وا  �لما تزوج النبي :«قال  عن أنسوأخرج الشيخان  .889
فلم��ا رأى ذل��ك ق��ام وق��ام م��ن الق��وم م��ن ق��ام وقع��د ثالث��ة ث��م ،فأخ��ذ كأن��ه يتهي��أ للقي��ام فل��م يقوموا،يتحدثون
فج��اء حت��ى دخ��ل وذهب��ت أدخ��ل ف��ألقى الحج��اب بين��ي ،انطلقواأنه��م  �فجئ��ت ف��أخبرت النب��ي ،انطلقوا

_______________ 
 )5857/ 9الهداية الى بلوغ النهاية ()2040( 
 )46/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2041( 
 مرسل.  )2042(
 )46/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2043( 



)355( 

 

إن ذلك���م ك���ان عن���د هللا  ﴿:إل���ى قول���ه  ﴾ي���ا أيه���ا ال���ذين آمن���وا ال ت���دخلوا بي���وت النب���ي ﴿:وأنزل هللا،وبين���ه
(عظيماً 

2043F

2044(﴾«. 
ف�إذا ،ف�أتى ب�اب ام�رأة ع�رس بها،�كن�ت م�ع رس�ول هللا  « :ق�ال ع�ن أن�سوأخرج الترمذي وحس�نه  .890

لئن كان : قالفذكرته ألبي طلحة ف،فدخل فأرخى بيني وبينه ستراً ،م رجع وقد خرجواعندها قوم فانطلق ث
(فنزلت آية الحجاب،كما تقول لينزلن في هذا شيء

2044F

2045(«. 
(ف�ي قع�ب �كن�ت آك�ل م�ع النب�ي  :«قال�ت وأخرج الطبران�ي بس�ند ص�حيح ع�ن عائش�ة  .891

2045F

فم�ر عم�ر ،)2046
)أوهقال ف،فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي

2046F

(فنزلت آية الحجاب،كن ما رأتكن عينفي،لو أطاع (2047
2047F

2048(«. 
فخرج النبي ،فأطال الجلوس �دخل رجل على النبي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن مردويه  ]ك[ .892

للرج�ل لعل�ك آذي�ت النب�ي : ق�الف�دخل عم�ر ف�رأى الكراهي�ة ف�ي وجه�ه ف،ثالث مرات ليخرج فل�م يفعل  �
يا رسول هللا لو اتخذت حجاباً ف�إن  :له عمرقال ف.»عللقد قمت ثالثا لكي يتبعني فلم يف :�النبي قال ف،�

(فنزلت آية الحجاب،نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن
2048F

2049(«. 
فلقرب�ه منه�ا أطل�ق ن�زول آي�ة الحج�اب به�ذا ،يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب:الحافظ ابن حجرقال 

 وال مانع من تعدد األسباب. ،السبب
إذا نه�ض إل�ى بيت��ه ب�ادروه فأخ��ذوا  �ك�ان رس��ول هللا :«ق��ال ب�ن كع�ب  محم��دع�ن وأخ�رج اب�ن س��عد  .893

فعوتبوا ف�ي ذل�ك ،وال يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم �المجالس فال يعرف ذلك في وجه رسول هللا 
(ـ  اآلية﴾آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي  يا أيها الذين ﴿:فأنزل هللا

2049F

2050(«. 
  
 .اآلية ـ﴾وما كان لكم  ﴿:قوله تعالى 

 �ل�و ق�د ت�وفي النب��ي  :أن رج��الً يق�ول �بل�غ النب�ي  :«ق�ال زي�د  ع�ن اب��نأخ�رج اب�ن أب�ي ح�اتم  ]ك[ .894
(ـ اآلية﴾وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا  ﴿:فنزلت،تزوجت فالنة من بعده

2050F

2051(«. 
س�فيان: قال  .»بعده �نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج  .895

(أنها عائشة ذكروا
2051F

2052(«. 
أيحجبنا محمد عنبنات عمنا ويت�زوج : قالبلغنا أن طلحة بن عبيد هللا  :«قال  عن السديوأخرج  ]ك[ .896

(فأنزلت هذه اآلية،لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده،نساءنا
2052F

2053(«. 
 نزلت ف�ي طلح�ة ب�ن عبي�د هللا «: قالبكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن أبيوأخرج ابن سعد   ]ك[ .897

(تزوجت عائشة �إذا توفي رسول هللا : قالألنه 
2053F

2054(«. 
فكلمه�ا وه�و اب�ن عمه�ا   �أن رج�الً أت�ى بع�ض أزواج النب�ي  :«عب�اس  عن اب�نوأخرج ابن جرير   .898

يا رسول هللا إنها ابنة عمي وهللا ما قلت لها قال: ف ”.ال تقومن هذا المقام بعد يومك هذا :«�النبي قال ف
ق��د عرف��ت ذل��ك إن��ه ل��يس أح��د أغي��ر م��ن هللا وإن��ه ل��يس أح��د أغي��ر  :« �النب��ي  ق��ال،ليقال��ت منك��راً وال 

 :ابن عباسقال فأنزل هللا هذه اآلية ،يمنعني من كالم ابنة عمي ألتزوجنها من بعده: قالفمضى ثم .»مني
(فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل هللا وحج ماشياً توبة من كلمته

2054F

2055(«. 
 
 ]تعليق[
فب�دأ بقص�ة الحج�اب قب�ل  ،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية. ولكنه لم يرتبه�ا ترتيب�اً حس�ناً  

_______________ 
 435/6س�نن النس�ائي الكب�رى  87/7س�نن البيهق�ي الكب�رى 5578ح(12/ 391حيح ابن حب�ان )ص1428ح(1050/2)صحيح مسلم 4513ح( 1799/4صحيح البخاري  )2044(

  333/4)شرح معاني اآلثار 12042ح( 105/3)مسند أحمد   3217ح( 357/5سنن الترمذي  243/8)المعجم األوسط 11417ح(
 فيه ضعف  )وقال: غريب من هذا الوجه،قلت في سنده أشهل بن حاتم3217ح( 5/ 356سنن الترمذي  )2045(
َغر، يَُشبَّه به ا )2046( ْخُم، الغلـيِظُ، الـجافـي، وقـيل: قََدح من َخَشب ُمقَعَّر؛ وقـيل: هو قدح إلى الصِّ  683  1لـحافُر، وهو يُْرِوي الرجل. لسان العرب/[القَْعب]ُ: القََدح الضَّ
الهاء . وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا : آهِ من كذا وربما شّددوا الواو وكسروها وسكَّنوا الهاء فقالوا  أْوه كلمة يقولها الرجل عند الّشكاية والتّوجع وهي ساكنة الواو مكسورة )2047(

ْه وربما حذفوا الهاء فقالوا أّو . وبعضهم بفتح الواو مع التشديد فيقول أّوه النهاية في غريب األثر (  )195/ 1: أوِّ
)وإسناده صحيح ومجاهد صحيح السماع من عائشة كما رجحه 1053ح(362) األدب المفرد  227ح(149/1الصغير  )المعجم11419ح( 435/6سنن النسائي الكبرى   )2048(

ح�دثنا الحمي�دي ق�ال ح�دثنا س�فيان ع�ن مس�عر  الشيخان خالفا ليحيى بن سعيد وابن معين وأبي حاتم الرازي،وروايته عنها في الصحيحين مصرحا بالسماع قال اإلمام البخاري:
 به.—أبي كثير عن مجاهد عن عائشة عن موسى بن

ح�دثنا عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن حنب�ل ح�دثني أب�و عبي�دة ب�ن  )وإسناده جيد.قال اإلم�ام الطبران�ي:12244ح( 11/ 438) المعجم الكبير 160ح( 10/ 160األحاديث المختارة  )2049(
رارة الرق�ي ق�اال ثن�ا بش�ر ب�ن الس�ري ثن�ا رب�اح ب�ن مع�روف المك�ي ع�ن س�الم ب�ن عج�الن فضيل بن عياض ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا إسماعيل بن عبد هللا بن ز

 به—األفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس
 وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 174/8الطبقات الكبرى البن سعد  )2050(
 حمن بن زيد بن أسلممرسل وابن زيد ضعيف وهو عبد الر 40/22تفسير الطبري  3150/10تفسير ابن أبي حاتم   )2051(
 وفي إسناده محمد بن حميد الرازي. 3150/10تفسير ابن أبي حاتم   )2052(
 المصدر السابق مرسال. )2053(
 ضعيف مرسل 201/8الطبقات الكبرى البن سعد  )2054(
 ضعيف. )2055(
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 قصة الطعام وسوف أحاول ترتيب هذه اآلثار على حسب مقاطع اآلية.

إال أن يُ�ْؤَذَن لك�م إل�ى طع�ام َغْي�َر نَ�اِظِريَن إِنَ�اهُ يأَيُّهَا الذين آمنوا الَ تَْدُخلُوْا بُيُ�وَت النب�ي  ﴿ :فالمقطع األول وهو قوله تعالى 
ي فَيَْس�تَْحيِي ِم�نُكْم َوهللا الَ يَْس�تَْحيِي م�ن َولَـِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوْا فَإَِذا طَِعْم�تُْم فَاْنتَِش�ُروْا وال ُمْستَأْنِِس�يَن لِح�ديث إن ذلك�م َك�ان يُ�ْؤِذي النب�

 ﴾ اْلَحق
يعن��ى غي��ر منتظ��رين  :بغي��ر إذن إل��ى طع��ام غي��ر ن��اظرين إن��اه �اآلم��ر ب��أن ال ي��دخلوا بي��وت النب��ي فه��ذا المقط��ع في��ه  

وي�دل عل�ى ذل�ك األث�ر األول وك�ذلك أث�ر محم�د ب�ن . �ويجلسون حتى يعرف يغضب النبي  �وقد كانوا يدخلون بيت النبي .نضجه
وال يبس�ط ي�ده إل�ى  �ال يع�رف ذل�ك ف�ي وج�ه رس�ول هللا إذا نهض إلى بيت�ه ب�ادروه فأخ�ذوا المج�الس ف� �كان رسول هللا :« :كعب

فنزل�ت اآلي�ة نهي�اً له�م ع�ن فع�ل  .﴾يا أيها الذين النبي آمن�وا ال ت�دخلوا بي�وت النب�ي  ﴿:فعوتبوا في ذلك فأنزل هللا،الطعام استحياء منهم
 ذلك.

 ﴾ ِحَجاٍب ذلكم أَْطهَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ  وإذا سألتموهن متاعا ًفَاْسأَلُوهُنَّ من َوَرآءِ   ﴿المقطع الثاني قوله تعالى  
 ل:اوقد اختلف في سبب نزولها على أقو :وهي اآلية هي آية الحجاب 
ودخ�ل  �ولم يخرج�وا حت�ى خ�رج النب�ي ،لما تزوج بزينب بن جحش دخل عليه طائف�ة م�ن أص�حابه �األول: أن النبي  

 آية الحجاب. فلما لم يذهبوا نزلت،عدة مرات رجاء أن يذهبوا
فلمس�ت ي�ده ي�دا عائش�ة فغض�ب عم�ر ل�ذلك فتمن�ى أن  �الثاني: أنها نزلت بسبب عمر بن الخط�اب لم�ا طع�م عن�د النب�ي  

 ينزل الحجاب فنزل.
 .ولكن الذي ذلك ما سيأتي بعد ذلك وهو السبب.وهذا األثر غير صحيح ولم يذكر في شيء من صحيح اآلثار 
رس�ول هللا  ﴿وافقت ربي في ثالث قلت ي�ا  :عمر رضي هللا عنهقال: قال ري بلفظ عن أنس الثالث: وقد رواه اإلمام البخا 

.وقلت ي�ا رس�ول هللا إن نس�اءك ي�دخل عل�يهن الب�ر ﴾واتخ�ذوا م�ن مق�ام إب�راهيم مص�لى ﴿فنزلت ﴾من مقام إبراهيم مص�لى ﴿اتخذنا ﴾لو
 ﴿ ص�لى هللا علي�ه و س�لم نس�اؤه ف�ي الغي�رة فقل�ت له�ن واجتم�ع عل�ى رس�ول هللا.والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزل�ت آي�ة الحج�اب

(فنزلت كذلكقال ﴾عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
2055F

2056(. 
أمر عم�ر نس�اء النب�ي َص�لَّى هللا َعلَْي�ِه َوَس�لَّم بالحج�اب، : قالوقد روى اإلمام الطبري وغيره عن أَبي وائل عن عبد هللا،  
َوإَذا َس��أَْلتُُموهُنَّ َمتَاًع��ا فَاْس��أَلُوهُنَّ ِم��ْن َوَراِء ﴿إن��ك لتغ��ار علين��ا وال��وحي ين��زل ف��ي بيوتن��ا، ف��أنزل هللازين��ب: ي��ا ب��ن الخط��اب قال��ت ف

2056F(﴾ِحَجابٍ 

2057(. 
قد  :عمرقال ف،فخرجت َسْوَدةُ ليلة،فال يفعل،احجب نساءك : �أن عمر كان يقول لرسول هللا :وروي البخاري رحمه هللا 

(فنزل الحجاب -صاً على أن ينزل الحجاب حر -عرفناِك يا َسْوَدة 
2057F

2058(. 
 اإلمام ابن حجر وهللا أعلم.قال قلت: يحمل على تعدد أسباب النزول كما  

 .﴾وما كان لكم أن تأذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً  ﴿المقطع الثالث: هو قوله تعالى 
 .وقد ذكر في سبب نزولها أنها نزلت في عدة أسباب 

 . �في رجل أراد أن يتزوج إحدي أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي  :األول
وربما يحمل المبهم في الرواية اآلولى على المبين في الرواية الثانية. غي�ر أن مق�ام طلح�ة أرف�ع ،أن طلحة هو الذي فعل ذلك :الثاني

 من أن يتمنى هذا وهو من المبشرين واألولين على أن إسناد القصة ال يصح.
 . �الثالث: أنها نزلت في ابن عم إلحدى أمهات المؤمنين أراد أن يتزوجها من بعد النبي 

أزواج�ه ف�إنهن ،�فاآلية نزلت مبينة أنها ال يحل وال يصح نك�اح أمه�ات الم�ؤمنين بع�د رس�ول هللا  ،قلت: وعلى كل حال 
 وهللا تعالى أعلم. .الرواياتفي اآلخرة كما جاء في بعض 

 
 ]آليةتفسير مختصر ل[
واآلية توجي�ه للم�ؤمنين له�ذا اآلدب الس�امي ،اإلضافة للتشريف والتكريم ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم  ﴿

وحرص�ا ،مراعاة لحق�وق نسائه،إال في حال اإلذن لكم من�ه علي�ه الس�الم،ال تدخلوا بيوت النبي في حال من األحوال :العظيم والمعنى
 .عليهقال واإلث،إيذائه على عدم

 .أي إال حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين نضجه﴾إلى طعام غير ناظرين إناه  ﴿
 .عيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوادأي ولكن إذا  ﴾ذا دعيتم فادخلوا ولكن إ ﴿
 .فتفرقوا إلى دوركم وال تمكثوا،أي فإذا انتهيتم من الطعام ﴾فإذا طعمتم فانتشروا  ﴿
وال مستأنس��ين لح��ديث بعض��كم ،معط��وف عل��ى (غي��ر ن��اظرين ) أي ال ت��دخلوا بيوت��ه منتظ��رين للطع��ام ﴾ستأنس��ين لح��ديثوال م ﴿

 .يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه به،نهوا أن يطيلوا الجلوس :أبو حيانقال ،بعضا
 .ن قضاء كثير من مصالحه وأمورهويمنعه م،ويضايقه ويثقل عليه،أي إن صنيعكم هذا يؤذي الرسول ﴾إن ذلكم كان يؤذي النبي  ﴿
 .وقلبه الرحيم،لخلقه الرفيع،ويمنعه حياؤه أن يأمركم باالنصراف،أي فيستحيي من إخراجكم ﴾فيستحيي منكم  ﴿
ه�ذا  :القرطب�يق�ال ،وال يمنعه مانع م�ن إظه�ار الح�ق وتبيان�ه لكم،أي وهللا جل وعال ال يترك بيان الحق﴾وهللا ال يستحيي من الحق  ﴿

 .حسبك من الثقالء أن الشرع لم يحتملهم :وفي كتاب الثعلبي،هللا به الثقالء أدب أدب
 .فأطلبوه من وراء حاجز وحجاب،أي وإذا أردتم حاجة من أزواجه الطاهرات ﴾وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ﴿
 .وأنفى للريبة وسوء الظن،هر لقلوبكم وقلوبهنأي سؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب ازكى وأط ﴾ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴿
 .أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم هللا به،أي وما ينبغي لكم وال يليق بكم ﴾وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا ﴿

_______________ 
 )111/ 1صحيح البخاري ()2056( 
 )312/ 20جامع البيان (تفسير الطبري) ()2057( 
 )49/ 1صحيح البخاري ()2058( 
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ه�ل يلي�ق وه�و كالوال�د ف،ألنهن كاألمه�ات لكم،أي وال أن تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أب�دا ﴾وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  ﴿
 .؟أهله أوبكم أن تؤذوه في نفسه 

وفي�ه  :أب�و الس�عودق�ال ،وذنب كبير ال يغف�ره هللا لكم،ونكاح أزواجه من بعده أمر عظيم،أي إن ايذاءه ﴾إن ذلكم كان عند هللا عظيما  ﴾
(وإيجاب حرمته حيا وميتا ما ال يخفى �من تعظيمه تعالى لشأن رسوله 

2058F

2059(. 
 

ۡنيَا َوٱۡألِٓخَرِة َوأََعدَّ لَهُۡم َعَذابٗ  إِنَّ ٱلَِّذيَن يُۡؤُذونَ  ﴿ ُ فِي ٱلدُّ َ َوَرُسولَهُۥ لََعنَهُُم ٱلَّ ِهينٗ ا ٱلَّ  ﴾ ٥۷ا مُّ
 

 .ـ اآلية)إن الذين يؤذون هللا ورسوله  :(قوله تعالى   
ـ ﴾�إن ال�ذين ي�ؤذون هللا ورس�وله  ﴿:عب�اس ف�ي قول�ه ع�ن اب�نأخرج ابن أبي حاتم من طريق الع�وفي  .899

(حين اتخذ صفية بنت حيي �نزلت في الذين طعنوا على النبي  «: قال اآلية
2059F

2060(«. 
أنزل���ت ف���ي عب���د هللا  ب���ن أب���ي ون���اس مع���ه ق���ذفوا  :«عب���اس  ع���ن اب���ن عن الض���حاكج���ويبرق���ال و .900

(من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ فنزلت  :«قال و �فخطب النبي ،عائشة
2060F

2061(«. 
 
 ]تعليق[
 .وفيهما سببان للنزول،هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية ذكر المؤلف رحمه 
تزوجه�ا بع�دما انتص�ر عل�ى  �وك�ان النب�ي ،م�ن ص�فية ب�ن حيي �أنها نزلت في ال�ذين طعن�وا ف�ي زواج النب�ي  :األول 

 اآلية. طعن في ذلك بعض أهل النفاق فنزولت �وكانت بنت حيي بن أخطب رأس اليهود، فلما تزوجها النبي ،اليهود في خيبر
الم�ؤمنين عائش�ة وق�د تق�دم ذل�ك ف�ي س�ورة  أم ق�ذفوا ،أنها نزلت في عبد هللا بن أبي وغيره م�ن أه�ل النف�اق عندما :الثاني 

 وإن كان دخالً في عمومها لكن ال يساعده إسناد القصه هنا فإسنادها ضعيف.،النور فنزول هذا اآلية في تلك القصة بعيد
فأّما ،ه�م اليه�ود والنص�ارى والمش�ركون :اب�ن عبّ�اسق�ال و: قالما أورده اإلمام الثعلبي  وقد جاء في سبب نزولها آيضاً: 

ِ َمْغلُولَ�ةٌ و: قالوااليهود ف َ فَقِي�ٌر. و: ق�الوايَ�ُد هللاَّ ِ وثالِ�ُث ثَالثَ�ٍة. و :النص�ارىقال�ت إِنَّ هللاَّ المالئك�ة بن�ات  :المش�ركونق�ال اْلَمِس�يُح اْب�ُن هللاَّ
(كاؤهواألصنام شر،ّهللا 

2061F

2062(. 
وف�ي  ،ه�م أص�حاب التص�اوير ال�ذين يروم�ون تك�وين خل�ق مث�ل خل�ق ّهللا ع�ّز وج�لّ ق�ال: وكذلك ما أخرجه عن عكرم�ة  

لع��ن ّهللا  «:علي��ه الس��المق��ال و ،ذّرة أووم��ن أظل��م مّم��ن أراد أن يخل��ق مث��ل خلق��ي فليخل��ق حبّ��ة  :بع��ض األخب��ار يق��ول ّهللا ج��ّل جالل��ه
(المصّورين

2062F

2063(«. 
فهي مرتبط�ة بم�ا قبله�ا ف�ي المعن�ى وي�دخل ،ظهر عموم اآلية في كل من آذي هللا ورسوله بنوع م�ن اإلي�ذاءوالذي ي :قلت 

 فيها كل ما ذكر وهللا تعالى أعلم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
(ي�د  :اليه�ود كق�ول،ووصفه بما ال يليق به جل وعال،ونسبة الصاحبة والولد له،أي يؤذون هللا بالكفر ﴾إن الذين يؤذون هللا ورسوله  ﴿

اب�ن قال ،واالستهزاء بدعوت�ه،والطعن في شريعته،هللا مغلولة) وقول النصارى (المسيح ابن هللا ) ويؤذون الرسول بالتكذيب برسالته
 .حين اتخذ صفية بنت حيى  �نزلت في الذين طعنوا على الرسول  :عباس

وفي اآلخرة ب�الخلود ،في الدنيا بالهوان والصغار،سخطه وغضبهوأحل عليهم ،أي طردهم من رحمته﴾لعنهم هللا في الدنيا واآلخرة  ﴿
 .فى عذاب النار

(بالغ الغاية فى اإلهانة والتحقير،أي وهيأ لهم عذابا شديدا ﴾وأعد لهم عذابا مهينا ] ﴿
2063F

2064(. 
 

ِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآِء ٱۡلُمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَيۡ  ﴿ َۡزَوٰ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ألِّ لَِك أَۡدنَٰىٓ أَن يُۡعَرۡفَن فََال يُۡؤَذۡيَنۗ يَٰ بِيبِِهنَّو َذٰ ِهنَّ ِمن َجلَٰ
ُ َغفُورٗ  ِحيمٗ َوَكاَن ٱلَّ  ﴾ ٥۹ا ا رَّ

 
 .ـ اآلية)يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك  :(قوله تعالى    

امرأة  خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها ـ وكانت :«قالت  عن عائشةوأخرج البخاري  ]ك[ .901
ي�ا س�ودة أم�ا وهللا م�ا تخف�ين علين�ا ف�انظري كي�ف : ق�الجسيمة ال تخفى على م�ن يعرفه�ا ـ فرآه�ا عم�ر ف

ي�ا  :ف�دخلت فقل�ت،ف�ي بيت�ي وإن�ه ليتعش�ى وف�ي ي�ده عرق �فانكفأت راجعة ورس�ول هللا قالت:،تخرجين
ث�م رف�ع عن�ه وإن  ف�أوحى هللا إلي�ه قالت:،ك�ذا وك�ذا :ل�ي عم�رق�ال ف،رسول هللا إني خرجت لبعض حاجتي

(إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن :«قال ف،العرق في يده ما وضعه
2064F

2065(«. 
_______________ 
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)مس��ند إس��حاق 13283ح(  7:/88)س��نن البيهق��ي الكب��رى ص 24335ح( 56/6) مس��ند أحم��د   2170ح(1709/4)ص��حيح مس��لم 4517ح(1800/4ص��حيح البخ��اري  )2065(
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وك�ان ،يخرجن بالليل لحاجتهن �كان نساء النبي  :«قال مالك  عن أبيوأخرج ابن سعد في الطبقات  .902

م�اء إنم�ا نفعل�ه باإل: ق�الوافقي�ل ذل�ك للمن�افقين ف،فش�كوا ذلك،ناس م�ن المن�افقين يتعرض�ون له�ن فيؤذين
يا أيها النبي قل ألزواجك وبنات�ك ونس�اء الم�ؤمنين ي�دنين عل�يهن م�ن جالبي�بهن ذل�ك  ﴿:فنزلت هذه اآلية

(أدنى أن يعرفن فال يؤذين
2065F

2066(﴾«. 
 .عن الحسنثم أخرج نحوه  .903
(ومحمد بن كعب القرظي .904

2066F

2067( . 
 
 ]تعليق[
 .أورد المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
ناه قريباً عند ذكر آية الحجاب وليس فيه تصريح بسبب النزول ولذلك لم ي�ذكره أه�ل التفس�ير فقد ذكر،أما أثر عمر األول 

 عند هذه اآلية.
فنزلت اآلية ،ففيه أنها نزلت بسبب إيذاء بعض المنافقين للنساء األحرار إذ خرجن إلى حاجتهن في الليل :أما األثر الثاني 

 أن تغطي وجهها أما األمة فال فيعرف أن هذه حرة وأن تلك أمة وهللا تعالى الموفق.فالحرة يجب عليها ،حتى تميز بين الحرة واألمة
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 -أي ق�ل ي�ا أيه�ا الرس�ول لزوجات�ك الط�اهرات  ﴾يا أيها النب�ى ق�ل ألزواج�ك وبنات�ك ونس�اء الم�ؤمنين ي�دنين عل�يهن م�ن جالبي�بهن  ﴿

الذي يس��تر محاس��نهن ،ق��ل له��ن يلبس��ن الجلب��اب الواس��ع،س��ائر نس��اء المؤمنينو،وبنات��ك الفض��ليات الكريمات -أمه��ات الم��ؤمنين 
أمر هللا  :في هذه اآليةقال عن ابن عباس انه  :روى الطبري،ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية،ويدفع عنهن ألسنة السوء،وزينتهن

ه�ذا ال�نص  (البي�ب ويب�دين عين�ا واح�دة نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن م�ن ف�وق رءوس�هن بالج
وغيرهما م��ن الرواي��ات الص��حيحة ،وك��ذا رواي��ة اب��ن كثي��ر ع��ن محم��د ب��ن س��يرين،ع��ن اب��ن عب��اس ص��ريح ف��ي وج��وب س��تر الوجه

م�ن أق�وال أدعي�اء العل�م ف�ي ه�ذا ،فأين أق�وال الس�لف الص�الح وأئم�ة علم�اء التفس�ير األجالء،والصريحة بوج�وب س�تر الم�رأة للوج�ه
س�ألت عبي�دة : ق�الوروى اب�ن كثي�ر ع�ن محم�د ب�ن س�يرين ،)! الذي يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام األجان�ب ،لزمانالعصر وا

 .وأبرز عينه اليسرى،السلماني عن قول هللا عز وجل [ يدنين عليهن من جالبيبهن ] فغطى وجهه ورأسه
فال يطم��ع ف��يهن أه��ل الس��وء ،العف��ة والتس��تر والص��يانةأي ذل��ك التس��تر أق��رب ب��أن يع��رفن ب ﴾ذل��ك أدن��ى أن يع��رفن ف��ال ي��ؤذين  ﴿

 .ويتميزن عن اإلماء،أقرب بأن يعرفن أنهن حرائر :وقيل،والفساد
(رحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئونهم في تلك الجزئيات ،أي إنه تعالى غفور لما سلف منهن من تفريط ﴾وكان هللا غفورا رحيما ﴿

2067F

2068(. 
 انتهت سورة األحزاب

 
 

ٍ ُسورَ   ةُ َسبَإ
 

 
ۡزِق َربُِّكۡم َوٱۡشُكُروْا لَهُۥو بَۡلَدةٞ  َوِشَمالٖۖ  َجنَّتَاِن َعن يَِمينٖ  ِهۡم َءايَةۖٞ فِي َمۡسَكنِ  لَقَۡد َكاَن لَِسبَإٖ  ﴿ طَيِّبَٞة َوَربٌّ  ُكلُوْا ِمن رِّ

 ﴾  ۱٥َغفُوٞر 
 

 اآلية. –( لقد كان لسبإٍ)  :قوله تعالى
أن ف�روة ب�ن مس�يك الغطف�اني ق�دم عل�ى  :«ح�دثني ف�الن : ق�الاح بن رب عن عليأخرج ابن أبي حاتم  .905

س�الم عن اإليا نبي هللا  إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز وإني أخشى أن يرتدوا : قالف،�رسول هللا 
ـ ﴾��لق��د ك��ان لس��بأ ف��ي مس��كنهم  ﴿:فأنزل��ت ه��ذه اآلي��ة .»م��ا أم��رت ف��يهم بش��يء بع��د « :ق��الف ؟أفأق��اتلهم

(اآليات
2068F

2069(«. 
 
 ]يقتعل[
باإلض�افة إل�ى ذك�ر قص�ة ،سورة سبأ من السور المكية التي عاجلت ما عالجته السور المكي�ة م�ن الموض�وعات العقائدية 

 .قوم سبأ وما أنعم هللا به عليهم وما فعل بهم عندما كفروا نعمة هللا
دي إل�ى ص�راط العزي�ز وي�رى ال�ذين أوت�وا العل�م ال�ذي أن�زل إلي�ك م�ن رب�ك ه�و الح�ق ويه� ﴿وقد اختلف ف�ي قول�ه تعل�ى  

 مدنية.أمكية أم ﴾الحمد

___________________ 
 ) 2092ح(265/4

 ضعيف اإلسناد مرسل.  176/8الطبقات الكبرى البن سعد  )2066(
 كالهما المصدر السابق وأسانيدها ضعيفة مع إرسالها.  )2067(
 )50/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2068( 
 في إسناده ابن لهيعة ضعيف. )2069(



)359( 

 

َويَ�َرى الَّ�ِذيَن أُوتُ�وا ﴿ :وهي قول�ه تع�الى،إال آية واحدة اختل�ف فيه�ا،اإلمام القرطبي: بأن السورة مكية في قول الجميعقال  
والمراد ،ه��ي مدني��ة :ةفرق��قال��ت اب��ن عب��اس. وقال��ه ؛  �والمراد المؤمن��ون أص��حاب النب��ي ،ه��ي مكي��ة :فرق��ةقال��ت اآلي��ة. ف ﴾ اْلِعْل��مَ 

(هم أمة محمد :قتادةقال مقاتل. وقال بالمؤمنين من أسلم بالمدينة ؛ كعبدهللا بن سالم وغيره ؛ 
2069F

2070(. 
 .ذكره غير ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف ولم أجد أحداً  .وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
على ما أنعم هللا به على ق�وم س�بأ م�ن ال�نعم فكفروه�ا فحوله�ا هللا ع�نهم، فك�ذلك ح�الكم إن فاآلية نزلت تنبيهاً لكفار قريش  

 فعلتم كفعلهم.
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
آية عظيمة دالة على هللا ج�ل ،الالم موطئة للقسم أي وهللا لقد كان لقوم سبأ في موضع سكناهم باليمن ﴾لقد كان لسبأ في مسكنهم آية  ﴿

وش��تت ،خ��رب هللا ملكهم،فإن ق��وم س��بأ لم��ا كف��روا نعم��ة هللا،والمس��يء باس��اءته،عل��ى مج��ازاة المحس��ن بإحسانه وع��ال وعل��ى قدرت��ه
 : قالثم بين تعالى وجه تلك النعمة ف! وجعلهم عبرة لمن يعتبر،ومزقهم شر ممزق،شملهم

وعن ش�ماله ،ين ال�وادي بس�اتين ناض�رةعن يم،أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثمار ﴾جنتان عن يمين وشمال  ﴿
 أووكانت الم�رأة تمش�ي تح�ت األش�جار وعل�ى رأس�ها مكت�ل ،تظلل الناس بظاللها،كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار :قتادةقال ،كذلك
بل ،ول�م ي�رد بس�تانين اثن�ين فحس�ب :البيض�اويق�ال من غير كلفة وال قطاف لكثرته ونض�جه و،فيتساقط من األشجار ما يملؤه،زنبيل

لكونها في تقاربها وتضامها كأنه�ا ،سميت كل جماعة منها جنة،وجماعة عن شماله،جماعة عن يمين بلدهم،أراد جماعتة من البساتين
 .جنة واحدة

 .واشكروا ربكم على هذه النعم،كلوا من فضل هللا وإنعامه :أي وقلنا لهم على لسان الرسل ﴾كلوا من رزق ربكم واشكروا له  ﴿
وربكم ال�ذي رزقك�م ،كثيرة الخي�رات،حس�نة اله�واء،كريم�ة التربة،أي هذه بلدتكم التى تس�كنونها بل�دة طيبة ﴾ورب غفور بلدة طيبة  ﴿

(رب غفور لمن شكره،وأمركم بشكره
2070F

2071(. 
 

فُِرونَ  َوَمآ أَۡرَسۡلنَا فِي قَۡريَةٖ  ﴿ ن نَِّذيٍر إِالَّ قَاَل ُمۡتَرفُوهَآ إِنَّا بَِمآ أُۡرِسۡلتُم بِهِۦ َكٰ  ﴾ ۳٤ مِّ
 

 .اآلية -( وما أرسلنا في قرية من نذير) :قوله تعالى
خرج ،ك�ان رج�الن ش�ريكان :«رزي�ن ع�ن اب�ن عن عاصموأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سفيان  .906

فكتب إليه أنه لم يتبعه أح�د م�ن ،كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل �فلما بعث النبي ،أحدهما إلى الشام وبقي اآلخر
دلني عليه ـ وكان يقرأ بع�ض الكت�ب ـ ف�أتى : قالفترك تجارته ثم أتى صاحبه ف،رذاله الناس ومساكينهم قريش إال

وم�ا  :«ق�ال أش�هد أن�ك رس�ول هللا ف: ق�الف.» إل�ى ك�ذا وك�ذا :«ق�ال ف ؟إالم تدعو: قالالنبي صلى هللا  عليه وسلم ف
وم�ا أرس�لنا ف�ي قري�ة  ﴿:فنزلت ه�ذه اآلي�ة،كينهمإنه لم يبعث نبي إال اتبعه رذالة الناس ومس�ا : قال.»؟علمك بذلك

إن هللا ق��د أن��زل تص��ديق م��ا  :« �ـ فأرس��ل إلي��ه النب��ي ﴾��مترفوه��ا إن��ا بم��ا أرس��لتم ب��ه ك��افرون ق��ال م��ن ن��ذير إال 
(قلت

2071F

2072(«. 
 
 ]تعليق[
كن لم أج�د أح�داً إسناده قابل للتحسين لأن وعلى الرغم .ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية 

ذكر هذا األثر غير من عزا إليه المؤلف، فيك�ون معن�ى اآلي�ة إخب�ار ع�ن أن هللا تع�الى م�ا أرس�ل ف�ي قري�ة م�ن ن�ذير إال فعل�وا كفع�ل 
كما ف�ي ح�ديث أب�ي س�فيان م�ع هرق�ل مل�ك ،فأتباع الرسل أكثرهم من الفقراء،والمعنى بهذا هم المترفون األغنياء،�قريش مع النبي 

(فكذلك أتباع الرسلقال .قلت بل ضعفاؤهم ؟ضعفاؤهم أم فأشراف الناس اتبعوه : قالدما سأله فالروم عن
2072F

 . وهللا تعالى أعلم.)2073
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
 .أي لم نبعث في أهل قرية رسوال من الرسل ينذرهم عذابنا﴾وما أرسلنا في قرية من نذير  ﴿
 .نعم في الدنياأهل الغنى والتقال أي إال  ﴾مترفوها قال إال  ﴿
المترف�ون ه�م جب�ابرتهم وق�ادتهم ورؤس�اؤهم  :قت�ادةقال ،أي ال نؤمن برسالتكم وال نصدقكم بما جئتم ب�ه ﴾إنا بما أرسلتم به كافرون  ﴿

(على تكذيب قريش له �تسلية النبى  ؟والقصد من اآلية،وهم الذين يبادرون إلى تكذيب األنبياء،في الشر
2073F

2074(. 
 انتهت سورة سبأ

 
 

 ةُ فَاِطرٍ ُسورَ 
 

_______________ 
 )258/ 14تفسير القرطبي ـ  ()2070( 
 )58/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2071( 
 541/3إسناده جيد وعاصم هو بن بهدلة حديثه من قبيل الحسن ذكر إسناده ابن كثير في التفسير   )2072(
 )5/ 1صحيح البخاري ()2073( 
 )63/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2074( 
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َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُءۖ فََال  ﴿ ٍتو أَفََمن ُزيَِّن لَهُۥ ُسٓوُء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗنۖا فَإِنَّ ٱلَّ تَۡذهَۡب نَۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٰ
َ َعلِيُمۢ بَِما يَۡصنَُعوَن   ﴾  ۸إِنَّ ٱلَّ

 
 .اآلية –عمله فرآه حسناً)  ( أفمن زين له سوء :قوله تعالى

ـ ﴾�أفم�ن زي�ن ل�ه س�وء عمل�ه  ﴿:أنزل�ت ه�ذه اآلي�ة «: ق�العب�اس  ع�ن اب�ن عن الض�حاكأخرج ج�ويبر .907
فه�دى هللا عم�ر  .»ب�أبي جه�ل ب�ن هش�ام أو اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب :« �النبي قال حيث ،اآلية

(ففيهما أنزلت،وأضل أبا جهل
2074F

2075(«. 
 
 ]تعليق[
وهي ف�ي الجمل�ة ،وك�ذلك س�ورة س�بأ المتقدم�ة .وهي من الس�ور الت�ي ابت�دأ فيه�ا بحم�د هللا تع�الى،كيةسورة فاطر سورة م 

 ألعدائه. أعتدهوما أعده هللا ألوليائه وما ،تدور حور أمور العقيدة وتذكير الناس بنعم هللا تعالى
وقد ذك�ر أنه�ا ،سؤء عمله ف�رأه حس�ناً فهو ممن زين له ،وذكر المؤلف هذا األثر الوحيد هنا، وهو أنها نزلت في أبي جهل 

(وقيل نزلت في اليهود والنصار وقيل أصحاب األهواء مثل الخوارج وقيل المجوس،نزلت كذلك في العاص بن وائل
2075F

2076(. 
ممن زي�ن ل�ه س�وء عمل�ه ،فالكفار والمجوس واليهود والنصاري وأصحاب األهواء.وكل هؤالء داخلون تحت عموم اآلية 

 وهللا تعالى أعلم..باطل حقاً واستحسن القبيح واستقبح الحسن، فكلهم يشملهم عموم اآليةفقلب الحق باطالً وال
 
 ]تفسير مختصر لآلية[
أفم�ن زي�ن ل�ه الش�يطان عمل�ه الس�يىء حت�ى رأه  :االستفهام لإلنكار وجوابه محذوف والتقدير﴾أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا  ﴿

  :ودل على هذا الحذف قوله تعالى ؟واختار طريق اإليمان،كمن استقبحه واجتبه،اللواستحسن ما هو عليه من الكفر والض،حسنا
ويه�دي م�ن ،فه�و تع�الى ال�ذي يص�رف م�ن يش�اء ع�ن طري�ق الهدى،أي الك�ل بمش�يئة هللا ﴾فإن هللا يضل من يشاء ويهدى من يشاء  ﴿

 .يشاء بتوفيقه للعمل الصالح واإليمان
 .تغتم يا محمد وال تهلك نفسك حسرة على تركهم اإليمان أي فال﴾فال تذهب نفسك عليهم حسرات  ﴿
وفيه وعيد لهم بالعق�اب عل�ى س�وء ،أي هو جل وعال العالم بما يصنع هؤالء من القبائح ومجازيهم عليها﴾إن هللا عليم بما يصنعون  ﴿

﴿صنيعهم
2076F

2077(. 
 

لَٰوةَ َوأَ  ﴿ ِ َوأَقَاُموْا ٱلصَّ َب ٱلَّ َرٗة لَّن تَبُوَر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡتلُوَن ِكتَٰ ا َوَعَالنِيَٗة يَۡرُجوَن تَِجٰ هُۡم ِسّرٗ ا َرَزۡقنَٰ  ﴾  ۲۹نفَقُوْا ِممَّ
 

 .اآلية –إن الذين يتلون كتاب هللا )  ( :قوله تعالى
أن حص�ين ب�ن الح�ارث ب�ن عب�د  :«عب�اس  ع�ن اب�نوأخرج عبد الغني بن س�عيد الثقف�ي ف�ي تفس�يره  .908

﴿ـ اآلية﴾ إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة  ﴿:المطلب بن عبد مناف القرشي نزل فيه
2077F

2078﴾«. 
 
 ﴾تعليق﴿
وهو أثر غير معروف إال من طريق عبد الغني بن سعيد وهو أث�ر ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا اآلثر في سبب نزول اآلية 

 ضعيف اإلسناد. 
كت�اب هللا ويقيم�ون الص�الة وينفق�ون مم�ا رزقه�م فاآلية ثناء من هللا تعالى على المذكورين في هذه اآلية م�ن ال�ذين يتل�ون  

 فاآلية حث من هللا لعباده المؤمنين بأن يفعلوا كفعل هؤالء وهللا تعالى أعلم..فمدحهم هللا بكونهم يرجون تجارة ال تبور،هللا
 

 [تفسير مختصر لآلية ]
 ف النهارأناء الليل وأطرا،أي يداومون على تالوة القرآن ﴾إن الذين يتلون كتاب هللا  ﴿
 .وشروطها وأركانها،بخشوعها وآدابها،في أوقاتها،أي أدوها على الوجه األكمل ﴾وأقاموا الصالة  ﴿
 .أي وأنفقوا بعض أموالهم في سبيل هللا وإبتغاء رضوانه في السر والعلن ﴾وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية  ﴿
﴿لن تكسد ولن تهلك بالخسران أبدا،ةأي يرجون بعملهم هذا تجارة رابح ﴾يرجون تجارة لن تبور  ﴿

2078F

2079﴾. 
 

نَا فِيهَا لُُغوٞب  ﴿ نَا فِيهَا نََصٞب َوَال يََمسُّ  ﴾  ۳٥ٱلَِّذٓي أََحلَّنَا َداَر ٱۡلُمقَاَمِة ِمن فَۡضلِهِۦ َال يََمسُّ
 

_______________ 
 ضعيف )2075(
 )940تفسير العز بن عبد السالم  ( )2076( 
 )71/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2077( 
 فسيره مفقود وهللا أعلم.عبد الغني بن سعيد ضعفه ابن يونس ووثقه ابن حبان قال الحافظ في لسان الميزان: ابن يونس أعم به فاألثر من طريقه ضعيف. والظاهر أن ت )2078(
 )76/ 3بونى (صفوة التفاسير ـ للصا)2079( 
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 .اآلية – )الذي أحلنا دار المقامة( :قوله تعالى
ق�ال هللا ب�ن أب�ي أوف�ى  ع�ن عب�دبن الحارث  وأخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من طريق نفيع .909

فهل ف�ي الجن�ة م�ن ن�وم؟ ،يا رسول هللا إن النوم مما يقر هللا ب�ه أعينن�ا ف�ي ال�دنيا : �رجل للنبي قال  :«
 �فم�ا راح�تهم؟ ف�أعظم ذل�ك رس�ول هللا ق�ال  .»وليس ف�ي الجن�ة م�وت،ال إن النوم شريك الم�وت :« قال

﴿ال يمسنا فيها نصيب وال يمسنا فيها لغوب ﴿:فنزلت .»احةليس فيها لغوب كل أمرهم ر :«قال و
2079F

2080﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
فإنهم يحم�دون ،واآلية فيها بيان لحال أه�ل الجن�ة بع�د م�ا ي�دخلونها،وهو أثر ضعيف اإلسناد،أورد المؤلف أثراً واحداً هنا 

نة أنهم ال يمسهم فيها التعب وال المشقة نس�أل هللا أن ومن نعيم الج،هللا تعالى على ما أنعم به عليهم من دخولهم الجنة وتلذذهم بنعيمها
 يجعلنا من أهلها.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

وكل ذل�ك م�ن إنعام�ه ،ال نتح�ول عنه�ا أب�دا،وجعلها مقرا لنا وس�كنا،أي أنزلنا الجنة وأسكننا فيها ﴾الذى أحلنا دار المقامة من فضله  ﴿
 وتفضله علينا

 يبنا فيها تعب وال مشقةأي ال يص ﴾ال يمسنا فيها نصب  ﴿
ألنه�م يقوم�ون فيه�ا  ﴾دار المقام�ة  ﴿وإنم�ا س�ميت الجن�ة  :ابن جزيقال ،أي وال يصيبنا فيها إعياء وال فتور ﴾وال يمسنا فيها لغوب  ﴿

﴿واآللغوب تعب النفس الناشىء عن تعب البدن،والنصب تعب البدن،ويمكثون وال يخرجون منها
2080F

2081﴾. 
 

﴿  ِ ا َوأَۡقَسُموْا بِٱلَّ ا َجآَءهُۡم نَِذيٞر مَّ نِِهۡم لَئِن َجآَءهُۡم نَِذيٞر لَّيَُكونُنَّ أَۡهَدٰى ِمۡن إِۡحَدى ٱۡألَُمِمۖ فَلَمَّ َزاَدهُۡم إِالَّ نُفُوًرا  َجۡهَد أَۡيَمٰ
٤۲ ﴾ 

 
 اآلية. – ﴾وأقسموا بال جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ﴿ :قوله تعالى

كانت تقول: لو أن هللا بعث من�ا نبي�اً م�ا  قريشاً أن  :«ل أنه بلغه أبي هال عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .910
وإن ك�انوا ليقول�ون  ﴿:وال أسمع وال أشد تمسكا بكتابها من�ا، ف�أنزل هللا كانت أمة من األمم أطوع لخالقها

يم�انهم وأقسموا ب�ال  جه�د أ﴿ ﴾ولو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴿ لو أن عندنا ذكراً من األولين
إن�ا  :وكان�ت اليه�ود تس�تفتح ب�ه عل�ى النص�ارى فيقول�ون﴾لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى م�ن إح�دى األمم

﴿نجد نبياً يخرج
2081F

2082﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو وإن كان ضعيف اإلسناد غير أن اآلية واضحة المعن�ى ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

هادياً ،حيث أقسموا بال تعالى لئن جاءهم نذير فسوف يكونوا أهدي األم�م فلم�ا أرس�ل هللا تع�الى محم�د،يشفي أنها نزلت في كفار قر
 .وأبوا إال أن يصروا على كفرهم والعياذ بال األرضمبشراً ونذيراً استكبروا في 

 
 [تفسير مختصر لآلية]

فإذا ،ك��انوا يحلف�ون بآب��ائهم وأص��نامهم :الص��اويق�ال ،ان وأبلغهاأي حل��ف المش��ركون ب�ال أش��د األيم�� ﴾وأقس�موا ب��ال جه��د أيم�انهم  ﴿
 .أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بال

 .أي لئن جاءهم رسول منذر ﴾لئن جاءهم نذير  ﴿
ل�غ ب :أبو السعودقال ،الذين أرسل هللا إليهم الرسل من أهل الكتاب،أي ليكونن أهدى من جميع األمم ﴾ليكونن أهدى من إحدى األمم  ﴿

فوهللا ل�ئن آتان�ا ،آتتهم الرسل فك�ذبوهم،لعن هللا اليهود والنصارى: قالواأن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ف �قبل مبعث رسوال هللا  قريشاً 
 .رسول لنكونن أهدى من اليهود والنصارى وغيرهم

 .أشرف المرسلين �أي فلما جاءهم محمد  ﴾فلما جاءهم نذير  ﴿
﴿إال تباعدا عن الهدى والحق وهربا منه،زادهم مجيئه أي ما ﴾ما زادهم اال نفورا  ﴿

2082F

2083﴾. 
 انتهت سورة فاطر

 
 
 

_______________ 
 نفيع بن الحارث ضعيف 3184/10تفسير ابن أبي حاتم   )2080(
 )78/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2081( 
 مرسل.  3187/10تفسير ابن أبي حاتم   )2082(
 )80/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2083( 



)362( 
 

 ُسوَرةُ يسٓ 
 

      
ۡستَقِيٖم  ۳إِنََّك لَِمَن ٱۡلُمۡرَسلِيَن  ۲َوٱۡلقُۡرَءاِن ٱۡلَحِكيِم  ۱يٓس  ﴿ ٖط مُّ ِحيِم  ٤َعلَٰى ِصَرٰ آ  ٥تَنِزيَل ٱۡلَعِزيِز ٱلرَّ لِتُنِذَر قَۡوٗما مَّ

فِلُوَن أُنِذَر ءَ  ٗال فَِهَي  ۷لَقَۡد َحقَّ ٱۡلقَۡوُل َعلَٰىٓ أَۡكثَِرِهۡم فَهُۡم َال يُۡؤِمنُوَن  ٦ابَآُؤهُۡم فَهُۡم َغٰ قِِهۡم أَۡغلَٰ إِنَّا َجَعۡلنَا فِٓي أَۡعنَٰ
ۡقَمُحوَن  ا َوِمۡن َخۡلفِِهمۡ  ۸إِلَى ٱۡألَۡذقَاِن فَهُم مُّ هُۡم فَهُۡم َال يُۡبِصُروَن  َوَجَعۡلنَا ِمۢن بَۡيِن أَۡيِديِهۡم َسّدٗ ا فَأَۡغَشۡينَٰ  ۹َسّدٗ

 ﴾  ۱۰َوَسَوٓاٌء َعلَۡيِهۡم َءأَنَذۡرتَهُۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرهُۡم َال يُۡؤِمنُوَن 
 

 اآليات. – ﴾يس والقرآن الحكيم ﴿ :قوله تعالى
فيجهر يقرأ في المسجد  �كان رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنأخرج أبو نعيم في الدالئل  ]ك[ .911

 وإذا بهم،حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم،حتى تأذى به ناس من قريش،بالقراءة
فدعا حتى ذهب ذلك ،ننشدك هللا  والرحم يا محمد لوا:قاف �فجاءوا إلى النبي ،عمي ال يبصرون

فلم يؤمن من ذلك النفر  :قال ﴾لم تنذرهم ال يؤمنون  أم  ﴿:إلى قوله ﴾يس والقرآن الحكيم  ﴿:فنزلت،عنهم
﴿أحد 

2083F

2084﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد عرفنا من قبل ما هو موضوع السورة المكية، وقد ورد في فضائل هذه ،من السور المكية باإلجماع ﴾يس﴿سورة  

﴿اقرؤا يس على موتاكم: قال �عن النبي ،السورة عدة أحاديث، منها ما أخرجه اإلمام أبو داود وغيره عن معقل بن يسار
2084F

2085﴾. 
 .وقد ورد في فضلها عدة أحاديث غير ما ذكرنا،ي من السورة ذات الشأن عند عامة الناسوه

وهو أثر ضعيف اإلسناد، وهو يدل على أن الكافر ال ،وقد أورد المؤلف رحمه هللا أثراً في سبب نزول مطلع هذه السورة 
 وهو ال يشعرون في قصة الهجرة المشهورة.،ار قريشيقرأ هذه اآلية عندما خرج من بين أيدي كف �وقد كان النبي ،تنفعه النذارة

بعد المشاورة والمحاورة بين صنادين أهل الكفر في ،�على قتل النبي  اواختصار هذه القصة أن كفار قريش اجتمعو 
بنى هاشم وعبد  فأجمعو بمشورة رئيسهم إبليس عليه لعنة هللا على قتله بطريقة ال يرجع إليهم فيها تبعة الثأر من،كيفيه التخلص منه

إذا هو خرج من بيته  �فأجمعوا أن يأخذوا من كل قبيلة فتاً جلداً ويعطوا كل واحد منهم سيفاً صلتاً ويضربوا محمداً ،المطلب
النّفر يتطعلون من ِصير الباب، ويرصدونه  أولئكبالدية، فاجتمع  �فترضي عائلة النبي ،ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل

ـ. فأخذ َحْفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهم، وهو يتلو:  �اته، ويأتمرون أيّهم يكون أشقاها؟فخرج رسول هللا ـ يريدون بيَ 
 ﴾ َوَجَعْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّداً َوِمْن َخْلفِِهْم َسّداً فَأَْغَشْينَاهُْم فَهُْم ال يُْبِصُرونَ ﴿
 قال: ما أورده اإلمام القرطبي وقد ورد سبب آخر في نزول هذه اآلية وهو  

﴿كفار قريش لست مرسال وما أرسلك هللا إلينا ؛ فأقسم هللا بالقرآن المحكم أن محمدا من المرسلينقالت  :ابن عباسقال 
2085F

2086﴾. 
ورعاية هللا تعالى لنبيه من  �فاآلية حكاية عن تكذيب الكفار للنبي ،قلت: ومعنى اآلية واضح وإن لم يثبت سبب النزول 

 هم وتهكمهم وهللا تعالى أعلم.بطش
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .الذي ال يلحقه تغيير وال تبديل،معناه المحكم ﴾الحكيم ﴿و،قسم من هللا تعالى بالقرآن ﴾والقرآن الحكيم  ﴿
 .من رب العالمين لهداية الخلق،جواب القسم أي إنك يا محمد لمن المرسلين ﴾إنك لمن المرسلين  ﴿
الذين جاءوا ،هو اإلسالم دين الرسل قبلك،ال إنحراف فيه وال إعوجاج،أي على طريق ونهو مستقيم ﴾ على صراط مستقيم ﴿

 .والتنكير للتفخيم والتعظيم،قتادةقال أي على طريق ال إعوجاج فيه من الهدى وهو اإلسالم كما  :الطبرىقال باإليمان والتوحيد 
 .الرحيم بخلقه،العزيز في ملكه،تنزيل من رب العزة جل وعال،نيرأي هذا القرآن الهادي الم ﴾تنزيل العزيز الرحيم  ﴿
لتطاول زمن الفترة ،الذين ما جاءهم رسول وال كتاب،أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب ﴾لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم  ﴿

 .والمراد باإلنذار تخويفهم من عذاب هللا،عليهم
. ثم بين تعالى .يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة األوثان،الهدى واإليمان أي فهم بسبب ذلك غافلون عن ﴾فهم غافلون  ﴿

 .سبحانهقال ف،إستحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيب
بسبب ،أي وهللا لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤالء المشركين،الالم موطئة للقسم ﴾لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون  ﴿

. ثم بين تعالى سبب تركهم .فهم لذلك ال يؤمنون بما جئتهم به يا محمد،وعدم تأثرهم بالتذكير واإلنذار،الكفر واإلنكارإصرارهم على 
 قال اإليمان ف

بحال الذي جعل في يده ،تمثيل وتصوير لحال المشركين في ضاللهم ﴾إنا جعلنا في أعناقهم أغالال فهي إلى األذقان فهم مقمحون  ﴿
وال يخفضون ،وهذا تمثيل والمراد أنهم ال يذعنون لإليمان :في الجاللينقال فبقي رافعا رأسه ال يخفضه ،ى عنقهغل وجمعت يده إل

_______________ 
  199ص   �.دالئل النبوة الفصل الثالث عشر عصمة النبي )2084(
 )160/ 3سنن أبي داود   ()2085( 
 )5/ 15تفسير القرطبي ـ  ()2086( 
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وجمعت يداه مع عنقه تحت ،كمن جعل في عنقه غل،إنا جعلنا هؤالء المحتوم عليهم بالشقاء :ومعنى اآلية :ابن كثيرقال رءوسهم لة 
ألن الغل إنما يعرف فيما ،وإكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين،و الرافع رأسهوالمقمح ه،فإرتفع رأسه فصار مقمحا،ذقنه

فال ،أي فاألغالل منتهية إلى أذقانهم ﴾فهى إلى اإلذقان  ﴿مثل حالهم بحال الذين غلت أعناقهم  :ابو السعودقال جمع اليدين مع العنق و
 أو،بحيث ال يكادون يرون الحق،غاضون أبصارهم،اطئون رءوسهموال يط،وال يعطفون أعناقهم نحوه،تدعهم يلتفتون إلى الحق

 .ينظرون إلى جهته
 .ومن ورائهم سدا كذلك،أي وجعلنا من أمامهم سدا عظيما،هذا تتمة للتمثيل وتكميل له ﴾وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا  ﴿
ألنهم أصبحوا محصورين بين ،ال يبصرون شيئا أصال فهم بسبب ذلك،أي فغطينا بهما أبصارهم ﴾فأغشيناهم فهم ال يبصرون  ﴿

محرومين عن النظر في األدلة ،وكونهم محبوسين في مطمورة الغى والجهاالت،وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم،سدين هائلين
 .بمن سدت عليه الطرق فهو ال يهتدي لمقصوده،المفسرون: وهذا كله تمثيل لسد طرق اإليمان عليهمقال ،واآليات

ألن من خيم على عقله ظالم ،وتخويفك لهم وعدمه،أي يستوي عندهم إنذارك لهم يا محمد ﴾لم تنذرهم  أم سواء عليهم أأنذرتهم و ﴿
 .ال تنفعه القوارع والزواجر،وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان،الضالل

وهذا ،وقظ القلب الحى المستعد لتلقي اإليمانإنما ي،ألن اإلنذار ال يخلق القلوب الميتة،أي فهم بسبب ذلك ال يؤمنون ﴾ال يؤمنون  ﴿
 .تسلية له صلى هللا عليه سلم وكشف لحقيقة ما إنطوت عليه قلوبهم من الطغيان

 من آمن بالقرآن وعمل بما فيه،أي إنما ينفع إنذارك يا أيها الرسول ﴾إنما تنذر من إتبع الذكر  ﴿
 .أي وخاف هللا دون أن يراه ﴾وخشي الرحمن بالغيب  ﴿
وأجر كريم في ،أي فبشره يا محمد بمغفرة عظيمة من هللا لذنوبه،لما انتفع باإلنذار كان جديرا بالبشارة ﴾فبشره بمغفرة وأجر كريم  ﴿

﴿اآلخرة فى جنات النعيم
2086F

2087﴾. 
 

 .اآلية – ﴾إنا جعلنا في أعناقهم أغالالً  ﴿قوله تعالى 
 ﴿:فأنزل هللا،محمداً ألفعلن وألفعلن لئن رأيت :أبو جهلقال  «: قال عن عكرمةوأخرج ابن جرير  [ك] .912

فيقول أين هو أين ،هذا محمد :فكانوا يقولون ﴾ال يبصرون  ﴿:إلى قوله ﴾إنا جعلنا في أعناقهم أغالال 
﴿هو؟! وال يبصر

2087F

2088﴾« 
 

 [تعليق]
 :ليمانمقاتل بن س: قالوقد أخرجه مقاتل من بسياق آخر ف،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 

فرَجع إلى أصحابه ،فرفع حجراً فيَبَِسْت يُده والتصق الحجر بيده،فجاءه وهو يصليِّ ،يصليِّ لَيَْدَمَغنَّهُ  �حلف أبو جهل لئن رأى النبي 
ا دنا من رسول هللا ،فقام رجل منهم فأخذ الحجر،فأخبرهم الخبر ِصرهم فلم يُبْ فرَجع إلى أصحابه ،طََمَس هللاُ على بصره فلم يره �فلمَّ

2088F﴿ ﴾وَجَعْلنا ِمْن بين أيديهم َسّداً  ﴿ :ونزل في اآلخر.اآلية ﴾ ...إِنّا َجَعْلنا في أعناقهم أغالالً  ﴿ :فنزل في أبي جهل،حتى ناَدْوه

2089﴾. 
بأن اآلية نزلت عامة مخبرة عما فعله هللا تعالى قال قلت: وهذه اآلثار ال تقاوم عموم اآلية على إرسالها، فاآلرجح أن ي 

 . �ائه عندما أرادوا أن يحاربوه ويحاربوا نبيه بأعد
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 تقدم في اآلية التي قبلها.

 
بِيٖن  إِنَّا نَۡحُن نُۡحِي ٱۡلَمۡوتَٰى َونَۡكتُُب َما قَدَُّمواْ  ﴿ هُ فِٓي إَِماٖم مُّ َرهُۡمو َوُكلَّ َشۡيٍء أَۡحَصۡينَٰ  ﴾  ۱۲َوَءاثَٰ

 
 .اآلية – ﴾لموتىإنا نحن نحي ا ﴿ :قوله تعالى

في ناحية كانت بنو سلمة  :«قالالخدري  عن أبي سعيد وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه  .913
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا  ﴿:هذه اآلية فنزلت،فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد،المدينة

﴿إن آثاركم تكتب فال تنتقلوا :« �النبي قال ف ﴾وآثارهم 
2089F

2090﴾« 
﴿عباس مثله عن ابنبراني وأخرج الط .914

2090F

2091﴾. 
 

 [تعليق]

_______________ 
 )85/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2087( 
 صحيح اإلسناد مرسل.  152/22تفسير الطبري  )2088(
 )82/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2089( 
حدثنا محمد بن وزير إلمام الترمذي )قال: صحيح عجيب من حديث الثوري،قلت إسناده صحيحقال ا3604ح( 465/2)المستدرك للحاكم 3226ح(363/5سنن الترمذي  )2090(

 به–الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 
على نسخة: محمد المؤلف: ابن حجر العسقالني اعتمدنا ) 562/ 2قلت: هذا األثر واهي اإلسناد فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمرو الخزز متروك الحديث تقريب التهذيب (

امة طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة األولى   هـ 1406عوَّ
)إسناده صحيحقال اإلمام ابن ماجة حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن 12310ح( 8/12) المعجم الكبير 785ح(258/1سنن ابن ماجة  )2091(

 به—بن عباس



)364( 
وسؤال ،ويشكل على ذلك بأن اآلية مكية،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما صحيحا اإلسناد 

 .بني سلمة كان في المدينة
﴿مدينة" اهـفي التحرير والتنوير: وليس األمر كذلك وإنما نزلت اآلية بمكة ولكنها احتو بها عليهم في القال  

2091F

2092﴾. 
وفيه غرابة من حيث ذْكُر نزول هذه اآلية، والسورة بكمالها : قالكذلك استغرب اإلمام ابن كثير سبب النزول هذا ف 

﴿مكية، فال أعلم
2092F

2093﴾. 
مرة بمكة ،أنها نزلت مرتين أو،قلت: ومع القطع بصحة إسناد هذا السبب يتوجه أن نقول بأن اآلية مدنية في سورة مكية 

 المدنيه وهللا تعالى أعلم.ومرة ب
نزلت في بني  :المغيرة بن شعبة والضحاكقال و :اإلمام الثعلبيقاله وقد روى كذلك في سبب نزول هذه اآلية ما  

يعني خطاهم  ﴾َونَْكتُُب ما قَدَُّموا َوآثاَرهُمْ ﴿ :فأنزل ّهللا عز وجل،وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد فشق عليهم حضور الصلوات،عذرة
﴿لى المسجدإ

2093F

2094﴾. 
َونَْكتُُب ﴿ :عن أنس في قوله سبحانه :اإلمام الثعلبي رحمه هللاقال .وقيل بأن هذه اآلية نزلت في المشي إلى صالة الجمعة 

﴿الخطى يوم الجمعة: قال ﴾ما قَدَُّموا َوآثاَرهُمْ 
2094F

2095﴾. 
وسعيد بن ،ابن عباسقاله ،بها بعدهمسيِّئة يُْعَمل  أووقد رجح غير واحد أن معنى اآلية ما أثَروا من ُسنَّة حسنة  

﴿والزجاج،وابن قتيبة،واختاره الفراء،جبير
2095F

2096﴾. 
 قلت: وهذا اآلخير أليق بعموم اآلية وهللا أعلم. 
 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .للحساب والجزاء،أي نبعثهم من قبورهم بعد موتهم ﴾إنا نحن نحي الموتى  ﴿
أي  ﴾وآثارهم  ﴿ومن صالح األعمال وسيئها ،ونكتب ما قدموا فى الدنيا من خير وشرأي  :الطبريقال  ﴾ونكتب ما قدموا وآثارهم  ﴿

 .وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد
جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو ،أمر من األمور أو،أي وكل شيء من األشياء ﴾وكل شيء أحصيناه في إمام مبين  ﴿

﴿بالكتابة التي تضبط بها األشياء،إحاطة علمه جل وعال بأعمالهم أبو حيان:أي ونحصي فعبر عنقال صحائف األعمال  
2096F

2097﴾ . 
 

بِيٞن  أو ﴿ هُ ِمن نُّۡطفَٖة فَإَِذا هَُو َخِصيٞم مُّ ُن أَنَّا َخلَۡقنَٰ نَسٰ  ﴾ ۷۷لَۡم يََر ٱۡإلِ
 اآلية. – ﴾أولم ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة ﴿ :قوله تعالى

جاء العاصي بن وائل إلى رسول هللا صلى ل عليه  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الحاكم وصححه  .915
نعم يبعث هللا هذا ثم يميتك ثم يحييك  :«قال  ؟يا محمد أيبعث هذا بعد ما أرم: قالوسلم بعظم حائل ففته ف

﴿إلى آخر السورة ﴾أولم ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة  ﴿:فنزلت اآليات  .»ثم يدخلك نار جهنم
2097F

2098﴾ «. 
وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي نحوه وسموا  عن مجاهد اتم من طرق وأخرج ابن أبي ح .916

﴿اإلنسان أبي بن خلف 
2098F

2099﴾. 
 

 [تعليق]
أخرج المؤلف رحمه هللا آثاراً في سبب نزول هذه اآلية. وهما مختلفان في تسمية هذا اآلنسان الذي نزلت فيه اآلية.  

 فاألول أنه العاص بن وائل واألخر أنه أبي بن خلف.
﴿الحسن أمية بن خلفقال و،عن ابن عباس أنه عبد هللا بن أبي وروى 

2099F

2100﴾. 
﴿وقيل في أبي جهل بن هشام وقد رويت نحو قصة العاص بن وائل فيه 

2100F

2101﴾. 
 قلت: أصح األقوال األول ويبعد أن تكون نزلت في عبد هللا بن أبي بن سلول ألنه لم يكن معروفاً بمكة. 
ثم بعد ذلك ينكر وجود ربه وينكر البعث ،ن بنعمة هللا عليه حيث خلقه من نطفةعلى أن معنى اآلية تذكير لجنس اإلنسا 

 فهي إقامة للحجة على جميع الخلق وهللا تعالى أعلم.،والنشور
 
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 )191/ 22التحرير والتنوير ()2092( 
 )567/ 6تفسير ابن كثير ()2093( 
 )122/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2094( 
 )123/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2095( 
 )9/ 7زاد المسير ()2096( 
 )85/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2097( 
لحاكم،ق�ال: الح�افظ ف�ي اللس�ان م�ن ش�يوخ الح�اكم وق�ال الح�اكم: )وقال: صحيح على ش�رط الش�يخين،قلت إس�ناده ص�حيح غي�ر ش�يخ ا3606ح( 466/2المستدرك للحاكم  )2098(

 ارتبت في لقيه بعض الشيوخ
 وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أبي مالك نحوه،وابن جرير عن الزهري وقتادة نحوه  3202/10تفسير ابن أبي حاتم   )2099(
 )137/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2100( 
 )40/ 7(زاد المسير )2101( 



)365( 

 

ويتفكر في  ؟ر إعتبارأي أولم ينظر هذا اإلنسان الكافر نظ،إستفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع ﴾أولم ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة  ﴿
 .؟هو النطفة " المني " الخارج من مخرج النجاسة ؟فيعلم إنا خلقناه من شيء مهين حقير،قدرة هللا

أفليس اإلله ،ويكذب بالبعث والنشور،يخاصم ربه وينكر قدرته،أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل ﴾فإذا هو خصيم مبين  ﴿
﴿قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث ؟طفةالذي قدر على خلق اإلنسان من ن

2101F

2102﴾.. 
 انتهت سورة يس

 
 

افَّاتِ   ُسوَرةُ الصَّ
 
 

 ﴾ ٦٤إِنَّهَا َشَجَرٞة تَۡخُرُج فِٓي أَۡصِل ٱۡلَجِحيِم  ﴿
 

 اآلية. – ﴾أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ﴿ :قوله تعالى
والنار تأكل ،ا أن في النار شجرةأبو جهل زعم صاحبكم هذقال  :«قال  عن قتادةأخرج ابن جرير  [ك] .917

إنها  ﴿:فأنزل هللا حين عجبوا أن يكون في النار شجرة،وإنا وهللا ما نعلم الزقوم إال التمر والزبد،الشجر
﴿ـ اآلية﴾شجرة تخرج في أصل الجحيم 

2102F

2103﴾«. 
﴿عن السديوأخرج نحوه  .918

2103F

2104﴾.   
 

 [تعليق]
 .ور المكية في غير موضعوقد تكلمنا عن موضوع الس،سورة الصفات من السورة المكية 
وهما يدالن على ما كان عليه المشركون من التكذيب ،وذكر المؤلف رحمه هللا أثرين مرسلين في سبب نزول هذا اآلية 

﴿وهي الشجرة الملعونة في القرآن،فأخبر هللا تعالى أن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم،بوعيد هللا تعالى
2104F

2105﴾ . 
اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن  ﴿أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قرأ هذه اآلية  :ابن عباسوأخرج اإلمام الترمذي عن  

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم قال ﴾إال وأنتم مسلمون
﴿فكيف بمكن يكون طعامه

2105F

2106﴾. 
ابن قال كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟! و: قالواعلبي لهذا األثر وذلك أنهم وفي رواية اإلمام الث 

يا : قالفأدخلهم أبو جهل بيته و،إّن محمدا يخوفنا بالزقوم وإّن الزقوم بلسان بربر وأفريقية الزبد والتمر :الزبعرى لصناديد قريش
 :﴾نَّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيمِ ﴿ِإ :ّهللا سبحانهقال ف،فهذا ما يوعدكم به محمد تزقّموا: قالف،جارية زقّمينا. فأتتهم بالزبد والتمر

﴿قعر النار
2106F

2107﴾ . 
فاآلية إخبار من هللا تعالى عن ما أعده هللا تعالى ألهل الجحيم من أنواع العذاب عافانا هللا منها. وقد ورد في عدة  

 .آن الكريم فليس غريباً عنهم أن ينكروا كون شجرة تخرج في الجحيممواضع استهزاء الكفار بما جاء في القر
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 ؟أيهما خير وأفضل ؟شجرة الزقوم التي في جهنم أم ،أي أنعيم الجنة خير ضيافة وعطاء ﴾شجرة الزقوم  أم أذلك خير نزال  ﴿

 .والغرض منه توبيخ الكفاروشجرة الزقوم طعام أهل النار! ،فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة
شجرة ﴿لما سمع الكفار ذكر  :المفسرونقال أي إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة وإبتالء ألهل الضاللة  ﴾إنا جعلناها فتنة للظالمين  ﴿

 إنه الزبد ؟أتدرون ما الزقوم :وكان أبو جهل يقول ألصحابه ؟والنار تحرق الشجر،كيف يكون في النار شجرة: قالوا ﴾الزقوم
 .هذا الذي يخوفنا به محمد،تزقموا :ثم يأتيهم به ويقول! والتمر

 أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها ﴾إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم  ﴿
وإنما شبهها  :ابن كثيرقال في تناهي القبح البشاعة ،أي ثمرها وحملها كأنه رءوس الشياطين ﴾طلعها كأنه رءوس الشياطين  ﴿

 .ألنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر،وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين،طينبرءوس الشيا
حتى تمتلىء منها ،مضطرون إلي األكل منها،أي فإن هؤالء الكفار لشدة جوعهم ﴾فإنهم آلكلون منها فمالئون منها البطون  ﴿

﴿بدل رزق أهل الجنة،فهي طعامهم وفاكهتهم،بطونهم
2107F

2108﴾. 
 

 ﴾  ۱٥۸وْا بَۡينَهُۥ َوبَۡيَن ٱۡلِجنَِّة نََسٗباو َولَقَۡد َعلَِمِت ٱۡلِجنَّةُ إِنَّهُۡم لَُمۡحَضُروَن َوَجَعلُ  ﴿

_______________ 
  )97/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2102( 
 مرسل صحيح اإلسناد 63/32تفسير الطبري  )2103(
 المصدر السابق بسند مرسل ضعيف )2104(
 )69/ 5صحيح البخاري ()2105( 
 )706/ 4(    سنن الترمذي )2106( 
 )145/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2107( 
 )105/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2108( 



)366( 
 

 اآلية. – ﴾وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً  ﴿ :قوله تعالى
سليم  أنزلت هذه اآلية في ثالثة أحياء من قريش «: قالعباس  عن ابن عن الضحاكوأخرج جويبر  .919

﴿ـ  اآلية﴾وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً  ﴿:وخزاعة وجهينة
2108F

2109﴾«. 
أبو  :لهمقال ف،كفار قريش المالئكة بنات هللاقال  :«قال  عن مجاهد أخرج البيهقي في شعب اإليمان  .920

﴿ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴿:فأنزل هللا،بنات سراة الجن قالوابكر الصديق فمن أمهاتهم؟ 
2109F

2110﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
هللا أثرين في سبب نزول هذه األية وهما يدالن على أن الكفار كانوا يجعلون بين هللا وبين المالئكة  ذكر المؤلف رحمه 

للجنين جنين ألنه مختف، قال ومنه ي،والمالئكة يطلق عليه جنة الختفائهم فكل ما هو مختف فهو جن،نسباً فيقولون المالئكة بنات هللا
 والجنة جنة ألنه تخفي ما تحتها.

سروات الجن أي ساداتهم ومنه قوله وقتلت سرواتهم :اإلمام ابن ابن حجرقال أن أمهاتهم هو بناة سراة الجن. وزعموا  
﴿أي ساداتهم وأحدها سري مشتق من السرو قوله نكحت رجال سريا أي جمع المروءة والسخاء معا

2110F

2111﴾. 
: قال ﴾َوَجَعلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنَِّة نََسبًا  ﴿هما رواه اإلمام الطبري عن ابن عباس، قول،وفي سبب نزول اآلية غير ما تقدم 

﴿زعم أعداء هللا أنه تبارك وتعالى وإبليس أخوان
2111F

2112﴾. 
وهذا القول موافق لقول المالحدة القائلين بأن للخير والشر إالهين فال هو إله الخير وإبليس هو إله الشر. تعالى هللا عما  

 يقول الظالمون علواً كبيراً.
اليهود: قالت  ﴾َوَجَعلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنَِّة نََسبًا  ﴿اإلمام الطبري: عن قتادة، في قولهقال .قول الثالث: أنها نزلت في اليهودال 

﴿سبحانه سبح نفسه: قالإن هللا تبارك وتعالى تزّوج إلى الجّن، فخرج منهما المالئكة، 
2112F

2113﴾. 
فال سبحانه وتعالى ،إلى أي صنف من مخلوقاته أوإلى الجن  أوإلى المالئكة  قلت: اآلية رد على كل من نسب هللا تعالى 

 خالق كل شيء وتعالى على أن يتخذ من خلقه نسباً سبحانه.
 

  [تفسير مختصر لآلية]
ت له أنه نكح من الجن فولد قالواحيث ،أي جعل المشركون بين هللا وبين الجن قرابة ونسبا ﴾وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا  ﴿

 .وأنهن بنات هللا،ثم زعموا أن المالئكة إناث،سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا،المالئكة
وهذا زيادة في تبكيتهم  :الصاويقال أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب  ﴾ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون  ﴿

 .أعلم بحالكم وما يئول إليه أمركم،وهم بنات هللاهؤالء الذين عظمتموهم وجعلتم :وتكذيبهم كأنه قيل
﴿أي تنزه وتقدس هللا عما يصفه به هؤالء الظالمون ﴾سبحان هللا عما يصفون  ﴿

2113F

2114﴾. 
 

آفُّوَن  ﴿  ﴾  ۱٦٥َوإِنَّا لَنَۡحُن ٱلصَّ
 

  ﴾وإنا لنحن الصافافون ﴿ :قوله تعالى  
وإنا  ﴿:فأنزل هللا،اس يصلون متبددينكان الن :«قال وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك  .921

﴿اآلية فأمرهم أن يصفوا ـ﴾لنحن الصافون 
2114F

2115﴾«. 
﴿حدثت فذكره نحوهقال: جريج  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .922

2115F

2116﴾. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهما يدالن على أن المالئكة تصف عند هللا كما يصف أهل  

"أال تصفون كما تصف : قالف �خرج إلينا رسول هللا : قالتهم، وفي صحيح اإلمام مسلم: عن جابر بن سمرة الصالة في صال
﴿"يتمون الصف األول ثم يتراصون في الصف": قالوكيف تصف المالئكة عند ربهم؟ : قالواالمالئكة عند ربهم" 

2116F

2117﴾. 
 ة وهللا تعالى أعلم.وفي اآلية الخبر عن حال المالئمة والثناء على التصاف في الصال 

 [تفسير مختصر لآلية]
﴿أي الواقفون في العبادة صفوفاً  ﴾وإنا لنحن الصافون  ﴿

2117F

2118﴾. 

_______________ 
 ضعيف. )2109(
 )مرسل منقطع141ح( 166/1شعب اإليمان  )2110(
 ) 131/ 1ابن حجر ( فتح الباري )2111( 
 )121/ 21جامع البيان (تفسير الطبري) ()2112( 
 )121/ 21جامع البيان (تفسير الطبري) ()2113( 
 )111/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2114( 
 مرسل. 3232/10تفسير ابن أبي حاتم   )2115(
 مرسل. )2116(
 )29/ 2يح مسلم ـ (صح)2117( 
 )112/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2118( 



)367( 

 

 
  ﴾  ۱۷٦أَفَبَِعَذابِنَا يَۡستَۡعِجلُوَن  ﴿

 
 .﴾أفبعذابنا يستعجلون ﴿قوله تعالى:  

 ﴿:فنزلت،ايا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لن قالوا « قال:وأخرج جويبر عن ابن عباس  .923
﴿﴾ـ  اآليةأفبعذابنا يستعجلون 

2118F

  .صحيح على شرط الشيخين.»﴾2119
 [تعليق]

ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً هنا وهو يدل على استخفاف الكفار بالعذاب واستعجالهم له ليس على معنى إرادة  
 أرنا يا محمد هذا العذاب الذي تعدنا به. :إنما هو على معنى،التعجيل

  صر لآلية][تفسير مخت
وحالهم عند نزول ﴾أئتنا بعذاب أليم  ﴿ :ويقولون ؟إنكار وتوبيخ أي كيف يستعجل العذاب هؤالء المشركون ﴾أفبعذابنا يستعجلون  ﴿

2119F﴿؟العذاب أنهم يطلبون اإلمهال والنظرة

2120﴾. 
 انتهت سورة الصافات

 
 ُسوَرةُ صٓ 
 
 

َذا ﴿ ِحًدۖا إِنَّ هَٰ ٗها َوٰ  ﴾٥لََشۡيٌء ُعَجاٞب  أََجَعَل ٱۡألٓلِهَةَ إِلَٰ
   

 اآلية. – ﴾أجعل اآللهة إلهاً واحداً  ﴿ :قوله تعالى
مرض أبو طالب فجاءته «قال: عباس  عن ابنوالترمذي والنسائي والحاكم وصححه أخرج أحمد  .924

أريد منهم كلمة :«قال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال ف،فشكوه إلى أبي طالب �وجاءه النبي ،قريش
قالوا: ف .»ال إله إال هللا:«قال ما هي : قال.»ا العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية كلمة واحدةتدين لهم به

﴿﴾ـاآليةبل لما يذوقوا عذاب ﴿:إلى قوله ﴾ص والقرآن﴿:فنزل فيهم،إلها وأحداً إن هذا لشيء عجاب
2120F

2121﴾«. 
 

 [تعليق]
 بياء شأنهما كشأن باقي السور المكية.سورة ص مكية إجماعاً.وهي تتحدث عن موضوع البعث بعد النشور وقصص األن 
كيف يجعل  قالواف،في قوله بأن هللا تعالى إله واحد �وقد ذكر المؤلف هذا األثر هنا وهو يدل على تكذيب الكفار للنبي  

 األلهة التي نعبد إلهاً وحدا وتعجبوا من ذلك فأنزل هللا تعالى حكاية تكذيبهم في مطلع هذه السورة 
لما أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح «: قالالواحدي هذا األثر بسياق أوضح من هذا ف وقد ذكر اإلمام 

له: أنت شيخنا وكبيرنا  قالواالوليد بن المغيرة لهالص قريش هم الصناديد واالشراف: امشوا إلى أبي طالب،فأتوه فقال المؤمنون، 
يا ابن أخي : قالفدعاه ف �يننا وبين ابن أخيك، فأرسل أبو طالب إلى النبي قد علمت ما فعل هؤالء السفهاء، وإنا آتيناك لتقضي ب

ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك : قالوا ؟وماذا يسألوني: قالهؤالء قومك يسألونك ذا السؤال فال تمل كل الميل على قومك، 
أبو جهل: ل أبو ك لنعطينكها وعشر قال ف ؟عجمأتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها ال :�النبي قال وإلهك، ف
أجعل اآللهة إلها واحدا، كيف يسع الخلق كلهم إله واحد : قالواقولوا ال إله إال هللا، فنفروا من ذلك، فقاموا ف :�النبي قال أمثالها، ف

﴿فأنزل هللا تعالى فيهم هذه اآليات
2121F

2122﴾.«. 
 
  ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 .؟أي أزعم أن الرب المعبود واحد ال إله إال هو  ﴾دا أجعل اآللهة إلها واح ﴿
 -أنكر المشركون ذلك  :ابن كثيرقال شيء بليغ في العجب  -أن اإلله واحد-أي إن هذا الذي يقوله محمد  ﴾إن هذا لشئ عجاب  ﴿

 ،�فلما دعاهم رسول هللا،ه قلوبهموأشربت،فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة األوثان،وتعجبوا من ترك الشرك بال -قبحهم هللا 
2122F﴿﴾أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب  ﴿: قالوااعظموا ذلك وتعجبوا و،إلى خلع األوثان وإفراد اإلله بالوحدانية

2123﴾ 
 انتهت سورة ص

_______________ 
 ضعيف.  )2119(
 )292/ 2صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2120( 
مس�ند أحم�د    332/7)مصنف ابن أبي ش�يبة 11436ح( 6/ 442سنن النسائي الكبرى   391/10) المختارة 6686ح(79/15صحيح ابن حبان  23/ 125تفسير الطبري  )2121(

 469/2)المس��تدرك للح��اكم 18428ح( 188/9)وق��ال: حسن،س��نن البيهق��ي الكب��رى 3232ح( 365/5)س��نن الترم��ذي 2583ح( 456/4)مس��ند أب��ي يعل��ى 2008ح( 227/1
ن ح�دثني س�ليمان ثن�ا يحي�ى ع�ن س�فيا )وقال:  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه قلت في سنده يحيى بن عمارة الكوفي قال الحافظ مقبول ولم أجد ل�ه متابعاق�ال اإلم�ام أحم�د:3617ح(

 به.–يعني األعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن بن عباس 
 )247أسباب النزول للواحدي ( )2122( 
 )115/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2123( 
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َمرِ   ُسوَرةُ الزُّ

 
 

يُن ٱۡلَخالُِصو َوٱلَِّذيَن ٱتََّخُذوْا ِمن ُدونِِهۦٓ  ﴿ ِ ٱلدِّ َ يَۡحُكُم بَۡينَهُۡم أوۡ أََال ِلَّ ِ ُزۡلفَٰىٓ إِنَّ ٱلَّ بُونَآ إِلَى ٱلَّ لِيَآَء َما نَۡعبُُدهُۡم إِالَّ لِيُقَرِّ
َ َال يَۡهِدي َمۡن هُوَ  ِذٞب َكفَّاٞر  فِي َما هُۡم فِيِه يَۡختَلِفُوَنۗ إِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۳َكٰ

 
 .ـ اآلية﴾والذين اتخذوا  ﴿:قوله تعالى   

أنزلت في ثالثة أحياء عامر وكنانة وبني  :«قال عباس في هذه اآلية  ابن عنأخرج جويبر  .925
﴿ما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى: قالواكانوا يعبدون األوثان ويقولون: المالئكة بناته ف،سلمة

2123F

2124﴾ «. 
 

 [تعليق]
هي مكية في قول الحسن وعكرمة اإلمام القرطبي وقال ،سورة الزمر من السور المكية والتي فيها بعض اآليات المدنية 

َل أَْحَسَن اْلَحِديثِ  ﴿إال آيتين نزلتا بالمدينة إحداهما  :ابن عباسقال وعطاء وجابر بن زيد. و ُ نَزَّ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن  ﴿واألخرى ﴾هللاَّ
إلى آخر سبع آيات ﴾يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهمْ  قُلْ  ﴿ :إال سبع آيات من قوله تعالى :آخرونقال اآلية. و﴾أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهمْ 

﴿نزلت في وحشي وأصحابه
2124F

2125﴾. 
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة  ﴿ ﴾ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ﴿وسميت بالزمر لذكر الزمر في قوله تعالى  

 .أي أفواجاً ﴾زمراً 
ثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية. وهي حكاية قول المشركين ما نعبد هذه وقد ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األ 

فأجابهم هللا تعالى بأن العبادة إنما تكون له وحده ال لمخلوقاته فهذه اآللهة التي تعبدونها من دون هللا ،المعبودات إلى لتقربنا إلى هللا
 فيدخل أهل التوحيد الجنة ويدخلكم جهنم.،إنما هي مخلوقة ل فال تعالى سوف يحكم بينكم يوم القيامة

 ولم أجد في سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف رحمه هللا. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
ألنه المتفرد بصفات ،إن هللا تعالى ال يقبل إال ما كان خالصا لوجهه الكريم :أي أال فانتبهوا أيها الناس ﴾أال ل الدين الخالص  ﴿

 الصافي من شوائب الشرك والرياء :ومعنى  الخالص،لمطلع على السرائر والضمائرا،األلوهية
  :أي وهؤالء المشركون الذين عبدوا من دونه األوثان يقولون ﴾والذين اتخذوا من دونه أولياء  ﴿
 :الصاويقال ،ربى ويشفعوا لنا عندهإال ليقربونا إلى هللا ق،أي ما نعبد هذه اآللهة واألصنام ﴾ما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى  ﴿

فما  :لهمقال في،هللا :فيقولون ؟ومن ربكم ورب آبائكم األولين ؟ومن خلق السموات واألرض ؟من خلقكم :كان المشركون إذا قيل لهم
 .وتشفع لنا عنده،لتقربنا إلى هللا زلفى :فيقولون ؟معنى عبادتكم األصنام

فيدخل المؤمنين ،أي يحكم بين الخالئق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ﴾لفون إن هللا يحكم بينهم فيما هم فيه يخت ﴿
 .والكافرين النار،الجنة

﴿مبالغا في كفره،من كان كاذبا على ربه،وال يرشد للدين الحق،أي ال يوفق للهدى ﴾إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار  ﴿
2125F

2126﴾. 
 

ۡن هُوَ  ﴿ نٌِت َءانَآَء ٱلَّ  أَمَّ ِذيَن ۡيِل َساِجٗدا َوقَآئِٗما يَۡحَذُر ٱۡألِٓخَرةَ َويَۡرُجوْا َرۡحَمةَ َربِِّهۦۗ قُۡل هَۡل يَۡستَِوي ٱلَِّذيَن يَۡعلَُموَن َوٱلَّ قَٰ
ِب   ﴾  ۹َال يَۡعلَُموَنۗ إِنََّما يَتََذكَُّر أُْولُوْا ٱۡألَۡلبَٰ

 
 .ـ اآلية﴾أمن هو  قانت آناء الليل  ﴿:قوله تعالى     

نزلت في عثمان بن  «قال:.﴾ـ  اآليةأمن هو  قانت  ﴿:في قوله تعالىعمر  عن ابنج ابن أبي حاتم أخر .926
﴿عفان

2126F

2127﴾«. 
نزلت في عمار بن «: قالعباس  عن ابنصالح  عن أبيوأخرج ابن سعد من طريق الكلبي  .927

﴿ياسر
2127F

2128﴾«. 
أبي  نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى «: قالعباس  عن ابنوأخرج جويبر  .928

﴿حذيفة
2128F

2129﴾«. 

_______________ 
 ضعيففي إسناده جويبر وقد تكلمنا عنه قبل ذلك )2124(
 )232/ 15تفسير القرطبي ـ  ()2125( 
 )129 /3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2126( 
 في إسناده عبد هللا بن عيسى الخزاز أبو خلف ضعيف  3248/10تفسير ابن أبي حاتم    )2127(
 إسناده واهي 250/3الطبقات الكبرى البن سعد  )2128(
 ضعيف )2129(



)369( 

 

﴿نزلت في عمار بن ياسر «: قال عن عكرمةوأخرج جويبر  .929
2129F

2130﴾«. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية، وهي ثناء من هللا تعالى على من حاله حال القنوت أي طول  

2130F﴿  �وقيل في النبي ،وقد روى أنها كذلك نزلت في أبي بكر،القيام أناء الليل

2131﴾. 
 .فقد نزلت اآلية في كل المذكورين وهي ثناء من هللا تعالى على من كان حاله كحالهم ،ل متوافقه تماماً قواوكل هذا األ 

 وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
يتعبد ،ساعات الليل أي هل من هو مطيع عابد في،استفهام حذف جوابه لداللة الكالم عليه ﴾أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما  ﴿

 بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره :القرطبيقال  ؟كمن أشرك بال وجعل له أندادا ؟ربه في صالته ساجدا وقائما
هل يستوي هذا المؤمن ،راجيا رحمة ربه وهي الجنة،أي حال كونه خائفا من عذاب اآلخرة ﴾يحذر اآلخرة ويرجوا رحمة ربه  ﴿

﴿ال يستوون عند هللا  ؟لك الكافر الفاجرمع ذ،التقي
2131F

2132﴾. 
 

ۡر ِعبَاِد  ﴿ ِ لَهُُم ٱۡلبُۡشَرٰىو فَبَشِّ ُغوَت أَن يَۡعبُُدوهَا َوأَنَابُٓوْا إِلَى ٱلَّ ٱلَِّذيَن يَۡستَِمُعوَن ٱۡلقَۡوَل  ۱۷َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبُوْا ٱلطَّٰ
ٓئَِك ٱلَِّذيَن هَ  ِب فَيَتَّبُِعوَن أَۡحَسنَهُۥٓو أُْولَٰ ٓئَِك هُۡم أُْولُوْا ٱۡألَۡلبَٰ ُۖ َوأُْولَٰ  ﴾  ۱۸َدٰٮهُُم ٱلَّ

 
 .ـ اآلية﴾فبشر عبادي  ﴿:قوله تعالى      

أتى رجل من ،ـ اآلية﴾لها سبعة أبواب  ﴿:لما نزلت :«قال بن عبد هللا  عن جابرأخرج جويبر بسنده  .930
فنزلت فيه ،د عتقت لكل باب منها مملوكاً وإني ق،يا رسول هللا إن لي سبعة مماليك: قالف �األنصارالنبي 

﴿فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴿:هذه اآلية
2132F

2133﴾﴾ 
 .ـ اآلية﴾والذين اجتنبوا الطاغوت  ﴿:قوله تعالى    
يقولون:  أن هذه اآلية نزلت في ثالثة نفر كانوا في الجاهلية :«بن أسلم  عن زيدأخرج ابن أبي حاتم  .931

 ﴾2133F2134﴿.»زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي،ال إله إال هللا
 

 [تعليق]
--الذين يستمعون القول ﴿فاألول متعلق بقوله تعالى ،ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى أثرين في سبب نزول هاتين اآليتين 
 وكان ينبغي على المؤلف أن يجعل هذا اآلثر الثاني ال األول. ﴾
وقد اختلف العلماء في معنى " القول" فقيل هو القرآن قلت وكل القرآن حسنة ،قول فاتبع أحسنهوفيه ثناء من استمع ال 

 فيكون المراد يستمعون القرآن فيتبعونه.
 .هو كل كالم غير القرآن مثل كالم الناس وفيه معنيان :وقيل 
ُجل :اإلمام ابن الجوزي: أحدهماقال   ويَُكفُّ عن ،فيَعمل بالمحاسن ويحدِّث بها،هميَْجلِس مع القوم فيَْسَمع كالم أنه الرَّ

 .ابن السائبقاله ،المساوىء واليُْظِهرها
ق المؤمنون بين ذلك وبين كالم ،وأتت الكهنة بالكالم المزخَرف في األباطيل،لّما ادَّعى مسيلمة أنه قد أتى بقرآن أنه :والثاني فرَّ

﴿أبو سليمان الدمشقي  قاله.أولئكورفضوا أباطيل ،فاتَّبَعوا كالَم هللا،هللا
2134F

2135﴾. 
قلت: القول نكرة وهي تفيد العموم فيدخل فيه القرآن فيستمعون القرآن ويتبعونه ويدخل فيه الكالم غير القرآن على ما  

 ذكره اإلمام ابن الجوزي.
 أبي ذر.فذكر أنه نزلت في سلمان وعمرو بن زيد بن نفيل و﴾والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ﴿أما قوله تعالى  
وسعيد بن ،وسعد بن أبي وقاص،اإلشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف :ابن إسحاققال و:أبو حيانقال  

فنزلت ،فآمنوا بأجمعهم،وذكرهم بال،نعم: قال ؟أسلمت: قالواسمعوا ذلك فجاؤوه و،وذلك أنه لما أسلم أبو بكر،والزبير،زيد
﴿وهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة،فيهم

2135F

2136﴾. 
واآلية ثناء على هؤالء ومن ،قلت: وهنا كذلك دخل في عموم اآلية كل من ترك عبادة الطواغيت إلى عبادة رب العالمين 

 كان مثل حالهم إلى يوم القيامة كما ذكره اإلمام أبو حيان.
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 مرسل ضعيف )2130(
 )166/ 7زاد المسير ()2131( 
 )131/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2132( 
 ضعيف. )2133(
 مرسل. 3249/10تفسير ابن أبي حاتم   )2134(
 )170/ 7زاد المسير ()2135( 
 )0تفسير البحر المحيط ـ  (/ )2136( 



)370( 
ممن احترز عن الشرك ،هل الفضل واإلحسانذكر وعد أ،لما ذكر وعيد عبدة األوثان ﴾والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها  ﴿

والذين انتهوا عن عبادة األوثان وطاعة  :والمعنى،فيحصل كمال الترغيب والترهيب،ليكون الوعد مقرونا بالوعيد،والعصيان
 والمراد به،كالرحموت والعظموت،البالغ أقصى غاية الطغيان﴾الطاغوت﴿ :أبو السعودقال ،وتباعدوا عنها كل البعد،الشيطان

 الشيطان وصف به للمبالغة
 .أي رجعوا إلى طاعة هللا وعبادته ﴾وأنابوا إلى هللا  ﴿
 .بالفوز العظيم بجنات النعيم،أي لهم البشرى السارة من هللا تعالى ﴾لهم البشرى  ﴿
يتبعون أحسن ما ف،الذين يستمعون الحديث والكالم،أي فبشر عبادي المتقين ﴾فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه  ﴿

. وهذا ثناء من هللا تعالى .فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فال يتحدث به،هو الرجل يسمع الحسن والقبيح :ابن عباسقال ،فيه
وخير الهدي ،وأحسن الكالم كالم هللا،وعملوا بما فيه،فإذا سمعوا قوال تبصروه،وتمييزهم األحسن من الكالم،عليهم بنفوذ بصائرهم

 وتكريما باإلضافة إليه سبحانه ،بدل الضمير " فبشرهم " تشريفا لهم ﴾فبشر عباد  ﴿وإنما وضع الظاهر ،هدي محمد
 ووفقهم لنيل رضاه،هم الذين هداهم هللا لما يرضاه،المتصفون بتلك الصفات الجليلة أولئكأي  ﴾الذين هداهم هللا  أولئك ﴿
﴿والفطر المستقيمة،عقول السليمةهم أصحاب ال أولئكأي و ﴾هم أولوا األلباب  أولئكو ﴿

2136F

2137﴾. 
 

ثَانَِي تَۡقَشِعرُّ ِمۡنهُ ُجلُوُد ٱلَِّذيَن يَۡخَشۡوَن َربَّهُ  ﴿ بِٗها مَّ تََشٰ ٗبا مُّ َل أَۡحَسَن ٱۡلَحِديِث ِكتَٰ ُ نَزَّ ۡم ثُمَّ تَلِيُن ُجلُوُدهُۡم َوقُلُوبُهُۡم إِلَٰى ٱلَّ
ِ يَۡهدِ  لَِك هَُدى ٱلَّ ِو َذٰ ُ فََما لَهُۥ ِمۡن هَاٍد ِذۡكِر ٱلَّ  ﴾  ۲۳ي بِهِۦ َمن يََشآُءو َوَمن يُۡضلِِل ٱلَّ

 
 .تقدم سببها في سورة يوسف.ـ اآلية﴾هللا نزل  ﴿:قوله تعالى  
 

 [تعليق]
روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص  :قد ذكر المؤلف رحمه هللا سبب نزول هذه اآلية في سورة يوسف وهو 

هللا نزل أحسن  ﴿ويا رسول هللا لو حدثتنا فنزل قال نبي صلى هللا عليه و سلم القرآن فتاله عليهم زمانا فإنزل على ال: قال
 اآلية.﴾ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ﴿لو ذكرتنا فأنزل هللا  :يا رسول هللا: قالواف :االية زاد ابن أبي حاتم﴾الحديث

 
 [تفسير مختصر لآلية]

واالبتداء باسم " هللا " وإسناد " نزل "  :أبو حيانقال ،أى هللا نزل القرآن العظيم أحسن الكالم ﴾حديث هللا نزل أحسن ال ﴿
 .وحكمة ذلك البداءة،فإنه أفخم من أكرم الملك فالنا،الملك أكرم فالنا :ورفع من قدره كما تقول،فيه تفخيم للمنزل،لضميره

 .بدون تعارض وال تناقض،والتناسب،والبالغة،بعضا في الفصاحةأي قرآنا متشابها يشبه بعضه  ﴾كتابا متشابها  ﴿
 :الطبريقال ،ملل أودون سأم ،وتردد فيه القصص واألخبار،والحالل والحرام،أي تثني وتكرر فيه المواعظ واألحكام ﴾مثاني  ﴿

 .فيه األنباء واألخبار والقضاء واألحكام والحجو -أي تكرر  -تثنى 
هيبة من ،وتأخذهم قشعريرة عند تالوة آيات القرآن،أي تعترى هؤالء المؤمنين خشية ﴾خشون ربهم تقشعر منه جلود الذين ي ﴿

 .إجالال لكالمه،الرحمن
إنهم عند سماع آيات  :المفسرونقال ،أي تطمئن وتسكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر هللا ﴾ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا  ﴿

 :ابن كثيرقال .وإن الح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا،فإذا نظروا إلى عالم الجالل طاشوا،وبهمتلين جلودهم وقل،الرحمة واإلحسان
تقشعر جلودهم من الخشية ،والتخويف والتهديد،إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد،هذه صفة األبرار عند سماع كالم الجبار

 .ويؤملون من رحمته ولطفةلما يرجون ،وإذا قرءوا آيات الرحمة النت جلودهم وقلوبهم،والخوف
 .هو هدى هللا يهدي به من شاء من خلقه،أي ذلك القرآن الذي تلك صفته ﴾ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء  ﴿
﴿فليس له مرشد وال هاد بعد هللا،أي ومن يخذله هللا فيجعل قلبه قاسيا مظلما ﴾ومن يضلل هللا فما له من هاد  ﴿

2137F

2138﴾. 
 

ُ بَِكاٍف  ﴿ ُ فََما لَهُۥ ِمۡن هَاٖد أَلَۡيَس ٱلَّ فُونََك بِٱلَِّذيَن ِمن ُدونِِهۦو َوَمن يُۡضلِِل ٱلَّ  ﴾  ۳٦َعۡبَدهُۥۖ َويَُخوِّ
 

 .ـ اآلية﴾ويخوفونك  ﴿:قوله تعالى    
لنأمرنها  أو شتم آلهتنا لتكفن عن:�للنبي  قالوا :لي رجلقال  :«أخرج عبد الرزاق عنمعمر  .932

﴿ـ اآلية﴾ذين من دونه ويخوفونك بال ﴿:فنزلت،فلتخبلنك
2138F

2139﴾«. 
 [تعليق]

بأن يكف عن سب  �وهو تهديد من المشركين للنبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً مرسال في سبب نزول هذه اآلية 
وهارون  هللا تعالى لموسىقال وهذا كما ،�فأنزل هللا تعالى اآلية تثبياً للنبي ،وعيب ألهتهم وإال فسوف تسلط عليه باألذى والمكروه

 فال يضركما كيد فرعون وسحرته..سورة طه﴾ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ﴿
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 )132/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2137( 
 )134/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2138( 
 معضل 173/3تفسير الصنعاني  )2139(



)371( 

 

 .التي ال تضر وال تنفع،أي ويخوفونك يا محمد بهذه األوثان ﴾ويخوفونك بالذين من دونه  ﴿
 .من كان أي ومن أشقاه هللا وأضله فلن يهديه أحد كائنا ﴾ومن يضلل هللا فما له من هاد  ﴿
فلن يقدر أحد على ،ووفقه لسلوك طريق المهتدين،أي ومن أراد هللا سعادته فهداه إلى الحق ﴾ومن يهد هللا فما له من مضل  ﴿

 .إضالله
 ألنه،وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه ألوليائه،ال يضام من لجأ إلى بابه،أي هو تعالى منيع الجناب  ﴾أليس هللا بعزيز ذي إنتقام  ﴿

﴿ووعد للمؤمنين،وفي اآلية وعيد للمشركين،ذو إنتقام من أعدائه،غالب ال يغلب
2139F

2140﴾.. 
 

ۡت قُلُوُب ٱلَِّذيَن َال يُۡؤِمنُوَن بِٱۡألِٓخَرِةۖ َوإَِذا ُذِكَر ٱلَِّذيَن ِمن دُ  ﴿ ُ َوۡحَدهُ ٱۡشَمأَزَّ  ﴾  ٤٥ونِِهۦٓ إَِذا هُۡم يَۡستَۡبِشُروَن َوإَِذا ُذِكَر ٱلَّ
 

 .ـ اآلية﴾وإذا ذكر هللا  ﴿:عالىقوله ت   
عند ذكر  النجم عند الكعبة وفرحهم �أنها نزلت في قراءة النبي  :«أخرج ابن المنذرعن مجاهد  .933

﴿اآللهة
2140F

2141﴾«. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذا اآلية، وهو في ذكر حال الكفار عندما يستبشرون بذكر معبوداتهم الباطلة  

 ند ذكر هللا تعالى.ويشمئزون ع
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي هللا عنهما : قالوقد ذكر األمام السيوطي سبباً آخر في كتابه الدر المنثور ف 
أبو  :قست ونفرت قلوب هؤالء األربعة الذين ال يؤمنون باآلخرة: قال ﴾ وإذا ذكر هللا وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة﴿

2141F﴿﴾إذا هم يستبشرون﴿الالت والعزى  ﴾ وإذا ذكر الذين من دونه﴿م والوليد بن عتبة وصفوان وأبي بن خلف جهل بن هشا

2142﴾. 
قلت: األثر األول مرسل والثاني لم أجد له إسناداً، فاآلية اخبار عن حال المشركين عموما عند ذكر هللا وذكر  

والذي يسبشر عن ،شر عن ذكر هللا تعالى وآياته فهو بحمد هللا مؤمنفالذي يستب،وهي عالمة من عالمات اإليمان والكفر،معبوداتهم
 ذكل هؤالء الطواغيت والمعبودات والهوي من دون هللا فهو الكافر.

 
  [تفسير مختصر لآلية]

 .ال إله إال هللا :وقيل أمام المشركين،ولم يذكر معه آلهتهم،أي وإذا أفرد هللا بالذكر ﴾وإذا ذكر هللا وحده  ﴿
 .من شدة الكراهة قلوب هؤالء المشركين،أي نفرت وإنقبضت ﴾زت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة إشمأ ﴿
﴿إذا هم يفرحون ويسرون،أي وإذا ذكرت األوثان واألصنام ﴾وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون  ﴿

2142F

2143﴾.. 
 

ِعبَاِدَي ٱلَِّذيَن أَۡسَرفُوْا َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم َال تَقۡ  ﴿ نُوَب َجِميًعاو إِنَّهُۥ هَُو قُۡل يَٰ َ يَۡغفُِر ٱلذُّ ِو إِنَّ ٱلَّ ۡحَمِة ٱلَّ ٱۡلَغفُوُر  نَطُوْا ِمن رَّ
ِحيُم   ﴾  ٥۳ٱلرَّ

 
 تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان..ـ اآلية﴾قل يا عبادي الذين أسرفوا  ﴿:قوله تعالى  

﴿هذه اآلية في مشركي أهل مكةأنزلت  «قال: عباس  عن ابنوأخرج بن أبي حاتم بسند صحيح  .934
2143F

2144﴾«. 
 كنا نقول ما لمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسالمه :«قال عمر  عن ابنوأخرج الحاكم والطبراني  .935

﴿ـ اآلية﴾قل يا عبادي الذين أسرفوا  ﴿:المدينة أنزل فيهم   �فلما قدم رسول هللا ،ومعرفته
2144F

2145﴾«. 
إلى وحشي قاتل حمزة  �بعث رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الطبراني بسند فيه ضعف    .936

أشرك يلق أثاما يضاعف  أوزنى  أوفأرسل إليه كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل ،يدعوه إلى اإلسالم
إال من  ﴿:فأنزل هللا ؟فهل تجد لي من رخصة،وأنا صنعت ذلك،له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا

إال من تاب وآمن وعمل عمال ﴿هذا شرط شديد  :وحشيقال ، فـ اآلية﴾تاب وآمن وعمل عمال صالحا 
 ﴾إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ﴿ :فأنزل هللا،فلعلي ال أقدرعلى هذا ﴾صالحا 

يا عبادي الذين ﴿ :ال فهل غير هذا؟ فأنزل هللا أم فال أدري أيغفر لي ،هذا أرى بعده مشيئة :وحشيقال ف
   ﴾2145F2146﴿.»هذا نعم فأسلم :وحشيقال ،اآلية ﴾أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا أسرفوا على 

_______________ 
 )136/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2140( 
 مرسل )2141(
 ) 669/ 12للسيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور )2142( 
 )138/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2143( 
 صحيح اإلسناد. 3253/10تفسير ابن أبي حاتم   )2144(
)ش��عب 462ح( 177/22المعج��م الكبي��ر  13/9س��نن البيهق��ي الكب��رى  318/1)وق��ال: ص��حيح عل��ى ش��رط مس��لم المخت��ارة 3628ح( 472/2 3/ 268المس��تدرك للح��اكم  )2145(

دثن�ي أب�و إس�حاق إب�راهيم ب�ن إس�ماعيل الق�ارئ ح�دثنا عثم�ان ب�ن س�عيد )قلت: صحيح اإلسناد وابن إسحاق مصرح بالتحديث. ق�ال أب�و عب�د هللا الح�اكم 7138ح(423/5اإليمان 
 به.—الدارمي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد هللا بن إدريس حدثني محمد بن إسحاق قال وأخبرني نافع عن عبد هللا بن عمر عن عمر

)وف�ي إس�ناده اب�ن ج�ريو م�دلس ق�د 7139ح(424/5)في إسناده أبين بن سفيان ضعيف،وله إسناد آخر عند البيهقي في ش�عب اإليم�ان 11480ح( 197/11لمعجم الكبير ا )2146(
 عنعن



)372( 
 

 [تعليق]
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 – ﴾والذين ال يدعون مع هللا إلهاً آخر وال يقتلون النفس ﴿أما حديث الشيخين فقد تقدم في سورة الفرقان عند قوله تعالى  

 اآلية. – ﴾إال من تاب وآمن ﴿إلى قوله
يا محمد  قالواأن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى هللا عليه و سلم  :وهوعن بن عباس 

 أولئكف ﴿إلى ﴾والذين ال يدعون مع هللا إلها آخر ﴿إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فأنزل هللا عز و جل 
﴿اآلية﴾قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴿يبدل هللا شركهم إيمانا وزناهم إحصانا ونزلت قال ﴾يبدل هللا سيئاتهم حسنات

2146F

2147﴾. 
 .وهي فتح باب التوبه لمشركي مكة،وهذا الحديث مع الذي بعده يدل على أن اآلية مكية 
قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن  ﴿ن ابن عباس:فقد رواه اإلمام الطبري وغيره ع :وأما األثر الثالث 

 ِ يزعم محمد أنه من عبد األوثان، ودعا مع هللا إلها آخر، وقتل النفس التي حّرم هللا لم يغفر له، : قالواوذلك أن أهل مكة  ﴾َرْحَمِة هللاَّ
يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى  ﴿هة، وقتلنا النفس التي حرم هللا ونحن أهل الشرك؟ فأنزل هللا:فكيف نهاجر ونسلم، وقد عبدنا اآلل

 ِ 2147F﴿﴾أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ

2148﴾. 
دنية وقد وأما الرابع فهو أثر وحشي وقد تقدم الكالم عليه في سورة الفرقان وهو مع الذي قبله يدالن على أن اآلية م 

 ذكرنا أثر وحشي في أسباب نزول سورة الفرقان.
إنما أنزلت هذه اآليات في عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، ونفر من : قالعن ابن عمر،  :وروى اإلمام الطبري 

أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم  المسلمين، كانوا أسلموا ثم فتنوا وعّذبوا، فافتنوا، كنا نقول: ال يقبل هللا من هؤالء صرفا وال عدال
فكتبها بيده ثم بعث بها إلى َعيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن : قالبعذاب ُعّذبوه، فنزلت هؤالء اآليات، وكان عمر بن الخطاب كاتبا، 

﴿النفر، فأسلموا وهاجروا أولئكالوليد، إلى 
2148F

2149﴾. 
 وهذا يدل على أن اآلية كذلك مدنية. 
 مكية هو األقرب لسياق اآليات فاآليات نزلت فتحاً لباب التوبة للمشرك والعاصي وهللا تعالى أعلم.وكون اآلية  :قلت 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي ،بشر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين ﴾قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  ﴿

  :وقل لهم،واآلثام
 .أي ال تيأسوا من مغفرة هللا ورحمته ﴾نطوا من رحمة هللا ال تق ﴿
 .وإن كانت مثل زبد البحر،أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء ﴾إن هللا يغفر الذنوب جميعا  ﴿
 ﴿ :هللا لقولهوظاهر اآلية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة ،واسع الرحمة،أي عظيم المغفرة ﴾إنه هو الغفور الرحيم  ﴿

وإخبار بأن هللا يغفر الذنوب ،هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة واإلنابة :ابن كثيرقال و ﴾قل يا عبادي 
﴿لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت،جميعا

2149F

2150﴾. 
 

ِهلُوَن  ﴿ ِ تَۡأُمُرٓونِّٓي أَۡعبُُد أَيُّهَا ٱۡلَجٰ  ﴾٦٤قُۡل أَفََغۡيَر ٱلَّ
 

 .. سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون﴾ـ اآليةقل أفغير هللا تأمروني أعبد  ﴿:تعالى قوله
أتضلل آباءك  : �المشركون للنبي قال :«قال البصري  عن الحسنوأخرج البيهقي في الدالئل  [ك] .937

﴿من الشاكرين ﴿:ـ  إلى قوله﴾قل أفغير هللا تأمروني أعبد ﴿:فأنزل هللا؟وأجدادك يا محمد
2150F

2151﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
فأما األول فهو ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي هللا ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 :له قالواف،أن يعطوه ماال فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه �دعت رسول هللا  قريشاً أن ،عنهما
: قالفإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك فدلوه ،ن شتم آلهتنا وال تذكرها بسوءهذا لك عندنا يا محمد وتكف ع

قل أفغير هللا ﴿إلى آخر السورة وأنزل هللا عليه  ﴾1الكافرون اآلية ﴿ ﴾قل يا أيها الكافرون﴿حتى أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي 
﴿﴾ ك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينولقد أوحي إلي﴿ ﴾ تأمروني أعبد أيها الجاهلون

2151F

2152﴾. 
خرج رسول هللا إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من قال وأما الثاني فقد أخرجه اإلمام البيهقي في الدالئل عن الحسن  

فأوحى هللا إليه إدع أي أغصان هذه رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم قال الغم ما شاء هللا من تكذيب قومه إياه ف
له رسول هللا ارجع إلى مكانك فرجع قال حتى جاء رسول هللا ف األرضالشجرة شئت فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم خد في 

المشركون أفضلت أباك وأجدادك قال حتى استوى كما كان فحمد رسول هللا وطابت نفسه ورجع وقد كان  األرضالغصن فخد في 

_______________ 
 انظر تخريجه عند آية سورة الفرقان )2147( 
 )306/ 21جامع البيان (تفسير الطبري) ()2148( 
 )309/ 21جامع البيان (تفسير الطبري) ()2149( 
 )140/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2150( 
 واألثر مرسل. 14/ 6دالئل النبوة ـ للبيهقى  ()2151(
 )690/ 12الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ()2152( 



)373( 

 

 .﴾وكن مع الشاكرين  ﴿إلى قوله  ﴾أفغير هللا تأمروني أعبد أيها الجاهلون  ﴿فأنزل هللا عز وجل  يا محمد
وبعيبه بأنه ترك دين آبائه ،فاآلية نزلت أمراً من هللا تعالى لنبيه بأن يجيب على الكفار الذي أرادوا إغراءه بالمال تارة 

فنزلت اآلية في .الجاحدون لتوحيد هللا﴾غير هللا تأمروني أعبد أيها الجاهلونأف ﴿بأن يقل لهم  �فأمر هللا تعالى نبيه ،تارة أخري
 األمرين جميعاً وهللا أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

بعد سطوع اآليات والدالئل على  ؟أي قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير هللا  ﴾قل أفغير هللا تأمروني أعبد أيها الجاهلون  ﴿
﴿لجاهلونيا أيها ا ؟وحدانيته

2152F

2153﴾. 
 

ُتۢ بِ  ﴿ ُت َمۡطِويَّٰ َوٰ َمٰ َمِة َوٱلسَّ َ َحقَّ قَۡدِرهِۦ َوٱۡألَۡرُض َجِميٗعا قَۡبَضتُهُۥ يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ ا َوَما قََدُروْا ٱلَّ لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتََعٰ يَِمينِِهۦو ُسۡبَحٰ
 ﴾  ٦۷يُۡشِرُكوَن 

 
 اآلية. – ﴾ضتهوما قدروا هللا حق قدره واألرض جميعاً قب ﴿قوله تعالى: 

كيف تقول يا أبا القاسم : قالف �مر يهودي بالنبي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الترمذي وصححه  .938
وما  ﴿:فأنزل هللا ؟واألرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه إذا وضع هللا السموات على ذه

﴿﴾ـ اآليةقدروا هللا  حق قدره 
2153F

﴿فأنزل والحديث في الصحيح بلفظ فتال دون ”.﴾2154
2154F

2155«. 
غدت اليهود فنظروا في خلق السموات واألرض «قال:  عن الحسنوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .939

﴿وما قدروا هللا  حق قدره  ﴿:فأنزل هللا،فلما فرغوا أخذوا يقدرونه،والمالئكة
2155F

2156﴾﴾«. 
بما لم يعلموا ولم  قالواتكلمت اليهود في صفة الرب ف:«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج  [ك] .940

﴿أنزل هللا هذه اآليةف،يروا
2156F

2157﴾«. 
 ﴾وسع كرسيه السموات واألرض   ﴿:لما نزلت :«قال بن أنس  عن الربيعوأخرج ابن المنذر [ك] .941

﴿﴾ـ اآليةوما قدروا هللا  ﴿:فأنزل هللا ؟فكيف العرش،يا رسول هللا هذا الكرسي هكذا: قالوا
2157F

2158﴾«. 
 

 [تعليق]
فأما األول فهو مصدق لقول اليهود فذلك نزل القرآن مصدقاً ،اآليةذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه  

يا رسول  أويا محمد قال جاء حبر إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف: قال :، وفي رواية الصحيح من حديث ابن مسعودقالوالما 
جبال على إصبع والشجر على إصبع والماء هللا ان هللا عز و جل يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع واألرضين على إصبع وال

فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع يهزهن فيقول أنا الملك 
﴿إلى آخر اآلية﴾وما قدروا هللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة ﴿تصديقا لقول الحبر ثم قرأ 

2158F

2159﴾. 
ويحتمل أن تكون هذه قصة أخرى غير قصة سبب النزول وهللا تعالى ،دل على أن اآلية نزلت قبل هذه الحادثةفهذه ت 

 أعلم.
وما قدروا هللا ﴿فهو تكذيب لهم حيث أنهم قدروا هللا بما ال يليق بقدره فنزلت اآلية مكذبة لهم ،وأما األثر الثاني والثالث 

 .﴾حق قدره
فنزلت اآلية تعظيماً لشأن رب العزة جال جالله فإذ كانت  ،قول الصحابة تعجباً من الكرسي وأما األثر األخير فهو بسبب 

 هذه مخلوقاته فقدره ال يستطيع تقديره أحد من الخلق.
 وهذه اآلثار تدل على أن اآلية مدنية، وهللا تعالى أعلم. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وما ،أي ما عظموه حق تعظيمه :أبو حيانقال ،وال عظموه حق تعظيمه،ق معرفتهأي وما عرفوا هللا ح ﴾وما قدروا هللا حق قدره  ﴿

ثم نبههم على عظمته وجاللة شأنه ! وساووا بينه وبين الحجر والوثن في العبادة ،إذ أشركوا معه غيره،قدروه في أنفسهم حق تقديره
 : قالف
التي هي غاية ،والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة،هما عظموه حق تعظيم :والمعنى ﴾واألرض جميعا قبضته يوم القيامة  ﴿

 .في قبضة الرحمن يوم القيامة،العظمة والجالل فاألرض مع سعتها وبسطتها
والغرض  :الزمخشريقال ،والسموات مضمومات ومجموعات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه ﴾والسموات مطويات بيمينه  ﴿

_______________ 
 )141/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2153( 
)في إسناده  عطاء ب�ن الس�ائب مخ�تلط وأب�و كدين�ه 494ح( 266/1بد هللا بن أحمد   )وقال  حسن صحيح،السنة لع3240ح( 371/5سنن الترمذي  26/24تفسير الطبري  )2154(

 الراوي عنه ليس فيمن روى عنه قبل االختالط وهللا أعلم 
 قلت:إن صحت رواية ابن عباس فال منافاة بينهما حيث يكون المعنى أنزل عليه فتالها،فعبر الراوي بالالزم من اآلية وهللا أعلم )2155(
 مرسل.3255/10ابن أبي حاتم  تفسير )2156(
 المصدر السابق مرسال. )2157(
 مرسل. )2158(
 )157/ 6صحيح البخاري ()2159( 



)374( 
من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلي جهه وقد وردت أحاديث ،يف علي كنه جالله ال غيرمن هذا الكالم تصوير عظمتة والتوق

وفي الحديث ،وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف وال تحريف،والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف،متعلقة بهذه اآلية
  .»األرضأين ملوك ،أنا الملك :ثم يقول،ويطوي السماء بيمينه،األرضيقبض هللا تعالى «
﴿من صفات العجز والنقص،أي تنزه هللا وتقدس عما يصفه به المشركون ﴾سبحانه وتعالى عما يشركون  ﴿

2159F

2160﴾. 
 

 انتهت سورة الزمر
 

 
 ُسوَرةُ َغافِرٍ 

 
  

ِد  ﴿ ِ إِالَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا فََال يَۡغُرۡرَك تَقَلُّبُهُۡم فِي ٱۡلبِلَٰ ِت ٱلَّ ِدُل فِٓي َءايَٰ   ﴾ ٤َما يَُجٰ
 

 .اآلية – ﴾ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا ﴿ :قوله تعالى
: قال ﴾ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا  ﴿:في قولهمالك  عن أبي عن السديأخرج ابن أبي حاتم  .942

﴿نزلت في الحارث بن قيس السهمي «
2160F

2161﴾«. 
 

 [تعليق]
ية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وعن وهي مك ،وهي سورة المؤمن.وتسمي سورة الطول،،سورة غافر 

إِنَّ  ﴿إال آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما  :ابن عباس وقتادةقال ألن الصلوات نزلت بالمدينة. و﴾َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ  ﴿ :الحسن إال قوله
 ِ ﴿والتي بعدها﴾الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت هللاَّ

2161F

2162﴾. 
المجادلين في آيات ،وهو أحد المستهزئين،هللا أن هذه اآلية نزلت في الحارث بن قيس السهميوقد ذكر المؤلف رحمه  

وإما ،أما ما يحدث بين أهل العلم من الجدال في آيات هللا فهو ليس من هذا القبيل ألن ذلك مصدره الهوي واالستهزاء،هللا بغير بينه
فذلك فيه الثواب ،ومقارعة أهل البدع بها،اط األحكام والعقائد منهاواستنب،ما يقع ألهل العلم فإنما هو الستيضاح معانيها

﴿الجزيل
2162F

2163﴾. 
فكل من كان حاله ،وال كتاب منير ىون في آيات هللا بغير علم وال هدواآلية تخبر عن أقوام من المشركين الذين يجادل 

 وهللا تعالى أعلم. .كحالهم فهو داخل تحت حكم اآلية
 

 [تفسير مختصر لآلية]
إال  -بعد وضوح آياته وظهور إعجازه  -أي ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن  ﴾يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا  ما ﴿

 .المعاندون لرسله،الجاحدون آليات هللا
الك والمم،بالمساكن والمزارع،أي فال تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا ﴾فال يغررك تقلبهم في البالد  ﴿

بل آخذهم بعد ذلك النعيم ،فإني وإن أمهلتهم ال أهملهم،وظل زائل،وما هم عليه من النعيم متاع قليل،فإنهم أشقى الناس،والتجارات
﴿أخذ عزيز مقتدر

2163F

2164﴾. 
 

ٍن أَتَٰٮهُۡم إِن فِي ُصُدوِرِهۡم إِالَّ ِكبۡ  ﴿ ِ بَِغۡيِر ُسۡلطَٰ ِت ٱلَّ ِدلُوَن فِٓي َءايَٰ  ٞر إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُجٰ
ِميُع ٱۡلبَِصيُر  ِۖ إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَّ لِِغيِهو فَٱۡستَِعۡذ بِٱلَّ ا هُم بِبَٰ  ﴾ ٥٦مَّ

 
 .اآلية – ﴾إن الذين يجادلون في آيات هللا  ﴿ :قوله تعالى

يكون منا في : قالواففذكروا الدجال ،�جاءت اليهود إلى رسول هللا  « قال:العالية  عن أبيوأخرج  .943
إن الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان  ﴿:فأنزل هللا،يصنع كذا: قالواأمره وفعظموا ،آخر الزمان

لخلق  ﴿:فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال ﴾أتاهم إن في صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بال 
﴿من خلق الدجال: قال  ﴾السموات واألرض أكبر من خلق الناس 

2164F

2165﴾«. 
هم اليهود نزلت : قال ﴾الذين يجادلون في آيات هللا  بغير سلطان  ﴿:قوله فياألحبار  عن كعبوأخرج  .944
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)375( 

 

﴿فيما ينتظرونه من أمر الدجال
2165F

2166﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد رد هذا القول اإلمام ،وأنها في اليهود المنتظرين للدجال،ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

﴿غريب، وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، وهللا أعلم وهذا قولقال: ابن كثير رحمه هللا ف
2166F

2167﴾. 
 ويرد سبب النزول هذا أن اآلية مكية ولقاء اليهود كان بالمدينة. :قلت 

﴿وقد أورد اإلمام ابن الجوزي في تفسيره أن هذه اآلية نزلت في قريش
2167F

2168﴾. 
ألن هللا تعالى ذكر قبلها قصة موسى مع ،في اليهود يؤيده السياق قلت: كال المعنيين محتمل من اآلية فكونها نزلت 

 .ال يعنى هذا أنها مدنية فإن اليهود كذلك معنيين في بعض السور المكية لكن،فرعون
 بأنها نزلت في كال الطائفيتن وهللا تعالى أعلم.قال فال مانع أن ي،وكونها في قريش هو المناسب للجو العام للسورة 
 

  تصر لآلية][تفسير مخ
 .أي يخاصمون في اآليات المنزلة ﴾إن الذين يجادلون في آيات هللا  ﴿
 .أي بال برهان وال حجة من هللا ﴾بغير سلطان أتاهم  ﴿
 .يمنعهم من اتباعك واالنقياد إليك،أي ما في قلوبهم إال تكبر وتعاظم ﴾إن في صدورهم إال كبر  ﴿
 .وال بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك،رادهم من إطفاء نور هللاأي ما هم بواصلين إذ م ﴾ما هم ببالغيه  ﴿
العليم ،ألنه هو السميع ألقوالهم،فإن هللا يدفع عنك شرهم،أي فإلتجىء وتحصن بال من كيدهم ﴾فاستعذ بال إنه هو السميع البصير  ﴿

﴿بأحوالهم
2168F

2169﴾. 
 

لَِميَن قُۡل إِنِّي نُِهيُت أَۡن أَۡعبَُد ٱلَِّذيَن تَۡدُعوَن ِمن دُ  ﴿ بِّي َوأُِمۡرُت أَۡن أُۡسلَِم لَِربِّ ٱۡلَعٰ ُت ِمن رَّ ا َجآَءنَِي ٱۡلبَيِّنَٰ ِ لَمَّ  ﴾  ٦٦وِن ٱلَّ
 
 .اآلية – ﴾قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا  ﴿ :قوله تعالى 

د ارجع عما يا محم: قالواأن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة  «:عباس عن ابنوأخرج جويبر  .945
﴾ـ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا  ﴿:فأنزل هللا،وأجدادكتقول وعليك بدين آبائك 

 ﴾2169F2170﴿.»اآلية
 

 [تعليق]
أن يجيب على أبي جهل وغيره ممن  �وفيه أن هللا تعالى أمر نبيه ،أورد المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه السورة 

ة ربه بعد أن جاءه الحق الواضح من هللا تعالى. وهذا األثر وإن كان ضعيف اإلسناد فهو أمر من هللا عن عباد �حاول إثناء النبي 
 لنبيه بأن يعلنها عامة لكل الكفار بما فيهم المذكورين في األثر وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

نهاني أن أعبد هذه اآللهة التي تعبدونها ،ن ربي العظيم الجليلأي قل يا محمد إ ﴾قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا  ﴿
بعد ظهور ،حيث استمروا على عبادة غير هللا،زجرا لهم،أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك :الصاويقال ،من األوثان واألصنام
 .األدلة العقلية والنقلية

والبينات هي أن إله  :الرازيقال الدالة على وحدانيته ،ت من عندهأي حين جاءتني اآليات الواضحا ﴾لما جاءني البينات من ربي  ﴿
وأن جعل الحجارة المنحوتة ،وصريح العقل يشهد بأن العبادة ال تليق إال به،العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجالل والعظمة

 مستنكر في بديهة العقل،شركاء له في المعبودية،واألخشاب المصورة
﴿وأطهر نفسي من عبادة غيره ،وأن أخلص له ديني،أي وأمرت أن أذل وأخضع ل وحده ﴾ب العالمين وأمرت أن أسلم لر ﴿

2170F

2171﴾. 
 انتهت سورة غافر

 
 

لَت  ۡ◌ ُسوَرةُ فُصِّ
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)376( 
ِكن ظَنَنتُۡم أَنَّ  ﴿ ُرُكۡم َوَال ُجلُوُدُكۡم َولَٰ ا َوَما ُكنتُۡم تَۡستَتُِروَن أَن يَۡشهََد َعلَۡيُكۡم َسۡمُعُكۡم َوَالٓ أَۡبَصٰ مَّ َ َال يَۡعلَُم َكثِيٗرا مِّ  ٱلَّ

 ﴾۲۲تَۡعَملُوَن 
 

 .اآلية – ﴾وما كنتم تستترون أن يشهد ﴿ :قوله تعالى
اختصم عند البيت ثالثة نفر  «قال مسعود  عن ابنأخرج الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم  .946

اآلخر يسمع إن جهرنا : قالأحدهم أترون هللا يسمع ما نقول؟ ف: قالف،ثقفيان وقرشي أوقرشيان وثقفي 
وما كنتم  ﴿:فأنزل هللا،إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا :اآلخرقال و،وال يسمع إن أخفينا

﴿ـ آلية﴾تستترون 
2171F

2172﴾«. 
 

 [تعليق]
﴿هذه السورة الكريمة مكية في قول جميع أهل التفسير  

2172F

وهي تتناول جوانب العقيدة  ،﴾2173
 وهي األهداف األساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان اإليمان..بعث والجزاءال،الرسالة،الوحدانية:اإلسالمية

وقد ذكر المؤلف رحمه هللا األثر الذي أورده أصحاب الصحيح وهو أثر مقطوع بصحته وقد ذكره كل أهل التفسير عند  
 تفسير هذه اآلية.

 سبيل الجهل وهللا تعالى أعلم. وفيه أن هؤالء كانوا يقولون ذلك على سبيل االستهزاء ال علي 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
حين ،أي وما كنتم تستخفون من هؤالء الشهود في الدنيا ﴾وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبصاركم وال جلودكم  ﴿

إرتكاب الفواحش مخافة عند ،أي كنتم تستترون عن الناس :البيضاويقال ألنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم ،مباشرتكم الفواحش
وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أال يمر عليه حال إال وعليه ! فما استخفيتم منها ؟وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم،الفضيحة

 .رقيب
ذلك اجترأتم على ول،أي ولكن ظننتم أن هللا تعالى ال يعلم كثيرا من القبائح المخفية ﴾ولكن ظننتم أن هللا ال يعلم كثيرا مما تعملون  ﴿

﴿المعاصي واآلثام
2173F

2174﴾. 
 

تِنَا َال يَۡخفَۡوَن َعلَۡينَآۗ أَفََمن يُۡلقَٰى فِي ٱلنَّاِر َخۡيٌر أَم مَّن يَۡأتِيٓ  ﴿ َمِةو ٱۡعَملُوْا َما إِنَّ ٱلَِّذيَن يُۡلِحُدوَن فِٓي َءايَٰ  َءاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلقِيَٰ
 ﴾   ٤۰ِشۡئتُۡم إِنَّهُۥ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٌر 

 
 اآلية. – ﴾إن الذين يلحدون في آياتنا ﴿ :قوله تعالى

أفمن يلقى  ﴿:نزلت هذه اآلية في أبي جهل وعمار بن ياسر «قال: وأخرج ابن المنذرعنبشير بن فتح  .947
﴿من يأتي آمنا يوم القيامة أم في النار خير 

2174F

2175﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ية، واألثر يدل على طائفتين فطائفة الحق أهل الجنة فهو عمار في سبب نزول هذه اآل ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً  

 وطائفة الباطل أهل النار أبو جهل وأصحابه.،بن ياسر الذي آمن بال عز وجل مع أصحابه
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ال يغيب أمرهم عنا ،نكار لهابالتحريف والتكذيب واإل،أي إن الذين يطعنون في آياتنا ﴾إن الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون علينا  ﴿

 .هو تبديل الكالم ووضعه في غير موضعه :ابن عباسقال اإللحاد الكفر والعناد  :قتادةقال وفيه وعيد وتهديد ،فنحن لهم بالمرصاد
ة آمنا من من يكون في الجن أم أفضل ،أى أفمن يطرح في جهنم مع الخوف ﴾من يأتي آمنا يوم القيامة  أم أفمن يلقى في النار خير  ﴿

وإن المؤمنين بآيات هللا يكونون ،والغرض التنبيه على أن الملحدين في آيات هللا يلقون في النار :الرازيقال  ؟عذاب هللا يوم القيامة
﴿وشتان ما بينهما،آمنين يوم القيامة

2175F

2176﴾. 
تُ  ﴿ لَۡت َءايَٰ ا لَّقَالُوْا لَۡوَال فُصِّ هُ قُۡرَءانًا أَۡعَجِميّٗ ۗ قُۡل هَُو لِلَِّذيَن َءاَمنُوْا هُٗدى َوِشفَاٞٓءو َوٱلَِّذيَن هُۥٓۖ َءا۬ َولَۡو َجَعۡلنَٰ ۡعَجِمّيٞ َوَعَربِّيٞ

َكاِنۢ بَِعيٖد  ىو َال يُۡؤِمنُوَن فِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر َوهَُو َعلَۡيِهۡم َعمً  ٓئَِك يُنَاَدۡوَن ِمن مَّ  ﴾  ٤٤أُْولَٰ
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 .اآلية – ﴾ولو جعلناه قرءانا أعجمياً  ﴿ :قوله تعالى
 ﴿:قريش لوال أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً،  فأنزل هللاقالت  :«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج ابن جرير  .948

﴿وأنزل هللا بعد هذه اآلية فيه بكل لسان ﴾ـ اآليةلوال فصلت آياته  قالوال
2176F

2177﴾«. 
 .ابن جرير: والقراءة على هذا أعجمي بال استفهامقال 

 [تعليق]
بأن يكون القرآن منه عربي  �مه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية، وهو سؤال الكفار النبي ذكر المؤلف رح 

 ومنه أعجمي.
كان يدخل على يسار غالم ،وذلك إّن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلم: قالوقد أجرج اإلمام الثعلبي سبباً آخر لهذه اآلية ف 

فأخذه سيده عامر بن ،إنّما يعلّمه يسار :المشركونقال ف،]أبا فكيهة[نى ابن الحضرمي وكان يهوديا أعجميّا ويك
﴿هو يعلمني. فأنزل ّهللا تعالى هذه اآلية :يسارقال إنّك تعلم محمدا. ف: قالو،وضربه،الحضرمي

2177F

2178﴾. 
الذين يلحدون  لسان،ولقد نعلم إنهم ليقولون إنما يعلمه بشر ﴿وهذا السبب قريب مما تقدم في سورة النحل في قوله تعالى  

 .وهللا تعالى أعلم] 103النحل [ ﴾ إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
 [تفسير مختصر لآلية]

 .أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم ﴾ولو جعلناه قرآنا أعجميا  ﴿
 .؟وهال نزل بلغتنا،هال بينت آياته بلسان نفهمه:المشركونقال أي ل﴾لوال فصلت آياته  قالوال ﴿
  .؟استفهام إنكاري أي أقرآن أعجمى ونبى عربي  ﴾ى وعربى أأعجم ﴿
وشفاء لهم من الجهل والشك ،إن هذا القرآن هدى للمؤمنين من الضاللة :أي قل لهم يا محمد ﴾قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  ﴿

 .والريب
 .ولذلك تواصوا باللغو فيه،عن سماعه في آذانهم صمم،أي والذين ال يصدقون بهذا القرآن ﴾والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر  ﴿
وننزل من القرآن ما هو  ﴿كقوله تعالى ،هو شقاء وتعاسة على الكافرين،أي وكما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين ﴾وهو عليهم عمى  ﴿

هاد إلى ،اهينهوسطوع بر،إن القرآن لوضوح آياته :في حاشية البيضاوىقال  ﴾وال يزيد الظالمين إال خسارا ،شفاء ورحمة للمؤمنين
فإرتيابه إنما نشأ عن توغله في ،ومن إرتاب فيه ولم يؤمن به،والكفر واإلرتياب،وشفاء من داء الجهل،ومزيل لريب الشك،الحق

 .وتقاعده عن تفقد ما يسعده وينجيه،إتباع الشهوات
وهذا على ،ه ال يسمع وال يفهم ما ينادى بهفإن،كمن ينادى من مكان بعيد،الكافرون بالقرآن أولئكأي  ﴾ينادون من مكان بعيد  أولئك ﴿

﴿يريد مثل البهيمة التي ال تفهم إال دعاء ونداء :ابن عباسقال سبيل التمثيل 
2178F

2179﴾. 
 انتهت سورة فصلت

 
 

وَرىٰ   ُسوَرةُ الشُّ
 
 

تُهُۡم َداِحَضةٌ ِعنَد رَ  ﴿ ِ ِمۢن بَۡعِد َما ٱۡستُِجيَب لَهُۥ ُحجَّ وَن فِي ٱلَّ  ﴾  ۱٦ بِِّهۡم َوَعلَۡيِهۡم َغَضٞب َولَهُۡم َعَذاٞب َشِديدٌ َوٱلَِّذيَن يَُحآجُّ
 

 اآلية. – ﴾والذين يحاجون في هللا من بعد ما استجيب له ﴿ :قوله تعالى
المشركون بمكة لمن قال  ﴾إذا جاء نصر هللا والفتح  ﴿:لما نزلت «: قال عن عكرمةأخرج ابن المنذر  .949

فأخرجوا من بين أظهرنا فعالم تقيمون ،ي دين هللا أفواجاقد دخل الناس ف :بين أظهرهم من المؤمنين
﴿﴾ـ اآليةوالذين يحاجون في هللا من بعد ما أستجيب له  ﴿:فنزلت ؟بين أظهرنا

2179F

2180﴾«. 
هم اليهود والنصارى :«قال . ﴾ـ اآليةوالذين يحاجون  ﴿:في قوله قتادةعن وأخرج عبد الرزاق  [ك] .950

﴿يكم ونحن خير منكمكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نب: قالوا
2180F

2181﴾.” 
 

 [تعليق]
لكن قد جاء فيها بعض ،سورة الشورى من السورة المكية والتي تهتم بترسيخ العقائد وإقامة الحجو على واحدانية هللا 

 .اآليات المدنية
زلت إال أربع آيات منها أن :ابن عباس وقتادةقال مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. و:اإلمام القرطبيقال  

ةَ فِي اْلقُْربَى﴿ :بالمدينة ﴿إلى آخرها. وهي ثالث وخمسون آية ﴾ قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ
2181F

2182﴾. 
 .﴾وأمرههم شورى بينهم ﴿وسميت الشوري لقول هللا تعالى  

_______________ 
 مرسل ضعيف 127/24تفسير الطبري  )2177(
 )298/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2178( 
 )168/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2179( 
 مرسل. )2180(
 مرسل في إسناده ضعف 190/3تفسير الصنعاني  )2181(
 )1/ 16تفسير القرطبي ـ  ()2182( 



)378( 
 وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين بسببين مختلفين للنزول. 
وهذا السبب يدل ،لماذا تقيمون بيننا :بعد نزول سورة النصر �ب قولهم لألصحاب النبي األول في قريش وذلك بسب 

 على أن اآلية مدنية.
النهي  �في اليهود وادعائهم أن نبيهم أفضل من نبي اإلسالم وكتابه خير من كتاب اإلسالم وقد جاء عن النبي  :والثاني 

 عن التخيير بين األنبياء.
فيبقي معنى اآلية ذماً ألقوام يحاجون ويجادلون في هللا عز وجل يعنى في توحيده فتشمل كل من قلت:كال األثرين مرسل  

 ذكر وهللا تعالى أعلم.
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 .أي يخاصمون في دينه لصد الناس عن اإليمان ﴾والذين يحاجون في هللا  ﴿
 ..ا في دينهودخلو،أي من بعد ما استجاب الناس له ﴾من بعد ما استجيب له  ﴿
نزلت في طائفة من " بني إسرائيل " همت برد  :ابن عباسقال ،أي حجتهم باطلة ال ثبوت لها عند هللا ﴾حجتهم داحضة عند ربهم  ﴿

 ومحاجتهم بالباطل،الناس عن اإلسالم وإضاللهم
﴿وعذاب شديد في اآلخرة،أي وعليهم غضب عظيم في الدنيا ﴾وعليهم غضب ولهم عذاب شديد  ﴿

2182F

2183﴾. 
 

ٓ أَسۡ  ﴿ ِتۗ قُل الَّ لَِحٰ ُ ِعبَاَدهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّٰ ُر ٱلَّ لَِك ٱلَِّذي يُبَشِّ لُُكۡم َعلَۡيِه أَۡجًرا إِالَّ ٱۡلَمَودَّةَ فِي ٱۡلقُۡربَٰىۗ َوَمن  ٴَ َذٰ
َ َغفُوٞر َشُكورٌ   ﴾  ۲۳ يَۡقتَِرۡف َحَسنَٗة نَِّزۡد لَهُۥ فِيهَا ُحۡسنًاو إِنَّ ٱلَّ

 
 اآلية. – ﴾ذلك الذي يبشر هللا عباده ﴿ :قوله تعالى

 �األنصار: لو جمعنا لرسول هللا قالت  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الطبراني بسند ضعيف  .951
أهل  هذا ليقاتل عنقال إنما :بعضهمقال ف ﴾قل ال أسألكم عليه  أجرا إال المودة في القربى ﴿:فأنزل هللا،ماالً 

 وهو الذي يقبل التوبة عن ﴿:إلى قوله ﴾يقولون افترى على هللا  كذبا  أم  ﴿:نزل هللافأ،بيته وينصرهم
 .»﴾2183F2184﴿﴾ويزيدهم من فضله ﴿:فعرض لهم التوبة إلى قوله﴾عباده 

 
 [تعليق]

كم فكون ألن األنصار كانوا في المدينة لكن األثر قد ح،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً وهو يدل على كون اآلية مدنية 
 وقد جاء في سبب نزولها سببان آخران غير ما ذكره المؤلف..قالوهو كما ،عليه المؤلف رحمه هللا بالضعف

يسأل على ما  �بعضهم لبعض: أترون محمدا قال فأخرج اإلمام الواحدي عن قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم، ف 
﴿يتعاطاه أجرا، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية

2184F

2185﴾. 
 وكونها مكية وهللا أعلم. وهو األليق بسياق اآليات،بعض أهل التفسير هذا السببوقدر رحو  
وكان المشركون يؤذون رسول هللا  ،نزلت هذه اآلية بمكة«:قالعن ابن عباس رضي هللا عنهما :وأخرج ابن أبي حاتم 

عوضا من الدنيا اال المودة في القربى اال الحفظ  قل لهم يا محمد ال اسالكم عليه يعني على ما ادعوكم اليه اجرا :فأنزل هللا تعالى  �
في قرابته فلما هاجر إلى المدينة احب ان يلحقه باخوته من االنبياء عليهم   �المودة انما هي لرسول هللا  : قال،لي في قرابتي فيكم

نوح عليه السالم وما : قالكما ،خرةال اسالكم عليه اجرا فهو لكم ان اجري اال على هللا يعني ثوابه وكرامته في اال: قالالسالم ف
فرده   �هود وصالح وشعيب لم يستثنوا اجراً كما استثني النبي  قال اسالكم عليه من اجر ان اجري اال على رب العالمين وكما 

﴿عليهم وهي منسوخة 
2185F

2186﴾.«. 
ن أترون أن محمدا يأخذ أجرا فقول المشركي �وهذا األثر ليس مخالفاً للذي قبله فإن الذي قبله نوع إيذاء للنبي  :قلت 

 غير أن األخر أعم من هذا.،�إيذاء له ،على ما يتعاطاه
فلما كّذبوه ،لم يكن بطن من بطون قريش إّال وبين رسول ّهللا وبينهم قرابة: قال،وأخرج اإلمام الثعلبي عن ابن عباس 

ةَ فِي اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْيِه أَجْ ﴿،أنزل ّهللا تعالى،وأبوا أن يبايعوه قال ف،يعني أن تحفظوني وتوّدوني وتصلوا رحمي ﴾راً إِالَّ اْلَمَودَّ
﴿فإنّكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني،فاحفظوا قرابتي فيكم وال تؤذوني،إذا أبيتم أن تبايعوني« :رسول ّهللا 

2186F

2187﴾.«. 
 إال المودة في القربي على خمسة أقوال. واختلف أهل التفسير في قوله،�لقربي النبي  ضيلةف اقلت: وهذه اآلية فيه 
وني لقرابتي منكم :أن معنى الكالم:أحدها  ولم  :ابن عباسقال .ومجاهد في األكثرين،وعكرمة،ابن عباسقاله ،إالّ أن تََودُّ

 .فيهم قرابة �يكن بطٌن من بطون قريش إالّ ولرسول هللا 
وا قرابتي ﴾أن  ﴿إالّ  :والثاني علّي وفاطمة  :أحدهما :ثم في المراد بقرابته قوالن.والسدي،وسعيد بن جبير،لحسينعلّي بن اقاله ،تََودُّ
وهم بنو هاشم وبنو ،أنهم الذين تَْحُرم عليهم الصدقة ويُْقَسم فيهم الُخُمس :والثاني. �وقد رووه مرفوعاً إلى رسول هللا ،وولدها
 .المطَّلِب

_______________ 
 )175/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2183( 
 )وفي إسناده أبو اليقظان ضعيف. 5758ح( 49/6)المعجم األوسط 12384ح( 33/12المعجم الكبير  )2184(
 )251أسباب النزول للواحدي ( )2185( 
 )3275/ 10أبى حاتم ـ  ( تفسير ابن)2186( 
 )310/ 8الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2187( 



)379( 

 

بكم إليه من العمل الصالحأن المعنى إالّ أن تََودَّدوا إلى هللا ت :والثالث  .الحسن وقتادةقاله ،عالى فيما يقرِّ
ون قرابتَكم،إالّ أن تََودُّوني :والرابع  .ابن زيدقاله ،كما تََودُّ

وا قرابتَكم وتِصلوا أرحاَمكم :والخامس ﴿اإلمام ابن الجوزيقاله .أصح :واألول.حكاه الماوردي،إالّ أن تََودُّ
2187F

2188﴾. 
لإلسالم آذوه وعصوه وادعوا أنه يريد أن يأخذ أجراً  قريشاً لما دعا  �أن النبي  ألقوالقلت: والذي يترجح من هذه ا 

حاله كحال من سبقه من األنبياء ال يأخذون أجراً على دعوتهم إلى هللا  �على ما يدعو إليه من اإليمان، فنزلت اآلية مبينة أن النبي 
يهم قرابة فنزلت اآلية حاثة على مودة قرابته من بطون قريش وهللا تعالى ولما كانت لم يكن مبطن من بطون قريش إال وله ف،تعالى
 أعلم.

 
  [تفسير مختصر لآلية]

إال أن ،أنا ال أسألكم على تبليغ الرسالة شيئا من األجر والمال :أي قل لهم يا محمد ﴾قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى  ﴿
وإنما أطلب أن ،أي ال أسألكم على هذا البالغ والنصح ماال :ابن كثيرقال بلغ رسالة ربي حتى أ،تحفظوا حق القربى وال تؤذوني
يقول إال أن تصلوآ ما بيني وبينكم من  :آبن عباسقال فال تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة ،تذروني حتى أبلغ رساالت ربي

 .وتوذوني في نفسي لقرابتى منكم،القرابة
 .أي ومن يكتسب ويفعل طاعة من الطاعات نضاعف له ثوابها ﴾له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد  ﴿
ويكثر ،ولهذا ينفر الكثير من السيئات،ال يضيع عنده عمل العامل،أي غفور للذنوب شاكر اإلحسان المحسن ﴾إن هللا غفور شكور  ﴿

﴿القليل من الحسنات
2188F

2189﴾. 
ۡزَق لِِعبَاِدهِۦ لَبَ  ﴿ ُ ٱلرِّ ا يََشآُءو إِنَّهُۥ بِِعبَاِدهِۦ َخبِيُرۢ بَِصيٞر َولَۡو بََسطَ ٱلَّ ُل بِقََدٖر مَّ ِكن يُنَزِّ  ﴾  ۲۷َغۡوْا فِي ٱۡألَۡرِض َولَٰ

 
 اآلية. – ﴾ولو بسط هللا الرزق لعباده ﴿ :قوله تعالى

ولو بسط هللا  الرزق  ﴿:نزلت هذه اآلية في أصحاب الصفة «: قال عن عليوأخرج الحاكم وصححه  .952
﴿لو أن لنا فتمنوا الدنيا: قالواوذلك أنهم  ﴾ األرضا في لعباده لبغو

2189F

2190﴾«. 
﴿و بن حريث مثلهعن عمر وأخرج الطبراني  .953

2190F

2191﴾«. 
 

 [تعليق]
 ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً وشاهداً له في سبب نزول هذا اآلية وهو أثر صحيح اإلسناد وهو يدل على أن اآلية مدنية. 
فينا نزلت هذه اآلية وذلك إنّا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني  :تخباب بن األرقال :اإلمام الثعلبيقال  

ُ أي وسع الرزق لعباده،القينقاع ﴿فتمنيناها فأنزل ّهللا تعالى َولَْو بََسطَ هللاَّ
2191F

2192﴾. 
من تمنى الدنيا وزينتها، فكم موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في  �قلت: اآلية إخبار تحذير لصحابه النبي  

فاليهود ونحوهم وإن كانوا أعطوا في الدنيا سعة الرزق فإنما هو البتالئهم بها وبتعجيل حسناتهم فيها، فال ينبغي لعاقل أن ،اآلخرة
 .يتمنى الفاني على الباقي

ولكني أخشى علكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان ،" فوهللا ما الفقر أخشى عليكم :�النبي قال وقد  
﴿وتهلككم كما أهلكتهم"،وها كما تنافسوهافتنافس،قبلكم

2192F

2193﴾. 
 واآلية وإن كان هذا هو سبب نزولها ولكنها تشملهم وتشمل غيرهم وهللا تعالى أعلم. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 بالمعاصى،األرضلطغوا وبغوا وأفسدوا في ،أي ولو وسع هللا الرزق على عباده ﴾ األرضولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا في  ﴿

أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من  :ابن كثيرقال ،ألن الغنى يوجب الطغيان،واآلثام
 .خير العيش ما ال يلهيك وال يطغيك :قتادةقال و،أشرا وبطرا،بعضهم على بعض

إن «كما جاء فى الحديث القدسي ،كمة والمصلحةبما تقتضيه الح،أي ولكنه تعالى ينزل أرزاق العباد ﴾ولكن ينزل بقدر ما يشاء  ﴿
ولو أغنيته ألفسدت عليه ،وإن من عبادي من ال يصلحه إال الفقر،من عبادي من ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته ألفسدت عليه دينه

 »دينه 
﴿الحكمة الربانيةحسبما تقتضيه ،ويبسط ويقبض،فيعطي ويمنع،أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم ﴾إنه بعباده خبير بصير  ﴿

2193F

2194﴾. 
 انتهت سورة الشورى

 

_______________ 
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)380( 
 

خر  فِ ُسوَرةُ الزُّ
 
 

ثًاو أََشِهُدوْا َخۡلقَهُۡمو َستُۡكتَُب  ﴿ ِن إِنَٰ ۡحَمٰ ُد ٱلرَّ ٓئَِكةَ ٱلَِّذيَن هُۡم ِعبَٰ  َوَجَعلُوْا ٱۡلَملَٰ
َدتُهُۡم َويُسۡ   ﴾ ۱۹لُوَن  ٴَ َشهَٰ

 
 اآلية – ﴾نوجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحم ﴿ :قوله تعالى

إن هللا  صاهر الجن فخرجت من :ناس من المنافقينقال  :«قال  عن قتادةأخرج ابن المنذر  [ك] .954
﴿وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ﴿:فنزل فيهم،بينهم المالئكة

2194F

2195﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
هي مدنية وهي قوله تعالى قال حدة فسورة الزخرف مكية باإلجماع على ما نقله اإلمام القرطبي وخالف مقاتل في آية وا 
2195F﴿ ﴾ َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن ُرُسلِنَا﴿

2196﴾ . 
 وهللا تعالى أعلم.قال قلت: وليس هناك وجه من حيث السياق يؤيد ما  
 .وقد تحدثت اآلية عن نفس الموضوع الذي تحدثت عنه السورة المكية 
وجعلوا بينه  ﴿حداً عند سبب نزول هذا اآلية وقد تقدم نحوه عند سبب نزول قوله تعالى وقد ذكرالمؤلف رحمه هللا أثرأ وا 

 سورة الصافات ﴾ وبين الجنة نسباً 
 قلت وذكر المنافقين في األثر يدل على أن اآلية مدنية وليس كذلك فاآلية مكية بإجماع. 
فما يُدريكم أنها إِناث «  : �النبيُّ قال ف.﴾ال ﴿: قالواعن ذلك ف ُسئلوا،؟﴾أَِشهدوا َخْلقَهم َ﴿هللا عز وجل قال لّما : مقاتلقال  
﴿عنها في اآلخرة﴾ستُْكتَُب شهادتُهم ويُسأَلُونَ  ﴿ :هللاقال ف،سمعنا من آبائنا ونحن نَشهد أنهم لم يَكذبوا: قالوا؟ ف»

2196F

2197﴾. 
وذلك موافق ،لكفر أن جعلوا مالئكة إناثاً فال سبحانه يتهكم على أهل ا،قلت: وهذا أرجح مما ذكره المؤلف فإن اآلية مكية 

 لعقائد الملل الكافرة وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
الذين هم  -أى وأعتقد كفار العرب بأن المالئكة ،كفر أخر تضمنه قولهم الشنيع ﴾وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا  ﴿

 .اث وحكموا عليهم بذلكأنهم إن -أكمل العباد وأكرمهم على هللا 
 .وهذا تجهيل وتهكم بهم ؟أى أحضروا وقت خلق هللا لهم حتى عرفوا أنهم إناث ﴾اشهدوا خلقهم  ﴿
وهو وعيد ،ويسألون عنها يوم القيامة،في ديوان أعمالهم،سنأمر المالئكة بكتابة شهادتهم الكاذبة أى﴾ستكتب شهادتهم ويسألون  ﴿

أنهم نسبوا  :الثاني،أنهم نسبوا إلى هللا الولد :األول :حكى تعالى عن كفار العرب ثالثة أقوال شنيعة :المفسرونقال شديد مع التهديد 
فكذبهم القرآن الكريم في تلك ،أنهم حكموا على المالئكة المكرمين باألنوثة بال دليل وال برهان :الثالث،إليه البنات دون البنين

﴿ذلك برضى هللاثم زادوا ضالال وبهتانا فزعموا أن ،األقوال
2197F

2198﴾. 
 

َن ٱۡلقَۡريَتَۡيِن َعِظيٍم  ﴿ َذا ٱۡلقُۡرَءاُن َعلَٰى َرُجٖل مِّ َل هَٰ  ﴾  ۳۱َوقَالُوْا لَۡوَال نُزِّ
 

 .ـ اآليتين﴿لوال نزل  قالواو ﴿:وتقدم في سورة يونس سبب قوله
حقا أنزل علي هذا لو كان ما يقول محمد :الوليد بن المغيرةقال  :«قال  عن قتادةوأخرج ابن المنذر  ]ك[ .955

﴿فنزلت ،على ابن مسعود الثقفي أوالقرآن 
2198F

2199﴾«. 
 

 [تعليق]
م�ن  أولم�ا بع�ث هللا  محم�داً رس�وال أنك�رت الع�رب ذل�ك  :«: قالعباس  عن ابنذكر المؤلف رحمه هللا في سورة يونس  

وم�ا أرس�لنا م�ن قبل�ك إال  ﴿:وأن�زل ﴾�ـ اآلي�ةأكان للناس عجب�ا  ﴿:فأنزل هللا،هللا أعظم من أن يكون رسوله بشراقالوا: ف،أنكر ذلك منهم
لوال أنزل ه�ذا الق�رآن عل�ى رج�ل م�ن ،وإذا كان بشرا فغير محمد كان أحق بالرسالة: قالوافلما كرر هللا عليهم الحجو ،﴾ـ اآليةرجاالً 

 ﴿:فأنزل ردا عليهم،ائفأشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من الط :يقولون،القريتين عظيم
﴿﴾ـ اآليةأهم يقسمون رحمة ربك 

2199F

2200﴾.” 

_______________ 
 مرسل. )2195(
 )61/ 16تفسير القرطبي ـ  ()2196( 
 )187/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2197( 
 )186/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2198( 
 مرسل. )2199(
 وإسناده منقطع وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 66/25تفسير الطبري  )2200(



)381( 

 

 والجماعة.،ابن عباسقاله .تين مكة والطائفيقلت: ذكر اإلمام ابن الجوزي أن المراد بالقر 
 :ففيه قوالن،وأّما عظيم مكَّة،وقد اختلف في عظيم هاتين القرتين من هو 

 والسدي.،قتادةقال وبه  ،ره عن ابن عباسرواه العوفي وغي،الوليد بن المغيرة القرشي :أحدهما
 .وفي عظيم الطائف خمسة أقوال.مجاهدقاله ،ُعتبة بن ربيعة :والثاني
 .رواه العوفي عن ابن عباس،حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي :أحدها

 .رواه الضحاك عن ابن عباس،مسعود بن عمرو بن عبيد هللا :والثاني
 .قتادةقال رواه ليث عن مجاهد وبه ،ود الثقفيأنه أبو مسعود عروة بن مسع :والثالث
 .رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد،أنه  ابن َعْبد ياليل :والرابع

﴿السديقاله ،كنانة بن عبد  بن  عمرو بن عمير الطائفي :والخامس
2200F

2201﴾. 
ذل�ك  ق�الوار لك�ن الكف�ا،الذي هو أعظ�م الع�رب ب�ل أعظ�م ول�د آدم �قلت: وهذا من باب التهكم واالزدراء لشخص النبي  

 على سبيل السخرية وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
عل��ى رج��ل عظ��يم ،ه��ال أن��زل ه��ذا القرآن :المش��ركونق��ال أى و ﴾ل��وال ن��زل ه��ذا الق��رآن عل��ى رج��ل م��ن الف��ريقين عظ��يم  ق��الواو ﴿

﴿كبير
2201F

2202﴾. 
 

ٗنا فَهُوَ  ﴿ ِن نُقَيِّۡض لَهُۥ َشۡيطَٰ ۡحَمٰ  ﴾  ۳٦لَهُۥ قَِريٞن  َوَمن يَۡعُش َعن ِذۡكِر ٱلرَّ
 
 اآلية. – ﴾ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ﴿ :قوله تعالى 

قيضوا لكل رجل من  قالت: قريشاً أن  :«بن عثمان المخزومي  عن محمدوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .956
ني؟ أبو بكر: إالم تدعوقال ف،فأتاه وهو في القوم،فقيضوا ألبي بكر طلحة،أصحاب محمد رجالً يأخذه

بنات قال: وما العزى؟ : قالربنا  : قالوما الالت؟ :أبو بكرقال أدعوك إلى عبادة الالت والعزى، : قال
طلحة ألصحابه: أجيبوا الرجل، فسكت قال ف،فسكت طلحة فلم يجبه ؟فمن أمهم :أبو بكرقال ،هللا

ومن يعش  ﴿:فأنزل هللا،طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللاقال ف،القوم
﴿﴾ـ اآليةعنذكر الرحمن نقيض له شيطانا 

2202F

2203﴾«. 
 

 [تعليق]
يتعامي  أوواآلية إخبار أن من يعمى ،قلت ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذا اآلية. وهو أثر مرسل 

 .فإن هللا تعالى يسلط عليه بعمله شيطاناً يصحبه حيثما حل،عن ذكر هللا
 

 سير مختصر لآلية][تف
 .أى ومن يعرض عن القرآن وعبادة الرحمن ﴾ومن يعش عن ذكر الرحمن  ﴿
 ،ال ينفك عن الوسوسة له واإلغواء،أى نهيء ونيسر له شيطانا ﴾نقيض له شيطانا  ﴿

  .﴾ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا  ﴿ كقوله تعالى
﴿حب له ال يفارقهأى فهو مالزم ومصا ﴾فهو له قرين  ﴿

2203F

2204﴾. 
  

وَن  ﴿ ا ُضِرَب ٱۡبُن َمۡريََم َمثًَال إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنهُ يَِصدُّ  ﴾  ٥۷َولَمَّ
 

 اآلية. – ﴾ولما ضرب ابن مريم مثالً  ﴿قوله تعالى:  
إنه ليس  :«لقريش قال  �أن رسول هللا  :«عباس  عن ابنوأخرج أحمد بسند صحيح والطبراني  .957

ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صالحاً وقد ُعبد من دون : قالواف  .»يه خيرأحد يعبد من دون هللا ف
﴿﴾ـ اآليةولما ضرب ابن مريم مثالً  ﴿:،هللا فأنزل هللا

2204F

2205﴾«. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح اإلسناد وهو قول أكثر أهل التفسير أن هذه  

_______________ 
 )311/ 7زاد المسير ()2201( 
 )188/ 3ر ـ للصابونى (صفوة التفاسي)2202( 
 مرسل. 3282/10تفسير ابن أبي حاتم   )2203(
 )189/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2204( 
) في إسناده عاصم بن بهدلة وباقي إسناده ثقات،وأبو يحيى مولى ابن عقيل ال�راوي ع�ن اب�ن عب�اس اس�مه 727ح( 728/2)مسند الحارث 2921ح( 317/1مسند أحمد    )2205(

 زياد وثقة  



)382( 
﴿في شأن عيسى على نبينا وعليه الصالة والسالم �في ابن الزعبري وهو المجادل للنبي  اآلية نزلت

2205F

2206﴾. 
 ﴾هَُو َما َضَربُوهُ لََك إِال َجَدال بَْل هُْم قَْوٌم َخِصُموَن  أم أَآلِهَتُنَا َخْيٌر وقالوا ﴿وأخرج اإلمام الطبري عن السدّي، في قوله: 

عبد من دون هللا في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وُعزير والمالئكة هؤالء يزعم أن كّل من : قالواخاصموه، ف: قال
﴿فأنزل هللا براءة عيسى: قالقد ُعبدوا من دون هللا، 

2206F

2207﴾. 
فبرأ هللا تعالى ،بأن عيسى وعزير ومن عبد من دون هللا فإنه مع آلهتم في النار �فأراد المشركون أن يحاجوا النبي  

ولذلك فإن هللا تعالى يسأل المعبودات من دون هللا عن عبادة هؤالء إياهم فيتبرؤن ،ب إليهم ألنهم ما رضوا بعبادتهمهؤالء مما نس
 ﴾ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا هللا ربي وربكم ﴿ويقول عيسى عليه السالم ﴾إن كنا عن عبادتهم لغافلين ﴿منهم ويقولون 

 م رضوا بما يقول الواحد منهم وهللا تعالى أعلم.وإضافة القوم هنا من حيث أنه 
 [تفسير مختصر لآلية]

وضرب المثل باآللهة التي عبدت من ،أى ولما ذكر عيسى ابن مريم في القرآن ﴾ولما ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون  ﴿
 .إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصباح،دون هللا

 .فلتكن آلهتنا معه،فإن كان عيسى في النار ؟عيسى أم أى أآلهتنا خير  ﴾هو  م أأآلهتنا خير  قالواو ﴿
 .ال لطلب الحق،هذا القول لك إال على وجه الجدل والمكابرة قالواأى ما  ﴾ما ضربوه لك إال جدال  ﴿
إال على وجه ،هذا المثال أى ما ضربوا لك :في التسهيلقال واللجاج بالباطل ،الخصومة هم قوم شديدأى بل  ﴾بل هم قوم خصون  ﴿

﴿بباطل أوسواء غلبه بحق ،وهو أن يقصد اإلنسان أن يغلب من يناظره،الجدل
2207F

2208﴾. 
هُۡم َونَۡجَوٰٮهُمو بَلَٰى َوُرُسلُنَا لََدۡيِهۡم يَۡكتُبُوَن  ﴿  ﴾۸۰أَۡم يَۡحَسبُوَن أَنَّا َال نَۡسَمُع ِسرَّ

   
 اآلية - ﴾مأم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواه ﴿ :قوله تعالى 

بينا ثالثة بين الكعبة وأستارها قرشيان  :«قال بن كعب القرظي  عن محمدوأخرج ابن جرير  ]گ [ .958
إذا جهرتم سمع وإذا  :آخرقال واحد منهم: ترون هللا يسمع كالمنا؟ ف قالف،ثقفيان وقرشي أووثقفي 

﴿﴾ـ اآليةيحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم  أم  ﴿:فأنزلت،أسررتم لم يسمع
2208F

2209﴾«. 
 [تعليق]

إنما ،وقد صح هذا األثر لكن ليس عند سبب نزول هذه اآلية،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 
 سورة فصلت. ﴾ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبصاركم وال جلودكم ﴿صح عند سبب نزول قوله تعالى 

نزلت مخبرة لكفار قريش بأن هللا تعالى يسمع سرهم ونجواهم فال تخفى عليه منهم وقد تقدم القول في ذلك واآلية  
 .فليحذروا وليرجعوا إلى هللا تعالى،خافية

 [تفسير مختصر لآلية]
 وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي،يظنون أنا ال نسمع ما حدثوا به أنفسهم أم  أي ﴾يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم  أم  ﴿

 .والنجوى ما تكلموا به بينهم،غيره في خفية أوالسر ما يحدث به اإلنسان نفسه  :في التسهيلقال 
روي إنها نزلت في " ،ومالئكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم،أى بلى إنا نسمع سرهم وعالنيتهم ﴾بلى ورسلنا لديهم يكتبون  ﴿

يسمع نجوانا وال يسمع  :اآلخرقال أترى هللا يسمع سرنا ف :األخنسقال األخنس بن شريق " و " األسود بن عبد يغوث " اجتمعا ف
﴿سرنا

2209F

2210﴾. 
 انتهت سورة الزخرف

 
َخانِ   ُسوَرةُ الدُّ

 
 

بِيٖن  ﴿ َمآُء بُِدَخاٖن مُّ  ﴾ ۱۰فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَۡأتِي ٱلسَّ
 

  ﴾فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴿ :قوله تعالى 
دعا عليهم بسنين   �لما استعصوا على النبي  قريشاً إن :«قال سعود م عن ابنأخرج البخاري  [ك] .959

فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة ،فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام،كسني يوسف
فقيل: يا رسول  �فأتى رسول هللا  ﴾فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين  ﴿:فأنزل هللا،الدخان من الجهد

فلما أصابتهم الرفاهية  ﴾إنكم عائدون  ﴿:فاستسقى فسقوا فنزلت،ستسق هللا لمضر فإنها قد هلكتهللا ا
 ﴾2210F2211﴿.»يعني يوم بدر ﴾يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون  ﴿:فأنزل هللا،عادوا إلى حالهم
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)383( 

 

 
 [تعليق]

﴿﴾ إِنَّا َكاِشفُو اْلَعَذاِب قَلِيالً ﴿ :إال قوله تعالى،سورة الدخان مكية باتفاق 
2211F

2212﴾. 
وفيها من الوعد والوعيد وذكر ما أعده ،وهي كذلك في موضوعها ومضمونها نفس موضوع ومضمون السور المكية 

 هللا تعالى للمتقين وما أعده للكافرين.
وقد ذكر المؤلف أثراً مخرج في الصحيح وهو يدل على أن المراد بالدخان ما حدث لقريش عندما أصابها الجوع  

 فكانوا يرون الدخان في السماء من شدة الجهد والعطش.،�عليهم النبي والعطش لما دعا 
 لكن فسر بعض أهل التفسير هذا الدخان بتفسيرين آخرين. 
ويأخذ ،فيأخذ بأنفاس الكفار  ،مروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه دخان يكون قبل يوم القيامة:منهما فاألول 

﴿المؤمنين منه كهيئة الزكام
2212F

 يحذر قومه مما يكون قبل يوم القيامة من العالمات. �ذلك يكون اآلية أمر للنبي  . فعلى﴾2213
كنا : قالعن مسروق،  :فروى اإلمام ابن جرير وهو عند اإلمام البخاري ببعضه.لكن عبد هللا بن مسعود رد هذا القول 

رحمن: إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن يا أبا عبد ال: قالعند عبد هللا بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل ف
يا أيها الناس : قالآية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، فقام عبد هللا وجلس وهو غضبان، ف

 اتقوا هللا، فمن علم شيئا فليقل بما يعلم، ومن ال يعلم فليقل: هللا أعلم.
حدكم أن يقول لما ال يعلم هللا أعلم، وما على أحدكم أن يقول لما ال يعلم: ال أعلم، فإن هللا عّز وجّل يقول عمرو: فإنه أعلم ألقال و

بع "اللهّم سبعا كسقال: لما رأى من الناس إدبارا،  �إن النبّي  ﴾قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكلِّفِيَن  ﴿  �لنبيه محمد 
ت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع، فأتاه  يوسف"، فأخذتهم سنة حصَّ

 ﴿هللا عّز وجلّ قال يا محمد إنك جئت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع هللا لهم، : قالأبو سفيان بن حرب ف
َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن فَاْرتَقِْب يَْوَم تَ   ﴾يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنَّا ُمْنتَقُِموَن  ﴿فُكشف عنهم: قال ﴾إِنَُّكْم َعائُِدوَن  ﴿... إلى قوله﴾أْتِي السَّ

﴿فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الروم وآية الدخان، والبطشة واللزام
2213F

2214﴾. 
وال شك بأن ابن مسعود أعلم بالقرآن وبنزوله من ابن عباس رضي هللا عن ،فرد عبد هللا بن مسعود قول ابن عباس 

ابن عباس روى كذلك عن أبي هريرة قاله لكن بنحو الذي ،الجميع فقد شهد ابن مسعود العهد المكي بينما ابن عباس كان في المهد
﴿وابن عمر وعلى والحسن

2214F

2215﴾. 
﴿كة لما حجبت السماء بالغبرة حكاه الماورديبأن المراد به يوم فتح م :والقول الثالث في الدخان 

2215F

2216﴾. 
 قلت: والقول األول هو األصح وهو المروي في الصحيح ويدل عليه سياق اآليات وهللا تعالى أعلم. 
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 .بين واضح،أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي السماء بدخان كثيف ﴾فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين  ﴿
﴿هذا عذاب أليم :أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان ﴾يغشى الناس هذا عذاب أليم  ﴿

2216F

2217﴾. 
 

قُّوِم  ﴿  ﴾ ٤٤طََعاُم ٱۡألَثِيِم  ٤۳إِنَّ َشَجَرَت ٱلزَّ
 

  ﴾إن شجرة الزقوم طعام اإلثيم ﴿ :قوله تعالى
 :أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول إن :«قال وأخرج سعيد بن منصورعن أبي مالك   [ك] .960

﴿إن شجرة الزقوم طعام األثيم ﴿:فنزلت،الذي يعدكم به محمدتزقموا فهذا الزقوم 
2217F

2218﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد تقدم القول في  سورة ،وهو مرسل صحيح اإلسناد،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذا اآلية 

 .﴾شجرة الزقوم أم أذلك خير نزال  ﴿الصافات عند ذكر قوله تعالى 
  .والمستهزئين بآيات القرءان �فاألية نزلت وعيد ألبي جهل وأمثاله من مكذبي النبي  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ليس له ،طعام كل فاجر،التي تنبت في أصل الجحيم -شجرة الزقوم  -أي إن هذه الشجرة الخبيثة  ﴾إن شجرت الزقوم طعام األثيم  ﴿

 .وفسر بالمشرك،األليم صفة مبالغة وهو الكثير اآلثام :أبو حيانقال رها طعام غي
فهو يجرجر في ،كالنحاس المذاب الذي تناهى حره،أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها اإلنسان ﴾كالمهل يغلي فى البطون  ﴿

___________________ 
 5/ 1008الواردة في الفتن 
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)384( 
 .البطن

وسماها الشجرة ،زقوم هي الشجرة التي خلقها هللا فى جهنموشجرة ال :القرطبيقال أي كغليان الماء الشديد الحرارة  ﴾كغلي الحميم  ﴿
وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم ،فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار،فإذا جاع أهل النار ألجئوا إليها فأكلوا منها،الملعونة

يعدنا محمد أن في جهنم  :أنه كان يقولوذلك ،الفاجر ذو اإلثم وهو " أبو جهل " :والمراد باألثيم،بالمهل وهو النحاس المذاب
﴿سخرية واستهزاء بكالم هللا،تزقموا :ثم يأتي بالزبد والتمر يقول ألصحابه،وإنما هو الثريد بالزبد والتمر،الزقوم

2218F

2219﴾. 
 

 ﴾ ٤۹ُذۡق إِنََّك أَنَت ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَكِريُم  ﴿
 

  ﴾ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴿ :قوله تعالى 
إن هللا أمرني أن : «قالأبا جهل ف �لقي رسول هللا  «: قال عن عكرمةازيه وأخرج األموي في مغ .961

ما تستطيع لي أنت وال صاحبك : قالفنزع ثوبه من يده فقال «أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 
 ،فقتله هللا يوم بدر وأذله وعيره بكلمته،لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم،من شيء
 .» ﴾2219F2220﴿﴾ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴿:ونزل فيه

﴿وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .962
2220F

2221﴾. 
 

 [تعليق]
 :لهقال جزاًء وافاقاً الستهزاءه بالقرآن وبمن أنزل عليه في،ذكر المؤلف أثراً واحداً في كون هذه اآلية نزلت في أبي جهل 

وهم ال  ﴾إنك ألنت الحليم الرشيد  ﴿ذا كنحو قول قوم شعيب له وه  ﴾ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴿على سبيل السخرية والتهكم 
 ألبي جهل ومن كان على شاكلته زيادة على عذابهم الحسي فهذا عذاب معنوي نسأل هللا العافيه.قال في،يقصدون إال التهكم والسخرية

 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
﴿ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم :ء واإلهانةله على سبيل االستهزاقال أي ي ﴾ذق إنك أنت العزيز الكريم  ﴿

2221F

2222﴾. 
 انتهت سورة الدخان

 
 ُسوَرةُ الَجاثِيةِ 

 
ُ َعلَٰى ِعۡلٖم َوَختََم َعلَٰى َسۡمِعهِۦ َوقَۡلبِهِۦ َوَجعَ  ﴿ هَهُۥ هََوٰٮهُ َوأََضلَّهُ ٱلَّ َوٗة فََمن أَفََرَءۡيَت َمِن ٱتََّخَذ إِلَٰ َل َعلَٰى بََصِرهِۦ ِغَشٰ

ِو أَفََال تََذكَُّروَن يَ   ﴾۲۳ۡهِديِه ِمۢن بَۡعِد ٱلَّ
 

 اآلية. – ﴾أفرءيت من اتخذ إلهه هواه  ﴿ :قوله تعالى
كانت قريش تعبد الحجر حينا من  :«قال أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن جبير   [ك] .963

أفرأيت من اتخذ إلهه  ﴿:فأنزل هللا،فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا األول وعبدوا اآلخر،الدهر
﴿هواه

2222F

2223﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وذلك أن اآلمم تجثو يوم القيامة  ﴾ وترى كل أمة جاثية ﴿وسميت بالجاثية لقوله تعالى ،سورة الجاثية من السور المكية 

 على ركبها من أهول وفزع يوم القيامة منتظرين الفصل من هللا تعالى.
 .في المدينة بسبب عمر بن الخطاب رضي هللا عنهوقد اختلف في آية واحدة منها فقيل نزلت  
نزلت بالمدينة في عمر  ﴾14 :الجاثية﴿ ﴾ قُْل لِلَِّذيَن آَمنُوا يَْغفُِروا لِلَِّذيَن ال يَْرُجوَن أَيَّاَم هللاَّ ﴿اإلمام القرطبي قوله تعالى  قال  

شتمه ،إنها نزلت في عمر رضي هللا عنه :عباس المهدوي والنحاس عن ابنقال بن الخطاب رضي هللا عنه ؛ ذكره الماوردي. و
 ﴾ قُْل لِلَِّذيَن آَمنُوا يَْغفُِروا لِلَِّذيَن ال يَْرُجوَن أَيَّاَم هللاَّ ﴿ :فأنزل هللا عز وجل،رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة. فأراد أن يبطش به

. فالسورة كلها مكية على هذا من غير خالف. ]5 :التوبة[ ﴾ ْدتُُموهُمْ فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوجَ ﴿ :ثم نسخت بقوله ]14 :الجاثية[
﴿وهي سبع وثالثون آية

2223F

2224﴾. 

_______________ 
 )202/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2219( 
 مرسل. )2220(
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 )156/ 16القرطبي ـ  (تفسير )2224( 



)385( 

 

 ىان بالهوفتكون اآلية نزلت في عبادة قريش والعرب لألوث،وقد ذكر المؤلف هذا األثر الوحيد في سبب نزول هذا اآلية 
 والتشهي ليس بالهدي والعلم.

﴿نزلت هذه اآلية في الحارث بن قيس السهمي:قاتلمقال و :الجوزي اإلمام ابنقال  
2224F

2225﴾. 
 قلت: الذي في تفسير مقاتل ورد في اآلية التي في سورة الفرقان. 
 واألولى حمل اآلية على عمومها فكل من عبد من دون هللا غيره فقد اتخذ إلهه هواه. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
أي هو مطواع لهوى  :في البحرقال ! ن حال من ترك عبادة هللا وعبد هواه أي أخبرني يا محمد ع ﴾أفرأيت من اتخذ إلهه هواه  ﴿

 .فال يهوى شيئا إال ركبه،ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه :ابن عباسقال فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه ،يتبع ما تدعوه إليه،نفسه
فهو أشد قبحا وشناعة ممن يضل عن ،الحق غير جاهل بهفي حال كونه عالما ب،أي وأضل هللا ذلك الشقي ﴾وأضله هللا على علم  ﴿

 .﴾وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا  ﴿كقوله تعالى ،ألنه تعرض عن الحق والهدى عنادا،جهل
 وال يتفكر في اآليات والنذر،بحيث ال يتأثر بالمواعظ،أي وطبع على سمعه وقلبه ﴾وختم على سمعه وقلبه  ﴿
 .وال يرى حجة يستضيء بها،أي وجعل على بصره غطاء حتى ال يبصر الرشد ﴾وة وجعل على بصره غشا ﴿
 .ال أحد يقدر على ذلك إال هللا ؟أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله هللا﴾فمن يهديه من بعد هللا  ﴿
﴿أي أفال تعتبرون أيها الناس وتتعظون ﴾أفال تذكرون  ﴿

2225F

2226﴾. 
 

لَِك ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِۡن هُۡم إِالَّ َوقَالُوْا َما ِهَي إِالَّ حَ  ﴿ ۡهُرو َوَما لَهُم بَِذٰ ۡنيَا نَُموُت َونَۡحيَا َوَما يُۡهلُِكنَآ إِالَّ ٱلدَّ  ﴾  ۲٤ يَظُنُّوَن يَاتُنَا ٱلدُّ
 

 اآلية. – ﴾وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا ﴿ :قوله تعالى
﴿وأخرج [ك] .964

2226F

فأنزل ،ن إنما يهلكنا الليل والنهاركان أهل الجاهلية يقولو :«قال هريرة  عن أبي ﴾2227
﴿ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر قالواو ﴿:هللا

2227F

2228﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية، وهو أثر صحيح في قول المشركين إنما يحيينا ويميتنا  

 ت ويولد أبناؤنا ثم يموتون وهكذا وكل هذا بسبب الدهر ال بسبب هللا تعالى.فنولد ثم نمو،الدهر يعنى الزمان
وأنا ،يسب بنو آدم الدهر :-عز وجل -هللا قال  :رسول هللاقال  :وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي  هريرة 

﴿الدهر بيدي الليل والنهار
2228F

2229﴾. 
بو رب الدهر ألن هللا تعالى هو الذي يقلب الدهر وما الدهر إلى فتفسير هذا الحديث أن بنو آدم إذا سبو الدهر فكأنهم س 

 الزمان من ليل ونهال وأيام وسنين فمقلب الدهر هو هللا سبحانه وتعالى وليس الدهر إسم من أسماء هللا.
مور على فاآلية نزلت رداً على الكفار في اعتقادهم أن الدهر هو الذي يميتهم ويحيهم، فأنكروا تدوير هللا تعالى لأل 

 .عادتهم من إنكار الوحدانية
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وال ،ال حياة إال هذه الحياة الدنيا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا :المشركونقال أي و ﴾ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا  قالواو ﴿

ومرادهم ما ثم ،شركي العرب في إنكار المعادهذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من م :ابن كثيرقال وال نشور ،وال بعث،آخرة
المعتقدين أن كل ،المنكرين للصانع،وهذا قول الفالسفة الدهريين،وليس هناك معاد وال قيامة،يموت قوم ويعيش آخرون،إال هذه الدار

 .ستة وثالثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه
يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات  :الرازيقال وتعاقب األيام ،الزمان أي وما يهلكنا إال مرور ﴾وما يهلكنا إال الدهر  ﴿

قال ،وبين إنكار البعث والقيامة،فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار اإلله،وال حاجة إلى إثبات الخالق المختار،الطبائع وحركات األفالك
 .تعالى ردا عليهم

 .ولذلك أنكروا وجود هللا من غير حجة وال بينة،نقل أوعقل  أي وليس لهم مستند من ﴾وما لهم بذلك من علم  ﴿
﴿يتكلمون بالظن من غير يقين،أي ما هم إال قوم يتوهمون ويتخيلون ﴾إن هم إال يظنون  ﴿

2229F

2230﴾. 
 انتهت سورة الجاثية

 
 

 ُسوَرةُ األَحقاف
 

_______________ 
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 )210/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2230( 



)386( 
 

ِ َوَكفَۡرتُم بِهِۦ َوَشِهَد  ﴿ ِءيَل َعلَٰى ِمۡثلِهِۦ فَ قُۡل أََرَءۡيتُۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱلَّ ٓ ۢن بَنِٓي إِۡسَرٰ َ َال  ٴَ َشاِهٞد مِّ اَمَن َوٱۡستَۡكبَۡرتُۡمو إِنَّ ٱلَّ
لِِميَن   ﴾  ۱۰يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّٰ

 
 اآلية. – ﴾قل أرأيتم إن كان من عن هللا وكفرتم به﴿ :قوله تعالى

وأنا معه حتى  �انطلق النبي :«قال عوف بن مالك األشجعي  أخرج الطبراني بسند صحيح عن [ك] .965
يا معشر اليهود أروني  :« �لهم رسول هللا قال ف،فكرهوا دخولنا عليهم،يوم عيدهمدخلنا كنيسة اليهود 

كل يهودي تحت أديم  اثني عشر رجالً منكم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا يحط هللا عن
كما أنت يا قال ف،ثم انصرف فإذا رجل من خلفه،جابه منهم أحدفسكتوا فما أ .»السماء الغضب الذي عليه

وهللا ما نعلم فينا رجالً كان أعلم بكتاب : قالواف؟أي رجل تعلموني منكم يا معشر اليهودقال: فأقبل ف،محمد
فإني أشهد أنه النبي الذين تجدون في قال: ،هللا وال أفقه منك وال من أبيك قبلك وال من جدك قل أبيك

قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرتم به    ﴿:فأنزل هللا،فيه شراً  قالواكذبت ثم ردوا عليه و: قالوا،ةالتورا
﴿﴾ـ اآلية

2230F

2231﴾«. 
وشهد شاهد من  ﴿:في عبد هللا  بن سالم نزلت:«قال بن أبي وقاص  عن سعدوأخرج الشيخان  ]گ  [ .966

﴿بني إسرائيل على مثله
2231F

2232﴾﴾«. 
﴿فِيَّ نزلت :«قال م هللا بن سال عن عبدوأخرج ابن جرير  .967

2232F

2233﴾«. 
 

 [تعليق]
القرطبي: باتفاق جميعهم، قال ابن عاشور: وهي مكية قال .سورة األحقاف سورة مكية لكن فيها بعض اآليات المدنية 

وفي إطالق كثير من المفسرين. وبعض المفسرين نسبوا استثناء آيات منها الى بعض القائلين، فحكى ابن عطية استثناء آيتين هما 
ِ َوَكفَْرتُْم بِهِ ﴿وله تعالى ق فإنها أشارت إلى إسالم عبد هللا بن سالم وهو إنما أسلم بعد  ﴾ الظالمين﴿إلى  ﴾ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد هللاَّ

ُسلِ ﴿الهجرة، وقوله  ثة أقوال باستثناء آيات ثالث منها . وفي اإلتقان ثال]35االحقاف: [ ﴾ فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ْنَساَن بَِوالَِدْيهِ ﴿االثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالثة  ْينَا اْألِ 2233F﴿ ﴾ خاسرين﴿إلى قوله  ﴾ َوَوصَّ

2234﴾. 
وهذا األثر الذي ذكره المؤلف هنا يدل كذلك على أن اآلية مدنية فقد نزلت في عبد هللا بن سالم وهو الشاهد من بني  

 . �الذي شهد على نبوة النبي إسرئيل 
" لو آمن بي عشرة من اليهود آلمن قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  :وفي صحيح األمام البخاري 

﴿بي اليهود
2234F

2235﴾". 
 إال قليل من اليهود منهم عبد هللا بن سالم وقد ورد في آيات وأحاديث فمنها هذه اآلية. �لكنه لم يؤمن بالنبي  
فقيل .في أعلى العمود عروة،وسط الروضة عمود،رأيت كأني في روضة: قالخرج البخاري عن عبد هللا بن سالم وأ 

 �فقصصتها على النبي ،فانتبهت وأنا مستمسك بها،فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة.ال أستطيع :قلت.ارقه :لي
ال تزال مستمسكا باإلسالم حتى ،وتلك العروة عروة الوثقى،اإلسالم وذلك العمود عمود،تلك الروضة روضة اإلسالم: قالف

﴿تموت
2235F

2236﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وقد كذبتم ،أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كالم هللا حقا :أي قل يا محمد ﴾قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرتم به ﴿

 .؟كون حالكمكيف ي :وجوابه محذوف تقديره! به وجحدتموه 
فآمن به ،أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق القرآن ﴾وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم  ﴿

إن كان القرآن  :وجواب الشرط محذوف تقديره :الزمخشريقال  ؟ألستم أضل الناس،كيف يكون حالكم،واستكبرتم أنتم عن اإليمان
 .ودل على هذآ المحذوف قوله تعالى ؟ه ألستم ظالمينمن عند هللا وكفرتم ب

﴿أي ال يوفق للخير واإليمان من كان فاجراً ظالماً  ﴾إن هللا ال يهدي القوم الظالمين  ﴿
2236F

2237﴾. 
 

ا َسبَقُونَآ إِلَۡيِهو َوإِۡذ لَۡم يَۡهتَُدواْ  ﴿ َذٓا إِۡفٞك قَِديٞم  َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكفَُروْا لِلَِّذيَن َءاَمنُوْا لَۡو َكاَن َخۡيٗرا مَّ  ﴾  ۱۱بِهِۦ فََسيَقُولُوَن هَٰ
 

_______________ 
)وقال  صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المعجم الكبير 5756ح( 469/3)المستدرك للحاكم 7162ح( 118/16 )صحيح ابن حبان24030ح(  25/6مسند أحمد    )2231(

 به —حدثنا أبو المغيرة قال ثنا صفوان قال ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك ) إسناده صحيحقال اإلمام أحمد:83ح(46/18
) 767ح(114/2)مسند أبي يعلى 8252ح( 70/5) سنن النسائي الكبرى 2483ح( 1930/4) صحيح مسلم 3601ح(1387/3ح البخاري صحي  10/26تفسير الطبري  )2232(

 )7163ح( 16ج: 120) صحيح ابن حبان 1453ح( 1ج: 169مسند أحمد 
 ن عبد هللا بن سالم. وفي إسناده محمد بن يوسف بن عبد هللا  بن سالم صالح للشواهد لكنه أرسله ع 10/26تفسير الطبري  )2233(
 )5/ 26التحرير والتنوير ()2234( 
 )89/ 5صحيح البخاري ()2235( 
 )47/ 5صحيح البخاري ()2236( 
 )215/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2237( 



)387( 

 

 اآلية. – ﴾وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً  ﴿ :قوله تعالى
فلو كان خيراً ما سبقنا ،نحن أعز ونحن ونحن :ناس من المشركينقال :«قال  عن قتادةوأخرج أيضاً  .968

﴿الذين كفرواقال و ﴿:إليه فالن وفالن فنزل
2237F

2238﴾﴾«. 
لها قال كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله ي: «قال وأخرج ابن المنذر عنعون بن أبي شداد  ][ك .969

وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه ،فكان عمر يضربها على إسالمها حتى يفتر،زنين
﴿ية﴾ـ اآلالذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً قال و ﴿:زنين فأنزل هللا في شأنها

2238F

2239﴾«. 
 والحسن. عن الضحاكوأخرج ابن سعد نحوه   .970

 
 [تعليق]

 .ذكر المؤلف رحمه هللا آثارا في سبب نزول هذه اآلية وهي تشتمل علي سببين للنزول 
لبعض الفقراء من المسلمين لو كان دينهم حق ما سبقونا إليه فإنما نحن األعزة  قالوااألول: أنها نزلت في الكفار لما  

 فكيف يسبقونا إليه هؤالء. وهذا من باب الكبر.،والثروة وأصحاب المال
أنها نزلت في عمر بن الخطاب مع أمة له إسمها زنين وفي الدر المنثور للمؤلف أن أسمها زنيرة وهذا هو  :والثاني 

 األصح.
 وقد جاء في سبب نزولها كذلك عدة أسباب. 
﴿فنزلت هذه اآلية،اليهود لو كان خيرا ما سبقتنا إليه قالوافالثالث: إن الكفار  

2239F

2240﴾. 
وهللاِ لو كان ما جاء به محمد  :وكان األشراف من قريش يهزؤون بها ويقولون،والرابع: أن امرأة ضعيفة البَصر أسلمتْ  

﴿أبو الزنادقاله ،فنزلت هذه اآلية،خيراً ما سبقْتنا هذه إِليه
2240F

2241﴾. 
فنزلت هذه ،لو كان خيراً ما سبقونا إِليه :قريشقالت ف،سالمالخامس: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إِلى اإلِ  

﴿أبو المتوكلقاله ،اآلية
2241F

2242﴾. 
يعني جهينة ومزينة. لَْو كاَن ما جاء به  ﴾لِلَِّذيَن آَمنُوا﴿يعني أسدا وغطفان  ﴾الَِّذيَن َكفَُرواقال وَ ﴿ :الكلبيقال السادس: و 

﴿لناسمحّمد َخْيراً ما سبقنا إليه رعاء البهم ورذال ا
2242F

2243﴾. 
يعني عبد ﴾الَِّذيَن َكفَُروا من اليهود. لِلَِّذيَن آَمنُوا لَْو كاَن دين محّمد َخْيراً ما َسبَقُونا إِلَْيِه قال وَ ﴿:اإلمام الثعلبيقاله السابع:  

﴿أكثر المفّسرينقاله ،ّهللا بن سالم وأصحابه
2243F

2244﴾. 
 .لى أن اآلية مكية وبعضها يدل على أنها مكيةل كلها في سبب نزول هذه اآلية بعضها يدل عاقلت: هذه األقو 
في  أوالكفار عموما مع من أسلم من المشركين  أومع أسد وغطفان مع مزينة وجهينة  أوفسواء نزلت في عمر مع أمته  

ار اليهود المرأة ضعيفة البصر التي أسلمت فليس هناك ثمة تعارض فكل هؤالء داخلون في عموم اآلية. أما القول بأنها نزلت في كف
 .ذلك لمن آمن من اليهود فهو مخالف لألول قالوالما 

 فإذا نظرنا إلى أجواء السورة وكونها مكية فنرجح القول األول وهو األظهر وهللا تعالى أعلم. 
 قالهوهي مدنية فقد يقول قائل بأنها أرجح وهذا ما ﴾وشهد شاهد ﴿وأما بالنظر إلى أن هذه اآلية نزلت بعد قوله تعالى  

 اإلمام الثعلبي ونقله عن األكثر.
أما إذا قلنا بأن كل ما ورد في هذه اآلية من أسباب النزول مراسيل حكمنا عليها بالعموم فيدخل فيها كل ما ذكر وهللا  

 تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
لو كان هذا القرآن والدين  :حق المؤمنين كفار مكة فيقال أي و ﴾الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال و ﴿

و " خبابآ " وأشباههم من ،يعنون " بالال " و " عمارا " و " صهيبا :ابن كثيرقال ! ما سبقنا إليه هؤالء الفقراء الضعفاء،خيرا
﴿المستضعفين والعبيد واإلماء من أسلم وآمن بالنبي

2244F

2245﴾. 
 
 

لَِدۡيِه أُّفٖ لَُّكَمآ  ﴿ َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنَّ  أَتَِعَدانِنِٓي أَۡن أُۡخَرَج َوقَۡد َخلَِت ٱۡلقُُروُن ِمن َوٱلَِّذي قَاَل لَِوٰ قَۡبلِي َوهَُما يَۡستَِغيثَاِن ٱلَّ
لِيَن  ِطيُر ٱۡألَوَّ ٓ أََسٰ َذٓا إِالَّ ِ َحّقٞ فَيَقُوُل َما هَٰ  ﴾ ۱۷َوۡعَد ٱلَّ

 

_______________ 
 مرسل وإسناده ليس بذاك 13/23تفسير الطبري  )2238(
 ) مرسل.321/ 13الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (  )2239(
 ) 190/ 16لقرطبي ـ  (تفسير ا)2240( 
 )375/ 7زاد المسير ()2241( 
 )375/ 7زاد المسير ()2242( 
 )10/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2243( 
 )10/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2244( 
 )215/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2245( 



)388( 
 اآلية. – ﴾والذي قال لوالديه أف لكما ﴿ :قوله تعالى

في عبد  ﴿لوالديه أف لكما قال والذي  ﴿:نزلت هذه اآلية «: قال عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  ك][ .971
ـ وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم ـ فكانا يأمرانه باإلسالم فيرد عليهما  :ألبويهقال الرحمن بن أبي بكر 

أسلم بعد فحسن إسالمه،  ثم،يعني مشايخ قريش ممن قد مات ؟ويكذبهما ويقول: فأين فالن وأين فالن
﴿﴾ـ اآليةولكل درجات مما عملوا  ﴿:فنزلت توبته في هذه اآلية

2245F

2246﴾«. 
﴿عباس مثله عن ابنوأخرج ابن جرير من طريق العوفي   .972

2246F

2247﴾  . 
مروان في عبد الرحمن بن أبي قال  :«قال لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان  [ك] .973

ما أنزل  :عائشة من وراء الحجابقالت ـ ف﴾لوالديه أف لكما قال ذي وال ﴿:إن هذا الذي أنزل هللا فيه :بكر
﴿هللا فينا شيئا من القرآن إال أن هللا أنزل عذري

2247F

2248﴾.” 
﴿وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي .974

2248F

أنه سمع عائشة تنكر أن تكون اآلية نزلت في عبد الرحمن  :«﴾2249
﴿إنما نزلت في فالن سمت رجال قالت:و،بن أبي بكر

2249F

ونفي عائشة أصح إسناداً  :حافظ ابن حجرالقال  ”.﴾2250
 وأولى بالقبول.

 
 [تعليق]

فأما األول والثاني فهما يدالن على أنها نزلت في عبد ،ذكر المؤلف رحمه هللا أربعة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
وعبد الرحمن أسلم وحسن ،االرحمن بن أبي بكر قبل إسالمه وقد نفت عائشة رضي هللا عنها هذا القول بأن اآلية نزلت في أخيه

 إسالمه فترجيح كون اآلية نزلت في غيره هو األصح.
﴿ذلك آلبائهم قالواوذكر العز بن عبد السالم في تفسره أنها نزلت في جماعة من الكفار  

2250F

 وهو األرجح وهللا أعلم  ﴾2251
 

  [تفسير مختصر لآلية]
أف لكما أي قبحا لكما على هذه  :يقول لوالديه إذا دعواه إلى اإليمانأي وأما الولد الفاجر الذي  ﴾لوالديه أف لكما قال والذي  ﴿

 .الدعوة
ولم يبعث منهم ،وقد مضت قرون من الناس قبلي،أي أتعدانني أن أبعث بعد الموت﴾أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي  ﴿

 .؟أحد
ويلك آمن بال وصدق بالبعث  :قائلهين له،ويهديه لإلسالمأي وأبواه يسأالن هللا أن يغيثه  ﴾وهما يستغيثان هللا ويلك آمن  ﴿

 .وإال هلكت،والنشور
 .أي وعد هللا صدق ال خلف فيه ﴾إن وعد هللا حق  ﴿
سطرها ،إال خرافات وأباطيل السابقين،ما هذا الذي تقوالن من أمر البعث :أي فيقول ذلك الشقي ﴾فيقول ما هذا إال أساطير األولين  ﴿

﴿تب مما ال أصل لهاألولون في الك
2251F

2252﴾ 
 

ا َحَضُروهُ قَالُٓوْا أَنِصتُوْاۖ فَلَمَّ  ﴿ َن ٱۡلِجنِّ يَۡستَِمُعوَن ٱۡلقُۡرَءاَن فَلَمَّ نِذِريَن َوإِۡذ َصَرۡفنَآ إِلَۡيَك نَفَٗرا مِّ  ۲۹ا قُِضَي َولَّۡوْا إِلَٰى قَۡوِمِهم مُّ
 ﴾ 

 
 اآلية. – ﴾وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ﴿ :قوله تعالى

وهو يقرأ القرآن ببطن  �إن الجن هبطوا على النبي  :«قال مسعود  عن ابنوأخرج ابن أبي شيبة  .975
ضالل ﴿إلى قوله  ﴾وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ﴿:فأنزل ل،أنصتوا وكانوا تسعة أحدهم زوبعة: قالوافلما سمعوه ،نخلة
﴿مبين

2252F

2253﴾ ﴾«. 
 [تعليق]

ب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح ويدل على أن الجن منهم من آمن بال ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سب 
 وسوف يأتي لذلك مزيد في سورة الجن إن شاء هللا.،تعالى لما سمعوا القرآن ثم رجعوا يدعون أقوامهم إلي اإلسالم

 [تفسير مختصر لآلية]
رسول حين وجهنا إليك وبعثنا جماعة من الجن ليستمعوا أي واذكر يا أيها ال ﴾وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن  ﴿ 

بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده  �روي أنهم وافوا رسول هللا ،والنفر دون العشرة :البيضاوىقال القرآن 

_______________ 
 مرسال. 2295/10تفسير ابن أبي حاتم   )2246(
 فضعي 26/19تفسير الطبري  )2247(
 )4550ح(1827/4صحيح البخاري  )2248(
 في المخطوط [معينا] وفي تفسير عبد الرزاق [مينا] وهو الصواب )2249(
 في إسناده ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف متروك 219/3تفسير عبد الرزاق  )2250(
 )1094تفسير العز بن عبد السالم  ( )2251( 
 )216/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2252( 
ع�ن زر ب�ن حب�يش مرس�القال اإلم�ام الح�اكم  31/26)من طريق ابن أبي شيبة وإسناده حسن وع�زاه الهيثم�ي للب�زار ورواه الطب�ري 3701ح( 495/2المستدرك للحاكم  )2253(

 به–د هللا حدثنا أبو الحافظ أنبأ عبدان األهوازي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عب



)389( 

 

 .القرآن
هذا  :القرطبيقال ستماع القرآن اسكتوا إل :بعضهم لبعضقال ،أي فلما حضروا القرآن عند تالوته ﴾أنصتوا  قالوافلما حضروه  ﴿

 .وأنتم معرضون مصرون على الكفر،وعلموا أنه من عند هللا،أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به،توبيخ لمشركي قريش
قال إن لم يؤمنوا ،رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من عذاب هللا،أي فلما فرغ من قراءة القرآن ﴾فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين  ﴿

﴿ألنهم ال يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إال وقد آمنوا،وذلك ال يكون إال بعد إيمانهم :الرازى
2253F

2254﴾. 
 انتهت سورة األحقاف

 
 
 

دٍ   ُسوَرةُ ُمَحمَّ
 
 

لَهُۡم  ﴿ ِ أََضلَّ أَۡعَمٰ وْا َعن َسبِيِل ٱلَّ َل َعلَٰى َوٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُ  ۱ٱلَِّذيَن َكفَُروْا َوَصدُّ ِت َوَءاَمنُوْا بَِما نُزِّ لَِحٰ وْا ٱلصَّٰ
بِِّهۡم َكفََّر َعۡنهُۡم َسيِّ  ٖد َوهَُو ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ  ﴾  ۲اتِِهۡم َوأَۡصلََح بَالَهُۡم  ٴَ ُمَحمَّ

 
 اآلية. – ﴾الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا أضل أعمالهم  ﴿ :قوله تعالى

سبيل هللا أضل أعمالهم  الذين كفروا وصدوا عن ﴿:ي قولهفعباس  عن ابنأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .976
﴿هم األنصار: قال ﴾والذين آمنوا وعملوا الصالحات  ﴿:هم أهل مكة نزلت فيهمقال:  ﴾

2254F

2255﴾.  
 

 [تعليق]
من السور المدنية التي اهتمت بالحديث عن أمور القتال واألسرى والحرب وبعض األحكام الشرعية كما  محمدسورة  

 .سورة المدنيةهو طبيعة ال
هم ،لكن قوله في الذين آمنوا،وذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذا اآلية، وهو أثر يؤيده السياق 

 األنصار ال ينفي دخول غيرهم فإن اآلية معناها العموم وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وأعرضوا ،الذين جحدوا بآيات هللا :والمعنى،حرب من هللا تعالى على أعداء دينههذا إعالن  ﴾الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا  ﴿

 .ومنعوا الناس عن الدخول فيه،عن اإلسالم
 كإطعام،والمراد أعمالهم الصالحة،ل فبطلت ألنها لم تكن،أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة ال ثواب لها ﴾أضل أعمالهم  ﴿

لها من يتقبلها ويثيب  ليس،جعلها ضالة ضائعة :وحقيقة إضالل األعمال :الزمخشريقال وقرئ الضيف ،األرحام وصلة،الطعام
بما كانوا يسمونه " مكارم ،والمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهم،التي ال رب لها يحفظها ويعتني بأمرها،كالضالة من اإلبل،عليها

 .لجواروحفظ ا،وقرئ األضياف،وفك األسارى،من صلة ا ألرحام،األخالق "
 والعمل الصالح،أي جمعوا بين اإليمان الصادق ﴾والذين آمنوا وعملوا الصالحات  ﴿
وهو ،أي صدقوا بما أنزل هللا على رسوله محمد صلى تصديقا جازما ال يخالجه شك وال ارتياب ﴾وآمنوا بما نزل على محمد  ﴿

 :ولذا أكده بقوله،ى أن اإليمان ال يتم بدونهإشارة إل،واآلية فيها تعظيم أمره واالعتناء بشأنه،عطف خاص على عام
 .والجملة اعتراضية لتأكيد السابق،أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كالم هللا ووحيه المنزل من عند هللا ﴾وهو الحق من ربهم  ﴿
 .أي أزال ومحا عنهم ما مضئ من الذنوب واألوزار ﴾كفر عنها سيئاتهم  ﴿
﴿واهتداء المؤمنين،. ثم بين تعالى سبب ضالل الكفار.في دينهم ودنياهم،أنهم وحالهمأي أصلح ش ﴾وأصلح بالهم  ﴿

2255F

2256﴾. 
 

ا َمنَّۢ  ﴿ وْا ٱۡلَوثَاَق فَإِمَّ قَاِب َحتَّٰىٓ إَِذٓا أَۡثَخنتُُموهُۡم فَُشدُّ ا فَِدٓاًء َحتَّٰى تََضَع فَإَِذا لَقِيتُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروْا فََضۡرَب ٱلرِّ ا بَۡعُد َوإِمَّ
ِكن لِّيَۡبلَُوْا بَۡعَضُكم بِبَۡعٖضۗ َوٱلَِّذيَن قُتِلُوأوۡ َحۡرُب ٱلۡ  ُ لَنتََصَر ِمۡنهُۡم َولَٰ لَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱلَّ ِ فَلَن َزاَرهَاو َذٰ ْا فِي َسبِيِل ٱلَّ

لَهُۡم   ﴾  ٤يُِضلَّ أَۡعَمٰ
 

 اآلية. – ﴾فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب ﴿ :قوله تعالى
 ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت يوم أحد: قال ﴾والذين قتلوا في سبيل هللا  ﴿:في قوله عن قتادة وأخرج .977

وقد نادى المشركون يومئذ أعل ،في الشعب وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل �ورسول هللا 
ى لكم فقال ف،ونادى المسلمون هللا أعلى وأجل،هبل ى وال ُعزَّ  �هللا  رسولقال المشركون: إن لنا الُعزَّ

_______________ 
 )220/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2254( 
 )ولم أجده في الكتب المسنده في تفسير ابن أبي حاتم496/ 2أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ( )2255(
 )222/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2256( 



)390( 
﴿قولوا هللا موالنا وال مولى لكم :«

2256F

2257﴾«. 
 

 [تعليق]
ولم أجد أحداً من أهل وهو يدل على أن اآلية نزلت في غزوة أحد، ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا اآلثر المرسل عن قتادة 

اء هللا من الكفار في دين هللا، والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعد:اإلمام ابن جريرقال ،ذلك غير ما روى عن قتادة كرالتفسير ذ
فلن يجعل هللا  ﴾فَلَْن يُِضلَّ أَْعَمالَهُْم  ﴿وفي نصرة ما بعث به رسوله محمدا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم من الهدى، فجاهدوهم في ذلك

﴿أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضالال عليهم كما أضّل أعمال الكافرين
2257F

2258﴾. 
فاآلية متضمنة .أحوال المجاهدين في سبيله وما أعده لهم من األجر العظيم على قتلهم في سبيلهفال سبحانه يخبر عن  

 لبعض أحكام الجهاد وحث للمؤمنين على قتال الكافرين وأن في قتلهم األجر العظيم من هللا تعالى.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .بل يكثره ويضاعفه وينقيه،فلن يبطل هللا عملهم،تشهدوا في سبيل هللاأي والذين اس ﴾والذين قتلوا في سبيل هللا فلن يضل أعمالهم  ﴿
 .وارشادهم إلى الجنة دار األبرار،بتوفيقهم إلى العمل الصالح،أي سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا واآلخرة ﴾سيهديهم  ﴿
 .أي ويصلح حالهم وشأنهم ﴾ويصلح بالهم  ﴿
يهتدي  :مجاهدقال بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه ،الجنة دار النعيم بينها لهمأي ويدخلهم  ﴾ويدخلهم الجنة عرفها لهم  ﴿

والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في ﴿ال يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا وفي الحديث الشريف ،أهلها إلى بيولهم ومساكنهم
2258F﴿﴾أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا،الجنة

2259﴾. 
 

هُۡم فََال نَاِصَر لَهُۡم َوَكأَيِّن مِّ  ﴿ ن قَۡريَتَِك ٱلَّتِٓي أَۡخَرَجۡتَك أَۡهلَۡكنَٰ ٗة مِّ  ﴾۱۳ن قَۡريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوَّ
 

 .اآلية -﴾وكأين من قرين هي أشد قوة ﴿ :قوله تعالى
أنت  :«قال تلقاء الغار نظر إلى مكة ف �لما خرج رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج أبو يعلى  .978

وكأين من قرية هي أشد  ﴿:فأنزل هللا .»ولوال أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج عنك،الد هللا  إليأحب ب
﴿﴾ـ اآليةقوة من قريتك التي أخرجتك 

2259F

2260﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو أثر ضعيف اإلسناد، وقد قيل بأن هذه ،ساق المؤلف رحمه هللا هذا األثر عن ابن عباس في سبب نزول هذه اآلية 

واآلية إخبار من هللا تعالى أنه أهلك قرًي هي أشد قوة من قريش التي أخرجت الني ،هذه اآلية نزلت بعد فتح مكة السورة مدنية لكن
 ووعد له بالنصر على أعداءه. �فاآلية مواساه للنبي ،�

 
 [تفسير مختصر لآلية]

من أهل  أيالكالم على حذف مضاف  ﴿ أي وكم من أهل قرية عاتية ظالمة ﴾وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك  ﴿
 .كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها.﴾قرية وهو مجاز مشهور 

﴿فكذلك نفعل بهؤالء،أي أهكلناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد ﴾أهلكناهم فال ناصر لهم  ﴿
2260F

2261﴾. 
 

ُ َوِمۡنهُم مَّن يَۡستَِمُع إِلَۡيَك َحتَّٰىٓ إَِذا َخَرُجوْا ِمۡن ِعن ﴿ ٓئَِك ٱلَِّذيَن طَبََع ٱلَّ ِدَك قَالُوْا لِلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِعۡلَم َماَذا قَاَل َءانِفًاو أُْولَٰ
 ﴾  ۱٦َعلَٰى قُلُوبِِهۡم َوٱتَّبَُعٓوْا أَۡهَوآَءهُۡم 

 
 اآلية. – ﴾ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خروجوا ﴿ :قوله تعالى

فيسمع ،�كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي  :«قال جريج  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .979
قال ماذا  :فإذا خرجوا سألوا المؤمنين،ويسمعه المنافقون فال يعونه،المؤمنون منهم ما يقول ويعونه

﴿﴾ـ اآليةومنهم من يستمع إليك  ﴿:آنفا؟ فنزلت
2261F

2262﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو يدل على ما كان عليه أهل النفاق من عدم الفهم لما ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

_______________ 
 ).159/ 22وأخرجه الطبري جامع البيان (تفسير الطبري) (لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم   )2257(
 )159/ 22جامع البيان (تفسير الطبري) ()2258( 
 )224/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2259( 
 وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس قد عنعن،وأخرجه أبو يعلى وغيره ولكن ليس فيه ذكر اآلية. 48/26تفسير الطبري  )2260(
 ) 225/ 3ير ـ للصابونى (صفوة التفاس)2261( 
 مرسل. )2262(



)391( 

 

بسبب نفاقهم. وفي  �وذلك ألن قلوبهم الهية غافلة عن ما يقول النبي ،قالحتى سيألوا الصحابة عن ما ،�في مجلس النبي قال ي
 بكونهم هم الذين أوتوا العلم. �اآلية ثناء على أصحاب النبي 

البن  قالواعنده ،فاذا خرجوا من،�كانوا يدخلون على رسول هللا : قالهللا عنه  وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي 
﴿وكان ابن عباس رضي هللا عنهما من الذين اوتوا العلم،كذا وكذا :فيقول ؟انفاقال ماذا .عباس رضي هللا عنهما

2262F

2263﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .معون إلى حديثك يا محمدأي ومن هؤالء المنافقين جماعة يست ﴾ومنهم من يستمع إليك  ﴿
 .أي حتى إذا خرجوا من مجلس ﴾حتى إذا خرجوا من عندك  ﴿
 ؟محمد قريبا في تلك الساعةقال ماذا  -كأبن عباس وابن مسعود  -لعلماء الصحابة  قالواأي  ﴾آنفا قال للذين أوتوا العلم ماذا  قالوا ﴿

فال يفهمون ،ويستمعون كالمه �حيث كانوا يجلسون إلى رسول هللا ،فهمهمأخبر تعالى عن المنافقين في بالدتهم وقلة  :ابن كثيرقال 
وال يكترثون ،قالال يعقلون ما ،أي الساعة ﴾آنفا  ﴿محمد قال ماذا  :ألهل العلم من الصحابة قالوا،فإذا خرجوا من عنده،منه شيئا

﴿به
2263F

2264﴾. 
 

َ َوأَِطيعُ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَِطيُعوْا ٱلَّ لَُكۡم يَٰ ُسوَل َوَال تُۡبِطلُٓوْا أَۡعَمٰ   ﴾ ۳۳وْا ٱلرَّ
 

 اآلية. – ﴾يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا ﴿ :قوله تعالى
كان أصحاب  :«قال وأخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصالة عن أبي العالية  .980

أطيعوا هللا  ﴿:فنزل،كما ال ينفع مع الشرك عملال إله إال هللا ذنب يرون أنه ال يضر مع  �رسول هللا 
﴿فخافوا أن يبطل الذنب العمل ﴾وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم

2264F

2265﴾«. 
 

 [تعليق]
ويدل على أن الذنب يضر ،وهو أثر مرسل اإلسناد،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

ذكر منها العلماء  ،﴾وال تبطلوا أعمالكم  ﴿ حثنا أنا ال نبطل أعمالنا بالذنوب، وفي اآلية أحكام متعلقه بقوله تعالى فلذلك هللا،بالمؤمن
 .وتمام الكالم في هذا الموضوع في كتب أحكام القرآن وبال التوفيق،بأنه من شرع في عبادة وجب عليه إتمامها

 .الجوزي رحمه هللا وفي اآلية سبب آخر للنزول ذكره اإلمام ابن 
﴿فنزلت هذه اآلية،فلنا عليك حق،أتيناك طائعين: قالواف �وذلك أن قوماً من األعراب قَِدموا على رسول هللا : قال 

2265F

2266﴾  
 قلت: اآلية أمر من هللا تعالى للمؤمنين عموما بأن ال يبطلوا أعمالهم. 

 وذكر اإلمام ابن الجوزي أربعاً من مبطالت األعمال.
 .الحسنقاله ،عاصي والكبائرالم :أحدها

 .عطاءقاله ،الشَّّك والنِّفاق :والثاني
ياء والسُّمعة :والثالث  .ابن السائبقاله ،الرِّ
﴿بالَمنّ  :والرابع

2266F

2267﴾. 
 وكل هذا الذي ذكر له شواهد من التشريع فنسأل هللا أن ال يحبط عملنا بأي من هذه المبطالت. 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي امتثلوا أوامر هللا وأوامر رسوله ﴾وا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمن ﴿
﴿والعجب والرياء،أي وال تبطلوا أعمالكم بمأ أبطل به هؤالء أعمالهم من الكفر والنفاق ﴾وال تبطلوا أعمالكم  ﴿

2267F

2268﴾. 
 انتهت سورة محمد

 
 
 
 

 ُسوَرةُ الفتح
 
 

بِيٗنا ﴿   ﴾ ۱ إِنَّا فَتَۡحنَا لََك فَۡتٗحا مُّ
 

_______________ 
 )3298/ 10تفسير ابن أبى حاتم ـ  ()2263( 
 )226/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2264( 
 )مرسل وفي إسناده أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ  698ح( 645/2تعظيم قدر الصالة  3299/10تفسير ابن أبي حاتم  )2265(
 )413/ 7زاد المسير ()2266( 
 )413/ 7( زاد المسير)2267( 
 )228/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2268( 



)392( 
 .﴾إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﴿ :قوله تعالى

نزلت سورة الفتح بين مكة  :« قاالبن مخرمة ومروان بن الحكم عن المسورأخرج الحاكم وغيره  .981
﴿من أولها إلى آخرهاوالمدينة في شأن الحديبية 

2268F

2269﴾«.  
 
 

 [تعليق]
ها نزلت في شأن الحديبية وما يتعلق به من سورة الفتح سورة مدنية باإلجماع وهذا ما نقله اإلمام القرطبي وقد صح أن 

 .الصلح
وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد ،تعدون أنتم الفتح فتح مكة : قالوروى البخاري وغيره عن البراء رضي هللا عنه  

 الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية.
ثم كان الصلح مع المشركين يوم ،على الموت في سبيل هللا �فكانت بيعة الرضوان يوم الحديبية حيث بايعوا النبي  

 الحديبية فتحاً عظيماً. وقد جاء حديث صلى الحديبية بطوله في الصحيح.
 وذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الصحيح في كون اآلية نزلت بين مكة والمدينة زمن الحديبية. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
فتح [والمراد بالفتح ،وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك،فتحا بينا ظاهرا ]مكة[حمد أي قد فتحنا لك يا م ﴾إنا فتحنا لك فتحا مبينا  ﴿

 :الزمخشريقال وكانت بشارة عظيمة من هللا تعالى لرسوله وللمؤمنين ،وذكره بلفظ الماضي لتحققه،وعده هللا به قبل أن يكون ]مكة
وجيء به بلفظ الماضي على عادة رب العزة ،وهو وعد له بالفتح،عن مكة عام الحديبية �وقد نزلت مرجع رسول هللا ،هو فتح مكة

 ﴿وفي ذلك من الفخامة والداللة على علو شأن الفتح ما ال يخفى ،ألنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة،سبحانه في أخباره
ومن الصلح ،من بيعة الرضوان،ثار العظيمةوذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح " صلح الحديبية " لما ترتب عليه من اآل

﴾﴿والى هذا ذهب الحافظ ابن كثير ،إلى غير ما هنالك،ومن دخول كثير في اإلسالم،مع قريش �الذي عقده رسول هللا 
2269F

2270﴾. 
 

 
ۡستَقِيٗما  ﴿ ٗطا مُّ َر َويُتِمَّ نِۡعَمتَهُۥ َعلَۡيَك َويَۡهِديََك ِصَرٰ ُ نَ  ۲َوَما تَأَخَّ  ﴾  ۳ۡصًرا َعِزيًزا َويَنُصَرَك ٱلَّ

 
 اآليات. -﴾ليغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك  ﴿ :قوله تعالى

ليغفر لك هللا ما تقدم من  ﴿: �أنزلت على النبي :«قال  عن أنسوأخرج الشيخان والترمذي والحاكم  .982
 ثم .»األرضلقد نزلت علي آية أحب إلي مما على  :«�النبي قال ف،مرجعه من الحديبية ذنبك وما تأخر

 ﴿:هنيئاً مريئاً لك يا رسول هللا قد بين هللا لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: قالواف،قرأها عليهم
﴿بلغ فوزا عظيماً  ﴿:ـ حتى﴾ليدخل المؤمنين والمؤمنات 

2270F

2271﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ليدخل المؤنين  ﴿عالى ولكن متعلق بقوله ت،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح 

 اآلية.﴾  ---والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار
 �أما هذه اآلية فقد ورد في سبب نزولها ما ذكره مقاتل بن سليمان رحمه هللا عن ابن عباس: إن اليهود شمتوا بالنبي  

 ،�ال يدري ما يفعل به، فاشتد ذلك على النبي كيف نتبع رجال : قالواو -وما أدري ما يفعل بي وال بكم  -والمسلمين لما نزل قوله 
 إنا فتحنا لك -فأنزل هللا تعالى 

2271F﴿-فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

2272﴾. 
وعلى المؤمنين بأن وعدهم ،بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر �قلت: نزلت اآلية مخبرة بفضل هللا تعالى على نبيه  

 تها األنهار نسأل هللا أن يجعلنا منهم ومعهم.جنات تجري من تح
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وتسميته  :أبو السعودقال أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك األولى  ﴾ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر  ﴿

 .ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل
 .بإعالء الدين ورفع منارهأي ويكمل نعمته عليك  ﴾ويتم نعمته عليك  ﴿
 .الموصل إلى جنات النعيم بما يشرعه لك من الدين العظيم،أي ويرشدك إلى الطريق القويم ﴾ويهديك صراطا مستقيما  ﴿

_______________ 
وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. قال أبو عبد هللا الحاكم أخبرني أحمد  223/9)وقال  صحيح على شرط مسلم سنن البيهقي الكبرى 3710ح( 498/2المستدرك للحاكم  )2269(

 به--نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بن جعفر القطيعي حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدث
 )231/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2270( 
ى )س�نن البيهق�ي الكب�ر3263ح( 5/ 385) س�نن الترم�ذي 6410ح( 320/14)صحيح ابن حب�ان 1786ح( 1413/3)صحيح مسلم 4554ح( 1830/4صحيح البخاري  )2271(

 ) 11498ح( 461/6)سنن النسائي الكبرى 18594ح( 222/9
 )244/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2272( 



)393( 

 

يجمع لك به بين عز الدنيا ،فيه عزة وغلبة،نصرا قويا منيعا،أي وينصرك هللا على أعدائك ﴾وينصرك هللا نصرا عزيزا  ﴿
﴿واآلخرة

2272F

2273﴾. 
 
 

ُ َعِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِۡذ يُبَايُِعونََك تَۡحَت ٱلشََّجَرِة فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأَنَزَل ٱلسَّكِ لَّ  ﴿ بَهُۡم فَۡتٗحا قَۡد َرِضَي ٱلَّ ينَةَ َعلَۡيِهۡم َوأَثَٰ
 ﴾  ۱۸قَِريٗبا 

 
 .اآلية -﴾لقد رضي هللا عن المؤمنين  ﴿ :قوله تعالى

 :�بينما نحن قائلون إذا نادى منادي رسول هللا :«قال سلمة بن األكوع وأخرج ابن أبي حاتم عن [ك] .983
فأنزل ،وهو تحت الشجرة فبايعناه �فسرنا إلى رسول هللا ،نزل روح القدس،أيها الناس البيعة البيعة

﴿﴾ـ  اآليةلقد رضى هللا عن المؤمنين  ﴿:هللا
2273F

2274﴾«. 
 �وم الحديبية هبط على رسول هللا لما كان ي :«قال  عن أنسوأخرج مسلم والترمذي والنسائي  .984

فأنزل ،فأخذوا فأعتقهم،�وأصحابه ثمانون رجالً في السالح من جبل التنعيم يريدون غرة رسول هللا 
﴿﴾ـ اآليةوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم  ﴿:هللا

2274F

2275﴾«. 
﴿وأخرج مسلم نحوه من حديث سلمة بن األكوع  [ك] .985

2275F

2276﴾. 
﴿ديث عبد هللا بن مغفل المزنيوأحمد والنسائي نحوه من ح  [ك] .986

2276F

2277﴾. 
 .وابن إسحاق نحوه من حديث ابن عباس  [ك] .987

 
 [تعليق]

وقد نزلت السورة كاملة في أمور الحديبية وبيعة ،ذكر المؤلف رحمه هللا آثار هنا وهي شواهد بعضها لبعض 
 فاألثر األول أخبار من هللا تعالى عن رضاه عن المؤمنين في بيعة الرضوان.،الرضوان

والمشركين وبال  �ويليق بنا هنا أن نذكر الحديث كامالً حتى يتضح للقارئ أحداث ما جرى في هذه الواقعة بين النبي  
 التوفيق.

قدمنا الحديبية مع رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم : قال -رضي ّهللا عنه -عن سلمة بن األكوع،وهو عند اإلمام مسلم وغيره
فإّما دع�ا وإّم�ا ،فقعد رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم عل�ى جب�ا الّركيّ�ةقال: عليها خمسون شاة ال ترويها. ونحن أربع عشرة مائة، و

فبايعت�ه أّول : قالثّم إّن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم دعانا للبيعة في أصل الّشجرة، قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. : قالبسق فيها. 
: ق�القلت:قد بايعت�ك ي�ا رس�ول ّهللا ف�ي أّول النّ�اس. قال ». بايع. يا سلمة«: قالع. حتّى إذا كان في وسط من النّاس النّاس. ثّم بايع وباي

فأعطاني رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وس�لّم : قال. ]يعني ليس معه سالح[ورآني رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم عزال  : قال.”وأيضا«
قلت: قد بايعتك يا رس�ول ّهللا ف�ي أّول النّ�اس، : قال». أال تبايعني يا سلمة؟«قال: حتّى إذا كان في آخر النّاس ثّم بايع. ،درقة أوحجفة 

قلت:ي�ا ق�ال ». درقت�ك الّت�ي أعطيت�ك؟ أوي�ا س�لمة أي�ن حجفت�ك «ل�ي: ق�ال فبايعت�ه الثّالث�ة. ث�ّم : قال». وأيضا«قال: وفي أوسط النّاس. 
األّول: اللّه�ّم ق�ال إنّك كالّ�ذي «: قالفضحك رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم و: قالال. فأعطيته إيّاها. رسول ّهللا لقيني عّمي عامر عز

وكن�ت : ق�الثّم إّن المش�ركين راس�لونا  الّص�لح. حتّ�ى مش�ى بعض�نا ف�ي بع�ض. واص�طلحنا.  .”أبغني  حبيبا، هو أحّب إلّي من نفسي
وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي وم�الي، مه�اجرا إل�ى ّهللا ورس�وله ص�لّى ّهللا ،حّسهتبيعا لطلحة بن عبيد ّهللا، أسقي فرسه، وأ

ق�ال: فلّما اصطلحنا نحن وأهل مّكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها  فاض�طجعت ف�ي أص�لها. : قالعليه وسلّم، 
صلّى ّهللا عليه وسلّم، فأبغضتهم، فتحّولت إلى ش�جرة أخ�رى،  فأتاني أربعة من المشركين من أهل مّكة. فجعلوا يقعون في رسول ّهللا 

فاخترط�ت س�يفي  ث�ّم : قالوعلّقوا سالحهم. واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي:يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. 
: والّ�ذي ك�ّرم وج�ه محّم�د ال يرف�ع أح�د ث�ّم قل�ت: ق�الاألربعة وهم رقود.فأخذت سالحهم. فجعلته ضغثا  في ي�دي.  أولئكشددت على 

وج�اء عّم�ي ع�امر برج�ل : قالثّم جئت بهم أسوقهم إلى رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم. : قالمنكم رأسه إّال ضربت الّذي فيه عيناه. 
المش�ركين.فنظر إل�يهم  له مكرز. يقوده إل�ى رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم. عل�ى ف�رس مجفّ�ف. ف�ي س�بعين م�نقال من العبالت  ي

فعف�ا ع�نهم رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم.وأنزل ّهللا: ». دعوهم. يكن لهم بدء الفجور وثناه «: قالرسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم ف
ةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَ ﴿ ث�ّم خرجن�ا راجع�ين : ق�الاآلي�ة كلّه�ا.  ]24الف�تح/ [ ﴾ ْظفََرُكْم َعلَ�ْيِهمْ َوهَُو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَهُْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنهُْم بِبَْطِن َمكَّ

إلى المدينة فنزلنا منزال. بيننا وبين بني لحيان جبل. وهم المشركون. فاستغفر رسول ّهللا صلّى ّهللا علي�ه وس�لّم لم�ن رق�ي ه�ذا الجب�ل 
ثالثا. ثّم قدمنا المدين�ة.فبعث رس�ول ّهللا  أوسلمة:فرقيت تلك اللّيلة مّرتين قال اللّيلة. كأنّه طليعة للنّبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم وأصحابه. 

صلّى ّهللا عليه وسلّم بظهره  مع رباح غالم رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلح�ة. أنّدي�ه م�ع الظّه�ر. 

_______________ 
 )231/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2273( 
 ليس له إسناد في النسخة 3300/10تفسير ابن أبي حاتم   )2274(
  202/5)س��نن النس��ائي الكب��رى 12249ح( 122/3مس��ند أحم��د    )3264ح(386/5)س��نن الترم��ذي 2688ح( 61/3)س��نن أب��ي داود 1808ح( 1442/3ص��حيح مس��لم  )2275(

  94/26)تفسير الطبري 1208ح( 363)المنتخب 12611ح( 318/6)سنن البيهقي الكبرى 8667ح(
 )1807ح( 1433/3صحيح مسلم  )2276(
ن إذ ال يبعد سماع ثابت من عبد هللا بن مغف�ل وق�د اتفق�ا )وقال: صحيح على شرط الشيخي3716ح( 2/ 500المستدرك للحاكم  86/4مسند أحمد    93/26تفسير الطبري  )2277(

 464/6لكبرى نفس الحديث على إخراج حديث معاوية بن قرة على حديث حميد بن هالل عنه،وثابت أسن منهما جميعا قلت: تصريحه بالسماع من ابن مغفل عند النسائي في ا
 وفي إسناده على بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم 



)394( 
فقلت: ي�ا : قالرسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم. فاستاقه أجمع. وقتل راعيه. فلّما أصبحنا إذا عبد الّرحمن الفزارّي قد أغار على ظهر 

ث�ّم : قالرباح! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد ّهللا. وأخبر رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم أّن المشركين قد أغاروا على سرحه. 
.. .أنا ابن األكوع  ثّم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنّبل. وأرتجز أقول: قمت على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثالثا: يا صباحاه!

.. .قلت: خذها: وأنا ابن األكوع: قالفألحق رجال منهم. فأصّك سهما في رحله.حتّى خلص نصل الّسهم إلى كتفه.  واليوم يوم الّرّضع
جع إلّي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها. ثّم رميته فعقرت به. فو ّهللا ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا ر: قال واليوم يوم الّرّضع

 حتّى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل. فجعلت أرّديهم بالحجارة.
ين�ي فما زلت كذلك أتبعهم حتّى ما خلق ّهللا من بعير من ظهر رسول ّهللا صلّى ّهللا علي�ه وس�لّم إّال خلّفت�ه وراء ظه�ري. وخلّ�وا ب: قال

وبينه. ثّم اتّبعتهم أرميهم. حتّى ألقوا أكث�ر م�ن ثالث�ين ب�ردة وثالث�ين رمح�ا يس�تخفّون. وال يطرح�ون ش�يئا إّال جعل�ت علي�ه آرام�ا م�ن 
الحجارة. يعرفها رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم وأصحابه. حتّ�ى أت�وا متض�ايقا م�ن ثنيّ�ة ف�إذا ه�م ق�د أت�اهم ف�الن اب�ن ب�در الف�زارّي. 

لقين�ا م�ن ه�ذا، الب�رح. وّهللا م�ا : ق�الواالفزارّي: م�ا ه�ذا الّ�ذي أرى؟ قال . وجلست على رأس قرن. ]يعني يتغّدون[ا يتضّحون فجلسو
: ق�الفصعد إلّي منهم أربعة في الجبل. : قالفليقم إليه نفر منكم، أربعة. : قالفارقنا منذ غلس. يرمينا حتّى انتزع كّل شيء في أيدينا. 

قلت: أنا سلمة بن األكوع. والّذي كّرم وج�ه محّم�د ص�لّى قال ال. ومن أنت؟ قالوا: قلت: هل تعرفوني؟ : قالمن الكالم، فلّما أمكنوني 
فرجعوا فما برح�ت مك�اني : قالأحدهم: أنا أظّن. قال ّهللا عليه وسلّم ال أطلب رجال منكم إّال أدركته.وال يطلبني رجل منكم فيدركني. 

ف��إذا أّوله��م األخ��رم األس��دّي. عل��ى إث��ره أب��و قت��ادة : ق��ال ص��لّى ّهللا علي��ه وس��لّم يتخلّل��ون الّش��جر. حتّ��ى رأي��ت ف��وارس رس��ول ّهللا 
فولّ��وا م��دبرين. قل��ت: ي��ا أخ��رم اح��ذرهم. ال : ق��الفأخ��ذت بعن��ان األخ��رم. : ق��الاألنص��ارّي.وعلى إث��ره المق��داد ب��ن األس��ود الكن��دّي. 

يا سلمة! إن كنت تؤمن باّل واليوم اآلخر، وتعلم أّن الجنّ�ة ح�ّق : قالوسلّم وأصحابه. يقتطعوك حتّى يلحق رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه 
فعقر بعبد الّرحمن فرسه. وطعن�ه عب�د ال�ّرحمن : قالفخلّيته. فالتقى هو وعبد الّرحمن. : قالوالنّار حّق، فال تحل بيني وبين الّشهادة. 

ل ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم بعبد الّرحمن. فطعنه فقتله. فو الّذي كّرم وجه محّمد فقتله.وتحّول على فرسه. ولحق أبو قتادة، فارس رسو
صلّى ّهللا عليه وسلّم لتبعتهم أعدو على رجلّي. حتّى ما أرى ورائي، من أصحاب محّمد صلّى ّهللا عليه وسلّم وال غب�ارهم ش�يئا.حتّى 

فنظ�روا إل�ّي أع�دو وراءه�م. فحلّي�تهم ق�ال: رد. ليشربوا منه، وهم عط�اش. له ذا ققال يعدلوا قبل غروب الّشمس إلى شعب فيه ماء. ي
فأع�دو ف�ألحق رج�ال م�نهم فأص�ّكه بس�هم ف�ي : ق�الويخرجون فيشتّدون في ثنيّة. : قالفما ذاقوا منه قطرة.  ]يعني أجليتهم عنه[» عنه

 .. واليوم يوم الّرّضع.قلت: خذها وأنا ابن األكوعقال نغض كتفه. 
فجئ�ت بهم�ا أس�وقهما : ق�الوأردوا فرس�ين عل�ى ثنيّ�ة. : ق�القلت: نعم. يا عدّو نفسه أكوعك بكرة. قال لته أّمه أكوعه بكرة. يا ثك: قال

ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من ل�بن وس�طيحة فيه�ا م�اء. فتوّض�أت وش�ربت. ث�ّم أتي�ت : قالإلى رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم.
ه وسلّم وهو على الماء الّذي حّألتهم عنه. فإذا رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم قد أخذ تلك اإلب�ل. وك�ّل ش�يء رسول ّهللا صلّى ّهللا علي

استنقذته من المشركين وكّل رمح وبردة. وإذا بالل نحر ناقة من اإلبل الّتي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا 
قلت: يا رسول ّهللا خلّني فأنتخب من القوم مائة رجل. فأتّبع الق�وم ف�ال يبق�ى م�نهم مخب�ر إّال قتلت�ه. قال ها. عليه وسلّم من كبدها وسنام

نع�م، : قل�ت .”ي�ا س�لمة أت�راك كن�ت ف�اعال؟«: ق�الفضحك رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم حتّى ب�دت نواج�ذه ف�ي ض�وء النّ�ار. ف: قال
نحر لهم ف�الن ج�زورا، فلّم�ا كش�فوا قال: فجاء رجل من غطفان، ف: قال .»رون في أرض غطفانإنّهم اآلن ليق«: قالوالّذي أكرمك. ف

ك�ان خي�ر فرس�اننا الي�وم «رسول ّهللا صلّى ّهللا علي�ه وس�لّم: قال أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. فلّما أصبحنا : قالواجلدها رأوا غبارا. ف
رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم سهمين: س�هم الف�ارس وس�هم الّراج�ل. فجمعهم�ا ل�ي  ثّم أعطاني: قال .”أبو قتادة. وخير رّجالتنا سلمة

وكان رجل : قالفبينما نحن نسير. : قالجميعا. ثّم أردفني رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. 
فلّم�ا س�معت كالم�ه قل�ت: : ق�الالمدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذل�ك.  فجعل يقول: أال مسابق إلى: قالمن األنصار ال يسبق شّدا 

قل�ت: ي�ا رس�ول ّهللا ب�أبي وأّم�ي ذرن�ي : ق�الال. إّال أن يكون رسول ّهللا صلّى ّهللا علي�ه وس�لّم : قالأما تكرم كريما، وال تهاب شريفا؟ 
ش�رفين أس�تبقي  أوفربطت عليه شرفا : قالفطفرت فعدوت. قلت: اذهب إليك. وثنيت رجلّي : قال». إن شئت«: قالفألسابق الّرجل. 

قل�ت: ق�د س�بقت وّهللا! ق�ال فأصّكه بين كتفيه. قال شرفين. ثّم إنّي رفعت حتّى ألحقه.  أونفسي ثّم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفا 
ن�ا إل�ى خيب�ر م�ع رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم. فو ّهللا ما لبثنا إّال ثالث ليال حتّى خرج: قالفسبقته إلى المدينة : قالأنا أظّن : قال
 فجعل عّمي  عامر يرتجز بالقوم: : قال

 .. وال تصّدقنا وال صلّينا.تا ّل لوال ّهللا ما اهتدينا
 .. فثبّت األقدام إن القينا.ونحن عن فضلك ما استغنينا

 وأنزلن سكينة علينا                     
وما استغفر رس�ول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه : قال .”غفر لك ربّك«: قالأنا عامر. : قال .”من هذا؟« عليه وسلّم: رسول ّهللا صلّى ّهللا قال ف

فلّم�ا ق�دمنا : ق�الفنادى عمر بن الخطّاب، وهو على جمل له: يا نبّي ّهللا لوال م�ا متّعتن�ا بع�امر. : قالوسلّم إلنسان يخّصه إّال استشهد. 
 حب يخطر بسيفه ويقول:خرج ملكهم مر: قالخيبر 

 .. شاكي الّسالح  بطل مجّرب .قد علمت خيبر أنّي مرحب
 إذا الحروب أقبلت تلهّب

 قال: وبرز له عّمي عامر، ف: قال
 .. شاكي الّسالح بطل مغامر .قد علمت خيبر أنّي عامر

نفس�ه. فقط�ع أكحل�ه. فكان�ت فيه�ا  فاختلفا ضربتين: فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. فرجع سيفه عل�ى: قال
فأتي�ت النّب�ّي : ق�السلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النّبي صلّى ّهللا عليه وسلّم يقول�ون: بط�ل عم�ل ع�امر. قت�ل نفس�ه. قال نفسه. 

ق�ال  .”ذل�ك؟ق�ال م�ن « رسول ّهللا ص�لّى ّهللا علي�ه وس�لّم:قال صلّى ّهللا عليه وسلّم وأنا أبكي. فقلت: يا رسول ّهللا! بطل عمل عامر؟. 
ألعط�يّن الّراي�ة «: ق�الث�ّم أرس�لني إل�ى عل�ّي، وه�و أرم�د. ف». ذلك. بل له أج�ره م�ّرتينقال كذب من «: قالقلت: ناس من أصحابك. 
 علي�ه فأتيت عليّا فجئت به أقوده، وهو أرمد. حتّى أتيت به رسول ّهللا صلّى ّهللا : قال». يحبّه ّهللا ورسوله أورجال يحّب ّهللا ورسوله، 

 قال: وسلّم. فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الّراية. وخرج مرحب. ف
 .. شاكي الّسالح بطل مجّرب.قد علمت خيبر أنّي مرحب

 إذا الحروب أقبلت تلهّب



)395( 

 

 علّي:قال ف
 .. كليث غابات كريه المنظره.أنا الّذي سّمتني أّمي حيدره 
 أوفيهم بالّصاع كيل الّسندره 

2277F﴿»ب فقتله. ثّم كان الفتح على يديهفضرب رأس مرح: قال

2278﴾. 
إلى هنا انتهي حديث صلح الحديبية وفيه من الصور الرائعة للصحابة الكثير الذي يس�تحق أن يف�رد ف�ي مؤل�ف ول�يس ه�ذا  

 موضع الحديث عنه وبال التوفيق.
 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
حين ،وطنة لقسم محذوف أي وهللا لقد رضي هللا عن المؤمنينالالم م ﴾لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة  ﴿

 .بايعوك يا محمد " بيعة الرضوان " تحت ظل الشجرة بالحديبية
 .أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة ﴾فأنزل السكينة عليهم  ﴿
 .زيادة على ثواب اآلخرة،والغنائم وما فيها من النصر،أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر ﴾وأثابهم فتحا قريبا  ﴿
هو ما أجرى هللا عز وجل على  :ابن كثيرقال ،أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التى غنموها من خيبر ﴾ومغانم كثيرة يأخذونها  ﴿

حصل لهم من وما ،يمقال ثم فتح سائر البالد واأل،وما حصل بذلك من الخير العائم بفتح خيبر،من الصلح بينهم وبين أعدائهم،أيديهم
  :تعالىقال ولهذا ،والرفعة في الدنيا واآلخرة،العز والنصر

ولهذا نصركم عليهم وغنمكم أرضهم وديارهم ،حكيما في تدبيره وصنعه،أي غالبا على أمره ﴾وكان هللا عزيزا حكيما  ﴿
﴿وأموالهم

2278F

2279﴾. 
كما صرت ،صرف أيدي كفار مكة عنكم،تدبيرهأي وهو تعالى بقدرته و ﴾وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة  ﴿

حين كف ايدي ،هذا امتنان من هللا تعالى على عباده المؤمنين :ابن كثيرقال التي هي قريبة من البلد الحرام ،عنهم أيديكم بالحديبية
بل صان كال من ،مفلم يقاتلوهم عند المسجد الحرا،وكف أيدي المؤمنين عن المشركين،فلم يصل إليهم منهم سوء،المشركين عنهم

 .فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة حسنة لهم في الدنيا واآلخرة،وأوجد بينهم صلحا،الفريقين
 أي من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم ﴾من بعد أن أظفركم عليهم  ﴿
حجزكم عن الكافرين رحمة  ولذلك،يعلم ما فيه مصلحة لكم،أي هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكم ﴾وكان هللا بما تعملون بصيرا  ﴿

﴿لئال تسفك فيه الدماء ،وحرمة لبيته العتيق،بكم
2279F

2280﴾. 
 

وُكۡم َعِن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم َوٱۡلهَۡدَي َمۡعُكوفًا أَن يَۡبلَُغ َمِحلَّهُۥو َولَۡوَال رِ  ﴿ ۡؤِمنُوَن َونَِساٞٓء هُُم ٱلَِّذيَن َكفَُروْا َوَصدُّ َجاٞل مُّ
ٞت لَّۡم تَۡعلَ  ۡؤِمنَٰ ُ فِي َرۡحَمتِهِۦ َمن يََشآُءو لَۡو تََزيَّلُواْ  ٴُ ُموهُۡم أَن تَطَ مُّ ةُۢ بَِغۡيِر ِعۡلٖمۖ لِّيُۡدِخَل ٱلَّ َعرَّ ۡنهُم مَّ ۡبنَا  وهُۡم َتُِصيبَُكم مِّ لََعذَّ

 ﴾ ۲٥ٱلَِّذيَن َكفَُروْا ِمۡنهُۡم َعَذابًا أَلِيًما 
 

 اآلية. – ﴾الحرامهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد  ﴿ :قوله تعالى
﴿جمعة جنيد بن سبع عن أبيوأخرج الطبراني وأبو يعلى  [گ ] .988

2280F

أول النهار  �قاتلت النبي  :«قال  ﴾2281
ولوال رجال مؤمنون  ﴿:وكنا ثالثة رجال وسبع نسوة وفينا نزلت،وقاتلت معه آخر النهار مسلماً ،كافراً 

﴿ونساء مؤمنات
2281F

2282﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
احداً عند سبب نزول هذه اآلية، واآلية تدل على أنه كان بين أهل الكفر ناس من المؤمنين ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً و 

فلذلك كف هللا أيدي المؤمنين عنهم حتى ال يقتلوهم فتصيبهم المعرة والعيب من المشركين فيقولون قتلوا ،�ال يعلمهم النبي 
وهذا األثر الذي ذكره المؤلف حسن اإلسناد وال يمنع أن يكون .وقد قدمنا أن السورة كلها قصة واحدة متعلق بعضها ببعض،إخوانهم

 هناك أخرون غير المذكورين في هذا األثر لم يعلم أنهم من المؤمنين وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
نعوا المؤمنين عن وم،الذين كفروا بال والرسول،أي هم كفار قريش المعتدون ﴾هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام  ﴿

 .ألداء مناسك العمرة عام الحديبية،دخول المسجد الحرام
معكوفا أي محبوسا عن أن يبلغ  -أي وصدوا الهدي أيضا وهو ما يهدى لبيت هللا لفقراء الحرم  ﴾والهدي معكوفا أن يبلغ محله  ﴿

حين أحرم ،ن دخول المسجد الحرام عام الحديبيةمنعوا المسلمين م قريشاً يعني  :القرطبيقال مكانه الذي يذبح فيه وهو الحرم 

_______________ 
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 )235/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2279( 
 )236/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2280( 
ص�حابي س�كن الش�ام ث�م قال ابن حجر في التقريب: أبو جمعة األنصاري أو الكناني اسمه حبيب بن س�باع ويق�ال جنب�ذ بض�م الج�يم والموح�دة بينهم�ا ن�ون س�اكنة ب�ن س�بع  )2281(

 بعين.    مصر ومات بعد الس
حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن )إسناده ال بأس بهقال اإلمام أبو يعلي 2204ح( 290/2)المعجم الكبير 1560ح( 3/ 129مسند أبي يعلى  )2282(

 به.–أبي خلف عن عبد هللا بن عوف قال سمعت أبا جمعة جنبذ بن سبع 



)396( 
ولكن حملتهم األنفة ودعتهم الحمية ،وهذا كانوا ال يعتقدونه،ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محله،رسول هللا مع أصحابه بالعمرة

 .سول هللا ببيانه ووعدهوأدخل األثر على ر،فوبخهم هللا على ذلك وتوعدهم عليه،على أن يفعلوا ما ال يعتقدونه دينا،الجاهلية
الذين يخفون إيمانهم خوفا ،أي ولوال أن في مكة رجاال ونساء من المؤمنين المستضعفين ﴾ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات  ﴿

 .من المشركين
 .أي ال تعرفونهم بأعيانهم الختالطهم بالمشركين ﴾لم تعلموهم  ﴿
فينالكم بقتلهم إثم ،دون علم منكم بإيمانهم،اهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهمأي كر ﴾أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم  ﴿

والجواب محذوف قدره  :الصاويقال ،ولسلطكم على المشركين،ألذن لكم في دخول مكة :وجواب " لوال " محذوف تقديره،وذنب
حال كونكم جاهلين بهم ،ن بين أظهر الكفارلوال كراهة أن تهلكوا أناسا مؤمني :ومعنى اآلية،ألذن لكم في الفتح :الجالل بقوله

 لما كف أيديكم عنهم، وألذن لكم في فتح مكة،فيصيبكم بإهالكهم مكروه
قال ،وليرجع كثير منهم إلى اإلسالم،أي إنما فعل ذلك ليختص المؤمنين من بين أظهر المشركين ﴾ليدخل هللا في رحمته من يشاء  ﴿

أسلم الكثير منهم ،وكذلك كان،ليسلم بعد الصلح من قضى هللا أن يسلم من أهل مكة،المشركين أي لم يأذن هللا لكم في قتال :القرطبي
 .وحسن إسالمه، ودخلوا في رحمته وجنته

لعذبنا ،وانفصل المؤمنون عن الكفار،أي لو تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض ﴾لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما  ﴿
﴿والتشريد من األوطان،بالقتل والسبى،ذابالكافرين منهم أشد الع

2282F

2283﴾. 
 

ُ َءاِمنِيَن مُ  ﴿ ۡءيَا بِٱۡلَحقِّۖ لَتَۡدُخلُنَّ ٱۡلَمۡسِجَد ٱۡلَحَراَم إِن َشآَء ٱلَّ ُ َرُسولَهُ ٱلرُّ ِريَن َال لَّقَۡد َصَدَق ٱلَّ َحلِّقِيَن ُرُءوَسُكۡم َوُمقَصِّ
لَِك فَۡتٗحا قَِريبًا تََخافُوَنۖ فََعلَِم َما لَۡم تَۡعلَُموْا فَ   ﴾ ۲۷َجَعَل ِمن ُدوِن َذٰ

 
 اآلية. – ﴾لقد صدق هللا رسول الرؤيا بالحق ﴿ :قوله تعالى

وهو  �أري النبي « :قال عن مجاهد وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدالئل  [گ ] .989
قال حر الهدي بالحديبية فلما ن،هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرينبالحديبية أنه يدخل مكة 

﴿﴾ـ اآليةلقد صدق هللا رسوله الرؤيا  ﴿:فنزلت ؟أين رؤياك يا رسول هللا :أصحابه
2283F

2284﴾«. 
 

 [تعليق]
 من المنافقين. �وقد ذكر أنا القائلين هذا للنبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر والوحيد في سبب نزول هذه األية 
وال رأينا ،ما حلقنا وال قصرنا،وهللا :ورفاعة بن التابوه،وعبد هللا بن رسل،بن أبيالمنافقون عبد هللا قال ف:مقاتلقال  

﴿﴾ لقد صدق هللا رسوله الرءيا بالحق ﴿ :فأنزل هللا تعالى،المسجد الحرام
2284F

2285﴾. 
قال ف.وفي صحيح اإلمام ابن حبان،عن عام الحديبية حتى كاد بعض الصحابة أن يرتاب �وقد تأخر تحقق رؤيا النبي  

ألسنا على الحق وعدونا  :فقلت،بلى: قالألست نبي هللا  :فقلت �وهللا ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ فأتيت النَّبِّي  :بن الخطاب عمر
ليس كنت تحدثنا  أو :قلت،إني رسول هللا ولست أعصيه وهو ناصري: قالفلم نعطى الدنية في ديننا إذن  :قلت،بلى: قالعلى الباطل 

 بلى: قالطوف به أنا سنأتي البيت ون
 :قلت،بلى: قالأليس هذا نبي هللا حقا  :فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر،فإنك آتيه ومطوف به: قال،ال :أفأخبرتك أنك تأتيه العام قلت

ربه أيها الرجل إنه رسول هللا وليس يعصي : قالفلم نعطي الدنية في ديننا إذن  :قلت،بلى: قالألسنا على الحق وعدونا على الباطل 
بلى قال: أوليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به  :قلت،وهو ناصره فاستمسك بغرزه تفز حتى تموت فو هللا إنه لعلى الحق

﴿فعملت لذلك أعماال :عمرقال ،فإنك آتيه ومطوف به: قال،ال :أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت
2285F

2286﴾. 
حابه واعتمروا عمرة القضاء وحلقوا وقصروا كما وعدهم هللا فجاء هو أص،في العام القابل �وقد تحققت رؤيا النبي  

 .سبحانه
 

 [تفسير مختصر لآلية]
لم ،و " قد " للتحقيق أي وهللا لقد جعل هللا رؤيا رسوله صادقة محققة،الالم موطئة للقسم ﴾لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق  ﴿

ثم ،أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت،قد رأى في منامه � كان رسول هللا :المفسرونقال ،يدخلها الشيطان ألنها رؤيا حق
وصده المشركون عن ،فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة،فحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا،حلق بعضهم وقصر بعضهم

ووقع  ؟فأين هي الرؤيا،ينا البيتوهللا ما حلقنا وال قصرنا وال رأ: قالواارتاب المنافقون و،ووقع ما وقع من قضية الصلح،دخول مكة
وأنه لم يكذب ،فأعلم تعالى أن رؤيا رسوله حق ﴾لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق  ﴿في نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت اآلية 

فذلك ،موقد حقق هللا له ذلك بعد عا،وإنما أراه مجرد صورة الدخول،ولكن ليس في الرؤيا أنه يدخلها عام ست من الهجرة،فيما رأى
  :قوله تعالى

 .أي لتدخلن يا محمد أنت وأصحابك المسجد الحرام بمشيئة هللا ﴾لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا  ﴿
 .ويقصر بعض،تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه،أي تدخلونها آمنين من العدو ﴾آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين  ﴿

_______________ 
 )237 /3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2283( 
 مرسل منقطع اإلسناد. 164/4للبيهقي   ح )2284(
 )253/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2285( 
 ) وأصله في الصحيح225/ 11صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ مشكول ()2286( 



)397( 

 

 .وحال المكث، وحال الخروج،يه تكرار ألن المراد آمنين وقت دخولكموليس ف،أي غير خائفين ﴾ال تخافون  ﴿
يريد ما قدره  :ابن جزيقال ،ما لم تعلموه أنتم،والخير والمصلحة لكم،أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة ﴾فعلم ما لم تعلموآ  ﴿

فى  �فكان رسول هللا ،ب الناس في اإلسالمرغ،فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب،تعالى من ظهور اإلسالم في تلك المدة
 .بعدها بعامين ومعه عشرة اآلف ﴾غزوة الفتح ﴿وغزا ،غزوة الحديبية في ألف وأربعائة

وهو " صلح الحديبية" وسمي فتحا لما ترتب عليه من اآلثار ،أي فجعل قبل ذلك فتحا عاجال لكم ﴾فجعل من دون ذلك فتحا قريبا  ﴿
وقد كان فتح مكة ،تعدون انتم الفتح " فتح مكة: قالولهذا روى البخاري عن البراء رضي هللا عنه أنه ،ةوالعواقب الحميد،الجليلة

﴿ونحن نعد الفتح " بيعة الرضوان " يوم الحديبية،فتحآ
2286F

2287﴾. 
 انتهت سورة الفتح

 
 

 ُسوَرةُ الُحُجَراتِ 
 
 

ُموْا بَۡيَن يََديِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تُقَدِّ َ َسِميٌع َعلِيٞم  يَٰ َو إِنَّ ٱلَّ ِ َوَرُسولِِهۦۖ َوٱتَّقُوْا ٱلَّ  ﴾ ۱ٱلَّ
 

 .ـ اآليتين﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا  ﴿:قوله تعالى  
أنه  :«أخرج البخاري وغيره من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عبد هللا  بن الزبير أخبره  .990

بل أمر األقرع : عمرقال و،أمر القعقاع بن معبد :أبو بكرقال ف،� قدم ركب من بني تميم على رسول هللا
فتماريا حتى ارتفعت ،ما أردت خالفك:عمرقال و،ما أردت إال خالفي :أبو بكرقال ف،بن حابس
 ﴿:إلى قوله ﴾يا أيها الذين آمنوا  ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله  ﴿:فنزل في ذلك قوله تعالى،أصواتهما

2287F﴿ ﴾اولو أنهم صبرو

2288﴾«. 
فأمرهم أن ،يوم النحر �أن أناسا ذبحوا قبل رسول هللا  :« عن الحسنوأخرج ابن المنذر  [گ ] [ك] .991

﴿يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله ﴿:فأنزل هللا،يعيدوا ذبحاً 
2288F

2289﴾﴾«. 
 .»﴾2289F2290﴿ ذبح رجل قبل الصالة فنزلت :«وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب األضاحي بلفظ  .992
 �فيصومون قبل النبي ،أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر :« عن عائشةأخرج الطبراني في األوسط   .993

 .»﴾2290F2291﴿﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله ﴿:فأنزل هللا
ال  ﴿:ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزل هللا :«قال  عن قتادةوأخرج ابن جرير  [ك] .994

﴿بين يدي هللا ورسولهتقدموا 
2291F

2292﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد ورد ،وقد سماها بعض العلماء سورة األخالق،سورة الحجرات من السور المدنية والتي عنيت بجوانب التربية واألدب 

 فيها عدة أسباب نزول مخرجة في الصحيح.
رة مشتملة على عدة أسباب للنزول عدة آثا ،﴾ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله ﴿وذكر المؤلف عند سبب نزول هذه اآلية  

 وكلها في الظاهر أسباب مختلفة.
فنزلت اآلية آمره لهم باألدب ،�وارتفاع أصواتهما عند رسول هللا ،�في مجادلة أبي بكر وعمر بين يدي النبي  :فاألول 

إال خافضاً صوته حتى  �نبي وقد روى البخاري أن عمر بعد ما نزلت هذه اآلية والتي بعدها لم يكن يحدث ال،�مع رسول هللا 
 ماذا يقول. �يستفهمه النبي 

إذا  -ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر-بن الزبير:" فكان عمر بعد ذلك قال بن أبي مليكة: قال  :اإلمام البخاريقال  
﴿بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه �حدث النبي 

2292F

ر إلى أخيه بسر ال . ومعنى كأخي السرار يعنى كالذي يس﴾2293
 يرفع صوته حتى ال يسمعه غيره.

وقد روى اإلمام ،وهو سبب غريب،أن يعيدوا الذبح �فأمرهم النبي ،�في إناس ذبحوا قبل النبي  :والسبب الثاني 
رى، ومن لم "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخ �رسول هللا قال : قالالبخاري ومسلم وغيرهما عن ُجنَْدب بن سفيان البََجلي 

﴿يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم هللا"
2293F

 . وليس فيه تعرض لسبب النزول وإسناد هذا السبب مرسل.﴾2294

_______________ 
 )238/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2287( 
مس��ند أب��ي يعل��ي  145/6مس��ند الب��زار  172/4)ش��رح مع��اني اآلث��ار 3266ح( 387/5)س��نن الترم��ذي 4109ح( 1587/4ص��حيح البخ��اري  199/26تفس��ير الطب��ري  )2288(

 )16178ح( 6/4)مسند أحمد 5386ح( 226/8) سنن النسائي 6816ح( 193/12
 مرسل وإسناده ليس بالقائم 117/26تفسير الطبري  )2289(
 مرسل. )2290(
 لهيثمي:مجهول)في إسناده حبان بن رفيدة أو رقيدة قال  ا2713ح( 134/3المعجم األوسط  )2291(
 مرسل ضعيف اإلسناد. 26/ 117تفسير الطبري  )2292(
 )120/ 9صحيح البخاري ()2293( 
 )118/ 7صحيح البخاري ()2294( 



)398( 
أمر  �وليس له شواهد وفي الصحيح أن النبي ،�السبب الثالث: أنها نزلت في أناس كانوا يصومون رمضان قبل النبي  

 غيرهم هذا السبب. أويذكر أحد من أصحاب الصحيح  أصحابه بأن يصوموا لرؤية الهالل وأن يفطروا لرؤيته ولم
 :للجاريةقالت ف،دخلت على عائشة في اليوم الذي جئت فيه: قال،وقد روى اإلمام الثعلبي رحمه هللا عن مسروق أيضا 

ِ يا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَ ﴿وفيه نزلت ،قد نهى هللا تعالى عن صوم هذا اليوم قالت:إنّي صائم. ف :فقلت،اسقيه عسال ُموا بَْيَن يََدِي هللاَّ نُوا ال تُقَدِّ
2294F﴿﴾َِوَرُسولِه

2295﴾ . 
 وهذا السبب مخالف للذي قبله فالذي قبله في تقدم الصيام قبل الشهر وهذا في صيام يوم نهي عن الصيام فيه. 
كذا وكذا فنزلت اآلية  السبب الرابع: أنها نزلت في قوم كانوا يفتاتون على هللا ورسوله فيقولون لو أنه أنزلت في حادثة كذا 

 مرشدة لهم بأن ال يفتاتون على هللا ورسوله فال أعلم بما ينزل.
 .وقد جاء كذلك في أسباب نزولها 
وكان قد قتل رُجلين من بني سليم قبل أن ،ذكره اإلمام ابن الجوزي أنها نزلت في عمرو بن أميّة الّضْمري:السبب الخامس 

﴿لسائب ابن اقاله ،�يستأذن رسوَل هللا 
2295F

2296﴾. 
اللذين اعتزما إلى بني عامر وأخذهم مالهما وكانا من ،اإلمام الثعلبي: وقيل في الثالثة الذين نّجوا الرجلين الّسلميينقال  

هما من أهل ميثاقي وهذا الذي ،بئس ما صنعتم«: قالف،-وقد سبق الخبر إليه -فلّما أتوا رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلّم،أهل العهد
هما لذلك. وأتاه  :رجالن مّمن قتل إخواننا.فقلنا :فقلنا،يا رسول هللا إنّهما زعما أنّهما من بني عامر :قاال ،نسوتي معكم من
ولكنّه أيدهما، فواّدهما رسول هللا صلّى ّهللا »  ال قود لهما ألنّهما اعتزما إلى عدّونا« :رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّمقال ف،الّسلميون

ِ َوَرُسولِهِ ﴿وأنزل هللا سبحانه في ذلك عليه وسلّم  ُموا بَْيَن يََدِي هللاَّ وهذه رواية ماذان عن  ،حين قتلوا الرجلين﴾يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تُقَدِّ
﴿ابن عبّاس

2296F

2297﴾. 
األخري وهو  ولم يذكر فيها القاتل إنما ذكر في الرواية،بين هذا الرواية والتي ذكرها اإلمام ابن الجوزي توافق :قلت 

 عمرو بن أمية وهللا أعلم.
: قالف،رآني النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم أمشي أمام أبي بكر: قال،السبب السادس: ذكره كذلك اإلمام الثعلبي عن أبي الدرداء 
وسلّم والمرسلين  وال غربت على أحد بعد النبّي صلّى ّهللا عليه،ما طلعت الشمس،تمشي أمام من هو خير منك في الّدنيا واآلخرة«

﴿خيرا وأفضل من أبي بكر 
2297F

2298﴾« 
أن هللا  من حيث﴾ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله ﴿وإن صحت فتوافقها مع قوله تعالى ،وفي إسناد هذه القصة رجل مجهول 

مامه هو تقدم بين وأفضلهم أبو بكر الصديق، فالمشي أ،وأفضل العلماء هم العلماء من الصحابة،تعالى جعل العلماء هم ورثة األنبياء
 .يدي هللا تعالى ورسوله

وكذلك بين أيدي العلماء فإنّهم ورثة ،ال تمشوا بين يدي رسول هللا :وقيل،ال تقطعوا أمرا دون رسول هللا :ابن زيدقال  
﴿األنبياء

2298F

2299﴾. 
سول هللا صلّى ّهللا إنّها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس ر :وقيل: قالذكره كذلك اإلمام الثعلبي حيث  :السبب السابع 

وزجروا عن أن يقول أحد في شيء من ،فنهوا عن ذلك،والفتوى،وتقّدموا بالقول،خاضوا فيه،عليه وسلّم فإذا سئل الرسول عن شيء
﴿قبل أن يقول فيه رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم،دين هللا سبحانه

2299F

2300﴾. 
ولعلها ،فال أعلم ما كان السبب المثير لآلية منها،العمومهذه األقوال كلها صحيح تدخل تحت  :القاضي ابن العربيقال  

﴿نزلت دون سبب
2300F

2301﴾. 
لكن الذي في الصحيح أولى بالترجيح فيكون سببها المجادلة التي جرت ،وإن كان كل ما قيل داخل في عموم اآلية :قلت 

 من أبي بكر وعمر وهللا تعالى أعلم. �بين يدي رسول هللا 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ال تقدموا أمرا ،وصدقتم بكتاب هللا،يا من اتصفتم باإليمان،أي يا أيها المؤمنون ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله  ﴿

أي ال تبرموا ،فعل أووحذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول ،فعال بين يدي هللا ورسوله أو
وإذا حضر ،ال يسبقونه بالجواب �مثله إذا عرضت مسألة في مجلسه  �وال تقضوا حكما في حضرة النبي ،رأيا وال تبدوا،أمرا

 �نهوا أن يتكلموا بين يدي كالمه  :ابن عباسقال ،ال يمشون أمامه ونحو ذلك،وإذا ذهبوا معه إلى مكان،الطعام ال يبتدئون باألكل
المعنى ال تقطعوا أمرا قبل أن يحكم هللا ورسوله  :البيضاويقال ه من شرائع دينكم وال تقضوا أمرا دون هللا ورسول :الضحاكقال و
 .وذكر اسم هللا تعظيما له وإشعارا بأنه من هللا بمكان يوجب إجالله �المراد بين يدي رسول هللا  :وقيل،به
وإظهار االسم ،عليم بنياتكم وأحوالكم،قوالكمإن هللا سميع أل،أي واتقوا هللا فيما أمركم به ﴾واتقوا هللا إن هللا سميع عليم  ﴿

﴿لتربية المهابة والروعة في النفس ،الجليل
2301F

2302﴾. 
 

تَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلنَّبِيِّ َوَال تَۡجهَُروْا لَهُۥ بِٱۡلقَۡولِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَۡرفَُعٓوْا أَۡصَوٰ َكَجۡهِر بَۡعِضُكۡم لِبَۡعٍض أَن  يَٰ

_______________ 
 )70/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2295( 
 )455/ 7زاد المسير ()2296( 
 )71/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2297( 
 )71/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2298( 
 )71/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2299( 
 )71/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2300( 
 )242/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2301( 
 )387/ 5(    سنن الترمذي )2302( 



)399( 

 

لُُكۡم َوأَنتُۡم َال تَۡشُعُروَن  تَۡحبَطَ    ۲أَۡعَمٰ
 

 .اآلية – ﴾يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم ﴿ :قوله تعالى
﴾ـ ال ترفعوا أصواتكم ﴿:فأنزل هللا،كانوا يجهرون له بالكالم ويرفعون أصواتهم«: قالعنه  وأخرج [ك] .995

﴿اآلية
2302F

2303﴾«. 
  [تعليق]

وهو أثر عام وإسناده صحيح مرسل. وهو يدل على أن بعض ،نزول هذه اآلية ذكر المؤلف رحمه أثراً واحداً في سبب 
 �فأدبهم هللا تعالى مع نبيه وأنزل اآلية حتى يعلموا كيف يخاطبون النبي ،�الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي 

 .بسلوك األدب وخفض الصوت عنده
 .ار وهي خاصةوفي سبب نزولها كذلك غير ما ذكر المؤلف بعض اآلث 

عن عبد هللا بن الزبير أن األقرع بن حابس قدم ،ما أخرج اإلمام الترمذي وغيره وقد ذكرت بعضه في السبب المتقدم :فالسبب الثاني
عمر ال تستعمله يا رسول هللا فتكلما عند النبي قال يا رسول هللا استعمله على قومه ف :أبو بكرقال على النبي صلى هللا عليه و سلم ف

يا  ﴿فنزلت هذه اآلية قال ما أردت خالفك قال أبو بكر لعمر ما أردت إال خالفي قال صلى هللا عليه و سلم حتى ارتفعت أصواتهما ف
فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى هللا عليه و سلم لم ﴾أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي

﴿همهيسمع كالمه حتى يستف
2303F

2304﴾ . 
 قلت: هو صحيح اإلسناد فتكون هذه اآلية والتي قبلها نزلت في قصة واحدة، وهذا ما يؤيده سياق اآليات. 

 .وكان جهوري الصوت ،�السبب الثالث: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وهو المعروف بخطيب رسول هللا 
ثم ،وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فافتخر �ءوا رسول هللا فأخرج اإلمام الواحديث وغيره في قصة وفد بنى تميم لما جا 

 :وقام شاعرهم وهواألقرع بن حابس فأنشد،قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم
 .. إذا خلفونا عند ذكر المكارم.تيناك كيما يعرف الناس فضلنا

 .. وأن ليس في أرض الحجاز كدارم.وإنا رؤوس الناس من كل معشر
 بأرض التهائم أو.. تكون بنجد .ا المرباع في كل غارةوإن لن

 : قالفقام حسان ف
 .. يعود وباال عند ذكر المكارم.بني دارم ال تفخروا إن فخركم

 .. لنا خول من بين ظئر وخادم.هبلتم علينا تفخرون وأنتم
 في أبيات لهما.

ال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق ﴿ :واتهم فأنزل هللا تعالىفارتفعت أص،وشاعرهم أشعر من شاعرنا،خطيبهم أخطب من خطيبنا: قالواف
2304F﴿ ﴾ َصْوِت النَّبِيِّ َوال تَْجهَُروا لَهُ بِاْلقَْولِ 

2305﴾. 
 وقد أثرت هذا اآلية في ثابت بن قيس تأثيراً شديداً فاعتزل في بيته خشية من أن يحبط عمله. 
: لما نزلت على ،عن ثابت بن قيس بن شماس،س بن شماسروى ابن قانع في معجم الصحابة عن محمد بن ثابت بن قي 

تعيش حميداً وتقتل : قالف،�فبلغ ذلك النبي ،قعدت في بيتى﴾يا يأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴿ �النبي 
﴿فقتل يوم اليمامة،شهيداً 

2305F

2306﴾. 
 .﴾وال تجهروا له بالقول ﴿السبب الرابع: متعلق بقوله تعالى 

ليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهي ،�كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبي  :وقيل:إلمام القرطبي رحمه هللاقال  
﴿أي ال تجهروا عليه ﴾ ال تَْجهَُروا لَهُ ﴿ :المسلمون عن ذلك. وقيل

2306F

2307﴾. 
ويجوز أن تكون ،اآلثارقلت: ليس بين هذه اآلسباب تعارض البتة فإن ما أبهم في األثر الذي ذكره المؤلف بين في باقي  

 وما يجب عليهم عند مخاطبته وهللا تعالى أعلم.،�اآلية نزلت في أكثر من شخص ثم نزلت تأديباً وتعليماً للجميع مكانة النبي 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وال ترفعوها على ،فاخفضوا أصواتكم �أي إذا كلمتم رسول هللا  � ﴾يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  ﴿

 .صوت النبي
كما يجهر بعضكم في الحديث مع ،�أي وال تبلغوا حد الجهر عند مخاطبته  ﴾وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض  ﴿

تعظيما ،ويا رسول هللا،ولكن قولوا يا نبى هللا،يا محمد :وال تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا فتقولوا،البعض
 .اعاة لألدبومر،لقدره

فإن رفع الصوت والجهر ! أي خشية أن تبطل أعمالكم من حيث ال تشعرون وال تدرون  ﴾أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون  ﴿
﴿استخفاف قد يودي إلى الكفر المحبط للعمل �بالكالم قي حضرته 

2307F

2308﴾. 
 

_______________ 
 مرسل صحيح اإلسناد.  118/26تفسير الطبري  )2303(
 )387/ 5(    سنن الترمذي )2304( 
 )261أسباب النزول للواحدي ( )2305( 
المدينة  ] المحقق: صالح بن سالم المصراتي الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 351  265المؤلف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين [) 126/ 1معجم الصحابة ـ مشكول ()2306( 

 1418المنورة الطبعة: األولى،
 )306/ 16تفسير القرطبي ـ  ()2307( 
 )242/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2308( 



)400( 
﴿  ٓ ِ أُْولَٰ تَهُۡم ِعنَد َرُسوِل ٱلَّ وَن أَۡصَوٰ ۡغفَِرٞة َوأَۡجٌر َعِظيٌم  ئَِك ٱلَِّذينَ إِنَّ ٱلَِّذيَن يَُغضُّ ُ قُلُوبَهُۡم لِلتَّۡقَوٰىو لَهُم مَّ  ﴾  ۳ٱۡمتََحَن ٱلَّ

 
 آلية - ﴾رسول هللا  دإن الذين يغضون أصواتهم عن ﴿ :قوله تعالى

ال ترفعوا  ﴿:لما نزلت هذه اآلية:«قال محمد بن ثابت بن قيس بن شماس  وأخرج أيضاً عن [ك] .996
فمر به عاصم بن عدي بن ،في الطريق يبكيقعد ثابت بن قيس  ﴿ق صوت النبي أصواتكم فو

فرفع عاصم ،هذه اآلية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت: قالما يبكيك : قالف،العجالن
: قال .»أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة :«قالفدعا به ف �ذلك إلى رسول هللا 

﴾ـ إن الذين يغضون أصواتهم   ﴿:فأنزل هللا،�رفع صوتي أبدا على صوت رسول هللا رضيت وال أ
﴿اآلية

2308F

2309﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو متصل بما قبله وقد ذكرنا قصة ثابت بن قيس بن ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً عند سبب نزول هذه اآلية 

 كما نزلت كذلك في أبي بكر وعمر ،شماس. فتكون اآلية نزلت فيه
تألى أبو بكر  -ال ترفعوا أصواتكم  -لما أخرجه الواحدي وغيره عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى  :وهو السبب الثاني 

﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا -إال كأخى السرار، فأنزل هللا تعالى في أبي بكر  �أن ال يكلم رسول هللا 
2309F

2310﴾. 
الذين امتحن  أولئكإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا  - �لت على النبي لما نز: قالوأخرج كذلك عن أبي بكر  

﴿إال كأخى السرار �أبو بكر: فآليت على نفسي أن ال أكلم رسول هللا قال  -هللا قلوبهم للتقوى 
2310F

2311﴾. 
لم يذكر في اآلثر  وقد ذكرت عمر وإن،قلت: والقول في سبب النزول هذا كالقول في الذين قبله فاآلية نزلت فيهم جميعاً  

 حتى يستفهمه. �وقد تقدم أنه لم يكن يخاطب النبي ،ألنه معلوم من رفيع مكانه أنه من الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوي
 

 [تفسير مختصر لآلية]
حضرة  أي إن الذين يخفضون أصواتهم في ﴾الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوى  أولئكإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول هللا  ﴿

أى أخلصها للتقوى  :ابن كثيرقال ،ومرنها عليها وجعلها صفة راسخة فيها،الذين أخلص هللا قلوبهم للتقوى أولئك،�الرسول 
 .وجعلها أهال ومحال له

﴿ثواب عظيم في جنات النعيم ،أي لهم في اآلخرة صفح عن ذنوبهم ﴾لهم مغفرة وأجرعظيم  ﴿
2311F

2312﴾. 
 

ِت أَۡكثَُرهُۡم َال يَۡعقِلُوَن إِنَّ ٱلَِّذيَن يُنَاُدونََك مِ  ﴿  ﴾ ٤ن َوَرآِء ٱۡلُحُجَرٰ
    

 ـ اآليتين.﴾إن الذين ينادونك  ﴿:قوله تعالى
جاء ناس من العرب إلى حجر النبي  :«قال أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم  .997

 .»﴾2312F2313﴿ ﴾ـ اآليةراء الحجرات إن الذين ينادونك من و ﴿:فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد فأنزل هللا،�
يا محمد إن مدحي : قالف �أن رجالً جاء إلى النبي  :« عن قتادةعبد الرزاق عنمعمر قال و  [گ ]  [ك] .998

﴿﴾ـ اآليةإن الذين ينادونك  ﴿:فنزلت ”.ذاك هو هللا :« �النبي قال ف،وإن شتمي شينزين 
2313F

2314﴾«. 
 .مذي بدون نزول اآليةمرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره عند التر

﴿الحسن  وأخرج ابن جرير نحوه عن [ك] .999
2314F

2315﴾   . 
من رواء  �أنه نادى رسول هللا  :«األقرع بن حابس  وأخرج أحمد بسند صحيح عن  [گ ]  [ك] .1000

﴿ذلكم هللا قال ف،وإن ذمي لشين،يا محمد إن حمدي لزين: قال، فالحجرات فلم يجبه
2315F

2316﴾«. 
 فنزلت،يا محمد أخرج إلينا: قالف �أنه أتى النبي  :«ع أيضاً األقر وأخرج ابن جرير وغيره عن [ك] .1001

﴿
2316F

2317﴾.” 
 

 [تعليق]

_______________ 
 إسناده ضعيف،فيه إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس،ترجمه الحافظ فقال:عبد الخبير بن قيس بن ثابت مجهول الحال 118/26تفسير الطبري  )2309(
 )258أسباب النزول للواحدي ( )2310( 
 )258أسباب النزول للواحدي ( )2311( 
 )243/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2312( 
في إسناده داود الطفاوي قال الحافظ:لين الحديث،وفيه أبو مسلم البجلي لم يوثقه غي�ر اب�ن حب�ان،فقول المؤل�ف  121/26تفسير الطبري )5123ح( 210/5المعجم الكبير  )2313(

 سنده حسن فيه نظر وهللا أعلم
 عليه،وتركت تخريجه لذلك مرسل ضعيف اإلسناد،وشواهده التي ذكرها المؤلف ال تشهد لسبب النزول ألنها ليست مشتملة  3/ 231تفسير الصنعاني  )2314(
 مرسل ضعيف 122/26تفسير الطبري  )2315(
)وغي�رهم ول�م ي�ذكر س�بب الن�زول غي�ر 878ح( 1ج: 300)المعج�م الكبي�ر 16034ح( 488/3)مس�ند أحم�د 1502ح( 322/4تفسير الطبري المص�در الس�ابق المخت�ارة  )2316(

 به--دثني موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن األقرع بن حابس ثنا عفان ثنا وهيب قال حالطبري وإسناده صحيح. قال اإلمام أحمد:حد
 تفسير الطبري المصدر السابق. )2317(



)401( 

 

فإن ناساً من العرب في الرواية األولى ،وليس فيها تعارض،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
د البعض في كون المتكلم هو عيينة بن وكذلك عبر عن الكل وأري،من العرب ومعروفون بالجفاء وهم،عامة فيدخل فيها بنو تميم

وقد ذكر اإلمام القرطبي أسماء ،من وراء الحجرات فنزلت اآلية  �ويحتمل أن يكون وقع من الجميع سوء األدب بخطابه ،حصن
وسويد بن ،واألقرع بن حابس،والزبرقان بن بدر،قيس بن عاصم :مقاتل كانوا تسعة عشرقال : قالهؤالء الوفد من بني تميم ف

﴿وعيينة بن حصن،ووكيع بن وكيع،والقعقاع بن معبد،وعطاء بن حابس،وخالد بن مالك،اشمه
2317F

2318﴾. 
جاء أناس من «: قالعن زيد بن أرقم، قال: وقد ذكر اإلمام الطبري الرواية األولي بسياق أطول مما ذكره المؤلف ف 

وا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن بعضهم لبعض: انطلققال العرب إلى النبّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم، ف
ثم جاءوا إلى حجر النبي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم، : قالفأتيت النبّي َصلَّى هللا َعلَيِْه َوَسلَّم، فأخبرته بذلك، : قالملِكا نعش في جناحه; 

: قال ﴾إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء الُْحُجَراِت أَْكثَُرهُْم ال يَْعقِلُوَن  ﴿هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فجعلوا ينادونه. يا محمد، فأنزل هللا على نبيه َصلَّى
2318F﴿.»فأخذ نبّي هللا بأذني فمّدها، فجعل يقول: " قَْد َصدََّق ّهللاُ قَْولََك يا َزْيُد، قَْد َصدََّق ّهللاُ قَْولََك يا َزْيدُ 

2319﴾. 
بعث رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم سرية إلى حي من بني  «:ابن عبّاسقال  :فأخرج اإلمام الثعلبي.آخر وفي اآلية سبب 

وقدم بهم على رسول ،فسباهم عيينة،وتركوا عيالهم،هربوا،فلّما علموا أنّه توّجه نحوهم،العنبر وأّمر عليهم عيينة بن حصين الفزاري
فلّما رأتهم ،وواقفوا رسول هللا في أهله قائال،فقدموا وقت الظهيرة،لك رجالهم يفدون الذراريفجاء بعد ذ،هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم

فعجلوا أن يخرج إليهم ،وحجرة،وكان لكّل امرأة من نساء رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم بيت،الذراري جهشوا إلى آبائهم يبكون
يا محّمد فادنا : قالواف،فخرج إليهم،حّمد اخرج إلينا حتّى أيقظوه من نومهيا م :رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم وجعلوا ينادون

أ ترضون « :لهم رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّمقال ف،وبينهم رجال،يا محّمد إّن هللا يأمرك أن تجعل بينك: قالف،عيالنا.فنزل جبريل
وهو األعور بن ،أنا ال أحكم بينهم وعّمي شاهد :سمرةقال  نعم.: قالواف .”وهو على دينكم؟،أن يكون بيني وبينكم سمرة بن عمرو

 ».قد رضيت«النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم قال ويعتق نصفهم. ف،أرى أن يفادي نصفهم :األعورقال شامة فرضوا به. ف
فأنزل هللا ». عتق منهمفلي،من كان عليه محرر من ولد إسماعيل« :رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّمقال ف،ففادى نصفهم وأعتق نصفهم

﴿.. اآلية.﴾إِنَّ الَِّذيَن يُناُدونَكَ ﴿ :سبحانه وتعالى
2319F

2320﴾«. 
غيرهم وهو محتمل  أووهذا السبب كذلك غير مخالف لما تقدم، فاآلية تتحدث عن أقوام من العرب سواء في ذلك بني تميم  

سورة التوبة  ﴾ األعراب أشد كفرا ونفاقا ﴿ تعالى فيهم هللاقال ال سيما وقد عرف األعراب بالجفاء والغلظة وقد ،الوقوع من الجميع
فنزلت اآلية مبينة ما يجب عليهم سلوكه مع النبي ،إذا فهو واقع من الجميع ﴾ وممن حولكم من اآلعراب منافقون ﴿تعالى قال و

رفع الصوت عند قبره وال يقدم على أهل العلم أنه يجب التأدب مع رسول هللا حياً فكذلك يجب التأدب معه ميتاً بأن ال يقال وقد ،�
 . �قوله قول وال على أمره أمر نسأل هللا تعالى أن يجعلنا من المتأدبين بأدب القرآن مع حبيب الرحمن محمد 

 
 [تفسير مختصر لآلية]

 .منازل أزواجك الطاهرات،أي يدعونك من وراء الحجرات ﴾إن الذين ينادونك من وراء الحجرات  ﴿
سيما لمن كان بهذا ،ومراعاة العظماء عند خطابهم،إذ العقل يقتضي حسن األدب،أي أكثر هؤالء غير عقالء ﴾ون أكثرهم ال يعقل ﴿

 .المنصب
وصبروا حتى ،بمناداتهم �لم يزعجوا الرسول ،أي ولو أن هؤالء المنادين ﴾ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم  ﴿

 .لما فيه من مراعاة األدب في مقام النبوة،عند هللا وعند الناس،أفضليخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيرا لهم و
 .ولم ينزل العقاب بهم،الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم،أي الغفور لذنوب العباد ﴾وهللا غفور رحيم  ﴿
  

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنَبَٖإ فَتَبَيَّ  ﴿ ِدِميَن يَٰ لَٖة فَتُۡصبُِحوْا َعلَٰى َما فََعۡلتُۡم نَٰ ا بَِجهَٰ  ﴾  ٦نُٓوْا أَن تُِصيبُوْا قَۡوَمۢ
 

    .اآلية -﴾يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق  ﴿:قوله تعالى   
فدعاني إلى  �قدمت على رسول هللا  « :قالالحارث بن ضرار الخزاعي  أخرج أحمد وغيره بسند جيد عن .1002

يا رسول هللا أرجع إلى قومي  :ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت،فأقررت به ودخلت فيه اإلسالم
﴿بَّانِ فأدعوهم إلى اإلسالم وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلي إلِ 

2320F

كذا وكذا ليأتيك ما  ﴾2321
ظن الحارث أنه قد حدث فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ اإلبان احتبس الرسول فلم يأته ف،جمعت من الزكاة

كان قد وقت وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما  �لهم إن رسول هللا : قالفيه سخطة فدعا سروات قومه ف
فانطلقوا فنأتي ،الخلف وال أدري حبس رسوله إال من سخطة �عندي من الزكاة وليس من رسول هللا 

قال ف،فلما أن سار الوليد فرق فرجع،ندهالوليد بن عقبة ليقبض ما كان ع �وبعث رسول هللا ،�رسول هللا 
فأقبل الحارث بأصحابه إذ ،البعث إلى الحارث �فضرب رسول هللا ،إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي

بعث إليك الوليد بن  �رسول هللا : قالوالم : قالإليك : قالوا ؟إلى أين بعثتم :لهمقال استقبل البعث ف
فلما دخل ،ال والذي بعث محمداً بالحق نبياً ما رأيته وال أتانيقال: ت قتله فزعم أنك منعته الزكاة وأرد،عقبة

_______________ 
 )309/ 16تفسير القرطبي ـ  ()2318( 
 )284/ 22جامع البيان (تفسير الطبري) ()2319( 
 )76/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2320( 
 )3/ 1بان الشيء أوانه. المعجم الوسيط (يعنى: لوقت كذا وكذاوفي الوسيط إ )2321( 



)402( 
يا أيها  ﴿:ال والذي بعثك بالحق،فنزلت: قال ”.منعت الزكاة وأردت قتل رسولي :«قال  �علي رسول هللا 

﴿وهللا عليم حكيم  ﴿:إلى قوله  ﴾الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
2321F

الطبراني  وروى،رجال إسناده ثقات  .»﴾﴾2322
 نحوه من حديث.

﴿جابر بن عبد هللا   .1003
2322F

2323﴾. 
﴿وعلقمة بن ناجية .1004

2323F

2324﴾. 
﴿وأم سلمة .1005

2324F

2325﴾. 
﴿عباس عن ابنوابن جرير نحوه من طريق العوفي  .1006

2325F

2326﴾. 
﴿ومن طرق أخرى مرسلة

2326F

2327﴾.  
 

 [تعليق]
ليد بن وكلها يشهد بعضها لبعض في أن هذه اآلية نزلت في الو،ذكر المؤلف رحمه عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

فلما كان في الطريق خاف على نفسه فرجع ولم يأت بشيء وادعى أن ،عندما ذهب إلى لبي المصطلق لجباية صدقات أموالهم،عقبة
أنه لم يأتهم أحد من أصحابه، وقد ذكر  �وأخبروا النبي ،عقابهم جاءوا بصدقاتهم �فلما أراد النبي ،القوم أرادوا قتله ومنعوا الزكاة

فهو أمر من هللا ،لكن معنى اآلية شامل.هل التفسير ويكاد إجماع منهم على أن هذه اآلية نزلت في شأن الوليد بن عقبههذا اآلثر جل أ
 .تعالى لعباده المؤمنين أن يثتوثقوا من األخبار وال يسارعوا إلى األحكام من غير تثبت

من طلب التثبت  ﴾ فتثبتوا ﴿واألخري .واإليضاحوهو من طلب البيان  ﴾ فتبينوا﴿األولى .وقد صحت في هذه اآلية قراءتان 
 والتأكد.

 ﴾6آية ﴿بالثاء من التثبت وكذلك الذي بعده، وفي الحجرات  ﴾94﴿ ﴾ فَتَبَيَّنُوا﴿في المبسوط قرأ حمزة والكسائي وخلف قال  
﴿بالباء والنون في السورتين ﴾ فَتَبَيَّنُوا﴿مثله. وقرأ الباقون 

2327F

2328﴾. 
 فيهما من المعاني التي تحويها كل قراءة وليست في اآلخرى. وقد ذكرت القراءتين لما 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 .بخبر من األخبار -غير موثوق بصدقه وعدالته  -أي إذا أتاكم رجل فاسق  ﴾يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  ﴿
 .أي فتثبتوا من صحة الخبر ﴾فتبينوا  ﴿
 .ال تصيبوا قوما وأنتم جاهلون حقيقة األمرأي لئ ﴾أن تصيبوا قوما بجهالة  ﴿
﴿أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم ﴾فتصبحوا على ما فعلتم نادمين  ﴿

2328F

2329﴾. 
 

تِلُواْ  َوإِن طَآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَتَلُوْا فَأَۡصلُِحوْا بَۡينَهَُمۖا فَإِۢن بََغۡت إِۡحَدٰٮهَُما َعلَى ٱۡألُۡخَرىٰ  ﴿ ٱلَّتِي تَۡبِغي َحتَّٰى  فَقَٰ
َ يُِحبُّ ٱ ِو فَإِن فَآَءۡت فَأَۡصلُِحوْا بَۡينَهَُما بِٱۡلَعۡدِل َوأَۡقِسطُٓوْاۖ إِنَّ ٱلَّ  ﴾ ۹ۡلُمۡقِسِطيَن تَفِٓيَء إِلَٰىٓ أَۡمِر ٱلَّ

 
 .﴾ـ اآليةوإن طائفتان  ﴿:قوله تعالى   

 إليك عني: قالف،طلق إلى عبد هللا بن أبيركب حماراً وان �أن النبي  :«أخرج الشيخان عن أنس  .1007
رجل فغضب لعبد هللا ،وهللا لحماره أطيب ريحا منك :رجل من األنصارقال فوهللا لقد آذاني نتن حمارك، ف

 ﴿:فنزلت فيهم،فكان بينهم ضرب بالجريد واأليدي والنعال،من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه
﴿لحوا بينهماوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص

2329F

2330﴾﴾«. 
فغضب  تالحى رجالن من المسلمين :«قال وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك  [گ ]  [ك] .1008

﴿﴾ـ اآليةوإن طائفتان  ﴿:وأنزل هللا،فاقتتلوا باأليدي والنعال،قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا
2330F

2331﴾«. 
تحبه ،له عمرانقال ن األنصار يكان رجل م :«قال  عن السديوأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم  [گ ] .1009

_______________ 
ق�ال الهيثمي:ورج�ال أحم�د ثقاتقل�ت:في إس�ناده دين�ار وال�د عيس�ى ب�ن دين�ار  322/4)اآلح�اد والمث�اني 3395ح(  274/3) المعجم الكبير 18482ح(279/4مسند أحمد    )2322(

ثن�ا  ل الحافظ:مقبول لكن للحديث شواهد ذكرها المؤلف فيحسن حديثه وهللا أعلمقال اإلمام أحم�د ترجمه ابن أبي حاتم  ولم يذكره بجرح وال تعديل وذكره ابن حبان في الثقات قا
 به—محمد بن سابق ثنا عيسى بن دينار ثنا أبي انه سمع الحرث بن ضرار الخزاعي

 )في إسناده عبد هللا  بن عبد القدوس التميمي ضعيف3797ح( 133/4المعجم األوسط  )2323(
)من طريقين األول:فيه حميد بن يعقوب قال الهيثمي ضعفه الجمه�ور ووثق�ه اب�ن حبان،والثاني:في�ه يعق�وب 4ح( 6/18) المعجم الكبير 2335ح(4/ 309ي اآلحاد والمثان )2324(

 بن محمد الزهري صالح للمتابعة فيحسن الرواية التي قبله وبقية رجالهما ثقات. 
 في إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 123/26)تفسير الطبري 960ح( 401/23المعجم الكبير  )2325(
 ضعيف اإلسناد. 26/ 123تفسير الطبري  54/9سنن البيهقي الكبرى  )2326(
 اده. عن مجاهد وقتادة وابن أبي ليلي ويزيد بن رومان وفي أسانيد بعضها مقال  مع إرسالها،والمعول عليه الموصول وهو صحيح بمجموعة وبعض أفر )2327(
هـ) تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي الناشر: مجمع اللغة 381المؤلف: أحمد بن الحسين بن ِمْهران النيسابورّى، أبو بكر (المتوفى: ) 180(  المبسوط في القراءات العشر)2328( 

 1م عدد األجزاء:  981دمشق عام النشر:   –العربية 
 )243/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2329( 
) 16481ح(172/8س�نن البيهق�ي الكب�رى  345/4مس�ند أب�ي عوان�ة  128/26)تفس�ير الطب�ري 1799ح( 3ج: 1424)صحيح مس�لم 2545ح( 958/2صحيح البخاري  )2330(

 )4083ح( 125/7)مسند أبي يعلى 12628ح( 157/3)مسند أحمد   4672ح( 63/5المعجم األوسط 
 مرسل  128/26تفسير الطبري  )2331(



)403( 

 

وإن المرأة ،وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها فجعلها في علية له،زيد أم لها قال امرأة ي
فجاء بنو عمه ،وكان الرجل قد خرج فاستعان بأهله،بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها

وإن طائفتان من  ﴿:فنزلت فيهم هذه اآلية،واجتلدوا بالنعال فتدافعوا،ليحولوا بين المرأة وبين أهلها
﴿فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر هللا �فبعث إليهم رسول هللا  ﴾المؤمنين اقتتلوا 

2331F

2332﴾«. 
فيدعون إلى الحكم ،كانت تكون الخصومة بين الحيين «: قال عن الحسنوأخرج ابن جرير   [گ ]  [ك] .1010

﴿﴾ـ اآليةطائفتان من المؤمنون اقتتلوا  وإن ﴿:فأنزل هللا،أن يجيبوا فيأبون
2332F

2333﴾«. 
،كانت بينهما مداراة ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت في رجلين من األنصار« :قال عن قتادةوأخرج  [گ ] .1011

 �وإن اآلخر دعاه ليحاكمه إلى النبي ،أحدهما لآلخر: آلخذنك عنوة لكثرة عشيرتهقال ف،في حق بينهما
وحتى تناول بعضهم بعضا باأليدي والنعال ولم يكن قتال  فلم يزل األمر حتى تدافعوا،فأبى

﴿بالسيوف
2333F

2334﴾.«. 
 [تعليق]

 وهو تشمل عدة أسباب للنزول.،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
لما قال ف،حابهكلمة أغاظت بعض الصقال أن يأتي عبد هللا بن أبي المنافق وذلك تأليفاً لقلبه، ف  �فاألول: لما أراد النبي  

له رجل من قال ف،ها غيظاً وحسداً قال " إليك عنى فإنه قد آذني نتن حمارك" وهذه الكلمة  �أصابه غبار حمار النبي 
أطيب منك" فغضب عبد هللا بن أبي  �" لحمار رسول هللا   �وهذا الرجل هو عبد هللا بن رواحة غضباً لرسول هللا ،األنصار

فكاد أن يقع بينهم القتال فنزلت اآلية آمرة بالمصالحة بين ، بن رواحه وغضب له قومهوغضب عبد هللا،وغضب له قومه
وكادت تقوم بينهما المقاتلة على عادات ،فإن عبد هللا بن أبي كان سيد الخزرج وعبد هللا بن رواحه كذلك من الخزرج،المؤمنين
 الجاهلية.

فليرجع إلى مظانه من كتب التفسير مثل تفسير الثعلبي ،ذاوقد روى هذا اآلثر الذي ذكره المؤلف بسياق أطول من ه 
 وغيره.

أنها نزلت في  :واألثر الثاني والخامس في ذلك سواء ولو أن المؤلف جعلهما على الترتيب لكان أفضل :السبب الثاني 
 فنزلت اآلية.،يكن بالسيفرجلين من األنصار تشاجرا فغضب لكل واحد منهما قومه فوقعت بينهم المقاتلة بالجريد والنعال ولم 

زيد من زيارة أهلها وأراد أهلها أن يأتوا  أم له عمران وكان أراد أن يمنع زوجه قال الثالث: في رجل من األنصار ي 
 فنزلت اآلية آمره بالصلح.،فاجتمع لكل واحد منهما قومه وكادت تكون بينهما المقاتلة،بها

لعرب من الخصومة فيصرون على بقاءهم عليها إذا دعوا إلى التحاكم فنزلت فيما يقع بين اآلحياء من ا :والسبب الرابع 
 اآلية.

وكان سمير قتل ،نزلت في حرب سمير وحاطبقال وقد جاء في سبب نزولها ما ذكره اإلمام الثعلبي عن الكلبي  
والمؤمنين أن ،وأمر نبيّه،سبحانه هذه اآلية فأنزل هللا،فجعل األوس والخزرج يقتتلون إلى أن أتاهم النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم،حاطبا

﴿يصلحوا بينهم
2334F

2335﴾. 
ثم تنزل ،قلت: نزلت اآلية آمره بالصلح بين المؤمنين وقد تقدم مرارا أنه يجوز تأخر نزول اآلية حتى تقع عدة وقائع 

على مستوى الجماعات والقبائل  وهي آمره بالصلح بين المؤمنين،فاآلية شامله لكل ما ذكر فيها من أسباب النزول،اآلية فيها كلها
من يقوم مقامه أن يصلح بينهم وهذا هو حق المومنين  أوفكل ما يقع بين األقوام من المشاحنات فيجب على إمام المسلمين ،والبالد

 بعضهم على بعض نسأل هللا أن يؤلف بين قلوب المؤمنين.
 
  ﴾تفسير مختصرلآلية﴿
أي وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال  ﴾لحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص ﴿

باعتبار اللفظ ألن لفظ  ﴾بينهما  ﴿والتثنية ،باعتبار المعنى ﴾اقتتلوا  ﴿والجمع ،واسعوا جهدكم لإلصالح بينهما،فأصلحوا بينهما
﴿وإن كان معناها العدد الوافر من الناس،مفرد ﴾طائفة﴿

2335F

2336﴾. 
 
 

ۡنهُۡم َوَال نَِساٞٓء مِّ  ﴿ ن قَۡوٍم َعَسٰىٓ أَن يَُكونُوْا َخۡيٗرا مِّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال يَۡسَخۡر قَۡوٞم مِّ ن نَِّسآٍء َعَسٰىٓ أَن يَُكنَّ َخۡيٗرا يَٰ
ِبۖ بِۡئَس ٱلِسۡ  ۡنهُنَّۖ َوَال تَۡلِمُزٓوْا أَنفَُسُكۡم َوَال تَنَابَُزوْا بِٱۡألَۡلقَٰ ٓئَِك هُُم مِّ ِنو َوَمن لَّۡم يَتُۡب فَأُْولَٰ يَمٰ ُم ٱۡلفُُسوُق بَۡعَد ٱۡإلِ

لُِموَن   ﴾  ۱۱ٱلظَّٰ
 

 .﴾ـ اآليةوال تنابزوا باأللقاب  ﴿:قوله تعالى    
كان الرجل منا يكون له االسمان  :«قال جبير بن الضحاك  عن أبيأخرج أصحاب السنن األربعة  .1012

_______________ 
 مرسل وإسناده ليس بالقائم 128/26تفسير الطبري  )2332(
 ري المصدر السابق مرسلتفسير الطب )2333(
 مرسل صحيح اإلسناد 129/26تفسير الطبري  )2334(
 )79/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2335( 
 )244/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2336( 



)404( 
2336F﴿ ﴾وال تنابزوا باأللقاب ﴿:يكرهه فنزلت فيدعى ببعضها فعسى أن،والثالثة

2337﴾«. 
قدم رسول : قال ﴾وال تنابزوا باأللقاب ﴿:فينا نزلت في بني سلمة «: قالولفظ أحمد عنه .حسن:الترمذيقال 
: قالوافكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك األسماء ،ثالثة أوالمدينة وليس منا رجل إال وله اسمان  �هللا 

2337F﴿ ﴾وال تنابزوا باأللقاب ﴿:فنزلتقال ،يغضب من هذا يا رسول هللا إنه

2338﴾«. 
 �،فدعا النبي كانت األلقاب في الجاهلية :«قال وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وغيره من حديثه أيضاً  .1013

﴿وال تنابزوا باأللقاب ﴿:فأنزل هللا،يا رسول هللا إنه يكرهه :فقيل له،رجالً منهم بلقبه
2338F

2339﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
 سببين للنزول. على وهما يشتمالن ﴾ وال تنابزوا باإللقاب ﴿رحمه هللا أثرين في سبب نزول قول هللا تعالى ذكر المؤلف  
 �فلما جاء النبي ،ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالق عدة ألقاب للرجل فربما يكون في هذه األلقاب ما يكرهه :األول 

 يلقب أحد أحداً بلقب يكرهه.وأخبر بذلك أنزل هللا تعالى أمره بأن ال ،المدنية
 فنزلت اآلية.،�فأخبر النبي  -وكان يكره هذا اللقب –دعا رجالً بلقبه في الجاهلية  �أن النبي  :الثاني 
 وفي اآلية سبب سببان آخران للنزول  
 :له أبو ذرقال ففنازعه رجل  �روي أن أبا ذر رضي هللا عنه كان عند النبي ،فالثالث: وهو ما حكاه اإلمام ابن عبد البر 

﴾ َوال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَابِ ﴿ :ونزلت،"ما ترى ها هنا أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه" يعني بالتقوى : �النبي قال يا ابن اليهودية ف
﴿
2339F

2340﴾. 
بد والرابع: ما أخرجه مقاتل في تفسيره تفسير وذلك ان كعب بن مالك األنصاري كان يكون على المقسم فكان بينه وبين ع 

له النبي قال ف �ثم انطلق عبد هللا فأخبر النبي  ،يا يهودي :له عبد هللاقال ف،يا أعرابي :لهقال ف،هللا بن الحدرد األسلمي بعض الكالم
' ال تدخال على حتى ينزل  :�له النبي  قال ف،وأنا مهاجر،نعم قد قلت له ذلك إذ لقبني أعرابياً : قال ؟يا يهودي ' :' لعلك قلت له :�
 ﴾ وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب﴿ :فأنزل هللا تعالى فيهما.فأوثقا أنفسهما إلى سارية المسجد إلى جنب المنبر، توبتكما'هللا

 قلت: وهذا األسباب ليس بينها تعارض فيحتمل أن تكون نزلت فيها جميعاً وهللا تعالى أعلم. 
 علقه بمعنى اآلية.هذا ولأللقاب والتلقيب أحكام أذكر أهمها لشدة ت 

 وبره إلى زينب إلى غير ذلك.،صعب إلى سهل �وقد غير النبي ،فمنها: أنه يستحب تغيير األسم واللقب إذا كان معناه سيئا
 ودليله اآلية الكريمة التي بين أيدينا.،أنه ال يجوز أن يلقب شخص بلقب يكرهه :ومنها
 واألعرج. ،واألحول،وقد كان هناك من األئمة اإلمام األعمش،ال بهأنه يجوز أن يلقب الشخص بلقب إذا لم يعرف إ :ومنها

 
 تنبيه:

وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ﴿فقد ذكر فقط األسباب المتعلقه بقوله تعالى ،ترك المؤلف رحمه هللا أسباباً متعلقه بهذا اآلية 
وم عسي أن يكونوا خيراً منهم وال نساء من نساء عسى أن ال يسخر قوم من ق ﴿ولم يذكر األسباب المتعلقه بقوله تعالى  ،﴾باأللقاب

 .﴾يكن خيراً منهن 
 .أسباب للنزول سببينفقد ورد فيها ﴾ال يسخر قوم من قوم ﴿فأما قوله تعالى 

األول: ذكره اإلمام ابن الجوزي أنها نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول ّهللا صلّى  
: قالتنح فلم يفعل ف :لرجلقال تفسحوا حتى انتهى إلى رسول ّهللا عليه الصالة والسالم ف :ليه وسلّم ليسمع فأتى يوما وهو يقولّهللا ع

ال أفخر  :ثابتقال بل أنت ابن فالنة يريد أما كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت ف: قالأنا فالن ف: الرجلقال من هذا؟ ف
﴿بعدها أبدا على أحد في الحسب

2340F

2341﴾. 
استهزءوا بفقراء ،نزلت في وفد تميم الذين ذكرناهم في صدر السورة :الضّحاكقال وقال: ذكره اإلمام الثعلبي  :والثاني 

لما رأوا من رثاثة ،وسالم مولى أبي حذيفة،وسلمان،وصهيب،وبالل،وخباب،صلّى ّهللا عليه وسلّم مثل عّمار أصحاب رسول هللا
﴿﴾ يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ ﴿بحانه في الذين آمنوا منهم فأنزل هللا س،حالهم

2341F

2342﴾. 
حفاظاً على وحدة الكيان اإلسالمي من وقوع العدواة بين ،قلت: نزلت اآلية ناهية عن أن يسخر مؤمن من مؤمن 

 الوارد في ذلك فنجري اآلية على عمومها وهللا تعالى أعلم.فإن السخرية مدعاة للعداوة والتباغض ولم يصح سبب النزول ،المسلمين
 ففيها ثالثة أسباب. ﴾ وال نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ﴿وأما قوله تعالى  
﴿سلمة بالقصر أم عيرن  �عن أنس: نزلت في نساء النبي  :األول: ذكره اإلمام الواحدي 

2342F

. وذكر أن التي فعلت ذلك ﴾2343
 أعلم. عائشة وهللا تعالى
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)ص�حيح اب�ن حب�ان 3268ح( 5/ 388س�نن الترم�ذي  82/8)وق�ال: ص�حيح اإلس�ناد ول�م يخرج�اه المخت�ارة  7755ح(314/4المستدرك للحاكم  132/26تفسير الطبري  )2337(

) المعج����م األوس����ط 16693ح(4/ 69/260)مس����ند أحم����د   3741ح( 1231/2)س����نن اب����ن ماج����ة 11516ح(  466/6س����نن النس����ائي الكب����رى  436/1(م����وارد الظم����آن ) 
ب�ن إس�حاق الج�وهري البص�ري ح�دثنا أب�و زي�د ع�ن  حدثنا عبد هللا ) قال اإلمام الترمذي:2132ح( 149/4)اآلحاد والمثاني 969ح( 389/22) المعجم الكبير 1456ح(123/2

 به.—شعبة عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك
ص�حيح  307/5)ش�عب اإليم�ان 6853ح( 252/12مس�ند أب�ي يعل�ى  81/8) األحاديث المختارة 3724ح(503/2) المستدرك للحاكم 5709ح(16/13صحيح ابن حبان  )2338(

 والذي قبلهاإلسناد 
 وقال: صحيح على شرط مسلم 503/2مستدرك الحاكم   )2339(
 )156/ 4أحكام القرآن البن العربي  ()2340( 
 )465/ 7زاد المسير ()2341( 
 )80/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2342( 
 )264أسباب النزول للواحدي ( )2343( 



)405( 

 

إن النساء  قالت:ف �عن ابن عباس إن صفية بنت حيى بن أخطب أتت رسول هللا :الثاني: ذكره كذلك اإلمام الواحدي 
هال قلت: إن أبي هارون وإن عمى موسى وإن زوجي محمد، فأنزل هللا  :�رسول هللا قال يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين، ف

﴿تعالى هذه اآلية
2343F

2344﴾. 
وذلك أنّها ،سلمة أم نزلت في امرأتين من أزواج النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم سخرتا من قال: كره اإلمام الثعلبي الثالث: ذ 

انظري ما  :عائشة لحفصةقالت وسدلت طرفيها خلفها. فكانت تجرها.ف -وهي ثوب أبيض ومثلها السب  -ربطت خصريها بسبيبة 
﴿هماتجّر خلفها كأنّه لسان كلب. فهذا كان سخريت

2344F

2345﴾. 
فنهي هللا تعالى عن أن يسخر الناس ،قلت: هذه اآلية من اآليات التي رسخت قواعد األلفة والمودة في المجتمع اإلسالمي 

ألن في ذلك زريعة إلى التباغض والعداوة بين المسلمين نسأل هللا أن يؤلف بين قلوب ،بعضهم من بعض وعن التنابز باأللقاب
 .المسلمين

 
  ية][تفسير مختصر لآل

ومذقتم بكتاب ،يا من اتصفتم باإليمان،أي يا معشر المؤمنين ﴾يا أيها الذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم  ﴿
ورب أشعث [خيرا عند هللا من الساخر ،فقد يكون المستهزىء منه،وال يسخر أحد من أحد،ال يهزأ جماعة بجماعة �هللا وبرسوله 

 ].و أقسم على هللا ألبرهل،أغبر ذو طمرين
خيرا عند هللا وأفضل ،فعسى أن تكون المحتقر منها،أي وال يسخر نساء من نساء ﴾وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن  ﴿

 .من الساخرة
 ﴿: قالنما وإ،ينادي بعضكم بعضا بلقب السوء أووال يذكر ،أي وال يعب بعضكم بعضا ﴾وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب  ﴿

 ألن المسلمين كأنهم نفس واحدة ﴾أنفسكم 
وفي اآلية داللة على أن  :البيضاوىقال ،أي بئس أن يسمى اإلنسان فاسقا بعد أن صار مؤمن ﴾بئس االسم الفسوق بعد اإليمان  ﴿

 .والجمع بينه وبين اإليمان مستقبح،التنابز فسق
﴿هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب أولئكف،عن اللمز والتنابز أي ومن لم يتب ﴾هم الظالمون  أولئكومن لم يتب ف ﴿

2345F

2346﴾. 
 

َن ٱلظَّنِّ إِنَّ بَۡعَض ٱلظَّنِّ إِۡثٞمۖ َو َال تََجسَُّسوْا َوَال  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱۡجتَنِبُوْا َكثِيٗرا مِّ  يَۡغتَب بَّۡعُضُكم بَۡعًضاو أَيُِحبُّ يَٰ
ِحيٞم أََحُدُكۡم أَن يَۡأُكَل لَ  اٞب رَّ َ تَوَّ َو إِنَّ ٱلَّ  ﴾  ۱۲ۡحَم أَِخيِه َمۡيٗتا فََكِرۡهتُُموهُو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ

 
 .﴾ـ اآليةوال يغتب بعضكم بعضا  ﴿:قوله تعالى   

فذكر ،أكل ثم رقد فنفخ،زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي :«قال جريج  عن ابنأخرج ابن المنذر  .1014
﴿فنزلت،رجل أكله ورقاده

2346F

2347﴾«. 
 

   [تعليق]
وقد ذكره المؤلف ﴾وال يغتب بعضكم بعضاً ﴿وهو متعلق بقوله تعالى ،ذكر المؤلف رحمه هللا سبباً واحداً لنزول هذه اآلية 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في : قالف.في كتاب الدر المنثور بسياق أبين من هذا وأطول
ما يريد سلمان شيئا غير هذا  :اقال من طعامهما وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء و سفر يخدمهما وينال

يا رسول : قاليطلب لهما إداما فانطلق فأتاه ف �أن يجيء إلى طعام معدود وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرساله إلى رسول هللا 
ما يصنع أصحابك باألدم قد ائتدموا فرجع سلمان فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول هللا : قالهللا بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك 

﴿إنكما قد ائتدمتما سلمان بقولكما فنزلت: قال،والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا :اقال ف �
2347F

2348﴾. 
فنهي هللا سبحانه عن الظن ،ة اآلدابقلت: وهذه اآلية متصلة في المعنى بما قبلها وقد قدمنا أن هذه السورة تلقب بسور 

﴿إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثقال أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة
2348F

2349﴾. 
 -رسول هللا قال : قالكذلك نهي هللا سبحانه عن التجسس والغيبة وقد أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي برزة  

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه ال تغتابوا المسلمين وال تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع  :-هللا عليه و سلم  صلى
﴿عورات المسلمين تتبع هللا هللا عورته حتى يفضحه في بيته

2349F

2350﴾. 
 عالى أعلم.قلت: وهذه اآلية إن صح أنها نزلت في سلمان النهي الذي فيها عام لكن المسلمين وهللا ت 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وعبر بالكثير ليحتاط ،واساءة الظن باألهل والناس،أي ابتعدوا عن التهمة والتخون ﴾يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن  ﴿

 .وال يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق،اإلنسان في كل ظن

_______________ 
 )264أسباب النزول للواحدي ( )2344( 
 )81/ 9القرآن (الكشف والبيان عن تفسير )2345( 
 )244/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2346( 
 مرسل بل معضل )2347(
 )570/ 13الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ()2348( 
 )24/ 7صحيح البخاري ()2349( 
 )421/ 4سنن أبي داود   ()2350( 



)406( 
" ال تظنن بكلمة  :عمر رضي هللا عنهقال ،حبه العقوبة عليهيستحق صا،أي إن في بعض الظن إثم وذنب ﴾إن بعض الظن إثم  ﴿

 .وأنت تجد لها في الخير حمال "،وال تعتقدن بها شرا،خرجت من أخيك المؤمن إال خيرا
" يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض اإليمان  :وفي الحديث ﴿وال تتبعوا معايبهم ،أي ال تبحثوا عن عورات المسلمين ﴾وال تجسسوا  ﴿

ومن يتبع هللا عورته يفضحه ولو في ،فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع هللا عورته،ال تغتابوا المسلمين وال تتبعوا عوراتهم،قلبهإلى 
 .جوف بيته " أخرجه أبو داود وأحمد في المسند

 .أي ال يذكر بعضكم بعضا بالسوء في غيبته بما يكرهه ﴾وال يغتب بعضكم بعضا  ﴿
أن يأكل ،تمثيل لشناعة الغيبة وقبحها بما ال مزيد عليه من التقبيح أي هل يحب الواحد منكم ﴾أخيه ميتا  أيحب أحدكم أن يأكل لحم ﴿

 .؟لحم أخيه المسلم وهو ميت
. شبئه تعالى الغيبة بأكل لحم األخ حال .فإن عقوبتها أشد من هذا،فاكرهوا الغيبة شرعا،أي فكما تكرهون هذا طبعا ﴾فكرهتموه  ﴿

وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه  -وفضال عن كونه ميتا ،فضال عن كونه أخا -ذا كان اإلنسان يكره لحم اإلنسان ثم إ،كونه ميتا
 .أشد أوالكراهة 

 .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه،أي خافوا هللا واحذروا عقابه ﴾واتقوا هللا  ﴿
وترغي ،وفي اآلية حث على التوبة،من اتقى هللا وتاب وأنابل،عظيم الرحمة،أي إنه تعالى كثير التوبة ﴾إن هللا تواب رحيم  ﴿

﴿واالعتراف بالخطأ لئال يقنط اإلنسان من رحمة هللا تعالى ،بالمسارعة إلى الندم
2350F

2351﴾. 
 

 إِ  ﴿
ُكۡم ُشُعوٗبا َوقَبَآئَِل لِتََعاَرفُٓوْاو ن َذَكٖر َوأُنثَٰى َوَجَعۡلنَٰ ُكم مِّ ٓأَيُّهَا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنَٰ َ َعلِيٌم يَٰ ِ أَۡتقَٰٮُكۡمو إِنَّ ٱلَّ نَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱلَّ

 ﴾  ۱۳َخبِيٞر 
 .﴾ـ اآلية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس ﴿:قوله تعالى   

لما كان يوم الفتح رقى بالل على ظهر الكعبة  :«قال أبي مليكة  عن ابنأخرج ابن أبي حاتم  .1015
إن يسخط هللا هذا  :بعضهمقال ف،العبد األسود يؤذن على ظهر الكعبة بعض الناس: أهذاقال ف،فأذن

﴿﴾ـ اآليةيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  ﴿:فأنزل هللا،يغيره
2351F

2352﴾«. 
 :«ابن عساكر في مبهماته وجدت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أبي داود أخرج في تفسير له قال و .1016

يا رسول هللا  نزوج : قالواف،أن يزوجوه امرأة منهم بني بياضة � أمر رسول هللا،أنها نزلت في أبي هند
﴿فنزلت اآلية،بناتنا موالينا

2352F

2353﴾«. 
 

 [تعليق]
 .ذكر المؤلف رحمه أثرين بسببين للنزول في هذه اآلية 
 أووقوله في غزوة الفتح يشبه أن يكون القائل أما بعض المشركين ،في سخرية بعض الناس من بالل ألنه أسود:األول 

 بعض مسلمة الفتح وهللا أعلم.
فسخروا منه لما أراد أن ينكح بعض بناتهم فنزلت اآلية تدل على أن  �أنها نزلت في أبي هند وكان يخدم النبي  :الثاني 

 معيار التفاضل بين الناس إنما هو التقوى.
 وفي اآلية كذلك غير ما ذكر المؤلف. 
وأراد أن يُِذلَّ المشركين ،بالالً فَصِعد على ظهر الكعبة فأذَّن �تح أمر رسوُل هللا أنه لّما كان يوم الف :مقاتلقال الثالث:  

أما وجد محمد غير هذا الغراب  :الحارث بن هشامقال و،الحمُد ل الذي قبض أسيداً قبل اليوم :عتاب بن أَِسيدقال فلما أذَّن ،بذلك
ناً؟! و فإنِّي إن قُلُت شيئاً لَْتْشهََدنَّ عليَّ ،أّما أنا فال أقول شيئاً  :أبو سفيانقال و. شيئاً يغيِّرهإن يَْكَرِه هللاُ  :سهيل بن عمروقال األسوِد مؤذِّ

2353F﴿،فنزلت هذه اآلية،األرضولَتُْخبَِرنَّ عنِّي ،السماءُ 

2354﴾ . 
المدينة فرأى غالما وعن يزيد بن شجرة مر رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم في سوق : قالالسبب الرابع: ذكره اإلمام األلوسي 

من اشتراني فعلى شرط ال يمنعني عن الصلوات الخمس خلف رسول ّهللا عليه الصالة والسالم فاشتراه رجل فكان  :أسود يقول
هو لما به : قالمحموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام ف: قالرسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم يراه عند كل صالة ففقده فسأل عنه صاحبه ف

﴿اءه وهو في ذمائه فتولى غسله ودفنه فدخل على المهاجرين واألنصار أمر عظيم فنزلتفج
2354F

 وفي النفس من صحته شيء.قال . ﴾2355
وأنه جعل الناس شعوباً وقبائل من ،قلت: يخبر الحق تعالى عن أنه خلق الناس من ذكر وأنثى من أصل واحد وهو الطين 

: قال،في حديث رواه اإلمام أحمد وغيره عن أبي نضرة �النبي قال قوى كما أجل أن يتعارفوا، وجعل ميزان التفاضل هو الت
وليس لعربي ،وأباكم واحد،دينكم واحد،يا أيها الناس« : قالف،في أيام التشريق أو،وسط أيام التشريق �شهد خطبة النبي ،حدثني من

2355F﴿»فليبلغ الشاهد الغائب  «: قال،نعم يا رسول هللا: قالوا»  ؟أال هل بلغت،على عجمي فضل إال بالتقوى

2356﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 )245/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2351( 
 مرسل. 3306/10تفسير ابن أبي حاتم   )2352(
 لم يذكر راوي األثر وما أظنه يصح )2353(
 )263/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2354( 
هـ تحقيق: على عبد البارى  1415المؤلف: شهاب الدين محمود ابن عبد هللا الحسيني اآللوسي الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة الطبع:  )314/ 13روح المعانى ()2355( 

 مع الفهارس  16عطية عدد األجزاء: 
 )411/ 5مسند أحمد   ()2356( 



)407( 

 

وأوجدناكم من أب ،الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصل! واحد ﴾يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  ﴿
 .كلكم آلدم وآدم من تراب،وال اعتداد بالحسب والنسب،فال تفاخر باآلباء واألجداد،وأم

ال التناحر ،ليحصل بينكم التعارف والتآلف،أي وجعلناكم شعوبا شتى وقبائل متعددة ﴾وبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شع ﴿
وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين ،فالن بن فالن من قبيلة كذاقال ليعرف اإلنسان نسبه في :مجاهدقال ،والتخالف

هي أن يعرف بعضكم نسب بعض وال ينسبه  ؟جلها جعلكم على شعوب وقبائلوالمعنى إن الحكمة التى من أ :شيخ زادهقال ،تخفيفا
إال إنه ال عبرة به ،حتى ال تزوج الشريفة بالنبطي،والنسب وإن كان يعتبر عرفا وشرعا،ال أن تتفاخر باآلباء واألجداد،إلى غير آبائه

 كواكب عند طلوع الشمس.كما ال تظهر ال،﴾اإليمان والتقوى﴿وهو ،عند ظهور ما هو أعظم قدرا منه وأعز
فمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في ،أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى ال باألحساب واألنساب ﴾إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  ﴿

رجل بر تقى كريم  :" الناس رجالن :وفي الحديث »من سره أن يكون أكرم الناس فليتق هللا « : �قال فليتق هللا تعالى كما ،االخرة
 ورجل فاجر شقي هين على هللا تعالى.،لى هللا تعالىع
فال تزكوا أنفسكم هو  ﴿والصالح والطالح ،يعلم التقي والشقي،مطلع على ظواهرهم وبواطنهم،أي عليم بالعباد ﴾إن هللا عليم خبير  ﴿

2356F﴿ ﴾أعلم بمن اتقى 

2357﴾. 
 
 

ِدقِيَن  يَُمنُّوَن َعلَۡيَك أَۡن أَۡسلَُموْاۖ قُل الَّ تَُمنُّوْا َعلَيَّ  ﴿ ِن إِن ُكنتُۡم َصٰ يَمٰ ُ يَُمنُّ َعلَۡيُكۡم أَۡن هََدٰٮُكۡم لِۡإلِ َمُكۖم بَِل ٱلَّ  ﴾ ۱۷إِۡسلَٰ
 

 .﴾ـ اآلية عليك أن أسلموا يمنون ﴿:قوله تعالى   
يا رسول هللا : قالواأن ناساً من العرب  :«أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد هللا بن أبي أوفى  .1017

﴿﴾ـ اآليةيمنون عليك أن أسلموا  ﴿:فأنزل هللا،تلك وقاتلك بنو فالنولم نقا أسلمنا
2357F

2358﴾«. 
﴿وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله  .1018

2358F

2359﴾ . 
﴿عن الحسنوأخرج ابن أبي حاتم مثله   .1019

2359F

 .»وأن ذلك لما فتحت مكة :«﴾2360
 �ى رسول هللا قدم عشرة نفر من بني أسد عل«قال: بن كعب القرظي  عن محمدوأخرج ابن سعد   .1020

متكلمهم: يا قال فسلموا و،في المسجد مع أصحابه �وفيهم طليحة بن خويلد ورسول هللا  سنة تسع
وجئناك يا رسول هللا ولم ،رسول هللا  إنا شهدنا أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأنك عبده ورسوله

﴿﴾ـ اآليةسلموا يمنون عليك أن أ ﴿:ونحن لمن وراءنا سلم فأنزل هللا،تبعث إلينا
2360F

2361﴾«. 
أتى قوم من األعراب من بني أسد النبي :«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج سعيد بن منصور في سننه  .1021

﴿﴾ـ اآليةيمنون عليك أن أسلموا  ﴿:جئناك ولم نقاتلك فأنزل هللا: قالواف،�
2361F

2362﴾«. 
 

 [تعليق]
في غفار وجهينة وغيرهم من  أوي بني أسد وكونها نزلت ف،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

يمنون عليه بدخولهم في اإلسالم،  �فهؤالء لما من هللا عليه باإلسالم جاءوا إلى النبي ،األعراب فهو مما يحتمله معنى اآلية الكريمة
 ذلك لماتوا على شركهم وكانوا فهداهم وبين لهم طريق اإليمان ولوال،فأخبر هللا تعالى عنهم وأن المنة والفضل إنما هو من هللا تعالى

 .في النار مع من مات على الشرك
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .يستوجبون عليها الحمد والثناء،أي يعدون إسالمهم عليك يا محمد منة ﴾يمنون عليك أن أسلموا  ﴿
 فإن نفع ذلك عائد عليكم،ال تمتنو على باسالمكم :أي قل لهم ﴾قل ال تمنوا على إسالمكم  ﴿
إن كنتم ،بالهداية لأليمان والتثبيت عليه،أي بل ل المنة العظمى عليكم ﴾بل هللا يمن عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقين  ﴿

﴿صادقين في دعوى اإليمان
2362F

2363﴾. 
 انتهت سورة الحجرات

 
 

 ُسوَرةُ قٓ 

_______________ 
 )246/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2357( 
 ) في إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي صدوق ضعيف الحفظ والحجاج بن أرطأة متكلم فيه.  8016ح(78/8المعجم األوسط  )2358(
: وأخبرن�ا أب�و جعف�ر محم�د ب�ن أحم�د الص�يالدني أن أب�ا عل�ي الحس�ن ب�ن أحم�د ) إسناده ثقات. ق�ال الض�ياء7256ح(196/7)المعجم األوسط 374ح( 346/10المختارة  )2359(

هو ابن عبد الخالق ثن�ا س�عيد ب�ن  الحداد أخبرهم قراءة عليه وهو حاضر ابنا أبو بكر محمد بن علي بن مصعب ابنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد ثنا أحمد بن عمرو
 به.—ن عمرو وحدثنا ابراهيم بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد األموي ثنا محمد بن قيس عن أبي عون الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباسيحيى بن سعيد ثنا أبي ح قال أحمد ب

 مرسل3306/10تفسير ابن أبي حاتم   )2360(
 مرسل ضعيف اإلسناد  292/1الطبقات الكبرى البن سعد  )2361(
 مرسل.  )2362(
 )247/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2363( 



)408( 
 
 

ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡينَهَُما فِي ِستَّةِ  ﴿ َوٰ َمٰ نَا ِمن لُُّغوٖب  َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱلسَّ  ﴾  ۳۸أَيَّاٖم َوَما َمسَّ
 

 .اآلية -﴾ولقد خلقنا السموات واألرض في ستة آيام وما مسنا  ﴿ :قوله تعالى 
هللا عليه وسلم فسألته عن  �أن اليهود أتت رسول هللا  :«عباس  عن ابنأخرج الحاكم وصححه  .1022

وخلق الجبال يوم الثالثاء وما ،الثنينيوم األحد وا األرضخلق هللا  :«قال ف،خلق السموات واألرض
وخلق يوم الخميس ،وخلق يوم األربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب،فيهن من منافع

وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والمالئكة إلى ثالث ساعات بقين منه فخلق في أول ،السماء
وفي الثالثة ،ى اآلفة على كل شيء مما ينتفع به الناسوفي الثانية ألق،ساعة اآلجال حتى يموت من مات

ثم ماذا يا :اليهودقالت  ”.خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة
 �فغضب النبي ،ثم استراح: قالواقد أصبت لو أتممت : قالوا .»ثم استوى على العرش :«قال محمد؟ 

قنا السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خل ﴿:فنزلت،غضبا شديدا
﴿فاصبرعلى ما يقولون

2363F

2364﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
سورة ق من السور المكية وقد عالجت موضوع البعث والقيامة والحساب وغير ذلك من األمور التي عوجلت في  

 السور المكية.
 :وهي قوله تعالى،إال آية :ابن عباس وقتادةقال مة وجابر. اإلمام القرطبي مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرقال  
نَا ِمْن لُُغوبٍ ﴿ َماَواِت َوْاألَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّ 2364F﴿]38 :ق[ ﴾ َولَقَْد َخلَْقنَا السَّ

2365﴾. 
اليهود أن هللا تعالى لما خلق الخلق ة قال وقد ذكر المؤلف هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية وله شواهد وفيه قبح م 

َوفََرَغ هللاُ فِي اْليَْوِم « 2اإلصحاح الثاني آية ،وقد جاء ذلك صريحاً في العهد القديم،وهللا سبحانه ال يصيبه التعب وال النصب،استراح
ابِع ِمْن َجِميِع  ابِع ِمْن َعَملِِه الَِّذي َعِمَل. فَاْستََراَح فِي اْليَْوِم السَّ   .»َعَملِِه الَِّذي َعِملَ السَّ

 فتعالي هللا عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وهذا اآلية هي المدنية الوحيده في هذه السورة سورة ق. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
أن هللا  حيث زعموا،هذه اآلية رد على اليهود اللعناء ﴾ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب  ﴿

واستبقى على ظهره فوق ،وأنه تعب فاستراح يوم السبت،وآخرها يوم الجمعة،أولها يوم األحد،خلق السموات واألرض في ستة أيام
وما بينهما من ،واألرض في كثافتها وسعتها،وهللا لقد خلقنا السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها :والمعنى،فكذبهم هللا تعالى،العرش

﴿وما مسنا من إعياء وتعب،في ستة أيام،بديعةالمخلوقات ال
2365F

2366﴾. 
 

ۡر بِٱۡلقُۡرَءاِن َمن يََخاُف َوِعيِد  ﴿  ﴾ ٤٥نَّۡحُن أَۡعلَُم بَِما يَقُولُوَنۖ َوَمآ أَنَت َعلَۡيِهم بَِجبَّاٖرۖ فََذكِّ
 

 اآلية. -﴾نحن أعلم بما يقولون ﴿ :قوله تعالى

يا : قالوا«:قالعباس  عن ابنس المالئي وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قي  [گ ]  [ك] .1023
﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴿:فنزلت،رسول هللا لو خوفتنا

2366F

2367﴾﴾«. 
﴿و مرسال مثلهعن عمر ثم أخرج   .1024

2367F

2368﴾. 
 

 [تعليق]
أن  �وهو يدل على أن اآلية نزلت في طلب بعض الصحابة من النبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً وشاهداً مرسالً له 

فنزلت اآلية لتدل على أن القرآن فيه ذكري لمن يخاف وعيد هللا تعالى وعذابه يوم القيامة، وال ،ه تخويف من هللا تعالىيذكرهم بما في
ألقي  أوإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب  ﴿تعالى في نفس السورة قال ينتفع بالقرآن وبوعده ووعيده إال من أعطاه هللا قلباً حياً كما 

 ل هللا أن يجعلنا منهم.نسأ.﴾السمع وهو شهيد
 [تفسير مختصر لآلية]

كما افتتحها بالقسم ،. ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن.أي عظ بهذا القرآن من يخاف وعيدي ﴾فذكر بالقرآن من يخاف وعيد  ﴿ 

_______________ 
 ) قلت:في إسناده أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس. 8784ح(1362/4)وقال صحيح اإلسناد العظمة 3997ح( 592/2المستدرك للحاكم  )2364(
 )1/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2365( 
 )253/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2366( 
 ابن عباس فأثره مرسلعمرو بن قيس المالئي لم يسمع من   185/26تفسير الطبري  )2367(
 نفس المصدر عن عمرو بن قيس )2368(



)409( 

 

﴿روع كالم أو،في أبدع صورة،ليتناسق تلبدء مع الختام،بالقرآن
2368F

2369﴾. 
 انتهت سورة ق

 
 

 
 
 

 ِريَاتِ ُسوَرةُ الذَّا
 
 

لِِهۡم َحّقٞ لِّلسَّآئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم  ﴿  ﴾   ۱۹َوفِٓي أَۡمَوٰ
   

 .﴾وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴿ :قوله تعالى 
بعث سرية  �أن رسول هللا  :«بن محمد بن الحنفية  عن الحسنأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم  .1025

2369F﴿ ﴾أموالهم حق للسائل والمحروم وفي ﴿:،فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلتفأصابوا وغنموا

2370﴾ 
 

 [تعليق]
المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول  رفس موضوع اآليات المكية، وقد ذكسورة الذريات مكية وموضوعها ن 

 هذه اآلية.
 ن.صدقة أخرى على قولي أم وقد اختلف العلماء ما المراد بهذا الحق أهو الزكاة المفروضة ،وفيه حث على الصدقة 
ابن قاله يعينون به محروما وليس بالزكاة  أويحملون به كال  أويقرون به ضيفا  أوأنه ما يصلون به رحما :أحدهما 

 عباس 
﴿قتادة وابن سيرينقاله أنه الزكاة  :والثاني  

2370F

2371﴾. 
ى أنها غير يدل عل ﴾للسائل  ﴿وفي اآلية ،قلت: واألرجح أنها ليس الزكاة المفروضة ألن الزكاة المفروضة ال تسأل 

الزكاة المفروضة وهللا أعلم. واألثر الذي ذكره المؤلف مرسل ولم أجد له شاهداً فتبقي اآلية على عمومها من المدح والثناء على 
 أقوام موصوفون في هذه اآليات بعدة أوصاف منها أن في أموالهم حق معلوم لسائل والمحروم وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

للسائل ،بمقتضى الكرم،قد أوجبوه على أنفسهم،أي وفي أموالهم نصيب معلوم ﴾أموالهم حق للسائل والمحروم  وفي ﴿
﴿وللمتعفف الذي ال يسأل لتعففه،المحتاج

2371F

2372﴾. 
 

ۡكَرٰى تَنفَُع ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ٥٤فَتََولَّ َعۡنهُۡم فََمآ أَنَت بَِملُوٖم  ﴿ ۡر فَإِنَّ ٱلذِّ  ﴾  ٥٥َوَذكِّ
 

 اآلية. – ﴾فتول عنهم فما أنت بملوم  ﴿ :قوله تعالى
: قال عن عليوأخرج أيضاً ابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد  .1026

أن يتولى عنا،  �لم يبق منا أحد إال أيقن بالهلكة إذ أمر النبي  ﴾فتول عنهم فما أنت بملوم  ﴿:لما نزلت «
﴿ـ فطابت أنفسنا﴾لمؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع ا ﴿:فنزلت

2372F

2373﴾«. 
اشتد على أصحاب  ﴾ـ اآليةفتول عنهم   ﴿:ذكر لنا انه لما نزلت :«قال  عن قتادةوأخرج ابن جرير  .1027

وذكر فإن الذكرى تنفع  ﴿:فأنزل هللا،وأن العذاب قد حضر،ورأوا أن الوحي قد انقطع،�رسول هللا 
﴿المؤمنين

2373F

2374﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
_______________ 

 )254/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2369( 
 صحيح اإلسناد مرسل.  202/26تفسير الطبري  )2370(
 )32/ 8زاد المسير ()2371( 
 )256/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2372( 
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن )قال اإلمام البيهقي 11430ح( 119/6سنن البيهقي الكبرى  339/2المختارة   11/27تفسير الطبري  )2373(

ـ ف�ذكر الح�ديث وفي�ه  إسحاق ثنا يوسف بن يعق�وب ثن�ا س�ليمان ب�ن ح�رب ثن�ا حم�اد ب�ن زي�د ع�ن أي�وب ع�ن مجاه�د ق�ال   خ�رج علين�ا عل�ي معتج�را بب�رد مش�تمال ف�ي خميص�ة 
 مجاهد من علي بن أبي طالب وقد نفاه أبو زرعة وابن معين وغيرهما ولكن مع صحة اإلسناد يدل على صحة السماع وهللا أعلم طول،وفيه دليل على صحة سماع

 تفسير الطبري المصدر السابق مرسال صحيح اإلسناد.  )2374(



)410( 
فتول عنهم فما أنت  ﴿ن في سبب نزول هذه اآلية وفيه أن المؤمنين لما نزلت قوله تعالى ذكر المؤلف رحمه هللا أثري 

فهذه ناسخة لآلية ﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴿فأيقنوا بالهالك فأنزل هللا تعالى ،يعنى أعرض عنهم فلن يلومك ربك﴾فملوم
﴿بآية السيف وقد قيل بأن هذه اآلية كذلك منسوخة،األولى فطابت نفس المؤمنين

2374F

 وهللا تعالى أعلم. ﴾2375
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي فأعرض يا محمد عنهم ﴾فتول عنهم  ﴿
 .وبذلت الجهد في النصح واإلرشاد،وأديت األمانة،ألنك قد بلغت الرسالة،أي فال لوم عليك وال عتاب ﴾فما أنت بملوم  ﴿
﴿تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة ،فإن القلوب المؤمنة،موعظةأي ال تترك التذكير وال ﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين  ﴿

2375F

2376﴾. 
 انتهت سورة الذاريات

 
 

 ُسوَرةُ الطُّورِ 
 

 ﴾ ۳۰أَۡم يَقُولُوَن َشاِعٞر نَّتََربَُّص بِهِۦ َرۡيَب ٱۡلَمنُوِن  ﴿
   

 اآلية.- ﴾أم يقولون شاعر نتربص به ﴿ :قوله تعالى
 :قائلقال  �لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي  قريشاً أن  :«عباس  عن ابنأخرج ابن جرير  .1028

ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة  منهم احبسوه في وثاق
﴿يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم  ﴿:فإنما هو كأحدهم فأنزل هللا في ذلك

2376F

2377﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
 بالطور ألن هللا تعالى أقسم في مطلعها بالطور، وهو جبل الطور بسيناء.سورة الطور سورة مكية وسميت  
وريب ،�وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو يدل على تمنى الكفار موت النبي  

 وهذه الجملة وقعت في أشعار الكفار وكانوا يستعملونها " ريب المنون"،أى حادثة الموت :المنون
 :الشاعرقال 

 يموت حليلها أو.. تطلق يوما .تربص بها ريب المنون لعلها 
 .فتكلم القرآن بما هو وارد في لغة العرب

 
 [تفسير مختصر لآلية]

حتى يهلك ،ننتظر به حوادث الدهر وصروفه،أي هل يقول المشركون هو شاعر ﴾يقولون شاعر نتربص به ريب المنون  أم  ﴿
كما هلك من كان قبله من ،وريب المنون حوادث الدهر وصروفه، وغرضهم أئه يهلك ويموت :الخازنقال  ؟فنستريح منه

 .سميا بذلك ألنهما يقطعان األجل،وأصله القطع،والمنون اسم للموت وللدهر،الشعراء
وهو ،ن هالكيكما تنتظرو،فإني منتظر هالككم،انتظروا بى الموت :أي قل لهم يا محمد ﴾قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين  ﴿

﴿تهكم بهم مع التهديد والوعيد
2377F

2378﴾. 
 انتهت سورة الطور

 
 

 ُسوَرةُ النَّجم
 
 

ۡثِم َوٱۡلفَوَٰ  ﴿ ٓئَِر ٱۡإلِ َن ٱۡألَۡرِض َوإِذۡ ٱلَِّذيَن يَۡجتَنِبُوَن َكبَٰ ِسُع ٱۡلَمۡغفَِرِةو هَُو أَۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ أَنَشأَُكم مِّ  ِحَش إِالَّ ٱللََّمَمو إِنَّ َربََّك َوٰ
ٓوْا أَنفَُسُكۡمۖ هَُو أَۡعلَُم بَِمِن ٱتَّقَٰىٓ  تُِكۡمۖ فََال تَُزكُّ هَٰ  ﴾  ۳۲أَنتُۡم أَِجنَّٞة فِي بُطُوِن أُمَّ

   
 .اآلية – ﴾الذين يجتنبون كبائر اإلثم  ﴿ :قوله تعالى

كانت :«قال ثابت بن الحارث األنصاري حاتم عن أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر ابن وأبي .1029
كذبت اليهود ما من نسمة  :«قال ف �فبلغ ذلك النبي ،اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو  ِصدِّيقٌ 

_______________ 
 فيها بالقتال بعد ما كان يؤمر بالصبر عليهم في مكة.  �) قلت:  آية السيف هي في الحقيقة اآليات المدنية التي أمر النبي 54/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2375( 
 )261/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2376( 
 مرسل وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس رواه بالعنعنة.  31/27تفسير الطبري  )2377(
 )267/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2378( 



)411( 

 

هو أعلم بكم إذ  ﴿:فأنزل هللا عند ذلك هذه اآلية .»سعيد أويخلقها هللا في بطن أمه إال ويعلم أنه شقي 
﴿﴾ـ اآلية األرضأنشأكم من 

2378F

2379﴾«. 
 

 [تعليق]
الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر ﴿ :إال آية منها وهي قوله تعالى :ابن عباس وقتادةقال و:اإلمام القرطبيقال سورة النجم سورة مكية  

اثنتان وستون آية. وقيل: إن السورة كلها مدنية. والصحيح أنها مكية لما روى ابن  :اآلية. وقيل ]32 :النجم[ ﴾ اِإلِ◌ْثِم َواْلفََواِحشَ 
وسجد معه ،"سجد بالنجم �أن النبي  :بمكة. وفي "البخاري" عن ابن عباس �أعلنها رسول هللا هي أول سورة : قالمسعود أنه 

فما بقي أحد من القوم إال سجد ؛ فأخذ ،قرأ سورة النجم فسجد لها �المسلمون والمشركون والجن واإلنس " وعن عبدهللا أن النبي 
﴿متفق عليه،فلقد رأيته بعد قتل كافرا :عبدهللاقال يكفيني هذا. : قالتراب فرفعه إلى وجهه و أورجل من القوم كفا من حصباء 

2379F

2380﴾. 
 .حديثين أووثابت بن الحارث األنصاري راوي الحديث صحابي ليس له إال حديث  
وقد ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو رد على اليهود في دعواهم أن الصبي إذا مات صغيراً مات  

في النار خالف بين أهل العلم  أم وفي مسألة أبناء المشركين هل هم في الجنة ،فنزلت اآلية ترد عليهم،أهل الجنةصديقاً وهو من 
أما أبناء ،وراجح المسألة أنهم من أنهم يختبرون يوم القيامة فإن أطاعوا كانوا من أهل الجنة وإن عصوا كانوا من أهل النار

: قالوقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه اإلمام مسلم وغيره عن أبي حسان .ل الجنةالمسلمين الذين ماتوا صغاراً فهم من أه
صغارهم ،نعم: قال ؟بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا �فما أنت محدثي عن رسول هللا ،إنه قد مات لي ابنان :قلت ألبي هريرة
فال : قال أو -فال يتناهى ،كما آخذ أنا بصنفة ثوبك -بيده : قال أو -فيأخذ بثوبه  -أبويه : قال أو -يتلقى أحدهم أباه ،دعاميص الجنة

﴿حتى يدخله هللا وأبويه الجنة -ينتهي 
2380F

2381﴾. 
كان أناس يعملون أعماال خبيثة  :الكلبي ومقاتلقال وقال: وفي سبب نزول هذه اآلية غير ما ذكره المؤلف ما أورده اإلمام الثعلبي  

﴿ا. فأنزل هللا سبحانه هذه اآليةصالتنا وصيامنا وحّجن :ثم يقولون
2381F

2382﴾. 
قلت: المعنى العام لآلية نهي يشمل المؤمنين وغيرهم عن تزكية النفس ألن هللا تعالى هو الذي يعلم ما في داخل اإلنسان من الخير  

 والشر وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .ومن حين أن خلق أباكم آدم من التراب،قبل أن يخلقكم،أحوالكم منكمأي هو جل وعال آعلم ب ﴾ األرضهو أعلم بكم إذ أنشأكم من  ﴿
والمؤمن ،فهو تعالى يعلم التقى والشقي،أي ومن حين أن كنتم مستترين في أرحام أمهاتكم ﴾وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم  ﴿

 .وإلى ماذا تصيرون،علم ما تفعلون،والبر والفاجر،والكافر
إذا مدحت أغترت ،فإن النفس خسيسة،وال تشهدوا لها بالكمال والتقى، تمدحوها على سبيل اإلعجابأي ال ﴾فال تزكوا أنفسكم  ﴿

قبل إخراجكم من ،فقد علم هللا منكم الزكى والتقى،وال تثنوا عليها،أي ال تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصي :أبو حيانقال ،وتكثرت
 .وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم،صلب آدم

﴿واتقى ربه قي السر والعلن،أي هو تعالى العالم بمن أخلص العمل ﴾بمن اتقى هو أعلم  ﴿
2382F

2383﴾. 
 

أَۡم لَۡم يُنَبَّۡأ بَِما فِي ُصُحِف  ۳٥أَِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلَغۡيِب فَهَُو يََرٰىٓ  ۳٤ َوأَۡعطَٰى قَلِيٗال َوأَۡكَدىٰٓ  ۳۳أَفََرَءۡيَت ٱلَِّذي تََولَّٰى  ﴿
ِهيَم ٱ ۳٦ُموَسٰى  ِن إِالَّ َما َسَعٰى  ۳۸أَالَّ تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى  ۳۷لَِّذي َوفَّٰىٓ َوإِۡبَرٰ نَسٰ َوأَنَّ  ۳۹َوأَن لَّۡيَس لِۡإلِ

 ﴾  ٤۱فَٰى وۡ ثُمَّ يُۡجَزٰٮهُ ٱۡلَجَزٓاَء ٱۡأل  ٤۰ َسۡعيَهُۥ َسۡوَف يَُرىٰ 
 

 .اآليات- ﴾أفرءيت الذي تولى  ﴿ :قوله تعالى
فلم يجد  فجاء رجل يريد أن يُحمل،خرج في غزوة �أن النبي  :« عكرمةعن وأخرج ابن أبي حاتم  .1030

قال أعطيك بَْكري هذا على أن تتحمل ذنوبي، ف: قالأعطني شيئاً ف: قالفلقي صديقاً له ف،ما يخرج عليه
﴿هللا أفرأيت الذي تولى ـ اآليات ﴿:له: نعم فأنزل

2383F

2384﴾«. 
: قالف،أن يحمله �فسأل رجل رسول هللا ،خرجت سرية غازية :«قال دراج أبي السمح  وأخرج عن .1031

هل :له الرجلقال فمر برجل رحاله منيخة بين يديه فشكا إليه، ف،فانصرف حزيناً ،ال أجد ما أحملك عليه
ثم  ﴿:ـ إلى قوله ﴾أفرأيت الذي تولى ﴿:فنزلت،نعم فركب: قاللك أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك؟ ف

﴿يجزاه الجزاء األوفى
2384F

2385﴾﴾«. 
أتركت دين : قالفلقيه بعض من يَُعيُِّره ف،إن رجالً أسلم :«قال زيد  عن ابنجرير وأخرج ابن   .1032

أعطني شيئاً وأنا أحمل كل : قال،إني خشيت عذاب هللا: قال،وزعمت أنهم في النار األشياخ وضللتهم

_______________ 
 وفي إسناده ابن لهيعة تقدم أنه ضعيف  335)أسباب النزول للواحدي 1368ح( 81/2المعجم الكبير  )2379(
 )82/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2380( 
 )40/ 8صحيح مسلم ـ ()2381( 
 )150/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2382( 
 )274/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2383( 
 مرسل.  )2384(
 ضعيف اإلسناد. )2385(



)412( 
نزلت ففيه ،وكتب كتاباً وأشهد له،زدني فتعاسرا حتى أعطاه شيئاً قال: عذاب كان عليك، فأعطاه شيئاً ف

 .»﴾2385F2386﴿﴾أفرأيت الذي تولى وأعطى قليالً وأكدى ﴿:هذه اآلية
 

 [تعليق]
ولم يذكر من هو المعطي وال المعطي وقبل أن أذكر ذلك ،ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

ثم بعد ،ولم يعط للدين إال القليل،دينه فال سبحانه يعجب نبيه من رجل تولى عن،أبين معنى اآلية حتى يتضح معناها مع سبب نزولها
 فال يتحمل أحد عن أحد شيئاً.﴾أال تزر وازرة وزر أخرى ﴿ذلك ادعى أنه يتحمل عن المسلم ذنبه فنزلت اآلية 

 وأما في هذا المعطي والمعطي فقد اختلف فيه على أقوال ولم يذكر المؤلف رحمه هللا احداً منهم. 
على دينه فعيره  �هد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول هللا مجاقال و :اإلمام الواحديقال  

إني خشيت عذاب هللا، فضمن له إن هو : قال ؟لم تركت دين االشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار: قالبعض المشركين، و
ى، فأعطى الذي عاتبه بعض ماكان ضمن له ثم بخل أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب هللا سبحانه وتعال

﴿ومنعه فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
2386F

2387﴾. 
ابن عباس والسدى والكلبي والمسيب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق بالخير، قال  :كذلكقال و 
عثمان إن لي ذنوبا وخطايا، قال بقى لك شيئا، فله أخوه من الرضاعة عبد هللا بن أبي سرح ماهذا الذي تصنع يوشك أن ال يقال ف

له عبد هللا: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، قال وإني أطلب بما أصنع رضا هللا سبحانه وتعالى وأرجو عفوه، ف
لى وأعطى قليال أفرأيت الذي تو -فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة، فأنزل هللا تبارك وتعالى 

﴿فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله -وأكدى 
2387F

2388﴾. 
وذلك أنّه كان ربما يوافق رسول ،نزلت في العاص بن وائل السهمي: قالوروي عن السّدي أيضا :اإلمام الثعلبيقال و 

﴿هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم في بعض األمور
2388F

2389﴾. 
وهللا ما يأمر محمد إال بمكارم األخالق ؛ : قال،جهل بن هشام نزلت في أبي :محمد بن كعب القرظيقال كذالك وقال و 

﴿﴾ َوأَْعطَى قَلِيالً َوأَْكَدى﴿ - :فذلك قوله تعالى
2389F

2390﴾. 
وضمن ،هو النضر بن الحرث أعطى خمس قالئص لفقير من المهاجرين حين ارتد عن دينه :ورى العز بن عبد السالم 

﴿له أن يتحمل عنه ارتداده
2390F

2391﴾. 
يعني النبي  -جهّزوني انطلق إلى هذا الرجل  :ألهلهقال نزلت في رجل : قالعن عطاء بن يسار  :علبياإلمام الثقال و 

 :له الرجلقال ف،لعلّي أصيب من خيره،محمدا: قالأين تريد؟  :لهقال فلقيه رجل من الكفار ف،فتجهّز وخرج -صلّى ّهللا عليه وسلّم 
2391F﴿ةفنزلت فيه هذه اآلي،أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك

2392﴾. 
فجمع ،رجال ذكر من حالهم ووصفهم أوقلت: كل ما ورد في سبب نزول هذه اآلية مرسل فال تعالى يكنى عن رجل  

 المذكورين ال شك داخلون في عموم اآلة وهللا تعالى أعلم.
 
 ﴾تفسير مخصر لآلية﴿
 .؟يمان واتباع الهدىالذي أعرض عن اإل،أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر األثيم ﴾أفرأيت الذي تولى  ﴿ 
﴿ثم بخل بالباقي،أي وأعطى لصاحبه الذي عيره قليال من المال المشروط ﴾وأعطى قليال وأكدى  ﴿

2392F

2393﴾. 
 
 

ِمُدوَن  ﴿   ﴾ ٦۱َوأَنتُۡم َسٰ
   

  ﴾وأنتم سامدون  ﴿ :قوله تعالى
وهو يصلي  �كانوا يمرون على رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .1033

﴿شامخين
2393F

2394F﴿﴿ ﴾وأنتم سامدون ﴿:فنزلت،﴾2394

2395﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسير " سامدون " على ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

﴿وقيل أشرون بطرون متكبرون،وقيل غافلون،وقيل هو الغناء،وقيل معرضون،فقيل الهون.أقوال
2395F

في  . وهذه اآلقوال كلها كانت﴾2396

_______________ 
 مرسل إسناده ضعيف  70/27تفسير الطبري  )2386(
 )267ل للواحدي ( أسباب النزو)2387( 
 )267أسباب النزول للواحدي ( )2388( 
 )151/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2389( 
 )112/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2390( 
 )1153تفسير العز بن عبد السالم  ( )2391( 
 )151/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2392( 
 )275/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2393( 
 145 1كبرين انظر مختار الصحاح/شامخين: مت )2394(
 ) بنحوه559/ 22أخرجه الطبري في جامع البيان (تفسير الطبري) ( )2395( 
 )85/ 8زاد المسير ()2396( 



)413( 

 

 فنزلت اآلية حكاية لوصفهم.،فكانوا يسمعون القرآن بحالهم تلك من الغفلة واألشر واللهو وغير ذلك،الكفار
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 .؟سخرية واستهزاء،استفهام للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر المشركين ﴾أفمن هذا الحديث تعجبون  ﴿
حزنا ،وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع ؟وال تبكون من زواجره وآياته،كون عند سماعهأي وتضح ﴾وتضحكون وال تبكون  ﴿

 على ما فرطتم
 ؟أي وأنتم الهون غافلون ﴾وأنتم سامدون  ﴿
حد فهو الواحد األ،ومناة والشعرى،وال تعبدوا الالت والعزى،أي فاسجدوا ل الذي خلقكم وأفردوه بالعبادة ﴾فاسجدوا ل واعبدوا  ﴿

﴿الذي ال يليق السجود والعبادة إأل له جل وعال،الفرد الصمد
2396F

2397﴾. 
 انتهت سورة النجم

 
 

 ُسوَرةُ القََمرِ 
 

 ﴾   ٱۡقتََربَِت ٱلسَّاَعةُ َوٱنَشقَّ ٱۡلقََمرُ  ﴿
 

 .﴾اقتربت الساعة وانشق القمر ﴿ :قوله تعالى
شقا شقتين بمكة قبل مخرج رأيت القمر من « :قالمسعود  عن ابنأخرج الشيخان والحاكم واللفظ له  .1034

2397F﴿ ﴾اقتربت الساعة وانشق القمر ﴿:سحر القمر فنزلقالوا: ف،�النبي 

2398﴾«. 
 ﴿:فنزلت،آية فانشق القمر بمكة مرتين �سأل أهل مكة النبي  :«قال وأخرج الترمذي عن أنس  .1035

﴿سحر مستمر  ﴿:ـ  إلى قوله﴾اقتربت الساعة وانشق القمر 
2398F

2399﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
اإلمام القرطبي قال ،وقد تحدثت في مطلعها عن حادثة انشقاق القمر لما طلب المشركون آية ،مكية سورة القمر سورة 

اَعةُ  أم ﴿ :إال ثالث آيات :مقاتلقال مكية كلها في قول الجمهور. و بَُر بَِل السَّ يَقُولُوَن نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ
اَعةُ أَْدهَى َوأََمرُّ  َمْوِعُدهُمْ  ﴿وال يصح على ما يأتي ﴾ َوالسَّ

2399F

2400﴾. 
الثاني أن المشركين ،وذكر المؤلف رحمه هللا أثرين األول في أن القمر من غير سؤال من المشركين آلية فنزلت اآلية 

تعالى غير قادر على أن يشق  فأوالً طلبوا آية على سبيل التعجيز وظنوا أن هللا،وال تعارض بين األثرين،طلبوا آية فانشق القمر
 فنزلت اآلية. ،سحر القمر قالوافلما انشق تعجبوا من ذلك عجباً شديداً ف،القمر

رسوُل هللا قال ف،شقَّتين �" انشقَّ القمر على عهد رسول هللا : قالوروى األمام البخاري وغيره من حديث ابن مسعود  
﴿» اْشهَدوا« : �

2400F

2401﴾«. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
﴿أي دنت القيامة وقد انشق القمر ﴾قتربت الساعة وانشق القمر ا ﴿ 

2401F

2402﴾. 
 

بَُر  ﴿  ﴾ ٤٥َسيُۡهَزُم ٱۡلَجۡمُع َويَُولُّوَن ٱلدُّ
 

 .﴾سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴿ :قوله تعالى
سيهزم الجمع ويولون ﴿يوم بدر نحن جميع منتصر فنزلت قالوا «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  .1036

﴿الدبر
2402F

2403﴾﴾«. 
 تعليق][
لكن اآلية ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر منقطع اإلسناد ويدل على أن اآلية مدنية 

 .مكية وهو وعد بهزيمة الكفار إشارة إلى ما سيحدث

_______________ 
 )277/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2397( 
س�ببن النزول،وم�ا أخرج�ه الح�اكم فه�و م�ن  )وقال: صحيح على شرط الشيخين،قلت أخرج�ه الش�يخان وغيرهم�ا مختص�را،وليس في�ه3756ح( 512/2المستدرك للحاكم  )2398(

 رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقدم أنه لم يسمع منه التفسير.  
) قل�ت: روي�اه م�ن طري�ق معم�ر ع�ن قت�ادة ورواي�ة معم�ر ع�ن الع�راقيين فيه�ا ض�عف ولك�ن يش�هد 1184ح(356)وقال: حسن،المنتخب 3286ح( 397/5سنن الترمذي  )2399(

 ه حديث ابن مسعود وهللا أعلملحديث ابن مسعود ويشهد ل
 )125/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2400( 
 )251/ 4صحيح البخاري ()2401( 
 )278/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2402( 
 منقطع اإلسناد.  109/27تفسير الطبري   )2403(



)414( 
 نحن منتصر اليوم من محمد وأصحابه.: قالضرب أبو جهل فرسه فتقدم يوم بدر في الصف و :مقاتلقال  
بُرَ ﴿سمعت عمر بن الخطاب لّما نزلت  :سعيد بن المسيبقال   : كنت ال أدري أي جمع ﴾َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ

بُرَ ﴿ :فلّما كان يوم بدر رأيت النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم ثبت في درعه ويقول،نهزم ﴿﴾ َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ
2403F

2404﴾. 
على قلة في  �زلت وعدا بهزيمة الكافرين ونصر المؤمنين وكان ذلك في أول غزوة غزاها رسول هللا قلت: اآلية ن 

العدة والعتاد، ولكن وعد هللا تعالى ال يتخلف وال يتبدل فهزم الجمع جمع المشركين وولو األدبار بعد ما رأو المطايا تحمل المنايا 
 وحده.فسبحان الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب 

 
 [تفسير مختصر لآلية]

﴿ويولون األدبار منهزمين،أي سيهزم جمع المشركين ﴾سيهزم الجمع ويولون الدبر  ﴿
2404F

2405﴾. 
 

ٖل َوُسُعٖر  ﴿  ﴾  ٤۷إِنَّ ٱۡلُمۡجِرِميَن فِي َضلَٰ
 

 .﴾إن المجرمين في ضالل وسعر ﴿ :قوله تعالى
في  �مون رسول هللا جاء مشركو قريش يخاص﴿قال: هريرة  عن أبيوأخرج مسلم والترمذي  .1037

﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿إلى قوله      ﴾إن المجرمين في ضالل وسعر ﴿:فنزلت،القدر
2405F

2406﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر صحيح أخرجه اإلمام مسلم، وهو يدل على  

فما شاء كان ما لم يشأ ،الحق أن كل شيء في الكون ال يحدث إال بقدر هللا تعالى فإيمان أهل،في القدر �مخاصمة المشركين للنبي 
 لم يكن.

جاء أسقف نجران إلى : قالوقد روى في سبب نزولها كذلك ما أخرجه اإلمام الواحدي بسند فيه راٍو مجهول عن عطاء  
بقدر، وهذه االمور تجري بقدر، فأما المعاصي فال،  يا محمد تزعم أن المعاصي بقدر، والبحار بقدر، والسماء: قالف �رسول هللا 

2406F﴿-خلقناه بقدر  -إلى قوله  -إن المجرمين في ضالل وسعر  -أنتما خصماء هللا، فأنزل هللا تعالى  :�رسول هللا قال ف

2407﴾. 
﴿" أن هذه اآلية نزلت في القدرية"  �قلت: األول أرجح عن أبي أمامة عن النبي  

2407F

2408﴾. 
 الً في المشركين وقد دخل فيها تبعاً كل من لم يؤمن بالقدر وهللا تعالى أعلم.قلت: نزلت اآلية أو 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
في  :ابن عباسقال ،وفي نيران مسعرة في اآلخرة،أي إن المجرمين في حيرة وتخبط في الدنيا ﴾إن المجرمبن في ضالل وسعر  ﴿

 .خسران وجنون
 .عقابا وإذالال لهم،يوم يجزون في النار على وجوههم أي ﴾يوم يسحبون في النار على وجوههم  ﴿
 .ولذلك لم يصرف،وسقر علم لجهنم :أبو السعودقال ،ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم :لهمقال أي ي ﴾ذوقوا مس سقر  ﴿
﴿أي إنا خلقنا كل شيء مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ من األزل ﴾إنا كل شيء خلقناه بقدر  ﴿

2408F

2409﴾. 
 القمر انتهت سورة
 

 
حم  نُسوَرةُ الرَّ

 
 

 ﴾  ٤٦َولَِمۡن َخاَف َمقَاَم َربِّهِۦ َجنَّتَاِن  ﴿
 

 .﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان﴿ :قوله تعالى
أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم  :« عن عطاءأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة  .1038

ضراء من هذه الخضر تأتي عليَّ بهيمة تأكلني وددت أني كنت خ: قالف،القيامة والموازين والجنة والنار
﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴿:فنزلت،وأني لم أخلق

2409F

2410﴾﴾«. 

_______________ 
 )170/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2404( 
 )284/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2405( 
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 )269أسباب النزول للواحدي ( )2407( 
 )101/ 8زاد المسير ()2408( 
 )284/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2409( 
 يلق أبا بكر) مرسل عطاء لم 51ح(307/1العظمة   )2410(



)415( 

 

﴿نزلت هذه اآلية في أبي بكر الصديق «: قالشوذب  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .1039
2410F

2411﴾«. 
 

 [تعليق]
 :اإلمام القرطبيقال .مدنية أم سورة الرحمن فيها خالف هل هي مكية  

يَْسأَلُهُ َمْن فِي ﴿ :إال آية منها هي قوله تعالى :ابن عباسقال ول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. ومكية كلها في ق
َماَواِت َواألَْرضِ  هي مدنية كلها. والقول األول أصح لما روى عروة بن  :ابن مسعود ومقاتلقال اآلية. وهي ست وسبعون آية. و﴾السَّ

ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به : قالواابن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة  �لقرآن بمكة بعد النبي أول من جهر با: قالالزبير 
فأبى ثم قام عند المقام ،وإنما نريد رجال له عشيرة يمنعونه،إنا نخشى عليك: قالواف،أنا :ابن مسعودقال ف ؟فمن رجل يسمعهموه،قط

ِحيِم. : قالف ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ْحَمُن. َعلََّم اْلقُْرآنَ ا﴿بِْسِم هللاَّ  أم ما يقول ابن : قالوافتأملوا و،ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها ﴾ لرَّ
قام يصلي الصبح  �ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. وصح أن النبي ،هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه: قالوا ؟عبد

ْحَمنُ ﴿فقرأ سورة ،بنخلة على أصحابه فقرأ  �خرج رسول هللا : قالالجن فأمنوا به. وفي الترمذي عن جابر  ومر النفر من ﴾ الرَّ
ْحَمنُ ﴿عليهم سورة  "لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما : قالف،من أولها إلي آخرها فسكتوا ﴾ الرَّ

بَانِ ﴿ :أتيت على قوله هذا حديث غريب. : قالال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد"  قالوا ]13 :رحمنال[ ﴾فَبِأَيِّ آالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
﴿وفي هذا دليل على أنها مكية وهللا أعلم

2411F

2412﴾. 
وهي السورة التي تسمى عروس القرآن. ففيها من الوعد والوعيد وما ،ورد في فضائل هذه السورة عدة أحاديث :قلت 

وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب ،روائع البيان من يعجز عن وصفه واصفأعده هللا ألصحاب الجنة وأصحاب النار من 
وأنها نزلت في أبي بكر الصديق وقد ورد في ذلك عدة آثار وإن كان معنى اآلية ﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴿نزول قوله تعالى 

﴿صية ثم تركها خوفاً من هللاعمبعض أهل العلم أن اآلية نزلت فيمن هم بالقال ف،عام في كل من خاف مقام ربه
2412F

2413﴾ . 
 أو،خاصة   حين ذكرت الجنة والنار يوماً  -رضي هللا تعالى عنه  -نزلت في أبي بكر  أو:اإلمام العز بن عبد السالمقال  

زلت فيك رحمك هللا لقد أن: قالينظر إليه ف ﴾ � ﴿شرب لبناً على ظمأ فأعجبه فسأل عنه فأخبر   أنه من غير حل فاستقاءه والرسول 
﴿آية وتال هذه اآلية

2413F

2414﴾. 
 " أنزلت فيك هذه اآلية " معناه " أنك دخلت فيمن نزلت فيه هذه اآلية " وهللا تعالى أعلم  �قلت: وقوله  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
كما ،دمهوجنة ألزواجه وخ،جنة لسكنه :أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان ﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان  ﴿

تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين قال لما  :الفخر الرازيقال  ﴿حيث يكون له قصر وألزواجه قصر ،هي حال ملوك الدنيا
إن ﴿: قالوالجنات ف،والجنتين،وقد ذكر تعالى الجنة﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان﴿ :في حق المؤمن الخائفقال ،وبين حميم آن،نار

فهي إلتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمفازات وقفار ﴾الجنة التي وعد المتقون مثل﴿: قالو﴾المتقين في جنات
وإلشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان ،ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات،صارت كجنة واحدة

وجنة لترك ،جنة لفعل الطاعات :الزمخشريقال ،لتنقل من جهة الى جهةبا،وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور :القرطبيقال .﴾
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ،وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما،جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما﴿ :وفي الحديث،المعاصي

﴿إال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن،ربهم عز وجل
2414F

2415﴾. 
 انتهت سورة الرحمن

 
 

 َرةُ الَواقَِعةِ ُسو
 
 

لِيَن  ﴿ َن ٱۡألَوَّ َن ٱۡألِٓخِرينَ  ۱۳ثُلَّٞة مِّ  ﴾  ۱٤ َوقَلِيٞل مِّ
لِيَن  ﴿ َن ٱۡألَوَّ َن ٱۡألِٓخِريَن  ۳۹ثُلَّٞة مِّ  ﴾ ٤۰َوثُلَّٞة مِّ

 
 اآليات. – ﴾ثلة من األولين  ﴿قوله تعالى 

لما  :«قال هريرة  عن أبي يعرف أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند فيه من ال  [گ ]   [ك] .1040
ثلة من األولين وثلة من  ﴿:فنزلت شق ذلك على المسلمين  ﴿ثلة من األولين وقليل من اآلخرين  ﴿:نزلت

﴿اآلخرين
2415F

2416﴾﴾«. 
روة بن رويم عنحابر بن عبد وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق ع [ك] .1041

_______________ 
 مرسل. )2411(
 )151/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2412( 
 ) بمعناه1169تفسير العز بن عبد السالم  ( )2413( 
 )1169تفسير العز بن عبد السالم  ( )2414( 
 )292/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2415( 
 عن أبيه،قال: الهيثمي لم أعرفهما)في إسناده أحمد بياع المالء 9069ح( 391/2مسند أحمد  3330/10تفسير ابن أبي حاتم   )2416(



)416( 
يا  :عمرقال  ﴾ثلة من األولين وقليل من اآلخرين  ﴿:وذكر فيها ﴾قعة إذا وقعت الوا ﴿:لما نزلت :«قال هللا 

ثلة من األولين وثلة من  ﴿:ثم نزلت،فأمسك آخر السورة سنة،رسول هللا  ثلة من األولين وقليل منا
ثلة من األولين وثلة من  ﴿:يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل هللا :« �رسول هللا قال ف .اآلخرين
﴿اآلخرين

2416F

2417﴾﴾«. 
﴿بن رويم مرسال عن عروةوأخرج ابن أبي حاتم   .1042

2417F

2418﴾. 
 

 [تعليق]
مكية في : قالوقد حكي كذلك اإلمام القرطبي الخالف في بعض اآليات منها أن كونها مدنية ف ،سورة الواقعة سورة مكية 

بُونَ َوتَجْ ﴿ :إال آية منها نزلت بالمدية وهي قوله تعالى :ابن قتادقال قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. و  ﴾ َعلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ
بُونَ ﴿منها آيتان ،مكية إال أربع آيات :الكلبيقال و نزلتا في سفره إلى  ﴾ أَفَبِهََذا اْلَحِديِث أَْنتُْم ُمْدِهنُوَن. َوتَْجَعلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ

لِيَن. َوثُلَّةٌ ﴿ :وقوله تعالى،مكة ﴿في سفره إلى المدينة ﴾ ِمَن اْآلِخِرينَ  ثُلَّةٌ ِمَن اْألَوَّ
2418F

2419﴾. 
قلت: وفي السورة من نبأ أهل الجنة وأهل النار وتصنيف أصحاب الجنة إلى أصناف والتنبيه على قدرة هللا تعالى في  

 وغير ذلك من األمور التي كثيراً ما تذكر في السور المكية.،الخلق واإلحياء واإلماته
أي جماعة ومعنى اآلية إخبار عن إدخال جماعة من األولين وجماعة من اآلخرين الجنة ﴾لينثلة من األو﴿وقوله تعالى  

فاألثر الذي ذكره المؤلف يدل على أن المراد بالجماعة األولى من كان قبل هذه اآلمة .لاواقد اختلف في هؤالء الجماعة على أقو
 والجماعة الثانية هذه األمة.

خطبنا : قالعن عبد هللا بن مسعود .أهل الجنة لما جاء في صحيح اإلمام البخاري وغيرهوقد ثبت أن هذه األمة هي أكثر  
"والذي : قال"أما بعد أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟" قلنا: نعم يا رسول هللا : قالفأسند ظهره إلى قبة من أدم ثم  �رسول هللا 

خل الجنة إال كل نفس مسلمة وإن مثل المسلمين يوم القيامة في الكفار نفسي بيده إني ألرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وإنه ال يد
﴿الشعرة السوداء في الثور األبيض أوفي العدد كمثل الشعرة البيضاء في الثور األسود 

2419F

وقد ورد في هذا عدة أحاديث تدل .»﴾2420
 على أن هذه األمة هي أكثر أهل الجنة.

 آخران. وقد ذكر في المراد باألولين واآلخرين قوالن 
اإلمام ابن الجوزي بعد ما ذكر أن القول األول أن المراد باألولين من لدن آدم حتى هذه اآلمة وباألخرين هذه اآلمة قال  

 قال: 
 .التابعون :واآلخرين،�أصحاب رسول هللا  :﴾أن األولين  ﴿ :والثاني 
2420F﴿  �أصحاب نبيِّنا محمد  ﴾من  :واآلِخرين ﴿أن األولين  :والثالث 

2421﴾.  
انيد هذه اآلثار ال تقوى على ية الثانية ناسخة لألولى ولكن أسقلت: واآلثار التي ذكرها المؤلف تدل على أن اآل 

والظاهر أن المراد باألولين األمم قبل هذه األمة وباألخرين هذه األمة إلى قيام الساعة وبهذا القول يدخل كل ما قيل في هذه ،النسخ
 وهللا تعالى أعلم..اآلية

 
 تفسير مختصر لآلية][
 .أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من األمم السالفة ﴾ثلة من األولين  ﴿
ألن األنبياء المتقدمين ،وسموا قليال باإلضافة إلى من كان قبلهم :القرطبيقال ،أي وهم قليل من هذه األمة ﴾وقليل من األخرين  ﴿

سابقوا من مضى أكثر  :الحسنقال ،دوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنافزا،فكثر السابقون إلى اإليمان منهم،كانوا كثيرين
فيكون ،واآلخرون المتأخرون من هذه األمة،أول هذه األمة ﴾والسابقون السابقون  ﴿ :إن المراد بقوله :ثم تال اآلية وقيل،من سابقينا

وأبي ،كابن جرير،جمهور المفسرينالقول األول الذي أسلفناه هو اختيار  ﴿ �كال الفريقين من أمة محمد 
ألن ،القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل ضعيف: قالواختار ابن كثير القول الثاني ف،واأللوسي،والبيضاوي،والقرطبي،السعود

ثرة كثيرة قد علمت أن األنبياء ك :. الخ أقول.فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها،هذه األمة هي خير األمم بنص القرآن
أكثر األمم دخوال  �وتبقى أمة محمد ،فاذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا اكثر من خواص هذه األمة،وكلهم من السابقين

﴿وهللا أعلم ،فيندفع بذلك اإلشكال،الجنة وأفضل األمم بمجموعها ال بخواصها
2421F

2422﴾﴾. 
في قال ،�وجماعة من المتأخرين من أمة محمد ،ن من األمم الماضيةأي هم جماعة من األولي ﴾ثلة من األولين وثلة من اآلخرين  ﴿

ألن الثانية في  ﴾وقليل من اآلخرين  ﴿ :وبين اآلية التي سبقتها وهي قوله ﴾وثلة من اآلخرين  ﴿وال تنافي بين هذه اآلية  :البحر
2422F﴿ ﴾ثلة من اآلخرين و ﴿: قالولذلك ،وهذه في أصحاب اليمين ﴾وقليل من اآلخرين  ﴿: قالفلذلك ،السابقين

2423﴾. 
 

ُب ٱۡليَِميِن  ﴿ ُب ٱۡليَِميِن َمآ أَۡصَحٰ  ﴾  ۲۷َوأَۡصَحٰ
 

_______________ 
 رواية عروة بن رويم عن جابر مرسلة وإسناده إلى ابن عساكر يحتاج إلى نظر.  229/40تاريخ دمشق  )2417(
 مرسل. )2418(
 )194/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2419( 
 )137/ 8صحيح البخاري ()2420( 
 )134/ 8زاد المسير ()2421( 
 )298/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2422( 
 )300/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2423( 



)417( 

 

 .﴾وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ﴿ :قوله تعالى
لما سأل أهل  :« قاالومجاهد  عن عطاءوأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث  .1043

فسمعوا الناس يقولون: إن في الجنة كذا ،جبففعل وهو وادي معالطائف الوادي يحمي لهم وفيه عسل 
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر  ﴿:فأنزل هللا،يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي: قالواوكذا 

﴿ـ اآليات﴾مخضود 
2423F

2424﴾«. 
ٍج وظالله وطلحه « :قال عن مجاهد وأخرج البيهقي من وجه آخر  .1044 فأنزل ،وسدره كانوا يعجبون بِوَّ

﴿حاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدرمخضود وطلح منضود وظل ممدودوأص ﴿:هللا
2424F

2425﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ووج مكان يقع بالطائف. ،وفيه تعجب الصحابة من ثمار الطائف،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 تمنوه بالطائف. فنزلت اآلية تبين أن ألصحاب اليمين من النعمة والسرور والزروع والفواكه خير مما
قلت المراد بأصحاب اليمين .وقد ذكر أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن المراد بأصحاب اليمين هم أطفال المؤمنين 

 الكبار وهللا تعالى أعلم. أوهم أهل الجنة سواء من األطفال 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
2425F﴿؟وما هي حالهم،أي ما أدراك من هم،ب من حالهماستفهام للتعظيم والتعجي﴾وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين  ﴿

2426﴾. 
 

قِِع ٱلنُُّجوِم  ﴿ ۡكنُوٖن  ۷۷إِنَّهُۥ لَقُۡرَءاٞن َكِريٞم  ۷٦َوإِنَّهُۥ لَقََسٞم لَّۡو تَۡعلَُموَن َعِظيٌم  ۷٥فََالٓ أُۡقِسُم بَِمَوٰ ٖب مَّ الَّ  ۷۸فِي ِكتَٰ
هُۥٓ إِالَّ ٱۡلُمطَهَُّروَن  ن  ۷۹يََمسُّ لَِميَن تَنِزيٞل مِّ بِّ ٱۡلَعٰ ۡدِهنُوَن  ۸۰رَّ َذا ٱۡلَحِديِث أَنتُم مُّ َوتَۡجَعلُوَن ِرۡزقَُكۡم أَنَُّكۡم  ۸۱أَفَبِهَٰ

بُوَن    ۸۲تَُكذِّ
   

 اآليات. – ﴾فال أقسم بمواقع النجوم  ﴿ :قوله تعالى
 :« �رسول هللا قال ف،�مطر الناس على عهد رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج مسلم  .1045

 ”.بعضهم لقد صدق نوء كذاقال: و،هذه رحمة وضعها هللا: قالوا،صبح من الناس شاكر ومنهم كافرأ
﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴿:حتى بلغ  ﴾فال أقسم بمواقع النجوم  ﴿:فنزلت هذه اآليات

2426F

2427﴾﴾«. 
نزلت هذه اآليات في رجل من األنصار في غزوة  «: قالحرزة  عن أبيوأخرج ابن أبي حاتم    .1046

ثم ارتحل ونزل منزال آخر وليس ،أن ال يحملوا من مائها شيئاً  �نزلوا الحجر فأمرهم رسول هللا ،بوكت
فقام فصلى ركعتين ثم دعا فأرسل هللا سحابة فأمطرت عليهم حتى ،�فشكوا ذلك إلى النبي ،معهم ماء

 �دعا النبي  ويحك متى ترى ما :من األنصار آلخر من قومه يتهم بالنفاق :رجلقال ف،استقوا منها
﴿إنما مطرنا بنوء كذا وكذا قال: ف،فأمطر هللا علينا السماء

2427F

2428﴾«. 
 

 [تعليق]
ويدالن على أن اآلية نزلت رداً على من ظن أن ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذا اآلية وهما صحيحان 

صحيح من حيث أن هللا تعالى جعل هذه الشهور وهذا ،فإذا جاء شهر كذا كان المطر،نزول المطر بسبب األنواء يعنى الشهور
 عالمة وعادة لنزول المطر ال من حيث أن األنواء أنفسها والنجوم أسباب في نزول المطر. 

صالة الصبح بالحديبيه في أثر سماء كانت  �صلى لنا رسول هللا : قالوفي البخاري وغيره عن زيد بن خالد الجهني  
أصبح من عبادي : قال": قالهللا ورسوله اعلم : قالوا ؟ربكم"قال "هل تدرون ماذا : قالى الناس، فمن الليل، فلما انصرف، اقبل عل

مطرنا بنوء كذا وكذا، : قالمطرنا بفضل هللا ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، واما من : قالمؤمن بي وكافر، فاما من 
﴿فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب

2428F

2429﴾«. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
تذكرت ليلى  :الشاعرقال ،وزيادة " ال " كثير في كالم العرب ومشهور،الالم لتأكيد الكالم وتقويته ﴾فال أقسم بمواقع النجوم  ﴿

والمعنى " فأقسم " ،القرطبي " ال " صلة في قول أكثر المفسرينقال ،فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب ال يتقطع أي كاد يتقطع

_______________ 
دار  شهرته: بسيوني زغلول المحقق: محمد السعيد بسيوني زغلول اإلبياني شهرته: البيهقي المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 187البعث والنشور للبيهقي ص  )2424(

 الطبعة: األولى البلد: بيروت  النشر: مؤسسة الكتب الثقافية
 مرسل وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ  1عدد األجزاء:  م1988هـ،1408سنة الطبع: 

 مرسل. )2425(
 )299/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2426( 
 )12882ح(198/12)المعجم الكبير 6245ح( 358/3)سنن البيهقي الكبرى 68/69ح( 36/1) مسند أبي عوانة 73ح( 84/1صحيح مسلم  )2427(
 وأبو حرزة اسمه يعقوب بن مجاهد ثقة واألثر مرسل. 3335/10بي حاتم  تفسير ابن أ )2428(
 )41/ 2صحيح البخاري ()2429( 
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 .أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفالكها وبروجها ﴾ه لقسم وإن ﴿ :بدليل قوله بعده

لما في القسم به من الداللة على ،لو عرفتم عظمته آلمنتم وانتفعتم به،أي وإن هذا القسم العظيم جليل ﴾وإنه لقسم لو تعلمون عظيم  ﴿
لم يكن المخاطبون يعلمون عن  ﴿يترك عباده سدى  ومن مقتضيات رحمته تعالى أن ال،وفرط الرحمة،وكمال الحكمة،عظيم القدرة

إن مجموعة واحدة من المجموعات التي ال  :يقول الفلكيون،أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن،مواقع النجوم إال القليل
لشمسية تبلغ ألف مجموعة واحدة هي " المجرة " التي تنتسب إليها أسرتنا ا،الذي ال نعرف له حدودا،تحصى في الفضاء الهائل

وما ال يرى إال ،وإن من هذه النجوم والكواكب التى تزيد على عدة " باليين " نجم منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة،مليون نجم
يصطدم بكوكب  أو،وال يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم اخر،هذه كلها تسبح في الفلك الغامض،بالمجاهر واألجهزة

يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد ،ا يحتمل تصادم مركب في البحر األبيض بآخر في المحيط الهاديإال كم،آخر
﴿﴾جدا إن لم يكن مستحيال 

2429F

2430﴾. 
﴿وهو المنعم المتفضل عليكم  ؟أنكم تكذبون برازقكم،أي وتجعلون شكر رزقكم ﴾وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴿

2430F

2431﴾ 
 انتهت سورة الواقعة

 
 

 وَرةُ الَحِديدِ سُ 
 

ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱۡلَحقِّ َوَال يَُكونُوْا كَ  ﴿ َب ِمن قَۡبُل أَلَۡم يَۡأِن لِلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَن تَۡخَشَع قُلُوبُهُۡم لِِذۡكِر ٱلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ
ۡنهُۡم  ِسقُوَن فَطَاَل َعلَۡيِهُم ٱۡألََمُد فَقََسۡت قُلُوبُهُۡمۖ َوَكثِيٞر مِّ  ﴾ ۱٦فَٰ

 
 اآلية -﴾ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع ﴿ :قوله تعالى

ظهر فيهم  �أن أصحاب النبي  «:العزيز بن أبي رواد عن عبدأخرج ابن أبي شيبة في المصنف  .1047
﴿﴾ـ اآليةألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم  ﴿:فنزلت،المزاح والضحك

2431F

2432﴾«. 
قد أخذوا في شيء من  �كان أصحاب النبي  :«قال  وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان  .1048

﴿﴾ـ اآليةألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا  ﴿:، فأنزل هللالمزاح
2432F

2433﴾«. 
حدثنا يا رسول : قالواف :ملَّة �َملَّ أصحاب رسول هللا  :«قال القاسم  عن عن السديوأخرج   .1049

 ﴿:فأنزل هللا،حدثنا يا رسول هللا: قالوام ملوا ملة فث ﴾نحن نقص عليك أحسن القصص  ﴿:فأنزل هللا،هللا
 .»﴾2433F2434﴿ ﴾ـ اآليةألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا 

المدينة  �لما قدم أصحاب رسول هللا :«قال وأخرج ابن المبارك في الزهد أنبأنا سفيان عن األعمش  .1050
  ﴿:عض ما كانوا عليه فنزلتب م فتروا عنفكأنه،ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد فأصابوا من العيش

﴿﴾ـ اآليةألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم  
2434F

2435﴾«. 
 

 [تعليق]
وتبنى المجتمع اإلسالمي على أساس ،التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه،هذه السورة الكريمة من السور المدنية 

 والتشريع الحكيم.،والخلق الكريم،العقيدة الصافية
 ﴾ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴿بالحديد لذكر الحديد فيها في قوله تعالى  وسميت 
واختلف في ،وكلها تدل على أن اآلية نزلت في المؤمنين،وذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

اآلية مذكرة لهم باآلخرة، وللمزاح ضوابط فيجوز إذا  فاآلثر األول والثاني أنها نزلت بسبب ما ظهر فيهم من المزاح فنزلت،ذلك
إن كان رسول هللا َصلَّى هللا َعلَيه : قال،َعن أَنَسٍ ،كما جاء في الصحيح،يمازح �كان قليالً وال يؤثر على القلب، وقد كان النبي 

2435F﴿؟ريا أبا عمير ما فعل النغي :ليالطفنا حتى إن كان ليقول ألخ لي صغير أو،َوَسلَّم يخالطنا

2436﴾. 
إن هللا ،أخبروها أنها ال تدخلها وهي عجوزٌ : قال،إن الجنة ال يدخلها عجوٌز فولت تبكي :لعجوزٍ قال  �وروي أن النبي  

﴿﴾ إنَّا أْنَشأْناهُنَّ إنشاًء فََجَعْلنَاهُنَّ أبََكاراً ﴿ :سبحانه وتعالى يقول
2436F

2437﴾. 
وروى اإلمام ،باً لقسوة القلب فهذا هو المحذورهذا إذا كان في حد االعتدال أما إذا أكثر منه بحيث يكون سب 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:"من كثر ضحكه استخف بحقهقال : قالَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، .الطبراني ِ َصلَّى هللاَّ وكثرت دعابته ذهبت ،َرُسوُل هللاَّ

_______________ 
 )304/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2430( 
 )304/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2431( 
 )مرسل وعبد العزيز متكلم فيه35715ح(  244/7مصنف ابن أبي شيبة  )2432(
 مرسل. 3338/10تفسير ابن أبي حاتم   )2433(
 وأخرج الطبري من حديث سعد بن أبي وقاص نحوه وسياقة أطول وإسناده حسن 3338/10تفسير ابن أبي حاتم   )2434(
 )مرسل صحيح اإلسناد264ح( 89/1الزهد البن المبارك  )2435(
 )37/ 8صحيح البخاري ()2436( 
 ) 357/ 5المعجم األوسط ()2437( 
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﴿ومن كثير مزاحه ذهب وقاره "،جاللته
2437F

2438﴾. 
﴿َعْنهُ نحوه "  وعن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللاُ  

2438F

2439﴾" 
وأما اآلثران اآلخران اللذان ذكرهما المؤلف فهما يدالن على أن سبب نزول اآلية كان بسبب ما أصاب الصحابة من  

 �وهذا باعتبار ما كانوا عليه في مكة أما في نفس األمر فقد أصاب النبي ،فكان ذلك سبب لمللهم،رغد العيش بعد ما قدموا المدينة
 نصب ما يعرفه القارئ في سيرهم.وأصحابه من ال

ان هللا استبطا قلوب المهاجرين فعاتبهم على راس ثالث عشرة سنة من : قالوروى ابن أبي حاتم تفسير عن ابن عباس  
﴿الم يان للذين امنوا اآلية: قالنزول القران ف

2439F

2440﴾. 
فجعل المؤمنون ،ذه اآلية إّال أربع سنينما كان بين إسالمنا وبين أن عوتبنا به :ابن مسعودقال اإلمام الثعلبي:وقال و 

﴿يعاتب بعضهم بعضا
2440F

2441﴾. 
 قلت: وهذا بعيد فإن إسالم ابن مسعود متقدم واآلية مدنية فإذا صح كانت اآلية مكية. 
 وفي سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف فقيل نزلت في المنافقين. 
بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسى ذات يوم الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين قال  :اإلمام الواحديقال  
﴿حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت هذه اآلية: قالواف

2441F

2442﴾. 
وال يصح ذلك إال على تكلف التأويل بأن المراد بالذين آمنوا ،قلت: وهذا مخالف لظاهر اآلية فإن اآلية خطاب للمؤمنين 

﴿يؤمن قلوبهم. على ما ذكره اإلمام القرطبييعنى أمنوا بألسنتهم ولم 
2442F

2443﴾. 
قال هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السالم ألنه : قالوفيها سبب ثالث ذكره اإلمام القرطبي  

ِ َوُرُسلِهِ ﴿ :عقيب هذا وأال يكونوا كمتقدمي قوم ،للقران أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة واإلنجيل أن تلين قلوبهم ﴾ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالَّ
﴿إذ طال عليهم األمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم،موسى وعيسى

2443F

2444﴾. 
عليه قال ال ي �قلت: الخطاب موجه للمؤمنين عموماً دون أهل الكتاب فإن من آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمن بالنبي  

 .مؤمن وهذا التأويل بعيد
مؤمنين من هذه اآلمة بأن ال يكونوا كأهل الكتاب من قبلهم حيث أعطاهم هللا الكتاب فالراحو أن اآلية نزلت خطاباً لل 

يَا قَْوِم أَلَْم قال فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا ﴿وهذا مثل قوله تعالى حكاية عن موسى وقومه .فطال عليهم األمد فقسد قلوبهم
ْوِعِدي أم أَفَطَاَل َعلَْيُكُم اْلَعْهُد يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا  بُِّكْم فَأَْخلَْفتُم مَّ ن رَّ  . وهللا تعالى أعلم﴾86﴿طه ﴾أََردتُّْم أَن يَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب مِّ

 
  [تفسير مختصر لآلية]

 .؟واعظ هللاوتلين لم،أي أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم ﴾ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا  ﴿
 .؟أي وترق لما نزل من آيات القرآن المبين ﴾وما نزل من الحق  ﴿
 .الذين أعطاهم هللا التوراة واإلنجيل،أي وال يكونوا كاليهود والنصارى ﴾وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل  ﴿
أشد  أوحتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة ،همأي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائ ﴾فطال عليهم األمد فقست قلوبهم  ﴿

أي صلبت بحيث ال تنفعل  :أبو حيانقال و،وأعرضوا عن مواعظ القرآن،مالوا إلى الدنيا ﴾قست قلوبهم  ﴿ :ابن عباسقال ،قسوة
 .يهم الزمانحين قست قلوبهم لما طال عل،للخير والطاعة والغرض أن هللا يحذر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى

﴿من فرط قسوة القلب،راقضون لتعاليم دينهم،أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة هللا ﴾وكثير منهم فاسقون  ﴿
2444F

2445﴾. 
  
ۡحَمتِهِۦ َويَۡجعَ  ﴿ َ َوَءاِمنُوْا بَِرُسولِهِۦ يُۡؤتُِكۡم ِكۡفلَۡيِن ِمن رَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱلَّ ُ ل لَّكُ يَٰ ۡم نُوٗرا تَۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر لَُكۡمو َوٱلَّ

ِحيٞم   ﴾  ۲۸َغفُوٞر رَّ
 

 اآلية - ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله  ﴿ :قوله تعالى
أن أربعين من أصحاب  :«عباس  عن ابنوأخرج الطبراني في األوسط بسند فيه من ال يعرف   [گ ] .1051

فلما رأوا ما ،فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد،فشهدوا وقعة أُُحد،� قدموا على النبي النجاشي
فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها ،يا رسول هللا إنا أهل ميسرة: قالوابالمؤمنين من الحاجة،
يا : قالوافلما نزلت ،ـ اآليات﴾الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون  ﴿:المسلمين،فأنزل هللا فيهم

 ﴿:معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم، فأنزل هللا
﴿﴾ـ اآليةيا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 

2445F

2446﴾«. 
فخر ،اآلية ﴾ـيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا  أولئك ﴿:لما نزلت :« عن مقاتلوأخرج ابن أبي حاتم   .1052

_______________ 
 لتفرد عبد األول المعلم به وه) وفي إسناده ضعف 334/ 6المعجم األوسط ()2438( 
 )59/ 7شعب اإليمان ()2439( 
 )3338/ 10ابن أبى حاتم ـ  ()2440( 
 )240/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2441( 
 )272أسباب النزول للواحدي ( )2442( 
 )249/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2443( 
 )249/ 17تفسير القرطبي ـ  ()2444( 
 )312/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2445( 
 )ضعيف للجهالة7662ح( 336/7المعجم األوسط  )2446(



)420( 
فاشتد ذلك على الصحابة، فأنزل ،لنا أجران ولكم أجر: قالواف �النبي  عن أصحاب مؤمنو أهل الكتاب

ـ فجعل لهم أجرين مثل أجور ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته  ﴿:هللا
﴿مؤمني أهل الكتاب

2446F

2447﴾«. 
 

 [تعليق]
فال ،رين في سبب نزول هذه اآلية وهما يدالن على أن الخطاب هنا للمؤمنين من هذه األمةذكر المؤلف رحمه هللا أث 

فإن  �فإن فعلوا ذلك كان لهم أجرين مثل ما ألهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ثم أمنوا بالنبي ،تعالى أمرهم بتقواه واإليمان برسوله
 .لهم أجرين

ثالثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها «  : �رسول هللا  قال: قالوفي صحيح البخاري عن أبي موسى  
وعبد أدى حق ،فآمن به �ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي ،فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها

﴿هللا وحق مواليه 
2447F

2448﴾ « 
يا أيها الذين آمنوا بموسى  :والمعنى.لليهود والنصارى المفسرين على أن هذا الخطاب عامة:الجوزي اإلمام ابن قال 

2448F �وآمنوا برسوله محمد ،وعيسى اتقوا هللا

2449﴾. 
 .دليل هذا القول حديث أبي موسى المتقدم 
 لِّئَالَّ يَْعلَمَ ﴿ ﴿: قالودليل ذلك اآلية التي بعدها فإن هللا تعالى .والذي تميل إليه النفس أن الخطاب للمومنين من هذه األمة 

فإن أهل الكتاب لما ﴾ِل اْلَعِظيمِ أَْهُل الكتاب أَالَّ يَْقِدُروَن على َشْيٍء من فَْضِل هللا َوأن اْلفَْضَل بِيَِد هللا  يُْؤتِيِه من يََشآُء َوهللا ُذو اْلفَضْ 
فإن األجر إنما ،ل هللاثم خاطب أهل الكتاب بأنهم ال يقدور على شيء من فض،تفاخروا على المؤمنين فأطعى هللا المؤمنين األجرين

 هو بيد هللا والفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم. وبال التوفيق
 

 [تفسير مختصر لآلية]
بامتثال أوامره واجتناب ،وخافوا عقابه،اتقوا ربكم،أي يا من صدقتم بأل ورسوله ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله  ﴿

 .وموا واثبتوا على اإليمانود،نواهيه
 .يعطكم ضعفين من رحمته أي ﴾يؤتكم كفلين من رحمته  ﴿
تفرقون به ،كما يجعل لكم في الدنيا نورا،أي ويجعل لكم في اآلخرة نورا تمشون به على الصراط ﴾ويجعل لكم نورا تمشون به  ﴿

 .»فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اإليمان اتقوا «وفي الحديث ،وهو نور اإليمان،والهدى والضالل،بين الحق والباطل
 .أي ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي ﴾ويغفر لكم  ﴿
﴿أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴾وهللا غفور رحيم  ﴿

2449F

2450﴾. 
 

ِ َوأَنَّ  ﴿ ن فَۡضِل ٱلَّ ِب أَالَّ يَۡقِدُروَن َعلَٰى َشۡيٖء مِّ ُ ُذو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلفَۡضَل بِيَ  لِّئَالَّ يَۡعلََم أَۡهُل ٱۡلِكتَٰ ِ يُۡؤتِيِه َمن يََشآُءو َوٱلَّ ِد ٱلَّ
 ﴾ ۲۹ٱۡلَعِظيِم 

 
 اآلية.- ﴾لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون ﴿ :قوله تعالى

حسد أهل الكتاب  ﴾يؤتكم كفلين من رحمته ﴿:بلغنا أنه لما نزلت:«قال وأخرج ابن جرير عن قتادة  .1053
﴿﴾ـ اآليةأهل الكتاب لئال يعلم ﴿:عليها فأنزل هللا المسلمين

2450F

2451﴾«. 
يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع األيدي  :اليهودقالت  :«قال  عن مجاهد وأخرج ابن المنذر  [گ ] [ك] .1054

﴿﴾ـ اآليةلئال يعلم أهل الكتاب  ﴿:فأنزل هللا،فلما خرج من العرب كفروا،واألرجل
2451F

 يعني بالفضل النبوة .»﴾2452
 

 [تعليق]
وأن هذه اآلية األخيرة نزلت في حسد أهل الكتاب للمؤمنين بأن ،ب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سب 

 .فنزلت اآلية مبينة أن هللا تعالى صاحب الفضل يؤتيه من يشاء،بعث النبي األمي منهم فحسدوا هذه اآلمة
ل سلمان وصهيب لما واآلية كذلك متعلقة فيما قبلها في المعنى فيحتمل أن تكون نزلت بسبب مؤمني أهل الكتاب مث 

قال ،وكذلك بسبب حسد أهل الكتاب ممن كان ينتظر نبي أخر الزمان أن يكون منهم،فنزلت اآلية �تفاخروا على أصحاب النبي 
ٌق لَِّما َمَعهُْم َوَكانُوْا ِمن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَّ ﴿تعالى  ِ ُمَصدِّ ْن ِعنِد هللاَّ ا َجاَءهُْم ِكتَاٌب مِّ ا َعَرفُوْا َكفَُروْا بِِه َولَمَّ ا َجاَءهُم مَّ ِذيَن َكفَُروْا فَلَمَّ

 وهللا تعالى أعلم. ]89البقرة[﴾فَلَْعنَةُ هللاَّ َعلَى اْلَكافِِرينَ 
 

  [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 مرسل. 3341/10تفسير ابن أبي حاتم   )2447(
 )35/ 1صحيح البخاري ()2448( 
 )178/ 8زاد المسير ()2449( 
 )317/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2450( 
 مرسل ضعيف اإلسناد. 246/27تفسير الطبري  )2451(
 مرسل. )2452(



)421( 

 

نهم ال يقدرون على ليعلم أهل الكتاب أ،أي إنما بالغنا في هذا البيان ﴾لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون على شيء من فضل هللا  ﴿
قال ،ومن أجل أن يعلم،ليعلم :والمعنى،زائدة ﴾لئال  ﴿ :فال فى قوله،وال يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم،تخصيص فضل هللا بهم

وهللا خضنا بهذه الفضيلة العظيمة من ،والكتاب والشرع ليس إأل لنا،الوحي والرسالة فينا :إن أهل الكتاب كانوا يقولون :المفسرون
 فرد هللا عليهم بهذه اآلية الكريمة،بين جميع العالمين

 .يعطيه لمن يشاء من خلقه،بيد الرحمن،أي وأن أمر النبوة والهداية واإليمان ﴾وأن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء  ﴿
﴿أي وهللا واسع الفضل واإلحسان  ﴾وهللا ذو الفضل العظيم  ﴿

2452F

2453﴾. 
 انتهت سورة الحديد

 
 

 لَةِ ُسوَرةُ الُمَجاد
 

 
ُ يَۡسَمُع تََحاُوَرُكَمآو إِ  ﴿ ِ َوٱلَّ ِدلَُك فِي َزۡوِجهَا َوتَۡشتَِكٓي إِلَى ٱلَّ ُ قَۡوَل ٱلَّتِي تَُجٰ َ َسِميُعۢ بَِصيٌر قَۡد َسِمَع ٱلَّ  ﴾ ۱نَّ ٱلَّ

 
 .اآلية – ﴾قد سمع هللا قول التي تجادلك ﴿ :قوله تعالى

إني ألسمع كالم خولة ،تبارك الذي وسع سمعه كل شيء :«قالت  عن عائشةأخرج الحاكم وصححه  .1055
وتقول: يا رسول هللا  أكل شبابي  �وهي تشتكي زوجها إلى رسول هللا ،ويخفى علي بعضه بنت ثعلبة

فما برحت حتى نزل ،ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك
﴿ـ وهو أوس بن الصامت﴾ قول لتي تجادلك في زوجها قد سمع هللا ﴿:جبريل بهؤالء اآليات

2453F

2454﴾«. 
 

 [تعليق]
" أنت علي  :منها حكم الظهار، وهو قول الرجل لزوجته ،سورة المجادلة من السور المدنية التي تناولت أحكاماً عدة 

 ة.كظهر أمي" وهي صيغة خاصة لها حكم خاص من أحكام تحريم الزوجة، وقد غلظ هللا تعالى فيها الكفار
 �المجاِدلة بالكسر لما جاء في سبب نزولها من قصة المرأة التي جادلة النبي  أووسميت هذه السورة بالمَجاَدلة بالفتح  

 في أمر زوجها لما أطلق عليها كلمة الظهار.
ة مع وهذا األثر الذي ذكره المؤلف في سبب نزول هذه اآلية هو قول عامة أهل التفسير أنها نزلت في خولة بت ثعلب 

 وفي رواية اإلمام أحمد لنفس الحديث تفصيل لم يذكره المؤلف.،زوجها أوس بن الصامت، وقد بين هللا تعالى في اآلية حكم الظهار
في وهللا وفي أوس بن  قالت:وكانت عند أخي عبادة ،حدثتني خولة بنت ثعلبة: قال،عن يوسف بن عبد هللا بن سالم: قال 

فدخل علي يوما  قالت:،كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت:،سورة المجادلة الصامت أنزل هللا عز وجل صدر
فإذا هو يريدني عن ،ثم دخل علي،ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة قالت:،أنت علي كظهر  أمي: قالف،فراجعته بشيء فغضب

فواثبني  قالت:،لت حتى يحكم هللا فينا ورسوله بحكمهال تخلص إلي وقد قلت ما ق،كال والذي نفس خويلة بيده :فقلت قالت:،نفسه
ثم ،فاستعرت منها ثيابا،ثم خرجت إلى بعض جاراتي قالت:،فألقيته عني،فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف،وامتنعت منه

فجعل  قالت:،خلقه ما ألقى من سوء �فجعلت أشكو إليه ،فذكرت له ما لقيت منه،فجلست بين يديه �خرجت حتى جئت رسول هللا 
فتغشى رسول هللا ،حتى نزل في القرآنفوهللا ما برحت  قالت:» فاتقي هللا فيه ،ابن عمك شيخ كبير،يا خولة«  :يقول �رسول هللا 

قد سمع هللا قول التي تجادلك في  :ثم قرأ علي» قد أنزل هللا فيك وفي صاحبك ،يا خويلة«  :ليقال ف،ما كان يتغشاه ثم سري عنه �
يا  :فقلت قالت:» مريه فليعتق رقبة «  : �لي رسول هللا قال ف قالت:،وللكافرين عذاب أليم :إلى قوله،ها وتشتكي إلى هللازوج

وهللا إنه شيخ كبير ما به من ،يا رسول هللا :فقلت قالت:» فليصم شهرين متتابعين « : قال،وهللا ما عنده ما يعتق،رسول هللا
فإنا «  : �رسول هللا قال ف قالت:،وهللا ما ذاك عنده،يا رسول هللا :فقلت قالت:» من تمر نا وسقا فليطعم ستين مسكي« : قال،صيام

ثم ،فاذهبي فتصدقي به عنه،قد أصبت وأحسنت« : قالف،وأنا سأعينه بعرق آخر،يا رسول هللا :فقلت قالت:» سنعينه بعرق  من تمر 
﴿ففعلت قالت:» استوص بابن عمك خيرا 

2454F

2455﴾. 
 

 صر لآلية][تفسير مخت
وإذا دخلت ،وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق،" قد " ال تدخل إال على األفعال ﴾قد سمع هللا قول التى تجادلك في زوجها  ﴿

التي تراجعك ،حقا لقد سمع هللا قول المرأة :والمعنى،وقد ينزل المطر،قد يجود البخيل :على المضارع أفادت التقليل كقولك
ال مجرد علمه تعالى بذلك، وهو كقول ،ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائها :الزمخشريقال ،جهاوتحاورك في شأن زو

_______________ 
 )317/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2453( 
)مس�ند 2063ح(  666/1)س�نن اب�ن ماج�ة 15019ح( 382/7)س�نن البيهق�ي الكب�رى 3460)سنن النسائي /ح(3791ح( 523/2المستدرك للحاكم  5/28تفسير الطبري  )2454(

مد بن إبراهيم بن إسماعيل اإلسماعيلي المؤلف: أح الكتاب: المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي 451/1)معجم شيوخ أبي بكر اإلسماعيلى 24241ح( 6ج: 46أحمد 
 438/1)مس��ند عب��د ب��ن حمي��د 4780ح( 8/ 214الناش��ر: مكتب��ة العل��وم والحك��م مس��ند أب��ي يعل��ى  تحقي��ق: د. زي��اد محم��د منص��ور 371/ س��نة الوف��اة 277س��نة ال��والدة  أب��و بك��ر

أخبرن�ا إس�حاق ب�ن إب�راهيم ق�ال أنبأن�ا  ص�حيح اإلس�نادقال اإلم�ام النس�ائي: 278/1 السنة البن أب�ي عاص�م 407/3)اعتقاد أهل السنة 731ح( 2ج: 222)مسند إسحاق 1514ًح(
 به--جرير عن األعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة

 
 ) 410/ 6مسند أحمد بن حنبل ()2455( 



)422( 
 .سمع هللا لمن حمده :المصلي

 .أي وتتضرع إلى هللا تعالى في تفريو كربتها ﴾وتشتكي إلى هللا  ﴿
 .وماذا رددت عليها،لكقالت ماذا ،ومراجعتكما الكالم،أي وهللا جل وعال يسمع حديثكما ﴾وهللا يسمع تحاوركما  ﴿
وكالهما من صيغ المبالغة ،وهو كالتعليل لما قبله،بصير بأعمال العباد،أي سميع لمن يناجيه ويتضرع إليه ﴾إن هللا سميع بصير  ﴿

﴿أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات
2455F

2456﴾. 
 

ُسوِلۖ َوإَِذا أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن نُهُوْا َعِن ٱلنَّۡجَوٰى ثُمَّ يَُعودُ  ﴿ ِن َوَمۡعِصيَِت ٱلرَّ ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوٰ َجۡوَن بِٱۡإلِ وَن لَِما نُهُوْا َعۡنهُ َويَتَنَٰ
ُ بَِما نَقُوُلو  بُنَا ٱلَّ ُ َويَقُولُوَن فِٓي أَنفُِسِهۡم لَۡوَال يَُعذِّ ۡونَهَۖا فَبِۡئَس  َحۡسبُهُۡم َجهَنَُّم يَۡصلَ َجآُءوَك َحيَّۡوَك بَِما لَۡم يَُحيَِّك بِِه ٱلَّ

 ﴾ ۸ٱۡلَمِصيُر 
 

 .اآلية – ﴾ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوي ﴿ :قوله تعالى
فكانوا إذا ،وبين اليهود موادعة �كان بين النبي  « :قالوأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان  .1056

بما  أوجلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله  مر بهم رجل من أصحابه
﴾ـ النجوى  ألم تر إلى الذين نهوا عن ﴿:النجوى فلم ينتهوا، فأنزل هللا عن �فنهاهم النبي ،يكرهه

﴿اآلية
2456F

2457﴾«. 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول  :«أخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد هللا بن عمرو  .1057

وإذا جاءوك  ﴿:نقول فنزلت هذه اآليةفي أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما  ثم يقولونسام عليكم  : �هللا 
2457F﴿ ﴾حيوك بما لم يحيك به هللا

2458﴾«. 
﴿وعائشة عن أنسوفي الباب  .1058

2458F

2459﴾. 
وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر ،كان المنافقون يتناجون بينهم :«قال وأخرج ابن جرير عن قتادة  .1059

﴿﴾ـ  اآلية إنها النجوى من الشيطان ﴿:فأنزل هللا،عليهم
2459F

2460﴾ «. 
 

 [تعليق]
ألم تر إلى الذين نهو عن  ﴿فاألثر األول متعلق بمطلع اآلية ،مؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآليةذكر ال 

واألثر األخير متعلق كذلك بمطلع هذه اآلية وهو يدل على أنها نزلت  .وفي هذا األثر دليل على أنها نزلت في فعل اليهود ﴾ النجوي
 في المنافقين.

 ء أنها نزلت في المنافقين واليهود معاً.وقد ذكر بعض العلما 
نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنّهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون  :ابن عباسقال : قالروى اإلمام الواحدي  

ئنا وإخواننا ما نراهم إّال وقد بلغهم عن أقربا: قالوافإذا رأى المؤمنون نجواهم ،وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم،المؤمنين
فال يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم ،فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم،هزيمة أومصيبة  أوموت  أوالذين خرجوا في السرايا قتل 

وأقرباؤهم. فلّما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم فأمرهم أّال يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
﴿فأنزل هللا سبحانه هذه اآلية،ى مناجاتهموعادوا إل،ذلك

2460F

2461﴾. 
 قلت: ال مانع أن تكون اآلية نزلت في الفريقين جميعاً وهللا تعالى أعلم. 
 وفي أحكام التناجي كالم أكثر من ذلك أذكر بعضاً مما يفي بغرض الكتاب دوت التطويل. 

إضرار  أووالتي من الشيطان ما كان فيها تآمر على حق،  جماعة، أووالنجوى في اللغة: التكتم في الكالم سواء كان بين اثنين 
إدخال للشك في نفسه، وقد وردت األحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي في الحاالت التي توقع الريبة وتزعزع  أوبمسلم، 

إذا كنتم ثالثة فال  «: - � - رسول هللاقال : قالالثقة وتبعث التوجس: جاء في الصحيحين عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه 
فأما حيث تكون هناك .. وهو أدب رفيع، وتحفظ حكيم إلبعاد كل الريب والشكوك»يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه 

 .خاص، فال مانع من التشاور في سر وتكتم أوستر عورة، في شأن عام  أومصلحة في كتمان سر، 
  

 :ثانياً 
 .مجموعة من الناس دون واحد منهم أو،فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث،السابق ظاهره التحريمالنهي الوارد في الحديث 

_______________ 
 )319/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2456( 
 مرسل 3343/10تفسير ابن أبي حاتم  )2457(
 به.—)إسناده صحيحقال اإلمام أحمد: ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو6589(ح 170/2مسند أحمد    )2458(
حدثناه إسحاق بن إبراهيم حديث أنس ليس فيه التصريح بسبب النزول وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما وأما حديث عائشة ففيه السبب قال اإلمام مسلم )2459(

عائشة فسبتهم فقال رسول رنا يعلى بن عبيد حدثنا األعمش بهذا اإلسناد (أي اإلسناد السابق وهو عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة )غير أنه قال ففطنت بهم أخب
) مسند 11571ح(482/6) 2165 إلى آخر اآلية  /ح(مه   يا عائشة فإن هللا ال يحب الفحش والتفحش وزاد فأنزل هللا عز وجل  وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به هللا هللا 

 )25966ح( 6ج:229) مسند أحمد  1455ح( 3ج: 815إسحاق 
 
 مرسل صحيح اإلسناد 15/28تفسير الطبري  )2460(
 )275أسباب النزول للواحدي ( )2461( 



)423( 

 

وكذلك ثالثة وأكثر بحضرة واحد، وهو ،" وفي هذه األحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث :النووي رحمه هللاقال 
2461F﴿ننهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إال أن يأذ

2462﴾.  
 :ثالثاً 

 يستثنى من النهي الوارد في مسألة التناجي مسائل 
 :�رسول هللا قال : قالفأذن لهم جاز ؛ لما روى أحمد عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،إذا تناجى االثنان بإذن الثالث :المسألة األولى

﴿فَإِنَّ َذلَِك يُْحِزنُهُ ،الَّ بِإِْذنِهِ إِ ،" إَِذا ُكْنتُْم ثََالثَةً فََال يَتَنَاَجى اْثنَاِن ُدوَن الثَّالِثِ 
2462F

2463﴾" 
  

فَقُْلُت ِالْبِن ،أَبُو َصالِحٍ قال  :وفيه،فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية ؛ لما روى أبو داود،إذا كان العدد أكثر من ثالثة :المسألة الثانية
َك : قال ؟فَأَْربََعةٌ  :ُعَمرَ   .َال يَُضرُّ
  " أما إذا كانوا أربعة فتناجي اثنان دون اثنين فال بأس باإلجماع" انتهي :رح مسلم "النووي رحمه هللا في " شقال 

  
 الثالثة: المسألة

 تناجي اثنين دون الثالث. فيه فيجوز التناجي،مفسدة  على أومصلحةراجحة حاجة هناك كانت إذا 
هِ ﴿ ِل اْلُمْؤِمنُوَن إِنََّما النَّْجَوى من الشيطان لِيَْحُزَن الذين آمنوا َوليس بَِضآرِّ  10آية ﴾ ْم َشْيئاً إال بِإِْذِن هللا  َوعلى هللا فَْليَتََوكَّ
وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به هللا ويقولون في أنفسهم  ﴿وأما األثر الثاني الذي ذكره المؤلف فهو متعلق بقوله تعالى  

 .﴾لوال يعذبنا هللا بما نقول
 إذا جاؤه " السام عليكم " وهو دعا بمعنى الموت. �حيث كانوا يقولون للنبي وهي يدل على أنها نزلت في اليهود  
إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول السام عليك فق�ل  :وفي صحيح اإلمام مسلم عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

﴿مرة إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السام عليكمقال وعليك و
2463F

2464﴾. 
عائش�ة: قال�ت الس�ام عل�يكم. ف: ق�الواف �دخ�ل ره�ط م�ن اليه�ود عل�ى رس�ول هللا  قالت:وفي صحيح البخاري عن عائشة  

 .”"مه��ال ي��ا عائش��ة إن هللا ع��ز وج��ل يح��ب الرف��ق ف��ي األم��ر كل��ه : �رس��ول هللا ق��ال ف.تقال��ف.ففهمته��ا فقل��ت: وعل��يكم الس��ام واللعن��ة
﴿وعليكم" :رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "فقد قلتقال ف.لواقاقلت يا رسول هللا "ألم تسمع ما قالت:

2464F

2465﴾. 
﴿والسبب الثاني في المنافقين على ما ذكره اإلمام ابن الجوزي عن ابن عباس  

2465F

2466﴾ . 
ويحتمل أن يكون المنافقون  �فكالهما معروف بعداوته للنبي ،قلت: وال مانع كذلك من دخول اليهود والمنافقين في اآلية 

 وهللا تعالى أعلم. �ا من اليهود فأخذوا يلقونها على النبي قد أخذوه
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وينظ�رون للم��ؤمنين ،نزل�ت ف�ي اليه��ود والمن�افقين ك�انوا يتن�اجون فيم�ا بينهم :القرطب�ىق�ال  ﴾أل�م ت�ر إل�ى ال�ذين نه�وا ع��ن النج�وى  ﴿

 .م ينتهوا فنزلتفنهاهم عن النجوى فل،فشكوا ذلك إلى رسول هللا،ويتغامزون بأعينهم
للتعجي��ب م��ن  ﴾أل��م ت��ر  ﴿والهم��زة  :أب��و الس��عردق��ال ،أي ث��م يرجع��ون إل��ى المناج��اة الت��ي نه��وا عنها ﴾ث��م يع��ودون لم��ا نه��وا عن��ه  ﴿

 .واستحضار صورته العجيبة،للداللة على تكرر عودهم وتجدده ﴾ثم يعودون  ﴿وصيغة المضارع ،حالهم
ألن حديثهم ،�ومخالفة ألمر الرسول ،أي ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان ﴾ول ويتناجون باإلثم والعدوان ومعصية الرس ﴿

ثم ترقى ،ثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظالمات العباد،أبو حيان بدأ باإلثم لعمومهقال ،يدور حول المكر والكيد بالمسلمين
 .ين إذ كان تناجيهم في ذلكوفي هذا طعن على المنافق،�إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول 

وهي ،ول�م ي�أذن فيه�ا،حيوك بتحي�ة ظالم�ة ل�م يش�رعها هللا،أي وإذا حضروا عندك يا محمد ﴾وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به هللا  ﴿
 .قولهم " السام عليكم " أي الموت عليكم

فلو كان نبيا حق�ا  ؟يعذبنا هللا بهذا القول لو كان محمد نبياهال  :أي ويقولون فيما بينهم ﴾ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما نقول  ﴿
  :تعالى ردا عليهمقال لعذبنا هللا على هذا الكالم ! 

 .ويصلوا حرها،أي يكفيهم عذابا أن يدخلوا نار جهنم ﴾حسبهم جهنم يصلونها  ﴿
لم��ا أمهلن��ا هللا بس��به ،ل��و ك��ان محم��د نبيا :ك��انوا يقول��ون :اب��ن العرب��يق��ال ،أي بئس��ت جه��نم مرجع��ا ومس��تقرا لهم ﴾فب��ئس المص��ير  ﴿

ال أح�د ﴿فكيف م�ن س�ب نبي�ه !! وق�د ثب�ت ف�ي الص�حيح ،ال يعاجل العقوبة لم�ن س�به،وجهلوا أن الباري تعالى حليم! واالستخفاف به 
وفض��حا ،ف��أنزل هللا تع��الى ه��ذا كش��فا لسرائرهم،﴾ي��دعون ل��ه الص��احبة والول��د وه��و يع��افيهم وي��رزقهم ،أص��بر عل��ى األذى م��ن هللا

. ث�م نه�ى تع�الى الم�ؤمنين .لكونه بعث رحمة للع�المين،على ربه �وأما إمهالهم في الدنيا فمن كرامته ،�وتكريما لرسوله ،لبواطنهم
  :سبحانهقال ف،عن التناجي بما هو إثم ومعصية

فال تتح�دثوا بم�ا في�ه ،ثتم فيم�ا بي�نكم س�راأي إذا تح�د ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلثم والعدوان ومعص�يت الرس�ول  ﴿
 . �مخالفة ومعصية ألمر الرسول  أو،بما هو عدوان على الغير أو،كالقبيح من القول،إثم
نهى تعالى المؤمنين أن يتن�اجوا فيم�ا بي�نهم كفع�ل  :القرطبىقال ،أي وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان ﴾وتناجوا بالبر والتقوى  ﴿

 .والعفاف عما نهى هللا عنه،وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى،دالمنافقين واليهو

_______________ 
 الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 167/ 14شرح النووي على مسلم ()2462( 

 1392بيروت  الطبعة الطبعة الثانية، –كريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي المؤلف: أبو ز
 )375/ 1مسند أحمد بن حنبل ()2463( 
 )4/ 7صحيح مسلم ـ ()2464( 
 )14/ 8صحيح البخاري ()2465( 
 )190/ 8زاد المسير ( )2466( 



)424( 
 .ويجازي كال بعمله،الذي سيجمعكم للحساب،أي وخافوا هللا بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه ﴾واتقوا هللا الذي إليه تحشرون  ﴿
ليدخل به�ا الح�زن عل�ى ،ن إال م�ن ت�زيين الش�يطانأي ليست النج�وى ب�اإلثم والع�دوا ﴾إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا  ﴿

 .أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله :ابن كثيرقال ،المؤمنين
 .إال بمشيئة هللا وارادته،أي وليس هذا التناجي بضار للمؤمنين شيئا ﴾وليس بضارهم شيئا إال بإذن هللا  ﴿
فإن هللا يعصمهم من شرهم وكيدهم ،وال يبالوا بنجوى المنافقين،على هللا وحده فليعتمد وليثق المؤمنونأي و ﴾وعلى هللا فليتوكل المؤمنون  ﴿
﴿
2466F

2467﴾. 
 

لِِس فَٱۡفَسُحوْا يَۡفَسحِ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحوْا فِي ٱۡلَمَجٰ ُ لَُكۡمۖ َوإَِذا قِيَل ٱنُشُزوْا فَٱنُشزُ  يَٰ ُ ٱلَّ وْا يَۡرفَِع ٱلَّ
ُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر  ٖتو َوٱلَّ  ﴾  ۱۱ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَجٰ

 
 اآلية. -﴾يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا  ﴿ :قوله تعالى

يا أيها  ﴿:فنزلت،�ا بمجلسهم عند رسول هللا كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبالً ضنو :«قال وأخرج أيضاً عنه  .1060
﴿﴾ـ اآليةالذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 

2467F

2468﴾«. 
وقد جاء ناس من أهل بدر وفي المكان ،أنها نزلت يوم جمعة :«وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل  .1061

النفر ذلك  أولئكه فكر،نفراً بعدتهم وأجلسهم مكانهم �فأقام ،فقاموا على أرجلهمفلم يفسح لهم ،ضيق
﴿فنزلت 

2468F

2469﴾«. 
 

 [تعليق]
فاألول أنها نزلت بسبب أنهم كانوا يحبون مجلسهم من رسول هللا ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 .فأمر هللا تعالى بالتفسح والتوسع في المجلس،فربما يأتي اآلتي فال يجد مجلساً يجلس فيه،للقرب منه
ُجَل من مجلسه فيجلس فيه، : قال �ومسلم وغيرهما عن ابن عمر، أن رسول هللا  وأخرج البخاري  ُجُل الرَّ "ال يقيم الرَّ

﴿ولكن تَفَسَُّحوا وتَوسَّعوا"
2469F

2470﴾. 
وقد ذكر اإلمام الثعلبي هذه األثر الذي ذكره المؤلف بسياق ،أنها نزلت في التفسح في المجلس يوم الجمعة :السبب الثاني 

وكان رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم ،في الصفّة وفي المكان ضيق وذلك يوم الجمعة ﴾عليه الّسالم﴿كان النبي : لقاأطول من هذا ف
فقاموا حيال ،وقد سبقوا في المجلس،فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماس،يكرم أهل بدر من المهاجرين واألنصار

فرّدوا ،ثم سلّموا على القوم بعد ذلك �أيّها النبّي ورحمة هللا. فرّد عليهم النبي  -السالم عليكم : قالواالنبي صلّى ّهللا عليه وسلّم ف
فشّق ذلك على النبّي صلّى ،ما يحملهم على القيام فلم يفسحوا لهم �فعرف النبي ،فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوّسع لهم،عليهم

فأقام من المجلس ». قم يا فالن وأنت يا فالن« :واألنصار والتابعين من غير أهل بدر لمن حوله من المهاجرينقال ّهللا عليه وسلّم ف
الكراهية في  �وعرف النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم ،فشّق ذلك على من أقيم من مجلسه،بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر

أّن قوما أخذوا مجالسهم ،يعدل بين الناس؟ فو هللا ما عدل على هؤالءألستم تزعمون أّن صاحبكم  :المنافقون للمسلمينقال ف،وجوههم
﴿فأنزل هللا سبحانه هذه اآلية،وأحبّوا القرب من نبيّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهم

2470F

2471﴾. 
 أنها نزلت في الحرب والقتال. :وفي سبب نزولها سبب ثالث 

 :كان الرجل يأتي القوم في الّصف فيقول لهم،في مجالس الحرب ومقاعد القتال هذا :أبو العالية والقرظيقال و :اإلمام الثعلبيقال 
﴿فأمرهم هللا سبحانه أن يفسح بعضهم لبعض. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس،فيأبون عليه لحرصهم على القتال،توّسعوا

2471F

2472﴾. 
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء  :ه هللارحمقال أورد العالمة ابن كثير عند هذه اآلية الكريمة " حكم القيام للقادم " ف

فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث " قوموا إلى سيدكم " ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث " من أحب أن  :على أقوال
كم في واليته لقصة سعد بن وللحا،يجوز عند القدوم من سفر: قاليتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار " ومنهم من فصل ف

: قال. ثم ." قوموا إلى سيدكم " وما ذاك إال ليكون أنفذ لحكمه : �قال فلما أقبل ،ليحكم في بني قريظة �لما استقدمه النبي ،معاذ
ن يكو �ولكن حيث يجلس ،كان يجلس حيث انتهى به المجلس �وفي السنن أن رسول هللا ،وأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم

ثم ثانيا بامتثال ،أمروا أوال بالتفسح في المجلس :في البحرقال ،إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا :أي :ابن عباسقال  ﴾هو صدر المجلس 
﴿وأال يجدوا في ذلك غضاضة،األمر فيه إذا أمروا

2472F

2473﴾. 
اآلية على عمومها في كونها فتبقي ،قلت: ليس فيما تقدم من أسباب النزول سبب يعتمد عليه أنه هو سبب نزول هذه اآلية 

 ومجالس الحرب وغير ذلك وهللا تعالى أعلم.،ومجالس الناس،فيشمل مجالس العلم والذكر،نزلت في التفسح في المجالس عامة
 

 [تفسير مختصر لآلية ]
وتحليتم باإليمان الذي ،هأي يا من صدقتم هللا ورسول،وألطف عبارة،نداء من هللا تعالى للمؤمنين بأكرم وصف ﴾يا أيها الذين آمنوا  ﴿
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 )322/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2467( 
 مرسل صحيح اإلسناد 17/28ي تفسير الطبر )2468(
 مرسل. 3343/10تفسير ابن أبي حاتم   )2469(
 )75/ 8صحيح البخاري ()2470( 
 )259/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2471( 
 )259/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2472( 
 )46/ 8تفسير ابن كثير ()2473( 



)425( 

 

 .هو زينة اإلنسان
غيره من  أو �سواء كان مجلس الرسول  -لكم أحد توسعوا في المجالس قال أي إذا  ﴾إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا  ﴿

 .فتوسعوا وافسحوا له -المجالس 
مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في  ﴾كم يفسح هللا ل ﴿ :وقوله،أي يوسع لكم ربكم في رحمته وجنته ﴾يفسح هللا لكم  ﴿

وسع هللا عليه ،أبواب الخير والراحة،واعلم أن اآلية دلت على أن كل من وسع على عباد هللا،والجنة،والقبر،والصدر،والرزق،المكان
 .»ما زال العبد في عون أخيه ،ال يزال هللا في عون العبد« :خيرات الدنيا واآلخرة وفي الحديث

 .فارتفعوا منه وقوموا،وقوموا لتوسعوا لغيركم،أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من المجلس ﴾ا قيل انشزوا فانشزوا وإذ ﴿
والعالمين منهم خاصة ،وأوامر رسوله،أي يرفع هللا المؤمنين بامتثال أوامره ﴾يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ﴿

يا أيها الناس افهموا : قالمدح هللا العلماء في هذه اآلية ثم  :ابن مسعودقال ،حهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنةويمن،أعلى المراتب
 .يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات :ولترغبكم في العلم فإن هللا يقول،هذه اآلية

﴿ثواب ممن ال يستحقهأي خبير بمن يستحق الفضل وال ﴾وهللا بما تعملون خبير  ﴿
2473F

2474﴾. 
 

ُ َعلَۡيُكۡم فَأَ  ﴿ ٖتو فَإِۡذ لَۡم تَۡفَعلُوْا َوتَاَب ٱلَّ ُموْا بَۡيَن يََدۡي نَۡجَوٰٮُكۡم َصَدقَٰ َكٰوةَ َءأَۡشفَۡقتُۡم أَن تُقَدِّ لَٰوةَ َوَءاتُوْا ٱلزَّ قِيُموْا ٱلصَّ
ُ َخبِيُرۢ بَِما تَ  َ َوَرُسولَهُۥو َوٱلَّ  ﴾  ۱۳ۡعَملُوَن َوأَِطيُعوْا ٱلَّ

 
 .اآلية- ﴾أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ﴿قوله تعالى 

أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج من طريق ابن أبي طلحة  .1062
﴾ـ  إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم  ﴿:فأنزل،فأراد هللا أن يخفف عننبيه،شقوا عليهحتى  �

﴿﴾ـ اآليةأأشفقتم  ﴿:فأنزل هللا بعد ذلك،المسألة فلما نزلت صبر كثير من الناس وكفوا عن اآلية
2474F

2475﴾«. 
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول  ﴿:لما نزلت «: قال عن عليوأخرج الترمذي وحسنه وغيره   .1063

فنصف  :«قال ،ال يطيقونه قلت: » .؟ما ترى  دينار :« �لي النبي قال  ،فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
أأشققتم أن تقدموا  ﴿:فنزلت .»إنك لزهيد :«قال شعيرة  :قلت ”.؟فكم :«قال ،ال يطيقونه :قلت .»؟دينار

﴿األمة عن هذهفبي خفف هللا ،﴾ـ اآليةبين يدي نجواكم صدقات 
2475F

 الترمذي حسن. قال  .»﴾2476
 

 [تعليق]
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم  ﴿ن ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلتي 

 .واآلية التي بعدها ﴾ صدقة
حتى يضجره كما روى  �المسائل، فقد كان يأتي األتي فيسأل النبي  �وسبب نزول األولى أنهم أكثروا على النبي  

 عليه و سلم حتى أحفوه بالمسألة فغضب فصعد المنبر سألوا رسول هللا صلى هللا :اإلمام البخاري وغيره عن أنس رضي هللا عنه
فجعلت أنظر يمينا وشماال فإذا كل رجل الف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان .»ال تسألونني اليوم عن شيء إال بينته لكم  «:قالف

ينا بال ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رضقال ثم أنشأ عمر ف.حذافة :قال ؟يا رسول هللا من أبيقال إذا الحى الرجال يدعى لغير أبيه ف
﴿صلى هللا عليه و سلم رسوال نعوذ بال من الفتن

2476F

2477﴾«. 
 ﴿ثم نسخت هذه اآلية بقوله تعالى  ،�فأنزل هللا اآلية تخفيفاً عن نبيه  �وغير ذلك من السؤالت التي أضجرت النبي  

 .﴾فإن لم تفعلوا وتاب هللا عليكم
ولن يعمل ،آية في كتاب هللا لم يعمل بها أحد قبلي: قالمجاهد عن علي رضي هللا عنه وأخرج الحاكم في المستدرك عن  

فنسختها اآلية ،قدَّمت درهماً  �فكلما أردت أن أناجي رسول هللا ،فبعته بعشرة دراهم،كان لي دينار.آية النجوى،بها أحد بعدي
﴿اآلية ﴾ ...أأشفقتم أن تقدِّموا ﴿األخرى 

2477F

2478﴾. 
 أنها نزلت في األغنياء من الصحابه. وروى في سبب نزولها 
وذلك أنّهم كانوا يأتون النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم فيكثرون مناجاته ويغلبون ،نزلت في األغنياء :مقاتل بن حيّانقال و 

فلّما ،المناجاة حتى كره النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر هللا تعالى بالصدقة عند ]المجالس[الفقراء على 
فاشتّد ذلك على أصحاب النبّي صلّى ،وأّما أهل الميسرة فبخلوا ومنعوا،فأّما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا،رأوا ذلك انتهوا عن المناجاة

﴿ّهللا عليه وسلّم فنزلت الرخصة
2478F

2479﴾. 
 ،�على األدب مع رسول هللا  وقد حث هللا تعالى في غير ما آية،�قلت: في هذه اآلية أدب من آداب مناجاة رسول هللا  

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن  ﴿لى اتعقال ،فال يجوز رفع الصوت عليه وال يجوز الجلوس في بيته حتى يمل
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)426( 
النبي لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكم إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي 

يا أيها الذين  ﴿تعالى  قالو .سورة النور﴾ال تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً  ﴿تعالى قال و.سورة األحزاب﴾فيستحينى منكم
ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجهروا له بالقول  ﴿تعالى قال و .سورة الحجرات﴾آمنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله

 سورة الحجرات.﴾كجهر بعضكم لبعض
مع مراعاة ،ثم نسخ هللا هذه اآلية باآلية التي بعدها تخفيفاً عليهم،�إلى غير ذلك من اآليات التي فيها سلوك األدب مع رسول هللا 

 .�حرمته 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي إذا أردتم مجادلته سرا ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول  ﴿
وفي هذا األمر تعظيم لمقام  :األلوسيقال ،أي فقدموا قبلها صدقة تصدقوا بها على الفقراء ﴾كم صدقة فقدموا بين يدي نجوا ﴿

 .وبين محب الدنيا ومحب اآلخرة،وتمييز بين المخلص والمنافق،ونفع للفقراء ،�الرسول 
 .وأطهر لذنوبكم،ثال أمر هللاأفضل لكم عند هللا لما فيه من امت،أي تقديم الصدقات قبل مناجاته ﴾ذلكم خير لكم وأطهر  ﴿
ألنه لم يكلف بذلك إال القادر ،فإن هللا يسامحكم ويعفو عنكم،أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به ﴾فإن لم تجدوا فإن هللا غفور رحيم  ﴿

 .منكم
تصدقتم قبل مناجاتكم  إذا،عتاب للمؤمنين رقيق رفيق أي أخفتم أيها المؤمنون الفقر ﴾أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات  ﴿

ثم نسخ ،وهو عتاب لطيف كما بينا،ألنه غني بيده خزائن السموات واألرض،ال تخافوا فإن هللا يرزقكم :والغرض ؟�للرسول 
  :سبحانهقال ف،تعالى الحكم تيسيرا على المؤمنين

فا هللا عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم وع،أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق ذلك عليكم ﴾فإذ لم تفعلوا وتاب هللا عليكم  ﴿
 .صدقة

 أي فاكتفوا بالمحافظة على الصالة ودفع الزكاة المفروضة ﴾فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  ﴿
 .أي أطيعوا أمر هللا وأمر رسوله في جميع أحوالكم ﴾وأطيعوا هللا ورسوله  ﴿
ما كان  :ابن عباسقال حتى ،نسخ هللا ذلك تخفيفا على العباد :المفسرونقال ،كمأي محيط بأعمالكم ونيات ﴾وهللا خبير بما تعملون  ﴿

﴿وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل،نسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة :القرطبيقال ذلك إال ساعة من نهار لم نسخ 
2479F

2480﴾. 
 

ُ َعلَۡيِهم ﴿ نُكۡم َوَال ِمۡنهُۡم َويَۡحلِفُوَن َعلَى ٱۡلَكِذِب َوهُۡم يَۡعلَُموَن  أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن تََولَّۡوْا قَۡوًما َغِضَب ٱلَّ ا هُم مِّ  ﴾ ۱٤مَّ
 

 اآلية. – ﴾ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم  ﴿ :قوله تعالى
بلغنا نزلت : «قال  ﴾ـ اآليةألم تر إلى الذين تولوا قوماً  ﴿:في قوله عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  .1064

﴿ي عبد هللا بن نبتلأنها ف
2480F

2481﴾«. 
 

 [تعليق]
غضب  ﴿وأما القوم المراد بقوله تعالى ،ذكر المؤلف رحمه هللا أن هذه اآلية نزلت في عبد هللا بن نبتل وكان من المنافقين 

علماء ﴾غير المغضوب عليهم ﴿هم اليهود وقد وصف اليهود في غير آية بأن هللا تعالى غضب عليهم كما في قوله تعالى ﴾هللا عليهم
 التفسير قاطبة على أنهم اليهود ومن دخل في مثل فعلهم.

كان النبّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم في ظّل حجرة قد كاد يَْقلُِص عنه الظّل، : قالوروى اإلمام الطبري عن سعيد بن ُجبَير،  
له: "َعالم تَْشتُُمنِي قال ال تَُكلُِّموهُ" فلم يلبث أن جاء، فاطلع فإذا رجل أزرق، فيَْطلُُع َرُجٌل بَِعْيِن َشْيطَاٍن فَ  أو"إنَّهُ سيَأتِيُكْم َرُجٌل، : قالف

ُ َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن لَهُ َكَما يَْحلِفُوَن لَُكْم  ﴿فذهب فدعا أصحابه، فحلفوا ما فعلوا، فنزلت:: قالأَْنت َوفُالٌن َوفُالٌن "؟  يَْوَم يَْبَعثُهُُم هللاَّ
2481F﴿﴾نَّهُْم َعلَى َشْيٍء أَال إِنَّهُْم هُُم اْلَكاِذبُوَن َويَْحَسبُوَن أَ 

2482﴾. 
ُ َعلَْيِهْم  ﴿وأخرج ابن جرير كذلك عن غير واحد من التابعين منهم قتادة، قوله:   ﴾أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب هللاَّ

﴿هم المنافقون تولَّوا اليهود وناصحوهم: قالإلى آخر اآلية، 
2482F

2483﴾. 
قلت: اآلية نزلت في اليهود عموماً بما فيهم ابن نبتل وابن أبي وغيرهم من اليهود فإن اآلية بصيغة العموم فخصوص  

 السبب ال ينفي عمومها وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
الذين اتخذوا اليهود ،ر المنافقينمن أم تعجيب للرسول صلى هللا عليه وسلم ﴾ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم  ﴿

وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم ،الذين يزعمون اإليمان،أي أال تعجب يا محمد من حال هؤالء المنافقين،أصدقاء
وهم الذين غضب هللا عليهم في ،كان المنافقون يتولون اليهود :اإلمام الفخرقال يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين! ،أولياء
 .وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين ﴾من لعنه هللا وغضب عليه ﴿ :قوله

مذبذبين بين  ﴿ :كقوله تعالى،بل هم مذبذبون بين ذلك،أي ليس هؤالء المنافقون من المسلمين وال من اليهود ﴾ما هم منكم وال منهم  ﴿

_______________ 
 )325/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2480( 
 مرسل ساقط من النسخة )2481(
 )255/ 23ن (تفسير الطبري) (جامع البيا)2482( 
 )252/ 23جامع البيان (تفسير الطبري) ()2483( 



)427( 

 

ال ينتسبون إلى ،وال من الكافرين الخلص،الخلصأي ليسوا من المؤمنين  :الصاويقال  ﴾ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء 
 .وال إلى هؤالء،هؤالء

﴿وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة،وهللا إنا لمسلمون :يقولون،أي ويحلفون بال كاذبين ﴾ويحلفون على الكذب وهم يعلمون  ﴿
2483F

2484﴾. 
 

 ﴾  ْحَسبُوَن أَنَُّهْم على َشْيٍء أَالَ إِنَُّهْم ُهُم اْلَكاِذبُونَ يَْوَم يَْبَعثُُهُم هللا  َجِميعاً فَيَْحلِفُوَن له َكَما يَْحلِفُوَن لكم َويَ ﴿
 

 اآلية. – ﴾يوم يبعثهم هللا جميعاً  ﴿ :قوله تعالى
في ظل حجرة وقد كاد الظل  �كان رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنوأخرج أحمد والحاكم وصححه   .1065

فلم يلبثوا أن  .»فإذا جاءكم فال تكلموه،شيطانإنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني  :« قالأن يتقلص ف
عالم تشتمني أنت  :«له حين رآه قال ف �فدعاه رسول هللا ،طلع عليهم رجل أزرق أعور

يوم يبعثهم  ﴿:فأنزل هللا،وما فعلوا قالوافدعاهم فحلفوا له ما ،ذرني آتك بهم فانطلق: قالف.»وأصحابك؟
﴿اآلية ﴾ـهللا جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 

2484F

2485﴾«. 
 

 [تعليق]
 .فقد كان يحلف أنه ما تولى اليهود،ذكر المؤلف رحمه هللا أثر ابن نبتل المنافق في سبب نزول هذه اآلية 
لقد شقينا إذا ،المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامةقال  :مقاتلقال و: قالوقد ذكر اإلمام القرطبي سبباً آخر  

ُ َجِميعاً ﴿ :مة بأنفسنا وأوالدنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلتفوهللا لننصرن يوم القيا  .﴾يَْوَم يَْبَعثُهُُم هللاَّ
 ﴿تعالى قال قلت: هذه اآلثار تبين وتوضح ما عليه المنافقين في الدنيا من الحلف بال تعالى في الظاهر ما ال يبطنون كما  

يحلفون بال  ﴿تعالى قال و﴾يحلفون بال لكم ليرضوكم ﴿تعالى قال المنافقون وسورة ﴾نشهد إنك رسول هللا قالواإذا جاءك المنافقون 
كل ذلك ذكر في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة ألنها ﴾سيحلفون بال لكم إذا إنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ﴿تعالى قال و﴾قالواما 

 .لفهم يوم يعرض الناس على ربهمأما يوم القيامة فسيحلفون بال لكن ال ينفعهم ح.فضحة المنافقين
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .للحساب والجزاء،أي يحشرهم يوم القيامة جميعا ﴾يوم يبعثهم هللا جميعا  ﴿
 ﴿ :هو قولهم :ابن عباسقال ،أي فيحلفون ل تعالى كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذبا أنهم مسلمون ﴾فيحلفون له كما يحلفون لكم  ﴿

 .﴾ما كنا مشركين  وهللا ربنا
قال ،كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم،ينفعهم وينجيهم من عذابها،أي يظنون أن حلفهم في اآلخرة ﴾ويحسبون أنهم على شيء  ﴿

في عدم اطالعهم على كفرهم ،وبجرونه مجرى المؤمنين،والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على عالم الغيوب :أبو حيان
 .كما كان في الدنيا،المقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في اآلخرةو،ونفاقهم

حيث تجاسروا على الكذب في ،إن هؤالء هم البالغون في الكذب الغاية القصوى،أي أال فانتبهوا أيها الناس ﴾أال إنهم هم الكاذبون  ﴿
﴿بين يدي عالم الغيوب،الموقف العصيب

2485F

2486﴾. 
 

َ َوَرُسولَهُۥ َولَۡو َكانُٓوْا َءابَآَءهُۡم  الَّ تَِجُد قَۡوٗما ﴿ وَن َمۡن َحآدَّ ٱلَّ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِر يَُوٓادُّ نَهُۡم  أوۡ أَۡبنَآَءهُۡم  أوۡ يُۡؤِمنُوَن بِٱلَّ  أوۡ إِۡخَوٰ
ۡنهُۖ  َن َوأَيََّدهُم بُِروٖح مِّ يَمٰ ٓئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم ٱۡإلِ لِِديَن فِيهَاو  َعِشيَرتَهُۡمو أُْولَٰ ُر َخٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا ٱۡألَۡنهَٰ َويُۡدِخلُهُۡم َجنَّٰ

ِ هُُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن  ِو أََالٓ إِنَّ ِحۡزَب ٱلَّ ٓئَِك ِحۡزُب ٱلَّ ُ َعۡنهُۡم َوَرُضوْا َعۡنهُو أُْولَٰ  ﴾۲۲َرِضَي ٱلَّ
 

 اآلية. ﴾وادون من حاد ال تجد قوما يؤمنون بال واليوم اآلخر ي ﴿ :قوله تعالى
نزلت هذه اآلية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه  :« قالشوذب  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .1066

﴿﴾ـ اآليةال تجد قوماً يؤمنون بال واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا  ﴿:يوم بدر
2486F

2487﴾«. 
بن الجراح يتصدى ألبي جعل والد أبي عبيدة  :«وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ  .1067

 .»فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فنزلت ،وجعل أبو عبيدة يحيد عنه،عبيدة يوم بدر
فصكه أبو بكر صكة ،�أن أبا قحافة سب النبي  :«حدثت قال جريج  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .1068

قريباً مني لضربته وهللا لو كان السيف قال: ف .»أفعلت يا أبا بكر: «قال ف �فذكر ذلك للنبي ،فسقط
﴿﴾ـ اآليةال تجد قوما  ﴿:فنزلت،به

2487F

2488﴾«. 
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 [تعليق]
 .فاألول في أبي عبيدة بن الجراح مع أبيه،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 
ال مودة بين فكل منهما برأ من أبيه في ذات هللا تعالى فنزلت اآلية مبينة أنه ،والثاني في أبي بكر بن أبي قحافه مع أبيه 

ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم  ﴿وفي أحكام المودة قول هللا تعالى ،إذا حاربوا وحادوا هللا ورسوله،مسلم وكافر
سورة الممتحنة. فاآلية التي في المجادلة تتحدث عن الذين يحاربون في الدين أما ﴾يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم

عبد هللا بن عمر .وفي صحيح البخاري،يهدي لجار له يهودي �تتكلم عن الذين كفوا أيديهم وأذاهم عن المسلمين وقد كان النبي  هذه
يا رسول هللا لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد ف: قالرضي هللا عنهما 

قال ثم جاءت حلل فأعطى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمر منها حلة و.» خالق له في اآلخرة إنما يلبسها من ال «قال 
﴿فكساها عمر أخا له بمكة مشركا.»إني لم أكسكها لتلبسها «قال ف ؟أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت

2488F

2489﴾.«. 
 وفي سبب نزولها ثالثة أسباب أخر. 
نزلت هذه اآلية في أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد هللا بن : قالبن مسعود أنه اإلمام الواحدي: عن اقال فالثالث:  

 الجراح يوم أحد.
متعنا بنفسك يا  :�له رسول هللا قال يا رسول هللا دعني أكن في الرعلة االولى، ف: قالوفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز، ف
 بصرى، وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد.أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي و

وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وفي علي وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر، 
﴿عشيرتهم أوإخوانهم  أوأبناءهم  أوولو كانوا آباءهم  -وذلك قوله 

2489F

2490﴾. 
وذلك أنّه كان جالسا إلى جنب رسول هللا ،نزلت في عبد هللا بن عبد هللا بن أبي :السّديقال م الثعلبي واإلماقال الرابع:  

و ما «: قالأبق فضلة من شرابك. ،يا رسول هللا :عبد هللاقال ف،الماء صلى هللا عليه وسلمصلّى ّهللا عليه وسلّم فشرب رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلممن شراب رسول هللا قال ما هذا؟ : قالف،ففعل فأتى بها أباه هّر قلبه.أسقيها أبي لعّل هللا يط: قال؟ »تصنع بها

يا : قالف،﴾عليه السالم﴿هّال جئتني ببول أّمك. فرجع إلى النبي  :أبوهقال جئتك بها لتشربها لعّل هللا سبحانه وتعالى يطهّر قلبك. ف
﴿بل ترفّق به وتحّسن إليه« :ى ّهللا عليه وسلّمرسول هللا صلّ قال ائذن لي في قتل أبي. ف،رسول هللا

2490F

2491﴾«. 
﴿نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة:الخامس: ذكر اإلمام مقاتل بن سليمان

2491F

2492﴾. 
قلت: كل هذه األسباب ينتظمها سلك واحد وهو إخبار هللا تعالى عن المؤمنين بأنهم ال ينبغي لهم أن يتولوا قوماً غضب  

 فكل هذه األسباب داخلة في اآلية وهللا تعالى أعلم.،غيرهم ممن حاد هللا ورسوله أوالنصاري  أومن اليهود هللا عليهم 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
جماعة يصدقون بال ،أي ال يمكن أن ترى أيها السامع ﴾ال تجد قوما يؤمنون بال واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله  ﴿

حب ،وال يجتمع في قلب واحد،ألن من أحب هللا عادى أعداءه،وخالف أمرهما،ويوالون من عادى هللا ورسوله يحبون،وباليوم اآلخر
ولكنها ،غرض اآلية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين :المفسرونقال ،كما ال يجتمع النور والظالم،هللا وحب أعدائه

وذلك ألن من ،المعنى أنه ال يجتمع اإليمان مع حب أعداء هللا :مام الفخراإلقال ،مبالغة في النهي والتحذير،جاءت بصورة إخبار
 .لم يحصل فيه اإليمان،فإذا حصل في القلب مودة أعداء هللا،ألنهما ال يجتمعان في القلب،أحب أحدا امتنع أن يحب عدوه

: ،أقرب الناس إليهم،ن ل ورسولهأي ولو كان هؤالء المحادو ﴾عشيرتهم  أوإخوانهم  أوأبناءهم  أوولو كانوا أباءهم  ﴿
بدأ باآلباء ألن طاعتهم واجبة  :في البحرقال ،فإن قضية اإليمان بال تقتضي معاداة أعداء هللا،والعشيرة،واإلخوان،واألبناء،اآلباء

والمقاتلة والتغلب على  ثم بالعشيرة ألن بهم التناصر،ثم باإلخوان ألنهم بهم التعاضد،ثم باألبناء ألنهم أعلق بالقلوب،على األوالد
 .برهاناقال ال يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما  :القائلقال كما ،األعداء

 .فهي مؤمنة موقنة مخلصة،ومكنه في قلوبهم،أي أثبت اإليمان ﴾كتب في قلوبهم اإليمان  أولئك ﴿
ألن به يحيا  ﴾روحا﴿وسمى ذلك النصر ،على عدوهمنصرهم  :ابن عباسقال ،أي وقواهم بنصره وتأييده ﴾وأيدهم بروح منه  ﴿

 .أمرهم
 .تجري من تحت قصورها أنهار الجنة،أي ويدخلهم في اآلخرة بساتين فسيحة ﴾ويدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار  ﴿
 .أي ماكثين فيها أبد اآلبدين ﴾خالدين فيها  ﴿
وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد ،ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم،مأي قبل هللا أعمالهم فرضي عنه ﴾رضي هللا عنهم ورضوا عنه  ﴿

وهو أنهم لما سخطوا على األقارب والعشائر في ،وفي اآلية سر بديع :ابن كثيرقال ،وأجل المراتب،ألنه أعظم النعم،دخولهم الجنة
 .ظيموالفوز الع،وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم،عوضهم هللا بالرضا عنهم،هللا تعالى

 .وخاصته وأولياؤه،هم أحباب هللا أولئكأي  ﴾حزب هللا  أولئك ﴿
 أولئك ﴿ :وهذا في مقابلة قوله تعالى عن أتباع الشيطان،أي هم الفائزون بخيري الدنيا واآلخرة ﴾أال إن حزب هللا هم المفلحون  ﴿

2492F﴿ ﴾حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون 

2493﴾. 
 انتهت سورة المجادلة
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 )278أسباب النزول للواحدي ( )2490( 
 )264/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2491( 
 )336/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2492( 
 )326/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2493( 



)429( 

 

 
 

 ُسوَرةُ الَحشر
 
 

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِضۖ َوهَُو ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَحِكيمُ  ﴿ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ  ﴾ ۱ َسبََّح ِلَّ
 

 .اآلية – ﴾األرضسبح ل ما في السمات وما في  ﴿ :قوله تعالى 
سورة األنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت في بني  «: قالعباس  عن ابنأخرج البخاري  .1069

﴿يرالنض
2493F

2494﴾«. 
على  -وهم طائفة من اليهود-كانت غزوة بني النضير  :«قالت  عن عائشةوأخرج الحاكم وصححه   .1070

حتى نزلوا  �فحاصرهم الرسول ،وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة،رأس ستة أشهر من وقعة بدر
 ﴿:فأنزل هللا فيهم،حعلى الجالء وعلى أن لهم ما أقلت اإلبل من األمتعة واألموال إال الحلقة وهي السال

﴿سبح ل ما في السموات واألرض
2494F

2495﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
قتله عندما ذهب  وحاولوا �يهود بني النضير الذين نقضوا العهد مع رسول هللا و سورة بني النضير أوسورة الحشر  

الرابعة من الهجرة فحاصرهم  فذهب من وقته وغزاهم في السنة،بمؤامرتهم �فنزل جبريل وأعلم النبي ،قتيلينالإليهم لدفع دية 
 وأجالهم من المدينة على أن لهم ما حملت اإلبل غير السالح، وفيهم أنزلت سورة الحشر. �النبي 

 وذكر المؤلف رحمه هللا أثرين يدالن على أنها نزلت في يهود بني النضير. 
 

ن لِّينٍَة  ﴿ ِسقِيَن تََرۡكتُُموهَا قَآئَِمةً َعلَٰىٓ أُصُ  أوۡ َما قَطَۡعتُم مِّ ِ َولِيُۡخِزَي ٱۡلفَٰ  ﴾  ٥ولِهَا فَبِإِۡذِن ٱلَّ
   

 اآلية. – ﴾ما قطعتم من لينة  ﴿ :قوله تعالى
حرق نخل النضير وقطع ـ وهي البويرة ـ  �أن رسول هللا  :«عمر  عن ابنوأخرج البخاري وغيره   .1071

﴿﴾ـ اآليةتركتموها  أوما قطعتم من لينة  ﴿:فأنزل هللا
2495F

2496﴾«. 
ثم شدد عليهم فأتوا النبي ،رخص لهم قطع النخل:«قال عن جابريعلي بسند ضعيف  وأخرج أبو  .1072

تركتموها  أوما قطعتم من لينة  ﴿:تركناه؟ فأنزل هللا أويا رسول هللا هل علينا إثم فيما قطعناه : قالواف،�
﴿﴾ـ اآلية

2496F

2497﴾«. 
لنضير، تحصنوا منه ببني ا �لما نزل رسول هللا  :«قال وأخرج ابن إسحاق عنيزيد بن رومان  [ك] .1073

الفساد وتعيبه فما بال  يا محمد قد كنت تنهي عن:فأمر بقطع النخل والتحريق فيها،فنادوه،في الحصون
﴿قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت

2497F

2498﴾«. 
 وأخرج ابن جرير عن قتادة.  .1074
﴿مجاهد مثله .1075

2498F

2499﴾.     
 

 [تعليق]
قطع المسلمون نخل بني النضير، وفيه جواز حرق  ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار تدل على أن هذه اآل ية نزلت لما 

 وهذا هو قول الجمهور وللحنابلة في ذلك تفصيل.،نخل وشجر العدو إذا كان فيه نكاية بهم
حتى ،ووهنا فيهم،ولكنه قطع وحرق ليكون نكاية لهم،أن نخل بني النضير له �وقد علم رسول هللا  :ابن العربيقال  

﴿ل لصالح باقية مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقالً فإتالف بعض الما،يخرجوا عنها
2499F

 انتهي.﴾2500

_______________ 
 )3031ح( 4/ 2322)صحيح مسلم 4600ح( 1852/4صحيح البخاري  )2494(
)وقال: على شرط الشيخين صحيح اإلسناد وكذلك روي عن رجل من أصحاب النبي بسند ال بأس به انظر،سنن البيهقي الكب�رى ص 3797ح( 525/2المستدرك للحاكم  )2495(

ن عن معمر عن الزهري ق�ال وأخبرن�ي عب�د هللا ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن كع�ب ب�ن مال�ك ع�) قال: 9733ح(358/5) مصنف عبد الرزاق 156ح( 156/3سنن أبي داود  9:/232
 به.-- εرجل من أصحاب النبي  

)س�نن النس�ائي الكب�رى 17889ح( 83/9)س�نن البيهق�ي الكب�رى 1552ح( 122/4) س�نن الترم�ذي 1746ح( 1365/3)صحيح مسلم 2201ح( 819/2صحيح البخاري  )2496(
 )5837ح( 10ج:207بي يعلى  )مسند أ6251ح( 140/2)مسند أحمد   2844ح( 948/2)سنن ابن ماجة 2615ح( 38/3)سنن أبي داود 8608ح( 181/5

 )في إسناده سفيان بن وكيع ضعيف وأبي الزبير رواه بالعنعنة عن جابر وهو مدلس2189ح( 135/4مسند أبي يعلى  )2497(
 مرسل 34/28تفسير الطبري  )2498(
 نفس المصدر وإسناد قتادة صحيح مرسل وإسناد مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه.  )2499(
 )210/ 4العربي  (أحكام القرآن البن )2500( 



)430( 
وال يقطع شجرهم وال يحرق زرعهم إال أن يكونوا يفعلون ذلك : قالوقد ذكر اإلمام ابن قدامة تفصيالً في هذه المسألة ف 

 في بالدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا 
  :وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثالثة أقسام 
يحتاج إلى قطعه  أويسترون به من المسلمين  أوالحاجة إلى إتالفه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم ما تدعو  :أحدها 

يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك  أوغيره  أوستارة منجنيق  أوإصالح طريق  أوسد بثق  أوتمكن من قتال  أولتوسعة طريق 
 .لينتهوا فهذا يجوز بغير خالف نعلمه

تكون العادة لم تجر بذلك  أويأكلون من ثمره  أويستظلون به  أوما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم  :الثاني 
 .بيننا وبين عدونا فاذا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من االضرار بالمسلمين

  :نفع سوى غيظ الكفار واإلضرار بهم ففيه روايتانما عدا هذين القسمين مما ال ضرر فيه بالمسلمين وال  :الثالث 
ال يجوز لحديث أبي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وألن فيه اتالفا محضا فلم  :إحداهما 

و الشافعي و اسحاق و ابن  مالكقال يجوز وبهذا  :ور  والرواية الثانيةثاألوزاعي و الليث و أبو قال يجز كعقر الحيوان وبهذا 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن  أوما قطعتم من لينة  ﴿ :التحريق سنة إذا كان انكى في العدو لقول هللا تعالى :اسحاققال المنذر 

فانزل   -وهو البويرة -أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع  «روى ابن عمر و  ﴾هللا وليخزي الفاسقين
  :ولها يقول حسان﴾ما قطعتم من لينة ﴿ :هللا تعالى

﴿.. حريق بالبويرة مستطير .وهان على سراة بني لؤي
2500F

2501﴾ . 
 فيراعي في مسألة التخريب والتحريق المصلحة العامة للمسلمين وهللا تعالى أعلم. .قلت: وهو تفصيل حسن 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
تركتموها كما كانت  أو،أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل ﴾ا قائمة على أصولها فبإذن هللا تركتموه أوما قطعتم من لينة  ﴿

 .فبأمر هللا وإرادته ورضاه،قائمة على سوقها
حتى يزداد ،المعنى إنما أذن تعالى في ذلك :الرازيقال ،بقطع أشجارهم ونخيلهم،أي وليغيظ اليهود ويذلهم ﴾وليخزي الفاسقين  ﴿

﴿بسبب نفاذ حكم أعدائهم أعز أموالهم،وتتضاعف حسرتهم،كفارغيظ ال
2501F

2502﴾. 
 

َن ِمن ﴿ يَمٰ ُءو ٱلدَّاَر َوٱۡإلِ آ أُوتُوْا  َوٱلَِّذيَن تَبَوَّ مَّ قَۡبلِِهۡم يُِحبُّوَن َمۡن هَاَجَر إِلَۡيِهۡم َوَال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهۡم َحاَجٗة مِّ
ٓئَِك هُُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن َويُۡؤثُِروَن َعلَٰىٓ أَنفُِسِهۡم َولَۡو   ﴾  ۹َكاَن بِِهۡم َخَصاَصٞةو َوَمن يُوَق ُشحَّ نَۡفِسهِۦ فَأُْولَٰ

 
 اآلية.- ﴾والذين تبؤءو الدار واإليمان  ﴿ :قوله تعالى

يا رسول هللا  أقسم بيننا وبين إخواننا : قالواأن األنصار  :«وأخرج ابن المنذر عنيزيد األصم  .1076
  .»ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة واألرض أرضكم ال :«قال ،نصفين األرضالمهاجرين 

﴿﴾ـ اآليةوالذين تبوءوا الدار  ﴿:رضينا فأنزل هللا: قالوا
2502F

2503﴾«. 
يا رسوالل أصابني قال: ف �أتى رجل رسول هللا  :«قال هريرة  عن أبيوأخرج البخاري   .1077

فقام رجل   .»رجل يضيفه هذه الليلة يرحه هللا أال :«قال ف،فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا،الجهد
ال تدخرينه  �المرأته: ضيف رسول هللا قال فذهب إلى أهله ف،أنا يا رسول هللا: قالمن األنصار ف

فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي : قال،وهللا ما عندي إال قوت الصبية قالت:،شيئا
لقد عجب هللا أوضحك من فالن  «: قالف �ثم غدا على رسول هللا ،ففعلت،السراج ونطوي بطوننا الليلة

﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴿:فأنزل هللا تعالى .»وفالنة
2503F

2504﴾﴾«. 
أن رجالً من المسلمين فذكر نحوه  :«المتوكل الناجي  عن أبيوأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر   .1078

﴿فنزلت فيه هذه اآلية،س بن شماسأن الرجل الذي أضاف ثابت بن قي :« وفيه
2504F

2505﴾«. 
أهدي لرجل من أصحاب رسول هللا  :«قال عمر  عن ابنوأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار  .1079

فبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى ،إن أخي فالنا وعياله أحوج إلى هذا منا: قالف،رأس شاة �
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم  ﴿:فنزلت،ئكأولآخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى 

﴿ـ اآلية ﴾خصاصة
2505F

2506﴾«. 

_______________ 
الكتاب: المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف: عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ) 501/ 10المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ()2501( 
 1405بيروت الطبعة األولى، –م)   الناشر: دار الفكر  1283  1200هـ =  682  597(
 
 )330/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2502( 
 مرسل. )2503(
) سنن النسائي الكبرى 7176ح(145/4) المستدرك للحاكم 7264ح(254/16)صحيح ابن حبان 2054ح( 1624/3)صحيح مسلم 3587ح( 1382/3صحيح البخاري  )2504(

 )740ح( 258) األدب المفرد 6182ح(42/11) مسند أبي يعلى 7591ح(185/4سنن البيهقي الكبرى  486/6
 مرسل. )2505(
 وفي إسناده عبيد هللا بن الوليد الوصافي ضعيف  353أسباب النزول للواحدي  )2506(



)431( 

 

 
 [تعليق]

 .ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة آثار وفيهما سببان للنزول
فلم يجد عنده إال ،�فاستضافه بعض أصحاب النبي ،وليس عنده ما يضيفه به �في ضيف جاء إلى رسول هللا  :األول 

وهنا تتجلي روائع اإليثار الذي كان في عهد الصحابة، وقد وقعت تسمية هذا ،وعلى أبناءهقوت الصبية فآثر الضيف على نفسه 
﴿سليم وهذا هو األصح  أم وقد وقعت تسميت هذا الرجل بأنه أبو طلحة األنصاري وزوجته ،الرجل بأنه ثابت بن قيس

2506F

. وقيل ﴾2507
﴿هو عبد هللا بن رواحة وقيل غير ذلك 

2507F

2508﴾ . 
 ألكثر من واحد من الصحابة. يحتمل أن تكون وقعت :قلت 
أما األثر األخير الذي ذكره المؤلف في رجل أهدي إليه رأس شاة وهو شيء يسير لكنه آثر أخاه على نفسه وأرسل إليه  

حتى تداولها سبعة أبيات من ،فلما وصلت إلى اآلخر تفكر في أخيه وعلم أن حاجته إليها أكثر فأرسلها إليه،لظنه أنه أحوج إليه منه
 .�مسلمين وهذا من روائع اإليثار الذي كان عليه صحابه النبي ال
 وهللا تعالى أعلم..السبب األول أصح وهذا السبب في إسناده ضعف والمخرج في الصحيح أولى أن يكون صحيحاً  :قلت 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
وهم ،إلى المدينة �وآمنوا قبل هجرة النبي ،وسكناأي والذين اتخذوا المدينة منزال  ﴾والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم  ﴿

وليس يريد أن ،التمكن واالستقرار :والتبوء،أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين، واعتقدوا اإليمان وأخلصوه :القرطبيقال ،األنصار
 .إليهم �بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي ،األنصار آمنوا قبل المهاجرين

حتى إن أحدهم كان يقسم ماله بينه وبين أخيه من ،ويواسونهم بأموالهم،جريناإي يحبون إخوانهم المه ﴾يحبون من هاجر إليهم  ﴿
 .وأشركوهم في أموالهم،وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم :الخازنقال هذا نصف مالي لك !!  :ويقول له،المهاجرين نصفين

حزازة وغيظا وحسدا مما أعطي المهاجرون من الغنيمة ،األنصار أي وال يجد ﴾وال يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا  ﴿
فطابت ،قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط األنصار منها شيئا إال ثالثة منهم �أن رسول هللا  :المفسرونقال ،دونهم

 .أنفس األنصار بتلك القسمة
ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة ،بالمال على أنفسهم أي يفضلون غيرهم ﴾ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  ﴿

 .وذلك غاية اإليثار،ولكنه عن حاجة وفقر،فإيثارهم ليس عن غنى عن المال،إليه
مع الجشع ،والشحخ هو البخل الشديد،فقد أفلح ونجح،ومن حماه هللا وسلم من البخل أي ﴾هم المفلحون  أولئكومن يوق شح نفسه ف ﴿

إنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس ،ليس الشح أن يمنع الرجل ماله :ابن عمرقال ،في النفس ولذلك أضيف إليها وهو غريزة،والطمع
﴿واستحلوا محارمهم "،حملهم على أن سفكوا دماءهم،" واتقوا الشح فإن الشح أاهلك من كان قبلكم :له وفي الحديث

2508F

2509﴾. 
ِب لَئِۡن أُۡخِرۡجتُۡم لَنَۡخُرَجنَّ َمَعُكۡم َوَال نُِطيُع فِيُكۡم أَ  أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن نَافَقُوْا يَقُولُونَ ﴿ نِِهُم ٱلَِّذيَن َكفَُروْا ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتَٰ ۡخَوٰ َحًدا أَبَٗدا ِإلِ

ِذبُوَن  ُ يَۡشهَُد إِنَّهُۡم لََكٰ  ﴾۱۱َوإِن قُوتِۡلتُۡم لَنَنُصَرنَُّكۡم َوٱلَّ
 

 .اآلية – ﴾قواقوله تعالى ﴿ ألم تر إلى الذين ناف
وكانوا  أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون:«قال  عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  [ك]  .1080

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون  ﴿:ألهل النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم فنزلت هذه اآلية فيهم:يقولون
﴿إلخوانهم

2509F

2510﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وهذا األثر ،وهو يدل على أن سبب النزول في منافقي اليهود،ي سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ف 

 .بأنها نزلت في المنافقين عموماً قال مرسل واألرجح من ذلك أن ي
﴿وهم اليهود،ألنهم كفَّار مثلهم،في الدِّين﴾يقولون إلخوانهم ﴿عبد هللا بن أُبيٍّ وأصحابه  :اإلمام ابن الجوزي يعنيقال  

2510F

2511﴾. 
 
 تفسير مختصر لآلية][
الذين ،أي أال تعجب يا محمد من شأن هؤالء المنافقين،تعجيب من هللا تعالى لرسوله من حال المنافقين ﴾ألم تر إلى الذين نافقوا  ﴿

 .؟أظهروا خالف ما أضمروا
 . �برسالة محمد الذين كفروا ،أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير ﴾يقولون إلخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب  ﴿
عبد هللا بن أبي ابن ﴿نزلت في  :في التسهيلقال ،أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها ﴾لئن أخرجتم لنخرجن معكم  ﴿

وإنما جعل ،فإنا معكم كيف ما تقلبت حالكم،اثبتوا في حصونكم :لهم قالوابعثوا إلى بني النضير و،وقوم من المنافقين ﴾سلول 
 .وانهم ألنهم كفار مثلهمالمنافقين إخ

_______________ 
 )378/ 7انظر شرح القسطالني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( )2507( 
هـ) 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى:  المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين) 264/ 16عمدة القاري شرح صحيح البخاري ()2508( 

 12×  25بيروت عدد األجزاء:  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 )332/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2509( 
 مرسل 3347/10تفسير ابن أبي حاتم   )2510(
 )217/ 8زاد المسير ()2511( 



)432( 
 .إذا أمرنا بخذالنكم،وال نسمع من أحد،أي وال نطيع أمر محمد في قتالكم ﴾وال نطيع فيكم أحدا أبدا  ﴿
 ونكون بجانبكم،أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم ﴾وإن قوتلتم لننصرنكم  ﴿
. ثم أخبر هللا عن حال المنافقين .وه ووعدوهم بهقال ون فيما أي وهللا يشهد إن المنافقين لكاذب ﴾وهللا يشهد أنهم لكاذبون  ﴿

  :سبحانهقال ف،بالتفصيل
 .أي لئن أخرج اليهود ال يخرج المنافقون معهم ﴾لئن اخرجوا ال يخرجون معهم  ﴿
هذا دليل على صحة وفي  :القرطبيقال ،أي ولئن قوتل اليهود ال ينصرهم المنافقون وال يقاتلون معهم ﴾ولئن قوتلوا ال ينصرونهم  ﴿

 .وقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنه القرآن،ألنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم،من جهة أمر الغيب نبؤة محمد صلى هللا عليه وسلم
فسوف  -على سبيل الفرض والتقدير  -أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم  ﴾ولئن نصروهم ليولن األدبار ثم ال ينصرون  ﴿

 -أخبر تعالى أن هؤالء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين ال يخرجون معهم  :اإلمام الفخرقال ، ينفعهم نصرة المنافقينثم ال،ينهزمون
ولئن  ﴿ :وأما قوله تعالى -فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا كذلك فما نصروهم ،وقد كان األمر كذلك

﴿البد وأن يتركوا تلك النصرة وينهزموا،أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم،والتقدير فهذا على سبيل الفرض ﴾نصروهم
2511F

2512﴾. 
 انتهت سورة الحشر

 
 حنَةِ ُسوَرةُ الممت
 
 

ُكۡم  ﴿ ي َوَعُدوَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َال تَتَِّخُذوْا َعُدوِّ ِة َوقَۡد َكفَُرو لِيَآَء تُۡلقُوَن أوۡ يَٰ َن ٱۡلَحقِّ إِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّ ْا بَِما َجآَءُكم مِّ
ٗدا فِي َسبِيلِي َوٱۡبتِغَ  ِ َربُِّكۡم إِن ُكنتُۡم َخَرۡجتُۡم ِجهَٰ ُسوَل َوإِيَّاُكۡم أَن تُۡؤِمنُوْا بِٱلَّ وَن يُۡخِرُجوَن ٱلرَّ آَء َمۡرَضاتِيو تُِسرُّ

ِة َوأَنَ۠ا أَۡعلَُم بَِمآ أَۡخفَۡيتُۡم َوَمآ  بِيِل  إِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّ  ﴾  ۱أَۡعلَنتُۡمو َوَمن يَۡفَعۡلهُ ِمنُكۡم فَقَۡد َضلَّ َسَوٓاَء ٱلسَّ
 

 .اآلية – ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴿ :قوله تعالى
انطلقوا  :«قال أنا والزبير والمقداد بن األسود ف �بعثنا رسول هللا  «: قال عن عليأخرج الشيخان  .1081

فخرجنا حتى أتينا  .»فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فتأتوني به،ضة خاخحتى تاتوا رو
 أوما معي من كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب  قالت:،أخرجي الكتاب:فقلنا،فإذا نحن بالظعينة،الروضة

فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس ،�فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول هللا ،لنلقين الثياب
ال تعجل علي يا رسول : قال ؟ما هذا يا حاطب: «قال ف �لمشركين بمكة يخبرهم ببعض أمرالنبي من ا

وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون ،إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها،هللا
وما فعلت ،تيفأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قراب،بها أهليهم وأموالهم بمكة
يا ﴿وفيه أنزلت هذه السورة  .»صدق �النبي  :«قال ديني وال رضا بالكفر ف ذلك كفرا وال ارتدادا عن

﴿أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
2512F

2513﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وقد عالجت ،اء األحكام الشرعيةسورة الممتحنة سورة مدنية وهي في موضوعها نفس موضوع السور المدنية من إرس 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا   ﴿واالختبار وهي قوله تعالى ،وسميت بالممتحنة ألن هللا عز وجل أنزل فيها آية االمتحان،قضية الوالء والبراء
ِ َشْيئًا َوال يَْسِرْقنَ  َوال يَْزنِيَن َوال يَْقتُْلَن أَْوالَدهُنَّ َوال يَأْتِيَن بِبُْهتَاٍن يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنَّ  َجاءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَن الَّ يُْشِرْكَن بِالَّ

ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ َ إِنَّ هللاَّ  .﴾َوأَْرُجلِِهنَّ َوال يَْعِصينََك فِي َمْعُروٍف فَبَايِْعهُنَّ َواْستَْغفِْر لَهُنَّ هللاَّ
وأنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهو ممن شهد بدراً ، سبب نزول مطلع هذه السورةوقد ذكر المؤلف رحمه هللا 

2513F﴿ -لها سارة من موالي قريشقال مع امرأة ي -وقد أرسل رسالة إلى أهل مكة  ،والمشاهد مع رسول هللا

يخبرهم بما عليه النبي ﴾2514

_______________ 
 )333/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2512( 
 409/5)س���نن الترم���ذي 6499ح( 424/14)ص���حيح اب���ن حب���ان 2494ح( 1941/4)ص���حيح مس���لم 2845ح( 1095/3ص���حيح البخ���اري   28/ 58ير الطب���ري تفس��� )2513(

) 49ح(27/1)مسند الحميدي 600ح( 79/1) مسند أحمد   11585ح( 487/6)سنن النسائي الكبرى 2650ح( 47/3سنن أبي داود  18215/9)سنن البيهقي الكبرى 3305ح(
 ) 83ح( 1ج: 56) مسند عبد بن حميد 438ح( 1ج: 156) األدب المفرد 394ح( 316/1ند أبي يعلى مس

عليه ) وقد ذكر اإلمام الثعلبي هذه القصة بالتفصيل فقال أن سارة موالة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول هللا صلّى ّهللا 50/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2514( 
أ مهاجرة «قالت: ال،قال: » أ مسلمة جئت؟«لى المدينة بعد بدر بسنتين ورسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم تجهز لفتح مكة فقال لها رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم: وسلّم من مكة ا

فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني،فقال لها: قالت: كنتم األصل والعشيرة والموالي وقد ذهبت موالي واحتجت حاجة شديدة » فما جاء بك؟«قالت: ال،قال: » جئت؟
وها وكانت مغنية نائحة قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر،فحّث رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم عليها بني عبد المطلب وبني المطلب فكس »  فأين أنت من شباب مكة؟«

أسد بن عبد العزى فكتب معها الى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير،هذه رواية باذان عن أبن عباس،وقال مقاتل  وحملوها وأعطوها نفقة،فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني
ة،أن رسول هللا صلّى ّهللا عليه بن حيان: أعطاها عشرة دراهم،قالوا: وكساها بردا علم أن يوصل الكتاب الى أهل مكة،وكتب في الكتاب: (من حاطب بن أبي بلتعة الى أهل مك

م عليّا وعّمار وعمر والزبير وطلحة سلّم يريدكم فخذوا حذركم) فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم بما فعل،فبعث رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّ و
ينة معها كتاب من حاطب الى المشركين فخذوه منها وخلّوا سبيلها،وأن انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فأن بها ظع«والمقداد بن األسود وأبا مريد وكانوا كلهم فرسانا،وقال لهم: 

 ».لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها
 كتاب،فحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم،فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بال ما معها من

ألضربّن عنقك. فلما رأت الجد أخرجت من معها كتابا فهّموا بالرجوع فقال علي رضي ّهللا عنه وهللا ما كذبنا وال كّذبنا وسّل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإّال وهللا جّردنّك و
هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم،فأرسل رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم الى  ذؤابتها قد خبأتها في شعرها،فخلّوا سبيلها ولم يعترضوا لها وال لمن معها ورجعوا بالكتاب الى رسول

 



)433( 

 

طاب الذي أرسله إلى أهل مكة، وقد عذر حاطب في وخبر الخ،يخبره خبر حاطب �فنزل الوحي على النبي ،من إرادة غزوهم �
ولم يكن ارتد  ،�فخاف على أهل أن يصيبهم مكروه إذا ما انتصرت قريش على النبي ،إرسال ذلك الخطاب أنه لم يكن من قريش

 .فنزلت اآليات آمرة له ولغيره بأن ال يتخذوا عدو هللا وعدوهم أولياء،فعل ذلك كراهية للدين أوعن اإلسالم 
ومعنى اآلية العموم وإن ،وهذا األثر الذي ذكره المؤلف لم أجد أحداً من أهل التفسير ذكر غيره في سبب نزول هذه اآلية 

 كان خاص السبب وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ال تتخذوا الكفار الذين هم ،سولهيا من صدقتم بال ور،أي يا معشر المؤمنين ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء  ﴿

نزلت عتابا  :في التسهيلقال ،بغض أعداء هللا ال مودتهم وصداقتهم،فإن من عالمة اإليمان،أصدقاء وأحباء،أعدائي وأعداؤكم
 .﴾ يا أيها الذين آمنوا ﴿ :ألن هللا شهد له باإليمان في قوله،وفيها مع ذلك تعريف له،لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله

أي تخبرونهم بسرائر المسلمين  :القرطبيقال ،مع أنهم أعداء ألداء لكم،أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم ﴾تلقون إليهم بالمودة  ﴿
 .وتنصحون لهم

 .عوالبرهان الساط،بالحق الواضح،وبقرآنكم الذي أنزله هللا عليكم،أي والحال أنهم كافرون بدينكم ﴾وقد كفروا بما جاءكم من الحق  ﴿
وقدم الرسول تشريفا له ،كما يخرجون أيضا منها المؤمنين،أي يخرجون محمدا من مكة ظلما وعدوانا ﴾يخرجون الرسول وإياكم  ﴿

 حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة،ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم،وألنه األصل للمؤمنين
 .﴾وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا بال العزيز الحميد  ﴿ :كقوله تعالى،بال الواحد األحدأي من أجل أنكم آمنتم  ﴾أن تؤمنوا بال ربكم  ﴿
طلبا ،شرط حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل هللا ﴾إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي  ﴿

ال تتخذوا أعدائي إن  :ذوف رد عليه ما تقدم كأنه قيلوجواب الشرط مح :األلوسيقال ،فال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء،لرضوانه
 .كنتم أوليائي

ال يخفى على ،أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعالنيتكم ﴾تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم  ﴿
 .والغرض منه التوبيخ والعتاب ؟شيء من أحوالكم

فقد حاد عن طريق الحق والصواب ،ويفش أسرار الرسول،أي ومن يصادق أعداء هللا ﴾واء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل س ﴿
﴿
2514F

2515﴾. 
 

وهُ  ﴿ ِرُكۡم أَن تَبَرُّ ن ِديَٰ يِن َولَۡم يُۡخِرُجوُكم مِّ تِلُوُكۡم فِي ٱلدِّ ُ َعِن ٱلَِّذيَن لَۡم يُقَٰ َ الَّ يَۡنهَٰٮُكُم ٱلَّ  يُِحبُّ ۡم َوتُۡقِسطُٓوْا إِلَۡيِهۡمو إِنَّ ٱلَّ
 ﴾ ۸ ٱۡلُمۡقِسِطينَ 

 
 .اآلية – ﴾ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم  ﴿ :قوله تعالى

قال  ؟أأصلها  �فسألت النبي ،أتتني أمي راغبة « :قالتأسماء بنت أبي بكر  وأخرج البخاري عن .1082
﴿الذين لم يقاتلوكم في الدين ال ينهاكم هللا عن ﴿:فأنزل هللا فيها  .»نعم :«

2515F

2516﴾﴾«. 
قدمت قتيلة على ابنتها أسماء  « :قالهللا بن الزبير  عن عبدوأخرج أحمد والبزار الحاكم وصححه  .1083

 أوفأبت أسماء أن تقبلها منها ،فقدمت على ابنتها بهدايا،وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية،بنت أبي بكر
فأمرها أن تقبل هداياها فأخبرته ،�تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول هللا 

﴿﴾ـ اآليةال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  ﴿:فأنزل هللا،وتدخلها منزلها
2516F

2517﴾«. 
 

 [تعليق]
أسماء بنت أبي بكر عندما جاءتها أمها وهي كافرة  أم ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين يدالن على أن هذه اآلية نزلت في  

فنزلت اآلية مبينة أن البر واإلحسان إلى األقارب وغيرهم ليس من ،هي على حالها من الكفرعن حكم صلتها و �فسألت النبي 
 فأباح هللا لها أن تصل أمها وهي كافرة.،الموالة في الدين

 وقد ورد في سبب نزول اآلية غير ما ذكره المؤلف عدة أسباب. 
ة منهم هالل بن عديم وخزيمة ومزلقة بن مالك بن نزلت في خزاع :فالسبب الثاني رواه اإلمام الثعلبي: عن ابن عباس 

﴿جعشم وبنو مدلو وكانوا صالحوا النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم على أن ال يقاتلوه وال يعينوا عليه أحدا
2517F

2518﴾. 

___________________ 
 = ؟»فما حملك على ما صنعت«قال: نعم،قال: » هل تعرف الكتاب؟«حاطب فأتاه،فقال له: 

مهاجرين إال وله بمكة من يمنع عشيرته،وكنت عزيزا فقال: يا رسول هللا وهللا ما كفرت منذ أسلمت وال غششتك منذ نصحتك وال أجبتهم منذ فارقتهم،ولكن لم يكن أحد من ال=
ا. فصّدقه رسول هللا صلّى ّهللا عليه فيهم،وكان أهلي بين ظهرانيهم،فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا،وقد علمت أّن هللا ينزل بهم بأسه،وأن كتابي ال يغني عنهم شيئ

و ما يدريك يا عمر لعّل هللا قد أطلع «ل: يا رسول هللا دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم وسلّم وعذره،فقام عمر بن الخطاب رضي ّهللا عنه فقا
 )291/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن (» على أهل بدر فقال لهم أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 )338/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2515( 
 100) مس�ند الش�افعي 7632ح(191/4) س�نن البيهق�ي الكب�رى 452ح( 197/2)ص�حيح اب�ن حب�ان 1003ح( 696/2)ص�حيح مس�لم 2477ح( 924/2اري صحيح البخ )2516(

)مس�ند الطيالس�ي 818ح( 2/ 297)مس�ند إس�حاق 318ح(152/1)مسند الحميدي 26958ح( 344/6مسند أحمد    38/6) مصنف عبد الرزاق 1668ح(127/2سنن أبي داود 
 )25ح( 23/1) األدب المفرد 203ح( 78/24) المعجم الكبير 1643ح(228/1

 )في إسناده مصعب بن ثابت ضعيف قال الحافظ:لين الحديث2208ح( 167/6)مسند البزار 3804ح( 527/2)المستدرك للحاكم 16156ح( 4/4مسند أحمد    )2517(
 )294/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2518( 



)434( 
﴿نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس :مّرة الهمداني وعطية العوفيقال و: قالرواه كذلك  :والثالث 

2518F

2519﴾. 
فاقتلوا المشركين حيث  ﴿وهي منسوخة بقوله تعالى ،ه اإلمام ابن الجوزي: أنها عامة في جميع الكفارذكر :والرابع 

﴿قتادة قاله ﴾5 :التوبة ﴿﴾وجدتموهم
2519F

2520﴾. 
﴿والخامس: أنها نزلت في النساء والصبيان 

2520F

. قلت: وكونها نزلت في النساء والصبيان ألنهم ليس من أهل القتال ﴾2521
 أعلم.فيجوز صلتهم وبرهم وهللا 

ولكن المعنى عام فيجوز صلة ما ،قلت: القول بأن اآلية نزلت على سبب هو األرجح وذلك لصحة األثر الوارد في ذلك 
 كان حاله على ما ذكر في أسباب النزول وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

الذين لم ،أي ال ينهاكم عن البر بهؤالء ﴾تبروهم  ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ﴿
في موضع جر بـ " عن " أي ال ينهاكم  ﴾أن تبروهم  ﴿ولفظة ،ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان،يحاربوكم ألجل دينكم

 .جل وعال عن البر واإلحسان لهؤالء
 .أي تعدلوا معهم ﴾وتقسطوا إليهم  ﴿
﴿يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهمأي  ﴾إن هللا يحب المقسطين  ﴿

2521F

2522﴾. 
 

نِ  ﴿ ُ أَۡعلَُم بِإِيَمٰ ٖت فَٱۡمتَِحنُوهُنَّۖ ٱلَّ ِجَرٰ ُت ُمهَٰ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إَِذا َجآَءُكُم ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ٖت فََال يَٰ ِهنَّۖ فَإِۡن َعلِۡمتُُموهُنَّ ُمۡؤِمنَٰ
آ أَنفَقُوْاو َوَال ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم أَن تَنِكُحوهُنَّ إِ  تَۡرِجُعوهُنَّ إِلَى ٱۡلُكفَّاِرۖ َال  َذٓا هُنَّ ِحّلٞ لَّهُۡم َوَال هُۡم يَِحلُّوَن لَهُنَّۖ َوَءاتُوهُم مَّ

ِ يَۡحُكُم بَۡينَُكۡمۖ لُوْا َمآ  ٴَ لُوْا َمآ أَنفَۡقتُۡم َوۡليَسۡ  ٴَ َءاتَۡيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّو َوَال تُۡمِسُكوْا بِِعَصِم ٱۡلَكَوافِِر َوسۡ  لُِكۡم ُحۡكُم ٱلَّ أَنفَقُوْاو َذٰ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم   ﴾  ۱۰َوٱلَّ

 
 اآلية.- ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴿ :قوله تعالى

لما عاهد كفار قريش يوم  �أن رسول هللا  :«وأخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم  [ك] .1084
ـ إلى ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴿:فأنزل هللا،الحديبية جاءه نساء من المؤمنات

﴿وال تمسكوا بعصم الكوافر ﴿:قوله
2522F

2523﴾﴾«. 
كلثوم بنت عقبة بن  أم هاجرت  « :قالهللا بن أبي أحمد  عن عبدوأخرج الطبراني بسند صحيح  [ك] .1085

 أم وكلماه في  �رة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول هللا فخرج أخواها عما،أبي معيط في الهدنة
ومنع أن يرددن إلى ،فنقض هللا العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء،كلثوم أن يردها إليهم

﴿المشركين، فأنزل هللا آية االمتحان
2523F

2524﴾«. 
أميمة بنت بشر امرأة أنه بلغه أنها نزلت في  :«يزيد بن أبي حبيب  وأخرج ابن أبي حاتم عن [ك] .1086

﴿الدحداحة أبي حسان
2524F

2525﴾«. 
أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل  :« عن مقاتلوأخرج  [ك] .1087

﴿ردها علينا فنزلت: قالواف،مكة جاءت زمن الهدنة
2525F

2526﴾«. 
من أن  عليه وهو بأسفل الحديبية،وكان صالحهمأنها نزلت  :«زهري عن الوأخرج ابن جرير  [ك] .1088

﴿نزلت هذه اآلية،فلما جاءه النساء،أتاه منهم رد إليهم
2526F

2527«.. 
أسلم عمر بن  «قال: عباس  عن ابنصالح  عن أبيوأخرج ابن منيع من طريق الكلبي  [ك] .1089

_______________ 
 المصدر السابق )2519( 
 )237/ 8زاد المسير ()2520( 
 )237/ 8زاد المسير ()2521( 
 )340/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2522( 
: أنه ال يأتي�ك من�ا أح�د وإن ك�ان عل�ى دين�ك إال رددت�ه  �لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي  :«أخرجه البخاري مطوال بلفظ    )2523(

على ذلك،فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو،ولم يأته أحد من الرج�ال   �نه،فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إال ذلك،فكاتبه النبي إلينا وخليت بيننا وبي
يومئ�ذ وه�ي عاتق،فج�اء أهله�ا يس�ألون   �إال رده في تلك المدة وإن كان مسلما،وجاء المؤمنات مهاجرات،وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مم�ن خ�رج إل�ى رس�ول هللا 

ال ه��م يحل��ون له��ن } ق��ال أن يرجعه��ا إل��يهم،فلم يرجعه��ا إل��يهم لم��ا أن��زل هللا ف��يهن:{ إذا ج��اءكم المؤمن��ات مه��اجرات ف��امتحنوهن هللا  أعل��م بإيم��انهن } إل��ى قول��ه { و  �النب��ي 
يها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمن�ات مه�اجرات ف�امتحنوهن }  إل�ى { غف�ور رح�يم } ق�ال  ع�روة: قال�ت كان يمتحنهن بهذه اآلية { يا أ  �عروة:فأخبرتني عائشة أن رسول هللا 

ص�حيح  » كالم�ا يكلمه�ا ب�ه وهللا م�ا مس�ت ي�ده ي�د ام�رأة ق�ط ف�ي المبايع�ة وم�ا ب�ايعهن إال بقول�ه بقول�ه » قد بايعت�ك :«   �عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول هللا 
)ص�حيح 4872ح( 216/11)صحيح اب�ن حب�ان 18948ح( 328/4)مسند أحمد   2771ح( 169/5)سنن النسائي 2765ح( 85/3)سنن أبي داود 3945ح(4/ 1532 البخاري

) 505ح( 133) المنتق�ي م�ن الس�نن المس�ندة 13ح(9/20) المعج�م الكبي�ر 42ح(44/1)مسند أبي يعلى 18587ح( 218/9)سنن البيهقي الكبرى 2907ح( 4/ 290ابن خزيمة 
 ) بعضهم مطوال وبعضهم مختصرا550ح(395/1اآلحاد والمثاني 

 382)الطبراني ولم أجده في الكتب المسنده عنده في المعاجم،وفي إسناده عبد العزيز بن عمران ض�عيف،وأخرجه المح�املي ف�ي أمالي�ه 609ح( 433/1اآلحاد والمثاني  )2524(
 في لسان الميزان واه،وأيضا فيه عبد الجبار بن سعيد له مناكيروفي إسناده عبد هللا  بن شبيب، قال الحافظ  1/
 مرسل. 3349/10تفسير ابن أبي حاتم   )2525(
 مرسل. 3350/10تفسير ابن أبي حاتم   )2526(
 مرسل صحيح اإلسناد 70/28تفسير الطبري  )2527(



)435( 

 

﴿وال تمسكوا بعصم الكوافر ﴿:فأنزل هللا،فتأخرت امرأته في المشركين،الحطاب
2527F

2528﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وهذه اآلية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من شروط ذلك الصلح ،ول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه عدة آثار في سبب نز 

 . �فأقر هللا الصلح لكنه استثني من ذلك المؤمنات الالتي يأتين النبي ،أن من جاء محمداً بعد هذه الصلح من المسلمين رده إليهم
 .وقد اختلفت أسباب النزول اختالف تنزوع ال اختالف تضاد 

 . �جاء بصيغة العموم أن نساًء أتين النبي  :فاألثر األول
 كلثوم بنت عقبة. أم والثاني: جاءت تسمية امرأة وهي 

 والثالث: أميمة بنت بشر.
 والرابع:سعيدة.

 عدة نساء أبهم بعضهن وبين بعضهن.  �قلت: وال خالف البتة بين هذه اآلثار فمن هاجر إلى النبي  
وفيه أنها نزلت في عمر بن الخطاب مع زوجته ﴾وال تسمكوا بعصم الكوافر ﴿تعالى فهو متعلق بقوله  :أما األثر األخير 

وكانت مشركة فأمر هللا تعالى أن يفارق المرأة الكافرة. وقد استثني هللا تعالى من هذه اآلية نساء أهل الكتاب فأباح الزواج بهن 
 وقد تكلمنا عن هذه المسألة في سورة المائدة.،بشرط العفاف

 
 مختصر لآلية] [تفسير

كانت المرأة  :ابن عباسقال أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن  ﴾يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  ﴿
 ورغبة في دين اإلسالم.،وأنها ما خرجت إال حبا ل ورسوله،وال طمعا في الدنيا،تستحلف أنها ما هاجرت بغضا لزوجها

والجملة اعتراضية لبيان أن هذا ،ألنه تعالى المطلع على قلوبهن،أي هللا أعلم بصدقهن في دعوى اإليمان ﴾انهن هللا أعلم بإيم ﴿
 .ال تخفى عليه خافية،وإال فال عالم بالسرائر،االمتحان بالنسبة للمؤمنين

 .ال تردوهن إلى أزواجهن الكفارف،أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن ﴾فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى الكفار  ﴿
والتكرير للتأكيد  :األلوسيقال ،وال يحل للمؤمن نكاح المشركة،أي ال تحل المؤمنة للمشرك ﴾ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن  ﴿

 .وقطع العالقة بين المؤمنة والمشرك،والمبالغة فى الحرمة
ما أنفق ،أمر أن يعطى الزوج الكافر :في البحرقال ،عليهن من المهورأي اعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا  ﴾وآتوهم ما أنفقوا  ﴿

 .فال يجمع عليه خسران الزوجة والمالية،على زوجته إذا أسلمت
إذا دفعتم لهن ،أي وال حرج وال إثم عليكم أن تتزوجوا هؤالء المهاجرات ﴾وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن  ﴿

ألن  -وإن كان لهن أزواج كفار  -من دار الحرب إلى دار اإلسالم ،باح هللا للمسلمين نكاح المهاجراتأ :الخازنقال ،مهورهن
 .وتقع الفرقة بانقضاء عدتها،اإلسالم فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار

قال ،زوجية وال عالقة،فليس بينكم وبينهن عصمة،أي وال تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات ﴾وال تمسكوا بعصم الكوافر  ﴿
فقد انقطعت عصمتها ،فال يعتد بها فليست امرأته،من كانت له امرأة كافرة بمكة :يقول،المراد بالعصمة هنا النكاح :القرطبي

 .إلختالف الدارين
أي  -طلبوا هم ولي،إذا لحقت أزواجكم بالكفار،أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر ﴾واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا  ﴿

 :للكفارقال ي،كان من ذهب من المسلمات مرتدا في إلى الكفار :ابن العربيقال ،المشركون " ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات
وكان ذلك نصفا وعدال بين ،ردوا إلى الكفار مهرها :للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرةقال ول،هاتوا مهرها

 .الحالتين
 بينكم وبين أعدائكم،أي ذلكم هو شرع هللا وحكمه العادل ﴾حكم هللا يحكم بينكم ذلكم  ﴿
﴿يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة،حكيم في تشريعه لهم،أي عليم بمصالح العباد ﴾وهللا عليكم حكيم  ﴿

2528F

2529﴾. 
 

ِجُكۡم إِلَى ٱۡلُكفَّاِر فََعاقَۡبتُۡم فَ  ﴿ ۡن أَۡزَوٰ َ ٱلَِّذٓي أَنتُم اتُ  ٴَ َوإِن فَاتَُكۡم َشۡيٞء مِّ ۡثَل َمآ أَنفَقُوْاو َوٱتَّقُوْا ٱلَّ ُجهُم مِّ وْا ٱلَِّذيَن َذهَبَۡت أَۡزَوٰ
 ﴾  ۱۱بِهِۦ ُمۡؤِمنُوَن 

 
 .اآلية – ﴾وإن فاتكم شيء من أزواجكم  ﴿ :قوله تعالى

لت نز «: قال ﴾ـ اآليةوإن فاتكم شيء من أزواجكم ﴿:في قوله عن الحسنوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .1090
﴿بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها الحكم أم في 

2529F

2530﴾«. 
 

 [تعليق]
وهي ممن ارتد عن  -الحكم بن أبي سفيان أم وأنه نزلت في ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر في سبب نزول هذه اآلية 

م من نساءهم ممن ارتد عن اإلسالم فقد أمر هللا بأن يعوض عن فوات زوجته فأنزل هللا اآلية إخباراً للمؤنين بأن من فاته -اإلسالم

_______________ 
 ضعيف جداً. وليس عندي مسند ابن منيع. )2528(
 )341/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2529( 
 مرسل. 3350/10تفسير ابن أبي حاتم   )2530(



)436( 
﴿من الغنائم التي يغنمها المسلمون. واسم هذا الرجل المبهم في هذا اآلثر عياض بن غنم

2530F

2531﴾ . 
ْم َشْيٌء ِمْن َوإِْن فَاتَكُ ﴿ :وقد وجدت في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف ما ذكره اإلمام القرطبي في تفسيره قوله تعالى 

َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْنأَْزَواِجُكْم ﴿ :رضينا بما حكم هللا ؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: قالواأن المسلمين  :في الخبر ﴾ أَْزَواِجُكمْ 
حكم هللا  قالت:وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها .﴾إِلَى اْلُكفَّاِر فََعاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن َذهَبَْت أَْزَواُجهُْم ِمْثَل َما أَْنفَقُوا

قد حكم هللا عز وجل بيننا بأنه إن  :فكتب إليهم المسلمون ﴾ َواْسأَلُوا َما أَْنفَْقتُْم َوْليَْسأَلوا َما أَْنفَقُوا﴿ :جل ثناؤهقال عز وجل بينكم ف
أما نحن فال نعلم لكم عندنا  :أة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهموإن جاءتنا امر،جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها

َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفَّاِر فََعاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن َذهَبَْت ﴿ :فأنزل هللا عز وجل،فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به،شيئا
﴿﴾ ْنفَقُواأَْزَواُجهُْم ِمْثَل َما أَ 

2531F

2532﴾ . 
اآلية فيها بيان حكم من ارتد من المسلمات عن اإلسالم وأنه يجب على إمام المسلمين أن يعوض زوجها ما فاته  :قلت 

 مما يفئ هللا به على المسلمين وهللا تعالى أعلم. أومن فوات زوجه من غنائم المسلمين 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي وإن فرت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار ﴾لكفار وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى ا ﴿
 .أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة ﴾فعاقبتم  ﴿
قال ،من الغنيمة التي بأيديكم،مثل ما أنفق عليها من المهر،أي فأعطوا لمن فرت زوجته ﴾فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا  ﴿

 .أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة �أمر له رسول هللا ،أة رجل من المهاجرين بالكفاريعني إن لحقت امر :ابن عباس
 واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره،أي وراقبوا هللا في أقوالكم وأفعالكم ﴾واتقوا هللا  ﴿
﴿منفإن من مستلزمات اإليمان تقوى الرح،أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده ﴾الذي أنتم به مؤمنون  ﴿

2532F

2533﴾. 
 

 ﴾  ْلقُبُورِ يأَيَُّها الذين آمنوا الَ تَتولوا قْوماً َغِضَب هللا عليهْم قد يَئُِسوْا من اآلِخَرِة َكَما يَئَِس اْلُكفَّاُر من أَْصَحاِب ا﴿
 

 اآلية. – ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوماً غضب هللا عليهم  ﴿ :قوله تعالى
قال: عباس  عن ابنوأبو سعيد  عن عكرمة عن محمدن إسحاق وأخرج ابن المنذر من طريق اب  [ك] .1091

يا أيها الذين آمنوا ال  ﴿:رجاالً من يهود، فأنزل هللا كان عبد هللا  بن عمر بن وزيد بن الحارث يوادان «
﴿﴾ـ اآليةتتولوا قوماً غضب هللا عليهم

2533F

2534﴾«. 
 

 [تعليق]
فابتدأ ،وهو ختام لهذه السورة بالنهي عن مواالة اليهود،يةذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآل 

حتى يشمل الحكم كل من عادي هللا تعالى من ،السورة بالنهي عن مواالة أعداء هللا من المشركين واختتمها بالنهي عن مواالة اليهود
 .قد تحدثت عن ذلك مراراً وقد وصف هللا تعالى اليهود بأنه مضغوب عليهم في غير آية و،المشركين واليهود والنصاري

 
 [تفسير مختصر لآلية]

وال تتخذوهم أحباء ،أي ال تصادقوا يا معشر المؤمنين الكفرة أعداء الدين ﴾يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب هللا عليهم ﴿
غير  ﴿ :ود لقوله تعالىهم اليه :الحسن البصريقال ،فإنهم قوم غضب هللا عليهم ولعنهم،وتأخذون بآرائهم،وأصدقاء توالونهم
 :ابن كثيرقال والظاهر أن اآلية عامة كما ،هم كفار قريش ألن كل كافر عليه غضب من هللا :ابن عباسقال و ﴾المغضوب عليهم 

 .ممن غضب هللا عليه ولعنه،يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار
 .خرة ونعيمهاالفجار الذين يئسوا من ثواب اآل أولئكأي  ﴾قد يئسوا من اآلخرة  ﴿
من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ،أي كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور ﴾كما يئس الكفار من أصحاب القبور  ﴿

﴿ولن يبعث أبدا،هذا آخر العهد به :صديق أوفقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب ،بعد أن يموتوا،ثانية
2534F

2535﴾. 
 انتهت سورة الممتحنة

 
 
فِّ ُسوَرةُ ال  صَّ
 
 

ِت َوَما فِي ٱۡألَۡرِضۖ َوهَُو ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَحِكيُم  ﴿ َوٰ َمٰ ِ َما فِي ٱلسَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا لَِم تَقُولُوَن َما َال تَۡفَعلُوَن  ۱َسبََّح ِلَّ  ۲يَٰ
ِ أَن تَقُولُوْا َما َال تَۡفَعلُوَن   ﴾   ۳َكبَُر َمۡقتًا ِعنَد ٱلَّ

_______________ 
 )243/ 8زاد المسير ()2531( 
 )69/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2532( 
 )341/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2533( 
 ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد تقدم مرات )2534(
 ) 343/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2535( 
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 اآلية. – ﴾األرضسبح ل ما في السموات وما في  ﴿ :قوله تعالى

 �قعدنا نفراً من أصحاب رسول هللا  :«قال أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد هللا  بن سالم  .1092
سبح ل ما في السموات وما في  ﴿:فأنزل هللا،لو نعلم أي األعمال أحب إلى هللا  لعلمناه:فقلنا،فتذاكرنا
 �ـ فقرآها علينا رسول هللا ﴾يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون  وهو العزيز الحكيم األرض

﴿حتى ختمها
2535F

2536﴾«. 
﴿عباس نحوه عن ابنوأخرج ابن جرير   [ك] .1093

2536F

2537﴾.   
 [تعليق]

سورة الصف سورة مدنية في قول الجميع غير أن اإلمام القرطبي ذكر خالفاً بأنها مكية وهو مخالف لما عليه جماهير  
وهي في موضوعها ومحورها تتحدث عن الجهاد وفضيلته وما عليه أهل الكفر والشرك من إرادة أطفاء نور الحق، ،أهل التفسير

 لكن هللا تعالى مظهر دينه وشرعه ولو كره الكافرون.
وذكر المؤلف أثرين في أن سبب نزول هذه السورة في صحابة رسول هللا حين تمنوا أن يعرفوا أحب األعمال إلى هللا  

 ى فيعملوا بها.تعال
 . �وقد ظهر ذلك جلياً في غير ما حديث من أحاديث النبي  
"الصالة على : قالأي العمل أحب إلى هللا؟  :�سألت رسول هللا : قالوفي الصحيحين عن ابن مسعود، رضي هللا عنه،  

ولو  �ابن مسعود: حدثني بهن رسول هللا ل قا ""الجهاد في سبيل هللا: قالقلت: ثم أّي؟  ""بر الوالدين: قالقلت: ثم أّي؟  .”وقتها
﴿استزدته  لزادني

2537F

2538﴾  
﴿" أدومه وإن قل ": قال ؟أي العمل أحب إلى هللا :سئل �أن رسول هللا ،وفي صحيح اإلمام مسلم عن عائشة 

2538F

2539﴾. 
: قالالمرتحل الحال : قال ؟يا رسول هللا أي العمل أحب إلى هللا :رجلقال : قالوفي سنن اإلمام الترمذي عن ابن عباس  

﴿الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل: قال ؟و ما الحال المرتحل
2539F

2540﴾. 
لكن بالطبع .عن أحب األعمال إلى هللا تعالى �إلى غير ذلك من األحاديث التي كان الصحابة يسألون فيها رسول هللا  

حتى يعرف أنه باب  ﴾ يا أيها الذين آمنوا ﴿ تعالى بلفظ اإليمان وقد خاطبهم هللا،اآلية نزلت فيمن ال يوفي بما يقول ويسأل عنه منهم
 من أبواب التقصير وليس الخروج من اإليمان وهللا تعالى أعلم.

 وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 
فنزلت ،وما فعل،فعلُت كذا وكذا :فيقول،�ما أخرجه اإلمام العز بن عبد السالم أن الرجل كان يجيء إلى النبي  :فالثاني 
ولم ،وطعنت،ولم يقاتل،قاتلتُ  :كان الرجل يقول :الضحاكقال وكذلك ،رواه عكرمة عن ابن عباس ﴾لم تقولون ما ال تفعلون﴿

﴿فنزلت هذه اآلية،ولم يصبر،وصبرت،يطعن
2540F

2541﴾. 
كان ناس : قال﴾الَِّذيَن آَمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ال تَْفَعلُونَ  يَا أَيُّهَا ﴿الثالث: ما أخرجه اإلمام ابن جرير عن ابن عباس في قوله:  

دلنا على أحب األعمال إليه، فنعمَل به. فأخبر هللا نبيه أن أحب -عز وجل-من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لََوِدْدنَا أن هللا 
إليمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين، األعمال إيماٌن به  ال شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا ا

2541F﴿﴾يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ال تَْفَعلُوَن  ﴿هللا سبحانه: قال وشق عليهم أمره، ف

2542﴾. 
قد آذى المسلمين ونهاهم  كان رجل يوم بدر: قالالرابع: ما أخرجه اإلمام الثعلبي بسنده عن سعيد بن المسيب عن مهيب  

عمرو بن عبد الرحمن قال ف،يا رسول هللا قتلت فالنا ففرح بذلك رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم :رجلقال ف،فقتله صهيب في القتال
عمرو بن عبد  قالف،إنما قتلته ل تعالى ولرسوله :صهيبقال ف،أخبر النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم أنك قتلته فأن فالنا ينتحله :لصهيب
يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا لَِم تَقُولُوَن ما ﴿فأنزل هللا سبحانه ،نعم يا رسول هللا: قالكذلك يا أبا يحيى؟ : قال،يا رسول هللا قتله صهيب :الرحمن

﴿واآلية األخرى ﴾ال تَْفَعلُونَ 
2542F

2543﴾. 
ِ أَْن تَقُولُوا َما ال تَْفَعلُوَن  َكبُرَ  ﴿ابن زيد، في قول هللاقال  :الخامس: ما أخرجه اإلمام الطبري  يقولون للنبّي  ﴾َمْقتًا ِعْنَد هللاَّ

ِ أَْن تَقُولُوا َما  ﴿َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم وأصحابه: لو خرجتم خرجنا معكم، وكنا في نصركم، وفي، وفي؛ فأخبرهم أنه َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاَّ
2543F﴿﴾ال تَْفَعلُونَ 

2544﴾. 
نزلت في الرجل يقرض نفسه بما لم يفعله نظيره ويحبون أن  :ميمون بن مهرانقال و: قالإلمام الثعلبي ذكره ا :السادس 

﴿يحمدوا عما لم يفعلوا
2544F

2545﴾. 
قلت: رجح اإلمام ابن جرير القول األول في سبب نزول هذه اآلية وهو في قول الصحابة لم نعلم أي األعمال أحب إلى  

 فاألعمال يدخل فيها العبادات والمعامالت والجهاد وغير ذلك وهللا تعالى أعلم.،ل األقوالهللا عملنا به. وهذا القول هو أشم

_______________ 
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 [تفسير مختصر لآلية]
وألي شيء  ؟لم تقولون بألسنتكم شيئا وال تفعلونه،أي يا أيها الذين صدقوا هللا ورسوله ﴾يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون  ﴿

هذا إنكار على من يعد  :ابن كثيرقال ،وهو استفهام على جهة اإلنكار والتوبيخ ؟من الخير والمعروف،نهتقولون نفعل ما ال تفعلو
ثم أكد اإلنكار »وإذا ائتمن خان،وإذا حدث كذب،إذا وعد أخلف :آية المنافق ثالث«وفي الصحيحين ،يقول قوال ال يفي به أو،وعدا

  :عليهم بقوله
 .كم هذا بغضا عند ربكمأي عظم فعل ﴾كبر مقتا عند هللا  ﴿
﴿ثم ال تقومون بالوفاء به،وأن تعدوا بشيء،أي أن تقولوا شيئا ثم ال تفعلونه ﴾أن تقولوا ما ال تفعلون  ﴿

2545F

2546﴾. 
 

ۡن َعَذاٍب أَلِيٖم  ﴿ َرٖة تُنِجيُكم مِّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا هَۡل أَُدلُُّكۡم َعلَٰى تَِجٰ ِ َورَ  ۱۰يَٰ ِهُدوَن فِي َسبِيِل تُۡؤِمنُوَن بِٱلَّ ُسولِهِۦ َوتَُجٰ
لُِكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن  لُِكۡم َوأَنفُِسُكۡمو َذٰ ِ بِأَۡمَوٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا  ۱۱ٱلَّ يَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخۡلُكۡم َجنَّٰ

ِت َعۡدٖنو  ِكَن طَيِّبَٗة فِي َجنَّٰ ُر َوَمَسٰ لَِك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلَعِظيُم  ٱۡألَۡنهَٰ  ﴾  ۱۲َذٰ
 

 اآلية. – ﴾يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة  ﴿ :قوله تعالى
يا  ﴿:فنزلت،لو كنا نعلم أي األعمال أحب إلى هللا وأفضل «: قالواقال صالح  عن أبيوأخرج   [ك] .1094

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما  ﴿:فكرهوا الجهاد فنزلت ﴾ـ اآليةأيها الذين آمنوا  هل أدلكم على تجارة 
﴿ال تفعلون

2546F

2547﴾﴾«. 
﴿عباس نحوه عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي   [ك] .1095

2547F

2548﴾ . 
لم تقولون  ﴿:أنزلت« : قال عن الضحاكعباس وابن جرير  عن ابنوأخرج من طريق عكرمة  [ك] .1096

﴿والقتل ما لم يفعله من الضرب والطعن في الرجل يقول في القتال ﴾ما ال تفعلون 
2548F

2549﴾.” 
﴿أنها نزلت في توليهم يوم أحد :« عن مقاتلوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .1097

2549F

2550﴾«. 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم  ﴿:لما نزلت :«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج  [ك] .1098

 ﴿:زلتفن،واألهلين التجارة ألعطينا فيها األموال لو علمنا ما هذه :المسلمونقال  ﴾من عذاب أليم 
﴿تؤمنون بال  ورسوله

2550F

2551﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
عن أحب  �فبعد أن سأل المؤمنون النبي ،وهي متصلة بما قبلها،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار بأسباب مختلفة للنزول 

وفي .ذلك وقد تقدم حديث ابن مسعود في،األعمال دلهم هللا تعالى على أحب األعمال إليه وهو اإليمان بال والجهاد في سبيله
" جهاد في : قال ؟" إيمان بال ورسوله " قيل ثم ماذا: قال ؟سئل: أي األعمال أفضل �أن النبي :الصحيح من حديث أبي هريرة

﴿"حو مبرور"قال:  ؟سبيل هللا " قيل: ثم ماذا
2551F

2552﴾. 
والقول بأنها نزلت في ،اقلت: هذه اآليات نزلت إرشاداً من هللا تعالى لعباده عن أفضل األعمال التي تمنوا أن يعملوه 

 فيحمل اآلية عن تمنيهم معرفة أفضل األعمال عموماً وهللا تعالى أعلم.،توليهم يوم أحد لم أجد ما يشهد له
 

 [تفسير مختصر لآلية]
رابحة هل أدلكم على تجارة ،وآمنتم بربكم حق اإليمان،أي يا من صدقتم هللا ورسوله ﴾يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة  ﴿

 .واالستفهام للتشويق ؟جليلة الشأن
 : قالبين تلك التجارة ووضحها ف م. ث.أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم ﴾تنجيكم من عذاب أليم  ﴿
 ال يثوبه شك وال نفاق،وتؤمنون به إيمانا صادقا،أي تعتقدون بال ﴾تؤمنون بال ورسوله  ﴿
جعل  :المفسرونقال ،إلعالء كلمة هللا،بالمال والنفس،أي وتجاهدون أعداء الدين ﴾فسكم وتجاهدون في سبيل هللا بأموالكم وأن ﴿

ومن آمن وجاهد ،طمعا في الربح،فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء،اإليمان والجهاد في سبيله " تجارة " تشبيها لهما بالتجارة
فشبه هذا الثواب والنجاة من ،والنجاة من أليم عقابه،يل ثوابهلنيل ما عند ربه من جز،فقد بذل ما عنده وما في وسعه،بماله ونفسه

  :والجهاد ثالثة أنواع :اإلمام الفخرقال  ﴾إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  ﴿ :كقوله تعالى،العذاب بالتجارة
 وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات.،جهاد فيما بينه وبين نفسه -1
 وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم.،وجهاد فيما بينه وبين الخلق -2
 نصرة لدين هللا.،وجهاد أعداء هللا بالنفس والمال -3

_______________ 
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)439( 

 

إن كان ،خير لكم من كل شيء في هذه الحياة،والجهاد في سبيل هللا،أي ما أمرتكم به من اإليمان ﴾ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  ﴿
 .عندكم فهم وعلم

ألن معناها معنى األمر أي آمنوا بال وجاهدوا في  ﴾تؤمنون بال ورسوله  ﴿هذا جواب الجملة الخبرية  ﴾يغفر لكم ذنوبكم  ﴿
 .ويمحها بفضله عنكم،أي يسترها عليكم ﴾يغفر لكم ذنويكم  ﴿فإذا فعلتم ذلك ،سبيله

 .تجري من تحت قصورها أنهار الجنة،نأي ويدخلكم حدائق وبساتي ﴾ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار  ﴿
 أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات اإلقامة ﴾ومساكن طيبة في جنات عدن  ﴿
التي ال سعادة ،والسعادة الدائمة الكبيرة،الذي ال فوز وراءه،أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم ﴾ذلك الفوز العظيم  ﴿

﴿بعدها
2552F

2553﴾. 
 انتهت سورة الصف

 
 
 لُجُمَعةِ ُسوَرةُ ا
 
 

َرةً  ﴿ ُ  أوۡ َوإَِذا َرأَۡوْا تَِجٰ َرِةو َوٱلَّ َن ٱللَّۡهِو َوِمَن ٱلتَِّجٰ ِ َخۡيٞر مِّ ٓوْا إِلَۡيهَا َوتََرُكوَك قَآئِٗماو قُۡل َما ِعنَد ٱلَّ ِزقِيَن لَۡهًوا ٱنفَضُّ  ﴾ ۱۱ َخۡيُر ٱلرَّٰ
 

 اآلية. - ﴾لهواً  أووإذا رأوا تجارة  ﴿ :قوله تعالى
فخرجوا ،إذ أقبلت عير قد قدمت،يخطب يوم الجمعة �كان النبي  :«قال  عن جابرالشيخان أخرج  .1099

لهوا انفضوا إليها وتركوك  أووإذا رأوا تجارة  ﴿:فأنزل هللا،إليها حتى لم يبق معه إال اثنا عشررجالً 
﴿قائما

2553F

2554﴾﴾«. 
مرون كان الجواري إذا نكحوا كانوا ي :«قال أيضاً  عن جابروأخرج ابن جرير  [ك] .1100

﴿بالكبر
2554F

﴿قائماً على المنبر وينفضون إليها،فنزلت  �والمزامير ويتركون النبي ﴾2555
2555F

وكأنها نزلت في .»﴾2556
 .اآلمرين معاً 

لقصة النكاح وقدوم العير معاً من طريق واحد وأنها نزلت  عن جابرثم رأيت ابن المنذر أخرجه  [ك] .1101
﴿في اآلمرين

2556F

 .فلله الحمد ﴾2557
 

 [تعليق]
بإجماع وقد تناولت أحكاماً عدة وتحدثت عن بعض أخالق اليهود من تركهم كتابهم وراء ظهورهم سورة الجمعة مدنية  

 باإلضافة إلى الحديث عن بعض أحكام الصالة يوم الجمعة.،وأنهم لن يتمنوا الموت أبداً بسبب ما قدمت أيديهم
 وقد ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول هذه اآليات في الجمعة. 
قائماً يوم الجمعة يخطب لما جاءت العير وكان الذي أتي بهذه العير دحية  �ول: في كونهم تركوا رسول هللا فالسبب األ 

 .الكلبي على ما ذكره اإلمام القرطبي
فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من ،أصاب أهل المدينة جوع وغالء سعر :الحسن وأبو مالكقال و:اإلمام الثعلبيقال  

خشوا أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي صلّى ّهللا ،فلّما رأوه قاموا إليه بالبقيع،ى ّهللا عليه وسلّم يخطب يوم الجمعةالشام والنبي صلّ 
و الّذي نفس محّمد بيده لو تتابعتم حتّى ال « ﴿:عليه السالم﴿رسول ّهللا قال فنزلت هذه اآلية ف،عليه وسلّم إّال رهط منهم أبو بكر وعمر

 » سال بكم الوادي نارايبقى أحد منكم ل
يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ثم أحد بني  صلى هللا عليه وسلمبينا رسول ّهللا  :المقاتالنقال  

ما وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إّال أتاه وكان يقّدم إذا قدم كل ،الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة بن عامر من الشام بتجارة
ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ،وهو مكان في سوق المدينة،فينزل عند أحجار الزيت،غيره أوبّر  أويحتاج إليه من دقيق 

فخرج النّاس ،قائما على المنبر يخطب صلى هللا عليه وسلم ورسول ّهللا ،فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم،فيخرج إليه الناس
» ال هؤالء لسّومت عليهم الحجارة من السماءلو« :صلى هللا عليه وسلمالنبي قال  إثنا عشر رجال وامرأة ففلم يبق في المسجد إّال 

 .وأنزل ّهللا سبحانه هذه اآلية
خرجوا إّال أحد عشر رجال  :ابن كيسانقال و،ابن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد إّال ثمانية رهطقال و 

﴿وامرأة
2557F

2558﴾. 

_______________ 
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)440( 
المؤلف قال و.لما رأوا بعض اللهو في األعراس ونحوها �: أنها نزلت عند انصرافهم عن رسول هللا السبب الثاني 

 وهللا تعالى أعلم..فكأنها نزلت في األمرين معاً هو المتجه واألصح ألن هللا تعالى ذكر اللهو والتجارة في اآلية
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وتركوه قائما يخطب يوم  �هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول هللا  ﴾لهوا انفضوا إليها  أووإذا رأوا تجارة  ﴿

تفرقوا عنك يا محمد وانصرقوا ،شيء من لهو الدنيا وزينتها أو،صفقة قادمة أو،إذا سمعوا بتجارة رابحة :والمعنى،الجمعة
 .مقصودألنها األهم ال ﴾انفضوا إليها  ﴿وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو ،إليها

  .أي وتركوا الرسول قائما على المنبر ﴾وتركوك قائما  ﴿
خير مما أصبتموه من اللهو ،إن ما عند هللا من الثواب والنعيم :أي قل لهم يا محمد ﴾قل ما عند هللا خير من اللهو ومن التجارة  ﴿

 .والتجارة
﴿استعينوا لنيل فضله وإنعامهوبه ،فاطلبوا منه الرزق،أي خير من رزق وأعطى ﴾وهللا خير الرازقين  ﴿

2558F

2559﴾. 
 انتهت سورة الجمعة

 
 ُسوَرةُ الُمنَافِقُونَ 

 
 

وَن َوهُم مُّ  ﴿ ۡوْا ُرُءوَسهُۡم َوَرأَۡيتَهُۡم يَُصدُّ ِ لَوَّ  ﴾  ٥ۡستَۡكبُِروَن َوإَِذا قِيَل لَهُۡم تََعالَۡوْا يَۡستَۡغفِۡر لَُكۡم َرُسوُل ٱلَّ
 

 اآلية. – ﴾يستغفر لكم  وإذا قيل لهم تعالوا ﴿ :قوله تعالى
فجعل يلوي ،فاستغفر لك �لو أتيت النبي :قيل لعبد هللا بن أبي:«قال أخرج ابن جرير عن قتادة  .1102

﴿﴾ـ  اآليةوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا  ﴿:رأسه فنزلت فيه
2559F

2560﴾«. 
 مثله. عن عكرمةوأخرج ابن المنذر .1103

 
 [تعليق]

الجميع، وسميت بهذا االسم ألن هللا تعالى فضح فيها المنافقين وأفعالهم وأقوالهم  سورة المنافقون سورة مدنية في قول 
 .لغزو بني المصطلق �وقد أنزلت هذه اآليات في ذهاب النبي .الخبيثة

لـ "المريسيع" من ناحية قال غزا بني المصطلق على ماء ي �اإلمام القرطبي وسبب نزول هذه اآليات أن النبي قال  
﴿الساحل"قديد" إلى 

2560F

2561﴾. 
أي للمنافقين والمراد عبد هللا بن أبي بن ﴾وإذا قيل لهم ﴿وذكر المؤلف رحمه هللا أثراً وشاهداً له في كون قوله تعالى  

 .﴾تعالوا يستغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ﴿سلول وأشباهه 
 وقد تقدم ذلك في سورة التوبة.،والمشركين عن أن يستغفر للمنافقين �وقد جاء نهي هللا لنبيه  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .هلموا إلى رسول هللا حتى يطلب لكم المغفرة من هللا :أي وإذا قيل لهؤالء المنافقين ﴾وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا  ﴿
 .أي حركوها وهزوها استهزاء واستكبارا ﴾لووا رءوسهم  ﴿
وجيء ،لهم �وهم متكبرون عن استغفار رسول هللا ،أي وتراهم يعرضون عما دعوا إليه ﴾م مستكبرون ورأيتهم يصدون وه ﴿

﴿ليدل على استمرارهم على اإلعراض والعناد ﴾يصدون  ﴿بصيغة المضارع 
2561F

2562﴾. 
  

ُ لَهُ  ﴿ ِسقِيَن َسَوٓاٌء َعلَۡيِهۡم أَۡستَۡغفَۡرَت لَهُۡم أَۡم لَۡم تَۡستَۡغفِۡر لَهُۡم لَن يَۡغفَِر ٱلَّ َ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلفَٰ  ﴾ ٦ۡمو إِنَّ ٱلَّ
   

 اآلية. – ﴾سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم  ﴿ :قوله تعالى
ال تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة  أواستغفر لهم  ﴿:لما نزلت :«قال  عن عروةوأخرج  [ك] .1104

 أوسواء عليهم استغفرت لهم  ﴿:فأنزل هللا .»على السبعين ألزيدن :«  �النبي قال  ﴿فلن يغفر هللا لهم 
﴿﴾ـ اآليةلم تستغفر لهم 

2562F

2563﴾«. 
﴿عن مجاهد وأخرج  [ك] .1105

2563F

2564﴾. 

_______________ 
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﴿وقتادة  .1106
2564F

 .مثله  ﴾2565
 وأنا أسمع �النبي قال لما نزلت آية براءة  «: قالعباس  عن ابنوأخرج من طريق العوفي  [ك] .1107

﴿فنزلت  » بعين مرة لعل هللا أن يغفر لهم أني قد رخص لي فيهم فوهللا ألستغفرن أكثر من س :«
2565F

2566﴾.  
 

 [تعليق]
وهذه اآليات ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار وكلها تدل على أن اآلية نزلت في عبد هللا بن أبي بن سلول والمنافقين 

من حرصه  �وأن النبي ﴾ لهمإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر هللا ﴿وقد ذكرنا سبب نزول قول هللا تعالى ،نزلت بعد سورة التوبة
 على هدايه هؤالء زاد على السبعين.

 ،�جاء ابنه عبد هللا بن عبد هللا إلى رسول هللا -هو ابن أبي -لما توفي عبد هللا : قالوفي صحيح البخاري عن ابن عمر  
ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب  � فسأله أن يعطيه قميصه يَُكفِّن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسوُل هللا

اْستَْغفِْر  ﴿: قال"إنما خيرني هللا ف :�رسول هللا قال يا رسول هللا، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! ف: قالف �رسول هللا 
ُ  أولَهُْم  ةً فَلَْن يَْغفَِر هللاَّ رسوُل ﴿فصلى عليه : قالإنه منافق! : قال .”وسأزيده على السبعين﴾ لَهُمْ ال تَْستَْغفِْر لَهُْم إِْن تَْستَْغفِْر لَهُْم َسْبِعيَن َمرَّ
﴿﴾ َوال تَُصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َماَت أَبًَدا َوال تَقُْم َعلَى قَْبِرِه  ﴿فأنزل هللا، عز وجل، آية:  ﴾  �هللا 

2566F

2567﴾. 
 لنفاق.فنزلت هذه اآليات في النهي عن االستغفار لهم مطلقاً نعوذ بال من ا 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
لفسقهم وخروجهم ،فإنه ال ينفع استغفارك لهم شيئا،أي يتساوى األمر بالنسبة لهم ﴾لم تستغفر لهم  أم سواء عليهم أستغفرت لهم  ﴿

ق فهم ال يؤمنون لسب،واآلية للتيئيس من إيمانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء :الصاويقال ،عن طاعة هللا ورسوله
 .الشقاوة لهم

  :ثم علله بقوله،وإصرارهم على العصيان،أي لن يصفح هللا عنهم لرسوخهم في الكفر ﴾لن يغفر هللا لهم  ﴿
﴿من كان فاسقا خارجا عن طاعة الرحمن،أي ال يوفق لإليمان ﴾إن هللا ال يهدي القوم الفاسقين  ﴿

2567F

2568﴾. 
 

َجۡعنَآ إِلَى ٱۡلَمِدينَِة لَ  ﴿ فِقِيَن َال يَقُولُوَن لَئِن رَّ ِكنَّ ٱۡلُمنَٰ ةُ َولَِرُسولِهِۦ َولِۡلُمۡؤِمنِيَن َولَٰ ِ ٱۡلِعزَّ  يُۡخِرَجنَّ ٱۡألََعزُّ ِمۡنهَا ٱۡألََذلَّو َوِلَّ
 ﴾  ۸يَۡعلَُموَن 

 
 اآلية. – ﴾يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ﴿ :قوله تعالى

 ىال تنفقوا عل :أبي يقول ألصحابه سمعت عبد هللا  بن:«قال بن أرقم  عن زيدأخرج البخاري وغيره  .1108
فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل، فذكرت ذلك  من عند رسول هللا حتى ينفضوا

إلى عبد هللا  بن أبي  �فأرسل رسول هللا ،فحدثته �فدعاني النبي ،�فذكر ذلك عمي للنبي ،لعمي
قال فجلست في البيت ف،م يصبني قط مثلهفأصابني شيء ل،فكذبني وصدقه قالواوأصحابه فحلفوا ما 

فبعث إلي رسول  ﴾إذا جاءك المنافقون  ﴿:ومقتك، فأنزل هللا �ما أردت إال أن أكذبك رسول هللا  :عمي
﴿إن هللا قد صدقك: «قال فقرأها ثم  �هللا 

2568F

وفي بعضها أن ذلك في غزوة  عن زيدله طرق كثيرة  .»﴾2569
 تبوك وأن نزول السورة ليال. 

 
 [تعليق]

وهو كذلك يدل على أن اآلية نزلت في ابن أبي المنافق وفي ،ذكر المؤلف رحمه هللا هذا اآلثر في سبب نزول هذه اآلية 
 فظائع قوله وعمله ونفاقه.

 وقد أخرج اإلمام الثعلبي هذه القصة بسياق يحسن بنا أن نذكره للفائدة. 
ّهللا عليه وسلّم بلغه أّن بني المصطلق يجتمعون لحربه  ذكره أهل التفسير وأصحاب السير أّن رسول ّهللا صلّى: قال 

 صلى هللا عليه وسلمفلّما سمع بهم رسول ّهللا ،وقائدهم الحرث بن أبي ضراب أبو جويرية زوج رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم
زاحف النّاس واقتتلوا فهزم ّهللا بني فت،المريسيع من ناحية قدموا إلى الساحل :لهقال خرج إليهم حتّى لقيهم على ماء من مياههم ي

وقد أصيب رجل من ،المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليه
وهو أصابه رجل من األنصار من رهط عبادة بن الصامت ،هشام بن صبابة :لهقال المسلمين من بني كليب بن عوف بن عامر ي

 يرى أنّه من العدو فقتله خطأ.
جهجاه بن سعيد  :لهقال فبينا النّاس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني عمار ي 
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يا معشر  :يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتال فصرخ الجهني

عبد ّهللا قال و،له جعال وكان فقيراقال فأعان جهجاه الغفاري رجل من المهاجرين ي،يا معشر المهاجرين :الغفاريوصرخ ،األنصار
والّذي يحلف به ألذرنّك  :عبد ّهللا قال ف،وما يمنعني أن أفعل ذلك؟ فاشتّد لسان جعال على عبد ّهللا : قالوإنّك لهناك؟ ف :بن أبي الجعال
ابن أبي افعلوا قد نافرونا قال و، بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غالما حديث الّسنوغضب عبد ّهللا ،وبهمك عن هذا

أما وّهللا لَئِْن َرَجْعنا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنهَا ،سّمن كلبك يأكلك :القائلقال وهللا ما مثلنا ومثلهم إّال كما ،وكاثرونا في بالدنا
 لَّ يعني باألعّز نفسه وباألذّل رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم.اْألَذَ 

أما وّهللا لو أمسكتم ،هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بالدكم وقاسمتموهم أموالكم: قالثّم أقبل على من حضر من قومه ف 
وا بعشائرهم ومواليهم فال تنفقوا عليهم حتّى وألوشكوا أن يتحولوا عن بالدكم فيلحق،عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم

وّهللا ،ومحّمد في عّز من الرحمن وموّدة من المسلمين،أنت وّهللا الذليل المبغض في قومك :زيد بن أرقمقال ف،ينفّضوا من حول محّمد
 ال أحبّك بعد كالمك هذا.

 صلّى ّهللا عليه وسلّم وذلك بعد فراغه من الغزو فمشى زيد بن أرقم إلى رسول ّهللا ،اسكت فإنّما كنت ألعب :عبد ّهللا قال ف 
أّما إذا جاء : قالإذا توعد أن خّل عنه يدخل. ف: قالدعني أضرب عنقه يا رسول ّهللا ف: قالفأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب ف

 فعمر يرحل ولم يلبث إّال أياما وألنك حسبتني أشتكي ومات. صلى هللا عليه وسلمأمر النبي 
فاذهب إلى رسول ّهللا ،يا أبا حباب إنّه قد نزلت أي شداد :فلّما نزلت هذه اآلية وبان كذب عبد ّهللا بن أبي قيل له: واقال 

فما بقي إّال أن أسجد ،وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت،أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت: قاليستغفر لك فلّوى رأسه ثم 
ِ وَ ﴿فأنزل ّهللا سبحانه ،لمحّمد ِ ﴿إلى قوله ﴾إِذا قِيَل لَهُْم تَعالَْوا يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل هللاَّ هُُم الَِّذيَن يَقُولُوَن ال تُْنفِقُوا َعلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ

ِ َخزائُِن السَّماواِت َواْألَْرضِ  وا َوِلَّ ﴿أن يمنعه شيئا إّال بمشيئتهوال ،فال يعذر أحد أن يعطي هنا شيئا إّال بأذنه ﴾َحتَّى يَْنفَضُّ
2569F

2570﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .وعدنا إلى بلدنا المدينة المنورة -غزوة بني المصطلق  -أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة  ﴾يقولون لئن رجعنا إلى المدينة  ﴿
وعنى باألعز نفسه ،المنافقينوالقائل هو " ابن سلول " رأس ،أي لنخرجن منها محمدا وصحبه ﴾ليخرجن األعز منها األذل  ﴿

 .وباألذل رسول هللا،وأتباعه
والصيغة تفيد ،ال لغيرهم،ولمن أعزه وأيده من رسوله والمؤمنين،أي ل جل وعال القوة والغلبة ﴾ول العزة ولرسوله وللمؤمنين  ﴿

 .عة ل ولرسوله وللمؤمنينفبين هللا أن العزة والمن،توهموا أن العزة بكثرة األموال واألتباع :القرطبيقال ،الحصر
﴿ال يعلمون أن العزة والغلبة ألوليائه دون أعدائه،أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم ﴾ولكن المنافقين ال يعلمون  ﴿

2570F

2571﴾. 
 انتهت سورة النافقون

 
 ُسوَرةُ التََّغابُنِ 

 
 
 

ِجُكۡم َوأَوۡ  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إِنَّ ِمۡن أَۡزَوٰ َ َغفُوٞر يَٰ ا لَُّكۡم فَٱۡحَذُروهُۡمو َوإِن تَۡعفُوْا َوتَۡصفَُحوْا َوتَۡغفُِروْا فَإِنَّ ٱلَّ ِدُكۡم َعُدّوٗ لَٰ
ِحيٌم   ﴾ ۱٤رَّ
 

 اآلية. – ﴾يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم  ﴿ :قوله تعالى
إن من أزواجكم وأوالدكم  ﴿:ذه اآلية نزلت ه :« قالعباس  عن ابنأخرج الترمذي والحاكم وصححاه  .1109

في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم يأتوا المدينة،  ﴿عدوا لكم فاحذروهم 
وإن تعفوا  ﴿:فأنزل هللا،فهموا أن يعاقبوهم،رأو الناس قد فقهوا �فلما قدموا على رسول هللا 

﴿﴾ـ اآليةوتصفحوا
2571F

2572﴾«. 
يا  ﴿:نزلت سورة التغابن كلها بمكة إال هؤالء اآليات :« قالبن يسار  ءعن عطاوأخرج ابن جرير  .1110

فكان إذا أراد ،كان ذا أهل وولد،نزلت في عوف بن مالك األشجعي ﴾أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وبقية اآليات إلى آخر ،فنزلت هذه اآلية،إلى من تََدْعنَا فيرق ويقيم: قالواالغزو بكوا إليه ووقفوه ف

﴿سورة بالمدنيةال
2572F

2573﴾«. 
 

 [تعليق]
هي مكية ومدنية. وهي ثماني عشرة  :الكلبيقال مكية. و :الضحاكقال سورة التغابن مدنية في قول األكثرين. و 
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)443( 

 

﴿آية
2573F

2574﴾ . 
وفي األثر الثاني الذي ذكره المؤلف دليل على أن السورة من السورة ،وجو السورة هو من أجواء السور المكية 

 ها المكي ومنها المدني.فمن،المختلطة اآليات
وذكر المؤلف رحمه هللا أثرين وهما في معناهما إجماالً يرشدان إلى أن األزواج واألوالد عدو إذا كان حبهم يقود المرئ  

 للتخلي عن عقيدته وطاعته. 
 فكان الرجل إذا أراد الهجرة بكي أبناؤه وأزواجه فيترك الهجرة من أجلهم. 

 .عندما يريد الغزو في سبيل هللا فيبكي أبناؤه فيثبطه ذلك عن الغزو والثاني يدل على أنها نزلت
وفي سبب نزولها سبب ثالث ذكره اإلمام ابن الجوزي أنها في الرجل كان يريد أن يسلم فيمنعه أبناؤه وأزواجه من  

 .اإلسالم
. وخصوص السبب ال يمنع عموم واآلية عامة في كل معصية يرتكبها اإلنسان بسبب األهل والولد :اإلمام القرطبيقال  

﴿الحكم
2574F

2575﴾. 
فكم من ،فإن معناها عام فال ينبغي لألنسان أن يطيع رعونة أبناءه وأزواجه في معصية هللا تعالىقال قلت: والحق ما  

 .طاعة تركت بسبب األبناء واألزواج
 

 [تفسير مختصر لآلية]
أي يا معشر المؤمنين إن بعض الزوجات واألوالد أعداء  ﴾ذروهم يا أيها الذين آمنوا أن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاح ﴿

 .فاحذروا أن تستجببوا لهم وتطيعوهم،ويثبطونكم عن طاعة هللا،يصدونكم عن سبيل هللا،لكم
 .وغفرتم لهم زالتهم،وصفحتم عما صدر منهم،أي وإن عفوتم عنهم في تثبيطكم عن الخير ﴾وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا  ﴿
﴿يعاملكم بمثل ما عاملتم،عظيم الرحمة،أي فإن هللا واسع غلمغفرة ﴾ غفور رحيم فإن هللا ﴿

2575F

2576﴾. 
 

َنفُِسُكۡمۗ َوَمن يُوَق  ﴿ َ َما ٱۡستَطَۡعتُۡم َوٱۡسَمُعوْا َوأَِطيُعوْا َوأَنفِقُوْا َخۡيٗرا ألِّ  فَٱتَّقُوْا ٱلَّ
ٓئَِك هُُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن   ﴾  ۱٦ُشحَّ نَۡفِسهِۦ فَأُْولَٰ

 
 اآلية. – ﴾فاتقوا هللا ما استطعتم  ﴿ :ه تعالىقول

اتقوا هللا حق تقاته اشتد على القوم  ﴿:لما نزلت :«قال بن جبير  عن سعيدوأخرج ابن أبي حاتم  .1111
ما  فاتقوا هللا ﴿:فأنزل هللا تخفيفاً على المسلمين،وتقرحت جباههم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم

﴿استطعتم اآلية
2576F

2577﴾«.  
 

 [تعليق]
وهو يدل على أن هذه اآلية ﴾فاتقوا هللا ما استتطعتم ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر الوحيد في سبب نزول قوله تعالى  

 .﴾ فاتقوا هللا حق تقاته ﴿ناسخة لقول هللا عز وجل 
 للفائدة.قاله ر ما أن اآلية محكمة وأنا أذكقال وقول من ،أنها ناسخةقال قلت: ذكر اإلمام القرطبي الخالف فذكر قول من  
َ َحقَّ تُقَاتِهِ ﴿ :ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه اآلية ناسخة لقوله تعالى :رحمه هللاقال   منهم قتادة  ﴾ اتَّقُوا هللاَّ

ابن زيد في قوله قال : قالأخبرنا ابن وهب قال وحدثني يونس بن عبداألعلى  :والربيع بن أنس والسدي وابن زيد. ذكر الطبري
َ َحقَّ تُقَاتِهِ ﴿ :تعالى فلما عرف هللا أنه قد اشتد  ؟يبلغه أوومن يعرف قدر هذا : قالوا،جاء أمر شديد: قال ﴾ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ َما اْستَطَْعتُمْ ﴿: قالذلك عليهم نسخها عنهم وجاء بهذه اآلية األخرى ف  :ابن عباسقال ال نسخ فيها. وهي محكمة  :وقيل.﴾فَاتَّقُوا هللاَّ
َ َحقَّ تُقَاتِهِ ﴿ :قوله تعالى ويقوموا ل بالقسط ،وال يأخذه في هللا لومة الئم،ولكن حق تقاته أن يجاهد ل حق جهاده،إنها لم تنسخ﴾اتَّقُوا هللاَّ

﴿ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم
2577F

2578﴾. 
 ت للتخفيف فالقول بأن اآلية منسوخة هو األرجح نظراً لعمومات الشريعة.قلت: علم من عموم شريعة اإلسالم أنها جاء 
. فأوجب الحو ]سورة آل عمران[ول على الناس حو البيت من استطاع إليه سبيال ﴿في قوله تعالى  :اإلمام ابن تيميةقال  

أحد على ترك الحو وهذا خالف المعلوم  على المستطيع فلو لم يستطع إال من حو لم يكن الحو قد وجب إال على من حو ولم يعاقب
. فأوجب التقوى بحسب االستطاعة فلو كان ]سورة التغابن[ ﴾فاتقوا هللا مااستطعتم﴿تعالى قال باالضطرار من دين اإلسالم وكذلك 

لوم باالضطرار من لم يتق هللا لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إال على من اتقى وال يعاقب من لم يتق وهذا خالف المع
﴿من دين اإلسالم

2578F

2579﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 )132/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2574( 
 )142/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2575( 
 )362/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2576( 
 وهو صدوق وكذلك عبد هللا بن لهيعة وهو مختلط. في إسناده عطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة 3358/10تفسير ابن أبي حاتم   )2577(
 )144/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2578( 
م). المحقق: د. محمد رشاد سالم الناشر: مؤسسة قرطبة،الطبعة ألولى  عدد 1328-1263هـ، 728-661بن تيمية (االمؤلف: شيخ اإلسالم ) 23/ 3منهاج السنة النبوية ()2579( 

 8األجزاء:
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هذا  :المفسرونقال ،وال تكلفوا أنفسكم ما ال تطيقون،أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة هللا جهدكم وطاقتكم ﴾فاتقوا هللا ما استطعتم  ﴿

ويدل عليه ،لمحظورات فالبد من اجتنابها بالكليةوأما في ا،يأتي اإلنسان منها بقدر طاقته،والمأمورات وفضائل األعمال،في النوافل
2579F﴿»وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: قالأنه ،�ما روي عن النبي 

2580﴾. 
 انتهت سورة التغابن

 
 

 ُسوَرةُ الطََّالقِ 
 
 

ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إَِذا طَلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِ  ﴿ َ َربَُّكۡمۖ َال تُۡخِرُجوهُنَّ ِمۢن بُيُوتِِهنَّ َوَال يَٰ ةَۖ َوٱتَّقُوْا ٱلَّ تِِهنَّ َوأَۡحُصوْا ٱۡلِعدَّ ِعدَّ
ِ فَقَۡد ظَ  ِو َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد ٱلَّ بَيِّنَٖةو َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱلَّ ِحَشٖة مُّ ٓ أَن يَۡأتِيَن بِفَٰ َ يُۡحِدُث  لََم نَۡفَسهُۥو َال يَۡخُرۡجَن إِالَّ تَۡدِري لََعلَّ ٱلَّ

لَِك أَۡمٗرا   ﴾  ۱بَۡعَد َذٰ
 

 .اآلية -﴾يا أيها النبي إذا طلقتم النساء  ﴿ :قوله تعالى
ثم نكح امرأة من ،ركانة أم طلق عبد يزيد أبو ركانة  «: قالعباس  عن ابنأخرج الحاكم  .1112

ي إال كما تغني عني هذه الشعرة يا رسول هللا ما يغني عن قالت:ف �فجاءت إلى رسول هللا ،مزينة
﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴿:فنزلت

2580F

2581﴾﴾«. 
 واٍه والخبر خطأ فإن عبد يزيد لم يدرك اإلسالم. :الذهبيقال    
فأنزل  فأتت أهلها،حفصة �طلق رسول هللا  «:قال عن أنسوأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة  .1113

﴿فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة ﴾إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي  ﴿:هللا
2581F

2582﴾«. 
﴿عن قتادةوأخرجه ابن جرير  .1114

2582F

 مرسال. ﴾2583
﴿سيرين مرسال  عن ابنوابن المنذر   .1115

2583F

2584﴾. 
بلغنا أنها : قال.اآلية     ﴾يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴿:في قوله عن مقاتلوأخرج ابن أبي حاتم   .1116

﴿ بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاصنزلت في عبد هللا
2584F

2585﴾«. 
 

 [تعليق]
 سورة الطالق مدنية في قول الجميع وقد تحدثت عن أمور الطالق والعدة وغير ذلك من األحكام. 
 ذكر المؤلف رحمه هللا ثالثة أسباب للنزول. 

 . �ي ركانه وعلل ذلك بأنه لم يدرك النبي فأما األول فقد ضعفه اإلمام الذهبي وهو في كونه نزلت في أب
 قلت: ولذلك أعرض أكثر أهل التفسير عن ذكر هذا السبب في أسباب نزول اآلية. 
عندما طلق حفصة فأمره هللا تعالى أن يراجعها ألنها صوامة قوامة وقد ذكر له عدة  �أنها في النبي  :والسبب الثاني 

 شواهد.
 .لحفصة أنه غضب عليها عندما تآمرت مع عائشة �ق النبي وقد ذكر أهل العلم أن سبب طال 
لما أسر إليها حديثا فأظهرته ،على حفصة �سبب نزول هذه اآلية غضب رسول هللا  :الكلبيقال و :اإلمام القرطبيقال  

﴿فنزلت اآلية،لعائشة فطلقها تطليقة
2585F

2586﴾. 
إال إنشاء التشريع فاآلية نزلت لبيان الحكم ،دةواألمر بالطالق للع،حفصه �قلت: وال يظهر عالقة بين طالق النبي  

 �فكأن النبي .فقد بين هللا تعالى حكم الطالق وأنه ينبغي أن يكون للعدة التي أمر هللا بها،لحفصه �عموماً ليس بالنظر لطالق النبي 
د أنت طلقت حفصة فهذا حكم الطالق يا محم : �هللا تعالى لنبيه قال ف،فأراد هللا تعالى أن يبين لنا بعض أحكام الطالق،طلق حفصة
 .من أحد من أمتك أن تتطلق النساء للعدة التي أمرت بها أوإذا وقع منك 

 السبب الثالث: أنها نزلت في عبد هللا بن عمرو وبعض الصحابه وذلك أنهم طلقوا النساء في الحيض. 
ى عمر النبي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فذكر ذلك فروى اإلمام ابن جرير وغيره عن ابن عمر "أنه طلق امرأته حائًضا، فأت 

ةُ الَّتِي أََمَر هللاُ أَْن قال له، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت طلقها،  النبّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: "فَِهَي اْلِعدَّ

_______________ 
 )362/ 3للصابونى ( صفوة التفاسير ـ)2580( 
)إس��ناده 14763ح( 339/7)س��نن البيهق��ي الكب��رى 11334ح( 390/6)مص��نف عب��د ال��رزاق 2196ح( 259/2)س��نن أب��ي داود 3717ح( 533/2المس��تدرك للح��اكم  )2581(

 ه. منقطع،وابن جريو مدلس عنعن في رواية الحاكم،وأيضا الراوي عنه محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع ضعيف،وأُبهم عند غير
وإسناده جيد رواه ابن أبي حاتم من طريق محمد ب�ن ث�واب الهب�اري ع�ن أس�باط ب�ن محم�د ع�ن س�عيد ع�ن قت�ادة ع�ن أنس،وه�و ل�يس ف�ي  3359/10تفسير ابن أبي حاتم   )2582(

 4ج:378النسخة إنما نقلته من تفسير ابن كثير  
 مرسل صحيح اإلسناد 132/28تفسير الطبري  )2583(
 مرسل. )2584(
 مرسل. 3359/10أبي حاتم   تفسير ابن )2585(
 )149/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2586( 
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﴿يُطَلََّق لَهَا النَِّساُء" ويقول: حين يطهرن
2586F

2587﴾. 
ل بعض الصحابة مثل ما فعل ابن عمر فنزلت اآلية آمره لهم بالطالق للعدة التي أمر هللا تعالى وهي أن تطلق قلت: ففع 

 المرأة في طهر لم يجامعها فيه.
له رسول ّهللا قال بلغ أبا موسى أّن النّبي صلّى ّهللا عليه وسلّم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال وأخرج اإلمام الثعلبي  

﴿طلّقوا المرأة في قبل عّدتها،وليس كذلك عّدة المسلمين،قد طلّقت،قد زوجت :يقول أحدكم« : عليه وسلّمصلّى ّهللا 
2587F

2588﴾«. 
قلت: ذهب بعض أهل العلم إلي ترجيح بعض هذه األسباب والذي يظهر وهللا أعلم أن هذه األسباب جميعاً داخلة في  

 لحوادث ثم نزلت اآلية مبينة حكم الطالق للعدة وهللا تعالى أعلم.عموم اآلية وأن اآلية تأخرت حتى وقع ما وقع من هذه ا
 

 [تفسير مختصر لآلية]
لرئيس القوم قال كما ي،تعظيما له �وخص هو بالنداء ،والحكم عام له وألمته �الخطاب للنبي  ﴾يا أيها النبى إذا طلقتم النساء  ﴿

خوطب بلفظ  �الخطاب للنبي  :القرطبيقال ،سبيل التكريم والتعظيم فهو نداء على،يا فالن افعلوا أي افعل أنت وقومك :وكبيرهم
 يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء :والمعنى،تعظيما وتفخيما ﴾طلقتم ﴿الجماعة 

ا من غير أي طاهر :مجاهدقال ،وال تطلقوهن في الحيض،وذلك في الطهر،أي فطلقوهن مستقبالت لعدتهن ﴾فطلقوهن لعدتهن  ﴿
وإنما نهي عن  :المفسرونقال  »ة التي أمر هللا تعالى أن يطلق لها النساءدفتلك الع،فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها« : �جماع لقوله 
بخالف ما إذا ،تجعله يتسرع في طالقها،وألن حالة الحيض منفرة للزوج،ة فتتضرردة وقت الحيض لئال تطول عليها العطالق المرأ

وفي ذلك ،ة من الحيض لوضع الحملدفتنتقل الع،لئال يحصل من ذلك الوطء حمل،وكونه لم يجامعها في ذلك الطهر،كانت طاهرا
 .ضرر ظاهر

 .أي اضبطوها وأكملوها ثالثة أقراء كاملة لئال تختلط األنساب ﴾وأحصوا العدة  ﴿
 .هيهبامتثال أوامره واجتناب نوا،أي خافوا هللا رب العالمين ﴾واتقوا هللا ربكم  ﴿
 .إلى أن تنقضى عدتهن،بعد فراقكم لهن،أي ال تخرجوهن من مساكنهن ﴾ال تخرجوهن من بيوتهن  ﴿
إال إذا قارفت المطلقة عمال ،أي وال يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن ﴾وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة  ﴿

وروي عن ابن ،هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمةتفسير الفاحشة بالزنى  ﴿فتخرج إلقامة الحد عليها ،كالزنى،قبيحا
نهى هللا سبحانه وتعالى أن  :في التسهيلقال  ﴾عباس ايضا أنه البذاء باللسان على األحماء وهو قول أبي بن كعب وهو األظهر 

وال ،لها المبيت خارجا عن بيتهافال يجوز ،ونهاها هي أن تخرج باختيارها،يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه
 :واختلف في الفاحشة التى تبيح خروج المعتدة فقيل،وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة،أن تغيب عنه نهارا إال لضرورة التصرف

ه ويؤيد،ويسقط حقها من السكنى،إنه سوء الكالم مع األصهار وبذاءة اللسان فتخرج :وقيل،إنها الزنى فتخرج إلقامة الحد عليها
 قراءة " إال أن يفحشن عليكم " 

 .أي وهذه األحكام هي شرائع هللا ومحارمه ﴾وتلك حدود هللا  ﴿
فقد ظلم نفسه بتعريضها ،وال يأتمر بها،ويتجاوزها إلى غيرها،أي ومن يخرج عن هذه األحكام ﴾ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه  ﴿

ومن يطلق ،وهذا تشديد فيمن يتعدى طالق السنة :الرازيقال جته إليه إمكان إرجاع زو،وأضر بها حيث فوت على نفسه،للعقاب
 .لغير العدة

فلعل هللا يقلب قلبه من  ؟ماذا يحدث هللا بعد ذلك الطالق من األمر،أي ال تعرف أيها السامع ﴾ال تدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا  ﴿
يريد الندم على  :ابن عباسقال بعدما كان كارها لها ،راغبا في زوجتهفيجعله ،ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها،بغضها إلى محبتها

﴿والمحبة لرجعتها في العدة،طالقها
2588F

2589﴾. 
 

ِو  أوۡ فَإَِذا بَلَۡغَن أََجلَهُنَّ فَأَۡمِسُكوهُنَّ بَِمۡعُروٍف  ﴿ َدةَ ِلَّ نُكۡم َوأَقِيُموْا ٱلشَّهَٰ  فَاِرقُوهُنَّ بَِمۡعُروٖف َوأَۡشِهُدوْا َذَوۡي َعۡدٖل مِّ
َ يَۡجَعل لَّهُۥ َمۡخَرٗجا  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِرو َوَمن يَتَِّق ٱلَّ لُِكۡم يُوَعظُ بِهِۦ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِٱلَّ  ﴾ ۲َذٰ

 
 .اآلية – ﴾فارقوهن  أوفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف  ﴿ :قوله تعالى

ـ في رجل من ﴾هللا  يجعل له مخرجاً ومن يتق  ﴿:نزلت هذه اآلية :« قال عن جابروأخرج الحاكم  .1117
فلم يلبث ،اتق هللا واصبر: قالف،فسأله �كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول هللا  أشجع

 .»ُكْلَها :«قال ف،فأخبره خبرها �فأتى رسول هللا ،إال يسيرا حتى جاء ابن له بغنم وكان العدو أصابوه
﴿فنزلت 

2589F

2590﴾.” 
 له شاهد. :قلت.رحديث منك:الذهبيقال 
﴿بن أبي الجعد عن سالموأخرج ابن جرير مثله  [ك] .1118

2590F

﴿والسدي  ﴾2591
2591F

 عوفا األشجعي :«وسمي الرجل  ﴾2592
«. 

_______________ 
 )435/ 23جامع البيان (تفسير الطبري) ()2587( 
 )333/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2588( 
 )365/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2589( 
 متروك الحديث.  )وقال: صحيح اإلسناد قلت في إسناده عبيد بن كثير3820ح( 534/2المستدرك للحاكم  )2590(
 مرسل ضعيف اإلسناد.  28/ 138تفسير الطبري  )2591(
 نفس المصدر مرسل وإسناده ليس بالقوي )2592(
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﴿وأخرج الحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود وسماه كذلك [ك] .1119

2592F

2593﴾. 
جاء عوف بن مالك  «: قالعباس  عن ابنصالح  عن أبيوأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي  .1120

آمرك وإياها أن  :«قال وجزعت أمه فما تأمرني؟  ف رسول هللا إن ابني أسره العدو يا: قالاألشجعي ف
فجعال يكثران منها، فتغفل عنه ،المرأة: نِْعَم ما أمركقالت ف ”.تستكثرا من قول ال حول وال قوة إال بال

 .»﴾2593F2594﴿ة﴾ـ اآليومن يتق هللا  يجعل له مخرجا  ﴿:فنزلت،العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه
﴿عباس عن ابن عن الضحاكوأخرجه الخطيب في تاريخه من طريق جويبر .1121

2594F

2595﴾    . 
﴿وأخرجه الثعلبي من وجه آخر ضعيف  ﴾ك﴿  .1122

2595F

2596﴾. 
﴿وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسال [ك] .1123

2596F

2597﴾ . 
 

 [تعليق]
ابنه عندما  ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار وكلها يشهد بعضها لبعض في كون اآلية نزلت في قصة عوف بن مالك مع 

 فنزلت اآلية آمره له ولغيره بتقوي هللا تعالى وأن من يتق هللا تعالى يجعل له مخرجاً من كل ضيق. �فشكا للنبي ،أسر العدو ابنه
"من أكثر من االستغفار جعل هللا له من كل هم  :رسول هللا صلى هللا عليه و سلمقال : قالوفي السنن عبد هللا بن عباس  

﴿يق مخرجاً ورزقه من حيث ال يحتسبفرجا ومن كل ض
2597F

2598﴾. 
عوف بن مالك أن يكثر من قول ال حول  �فاالستغفار والذكر عند نزول البالء سبب في تفريو الكربات لذلك أمر النبي  

 .وال قوة إال بال
 

 [تفسير مختصر لآلية]
يجعل له من كل هم فرجا ومن ،يقف عند حدودهأي ومن يراقب هللا و ﴾ومن يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب  ﴿

﴿ويرزقه من وجه ال يخطر بباله وال يعلمه،كل ضيق مخرجا
2598F

2599﴾ . 
 

﴿  
ٓ   ـٴِيَوٱلَّٰ

ٓ ثَةُ أَۡشهُٖر َوٱلَّٰ تُهُنَّ ثَلَٰ ُت ٱۡألَۡحَما ـٴِييَئِۡسَن ِمَن ٱۡلَمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبتُۡم فَِعدَّ ِل أََجلُهُنَّ أَن لَۡم يَِحۡضَنو َوأُْولَٰ
َ يَۡجَعل لَّهُۥ ِمۡن أَۡمِرهِۦ يُۡسٗرا   ﴾  ٤يََضۡعَن َحۡملَهُنَّو َوَمن يَتَِّق ٱلَّ

 
 .اآلية -﴾واالئي يئسن من المحيض من نسائكم  ﴿ :قوله تعالى

لما نزلت اآلية التي  :«قالوأخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب  .1124
الصغار والكبار ،قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: قالوا ة البقرة في ِعَدٍد من عدد النساءفي سور

﴿﴾ـ اآليةوالالئي يئسن من المحيض  ﴿:وأوالت األحمال فأنزلت 
2599F

2600﴾«. 
عنعدة التي ال تحيض فنزلت  �النبي  أن خالد بن عمرو بن الجموح سأل :«وأخرج مقاتل في تفسيره  .1125

﴿
2600F

2601﴾«. 
 

 [تعليق]
كر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول اآلية وكالهما يدالن على أن اآلية نزلت بسبب سؤال الصحابة عن عدة الصغيرة ذ 

فنزلت اآلية موضحة أن عدة تلك النساء المذكورات في اآلية ثالثة ،وذلك أنها لم تذكر في سورة البقرة،والكبيرة وأوالت الحمل
إنما تعتد باألشهر، وأن عدة ذات الحمل أن ،باألقراء كما هو الحال في المرأة ذات الحيض أشهر فال تعتد المرأة اليائسة والصغيرة

 تضع حملها.
 فقد نزلت اآلية بسبب سؤال الصحابة فأنزل هللا حكمها لمن نزل السؤال فيهم وفي غيرهم. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
إن شككتم وجهلتم كيف ،لكبر سنهن،للواتي انقطع حيضهنأي والنسوة ا ﴾والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  ﴿

 .فهذا حكمهن ؟عدتهن
 .كل شهر يقوم مقام حيضة،فعدة الواحدة منهن ثالثة أشهر أي ﴾فعدتهن ثالثة أشهر  ﴿

_______________ 
 )وقال:صحيح اإلسناد قلت هو كذلك ولكنه من رواية أبي عبيدة بن عبد هللا بن مسعود وروايته عن أبيه مرسلة. 1993ح( 727/1المستدرك للحاكم  )2593(
 شديد الضعف. )2594(
 إسناده جويبر ضعيف.في  )2595(
 ضعيف. )2596(
 مرسال. 3359/10تفسير ابن أبي حاتم   )2597(
 )560/ 1سنن أبي داود   ()2598( 
 )366/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2599( 
ر الح�ديث اب�ن أب�ي ح�اتم قلت:عمرو بن سالم لم يدرك أُبَي بن كعب،وقد ذك� 554/3) مصنف ابن أبي شيبة 3821ح( 534/2المستدرك للحاكم  141/28تفسير الطبري  )2600(

 في العلل وأعله بذلك
 مرسل. )2601(



)447( 

 

 .عدتهن ثالثة أشهر،أي وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن ﴾والالئي لم يحضن  ﴿
متوفى عنها  أو،سواء كانت مطلقة،والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل أي ﴾وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن  ﴿

﴿زوجها
2601F

2602﴾. 
 انتهت سورة الطالق

 
 

 يمِ ُسوَرةُ التَّحر
 
 

ِحيمٞ  ﴿ ُ َغفُوٞر رَّ ِجَكو َوٱلَّ ُ لََكۖ تَۡبتَِغي َمۡرَضاَت أَۡزَوٰ ُم َمآ أََحلَّ ٱلَّ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ  ﴾  ۱ يَٰ
 

 .﴾يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك  ﴿ :له تعالىقو
فلم تزل به ،كانت له أمة يطؤها �أن رسول هللا  :«أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس  .1126

﴿﴾ـ اآليةيا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا  لك  ﴿:فأنزل هللا،حفصة حتى جعلها على نفسه حراماً 
2602F

2603﴾«. 
 

 [تعليق]
وهي هنا تعالو قضايا وأحكامأ تتعلق " ببيت النبوة " ،من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعيةسورة التحريم  

المتمسكة ،والنموذج األكمل لألسرة السعيدة،وذلك في إطار تهيئة البيت المسلم،الطاهرات �وبأمهات المؤمنين أزواج رسول هللا 
﴿بآداب باإلسالم

2603F

2604﴾. 
أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية، وقد أن المؤلف اختصر األثر وأنا سأذكره كامالً للفائدة  وقد ذكر المؤلف رحمه هللا 

ولم يخل بيت النبوة من ذلك مما يدل على أن هذه طبيعة بشرية في  ،�وهو يعبر عن مؤامرة زوجية بين بعض أزواج النبي 
 النساء وغيرتهن حتى وإن كن أزواج األنبياء.

يا رسول  قالت:وكان رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم قّسم األيام بين نسائه فلّما كان يوم حفصة : قالوالبي: اإلمام الثعقال  
فلّما خرجت أرسل رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم إلى ،فأذن لها،فأذن لي أن أزوره وآتي،إّن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عنده،ّهللا 

فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا ،فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها -وكان قد أهداها المقوقس  -اهيم إبر أم جاريته مارية القبطية 
إنّما أذنت لي من أجل  قالت:ما يبكيك؟ : قالف،فخرج رسول ّهللا عليه السالم ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي،فحبست عند الباب

قال ما رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهّن؟ فأ،ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي،أدخلت أمتك بيتي،هذا
فال تخبري بهذا امرأة ،أليس هي جاريتي قد أحلّها ّهللا لي؟ اسكتي فهي حرام علّي ألتمس بذلك رضاك« :رسول ّهللا عليه السالم

 ».منهن هو عندك أمانة
أال أبشرك أّن رسول ّهللا  قالت:الذي بينها وبين عائشة ففلّما خرج رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم قرعت حفصة الجدار  

متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلّى ،فأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين،فقد أراحنا ّهللا منها،قد حّرم عليه أمته مارية
ُم ما أََحلَّ ﴿ يقربها فأنزل ّهللا فغضبت عائشة فلم تزل بنبي ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم حتى حلف أن ال،ّهللا عليه وسلّم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

ُ لَكَ   يعني العسل ومارية. ﴾هللاَّ
شريك فأبى النبي عليه السالم أن  أم لها قال وي،نزلت في المرأة التي َوهَبَْت نَْفَسها لِلنَّبِيِّ عليه والسالم :عكرمةقال و 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ تَْبتَِغي مَ ﴿يصلها ألجل امرأته  2604F﴿﴾ْرضاَت أَْزواِجَك َوهللاَّ

2605﴾. 
 حرم على نفسه العسل وهذه هي قصة العسل. �وقد ذكر العلماء سبباً آخر وهو أن النبي  
وكان ،وذلك أّن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم كان إذا صلّى الغداة دخل على نسائه امرأة امرأة.اإلمام الثعلبيقال  

وإّن عائشة ،فكان إذا دخل عليها رسول ّهللا صلّى ّهللا عليهو سلّم مسلّما حبسته وسقته منها،ت عمر عّكة عسلأهديت لحفصة بن
إذا دخل رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم على حفصة فادخلي  :حصن :لهاقال لجويرية عندها حبشية يقالت أنكرت احتباسه عندها ف

إذا دخل عليكّن  قالت:فغارت عائشة وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن و،ر وشأن العسلفأخبرتها الخب،عليها وانظري ماذا يصنع
 وكان رسول ّهللا يكرهه.،كريه الرائحة،وهو صمغ العرفط،إنّا نجد منّك ريح مغافير :رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم فقلن

 صلّى ّهللا عليه وسلّم ثم أنّي فرقت من عائشة فما أردت أن أقول ذلك لرسول ّهللا  قالت:،فدخل رسول ّهللا على سودة: قال 
 يا رسول ّهللا ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ :فقلت

ثّم دخل على عائشة فأخذت ،ثّم دخل رسول على امرأة امرأة وهّن يقولّن له ذلك». ولكن حفصة سقتني عسال،ال«: قالف 
 » ما شأنك؟« :وسلّم لها النبي صلّى ّهللا عليهقال بأنفها. ف

 ».ال بل سقتني حفصة عسال«: قالأكلتها يا رسول ّهللا؟ ،أجد ريح المغافير قالت: 
 فحّرمه على نفسه.» و ّهللا ال أطعمه أبدا« :لها صلّى ّهللا عليه وسلّمقال ف،حرست إذا نحلها العرفط قالت: 

_______________ 
 ) 366/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2602( 
) إس�ناده ص�حيح. ق�ال 14853ح(353/7)وقال :صحيح على شرط مسلم س�نن س�نن البيهق�ي الكب�رى 3824ح( 535/2) المستدرك للحاكم 3959ح( 17/7سنن النسائي  )2603(

 به.—م بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسأخبرني إبراهي اإلمام النسائي:
 )370/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2604( 
 )344/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2605( 



)448( 
 سلمة. أم ّهللا عليه وسلّم  إّن التي كانت تسقي رسول ّهللا صلّى :عطاء بن أبي مسلمقال و 
سمعت عائشة زوج النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم ورضي عنها تخبر أّن رسول ّهللا كان : قالوبإسناده عن  عبيد بن عمير  

 :فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبي صلّى ّهللا عليه وسلّم فلنقل قالت:،يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسال
». ولن أعود له،ال بل شربت عسال عند زينب بنت جحش«: قالف،له ذلكقالت ف،فدخل على إحداهما،أجد منك ريح مغافيرإني 

مُ ﴿فنزلت  ﴿.. اآليات.﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ
2605F

2606﴾. 
شريك فأبى النبي  أم لها ال قوي،نزلت في المرأة التي َوهَبَْت نَْفَسها لِلنَّبِيِّ عليه والسالم :عكرمةقال و.وفيها سبب آخر 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ ﴿عليه السالم أن يصلها ألجل امرأته  2606F﴿﴾تَْبتَِغي َمْرضاَت أَْزواِجَك َوهللاَّ

2607﴾. 
فعاتبه هللا تبارك وتعالي بأفضل عتاب من محب لحبيبه ،على نفسه الحالل �قلت: هذه اآلية نزلت في تحريم النبي  

على  �غير ذلك فهو عتاب من هللا تعالى لنبيه  أومارية  أوفسواء في ذلك حرم العسل ﴾النبييا أيها  ﴿وخاطبه بصيغة النبوة 
على أن تحريم مارية والعسل قد صح في أسباب نزول هذه اآلية فدل ذلك على ما ذكرناه وهللا تعالى ،تحريمه الحالل على نفسه

 أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
فلم يخاطبه ،والتنويه بمقامه الرفيع الشريف،شعر بالتوقير والتعظيم،الخطاب بلفظ النبوة ﴾ لك يا أيها النبى لم تحرم ما أحل هللا ﴿

وذلك أعظم ،الرسالة أويا عيسى ابن مريم " وإنما خاطبه بلفظ النبوة ،يا نوح،بقوله " يا إبراهيم،كما خاطب سائر الرسل،باسمه العلم
المنبأ بواسطة ،يا أيها الموحى إليه من السماء :ومعنى اآلية،ضل األنبياء والمرسلينأف -صلوات هللا عليه  -دليل! وبرهان على أنه 

فقد عاتبه ،وفي افتتاح العتاب من حسن التلطف ما ال يخفى ؟لماذا تمنع نفسك مما أحل هللا لك من النساء،األمين جبريل عليه السالم
وأزواجك يسعين في ،ال تتعب نفسك في سبيل أزواجك :قولكأنه ي،والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه،على إتعاب نفسه

 .فأرح نفسك من هذا العناء،مرضاتك
يعنى تحريمه للجارية ابتغاء رضا  :في التسهيلقال  ؟أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل هللا لك﴾تبتغي مرضات أزواجك  ﴿

 .وإنما تركه لرائحته،فلم يقصد فيه رضا أزواجه وأما تحريم العسل،﴾تحريم الجارية﴿وهذا يدل على أنها نزلت في ،حفصة
وفي هذا ،وإنما عاتبك رحمة بك،حيث سامحك في امتناعك عن مارية،عظيم الرحمة،أي وهللا واسع المغفرة ﴾وهللا غفور رحيم  ﴿

مما كان له فيه أنس وامتناعه ،وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السالم على نفسه،إنما كان كرامة له،إشارة إلى أن عتابه فى ذلك
﴿ومتعة

2607F

2608﴾. 
 

ُ َمۡولَٰٮُكۡمۖ َوهَُو ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَحِكيُم  ﴿ نُِكۡمو َوٱلَّ ُ لَُكۡم تَِحلَّةَ أَۡيَمٰ  ﴾  ۲قَۡد فََرَض ٱلَّ
 

 .اآلية – ﴾قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم  ﴿ :قوله تعالى
ال  :« لحفصة �رسول هللا قال  :«قال وأخرج الضياء في المختارة من حديث ابن عمر عن عمر  .1127

قد فرض هللا لكم  ﴿:فأنزل هللا،أخبرت عائشة فلم يقربها حتى.»إبراهيم علي حرام أم تخبري أحداً أن 
﴿تحلة أيمانكم

2608F

2609﴾﴾«. 
بمارية سريته  �دخل رسول هللا  :«قال وأخرج الطبراني بسند ضعيف من حديث أبي هريرة  [ك] .1128

فإنها علي حرام : قال،رسول هللا في بيتي دون بيوت نسائكيا  قالت:ف،فجاءت فوجدتها معه،بيت حفصة
يا أيها النبي لم  ﴿:فأنزل هللا،فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتها،أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا علي

﴿ـ اآليات﴾تحرم 
2609F

2610﴾«. 
في  ﴾ـ اآليةيا أيها النبي لم تحرم  ﴿:نزلت«: قالعباس  عن ابنوأخرج البزار بسند صحيح   .1129

﴿سريته
2610F

2611﴾«. 
يشرب عند سودة  �كان رسول هللا  «قال: عباس  عن ابنوأخرج الطبراني بسند صحيح  .1130

أراه  :«قال ف،مثل ذلكقالت ثم دخل على حفصة ف،إني أجد منك ريحاً قالت:فدخل على عائشة ف،العسل
﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك ﴿:وهللا ال أشربه فنزلت،من شراب شربته عند سودة

2611F

2612﴾﴾«. 
﴿له شاهد في الصحيحينو   .1131

2612F

2613﴾ 

_______________ 
 )343/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2606( 
 )344/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2607( 
 
 )371/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2608( 
 )وفي إسناده من لم أجد له ترجمة. 189ح( 299/1األحاديث المختارة  )2609(
)بسياق أطول مم�ا ذك�ره المؤل�ف ف�ي إس�ناده موس�ى ب�ن جعفر،ذك�ره ال�ذهبي ف�ي مي�زان االعت�دال وق�ال: ال يع�رف وخب�ره س�اقط مي�زان 2316ح( 13/3المعجم األوسط  )2610(

 537/6االعتدال 
)ف��ي إس��ناده مس��لم ب��ن كيس��ان األع��ور ض��عيف،ولكن ع��زاه الهيثم��ي للب��زار كم��ا ع��زاه 14851ح( 352/7)س��نن البيهق��ي الكب��رى 11130ح( 86/11المعج��م الكبي��ر  )2611(

 المؤلف،وقال:إسناده رجال الصحيح غير بشر بن آدم األصغر وهو ثقة
ما في الصحيح من أن الذي شرب عندها العسل هي زين�ب بن�ت جحش،والخط�أ م�ن أب�ي ع�امر الخ�زاز ) إسناده حسن،ولكنه مخالف ل11226ح(117/11المعجم الكبير  )2612(

 فإنه كثير الخطأ كما وصفه الحافظ
)سنن أبي داود 4183ح( 489/9)صحيح ابن حبان 1474ح(2/ 1100)صحيح مسلم 4628ح( 1865/4يشير بذلك إلى قصة شربه العسل عند زينب  صحيح البخاري  )2613(

 



)449( 

 

﴿يحتمل أن تكون اآلية نزلت في السببين معا :الحافظ ابن حجرقال 
2613F

2614﴾. 
يا أيها النبي لم  ﴿:اآلية    عن هذهسلمة  أم سألت  :«قال هللا  بن رافع  عن عبدوأخرج ابن سعد  .1132

قالت ف،ن يحبهيلعق منها وكا �فكان النبي ،كان عندي عكة من عسل أبيض قالت: ﴾تحرم ما أحل هللا لك
﴿فنزلت هذه اآلية،فحرمها،نحلها يجرس عرفطاً  :له عائشة

2614F

2615﴾«. 
لما حلف أبو بكر أن ال ينفق على  :«قالت  عن عائشةوأخرج الحارث بن أسامة في مسنده  [ك] .1133

﴿غريب جداً في سبب نزولها.»فأنفق عليه ﴾قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم ﴿:أنزل هللا،مسطح
2615F

2616﴾. 
 ﴾يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك  ﴿:نزلت هذه اآلية :« قالعباس  عن ابنتم وأخرج ابن أبي حا  .1134

 غريب أيضاً وسنده ضعيف  .»﴾2616F2617﴿ �للنبي  في المرأة التي وهبت نفسها
 [تعليق]

 ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية. 
فأكتفي بما ذكره المؤلف  ﴾ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك ﴿ وقد ذكرنا سبب نزول اآلثار المتعلقة بقوله تعالى 

 .﴾قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم ﴿رحمه هللا في قوله تعالى 
قد  ﴿عندما حرم هللا على نفسه الحالل فنزلت اآلية  �فقد ذكر فيها سببين في نزولها فاألول منهما هو أصحها أن النبي  

 .ففرض عليه الحنث في اليمين﴾كمفرض هللا لكم تحلة أيمان
إن -"إني وهللا  :�رسول هللا قال : قالوفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه  

﴿ال أحلف على يمين فأرى غيرها خيًرا منها إال أتيت الذي هو خير وتحللتها"-شاء هللا 
2617F

2618﴾. 
وفي هذه المسأله تفصيل محله كتب ،ث في اليمين إذا كان غيرها خير منهاففرض هللا تعالى على نبيه وعلى أمته الحن 

 الفقه.
أنها نزلت في أبي بكر الصديق عندما حلف ال ينفق على مسطح عندما خاض مع ،وأما السبب الثاني في نزول هذه اآلية 

 .وقد تقدمت قصته في سورة النور. وهذا السبب استغربه المؤلف رحمه هللا،أهل اإلفك
وال يأتل أولوا الفضل منكم  ﴿وهو محتمل ال سيما وقد حلف أبو بكر أن ال ينفق على مسطح فنزلت فيه آية النور  :قلت 

 قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم. فيحتمل أن تكون نزلت في األمرين وهللا تعالى أعلم. وآية التحريم ﴾والسعة أن يؤتوا أولي القربي
كان قوم حلفوا على تحريم : قالوأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: كتابه في التفسير  وقد ذكر المؤلف رحمه هللا في 

البقرة اآلية [ ﴾أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴿اله قال ف،أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبر: قالواالحالل ف
 ]2 – 1التحريم اآليتان [ ﴾قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم،ّي لم تحرم ما أحل هللا لكيا أيها النَّبِ ﴿ولم يجعل لها كفارة فأنزل هللا  ]224

م فأمر النَّبِّي عليه السالم بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرمها على نفسه أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته ث
﴿﴾ ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم﴿أنزل هللا 

2618F

2619﴾. 
دل على ذلك ،على نفسه الجارية والعسل �أرجح ما قيل في سبب نزول هذه اآلية أنها نزلت في تحريم النبي  :قلت 

 سياق اآليات وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 الكفارة.ما تتحللون به من أيمانكم وذلك ب،أي قد شرع هللا لكم يا معشر المؤمنين ﴾قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم  ﴿
 .أي وهللا وليكم وناصركم ﴾وهللا موالكم  ﴿
﴿إال بما تقتضيه الحكمة والمصلحة ،فال يأمر وال ينهى،الحكيم في صنعه،أي وهو العليم بخلقه ﴾وهو العليم الحكيم  ﴿

2619F

2620﴾. 
 

 
نُكنَّ  ﴿ ًجا َخۡيٗرا مِّ تٖ  َعَسٰى َربُّهُۥٓ إِن طَلَّقَُكنَّ أَن يُۡبِدلَهُۥٓ أَۡزَوٰ ٖت َوأَۡبَكاٗرا  ُمۡسلَِمٰ ٖت ثَيِّبَٰ ئَِحٰ ٓ ٖت َسٰ بَِدٰ ٍت َعٰ ٓئِبَٰ ٖت تَٰ نِتَٰ ٖت قَٰ ۡؤِمنَٰ  ﴾  ٥مُّ

 
 .﴾ـ اآليةعسى ربه إن طلقكن  ﴿:قوله تعالى   

 .تقدم سبب نزولها وهو  قول عمر في سورة البقرة 
 

 [تعليق]
ني بعض ما آذى به رسوَل هللا بلغ: قالأثر عمر الذي ذكره المؤلف رحمه هللا عن أنس عن عمر بن الخطاب  

 فنزلت هذه اآلية.،ليبدلنَّه هللا أزواجاً خيراً منكن أو،وهللا لتنتِهنَّ  :فقلت،فجعلت أَستقرئهن واحدةً واحدةً ،فدخلُت عليهنَّ ،نساؤه

___________________ 
 ) 25894ح(221/6)مسند أحمد   14857ح( 353/7)سنن البيهقي الكبرى 4737ح( 130/3) سنن النسائي الكبرى 3714ح(335/3

: أكلت مغافير وما قلن�اه م�ن أن ذكره�ا خط�أ م�ن ال�راوي ه�و أولي،وق�د   �هذا االحتمال بعيد بل خطأ ألن سودة من الالتي تواطأت معهن عائشة في قولهن لرسول هللا  )2614(
 الحافظ نفسه بما تقدم وهللا أعلم.  حكم عليه

 ضعيف اإلسناد 170/8الطبقات الكبرى البن سعد  )2615(
 )في إسناده عبد العزيز بن أبان متروك998ح(  913/2مسند الحارث ( زوائد الهيثمي)  )2616(
 في إسناده حفص بن عمر العدني الملقب بالفرخ ضعيف 3362/10تفسير ابن أبي حاتم   )2617(
 )197/ 9ري (صحيح البخا)2618( 
 )629/ 2الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ()2619( 
 )371/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2620( 



)450( 
منهن. وقد وأنهن إذا فعلن فسوف يبدل هللا نبيه بخير ،نزلت اآلية تحذيراً ألمهمات المؤمنين من التآمر على رسول هللا 

 ألزواجه وهللا تعالى الموفق. �تقدم حديث تخيير النبي 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .من هللا واجب أي حق واجب على هللا إن طلقكن رسوله ﴾عسى  ﴿ :المفسرونقال  ﴾عسى ربه أن طلقكن  ﴿
هذا وعد من  :القرطبيقال ضل منكن خيرا وأف،أي أن يعطيه عليه السالم بدلكن زوجات صالحات ﴾أن يبدله أزواجا خيرا منكن  ﴿

على أن رسوله لو ،ولكن أخبر عن قدرته،وهللا عالم بأنه ال يطلقهن،هللا تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساء خيرا منهن
 :سبحانهقال ف،ثم وصف تعالى هؤالء الزوجات اللواتي سيبدله بهن.تخويفا لهن.،ألبدله هللا خيرا منهن،طلقهن

 .أي خاضعات مستسلمات ألمر هللا تعالى وأمر رسوله ﴾سلمات م ﴿
 .أي مصدقات بال وبرسوله ﴾مؤمنات  ﴿
 .مواظبات على الطاعة،أي مطيعات لما يؤمرن به ﴾قانتات  ﴿
 .ال يصررن علئ معصية،أي تائبات من الذنوب ﴾تائبات  ﴿
 .تزجت بقلوبهن حتى صارت سجية لهنكأن العبادة ام،أي متعبدات ل تعالى يكثرن العبادة ﴾عابدات  ﴿
" سياحة هذه األمة  :أي صائمات واستدل بحديث ﴾ سائحات﴿ :ابن عباسقال  ﴿أي مسافرات مهاجرات إلى هللا ورسوله  ﴾سائحات  ﴿

ا الرأي ولعل هذ،أي لمهاجرون﴾التائبون العابدون السائحون﴿ :أي مهاجرات وتال قوله تعالى﴾سائحات﴿ :زيد بن أسلمقال الصيام " و
 .﴾وقد رجح ابن كثير الرأي األول وهللا أعلم ،لالعتبار األرضأرجح ألنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في 

فإن التنوع يبسط ،قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس :ابن كثيرقال ومنهن أبكارا ،أي منهن ثيبات ﴾ثيبات وأبكارا  ﴿
ألن الثيوبة والبكارة ال ،ولو سقطت ألختل المعنى،للتنويع والتقسيم ﴾ثيبات وأبكارا  ﴿العطف هنا وإنما دخلت واو ،النفس

﴿فتدبر سر القرآن ،يجتمعان
2620F

2621﴾. 
 انتهت سورة التحريم

 
 

 ُسوَرةُ القَلَمِ 
 
 

 ﴾  ۲َمآ أَنَت بِنِۡعَمِة َربَِّك بَِمۡجنُوٖن  ﴿
 

  ﴾ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴿ :قوله تعالى  
ما أنت  ﴿:فنزلت،ثم شيطانأنه مجنون  �كانوا يقولون للنبي  :«قال جريج  عن ابنابن المنذر أخرج .1135

﴿بنعمة ربك بمجنون
2621F

2622﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
من السور التي بدأت باألحرف المقطعة وهي سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. القلم  أو سورة ن  
أَْكبَُر لَْو َكانُوا ﴿ :مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى ﴾ َسنَِسُمهُ َعلَى اْلُخْرطُومِ ﴿ :تعالى من أولها إلى قوله :ابن عباس وقتادةقال و

الِِحينَ ﴿ :مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى ﴾ يَْكتُبُونَ ﴿ :مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله ﴾ يَْعلَُمونَ  قاله وما بقي مكي؛ ،مدني ﴾ ِمَن الصَّ
﴿الماوردي

2622F

2623﴾. 
 للسورة جو السور المكية. الجو العام 
وقد ثبت في القرآن في ،ولكن يشهد له الحال الً وهو وإن كان مرس،وقد ذكر المؤلف هذا األثر المرسل عن ابن جريو 

وقد تقدم ،مرة بأنه شاعر ومرة بأنه مجنون ومرة بأنه ساحر، فاألثر ال شك أنه صحيح المعنى �غير موضع اتهام الكفار للنبي 
 ية.نظائر لهذه اآل

 
 [تفسير مختصر لآلية]

فأنت بحمد ،كما يقول الجهلة المجرمون،أي لست يا محمد بفضل هللا وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون ﴾ما أنت بنعمة ربك بمجنون  ﴿
اعتراض  ﴾بنعمة ربك  ﴿وقوله ،هذا جواب القسم :ابن عطيةقال  ﴾يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون  ﴿ قالواال كما ،هللا عاقل

﴿فاضل –بحمد هللا  -أنت  :كما تقول لإلنسان
2623F

2624﴾. 
 

 ﴾ ٤َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم  ۳َوإِنَّ لََك َألَۡجًرا َغۡيَر َمۡمنُوٖن  ﴿
   

_______________ 
 )373/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2621( 
 مرسل. )2622(
 )223/ 18تفسير القرطبي ـ  ( )2623( 
 )385/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ( )2624( 



)451( 

 

  ﴾وإنك لعلى خلق عظيمن لك ألجراً غير ممنون إو ﴿ :قوله تعالى
ما كان أحد أحسن خلقاً من  :« قالت عن عائشةوأخرج أبو نعيم في الدالئل والواحدي بسند واٍه  .1136

وإنك لعلى  ﴿:فلذالك أنزل هللا ."لبيك" :قالما دعاه أحد من أصحابه وال من أهل بيته إال ،�رسول هللا 
﴿خلق عظيم

2624F

2625﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
 �لنبي ق الُ واآلية ثناء من هللا تعالى على خُ ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً ضعيف اإلسناد في سبب نزول هذه اآلية 

 .بأنه على خلق عظيم
﴿أحسن الناس خلقاً" �" كان رسول هللا : قالوفي صحيح اإلمام البخاري عن أنس بن مالك  

2625F

2626﴾. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
. يا له من .فقد جمع هللا فيك الفضائل والكماالت،وخلق فاضل كريم،لعلى أدب رفيع جم،أي وإنك يا محمد ﴾وإنك لعلى خلق عظيم  ﴿

وقد كان من  ﴾وإنك لعلى خلق عظيم  ﴿فرب العزة جل وعال يصف محمدا بهذا الوصف الجليل ،لم يدرك شأنه بشر،يمشرف عظ
وحسن المعاشرة ،والرحمة والشفقة،والتواضع والزهد،والصبر والشكر،وكثرة العبادة والسخاء،وشدة الحياء،العلم والحلم �خلقه 

 �" خدمت رسول هللا : قالاخرج الشيخان عن أنس رضي هللا عنه  ﴿ق المرضية واألخال،إلى غير ذلك من الخالل العلية،واألدب
وما ،أحسن الناس خلقا �وكان  ؟أال فعلته :وال لشىء لم أفعله ؟لم فعلته :لى لشيء فعلتهقال وال ،أف قط :ليقال عشر سنين فما 

"  �وال عطرا كان أطيب من عرق رسول هللا وال شممت مسكا ،�مسست خزا وال حريرا وال شيئا كان ألين من كف رسول هللا 
فهو نموذج ،تعني التأدب بآدابه ﴾كان خلقه القرآن ﴿ قالت:  �وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن خلقه ،أخرجه البخاري ومسلم
2626F﴿؟إذا هللا أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى :ولقد أحسن القائل ﴾تطبيقي للقرآن العظيم 

2627﴾. 
 

ِهيٍن  ﴿ ٖف مَّ آِءۢ بِنَِميٖم  ۱۰َوَال تُِطۡع ُكلَّ َحالَّ اٖز مَّشَّ نَّاٖع لِّۡلَخۡيِر ُمۡعتٍَد أَثِيٍم  ۱۱هَمَّ لَِك َزنِيٍم  ۱۲مَّ  ﴾   ۱۳ُعتُلِّۢ بَۡعَد َذٰ
 

 اآليات. – ﴾وال تطع كل حالف مهين  ﴿ :قوله تعالى
نزلت في األخنس : قال ﴾طع كل حالف مهينوال ت﴿ :«في قوله  عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .1137

﴿بن شريق
2627F

2628﴾«. 
﴿كلبي مثلهعن الوأخرج ابن المنذر  [ك] .1138

2628F

2629﴾. 
﴿نزلت في األسود بن عبد يغوث :« قال عن مجاهد وأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .1139

2629F

2630﴾.” 
وال تطع كل حالف مهين هماز  ﴿: �نزلت على النبي  :« قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  [ك] .1140

﴿فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة ﴾زنيم  ﴿:حتى نزل عليه بعد ذلك فلم نعرفه ﴾ مشاء بنميم
2630F

2631﴾«. 
 

 [تعليق]
 وفيها ثالث أسباب للنزول.،ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 
 أنها نزلت في األخنس بن شريق. :فاألول 
 أنها في األسود بن عبد يغوث  :والثاني 
ن كفار قريش له زنمة كزنمة الشاة.وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير " زنيم " فقيل والثالث أنها في رجل مبهم م 

﴿كزنمة الشاة أي: الهَنَةُ الُمَعلَّقةُ تحت َحنَِكها
2631F

2632﴾. 
 فهذا الرجل مبهم ولكنه معروف بهذه العالمة. 
مبهم في الرواية الذي ذكره وقد روى في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف أنه الوليد بن المغيرة وهو الرجل ال 

﴿المؤلف
2632F

 .. وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير﴾2633
قال وكان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم ؛ ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده.  :اإلمام القرطبيقال  

  :الشاعر
 .. بغي األم ذو حسب لئيم.زنيم ليس يعرف من أبوه

  :حسانقال و

_______________ 
 سناده الحسين بن علوان الكوفي ضعيف جدافي إ 371أسباب النزول للواحدي  )2625(
 )55/ 8صحيح البخاري ()2626( 
 )385/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2627( 
 مرسل. 3364/10تفسير ابن أبي حاتم   )2628(
 واهي  )2629(
 مرسل. 3364/10تفسير ابن أبي حاتم   )2630(
 صحيح اإلسناد 26/29تفسير الطبري  )2631(
هـ =  458  398لمؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده دار النشر  والدة  ووفاة (ا) 401/ 2المخصص ـ البن سيده ()2632( 

 5م الطبعة: األولى تحقيق: خليل إبراهم جفال عدد األجزاء/ 1996هـ 1417 بيروت  م): دار إحياء التراث العربي  1066  1007
 )12/ 10والبيان عن تفسير القرآن () الكشف 331/ 8زاد المسير ()2633( 



)452( 
﴿.. كما نيط خلف الراكب القدح الفرد.في آل هاشموأنت زنيم نيط 

2633F

2634﴾. 
 :فضيلة الشيخ محمد على الصابوني حفظه هللاقال و 

أي تبناه  -ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة ،نزلت في " الوليد بن المغيرة " فقد كان دعيا في قريش وليس منهم :المفسرونقال 
فالحق به عارا ال يفارقه ،ال نعلم أحدا وصفه هللا بهذه العيوب غير هذا :ن عباسابقال  -ونسبه لنفسه بعد أن كان ال يعرف له أب 

إن محمدا وصفني بتسع  :لهاقال مه فأاآلية لما نزلت جاء الوليد إلى  وروي أن،وإنما ذم بذلك ألن النطفة إذا خبثت خبث الولد،أبدا
باك كان أإن  :لهقالت ف،فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف ﴾زنيم ﴿يريد أنه ! أعرفها غير التاسع منها ،كلها ظاهرة فى،صفات
فلم يعرف أنه ابن زنا حتى ،فأنت ابن ذلك الراعي،فخفت على المال فمكنت راعيا من نفسي -أي ال يستطيع معاشرة النساء  -عنينا 

 نزلت اآلية.
فأمر هللا نبيه بأن ال .كانوا يعرفون بهاوالتي ،رجال من قريش وصف هللا حالهم بأقبح األوصاف أوفاآلية ذم لرجل  :قلت 

يطيع هؤالء الموصوفون بهذا الصفات ويحتمل أن تكون اآليات نزلت في عدة من الكفار اتفقوا في نفس الصفات التي ذكرها هللا 
 عنهم وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

 .الذي يكثر من الحلف مستهينا بعظمة هللا،باطلأي وال تطع يا محمد كثير الحلف بالحق وال ﴾وال تطع كل حالف  ﴿
 .أي فاجر حقير ﴾مهين  ﴿
 .أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب ﴾هماز  ﴿
 .»ال يدخل الجنة نمام « .وفي الحديث الصحيح،وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان،أي يمشي بالنميمة بين الناس ﴾مشاء بنميم  ﴿
 .يل ممسك عن اإلنفاق في سبيل هللاأي بخ ﴾مناع للخير  ﴿
بصيغة  ]مناع ،مشاء،هماز،حالف [وجاءت األوصاف ،كثير اآلثام واإلجرام،أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان ﴾معتد أثيم  ﴿

 .المبالغة للداللة على الكثرة
 .عديم الفهم،قاسي القلب،أي جاف غليط ﴾عتل  ﴿
 .التى تقدمتأي بعد تلك األوصاف الذميمة  ﴾بعد ذلك  ﴿
 نه لصيق دعى ليس له نسب صحيحأ،وهذه أشد معايبه وأقبحها،أي ابن زنا ﴾زنيم  ﴿
وكان ينبغي أن  ؟وزعم أنه أساطير األولين،قالفي القرآن ما قال كفر بال و،أي ألن كان ذا مال وبنين ﴾أن كان ذا مال وبنين  ﴿

ري وابن كثير هذا المعنى أن اآلية متعلقة بما بعدها أي ألنه ذو مال وبنين اختار الطب ﴿ال بالجحود والتكذيب ،يقابل النعمة بالشكر
واختار غيرهما أن اآلية متعلقة بما سبق أي ال تطعه بسبب كثرة ماله ،"يتكبر بماله وبنيه ويقول " إن القرآن خرافات وأباطيل

 .وولده
إنها خرافات وأباطيل  :مستهزئا ساخراقال ،لقرآن على ذلك الفاجرأي إذا قرئت آيات ا ﴾أساطير األولين قال إذا تتلى عليه آياتنا  ﴿

﴿تعالى ردا عليه متوعدا له بالعذابقال ،اختلقها محمد ونسبها إلى هللا،المتقدمين
2634F

2635﴾. 
  

َب ٱۡلَجنَِّة إِۡذ أَۡقَسُموْا لَيَۡصِرُمنَّهَا ُمۡصبِِحيَن  ﴿ هُۡم َكَما بَلَۡونَآ أَۡصَحٰ  ﴾  ۱۷إِنَّا بَلَۡونَٰ
 

 اآلية. – ﴾إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة  ﴿ :قوله تعالى
خذوهم أخذاً فاربطوهم في :يوم بدرقال أن أبا جهل  :«جريج  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  [ك] .1141

ـ يقول في قدرتهم عليهم كما ﴾إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة  ﴿:فنزلت،وال تقتلوا منهم أحداً  الحبال
﴿لجنة على الجنةاقتدر أصحاب ا

2635F

2636﴾«. 
 

 [تعليق]
وأكثر أهل التفسير ال يذكرونه ،معضل أوذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهو أثر مرسل  

 في تفاسيرهم.
 لي المشركين أي اختبرهم كما ابتلي أصحاب الجنة.ابت فال تعالى يخبر أنه 
 .هموأصحاب الجنة هؤالء ذكر المفسرون قصت 
قال بستان باليمن ي: قال ﴾ِنَّا بَلَْوناهُْم َكما بَلَْونا أَْصحاَب اْلَجنَّة﴿ِإ :اإلمام الثعلبي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالىقال  

فكان ،وكانت لرجل فمات فورثه بنين له،وكان غرسه قوم من أهل الصالة،يطأه أهل الطريق،لها القيروان دون صنعاء بفرسخين
فكل شيء يسقط على ،فإذا طرح من فوق المنجل أملى البساط،كين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم تجّدهيكون للمسا

فلما ،وإذا داسوا كان لهم كل شيء ينثر،فإذا حصدوا زروعهم فكل شيء تعّداه المنجل فهو للمساكين،البساط فهو أيضا للمساكين
وّهللا إّن المال لقليل وإّن العيال لكثير إنّما كان يفعل هذا األمر إذا كان كثيرا : لواقاف،مات األب ورثها هؤالء األخوة عن أبيهم

فتحالفوا بينهم يوما ليعدون عدوة قيل خروج الناس فليصر ،فأّما إذا قّل المال وكثر العيال فإنّا ال نستطيع أن نفعل هذا،والعيال قليال
وقد طاف عليها من ،فغدا القوم بسدف من الليل إلى جنّتهم ليصرموها فرأوها مسوّدة - لم يقولوا إن شاء ّهللا  -من نخلهم ولم يستثنوا 

_______________ 
 )234/ 18تفسير القرطبي ـ  ()2634( 
 )386/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2635( 
 معضل. 3365/10تفسير ابن أبي حاتم   )2636(



)453( 

 

ِريِم فذلك قوله تعالى لتجّديها ولتقطيع  ﴾لَيَْصِرُمنَّها،إِْذ أَْقَسُموا حلفوا﴿ :الليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها فَأَْصبََحْت َكالصَّ
فَطاَف َعلَْيها طائٌِف عذاب ِمْن َربَِّك وال ،ال يقولون إن شاء ّهللا  ﴾َوال يَْستَْثنُونَ ﴿،مساكينُمْصبِِحيَن إذ أصبحوا قبل أن يعلم ال،ثمرها

ِريِم كالليل المظلم ،يكون الطائف إّال بالليل وكان ذلك الطائف نارا أنزلت من السماء فأحرقتها. َوهُْم نائُِموَن فَأَْصبََحْت َكالصَّ
﴿األسود

2636F

2637﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
كما اختبرنا أصحاب البستان  �بدعوة رسول هللا ،أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع ﴾إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة  ﴿

كروا ربهم ويعطوا كما كلفنا أصحاب الجنة أن يش،وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم،المشتمل علي أنواع الثمار والفواكه
 .الفقراء حقوقهم

 .قبل أن يخرج إليهم المساكين،أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح ﴾ذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إ ﴿
 .كأنهم واثقون من األمر،حين حلفوا ﴾إن شاء هللا ﴿أي ولم يقولوا  ﴾وال يستثنون  ﴿
 :الكلبيقال ،ألنهم كانوا نياما،وهم في غفلة عما حدث،أي فطرقها طارق من عذاب هللا ﴾فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون  ﴿

 .أرسل هللا عليها نارا من السماء فاحترقت وهم نائمون
قد حرموا ،أصبحت كالرماد األسود :ابن عباسقال ،أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشيما يابسا ﴾فأصبحت كالصريم  ﴿

 .خير جنتهم بذنبهم
 .ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم،أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا ﴾فتنادوا مصبحين  ﴿
تريدون ،إن كنتم حاصدين للثمار،أي اذهبوا مبكرين إلى ثماركم وزروعكم وأعنابكم ﴾أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين  ﴿

 .قطعها
 :قائلين،وهم يخفون كالمهم خوفا من أن يشعر بهم المساكين،أي فانطلقوا نحو البستان ﴾فانطلقوا وهم يتخافتون  ﴿
 .وال تمكنوه من الدخول،أي ال تدخلوا في هذا اليوم أحدا من الفقراء إلى البستان ﴾أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين  ﴿
 ﴾على حرد ﴿ :ابن عباسقال ،يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم،أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم ﴾وغدوا على حرد قادرين  ﴿

وأولى  :الطبريقال  ﴿وقول ابن عباس أظهر ،على فاقة وحاجة :الحسنقال و،وغضب على حنق :السديقال و،على قدرة وقصد
وهو ترجيح لقول ابن عباس ،غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليه :معناهقال األقوال بالصواب قول من 

 م.وهللا أعل،وهو الذي اخترناه وهو األظهر
: قالوا،إلى السواد والظلمة،قد استحالت من النضارة والبهجة،أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقة ﴾ إنا لضالون قالوافلما رأوها  ﴿

واعتقدوا أنهم ،أنكروا أنها هي،كان قولهم ذلك في أول وصولهم إليها :أبو حيانقال ! لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا 
 .عند ذلك قالواا من عذاب هللا ما أذهب خيرها فوأنه أصابه،ثم وضح لهم أنها هي،أخطأوا الطريق

 حرمنا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا،بل نحن محرومون،أي لسنا مخطئين للطريق ﴾بل نحن محرومون  ﴿
هللا "   " إن شاء أوهال تسبحون هللا فتقولون " سبحان هللا "  :أعقلهم وأفضلهم رأياقال أي ﴾أوسطهم ألم أقل لكم لوال تسبحون قال  ﴿

المتثلوا ما أمر به من مواساة ،ولو ذكروا هللا وإحسانه إليهم،نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح :فى البحرقال ! 
أن القوم حين  :الرازيقال وعزموا على منع المساكين ابتالهم هللا و،فلما غفلوا عن ذكر هللا،واقتفوا سنة أبيهم في ذلك،المساكين
فلما رأوا حالة البستان ،توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب :األوسط لهمقال ،واغتروا بمالهم وقوتهم،على منع الزكاةعزموا 

 .فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة،ذكرهم بالكالم األول
بل نحن كنا الظالمين ألنفسنا في منعنا حق ،لتنزه هللا ربنا عن الظلم فيما فع :حينئذ قالواأي ف ﴾سبحان ربنا إنا كنا ظالمين  قالوا ﴿

 .المساكين
ويقول ،بل أنت :ويقول ذاك،أنت أشرت علينا بهذا الرأى :يقول هذا،أي يلوم بعضهم بعضا ﴾فأقبل بعضهم على بعض يتالومون  ﴿

 .فهذا هو التالوم،آنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في جمع المال :آخر
وعدم ،فقد كنا عاصين وباغين في منعنا الفقراء،يا هالكنا وتعاستنا إن لم يغفر لنا ربنا: قالواأي  ﴾غين يا ويلنا إنا كنا طا قالوا ﴿

 .والمراد أنهم استعظموا جرمهم :الرازيقال ،التوكل على هللا
 .بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا،أي لعل هللا يعطينا أفضل منها ﴾عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها  ﴿
ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع ،. ساق تعالى هذه القصة.طالبون إلحسانه وفضله،أي فنحن راجون لعفوه ﴾لى ربنا راغبون إنا إ ﴿

ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة ،فيهلك كل ماله مصحوبا بغضب هللا،وأنه يضن ببعض ماله في سبيل هللا،الزكاة إلى التلف
 .بقوله

ولعذاب اآلخرة ،أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش ﴾ة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب اآلخر ﴿
وحلفوا أال يرجعوا ،هذا مثل ألهل مكة حين خرجوا إلى بدر :ابن عباسقال ،لو كان عندهم فهم وعلم،أعظم وأشد من عذاب الدنيا

فقتلوا ،فأخلف هللا ظنهم،على رءوسهم -المغنيات  -ب القينات وتضر،ويشربوا الخمور،وأصحابه �حتى يقتلوا محمدا ،إلى مكة
﴿كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا ،وأسروا وانهزموا

2637F

2638﴾. 
 انتهت سورة القلم

 
 

 ُسوَرةُ الَحاقَّةِ 

_______________ 
 )16/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2637( 
 )388/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2638( 
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ِعيَٞة  ﴿  ﴾  ۱۲لِنَۡجَعلَهَا لَُكۡم تَۡذِكَرٗة َوتَِعيَهَآ أُُذٞن َوٰ

 
 .اآلية – ﴾علها لكم تذكرة وتعيهالنج ﴿ :قوله تعالى

إني  :«لعلي بن أبي طالب  �رسول هللا قال  :«أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي عن بريده  .1142
وتعيها أذن  ﴿:فنزلت هذه اآلية: قال .»وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعيأمرت أن أدنيك وال أقصيك 

﴿واعية
2638F

 .ال يصح  .»﴾﴾2639
 

 [تعليق]
 وما يعقب ذلك.،بعد الموت للمؤمن والكافر يكونوما  ،من السور المكية والتي اهتمت بذكر أمور الساعةسورة الحاقة  
 المؤلف وغير واحد من أهل التفسير.قال وقد ذكر المؤلف أثر ال يصح في سبب نزول هذه اآلية هكذا  
رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه قال  ﴾ِعيَها أُُذٌن واِعيَةٌ َوتَ ﴿حين نزلت هذه اآلية : قالعن عبد ّهللا بن الحسن :اإلمام الثعلبيقال  

﴿فما نسيت شيئا بعد وما كان لي أن أنساه :عليقال »  سألت ّهللا أن يجعلها أذنك يا عليّ « :وسلّم
2639F

2640﴾. 
فهي مدي وثناء على كل من كانت ،ما أخبر به عن ربه �قلت: اآلية عامة في على وغيره ممن وعي عن رسول هللا  

 وهللا تعالى أعلم..تههذه صف
 
 ﴾تفسير مختصر لآلية ﴿
القرطبي: والمقصود من قصص هذه األمم قال ،تنتفع بما تسمع،أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ ﴾وتعيها أذن واعية  ﴿

 ﴾ها اذن واعية وتعي ﴿ولهذا ختم اآلية بقوله ،�زجر هذه األمة عن االقتداء بهم في معصية الرسول ،وذكر ما حل بهم من العذاب
﴿وانتفعت بما سمعت من كتاب هللا عز وجل،الواعية هي التي عقلت عن هللا :قتادةقال 

2640F

2641﴾. 
 انتهت سورة الحاقة

 
 

 ُسوَرةُ الَمَعاِرجِ 
 
 

 ﴾  ۱َسأََل َسآئُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع  ﴿
 

 .﴾سأل سائل بعذاب واقع ﴿ :قوله تعالى
، هو النضير بن الحارث :قال سأل سائل﴾ ﴿:في قولهعباس  عن ابنأخرج النسائي وابن أبي حاتم  .1143

﴿اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء: قال
2641F

2642﴾. 
وقد ،نزلت بمكة في النضر بن الحارث :« قال ﴾سأل سائل﴿في قوله  عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  .1144

﴿ابه يوم بدراآلية،وكان عذ  ﴾اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ﴿:قال
2642F

2643﴾.” 
 

 [تعليق]
والثناء ،وهي كذلك تقص علينا أهوال يوم القيامة وما سيكون بعد البعث،سورة المعارج سورة مكية باتفاق أهل التفسير 

 على أهل الصالة والزكاة والعفة، كذلك تحدثت عن القبر والخروج منه ليوم الحشر نسأل هللا النجاة.
وكان النضر هو ،اآلية نزلت في النضر بن الحارث، وهذا هو الذي عليه الجمهور ذكر المؤلف أثرين يدالن على أن 

ذلك تكبراً عن قبول الحق الذي قال ف.ائتنا بعذاب أليم أوالقائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
 جاء من عند هللا تعالى.

 .وفي سبب نزولها غير ما ذكر المؤلف 
نادى بالناس ،لما كان رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلّم بغدير خم«: قالما أخرجه اإلمام الثعلبي بسند منقطع  :انيالث 

 .»من كنت مواله فعلّي مواله«: قالفأخذ بيد علّي رضي ّهللا عنه ف،فاجتمعوا

_______________ 
 وفي إسناده عبد هللا بن الزبير الزبيري والد أبي أحمد الزبيري ضعيف 373أسباب النزول للواحدي  56/29ير الطبري تفس 3369/10تفسير ابن أبي حاتم   )2639(
 )28/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2640( 
 )393/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2641( 
ابن جبير ولعه سقط من النسخة ابن عباس قال: صحيح على شرط الشيخين سنن النسائي )عن سعيد 3854ح( 545/2المستدرك للحاكم  3373/10تفسير ابن أبي حاتم   )2642(

ن ) إسناده صحيح. قال اإلمام النسائي: أنا بشر بن خالد ن�ا أب�و أس�امة ح�دثنا س�فيان ع�ن األعم�ش ع�ن المنه�ال ب�ن عم�رو ع�ن س�عيد ب�ن جبي�ر ع�ن ب�11620ح( 498/6الكبرى 
 به—عباس

 مرسل. 3373/10تفسير ابن أبي حاتم   )2643(



)455( 

 

ّهللا عليه وسلّم على ناقة له حتّى فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري فأتى رسول هللا صلّى ،فشاع ذلك وطار في البالد 
يا محمد أمرتنا عن هللا : قالثّم أتى النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم وهو في مأل من أصحابه ف،فنزل عن ناقته وأناخها وعقلها،أتى األبطح

وأمرتنا بالحّو ،نا بالزكاة فقبلناوأمرت،وأمرتنا أن نصلّي خمسا فقبلناه منك،أن نشهد أن ال إله إّال هللا وأنّك رسول هللا فقبلناه منك
من كنت مواله فعلي  :ثّم لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عّمك ففضلته علينا وقلت،وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا،فقبلنا
 من هللا تعالى؟ أم فهذا شيء منك ،مواله

اللهّم إن كان ما يقوله حقا :راحلته وهو يقولفولّى الحرث بن النعمان يريد » و الّذي ال إله إّال هو هذا من هللا«: قالف 
فما وصل إليها حتّى رماه هللا بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره ،اْئتِنا بَِعذاٍب أَلِيمٍ  أو،فَأَْمِطْر َعلَْينا ِحجاَرةً ِمَن السَّماءِ 

2643F﴿ ﴾دافِعٌ  َسأََل سائٌِل بَِعذاٍب واقٍِع لِْلكافِريَن لَْيَس لَهُ ﴿ :وأنزل هللا سبحانه،فقتله

2644﴾. 
 أنها نزلت في أبي جهل بن هشام. :والثالث 
 الربيع بن أنس هو أبو جهل.قال و: قالفذكر اإلمام ابن الجوزي في تفسيره  
 قلت: الراجح أنها نزلت في النضر بن الحارث على ما رجحه الجمهور ونقلناه قبل ذلك وهللا أعلم. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
﴿بنزول عذاب واقع ال محالة،أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه ﴾قع سأل سائل بعذاب وا ﴿

2644F

2645﴾ 
 

فِِريَن لَۡيَس لَهُۥ َدافِٞع  ﴿  ﴾  ۲لِّۡلَكٰ
 

 .﴾للكفرين ليس له دافع ﴿ :قوله تعالى
على من يقع  :الناسقال سأل سائل بعذاب واقع  ف ﴿:نزلت :« قال عن الحسنوأخرج ابن المنذر  [ك] .1145

﴿للكافرين ليس له دافع ﴿:فأنزل هللا ؟العذاب
2645F

2646﴾﴾«. 
 [تعليق]

فالعذاب واقع على الكافرين ليس له  .ذكر المؤلف رحمه هللا هذا األثر المرسل عن الحسن وهو استنباط من معنى اآلية 
 .دافع من هللا تعالى

 
 [تفسير مختصر لآلية]

 أي دعا بهذا العذاب على الكافرين ﴾للكافرين  ﴿
 أوفلن يرفع ،وإذا نزل العذاب،لم يطلبوه أوسواء طلبوه ،وهو نازل بهم ال محالة،اد له إذا أراد هللا وقوعهأي ال ر ﴾ليس له دافع  ﴿

﴿يدفع
2646F

2647﴾. 
 انتهت سورة المعارج

 
 

 ُسوَرةُ الِجنِّ 
 
 

َن ٱۡلِجنِّ فَقَالُٓوْا إِنَّا َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجبٗ  ﴿  ﴾  ۱ا قُۡل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ ٱۡستََمَع نَفَٞر مِّ
 

 اآلية  – ﴾قل أوحي إلي أنه استمع نفر ﴿ :قوله تعالى
على الجن وال  �ما قرأ رسول هللا  :« قالعباس  عن ابنأخرج البخاري والترمذي وغيرهما  [ك] .1146

ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ـ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر ،رآهم
ما هذا إال لشيء قد حدث فاضربوا مشارق : قالواب ـ فرجعوا إلى قومهم فالسماء وأرسلت عليهم الشه

فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول ،فانطلقوا،حدث الذي هذا ومغاربها فانظروا األرض
هذا وهللا  : قالوافلما سمعوا القرآن استمعوا له ف،وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر �هللا 

يا قومنا إنا سمعنا قرآنا : قالوال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فالذي حا
﴿قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن ﴿:فأنزل هللا على نبيه،عجبا

2647F

2648﴾﴾«. 

_______________ 
 )35/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2644( 
 )399/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2645( 
 مرسل. )2646(
 )399/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2647( 
 546/2)المس����تدرك للح����اكم 6526ح(459/14)ص����حيح اب����ن حب����ان 449ح(331/1) ص����حيح مس����لم  739ح(267/1ص����حيح البخ����اري  103/29تفس����ير الطب����ري  )2648(

) مسند أبي يعلى 2271ح( 1ج: 252)مسند أحمد 11624ح(  499/6)سنن النسائي الكبرى 2890ح( 194/2)سنن البيهقي الكبرى 3323ح( 526/5)سنن الترمذي 3857ح(
 )12449ح( 12ج:52المعجم الكبير   2369ح 4ج: 255



)456( 
كنت في ناحية  :«قالوأخرج ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة بسنده عن سهل بن عبد هللا   .1147

فدخلت فإذا شيخ عظيم ،وسطها قصر من حجارة تأويه الجن ن حجر منقورديارعاد إذ رأيت مدينة م
فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة ،الخلق يصلي نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة

يا سهل إن األبدان ال تخلق الثياب وإنما تخلقها روائح  : قالفسلمت عليه فرد علي السالم و،جبته
وإن هذه الجبة علي منذ سبعمائة سنة لقيت فيها عيسى ومحمداً عليهما ،تالذنوب ومطاعم السح

قل أوحي إلي أنه استمع  ﴿:من الذين نزلت فيهمقال:  ؟فقلت له ومن أنت،الصالة والسالم فآمنت بهما
﴿نفر من الجن

2648F

2649﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
ومحور السورة يدور حول  ﴾ث والجزاءالبع،الرسالة،الوحدانية﴿سورة الجن مكية وهي تعالو أصول العقيدة اإلسالمية  

وقد تناولت السورة بعض األنباء العجيبة ،إلى دخولهم فى اإليمان،بدءا من استماعهم للقرآن،وما يتعلق بهم من أمور خاصة،الجن
مثيرة إلى غير ذلك من األخبار ال،واطالعهم على بعض األسرار الغيبية،ورميهم بالشهب المحرقة،كاستراقهم للسمع،الخاصة بهم

﴿
2649F

2650﴾. 
وإذ صرفنا  ﴿وقد تقدم في سورة األحقاف عند قوله تعالى ،وقد ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 وقد ذكرنا هناك سبب ذلك فليرجع إليه.﴾إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن
 

 [تفسير مختصر لآلية]
إن ربى أوحى إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتالوة  :حمد لقومكأي قل يا م ﴾قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن  ﴿

﴿فآمنوا به وصدقوه وأسلموا،القرآن
2650F

2651﴾. 
 

َن ٱۡلِجنِّ فََزاُدوهُۡم َرهَٗقا  ﴿ نِس يَُعوُذوَن بِِرَجاٖل مِّ َن ٱۡإلِ  ﴾  ٦َوأَنَّهُۥ َكاَن ِرَجاٞل مِّ
 

 .اآلية – ﴾وأنه كان رجل من اإلنس ﴿ :قوله تعالى
 :قالكردم بن أبي السائب األنصاري  ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنوأخرج اب  .1148

فآوانا المبيت إلى راعي ،�وذلك أول ما ذكر رسول هللا خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة  «
عامر الوادي جارك فنادى : قالفلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حمال من الغنم فوثب الراعي ف،غنم
وأنه كان  ﴿:وأنزل هللا على رسوله بمكة،ال نراه يا سرحان فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم :ادمن

﴿﴾ـ اآليةرجال من األنس يعوذون برجال من الجن  
2651F

2652﴾«. 
وقد رعيت على  �بعث رسول هللا  :«قال رجاء العطاردي من بني تميم  عن أبيوأخرج ابن سعد   .1149

وكنا إذا أمسينا بمثلها  األرضفأتينا على فالة من ،خرجنا هراباً  �ي فلما بعث النب،أهلي وكفيت مهنتهم
إنما سبيل هذا الرجل شهادة  :ذاك فقيل لنا :شيخنا إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة، فقلنا: قال

قال ،مفرجعنا فدخلنا في اإلسال،من أقر بها أمن على دمه وماله،أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا
وإنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من  ﴿:إني ألرى هذه اآلية نزلت في وفي أصحابي :أبو رجاء

﴿﴾ـ اآليةالجن  فزادوهم رهقا 
2652F

2653﴾«. 
وأخرج الخرائطي في كتاب هواتف الجان حدثنا عبد هللا  بن محمد البلوي حدثنا عمارة بن زيد   .1150

له قال أن رجالً من بني تميم ي :«كبر عن سعيد بن جبير حدثني عبد هللا  بن العالء حدثنا محمد بن ع
 فنزلت عن،إني ألسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النومقال: بدء إسالمه  حدث عن،رافع بن عمير

فرأيت في منامي ،أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن:وقد تعوذت قبل نومي فقلت،راحلتي وأنختها ونمت
فقلت: ،فانتبهت فزعا فنظرت يميناً وشماالً فلم أر شيئا،ها في نحر ناقتيرجال بيده حربة يريد أن يضع

فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب والتفت وإذا برجل شاب كالذي ،فرأيت مثل ذلك،هذا حلم ثم عدت فغفوت
فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثالثة أثوار ،رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يدفعه عنه

فقام الفتى فأخذ منها ثوراً ،قم فخذ أيتها شئت فداء لناقة جاري اإلنسي :الشيخ: للفتىقال ف،وحشمن ال
أعوذ برب  :يا هذا إذا نزلت وادياً من األودية فخفت هوله  فقل: قالوانصرف ثم التفت إلى الشيخ و

: قالمحمد هذا؟ ومن :فقلت له: قال،محمد من هول هذا الوادي وال تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها
_______________ 

 ليس له إسناد.  4/ 443صفة الصفوة  )2649(
 )410/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2650( 
 )410/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2651( 
 وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي الكوفي ضعيف. 110425ح  1664/5العظمة 430ح  191/19المعجم الكبير  )2652(
 يفرمنه حتى عفا عن الناس يوم فتح مكة. وكان    �إسناده جيد وأبو رجاء تابعي مخضرم والقصة محتملة ألنه عاصر النبي  138/7الطبقات الكبرى البن سعد  )2653(



)457( 

 

فركبت راحلتي ،يثرب ذات النخل: قالقلت فأين مسكنه؟ ،نبي عربي ال شرقي وال غربي بعث يوم االثنين
فحدثني بحديثي قبل أن  �فرآني رسول هللا ،حين ترقى لي الصبح وجددت السير حتى تقحمت المدينة

 ﴿:نرى أنه هو الذي أنزل هللا  فيهوكنا :سعيد بن جبيرقال .أذكر منه شيئاً ودعاني إلى اإلسالم فأسلمت
2653F﴿ ﴾وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا

2654﴾«. 
 

 [تعليق]
 أووهي إخبار عن حال المشركين قبل اإلسالم إذا نزلوا وادياً ،ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 فلما رأت الجن ضعف اإلنس تسلطوا عليهم وزادوهم رهقاً كما أخبر هللا سبحانه عنهم ،فكانوا يعوذون برب بسيد هذا الوادي،فالة
وكان ،اشد أوكان الجن يفرقون من االنس كما يفرق االنس منهم : قالاإلمام ابن أبي حاتم رحمه هللا عن عكرمة قال  

فدنوا ،نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم :الجنقال ف.ينعوذ بسيد اهل هذا الواد :فيقول سيد القوم،االنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن
﴿﴾ وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا﴿ :فذلك قول هللا،من االنس فاصابوهم بالخبل والجنون

2654F

2655﴾. 
أي: كنا ﴾َجاٍل ِمَن اْلِجنِّ فََزاُدوهُْم َرهَقًاَوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإلْنِس يَُعوُذوَن بِرِ  ﴿وقوله:  :اإلمام ابن كثير رحمه هللاقال و 

مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة  أونرى أن لنا فضال على اإلنس؛ ألنهم كانوا يعوذون بنا، إي: إذا نزلوا واديا 
دخل بالد أعدائه في جوار العرب في جاهليتها. يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم ي

أي: خوفا وإرهابا وذعرا، ﴾فََزاُدوهُْم َرهَقًا ﴿رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن اإلنس يعوذون بهم من خوفهم منهم، 
﴿لك جراءةأي: إثما، وازدادت الجن عليهم بذ﴾فََزاُدوهُْم َرهَقًا ﴿قتادة: قال حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما 

2655F

2656﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي كان خالئق من اإلنس يستجيرون برجال من الجن ﴾وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن  ﴿
﴿وعتوا وضالال ،إثما وطغيانا،أي فزاد اإلنس الجن باستعاذتهم بهم ﴾فزادوهم رهقا  ﴿

2656F

2657﴾. 
 

ُموْا َعلَى ٱلطَِّريقَِة  ﴿ آًء َغَدٗقا َوأَلَِّو ٱۡستَقَٰ هُم مَّ  ﴾  ۱٦َألَۡسقَۡينَٰ
 

 .اآلية – ﴾وأن لو استقاموا على الطريقة  ﴿ :قوله تعالى
نزلت في  :« قال ﴾وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقاً  ﴿:في قوله عن مقاتلوأخرج  .1151

﴿كفار قريش حين منع المطر سبع سنين
2657F

2658﴾«. 
 

 [تعليق]
وكونها نزلت في كفار قريش لما منع هللا عليهم ،ألثر المنقطع في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا هذا ا 

 فاألرجح أنها نزلت إخباراً عاماً من هللا تعالى أن عباده لو استقاموا على الطريقة لسقاهم ماء غدقاً..المطر ليس له خبر يعضه
موا على طريقة اإليمان لوسع عليهم في الرزق، وشاهد بعضهم لو استقاقال ف،وقد اختلف أهل التفسير في معنى الطريقة 

سورة  ﴾ ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴿ذلك من التنزيل قوله تعالى 
 المائدة.

وشاهد ،عليهم في الدنيا ابتالء وامتحاناً بعض أهل التفسير المراد بذلك أنهم لو استقاموا على طريق الكفر لوسع هللا قال و 
ولوال أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون  ﴿ذلك من التنزيل 

﴿رة الزخرفسو﴾ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليهما يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا واآلخرة عند ربك للمتقن
2658F

2659﴾. 
 
 ﴾تفسير مختصر لآلية ﴿
 .واستقاموا على شريعة هللا،أي لو آمن هؤالء الكفار ﴾وأن لو استقاموا على الطريقة  ﴿
زيادة على ما يحصل لهم في اآلخرة فى توسيع ،ووسعنا عليهم في الدنيا،أي لبسطنا لهم في الرزق ﴾ألسقيناهم ماء غدقا  ﴿

ولو أن  ﴿فهو كقوله تعالى ،لوسع هللا أرزاقهم،لو استقاموا على ذلك :اإلسالم وطاعة هللا والمعنى طريقة :والمراد بالطريقة،الرزق
  ﴾أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض 

 .؟يكفرون أم أي لنختبرهم به أيشكرون  ﴾لنفتنهم فيه  ﴿
ال راحة ،شاقا .يدخله ربه عذابا شديدا،رض عن طاعة هللا وعبادتهأي ومن يع ﴾ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا  ﴿

حدر ،فإذا انتهى إلى أعالها،يكلف صعودها،وهو صخرة ملساء فى جهنم :عكرمةقال و.عذابا ال راحة فيه ﴾صعدا  ﴿ :قتادةقال ،فيه

_______________ 
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)458( 
﴿إلى جهنم

2659F

2660﴾. 
 

ِ أََحٗدا ﴿ ِ فََال تَۡدُعوْا َمَع ٱلَّ ِجَد ِلَّ  ﴾ ۱۸ َوأَنَّ ٱۡلَمَسٰ
 

 اآلية. – ﴾وأن المساجد ل  ﴿قوله تعالى: 
الجن يا رسول هللا ائذن لنا قالت  «: قالوأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس  .1152

 .»﴾2660F2661﴿﴾وأن المساجد ل فال تدعوا مع هللا أحداً ﴿ :فأنزل هللا،معك الصلوات في مسجدك أن نشهد
كيف لنا أن ناتي المسجد ونحن  �الجن للنبي قالت  :«ل قابن جبير  عن سعيدوأخرج ابن جرير  .1153

﴿﴾ـ  اآليةوأن المساجد ل  ﴿:فنزلت ؟كيف نشهد الصالة ونحن ناءون عنك أو، ناءون عنك
2661F

2662﴾«. 
 

 [تعليق]
فأخبرهم ،في مسجده �ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في كون هذه اآلية نزلت بسبب سؤال الجن عن الصالة مع النبي  

وجعل له مساجد يعبد فيها وحده وال ،مسجداً وطهوراً  األرضالمساجد ل فال تدعوا معه غيره فجعل هللا تعالى لهذه األمة كل هللا أن 
 يشرك به شيئاً.

 وقد ذكر في سبب نزوله كذلك أنها نزلت في اليهود والنصاري. 
ِ أََحًدا﴿ :ْولِِه تََعالَىفِي قَ  فالثاني: ذكره اإلمام عبد الرزاق الصنعاني وغيره  َعْن قَتَاَدةَ   َكانَِت  «:قال ﴾ فَالَ تَْدُعوا َمَع هللاَّ

ِ  اْليَهُودُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن يُْخلَِص الدَّْعَوةَ لَ  َوالنََّصاَرى إَِذا َدَخلُوا َكنَائَِسهُْم َوبِيََعهُْم أَْشَرُكوا بِالَّ ُ تََعالَى نَبِيَّهُ َصلَّى هللاَّ هُ إَِذا َدَخَل فَأََمَر هللاَّ
﴿اْلَمْسِجدَ 

2662F

2663﴾.«. 
جعلت للنبي صلّى ّهللا عليه وسلّم  األرضأن ،أراد بها البقاع كلها وذلك :الحسنقال و: قالوالثالث: ذكره اإلمام الثعلبي 

2663F﴿ّهللا  أشهد أن ال إله إّال ّهللا والسالم على رسول: قالوكان المسلمون بعد نزول هذه اآلية إذا دخل أحدهم المسجد ،مسجدا

2664﴾. 
 :وقد اختلف أهل التفسير في المراد بالمساجد على أقوال 
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم  :قتادةقال .ابن عباسقاله ،أنها المساجد التي هي بيوت الصلوات :أحدها 

 .فأمر هللا عز وجل المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا مساجدهم،وبِيََعهُم أشركوا
ال تسجدوا ،فيكون المعنى.وذكره الفراء،وابن األنباري،سعيد بن جبيرقاله ،األعضاء التي يسجد عليها العبد :والثاني 

 .عليها لغيره
فال تسجدوا ،كلها مواضع للسجود األرضأن  :فيكون المعنى.الحسنقاله ،البقاع كلُّها :أن المراد بالمساجد هاهنا :والثالث 

 .عليها لغير خالقها
 األرضضربت في : قالكما ي،وَمْسِجداً ،سجدت سجوداً : قالي.فإنه جمع مسجد،السجود :المساجدأن  :والرابع 

أَْخلُِصوا  :والمعنى.بفتح الجيم،َمْسَجداً  :فعلى هذا يكون واحدها :ابن قتيبةقال .والمضاِرب،المَساِجد: قالفي،ثم يجمع،وَمْضِرباً ،ضرباً 
﴿وال تسجدوا لغيره ،له

2664F

2665﴾. 
في البقاع كلها  أو،راد من المساجد هنا فاألمر بأن ال يشرك بال أحداً في بيوته التي جعلها للناس مساجدكان الم اً قلت: أي 

 وهللا تعالى أعلم..في أعضاء السجود فكل ذلك مراد من عموم اآلية أو
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .ل أن المساجد ل فال تشركوا به أحداً هذا من جملة الموحى به للرسو ﴾وأن المساجد ل فال تدعوا مع هللا أحدا  ﴿ 
 

ِ أََحٞد َولَۡن أَِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلتََحًدا  ﴿  ﴾ ۲۲قُۡل إِنِّي لَن يُِجيَرنِي ِمَن ٱلَّ
 

 اآلية. – ﴾قل لن يجيرني من هللا أحد ﴿ :قوله تعالى
إنما يريد : قالأنه ذكر له أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع  :«وأخرج ابن جريرعنحضرمي  .1154

﴿اآلية ﴾قل لن يجيرني من هللا أحد  ﴿:فأنزل هللا،محمد أن يجيره هللا وأنا أجيره
2665F

2666﴾«. 
 

 [تعليق]
فنزلت اآلية رداً عليهم أنه ال يجيره من هللا  �ذكر المؤلف هذا األثر المنقطع في ادعاء الجن أنهم يجيرون النبي  

 فال تعالى يجير وال يجار عليه.،أحداً 

_______________ 
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)459( 

 

 ذا غريب ليس له شواهد.وه :قلت 
إنّك أتيت بأمر عظيم لم  :كفار قريش للنبي صلّى ّهللا عليه وسلّمقال : قالوقد ذكر اإلمام الثعلبي أثراً آخر في سبب نزول هذه اآلية 

﴿فأنزل ّهللا سبحانه هذه اآليات،فنحن نجيرك،وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا األمر،يسمع بمثله
2666F

2667﴾. 
المال والملك والجوار وغير ذلك  �قرب فقد عرف ذلك من عادة كفار قريش حيث عرضوا على النبي قلت: وهذا أ 

 وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ولن أجد ،إنه لن ينقذني من عذاب هللا أحد إن عصيته :أي قل لهم أيضا ﴾قل إني لن يجيرني من هللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا  ﴿

﴿ملجأ ونصيرا ﴾ملتحدا  ﴿ :قتادةقال  ؟فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم، ملجأ منهلى نصيرا وال
2667F

2668﴾. 
 انتهت سورة الجن

لِ  مِّ  ُسوَرةُ الُمزَّ
 
 

ُل  ﴿ مِّ ٓأَيُّهَا ٱۡلُمزَّ  ﴾  ۱يَٰ
 

 .﴾يا أيها المزمل ﴿ :قوله تعالى
سموا  :تقالاجتمعت قريش في دار الندوة ف «:قالأخرج البزار والطبراني بسند ضعيف عن جابر  .1155

ليس بمجنون : قالوامجنون : قالوا،ليس بكاهن: قالواكاهن : قالوا،يصدرعنه الناس هذا الرجل اسماً 
يا  ﴿قال: فتزمل في ثيابه فتدثر فيها فأتاه جبريل ف �فبلغ ذلك النبي ،ليس بساحر: قالواساحر : قالوا

﴿يا أيها المدثر  ﴿:﴿أيها المزمل 
2668F

2669﴾﴾«. 
﴿نزلت وهو في قطيفة: قالـ ﴿يا أيها المزمل  ﴿:في قولهالنخعي  اهيمعن إبروأخرج ابن أبي حاتم  .1156

2669F

2670﴾. 
 

 [تعليق]
 سورة المزمل سورة  مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 
إِنَّ َربََّك ﴿ :تعالى قوله :الثعلبيقال والتي تليها ؛ ذكره الماوردي. و ﴾ َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُونَ ﴿ :إال آيتين منها :ابن عباس وقتادةقال و

﴿إلى آخر السورة ؛ فإنه نزل بالمدينة ﴾ يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَى
2670F

2671﴾. 
وجانب من طاعته وقيامه لليل كما اهتمت بما اهتمت به السور المكية  �ومحور السورة وموضوعها يدول حول النبي  

 من معالجة موضوع التوحيد والرسالة.
ويدل عليه سبب النزول ،وقد حمل بعض أهل العلم التزمل في اآلية على حقيقته،تفاف في الثيابهو االل :ومعنى التزمل 

تزمل بمرط طوله  �المؤمنين عائشة رضي هللا عنها روت أن التبي  أم غير أن ،كما يدل على أن اآلية مكية،الذي آخرجه المؤلف
رطبي واستدل على ذلك بأن السورة مدنية ومال إلى ترجيح هذا وقد عقب اإلمام الق،أربعة عشر ذراعاً نصفه عليه ونصفه عليها

﴿وهذا مخالف لما عليه األكثرون،القول
2671F

قال : قال. واألثر المذكور في ذلك لم أجد إسناده، إنما ذكره اإلمام الثعلبي بغير إسناد ﴾2672
ُل ما ك :سألت عائشة عن قوله سبحانه :أبو عبد ّهللا الجدلي مِّ كان مرطا طوله أربع عشر ذراعا  قالت:ان تزميله ذلك؟ يا أَيُّهَا اْلُمزَّ

 وهو يصلّي.،نصفه علّي وأنا نائمة ونصفه على رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم
وّهللا ما كان جّزا وال قّزا وال مرعزي وال إبريسم وال صوفا كان سداه شعرا ولحمته  قالت:فسألتها ما كان؟  :أبو عبد ّهللا قال 
﴿وبرا

2672F

2673﴾. 
 .قد حمل بعض أهل العلم التزمل في اآلية على المجازو 
﴿يا أيها الذي زمل هذا األمر أي حمله ثم فتر :اإلمام القرطبي متزمل بالنبوة والملتزم للرسالة. وقيلقال  

2673F

2674﴾. 
في سبب وإن كان وارداً ،قلت: الحديث الذي رواه اإلمام البخاري في بدأ الوحي يدل على أن التزمل المراد منه الحقيقة 

فرجع بها تَرُجف بَوادره  .اإلمام البخاريقال غيرها  أولكن التزمل والتدثر يشتركان في معنى االلتفاف بالثياب ،نزول سورة المدثر
ْوع. ف.""زملوني زملوني: قالحتى دخل على خديجة ف ﴿يا خديجة، ما لي: فأخبرها الخبر : قالفزملوه حتى ذهب عنه الرَّ

2674F

. فهذا ﴾2675
 على ما ذكرناه وهللا أعلم.الحديث يدل 

 وقد روى في سبب نزول هذه اآلية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف 
يتزمَّل في ثيابه في أول ما جاء جبريل فََرقاً منه حتى أنس  �وكان النبي  :المفسرونقال  :اإلمام ابن الجوزي رحمه هللاقال  

_______________ 
 )56/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2667( 
 )413/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2668( 
 ه معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال:الهيثمي كذاب.)وفي إسناد2096ح( 319/2المعجم األوسط  )2669(
 مرسل صحيح اإلسناد 29/ 143تفسير الطبري  3380/10تفسير ابن أبي حاتم   )2670(
 )31/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2671( 
 )32/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2672( 
 )58/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2673( 
 )32/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2674( 
 )3/ 1حيح البخاري (ص)2675( 



)460( 
﴿به

2675F

2676﴾. 
 تعالى أعلم.قلت: وهذا األثر يدل على أن اآلية مكية وهللا  
لم يصبه الخوف من الدعوة  �ومن المعلوم أن النبي ،قلت: وهذا القول األخير أرجح واألثر الذي ذكره المؤلف ضعيف 

 .وهللا تعالى أعلم .إلى هللا ولم يفرق من كفار قريش ولو لحظة واحدة ويشهد لما قلنا حديث اإلمام البخاري المخرج في الصحيح
 

 [تفسير مختصر لآلية]
فيه  ﴾يا أيها المزمل  ﴿بهذا الوصف ،وخطابه،وأصله المتزمل وهو الذي تلفف وتغطى،أي يا أيها المتلفف بثيابه ﴾يا أيها المزمل  ﴿

سموه باسم مشتق من حالته ،إن العرب إذا قصدت مالطفة المخاطب وترك معاتبته :السهيليقال ،تأنيس ومالطفة له عليه السالم
وغير ،إشعارا بأنه مالطف له،قم أبا تراب -حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب  -لعلي ،�التى هو عليها كقول النبى 

يشترك فيه ،ألن االسم المشتق من الفعل،وذكر هللا تعالى،ليتنبه إلى قيام الليل،التنبيه لكل متزمل راقد ليله ؟والفائدة الثانية،عاتب عليه
 المخاطب.

 
 

 ﴾  ۲لِيٗال قُِم ٱلَّۡيَل إِالَّ قَ  ﴿
 

  ﴾قم الليل إال قليالً  ﴿ :قوله تعالى
قاموا سنة حتى  ﴿يا أيها المزمل قم الليل إال قليالً  ﴿:لما نزلت « :قالت عن عائشةوأخرج الحاكم  [ك] .1157

 .»﴾2676F2677﴿﴾فاقرؤوا ما تيسر منه ﴿:ورمت أقدامهم فأنزلت
﴿وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغيره .1158

2677F

2678﴾  . 
 [تعليق]

وكان هللا تعالى فرض عليهم قيام الليل ثم نسخ ذلك بقوله تعالى  ،رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية ذكر المؤلف 
 وهذا األثر يدل على أن اآلية مدنية..﴾علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴿
وكان الرجل ال  .وسلّم وأصحابه واشتد ذلك عليهم فلما نزلت هذه اآلية صلّى النبّي صلّى ّهللا عليه:اإلمام الثعلبيقال  

يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن ال يحفظ حتى شّق عليهم وانتفخت أقدامهم 
ية. وكان بين أّول السورة َعلَِم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرضى  اآل :فرحمهم ّهللا سبحانه وخفف عنهم ونسخها بقوله،وانتقعت ألوانهم

 وآخرها سنة.
لُ ﴿ :لّما نزل قوله :سعيد بن جبيرقال و  مِّ مكث النبّي صلّى ّهللا عليه وسلّم على هذه الحال عشر سنين يقوم  ﴾يا أَيُّهَا اْلُمزَّ

نَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنى  فأنزل ّهللا سبحانه بعد عشر سنين إِ ،وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه،الليل كما أمره ّهللا تعالى
 اآلية. فخفف عنهم بعد عشر سنين.

لما  :ابن عباسقال ثّم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. و،كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمس :مقاتل وابن كيسانقال و 
 ها سنة.وكان بين أولها وآخر،نزل أول المزّمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان

كنت أجعل لرسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلّم حصيرا يصلّي عليه من  قالت:،وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
فجعلوا ،فدخل البيت كالمغضب،كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل،فاجتمعوا فلّما تكثر جماعتهم،فتسامع الناس به،الليل

فإّن ّهللا ال يمّل من الثواب حتّى تملّوا من ،يا أيّها الناس اكلفوا من األعمال ما تطيقون«: قالف،إليهميتنحنحون ويشتغلون حتّى خرج 
ُل قُِم اللَّْيلَ ﴿ :فنزلت عليه»  العمل وإّن خير العمل أدومه وان قلّ  مِّ فكتبت عليهم وأنزلت بمنزلة الفريضة حتى إن كان  ﴾ يا أَيُّهَا اْلُمزَّ

فلّما رأى ّهللا ما يكلّفون ويبتغون به وجه ّهللا ورضاه رحمهم فوضع ذلك عنهم ،فمكثوا ثمانية أشهر،فيتعلق بهأحدهم ليربط الحبل 
ا تطوعوا اآلية. فرّدهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إّال م ﴾إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنى ِمْن ثُلُثَِي اللَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ  ﴿:قالف

﴿به
2678F

2679﴾. 
وأصحابه  �وهو يدل على أنها مدنية في سورة مكية وفيه ما كان عليه النبي ،قلت: صح األثر في سبب نزول هذه اآلية 

 .من الحرص على طاعة هللا تعالى
 عليه خاصة. أم وأمته  �وهل كان فرض على النبي ،سنة أم وقد اختلف أهل العلم في قيام الليل هل كان فرضاً  
إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك  ﴿تعالى: قال وقد كان مفروًضا ثم نسخ كما  ،�ذي نجزم به أن قيام الليل مستحب في حق أمة النبي ال 

ُر اللَّْيلَ  ُ يُقَدِّ اَر َعلَِم أَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُءوا َما َوالنَّهَ  تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَِي اللَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوطَائِفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َوهللاَّ
َر ِمَن اْلقُْرآَِن َعلَِم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآََخُروَن يَْضِربُوَن فِي  ِ  األرضتَيَسَّ ِ َوآََخُروَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاَّ يَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاَّ

َر ِمْنهُ فَاْقَرُءوا مَ  فَتَاَب  ﴿ :لقوله تعالى r، وظاهر اآلية يدل على أنه منسوخ أيضا في حق النبي ]20المزمل: [ ﴾ ا تَيَسَّ
 .وأمته �والخطاب للنبي ﴾َعلَْيُكمْ 

 

ْد بِِه نَافِلَةً لَكَ  ﴿وقد استدل بقوله تعالى:   ير إليه إال إذا سلمنا على أن القيام في حقهواجب، وال يجب المص﴾َوِمَن اللَّْيِل فَتَهَجَّ

_______________ 
 )388/ 8زاد المسير ()2676( 
)وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه إسناده صحيح حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ح�دثنا الحس�ن 3861ح( 548/2المستدرك للحاكم   )2677(

–  �ها بن أوفى عن سعد بن هشام قال ثم قلت لعائشة رض�ي هللا عنه�ا أخبرين�ي ع�ن ق�راءة رس�ول هللا  بن بشر الهمداني حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي حدثنا قتادة عن بين
 فذكرتالحديث

 سنده صحيح وروي مرسال عن عدة من التابعين منهم الحسن وقتادة وأبي عبد الرحمن.  126/29تفسير الطبري  )2678(
 )59/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2679( 



)461( 

 

 أن هذه اآلية ناسخة آلية المزمل وال يمكن معرفة ذلك إال بمعرفة التاريخ، وال معرفة للتاريخ هنا، فكلتا اآليتين مكيتين وهللا أعلم،
ِمَن اللَّْيِل وَ  ﴿ :واحتمل قوله: قال،فاألصل أنه ال واجب إال الصلوات الخمس، وبنحو ذلك ورد عن اإلمام الشافعي في أحكام القرآن

ْد بِِه نَافِلَةً لَكَ  أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا  ﴾ فَتَهَجَّ
ة سنة رسول هللا تدل على أن ال واجب من الصالة إال الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صال

ْد بِِه نَافِلَةً لَكَ ﴿قبلها منسوخ بها، استدالالً بقول هللا عز وجل  فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر، ولسنا ﴾َوِمَن اللَّْيِل فَتَهَجَّ
 .نحب ألحد ترك التهجد بما يسره هللا عليه من كتابه مصليًا به وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. انتهى

 .وهللا تعالى أعلم،وكالم أطول من ذلك، والراجح ما رجحه الدليل وفي المسألة نزاع
 

 [تفسير مختصر لآلية]
والمهم�ة ،لتس�تعد لألم�ر الجليل،في عب�ادة ربك،والقي�ام في�ه س�اعات،وأنش�ط لص�الة الليل،أي دع التزمل والتلفف ﴾قم الليل إال قليال  ﴿

. ث�م وض�ح المق�دار ال�ذي ينبغ�ي أن يص�رفه الرس�ول ف�ي عب�ادة .لجدي�دوتبص�يرهم بال�دين ا،أال وه�ي تبلي�غ دع�وة رب�ك للناس،الشاقة
 .سبحانهقال ف،هللا
والمراد ،أكث�ر م�ن النص�ف أو،أقل من النص�ف قل�يال أو،أي قم للصالة والعبادة نصف الليل ﴾زد عليه  أوانقص منه قليال  أونصفه  ﴿

وأص��حابه بقي��ام  �وانم��ا كل��ف رس��ول هللا  ﴿،ل��ى الثلث��ينبحيث ال تق��ل ع��ن ثل��ث اللي��ل، وال تزي��د ع،أن تك��ون ه��ذه الس��اعات طويل��ة
وتربي�ة اص�حابه التربي�ة الجس�مية والروحي�ة عل�ى أكم�ل ،ليكون ذلك حافزا لهم على االستعداد الكام�ل لمجابه�ة خص�وم الدعوة،الليل

لكريم�ة م�ا يجعله�م ويس�تفيدوا م�ن ه�ذه التربي�ة ا،وتجش�م األه�وال واألخطار،حتى يص�بروا عل�ى تحم�ل المش�اق والمصاعب،الوجوه
ومغاربه�ا  األرضيتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم، وقد كان م�ن أث�ر ه�ذه " التربي�ة الروحي�ة " أن مل�ك المس�لمون مش�ارق 

ف�أنزل التخفي�ف ،حي�ث رح�م هللا المؤمنين،وهذه هي السورة التي نس�خ آخره�ا أولها ﴾بجهادهم وصبرهم وتحملهم لألذى في سبيل هللا 
 :تعالىقال ثم  ﴾إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك  ﴿عليهم بقوله 

قال ،ليكون عونا ل�ك عل�ى فه�م الق�رآن وت�دبره،قراءة تثبت وتؤدة وتمهل،أي أقرا القرآن أثناء قيامك في الليل ﴾ورتل القرآن ترتيال  ﴿
والتفكر والتأم�ل ف�ي حق�ائق اآلي�ات ،حتى ي�تمكن المص�لى م�ن حض�ور القل�ب،يل القرآنلما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترت :الخازن

وعن�د ،يحص�ل ل�ه الرج�اء والخوف،وعن�د ذك�ر الوع�د والوعيد،يستشعر بقلبه عظم�ة هللا وجالله،فعند الوصول إلى ذكر هللا،ومعانيها
إلس��راع ف��ي الق��راءة ي��دل عل��ى ع��دم الوق��وف عل��ى وا،فيس��تنير القل��ب بن��ور معرف��ة هللا،يحص��ل ل��ه االعتبار،ذك��ر القص��ص واالمتثال

 -يقط�ع الق�راءة حرف�ا حرف�ا  �وقد كان رس�ول هللا ،إنما هو حضور القلب عند القراءة،فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل،المعانى
. ث�م بع�د أن .وذوال يمر بآية ع�ذاب إال وق�ف وتع�،ال يمر بآية رحمة إال وقف وسأل،ويخرج الحروف واضحة،أي يقرأ القرآن بتمهل

﴿وتدبر القرآن وتفهمه ،وقيام الليل،أمره تعالى باطراح النوم
2679F

2680﴾. 
 انتهت سورة المزمل

 
 

ثِّرِ   ُسوَرةُ الُمدَّ
 
 

ثُِّر  ﴿ ٓأَيُّهَا ٱۡلُمدَّ ۡجَز فَٱۡهُجۡر  ٤َوثِيَابََك فَطَهِّۡر  ۳َوَربََّك فََكبِّۡر  ۲قُۡم فَأَنِذۡر  ۱يَٰ َولَِربَِّك  ٦ۡكثُِر َوَال تَۡمنُن تَۡستَ  ٥َوٱلرُّ
 ﴾  ۷فَٱۡصبِۡر 

 
 اآليات. – ﴾يا أيها المدثر ﴿ :قوله تعالى

فلما قضيت جواري ،جاورت بحراء شهراً  :« �رسول هللا قال  :«قال  عن جابرأخرج الشيخان  .1159
فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت ،فاستبطنت الوادي فنوديت فلم أر أحداً ،نزلت
﴿هللا يا أيها المدثر قم فأنذر ﴿:ني فأنزلدثرو :فقلت

2680F

2681﴾﴾«. 
فلما ،أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً  :«عباس  عن ابنوأخرج الطبراني بسند ضعيف  [ك] .1160

 :بعضهمقال بعضهم: ليس بساحر وقال ساحر و :بعضهمقال ما تقولون في هذا الرجل؟ ف: قالأكلوا 
سحر :بعضهمقال ليس بشاعر و :بعضهمقال شاعر و :بعضهمقال ليس بكاهن و:بعضهمقال كاهن و

 ﴿:إلى قوله تعالى ﴾يا أيها المدثر قم فأنذر  ﴿:فأنزل هللا،فحزن وقنع رأسه وتدثر �فبلغ ذلك النبي ،يؤثر
﴿ولربك فاصبر

2681F

2682﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
بالدعوة  �النبي وموضوعها نفس موضوع السور المكية، باإلضافة إلى أمر ،سورة المدثر سورة مكية في قول الجميع 

_______________ 
 )417/ 3تفاسير ـ للصابونى (صفوة ال)2680( 
 306/7)مس���ند أحم���د   11632ح( 502/6) س���نن النس���ائي الكب��رى 161ح( 144/1)ص���حيح مس��لم 4638ح( 4/ 1874ص��حيح البخ���اري  29/ 143تفس��ير الطب���ري  )2681(

 )1949ح( 453/3)  مسند أبي يعلى 1688ح(235/1)مسند الطيالسي 14326ح(
 إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك،وقد تقدم حديث جابر في األوسط) وفي 11250ح(11/ 125المعجم الكبير  )2682(



)462( 
اقرأ بسم ربك الذي  ﴿وقد نزلت بعد سورة ،إلى هللا في مطلع هذه السورة. وسورة المدثر هي أول سورة جاءت باألمر بالدعوة

 بعد فترة من الوحي.﴾خلق
 اإلمام البخاريقال  
تًا من السماء، فرفعت يحدث عن فترة الوحي: "فبينا أنا أمشي إذ سمعت صو �جابر بن عبد هللا: أنه سمع رسول هللا  

، األرضبصري قبََل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء واألرض، فََجثَْثُت  منه حتى هََويُت إلى 
ثُِّر قُْم فَأَْنِذرْ  ﴿فأنزل هللا ،فجئت إلى أهلي، فقلت: زملوني زملوني. فزملوني ﴿﴾  فَاْهُجرْ  ﴿إلى: ﴾يَا أَيُّهَا اْلُمدَّ

2682F

2683﴾. 
 .وهو نفس الحديث الذي ذكر المؤلف طرفاً منه 
فعل ذلك فرقاً من كفار قريش فهو ضعيف اإلسناد وقد تقدم في  �أما األثر الثاني الذي ذكره المؤلف في كون النبي  

 سورة المزمل نحوه.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وحذر الناس من ،قم من مضجعك قيام عزم وتصميم،النوم والراحةأي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد  ﴾يا أيها المدثر قم فأنذر  ﴿

﴿في السورة السابقة ﴾المزمل  ﴿كما خوطب بلفظ ،وتلطفا،بهذا اللفظ " المدثر " مؤانسة له �خوطب ،عذاب هللا إن لم يؤمنوا
2683F

2684﴾. 
  

 ﴾ ۱۱َذۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت َوِحيٗدا  ﴿
 

 ﴾ذرني ومن خلقت وحيداً  ﴿ :قوله تعالى
فقرأ عليه  �أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي  :«عباس  عن ابنالحاكم وصححه  وأخرج .1161

يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك ماالً ليعطوكه : قالفبلغ ذلك أبا جهل فأتاه ف،فكأنه رق له،القرآن
قوالً يبلغ فقل فيه : قال،لقد علمت قريش أني من أكثرها ماالقال: ،فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله

فوهللا ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني وال برجزه وال ،وماذا أقول: قالف،قومك أنك منكر له وأنك كاره له
ووهللا إن لقوله لحالوة وإن عليه  ،وهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا،بقصيده مني وال بأشعار الجن

ال يرضى : قال،وإنه ليحطم ما تحته،وما يُعلي وإنه ليعلوا،أعاله مغدق وأسفله مورق،لطالوة وإنه لمنير
 :فنزلت،هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره: قالفلما فكر ،فدعني حتى أفكرقال ،عنك قومك حتى تقول فيه

﴿ذرني ومن خلقت وحيدا﴿
2684F

 إسناده صحيح على شرط البخاري   .»﴾ ﴾2685
﴿وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق أخرى نحوه  .1162

2685F

2686﴾.  
 

 [تعليق]
 المؤلف أثرين في سبب نزول هذه اآلية وهي نزلت في الوليد بن المغيرة في قول جميع أهل التفسير.ذكر  
وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه. وإنما خص ،والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي القرطبي: اإلمامقال  

أنا  :كان الوليد يقول :ابن عباسقال مى الوحيد في قومه. وكان يس،بالذكر الختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السالم
 ﴾ َذْرنِي َوَمْن َخلَْقتُ ﴿ :هللا تعالىقال وكان يسمى الوحيد ؛ ف،وال ألبي المغيرة نظير،ليس لي في العرب نظير،الوحيد بن الوحيد

 :أحدهما :يرجع إلى الرب تعالى على معنيين ﴾ اً َوِحيد﴿ :إن قوله تعالى :قومقال بزعمه "وحيدا" ال أن هللا تعالى صدقه بأنه وحيد. و
﴿ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في االنتقام منه عن كل منتقم

2686F

2687﴾. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
وال حول له وال ،ال مال له وال ولد،وحيدا فريدا،الذي خلقته فى بطن أمه،أي دعنى يا محمد وهذا الشقى ﴾ذرني ومن خلقت وحيدا  ﴿

﴿وكذب بآياتىثم كفر بى ،مدد
2687F

2688﴾. 
 

تَهُۡم إِالَّ فِۡتنَٗة لِّلَِّذيَن َكفَُروْا لِ  ۳۰َعلَۡيهَا تِۡسَعةَ َعَشَر  ﴿ ٓئَِكٗةۖ َوَما َجَعۡلنَا ِعدَّ َب ٱلنَّاِر إِالَّ َملَٰ يَۡستَۡيقَِن ٱلَِّذيَن َوَما َجَعۡلنَآ أَۡصَحٰ
َب َويَۡزَداَد ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا ِ َب َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن َولِيَقُ يمَٰ إأُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ وَل ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم ٗنا َوَال يَۡرتَاَب ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ

ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُءو م لَِك يُِضلُّ ٱلَّ َذا َمثَٗالو َكَذٰ ُ بِهَٰ فُِروَن َماَذٓا أََراَد ٱلَّ بَِّك إِالَّ َوَما يَۡعلَُم ُجنُوَد رَ  َرٞض َوٱۡلَكٰ
 ﴾ ۳۱هَُوو َوَما ِهَي إِالَّ ِذۡكَرٰى لِۡلبََشِر 

 

_______________ 
 )4/ 1صحيح البخاري ()2683( 
 )424/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2684( 
حيح  فإن رواية خالف معمر فيه حماد بن زيد فرواه عن أيوب عن عكرمة مرسال ،وهو الص 268/1االعتقاد  157/1)شعب اإليمان 3872ح( 550/2المستدرك للحاكم  )2685(

 الفهما.معمر عن العراقيين متكلم فيها  وقد أخرج الشيخان رواية معمر عن أيوب ولكن حماد بن زيد ال شك أعلم فالمصير إلى روايته أولى عند اخت
 عن قتادة وسنده صحيح مرسل.  157/29تفسير الطبري  )2686(
 )71/ 19القرطبي تفسير القرطبي ـ  ()2687( 
 )425/ 3للصابونى ( صفوة التفاسير ـ)2688( 



)463( 

 

 اآليات. – ﴾عليها تسعة عشر  ﴿ :قوله تعالى
أن رهطا من اليهود سألوا رجالً من  :«براء عن الوأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث   [ك] .1163

عليها تسعة عشر  ﴿:عتئذفنزل عليه سا،�فجاءه جبريل فأخبرالنبي ،عن خزنة جهنم �أصحاب النبي 
﴿﴾ـ اآلية

2688F

2689﴾«. 
يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود هللا  :أبو جهل يوماً قال  :«قال إسحاق  عن ابنوأخرج  [ك] .1164

 ﴿:فأنزل هللا،وأنتم أكثر الناس عدداً أفيعجز مائة رجل منكم عنرجل منهم،في النار تسعة عشريعذبونكم 
﴿﴾ـ اآليةوما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة

2689F

2690﴾«. 
﴿فذكره.ذكر لنا: قال عن قتادةوأخرج نحوه   .1165

2690F

2691﴾. 
 :رجل من قريش يدعى أبا األشدقال  ﴾عليها تسعة عشر  ﴿:لما نزلت :«قال  عن السديوأخرج   [ك] .1166

يا معشر قريش ال يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع عنكم بمنكبي األيمن عشرة وبمنكبي األيسر 
﴿﴾ـ اآليةالنار إال مالئكة  وما جعلنا أصحاب ﴿:فأنزل هللا،التسعة

2691F

2692﴾«. 
 

 [تعليق]
وأنها نزلت في سؤال اليهود لبعض  ﴾ عليها تسعة عشر ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول قول هللا  

اليهود ناس من قال : قالواألثر له شاهد عند اإلمام الترمذي في السنن من حديث جابر بن عبد هللا ،الصحابة عن عدد خزنة جهنم
ال ندري حتى نسأل نبينا فجاء رجل إلى النبي  قالوا ؟ألناس من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم

فما قال  ؟سألهم يهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنمقال  ؟وبم غلبواقال يا محمد غلب أصحابك اليوم قال صلى هللا عليه و سلم ف
ال نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم  قالواف ؟أيغلب قوم سئلوا عما ال يعلمونقال ال ندري حتى نسأل نبينا  واقالقال  ؟قالوا

قال  ؟يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم قالواأرنا هللا جهرة علي بأعداء هللا إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا  قالواف
 قالوافسكتوا هنيهة ثم قال  ؟لهم النبي صلى هللا عليه و سلم ما تربة الجنةقال نعم  قالواعشرة وفي مرة تسع  هكذا وهكذا في مرة
﴿رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الخبز من الدرمكقال أخبزة يا أبا القاسم ف

2692F

 . واستغرب الترمذي هذا الحديث وضعفه غيره.﴾2693
وليس كذلك فإن اآلية مكية ولم يقع سؤال اليهود عن  ،ل على أن اآلية مدنيةقلت: وهذا األثر مع الذي ذكره المؤلف يد 

 .خزنة جهنم في مكة
وخزنة جهنم التسعة عشر لم يرد به حصر العدد في هؤالء إنما هؤالء هم نقباء خزنة جهنم وفي صحيح مسلم عن ابن  

2693F﴿]يجرونها[، مع كل زمام سبعون ألف ملك "يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف ِزمام : �النبي قال مسعود 

2694﴾  
فهذا الحديث يدل على عدد ال يعلمه إال هللا فبان من ذلك أن المراد من التسعة عشر ملك المذكروين في اآلية الكريمة  

 وهللا تعالى أعلم..أنهم نقباء ورؤساء خزنة جهنم
 اآلية. ﴾ ما جعلنا أصحاب النار إال مالئكةو ﴿أما باقي اآلثار التي ذكرها المؤلف فهي متعلقة بقول هللا  
 .وفيها سببان للنزول 

 .في قول أبي جهل :األول
 وكال األثرين ضعيفا اإلسناد والظاهر أن اآلية نزلت مجرد إخبار من غير سبب وهللا تعالى أعلم..في قول أبي األشد :والثاني

 
 [تفسير مختصر لآلية]

عليها مالئكة غالظ شداد  ﴿ :ون عليها تسعة عشر " ملكا " من الزبانية األشداء كقوله تعالىأي خزنتها الموكل ﴾عليها تسعة عشر  ﴿
وقوة الواحد منهم أن ،" ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة :ابن عباسقال  ﴾ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

 .مفيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهن،يضرب بالمقمع
ولم نجعلهم من البشر حتى ،أي وما جعلنا خزنة النار إال من المالئكة الغالظ الشداد ﴾وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة  ﴿

 .يصارعوهم ويغالبوهم
حيث استقلوا ،إال سببا لفتنة وضالل المشركين،أي لم نجعل ذلك العدد ﴾وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذين كفروا  ﴿

وإنما  :الطبريقال  ؟ثم تخرجون من النار،أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد! منهم :أبو جهلقال حتى ،واواستهزء،بعددها
 .أنا أكفيكموهم -على سبيل اإلستهزاء  -وقول بعضهم ألصحابه ،لتكذيبهم بذلك،جعل هللا الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين

إذ يجدون هذا العدد في كتبهم ،وأن هذا القرآن من عند هللا،ن أهل الكتاب من صدق محمدأي ليتيق ﴾ليستيقن الذين أوتوا الكتاب  ﴿
 .المنزلة

وتسليم أهل الكتاب لما ،�بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم ،أي ويزداد المؤمنون تصديقا ل ورسوله ﴾ويزداد الذين آمنوا إيمانا  ﴿
 .موافقا للتوراة واإلنجيل،جاء في القرآن

ألنه لما ذكر اليقين ،وهذا تأكيد لما قبله،أي وال يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم ﴾رتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وال ي ﴿

_______________ 
 وفيه الحارث األعور شديد الضعف. 3384/10تفسير ابن أبي حاتم   )2689(
 ضعيف اإلسناد 159/29تفسير الطبري   )2690(
 مرسل صحيح اإلسناد 159/29تفسير الطبري   )2691(
 29/ 160وأخرج ابن جرير معناه عن مجاهد منقطع مرسل تفسير الطبري  3384/10تفسير ابن أبي حاتم   )2692(
 )429/ 5(    سنن الترمذي )2693( 
 )149/ 8صحيح مسلم ـ ()2694( 



)464( 
 .اإلطناب :وهو ما يسميه علماء البالغة،مبالغة وتأكيدا ﴾وال يرتاب  ﴿ :فكأن قوله،نفى عنهم الشك

والكافرون من أهل ،أي وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق ﴾هللا بهذا مثال  وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد ﴿
ولماذا يخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة  ؟الذي هو مثل في الغرابة والنكارة ؟في شيء أراد هللا بهذا القول العجيب :مكة

هو إنه ،فالمقصود من إعادة هذا الكالم،بعد ذلكإثبات اليقين في بعض األحوال ال ينافى حصول االرتياب  :الرازيقال  ؟عشر
يعلم من حال قريش إنه متى أخبرهم بهذا العدد  �وقد كان ،بحيث ال يحصل عقبه البتة شك وال ريب،حصل لهم يقين جازم

 .غاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيانولذلك بين تعالى ال،فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه،العجيب
يضل هللا عن الهداية واإليمان من أراد ،أي مثل ما أضل هللا أبا جهل وأصحابه ﴾يشاء ويهدي من يشاء  كذلك يضل هللا من ﴿

 .والحجة الدامغة،وله الحكمة البالغة،ويهدي من أراد هدايته،إضالله
وفي اآلية رد على ،مينوكثرتهم إال هللا رب العال،وقوتهم وضخامة خلقهم،أي وما يعلم عدد المالئكة ﴾وما يعلم جنود ربك إال هو  ﴿

 .أما لرب محمد أعوان إال تسعة عشر؟: قالأبي جهل حين 
﴿إال موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا،التي وصفها لكم الجبار،أي وما هذه النار ﴾وما هي إال ذكرى للبشر  ﴿

2694F

2695﴾. 
 

نَشََّرٗة  بَۡل يُِريُد ُكلُّ ٱۡمِرٕيٖ  ﴿ ۡنهُۡم أَن يُۡؤتَٰى ُصُحٗفا مُّ   ﴾  ٥۲مِّ
 

  .﴾بل يريد كل امرئ منهم  ﴿ :قوله تعالى
لئن كان محمد صادقاً فليصبح تحت رأس كل رجل منا  قالوا :«قال  عن السديوأخرج ابن المنذر  .1167

﴿بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتي صحفا منشرة ﴿:فنزلت،صحيفة فيها براءة وأمنة من النار
2695F

2696﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
فهم لم يطلبوا الصحف ،وهو يدل على عناد كفار قريش،احداً في سبب نزول هذه اآليةذكر المؤلف رحمه هللا أثراً و 

 . �براءة من النار خوفاً من عذاب هللا إنما طلبوها على سبيل التعجيز كما تقدم من اقتراحهم اآليات على رسول هللا 
 وفي سبب نزولها قوالن آخران. 
َرةً بَْل  ﴿اإلمام ابن جرير عن قتادة، قوله:قال   قائلون من الناس: يا قال قد : قال ﴾يُِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم أَْن يُْؤتَى ُصُحفًا ُمنَشَّ

﴿قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عملقال محمد إن سّرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فالن وفالن، نؤمر فيه باتباعك، 
2696F

2697﴾. 
 : قالواإن المشركين  :يالكلبقال اإلمام الثعلبي وقاله والثالث  

فكرهه رسول هللا صلى ّهللا عليه ،يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل يصبح مكتوب عند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك
﴿وأنزل هللا سبحانه هذه اآلية َكالَّ ليس كما تقولون وتريدون،وسلم

2697F

2698﴾. 
 لجوزي أن القول الثاني هو قول الجمهور فال تعالى أعلم.قلت: وكل هذه األقوال محتلمة وقد ذكر اإلمام ابن ا 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
كما ،أن ينزل عليه كتاب من هللا،أي بل يطمع كل واحد من هؤالء المجرمين ﴾بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة  ﴿

والغرض من اآلية بيان إمعانهم في  ؟ل واألنبياءويريد أن يتنزل عليه الوحي كما تنزل على الرس ؟أنزل على محمد صلى هللا 
واستمع لما هو أعجب ،مما فيه خيرهم وسعادتهم،ونفارهم نفار العجماوات،دع عنك ذكر إعراضهم وغباوتهم :وكأنه يقول،الضاللة
﴿وهيهات أن يصل األشقياء إلى مراتب األنبياء،أن يكون رسوال يوحى إليه،وذلك طمع كل فرد منهم،وأغرب

2698F

2699﴾. 
قلت: هذا الذي ذكره فضيلة الشيخ الصابوني لم أجده في أسباب النزول من أنهم تمنوا أن يؤتوا كتباً مثل الكتب المنزلة  

 على األنبياء وهللا تعالى أعلم.
 انتهت سورة المدثر

 
 

 ُسوَرةُ القِيَاَمةِ 
 
 

ۡك بِهِۦ لَِسانََك لِتَۡعَجَل بِِهۦٓ  ﴿ هُ فَٱتَّبِۡع قُۡرَءانَهُۥ  ۱۷َعهُۥ َوقُۡرَءانَهُۥ إِنَّ َعلَۡينَا َجمۡ  ۱٦َال تَُحرِّ ثُمَّ إِنَّ َعلَۡينَا بَيَانَهُۥ  ۱۸فَإَِذا قََرۡأنَٰ
۱۹ ﴾  
 

 اآليات. – ﴾ال تحرك به لسانك ﴿ :قوله تعالى
إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه  �كان رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنأخرج البخاري  [ك] .1168

_______________ 
 )428/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2695( 
 مرسل. )2696(
 )43/ 24جامع البيان (تفسير الطبري) ()2697( 
 )79/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2698( 
 )430/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2699( 



)465( 

 

﴿﴾ـ اآليةال تحرك به لسانك لتعجل به ﴿:زل هللافأن،يريد أن يحفظه
2699F

2700﴾«. 
 

 [تعليق]
 وقد تحدثت عن موضوع البعث وخروج الروح وغير ذلك من أمور السور المكية.،سورة القيامة سورة مكية 
هو و،وقد أورده جلة أهل التفسير في سبب نزول هذه اآلية،وأورد المؤلف هذا األثر والوحيد الذي رواه اإلمام البخاري 

وهذا الحديث الذي أورده ،فأمره هللا تعالى باإلنصات إذا جاءه جبريل،على حفظ القرآن وتلقيه من جبريل �يدل على حرص النبي 
لي ابن قال ف،كان يحرك شفتيه،يعالو من التنزيل شدة �كان النبي : قالالمؤلف بطوله عند البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنه 

فحرك شفتيه ؛ فأنزل ،أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما :سعيدقال يحركهما ؛ ف �ان رسول هللا أنا أحركهما كما ك :عباس
ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِه. إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ ﴿ :هللا عز وجل قال  ﴾ هُ فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَ ﴿ :جمعه في صدرك ثم تقرؤهقال  ﴾ ال تَُحرِّ

وإذا انطلق جبريل ،بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السالم استمع �فكان رسول هللا : قالفاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه ؛ 
﴿كما أقرأه �عليه السالم قرأه النبي 

2700F

2701﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
مخافة ،ألجل أن تتعجل بحفظه،الوحي عليك بواسطة جبريلأي ال تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء  ﴾ال تحرك به لسانك لتعجل به  ﴿

 .أن يتفلت منك
 .وأن تحفظه،أي إن علينا أن نجمعه فى صدرك يا محمد ﴾إن علينا جمعه وقرآنه  ﴿
 .وال تحرك شفتيك أثناء قراءته،فأنصت الستماعه حتى يفرغ،أي فإذا قرأه عليك جبريل ﴾فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ﴿
﴿أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه ﴾بيانه ثم أن علينا  ﴿

2701F

2702﴾. 
 
 

 ﴾  ۳٥لَٰى لََك فَأَۡولَٰىٓ أوۡ ثُمَّ  ۳٤لَٰى لََك فَأَۡولَٰى أوۡ  ﴿
 

 اآليات. – ﴾أولى لك فأولى  ﴿ :قوله تعالى
أبو  قال ﴾عليها تسعة عشر ﴿:لما نزلت «: قالعباس  عن ابنوأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .1169

أفيعجز كل ،يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم ثكلتكم أمهاتكم :جهل لقريش
أولى   ﴿:عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم، فأوحى هللا إلى رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول

﴿لك فأولى ثم أولى لك فأولى
2702F

2703﴾﴾«. 
رسول قاله أشيء  ﴾أولى لك فأولى  ﴿:سأل ابن عباس عن قولهبن جبير أنه  عن سعيدوأخرج النسائي   [ك] .1170

 .»﴾2703F2704﴿ من قبل نفسه ثم أنزله هللاقاله بل : قال ؟أمره هللا به أم من قبل نفسه  �هللا 
 

 [تعليق]
ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية وكونها نزلت في أبي جهل وهو المعروف عند أهل  

والويل لك ،والويل لك يوم تبعث،الويل لك يوم تموت :تهديد ووعيد فكأن هللا  يقول ألبي جهل﴾أولى لك فأولى ﴿ى وقوله تعال،التفسير
﴿يوم تدخل النار وتخلد فيها

2704F

2705﴾. 
أَْولى لََك ﴿ :لهقال ذكر لنا أن النبي عليه السالم لّما نزلت هذه اآلية أخذ بمجامع ثوب أبي جهل بالبطحاء و :قتادةقال و 

أتوعدني يا محمد وهللا ما تستطيع أنت وال ربّك أن تفعال بي شيئا وأني ألعّز من مشى بين  :أبو جهلقال ف ﴾ى ثُمَّ أَْولى لََك فَأَْولىفَأَْول
أقعصه ابنا عفراء ،وقتله أسوأ قتلة،فصرعه هللا شّر مصرع،ال نعبد هللا بعد اليوم: قالفلّما كان يوم بدر أشرف عليهم و،جبليها

وذكر : قاللو علمت أن محمدا رسول هللا ما أتبعت غالما من قريش  :وذكر لنا أن أبا جهل كان يقول: قال ،ابن مسعود وأجهز عليه
2705F﴿»إّن لكل أّمة فرعونا وأن فرعون هذه األمة أبو جهل« :لنا أن نبي هللا صلى ّهللا عليه وسلم كان يقول

2706﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ذهبت مذهب المثل في التخويف ،هذه العبارة في لغة العرب :المفسرونقال ،يا أيها الشقي ثم ويل لكأي ويل لك  ﴾أولى لك فأولى  ﴿

 .فاحذر وانتبه ألمرك،وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشئ إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر وأوشك أن يصيبك،والتهديد
قبل ،فاحذر وانتبه لنفسك،إني أكرر عليك التحذير والتخويف :نه يقولكأ،كرره مبالغة في التهديد والوعيد ﴾ثم أولى لك فأولى  ﴿

_______________ 
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)466( 
﴿نزول العقوبة بك 

2706F

2707﴾. 
 انتهت سورة القيامة

 
 

 ُسوَرةُ اِإلنَسانِ 
 
 

 ﴾ ۸َويُۡطِعُموَن ٱلطََّعاَم َعلَٰى ُحبِّهِۦ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأَِسيًرا  ﴿
   

  ﴾ويطعمون الطعام  ﴿ :قوله تعالى
يأسرأهل  �لم يكن النبي : قال﴾ وأسيرا  ﴿:في قولهجريج  عن ابنلمنذر وأخرج ابن ا [ك] .1171

  �فكان النبي ،ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك وكانوا يأسرونهم في العذاب فنزلت فيهم،اإلسالم
﴿يأمر باإلصالح إليهم 

2707F

2708﴾.” 
 

 [تعليق]
ْلنَا َعلَْيَك ﴿ :من قوله تعالى،يها مكيف :مدنية. وقيل :الجمهورقال مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي. و  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

﴿وما تقدمه مدني،إلى آخر السورة ﴾ اْلقُْرآَن تَْنِزيالً 
2708F

2709﴾. 
وإن كانت مدنية لكن أجواء السورة أجواء السور المكية في ذكر البعث والنشور والحساب وغير ذلك من أمور السور  

 المكية.
 وهللا تعالى أعلم..جواء المكية من باب التذكيروقد نزلت هذه السورة بهذه األ 
ْنَس�اِن ِح�يٌن ِم�َن ﴿ :ليقرأ �إن رسول هللا : قالوحدثنا ابن زيد : قالوذكر ابن وهب :اإلمام القرطبيقال   هَ�ْل أَتَ�ى َعلَ�ى اْألِ

"دع�ه ي�ا اب�ن : ق�ال،�ل عل�ى النب�ي ال تثق� :له عمر بن الخطابقال ف،�وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبي  ﴾ الدَّْهرِ 
 : �رس�ول هللا قال فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه. ف،فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده: قالالخطاب" 

إن ه�ذه  :القش�يريق�ال وس�يأتي. و،الش�وق إل�ى الجن�ة" وروي ع�ن اب�ن عم�ر بخ�الف ه�ذا اللفظ -أخ�يكم  أو -"أخرج نف�س ص�احبكم 
﴿لسورة نزلت في علي بن أبي طالب رضي هللا عنه. والمقصود من السورة عاما

2709F

2710﴾. 
باإلحس�ان  �وق�د أم�ر النب�ي ،وقد ذكر المؤلف أثراً واحداً في كونها نزلت في اإلحسان إلى أسارى أهل الكت�اب وغيرهم 

 .إلى األسرى وحسن معاملتهم
ال تجمع�وا عل�يهم ،وقيّلوهم واس�قوهم،أحسنوا أسارهم": قال �في غزوة بني قريظة عن النبي  هروى الواقدي في مغازي 

فلما أبردوا راح رسول هللا صلّى هللا عليه وس�لّم فقت�ل م�ن ،فقيّلوهم وسقوهم وأطعموهم،. وكان يوماً صائفاً "حر الشمس وحّر السالح
﴿بقي منهم

2710F

2711﴾. 
 .وفي سبب نزولها سببان آخران 
 لب. فالثاني تقدم أنه نزلت في على بن أبي طا  
عطاء عن ابن عباس: وذلك أن علي بن أبي طالب رض�ى هللا عن�ه نوب�ة قال: قال وقد أخرج اإلمام الواحدي قصة على ف 

ل�ه الخزي�رة، فلم�ا ت�م ق�ال أجر نفسه يسقى نخال بشئ من شعير ليلة حتى أصبح وقبض الشعير وطحن ثلثه، فجعلوا منه شيئا ليأكلوا ي
الطعام، ثم عمل الثلث الثاني، فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ثم عمل الثلث الباقي، فلم�ا إنضاجه، أتى مسكين فأخرجوا إليه 

﴿تم إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا يومهم ذلك، فأنزلت فيه هذه اآلية
2711F

2712﴾. 
أراد أن يفط��ر ج��اء  فلم��ا،أنه��ا نزل��ت ف��ي أب��ي الدح��داح األنص��اري ص��ام يوماً :أخرج��ه اإلم��ام مقات��ل :الثال��ث والس��بب 

﴿فنزلت فيهم هذه اآلية ،وبقي له وألهله رغيف واحد،فأطعمهم ثالثة أرغفة،وأسير،ويتيم،مسكين
2712F

2713﴾. 
واألرجح أنها نزلت ثناء على ق�وم ه�ذا ح�الهم أنه�م يطعم�ون ،قلت: ليس عندنا إسناد يعتمد عليه في سبب نزول هذه اآلية 

 وهللا تعالى أعلم. الطعام مع حبهم له مسكيناً ويتيماً وأسيراً 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .وحاجتهم إليه،أي ويطعمون الطعام مع شهوتهم له ﴾ويطعمون الطعام على حبه  ﴿
وأسيرا وهو م�ن ،فعدم الناصر والكفيل،ويتيما مات أبوه وهو صغير،أي فقيرا ال يملك من حطام الدنيا شيئا ﴾مسكينا ويتيما وأسيرا  ﴿

أحس�ن  :فيدفعه إلى بعض المسلمين ويق�ول ل�ه،يؤتى باألسير �كان رسول هللا  :الحسن البصريقال ،نأسر فى الحرب من المشركي
في س�د ج�وعتهم ،األب�رار م�ع ح�اجتهم إل�ى ذل�ك الطع�ام أولئ�كنبه تعالى إل�ى أن .إليه فيكون عنده اليومين والثالثة فيؤثره على نفسه.

_______________ 
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)467( 

 

ويؤثرون على أنفس�هم ول�و ك�ان به�م خصاص�ة  ﴿ :على أنفسهم كقوله تعالى ويؤثرونهم به،يطيبون نفسا عنه للبؤساء،وجوعة عيالهم
﴾﴿2713F

2714﴾. 
 

 ﴾  ۲۰َوإَِذا َرأَۡيَت ثَمَّ َرأَۡيَت نَِعيٗما َوُمۡلٗكا َكبِيًرا  ﴿
 

 .﴾وإذ رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً  ﴿ :قوله تعالى
وهو راقد على  �بي دخل عمر بن الخطاب على الن «: قال عن عكرمةوأخرج ابن المنذر  [ك] .1172

ذكرت كسرى وملكه وهرمز : قال .»ما يبكيك :«له قال فبكى عمر ف،حصير من جريد وقد أثر في جنبه
رسول قال ف،وأنت رسول هللا  صلى هللا عليك وسلم على حصير من جريد،وملكه وصاحب الحبشة وملكه

رأيت ثم رأيت نعيما وملكا  وإذا ﴿:فأنزل هللا ”.أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا اآلخرة :« �هللا 
﴿كبيرا

2714F

2715﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو أثر مرسل وقد ذكرت هذه القصة في الصحيح من غير ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .ذكر سبب النزول
 ما رأيت في البيت فوهللا: قال �لما دخل عمر على النبي : قالأزواجه  �فروى اإلمام البخاري في قصة اعتزال النبي  

. شيئًا يرد البصر إال أهَبَةٌ ثالثة  فقلت: ادع هللا يا رسول هللا أن يوسع على أمتك، فقد وسَّع على فارس والروم، وهم ال يعبدون هللا
لَْت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا" أولئك"أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ : قالفاستوى جالًسا و ﴿قوم ُعجِّ

2715F

2716﴾. 
فمهما أعطي المرء في دنياه من الملك والغنى فهو ال ،مع األثر تدل على أن الملك الحقيقي إنما هو في اآلخرة واآلية 

 يساوي شيئا من نعيم وملك اآلخرة رزقنا هللا الجنة وملكها ونعيمها.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
رأيت نعيما ال يكاد ،ة من مظاهر األنس والسرورأي وإذا رأيت هناك مما في الجن ﴾وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا  ﴿

وال ،وال أذن سمعت،ما ال عين رأت،أعددت لعبادي الصالحين﴿ :كما في الحديث القدسي،وملكا واسعا عظيما ال غاية له،يوصف
فإذا كان هذا  ﴾أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها﴿ :وثبت في الصحيح أن :ابن كثيرقال  ﴾خطر على قلب بشر

﴿وأحظى عنده تعالى ؟فما ظنك بمن هو أعلى منزلة،عطاؤه تعالى ألدنى من يكون في الجنة
2716F

2717﴾. 
 

 ﴾  ۲٤َكفُوٗرا  أوۡ فَٱۡصبِۡر لُِحۡكِم َربَِّك َوَال تُِطۡع ِمۡنهُۡم َءاثًِما  ﴿
 

 اآلية. – ﴾فاصبر لحكم ربك ﴿ :قوله تعالى
لئن رأيت قال: أن أبا جهل  :«أنه بلغه  عن قتادةنذروأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن الم [ك] .1173

﴿كفورا أووال تطع منهم آثما  ﴿:فأنزل هللا،محمد يصلي ألطأن عنقه
2717F

2718﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وعدم ،بالصبر على أذى المشركين �وفيها أمر النبي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية 

 .طاعتهم
 والقول اآلخر أنها نزلت في عتبة ابن ربيعة.،جهل قول بعض أهل التفسير وكونها نزلت في أبي 
للنبي صلى قال يعني من مشركي مّكة أنها تعني عتبة بن ربيعة  ﴾َوال تُِطْع ِمْنهُمْ ﴿ :مقاتلقال وقال: روى اإلمام الثعلبي  

ي من أجملها بنات فأنا أزّوجك بنتي وأسوقها إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بنات :ّهللا عليه وسلم
﴿إليك بغير مهر وأرجع عن هذا األمر

2718F

2719﴾. 
 وقيل القائل ذلك هو الوليد بن المغيرة. 
هو وصف ال ينفي ما عداه وكونه ﴾وال تطع منهم آثماً وال كفوراً  ﴿بالصبر وقوله تعالى  �قلت: واآلية عامة آمرة النبي  

 من كثرة اإلثم وشدة الكفر. مبالغة،وصفهم باآلثم والكفور
 

 [تفسير مختصر لآلية]

_______________ 
 )439/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2714( 
 مرسل. )2715(
 )176/ 3صحيح البخاري ()2716( 
 ) 441/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2717( 
 مرسل وإسناده معل.  339/3تفسير الصنعاني  224/29تفسير الطبري  )2718(
 )106/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2719( 



)468( 
 .أجال أوإن عاجال ،ويقر عينك بإهالكهم،فالبد أن ينتقم منهم،اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه أي ﴾فاصبر لحكم ربك  ﴿
 لموبقاتغارقا فى ا،منغمسا في الشهوات ﴾آثما  ﴿أي وال تطع من هؤالء الفجرة من كان  ﴾وال تطع منهم آثما  ﴿
من صيغ المبالغة ومعناها  ﴾كفورا  ﴿وصيغة ،ال ينزجر وال يرتعد،أي وال تطع من كان مبالغا في الكفر والضالل ﴾كفورا  أو ﴿

﴿المبالغ في الكفر والجحود
2719F

2720﴾. 
 انتهت سورة اإلنسان

 
 
 
 َسَالتِ ۡ◌ ُسوَرةُ الُمر
 
 

 ﴾  ٤۸َوإَِذا قِيَل لَهُُم ٱۡرَكُعوْا َال يَۡرَكُعوَن  ﴿
 

  ﴾وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون  ﴿ :له تعالىقو
نزلت في  «: قال ﴾وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون  ﴿:في قولهمجاهد أخرج ابن المنذر عن  .1174

﴿ثقيف
2720F

2721﴾«. 
 [تعليق]

 :وهي قوله تعالى،ابن عباس وقتادة إال آية منهاقال سورة المرسالت مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. و 
﴿مدنية ﴾ قِيَل لَهُُم اْرَكُعوا ال يَْرَكُعونَ  َوإَِذا﴿

2721F

2722﴾ . 
حتى أوينا إلى غار بمنى ،ليلة الجن ونحن معه نسير �على النبي  ﴾ َواْلُمْرَسالِت ُعْرفاً ﴿نزلت  :ابن مسعودقال و 

"وقيتم شرها كما وقيت  : � النبيقال فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت ؛ ف،وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية،فبينا نحن نتلقاها منه،فنزلت
﴿شركم"

2722F

2723﴾. 
نزلت في ثقيق أمرهم رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلم  ﴾ وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون ﴿وقد ذكر المؤلف أن هذا اآلية  

2723F﴿»سجود ال خير في دين ليس فيه ركوع وال« :رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلمقال ال نحني فإنها مسبّة علينا ف قالوابالصالة ف

2724﴾. 
وأنهم إذا أمروا بالركوع والمراد به ،األثر مرسل ومعنى اآلية عام وفيه إخبار من هللا تعالى عن حال المشركين :قلت 

 الصالة وعبر عنها بجزء منها وذلك لفضيلة الركوع وهللا تعالى أعلم.
 

 [تفسير مختصر لآلية]
ال يخشعون وال ،واخشعوا فى صالتكم لعظمته وجالله،صلوا ل :ء المشركينأي وإذا قيل لهؤال ﴾وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون  ﴿

﴿بل يظلون على استكبارهم يصرون،يصلون
2724F

2725﴾. 
 انتهت سورة المرسالت

 
 

 ُسوَرةُ النَّبَإِ 
 
 

 ﴾  ۲َعِن ٱلنَّبَإِ ٱۡلَعِظيِم  ۱َعمَّ يَتََسآَءلُوَن  ﴿
   

 اآليات. -﴾عم يتساءلون ﴿ :قوله تعالى
 ﴿:جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت �لما بعث النبي  :« قال عن الحسنر وابن أبي حاتم أخرج ابن جري .1175

﴿نبأ العظيمعن العم يتساءلون 
2725F

2726﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
 .وقد تحدثت عن أمور اآلخرة وما أعده هللا للمتقين وما أعده للفجار،سورة النبأ مكية 

_______________ 
 )442/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2720( 
 مرسل. )2721(
 )153/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2722( 
 )17/ 3صحيح البخاري ()2723( 
 )267/ 2تفسير مقاتل بن سليمان ()2724( 
 )448/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2725( 
 صحيح اإلسناد مرسل   1/30تفسير الطبري  )2726(



)469( 

 

فمنهم مصدق ،جعلوا يتساءلون فيما بينهم عن الذي جاء به �فلما بعث النبي ،وهذا اآلثر في كونها نزلت في المشركين 
 ومنهم مكذب ومنهم متردد. فنزلت اآلية مخبرة ومتوعدة وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

أدغمت الميم في النون وحذفت الف ،عن ما ﴾عم  ﴿وأصل  ؟أي عن أي شيء يسأل هؤالء الجاحدون بعضهم بعضا﴾عم يتسآءلون  ﴿
وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث ،وليس المراد هنا مجرد االستفهام وإنما المراد تفخيم األمر وتعظيمه،االستفهامية ﴾ما  ﴿

ثم ،ويخوضون فيه إنكارا واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة االستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر المشركين،فيما بينهم
  :قالف ذكر تعالى ذلك األمر الخطير

هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث ألنه  ﴿أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث  ﴾عن النبإ العظيم  ﴿
وقيل المراد بالنبأ القرآن ،إلخ وذكر منها تسعة أمور ﴾ .مهادا. األرضألم نجعل ﴿ :ذكر بعده دالئل القدرة على إمكان البعث من قوله

 .﴾النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العالمة أبي السعود  أو
 ومكذب منكر لحصوله.،أي الذي اختلفوا فيه ما بين شاك في وقوعه ﴾الذي هم فيه مختلفون  ﴿

 انتهت سورة النبأ
 
 

 ُسوَرةُ النَّاِزَعاتِ 
 
 

ةٌ َخاِسَرٞة  ﴿  ﴾ ۱۲قَالُوْا تِۡلَك إِٗذا َكرَّ
  

  .﴾ذا كرة خاسرةتلك إ ﴿ :قوله تعالى
قال  ﴿أئنا لمردودون في الحافرة  ﴿:لما نزل قوله :«قال أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب  .1176

﴿تلك إذا كرة خاسرة قالوا ﴿:فنزلت،بعد الموت لنخسرنلئن حيينا  :كفار قريش
2726F

2727﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
 ثنا عن ذلك مراراً.وشأنها شأن باقي السور المكية وقد تحد.سورة النازعات سورة مكية بإجماع 
ذلك  قالواو،وقد ذكر المؤلف أثراً في قول المشركين تلك إذا كرة خاسرة يعنى ألن بعثنا بعد الموت تلك إذا رجعة خاسرة 

 .فنزلت اآلية مخبرة عن قولهم،إنكاراً منهم للبعث واستهزاًء بالقرآن ومن جاء به
 

 [تفسير مختصر لآلية]
﴿وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين ألننا من أهل النار،ي إن كان البعث حقاأ ﴾تلك إذا كرة خاسرة  قالوا ﴿

2727F

2728﴾. 
 

 ﴾  ٤٤إِلَٰى َربَِّك ُمنتَهَٰٮهَآ  ٤۳ فِيَم أَنَت ِمن ِذۡكَرٰٮهَآ  ٤۲لُونََك َعِن ٱلسَّاَعِة أَيَّاَن ُمۡرَسٰٮهَا  ٴَ يَسۡ  ٤۱﴿
 

 .اآليات – ﴾يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ﴿ :قوله تعالى
ساعة حتى أنزل عن اليسأل  �كان رسول هللا  :«قالت  عن عائشةوأخرج الحاكم وابن جرير   [ك] .1177

﴿فانتهى ﴾فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ساعة أيان مرساها عن اليسألونك  ﴿:عليه
2728F

2729﴾«. 
ا أن مشركي أهل مكة سألو :«وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبرعن الضحاك عن ابن عباس  .1178

ـ إلى ﴾ساعة أيان مرساها عن اليسألونك  ﴿:فأنزل هللا،استهزاء منهم؟متى تقوم الساعة: قالواف �النبي 
﴿آخر السورة

2729F

2730﴾«. 
يكثر ذكر الساعة  �كان رسول هللا  :«قال وأخرج الطبراني وابن جرير عنطارق بن شهاب  [ك] .1179

 .»﴾2730F2731﴿ ﴾فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها﴿حتى نزلت 

_______________ 
 مرسل ولم أجده في الكتب المسنده )2727(
 )455/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2728( 
ع�دد األج�زاء:  تحقيق: عبد الغني عب�د الخ�الق 1400بيروت، -الناشر: دار الكتب العلمية  إدريس الشافعي أبو عبد هللا المؤلف: محمد بن  177/2أحكام القرآن للشافعي  )2729(

مسند 49/30)موصوالوقال: على شرط الشيخين فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره تفسير الطبري 3895ح( 558/2عن عروة مرسال المستدرك للحاكم  241/1مسند الشافعي 2
 )..777ح(270/2ق  إسحا

 جوبير ضعيف. )2730(
)الكام��ل الب��ن ع��دي 8210ح( 8/ 322/) المعج��م الكبي��ر 132ح( 116/8/ 114)األحادي��ث المخت��ارة 11645ح(506/6س��نن النس��ائي الكب��رى  49/30تفس��ير الطب��ري  )2731(

فه�و  ص�حابي عل�ى ال�راجح،وإذا   �اإلص�ابة: إذا ثب�ت أن�ه لق�ي النب�ي  قال  الهيثمي في إسناده: من لم أعرفهمقلت:طارق بن شهاب مختلف في صحبته قال الحافظ في 205/5
صحابي،وهو مقبول على الراجح،وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير من�ه إل�ى إثب�ات ص�حبته،وأخرج ل�ه أب�و داود ح�ديثا  ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل 

 شيئاً انتهي. قلت علة الحديث  جهالة إسناده ولم يسمع منه   �وأحداً وقال: طارق رأى النبي 



)470( 
﴿عن عروةأبي حاتم مثله  وأخرج ابن .1180

2731F

2732﴾. 
 

 [تعليق]
وقد تقدم في سورة ﴾ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول قوله تعالى  

 .﴾يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ﴿اآلعراف نحو ذكل في قوله تعالى 
 تشمل سببين للنزول. وهذه اآلثار التي ذكرها المؤلف 

 .فأخبرهم هللا أن علمها عند هللا،عن وقت قيام القيامة �في سؤالهم النبي  :فاألول
 وكان يكثر من ذكر القيامة. �والثاني: في كونها نزلت في النبي 

 .عن الساعة على سبيل االستهزاء �سؤال المشركين للنبي  فقد ثبت،ثرين داخالن في عموم اآليةوكال األ 
 وقد جاء ذلك في غير ما آية من كتب هللا تعالى.،من ذكر الساعة �ا ثبت إكثار النبي كم 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .أي يسألك يا محمد هؤالء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها ﴾يسألونك عن الساعة أيان مرساها  ﴿
فلماذا يسألونك عنها ويلحون ،ا من الغيوب التي استأثر هللا بعلمهاألنه،أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم ﴾فيم أنت من ذكراها  ﴿

 .؟في السؤال
 .ال يعلمه أحد سواه،فهو الذي يعلم وقتها على التعيين،أي مردها ومراجعها إلى هللا عز وجل ﴾إلى ربك منتهاهآ  ﴿
ألنه ،وخص اإلنذار بمن يخشى،اإلعالم بوقتها ال،أي ما واجبك يا محمد إال إنذار من يخاف القيامة ﴾إنمآ أنت منذر من يخشاها  ﴿

 .هو الذي ينتفع بذلك اإلنذار
لم يلبثوا في ،أي كأن هؤالء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما فيها من األهوال ﴾ضحاها  أوكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية  ﴿

﴿ضحاها أوبمقدار عشية ،الدنيا إال ساعة من نهار
2732F

2733﴾. 
 زعاتانتهت سورة النا

 
 

 ُسوَرةُ َعبَسَ 
 
 

 ﴾  ۲أَن َجآَءهُ ٱۡألَۡعَمٰى  ۱َعبََس َوتََولَّٰىٓ  ﴿
 

  .﴾عبس وتولى أن جاءه اآلعمى ﴿ :قوله تعالى
أتى ،مكتوم األعمى أم في ابن ﴾ عبس وتولى ﴿:أنزل :« قالت عن عائشةأخرج الترمذي والحاكم  .1181

فجعل ،رجل من عظماء المشركين �ل هللا وعند رسو،فجعل يقول: يا رسول هللا أرشدني �رسول هللا 
 ﴿:ال فنزلت :فيقول .»له أترى بما أقول بأسا :«يعرض عنه ويقبل على اآلخر فيقول  �رسول هللا 

﴿عبس وتولى أن جاءه األعمى
2733F

2734﴾﴾«. 
﴿عن أنسوأخرج أبو يعلي مثله  .1182

2734F

2735﴾.  
 

 [تعليق]
 أم عندما عبس في وجه ابن  �تعالى لنبيه سورة عبس سورة مكية في قول الجميع، وقد افتتحت بعتاب من هللا  

وقد جاءه رجل عظيم من عظماء قريش وقيل جماعة منهم وهم عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وأمية وأبيا ابني ،مكتوم
﴿خلف

2735F

2736﴾. 
لَِّذيَن يُْؤِمنُوَن َوإَِذا َجاءَك ا ﴿ونحو ذلك قوله تعالى .بالتلطف مع المؤمنين ال سيما الضعفاء منهم �فأمر هللا تعالى نبيه  

ْحَمةَ أَنَّهُ َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا بَِجهَالَ  ٍة ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالٌَم َعلَْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ
ِحيمٌ   .]54األنعام [﴾رَّ

"مرحبا بمن عاتبني فيه  :مكتوم يبسط له رداءه ويقول أم بعد ذلك إذا رأى ابن  �ي اإلمام الثعلبي: فكان النبقال  

_______________ 
 مرسل. )2732(
 )457/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2733( 
 432/5)وق���ال: ص���حيح عل���ى ش���رط الش���يخين س���نن الترم���ذي 3896ح( 558/2)المس���تدرك للح���اكم 535ح( 293/2ص���حيح اب���ن حب���ان   50/30تفس���ير الطب���ري  )2734(

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هش�ام ب�ن ع�روة ع�ن ) قال اإلمام الترمذي 4848ح( 261/8)وقال: غريب مسند أبي يعلى 3331ح(
دخل�ت عل�ى عائش�ة   :«ع�ن مس�روق ق�ال  155  9رواه مالك في المطأ مرسال وغيره،وله شاهد عن عائشة عند الطبراني ف�ي األوس�ط المعج�م األوس�ط/به. و–أبيه عن عائشة 

وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما فنزلت     �رجل مكفوف تقطع له األترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت من هذا يا أم المؤمنين قالت:هذا ابن أم مكتوم أقبل إلى رسول هللا  وعندها
المي�زان: مجه�ول وق�د تابع�ه مس�عر عن�د البيهق�ي ف�ي ش�عب  في إسناده أحم�د ب�ن بش�ير الهم�داني،قال الح�افظ ف�ي لس�ان » قالت: ابن أم مكتوم ): عبس وتولى أن جاءه األعمى (

 ابن عمرلكن قال عن الشعبي دخلنا على عائشة وهو وهم والصحيح عن مسروق،ويشهد له ما بعده وكذلك ما رواه الطبراني عن أبي أمامة وكذلك روي عن  286/6اإليمان 
 قدم الكالم فيها )من رواية معمر عن قتادة وقد ت3123ح( 431/5مسند أبي يعلى  )2735(
 )26/ 9زاد المسير ()2736( 



)471( 

 

فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع  :أنسقال واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما.  ؟"هل من حاجة" :ويقول"ربي
﴿ومعه راية سوداء

2736F

2737﴾. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 :الصاويقال ألن جاءه االعمى يسأل عن أمور دينه ،أي كلح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارها ﴾عمى عبس وتولى أن جآءه األ ﴿

لما في المشافهة بتاء الخطاب ما ال يخفى من الشدة الصعوبة واسم ،وإجالال له �تطلفا به  ﴾عبس وتولى  ﴿إنما أتى بضمائر الغيبة 
 .مكتوم " أم األعمى " عبد هللا بن 

يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك ،أي وما يعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا األعمى الذي عبست في وجهه ﴾ه يزكى وما يدريك لعل ﴿
 .من العلم والمعرفة!

﴿أي أويتعظ بما يسمع فتنفعه موعظتك  ﴾يذكر فتنفعه الذكرى  أو ﴿
2737F

2738﴾. 
 

ُن َمآ أَۡكفََرهُۥ  ﴿ نَسٰ  ﴾  ۱۷قُتَِل ٱۡإلِ
 

 .﴾ما أكفره قتل اإلنسان ﴿ :قوله تعالى 
نزلت في عتبة بن أبي  «: قال ﴾قتل اإلنسان ما أكفره  ﴿:في قوله عن عكرمةوأخرج ابن المنذر  [ك] .1183

﴿كفرت برب النجم: قاللهب حين 
2738F

2739﴾«. 
 [تعليق]

نزلت في عبة بن أبي لهب الهاشمي مات كافرا بدعوة النبي ﴾قتل اإلنسان ما أكفره ﴿ذكر المؤلف رحمه هللا أن هذه اآلية  
﴿قبل الهجرة �

2739F

فاآلية لعن .ويؤيده عموم اآلية.وهذا هو الراجح،وقيل نزلت في أمية بن خلف، وقيل إشارة إلى كل كافر ،﴾2740
 يعنى ال شيء أكفر منه.﴾ما أكفره ﴿فإلنسان الكافر وقوله تعالى 

 
 [تفسير مختصر لآلية]

الشيخ  قاله بال مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده؟ ما أشد كفر،أي لعن الكافر وطرد من رحمة هللا ﴾قتل اإلنسان مآ أكفره  ﴿
﴿وهذا في غاية اإليجاز والبيان،وتعجيب من إفراطه في الكفر والعصيان،واآلية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها :األلوسي

2740F

2741﴾. 
 انتهت سورة عبس

 
 

 ُسوَرةُ التكوير
 
 

ُ َربُّ  ﴿ ٓ أَن يََشآَء ٱلَّ لَِميَن  َوَما تََشآُءوَن إِالَّ  ﴾ ۲۹ٱۡلَعٰ
 

 .﴾وما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العالمين  ﴿:قوله تعالى
لمن شاء منكم أن يستقيم  ﴿:لما نزلت :«قال أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى  .1184

يشاء هللا وما تشاءون إال أن  ﴿:فأنزل هللا ؟إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم أبو جهل ذاك إليناقال ـ ﴾
﴿رب العالمين

2741F

2742﴾﴾«. 
﴿هريرة مثله عن أبيبن أسلم  عن زيدوأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن عمرو بن محمد  .1185

2742F

2743﴾. 
﴿قاسم بن مخيمرة مثلهعن الوأخرج ابن المنذر من طريق سليمان  [ك] .1186

2743F

2744﴾. 
 

 [تعليق]
وذكر المالئكة إلى غير ذلك من أحوال السور وفيها ذكر أهول يوم القيامة وإثبات النبوة ،سورة التكوير مكية باإلجماع 

 المكية.
جعل هللا االستقامة إلى ،وقد ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار وكلها يشهد بعضها لبعض في كونها نزلت في أبي جهل 

 ذلك استهزاء.قال وإنما ،وهو بالطبع لم يقل ذلك إيماناً بالقرآن،مشيئتنا فإن شئنا استقما وإن شئنا اعوججنا

_______________ 
 )213/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2737( 
 )458/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2738( 
 مرسل. )2739(
 )632/ 3اإلصابة في تمييز الصحابة ()2740( 
 )459/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2741( 
 مرسل  84/30تفسير الطبري   )2742(
 ة بن الوبيد مدلس قد عنعنابن أبي حاتم وفي إسناده بقي )2743(
 مرسل. )2744(



)472( 
إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللا يهدي من  ﴿فنزلت اآلية مبينة أنه ال مشيئة إال بعد مشيئة هللا تعالى ونحو ذلك قول الحق  

 سورة القصص. ﴾ يشاء
 

  [تفسير مختصر لآلية]
هللا التوفيق إلى أفضل فاطلبوا من ،أي وما تقدرون على شيء إال بتوفيق هللا ولطفه ﴾وما تشآءون إال أن يشآء هللا رب العالمين  ﴿

﴿طريق
2744F

2745﴾. 
 انتهت سورة التكوير

 
 
 

 ُسوَرةُ االنفِطَارِ 
  
 

َك بَِربَِّك ٱۡلَكِريِم  ﴿ ُن َما َغرَّ نَسٰ ٓأَيُّهَا ٱۡإلِ  ﴾  ٦يَٰ
 

  .﴾يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم  ﴿ :قوله تعالى
أنزلت في أبي بن : قال،اآلية ﴾يا أيها اإلنسان ما غرك  ﴿:في قوله عن عكرمةأخرج ابن أبي حاتم  .1187

﴿خلف
2745F

2746﴾. 
 

  [تعليق]
 وهي شبيهة في محورها بسورة التكوير من ذكر أهوال القيامة.،سورة اإلنفطار سورة مكية في قول الجميع 
 وهو أثر مرسل اإلسناد.،وقد ذكر المؤلف أن هذه اآلية نزلت في أبي بن خلف 
 وفي سبب نزولها أسباب أخر غير ما ذكر المؤلف. 

 اسمه أسيد،فالثاني رواه مقاتل بن سليمان في تفسيره أنها نزلت في أبي األشدين
يعني غره ،ثم قتل يوم فتح مكة،لئن أخذت بحلقة من باب الجنة ليدخلنها بشر كثير: قالف،وكان أعور شديد البطش،بن كلدة
﴿الشيطان

2746F

2747﴾. 
 ة.والثالث: ذكره اإلمام ابن الجوزي أنها نزلت في الوليد بن المغير

﴿ذكره كذلك أنها عنى به كل كافر :والرابع
2747F

2748﴾. 
كَ  ﴿ :اإلمام الثعلبي قوله تعالىقال   َل لك حتى أضعَت ما وجب عليك؟ :أي :الزجاجقال ﴾ما َغرَّ قال و.ما َخَدعك وسوَّ

نك من عقابه وهو كريم متجاوز إْذ لم يعاقبك عاجالً؟ وقيل للفضيل بن عياض :المعنى :غيره أقامك هللا سبحانه يوم لو  :ما الذي أمَّ
ك بربك الكريم: قالو،القيامة ما غرك  :ليقال لو  :يحيى بن معاذقال و.غرني ُستورك المرخاة :أقول: قالماذا كنت تقول؟ ،ما غرَّ

ك سالفاً وآنفاً  :بي؟ قلت ني  :ليقول،كان كأنه لقَّن عبده الجواب،لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاته :قيل.بِرُّ َغرَّ
﴿كرم الكريم

2748F

2749﴾. 
بأن اآلية وإن نزلت على سبب فإن معناها عام فال تعالى يذكر عباده بأنه هو الخالق قال والترجيح بين هذه اآلقوال أن ي 

فال  ﴿قال فما الداعي أن يغتر اإلنسان بربه وهللا تعالى حذرنا في غير ما آية من خداع الشيطان لنا ف،الذي أحسن كل شيء خلقه
 .] 33لقمان [ ﴾ تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم بال الغرور

 
 [تفسير مختصر لآلية]

مع إحسانه ،حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره،ك الحليم الكريمبأي شيء خدعك بر ﴾ياأيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم  ﴿
هل جزآء  ﴿ورأفته بك بالتمرك والطغيان ،بالعصيان كيف قابلت إحسان ربك: قالوهذا توبيخ وعتاب كأنه  ؟إليك وعطفه عليك

وليست ،هذه اآلية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال اإلنسان الجاحد لنعم ربه ] 60 :الرحمن [ ﴾اإلحسان إال اإلحسان 
غره حمقه  :قول عمرويؤيد ما ذكرناه ،غرني كرمك :يلقنه أن يقول: قالواالبعض حتى قال واردة على سبيل تلقين الحجة كما 

﴾﴿وجهله 
2749F

2750﴾. 
 انتهت سورة االنفطار

 
 

 ُسوَرةُ الُمطَفِّفِينَ 

_______________ 
 )463/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2745( 
 مرسل. 3408/10تفسير ابن أبي حاتم   )2746(
 )458/ 3تفسير مقاتل بن سليمان ()2747( 
 )47/ 9زاد المسير ()2748( 
 )146/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2749( 
 )465/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2750( 



)473( 

 

 
 ﴾  ۱َوۡيٞل لِّۡلُمطَفِّفِيَن  ﴿

 
  .﴾ويل للمطففين  ﴿ :قوله تعالى

المدينة كانوا  �لما قدم النبي  «: قالعباس  عن ابنأخرج النسائي وابن ماجة بسند صحيح  [ك] .1188
 .»﴾2750F2751﴿﴾فأحسنوا الكيل بعد ذلك ﴿ويل للمطففين  ﴿:فأنزل هللا،أبخس الناس كيالً 

 
 [تعليق]

مدنية فمطلع هذه السورة من حيث أن هللا تعالى لعن المطففين في الكيل  أم سورة المطففين اختلف في كونها مكية  
 .والميزان يدل على أنها مدنية وباقي أجواء السورة يدل على أنها مكية

 ابن مسعود والضحاك ومقاتلمكية في قول  :اإلمام القرطبيقال  
 ومدنية في قول الحسن وعكرمة وهي ست وثالثون آية

"إن الذين أجرموا" إلى  :مدنية إال ثماني آيات من قوله :ابن عباس وقتادةقال وهي أول سورة نزلت بالمدينة. و :مقاتلقال 
﴿نزلت بين مكة والمدينة :الكلبي وجابر بن زيدقال مكي. و،آخرها

2751F

2752﴾. 
ومن المعروف أن أهل المدينة كانوا أهل زراعة فكانوا يطففون ،ؤلف رحمه هللا هذا األثر في حال أهل المدنيةوروى الم 

 .فنزلت اآلية محذرة من هذا الفعل وأن فيه لعنة هللا تعالى فانتهوا،الكيل
ه صاعان يكيل بأحدهما له أبو جهينة ومعقال السدى: قدم رسول هللا المدينة وبها رجل يقال و:وأخرج اإلمام الواحدي 

﴿ويكتال باآلخر، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية
2752F

2753﴾. 
وهذا األثر ال يخالف الذي قبله فأبوا جهينة واحد من أهل المدينة وتسميته في الرواية ال يعنى أنه غيره لم يكونوا يفعلون  

 بل ذلك كانت عادتهم وهللا تعالى أعلم.،ذلك
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 :ثم بين أوصافهم القبيحة بقوله،الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان ولئكأل،أي هالك وعذاب ودمار ﴾فين ويل للمطف ﴿
 .أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيا كامال ألنفسهم ﴾الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  ﴿
﴿ينقصون الكيل والوزن،لهم وزنوا أوأي وإذا كالوا للناس  ﴾وزنوهم يخسرون  أووإذا كالوهم  ﴿

2753F

2754﴾. 
 انتهت سورة المطففين

 
 

 ُسوَرةُ الطَّاِرقِ 
 
 

َمآِء َوٱلطَّاِرِق  ﴿  ﴾  ۱َوٱلسَّ
 

  .﴾والسماء والطارق ﴿ :قوله تعالى 
كان ،نزلت في أبي األشد «: قال﴾فلينظر اإلنسان مم خلق  ﴿:في قوله عن عكرمةأخرج ابن أبي حاتم  .1189

ويقول إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم ،معشر قريش من أزالني عنه فله كذافيقول: يا ،يقوم على األديم
﴿واكفوني أنتم تسعة،فأنا أكفيكم وحدي عشرة،تسعة عشر

2754F

2755﴾«. 
 

 [تعليق]
وهي تعالو بعض األمور المتعلقة بالعقيدة اإلسالمية ومحور السورة يدور حول ،هذه السورة الكريمة من السور المكية 

فإن الذي خلق ،والدليل القاطع على قدرة هللا جل وعال على إمكان البعث،وقد أقامت البرهان الساطع،وراإليمان بالبعث والنش
 .قادر على إعادته بعد موته،اإلنسان من العدم

﴿نزلت في أبي األشد﴾فلينظر اإلنسان مم خلق ﴿ذكر المؤلف أثراً واحداً مرسل اإلسناد في كون هذه اآلية  
2755F

، وقد تقدم ﴾2756
عليها تسعة عشر. فنزلت اآلية تبين له ولغيره أصل خلقته وأن هللا تعالى خلق لنا البصر للنظر واالعتبار كما  ﴿في قوله  هذا األثر

_______________ 
 748/2)سنن ابن ماج�ة 4919ح( 286/11)وقال :صحيح اإلسناد وله شاهد عن أبي هريرة صحيح ابن حبان 2240ح( 38/2المستدرك للحاكم  91/30فسير الطبري ت )2751(

دثنا عبد  حافظ ابن ماجة:قلت: صحيح وله شاهد عند الحاكم قال ال 372/4)شعب اإليمان 12041ح(11/ 371) المعجم الكبير 10948ح(32/6)سنن البيهقي الكبرى 2223ح(
 به.—عباسالرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قاال ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن بن 

 )250/ 19تفسير القرطبي ـ  ()2752( 
 )298أسباب النزول للواحدي ( )2753( 
 )467/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2754( 
 مرسل. )2755(
 تقدمت ترجمته )2756( 



)474( 
ِهينٍ   ﴿تعالى قال  اء مَّ ن مَّ م مِّ  .]20المرسالت  [ ﴾ أَلَْم نَْخلُقكُّ

 وعموم اآلية هو الراجح وسبب النزول مرسل كما تقدم. 
 

  [تفسير مختصر لآلية]
 .؟من أي شيء خلقه هللا،أي فلينظر اإلنسان في أول نشأته نظرة تكفر واعتبار﴾فلينظر اإلنسان مم خلق  ﴿
 .يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن هللا،الذي ينصب بقوة وشدة،أي خلق من المني المتدفق ﴾خلق من مآء دافق  ﴿
فقار الظهر  :الصلب ﴿من الرجل والمرأة ،اء من بين الصلب وعظم الصدرأي يخرج هذا الم ﴾يخرج من بين الصلب والترآئب  ﴿

أي يخرج هذا الماء من صلب ،وبالترائب عن المرأة،وكنى بالصلب عن الرجل،عظام الصدر :والترائب،ويسمى سلسلة الظهر
﴿﴾وعظام صدر المرأة ،الرجل

2756F

2757﴾. 
 انتهت سورة الطارق

  
 

 ُسوَرةُ األعلى
 
 

 ﴾٦تَنَسٰىٓ  َسنُۡقِرئَُك فََال  ﴿
 

  .﴾سنقرئك فال تنسى ﴿ :قوله تعالى
إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من  �كان النبي  «: قالعباس  عن ابنأخرج الطبراني  [ك] .1190

﴿سنقرئك فال تنسى ﴿:بأوله مخافة أن ينساه أنزل هللا �النبي  الوحي حتى يتكلم
2757F

في إسناده جويبر .»﴾﴾2758
 ضعيف جداً 

 
 [تعليق]

﴿الضحاك هي مدنيةقال على سورة مكية في قول الجمهور وسورة األ 
2758F

2759﴾. 
 وقد ابتدئت هذه السورة بتسبيح المولى جل وعال وقد أشارت إلى أمور التوحيد كما هو شأن باقي السور المكية.

ن علينا جمعه إ ﴿وذكر الؤلف أثراً واحيداً ضعيف اإلسناد في سبب نزول هذه اآلية. وقد تقدم نحو ذلك في قول هللا تعالى  
 .أثر ابن عباس المخرج في الصحيح﴾وقرآنه

نسى أشياء بأمر  �هل استثناء حقيقي يعنى بأن النبي ﴾إال ما شاء هللا ﴿وقد اختلف العلماء في االستثناء في قوله تعالى  
ذا أنساه هللا شيئاً من القرآن فهو إ �فالنبي  ﴾ مثلها أوننسها نأت بخير منها  أوما ننسخ من آية  ﴿ويشهد له قوله تعالى .هللا تعالى

 مثلها. أوفال تعالى يبدله خيراً من هذه اآلية ،نسيان كوني
وحديث ﴾إن علينا جمعه وقرآنه ﴿وقيل بأن االستثناء منقطع بمعنى أنا سنقرئك فال تنسى شيئاً ويشهد له قول هللا تعالى  

 ابن عباس الوارد عند هذه اآلية.
فأهل الجنة خالدين فيها أبداً ولكن االستثناء هنا ﴾خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك ﴿وكذلك قول الحق تعالى 
 منقطع وهللا تعالى أعلم.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

 .أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك وال تنساه ﴾سنقرئك فال تنسى  ﴿
﴿أراد هللا نسخه فإنك تنساهأي لكن ما  ﴾إال ما شآء هللا  ﴿

2759F

2760﴾. 
 انتهت سورة األعلى

 
 

 ُسوَرةُ الَغاِشيَةِ 
 
 

بِِل َكۡيَف ُخلِقَۡت  ﴿  ﴾ ۱۷أَفََال يَنظُُروَن إِلَى ٱۡإلِ
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 .﴾أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت ﴿ :قوله تعالى
ن ذلك أهل لما نعت هللا ما في الجنة عجب م :«قال  عن قتادةأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم  [ك] .1191

﴿أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت ﴿:فأنزل هللا،الضاللة
2760F

2761﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
باإلضافة إلى أمور ،سورة الغاشية مكية في قول الجميع وفيها الحث على النظر في عجيب صنع هللا في خلق اإلبل 

 العقيدة.
ألبل لما نعت هللا تعالى ما في الجنة ونعيمها وفيه الحث إلى النظر إلى خلق هللا ل،وهذا األثر الذي ذكره المؤلف مرسل 

 .فتحجبوا فأمرهم هللا أن ينظروا إلى عظم خلق األبل
ويحسن بنا أن نتكلم في عجالة عن عظيم خلق هللا في خلق اإلبل استطراداً من حيث أن اآلية مرشدة إلى النظر في خلق اإلبل 

 .واألثر متعلق بخلق اإلبل،والسموات واألرض
من الخالق المصور سبحانه وتعالى للتأمل والتفكر في كيفية خلق اإلبل وتصويرها بهذا الشكل المعجز  إنها دعوة

بإعتبارها خلقا داال على عظمة الخالق وكمال قدرته وحسن تدبيره، وقد أكرمها هللا سبحانه وتعالى فجعلها آية من آياته وورد 
  ذكرها قبل السماء واألرض والجبال.

فإن خلقها عجيب وتركيبها غريب وهي في غاية القوة والشدة ومع ذلك تنقاد للضعيف وتؤكل وينتفع ﴿ابن كثير:جاء في تفسير 
 ﴾بوبرها ويشرب لبنها

  
  .وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر اإلبل كيف خلقت

االضافة لضخامة هيكلها منحها هللا واإلبل وهبها هللا سبحانه وتعالى ميزات ال توجد في سواها من الكائنات األخرى فب
الصبر وقوة التحمل والقدرة على التكيف مع جميع الظروف البيئية القاسية كالجوع والظمأ والحر الشديد والبرد القارس واألمطار 

صف الرملية الرعدية والعواصف الرملية حيث وهبها سبحانه وتعالى عدة ظالالت على أعينها وأنفها وأذنيها تنغلق في حالة العوا
  .واألتربة المتطايرة فال تتأثر بتلك الظروف وهذه الميزة ال مثيل لها في عالم الحيوان

مليئة بالشحوم والدهون التي تتغذى عليها في حال نقص الطعام  ﴾السنام﴿كما وهبها هللا جلت قدرته مخازن عمالقة تسمى 
أحدهما للطعام واآلخر للماء وهو تجويف مليء بماليين الحجيرات أليام عديدة باالضافة لوجود ثالثة مخازن في وعاء البطن 

الصغيرة كمخزون مائي في حال العطش الشديد وهو أيضا غير موجود في أي حيوان آخر، والمخزن الثالث المعدة التي تقوم بخلط 
   الطعام والماء

يمنحها السير  ﴾الخف﴿لين عريض يسمى كذلك من عجائب قدرة هللا في خلق اإلبل أن جعل أقدامها مبطنة بجلد قوي و
  .على الرمال بسهولة ويسر دون أن تغوص أقدامها في تلك الرمال فسميت بذلك سفينة الصحراء

 غرائب اإلبل
من غرائب اإلبل أنها تتميز بذاكرة عجيبة فهي ال تنسى موطنها األصلي الذي تربت فيه ولو بعد سنين طويلة حيث   

 .يسر وسهولة تستطيع العودة إليه بكل
ومن غرائب اإلبل أيضا أن صغيرها يستطيع العودة إلى آخر مكان رضع فيه الحليب من أمه في حال ضياعه من القطيع   

 .لصاحبه ﴾مراح﴿آخر منزل  أو
  

 كما أن اإلبل لديها قدرة عجيبة على معرفة عدود المياه وأماكن نزول األمطار واألراضي المعشبة لما تتمتع به من حاسة
  .شم قوية

  .كذلك تستطيع اإلبل التفريق بين األصوات بدقة متناهية فهي تعرف صوت راعيها من غيره
ومن غرائب اإلبل أيضا أنها عندما تسير تقوم برفع اليد اليمنى والرجل اليمنى مع بعض في خطوة واحدة واليد اليسرى 

الميزة ال توجد في أي كائن آخر غير اإلبل فسبحان الخالق مع الرجل اليسرى في الخطوة التالية وذلك لحفظ توازنها وهذه 
 .المصور

من أشد الكائنات غيرة خصوصا في حالة الهيجان في وقت التزاوج فهو ال يسمح بوجود فحل آخر  ﴾الفحل﴿ويعتبر الجمل   
عض وإال سوف يقتتالن قتاال غيره في القطيع وفي حالة وجود أكثر من فحل يجب أن يتم التحكم برباطهما جيدا وإبعادهما عن ب

 .شديدا حتى يقتل أحدهما اآلخر
 .تالزم مكانها أويجب أن تبدأ باليد اليسرى لجعلها تبرك  ﴾العقل﴿ومن غرائب اإلبل أيضا أن عملية   
 .الرحول المعدة للركوب تكون في اليد اليسرى فقط أو ﴾الفحل﴿كما أن عملية ربط الجمل   
 الجهة اليسرى. كذلك حلب الناقة يكون من  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
إلى اإلبل ـ الجمال ـ كيف خلقها هللا خلقا عجيبا ،أي أفال ينظر هؤالء الناس نظر تكفر واعتبار ﴾أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت ﴿

وانقيادها مع ،ي قوتهالما فيها من العجائب ف،في اآلية حض على النظر في خلقتها :في التسهيلقال ! ؟بديعا يدل على قدرة خالقها
وشرب ألبانها وغير ذلك ،وأكل لحومها،من الركوب والحمل عليها،وكثرة المنافع التي فيها،وصبرها على العطش،ذلك لكل ضعيف

_______________ 
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﴿
2761F

2762﴾. 
 انتهت سورة الغاشية

 
 

 جرُسوَرةُ الفَ 
 
 

ٓأَيَّتُهَا ٱلنَّۡفُس ٱۡلُمۡطَمئِنَّةُ   ﴿  ﴾  ۲۷يَٰ
 

  .﴾المطمئنةيا أيتها النفس  ﴿ :قوله تعالى
نزلت في  :«: قال ﴾يا أيتها النفس المطمئنة  ﴿:في قولهبريدة  أخرج ابن أبي حاتم عن [ك] .1192

﴿حمزة
2762F

2763﴾«. 
من يشتري بئر رومة  :«قال  �أن النبي  :«عباس  عن ابن عن الضحاكوأخرج من طريق جويبر   .1193

نعم فأنزل : قال ”.للناس هل لك أن تجعلها سقاية :«قال ف،فاشتراها عثمان » ؟يتقرب بها غفر هللا له
﴿يا أيتها النفس المطمئنة ﴿:هللا في عثمان

2763F

2764﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
قتل  �سورة الفجر سورة مكية واآلثار التي ذكرها المؤلف تدل على هذه اآلية مدنية، فحمزة بن أبي طالب عم النبي  

 ذكورة أولها مرسل وثانيها ضعيف اإلسناد.لكن هذه اآلثار الم،يوم أحد، وقصة حفر بئر روما إنما وقعت في العهد المدني
 وجاء في سبب نزولها ثالثة أسباب أخر. 

يا ايتها النفس  :ذكر اإلمام ابن الجوزي أنه نزلت في أبي بكر الصديق وليس بصحيح لما أخرجه ابن أبي حاتم  عن ابن عباس في قوله:فالثالث
﴿لك هذا  " قال اما انه سي: قاليا رسول هللا ما احسن هذا في: قالف،ر جالسنزلت وابو بك: قالالمطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

2764F

2765﴾. 
النبي صلى هللا هللا عليه وسلم ألبي بكر إن الملك قال فهذا األثر على ضعيف إسناده يدل على أن اآلية نزلت أوالً ثم  

 يقولها لك.
وجعلوا وجهه إلى المدينة ،ُخبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة اإلمام القرطبي نزلت فيقال .أنها نزلت في خبيب بن عدي :والرابع

﴿؛ فحول ّهللا وجهه نحو القبلة. وّهللا أعلم
2765F

2766﴾ . 
 .وكذلك هذا السبب ال يصح فقصة خبيب وقعت في العهد المدني 

﴿عكرمهقاله اإلمام ابن الجوزي قال .أنها نزلت في جميع نفوس المؤمنين :الخامس
2766F

2767﴾. 
كما أن الكافر يبشر بجهنم عند الموت وعند .جح فإن هللا تعالى يبشر المؤمن عند الموت وعند البعثوهذا األخير هو الرا 

 .البعث
 .وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه اإلمام أحمد وغيره ما يشهد لذلك وفيه 
لى اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال إ«:قال صلى هللا عليه وسلم 

بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وَحنُوط من َحنُوط الجنة، حتى يجلسوا منه مّد بصره. ثم يجيء 
 .»ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من هللا ورضوان

ما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يََدعوها  في يده طرفة عين، حتى يأخذوها "فتخرج تسيل ك: قال 
-. فيصعدون بها فال يمرون األرضفيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 

؟ فيقولون: فالن بن فالن، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في ما هذا الروح الطيب: قالوابها على مأل من المالئكة إال -يعني
الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي 

، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم األرضين، وأعيدوه إلى بها إلى السماء السابعة، فيقول هللا، عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في ِعليِّ 
"فتعاد روحه، فيأتيه َملَكان فيجلسانه فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: ربي هللا. فيقوالن له ما دينك؟ : قال .»ومنها أخرجهم تارة أخرى

فيقوالن له: وما علمك؟ فيقول: قرأت .� فيقول: ديني اإلسالم. فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول هللا
كتاب هللا فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى 

 .»"فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره َمّد بصره .”الجنة
ياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يُسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من "ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الث: قال

أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي 
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 .»ومالي
ن اآلخرة نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه معهم "وإن العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال م: قال 

المسوح، فيجلسون منه َمّد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط هللا 
فُّود من الصوف المبلول، فيأخذها، : قال .”وغضب فإذا أخذها لم يََدُعوها في يده طرفة "فَتُفَّرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السَّ

. فيصعدون بها، فال يمرون بها على األرضعين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
، حتى ينتهي ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فالن ابن فالن، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا: قالوامأل من المالئكة إال 

َماِء َوال يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَلَِو اْلَجَمُل فِي  ﴿ :�به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فال يفتح ثم قرأ رسول هللا  ال تُفَتَُّح لَهُْم أَْبَواُب السَّ
ِ  ﴿ثم قرأ:  .»روحه طرحاالسفلى. فتطرح  األرضفيقول هللا، عز وجل: اكتبوا كتابه في سّجين في ﴾َسمِّ اْلِخيَاطِ  َوَمْن يُْشِرْك بِالَّ

َماِء فَتَْخطَفُهُ الطَّْيُر  يُح فِي َمَكاٍن َسِحيقٍ  أوفََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ  ] 31الحو: [﴾تَْهِوي بِِه الرِّ
ن ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! "فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! ال أدري. فيقوال

ال أدري فيقوالن ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه ! ال أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار، 
الوجه، قبيح وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من َحّرها وسمومها، ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضالعه، ويأتيه رجل قبيح 

الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا 
﴿عملك الخبيث. فيقول: رب ال تقم الساعة"

2767F

2768﴾. 
فدخل نعشه ثّم لم ير ،خلقهمات ابن عبّاس بالطائف فجاء طائر لم ير على : قالعن سعيد بن جبير  :اإلمام الثعلبيقال  

يا أَيَّتُهَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلى َربِِّك راِضيَةً َمْرِضيَّةً  ﴿:خارجا منه فلّما دفن تليت هذه اآلية على شفير القبر ال يرى من تالها
2768F﴿﴾فَاْدُخلِي فِي ِعباِدي َواْدُخلِي َجنَّتِي

2769﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 .المطمئنة بوعد هللا التي ال يلحقها اليوم خوف وال فزع،أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية ﴾النفس المطمئنة ياأيتها  ﴿
مرضية عنده بما قدمت ،راضية بما أعطاك هللا من النعم،أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته ﴾ارجعي إلى ربك راضية مرضية  ﴿

 .المقالةللمؤمن عند احتضاره تلك قال في،عند الموت هذا الخطاب والنداء يكون :المفسرونقال من عمل 
 .أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين ﴾فادخلي في عبادي  ﴿
﴿أي وادخلي جنتي دار األبرار الصالحين ﴾وادخلي جنتي  ﴿

2769F

2770﴾. 
 انتهت سورة الفجر

 ُسوَرةُ اللّيل
 
 

َكَر َوٱۡألُنثَٰىٓ وَ  ۲َوٱلنَّهَاِر إَِذا تََجلَّٰى  ۱َوٱلَّۡيِل إَِذا يَۡغَشٰى  ﴿ ا َمۡن أَۡعطَٰى َوٱتَّقَٰى  ٤إِنَّ َسۡعيَُكۡم لََشتَّٰى  ۳َما َخلََق ٱلذَّ  ٥فَأَمَّ
ُرهُۥ لِۡليُۡسَرٰى  ٦َوَصدََّق بِٱۡلُحۡسنَٰى  ا َمۢن بَِخَل َوٱۡستَۡغنَٰى  ۷فََسنُيَسِّ ُرهُۥ لِۡلُعۡسَرٰى  ۹َوَكذََّب بِٱۡلُحۡسنَٰى  ۸َوأَمَّ َوَما  ۱۰فََسنُيَسِّ

ٰىٓ  َال يَۡصلَٰٮهَآ  ۱٤فَأَنَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظَّٰى  ۱۳َوإِنَّ لَنَا لَۡألِٓخَرةَ َوٱۡألُولَٰى  ۱۲إِنَّ َعلَۡينَا لَۡلهَُدٰى  ۱۱يُۡغنِي َعۡنهُ َمالُهُۥٓ إَِذا تََردَّ
َوَما ِألََحٍد ِعنَدهُۥ ِمن نِّۡعَمٖة  ۱۸ٱلَِّذي يُۡؤتِي َمالَهُۥ يَتََزكَّٰى  ۱۷ َوَسيَُجنَّبُهَا ٱۡألَۡتقَى ۱٦ٱلَِّذي َكذََّب َوتََولَّٰى  ۱٥إِالَّ ٱۡألَۡشقَى 

 ﴾ ۲۱َولََسۡوَف يَۡرَضٰى  ۲۰إِالَّ ٱۡبتَِغآَء َوۡجِه َربِِّه ٱۡألَۡعلَٰى  ۱۹تُۡجَزٰىٓ 
 

 .اآليات - ﴾والليل إذا يغشى  ﴿ :قوله تعالى
أن رجالً كانت له  :«عباس  عن ابن عن عكرمةن أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق الحكم بن أبا .1194

فكان الرجل إذا جاء الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها الثمرة ،نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال
فربما تقع ثمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم 

 �ولقي النبي .»اذهب :«قال ف �فشكا ذلك الرجل إلى النبي ،مرة من فيهأدخل أصبعه حتى يخرج الث
قال ف ”.له أعطني نخلتك التي فرعها في دار فالن ولك بها نخلة في الجنة :«قال صاحب النخلة ف

ثم ذهب الرجل ولقي رجالً ،لقد أعطيت وإن لي نخالً كثيراً وما فيه نخلة أعجب إلي ثمره منها :الرجل
أتعطيني يا رسول هللا : قالف �فأتى رسول هللا ،ومن صاحب النخلة �كالم من رسول هللا كان يسمع ال

قال فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ـ ولكليهما نخل ـ ف .»نعم :«قال ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها؟ ف
 :قلت لهف،أعطاني بنخلتي المائلة في دار فالن نخلة في الجنة �أشعرت أن محمداً :له صاحب النخلة

له اآلخر: أتريد قال ف،لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها
: قال،أربعون نخلة: قال؟فكم ُمناك منهاقال ف،وال أظن أن أعطى،إال أن أعطي بها ما أريد،ال: قالف ؟بيعها

فدعا قومه ،لة فأشهد لي إن كنت صادقاً أنا أعطيك أربعين نخ :لهقال ثم سكت عنه ف،لقد جئت بأمر عظيم
_______________ 

 )287/ 4مسند أحمد   ()2768( 
 )204/ 10سير القرآن (الكشف والبيان عن تف)2769( 
 )488/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2770( 



)478( 
فذهب ،يا رسول هللا إن النخلة قد صارت لي وهي لك :لهقال ف �ثم ذهب إلى رسول هللا ،فأشهد له

ـ إلى آخر ﴾والليل إذا يغشى  ﴿:فأنزل.»النخلة لك ولعيالك  :«له قال إلى صاحب الدار ف �رسول ل 
﴿السورة

2770F

2771﴾«. 
  .حديث غريب جداً :ابن كثيرقال    
أراك تعتق  :أبو قحافة ألبي بكرقال  « :قالعامر بن عبد هللا  بن الزبير عن أبيه  وأخرج الحاكم عن .1195

إني إنما أريد ما عند : قالف،فلو أنك أعتقت رجاالً ُجلداً يمنعونك ويقومون دونك يا بني،رقاباً ضعافاً 
 ”.﴾2771F2772﴿ةإلى آخر السور ﴾فأما من أعطى واتقى  ﴿:فنزلت هذه اآليات فيه،هللا

 ﴿:وفيه نزلت،أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في هللا :« عن عروةوأخرج ابن أبي حاتم  .1196
﴿ـ  إلى آخر السورة﴾وسيجنبها األتقى 

2772F

2773﴾«. 
ـ إلى آخرها ﴾وما ألحد عنده من نعمة تجزى  ﴿:نزلت هذه اآلية :« قالالزبير  عن ابنوأخرج البزار  .1197

﴿في أبي بكر الصديق
2773F

2774﴾«. 
 

 ][تعليق
 وجوها جو السور المكية.،سورة الليل سورة مكية وقيل مدنية 

 وقد ذكر المؤلف رحمه هللا سببين لنزول هذه اآلية.
يدل على أن هذه القصة مدنية وصاحب القصة هو الصحابي المشهور أبو الدحداح واسمه ثابت بن الدحداح  :فاألول 

﴿شهد أحداً وقتل يويئذ
2774F

 صة أبي الدحداح مشهورة لكن ليس في سبب نزول هذه اآلية.وق،. وهو الذي اشترى النخلة﴾2775
فمره ،وإنما أقيم حائطي بها،إن لفالن نخلة،يا رسول هللا: قالف،�أتى النبي ،أن رجال«  :فأخرج أحمد وغيره عن أنس 

بعني : قالف،اه أبو الدحداحفأت،فأبى،أعطه إياها بنخلة في الجنة :�له رسول هللا قال ف،حتى أقيم بها حائطي: قالأراه ،أن يعطينيها
قال ف -فاجعلها له : قالأراه  -إني قد ابتعت النخلة بحائطي ،يا رسول هللا: قالف،�فأتى أبو الدحداح النبي ،ففعل،نخلتك بحائطي

اخرجي من ،الدحداح أم يا : قالفولى فأتى أبو الدحداح امرأته ف،كم من عذق  رداح ألبي الدحداح في الجنة :�رسول هللا 
2775F﴿»كلمة تشبهها  أو،ربح البيع قالت:ف،فإني قد بعته بنخلة في الجنة،لحائطا

2776﴾. 
السبب الثاني: أنها نزلت في أبي بكر وذكر له عدة شواهد وهذا ما تميل إليه النفس وإن كان معنى اآلية العموم وهللا  

 تعالى أعلم.
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
أعطى ما أمر  :ابن كثيرقال ،واتقى ربه فكف عن محارم هللا،اله وأنفق ابتغاء وجه هللاأي فأما من أعطى م ﴾فأما من أعطى واتقى  ﴿

 .وإتقى اله في أموره،بإخراجه
 .أي وصدق بالجنة التي أعدها هللا لألبرار ﴾وصدق بالحسنى  ﴿
 .رك المحرماتوت،وهي فعل الطاعات،ونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسر،أى فسنهيئه لعمل الخير ﴾فسنسيره لليسرى  ﴿
واستغنى عن ،بخل بماله :ابن عباسقال ،واستغنى عن عبادة ذي الجالل،المال ﴾أي وأما من بخل بإنفاق  ﴾وأما من بخل واستغني  ﴿

 .ربه عز وجل
 .أي وكذب بالجنة ونعيمها ﴾وكذب بالحسنى  ﴿
سمى تعالى ،وهي طريق الشر،لدنيا واآلخرةوهي الحياة السيئة في ا،أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسرى ﴾فسنيسره للعسرى  ﴿

وهي ،ألن عاقبتها العسر ]عسرى [وسمى طريقة الشر ،وهي دخول الجنة دار النعيم،ألن عاقبتها اليسر ]يسرى [طريقة الخير 
أحد إال ما منكم من : قالف،فى بقيع الغرقد في جنازة �كنا مع النبي «: قالروى البخاري عن علي رضي هللا عنه  ﴿دخول الجحيم 

أما من كان من أهل ،اعملوا فكل ميسر لما خلق له: قالف ؟أال نتكل :يا رسول هللا قالواف،ومقعده من النار،وقد كتب مقعده من الجنة
وصدق .فأما من أعطى واتقى﴿ثم قرأ ،فيصير لعمل أهل الشقاوة،وأما من كان من أهل الشقاوة،فيصير لعمل أهل السعادة،السعادة

﴿﴾ للعسرى﴿ات إلى قوله اآلي﴾..بالحسنى
2776F

2777﴾«. 
 انتهت سورة الليل

 
 

_______________ 
 في إسناده حفص بن عمر العدني ضعيف. 3439/10تفسير ابن أبي حاتم   )2771(
ؤل�ف: عب�د هللا ب�ن الم  125/1)وقال: صحيح على شرط مسلم،مكارم األخالق ألبي بكر القرشي المتوفى سنة ألفين وثمانمأئة وواحد 3942ح( 572/2المستدرك للحاكم  )2772(

 1990 - 1411القاهرة، -الناشر: مكتبة القرآن  محمد أبو بكر القرشي
إسناده صحيحقال الحاكم حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارا حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ حدثنا سعيد ب�ن يحي�ى األم�وي  1عدد األجزاء:   تحقيق: مجدي السيد إبراهيم

–أبي�ه ن سعيد عن زي�ادة ب�ن عب�د هللا البك�ائي ع�ن محم�د ب�ن إس�حاق ق�ال ح�دثني محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن أب�ي عتي�ق ع�ن ع�امر ب�ن عب�د هللا ب�ن الزبي�ر ع�ن حدثني عمي عبد هللا ب
 بهوسياقهأطول

 مرسل, 3441/10تفسير ابن أبي حاتم   )2773(
 ن الحديث )في إسناده مصعب بن ثابت لي2209ح( 168/6مسند البزار  228/30تفسير الطبري  )2774(
 1979  1399بيروت الطبعة الثانية، –المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج  الناشر: دار المعرفة ) 616/ 1صفة الصفوة ()2775( 
 )146/ 3مسند أحمد   ()2776( 
 )496/ 3) صفوة التفاسير ـ للصابونى (120/ 2صحيح البخاري ()2777( 



)479( 

 

َحى  ◌ٰ ُسوَرةُ الضُّ
 
 

َحٰى  ﴿   ﴾  ۳َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى  ۲َوٱلَّۡيِل إَِذا َسَجٰى  ۱َوٱلضُّ
 

 اآليات. – ﴾والضحي والليل إذا سجي  ﴿ :قوله تعالى
 قالت:فأتته امرأة ف،ليلتين أويلة فلم يقم ل �اشتكى النبي  :«قال أخرج الشيخان وغيرهما عنجندب  .1198

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما  ﴿:فأنزل هللا،يا محمد ما أرى شيطانك إال قد تركك
﴿قلى

2777F

2778﴾﴾«. 
قال ف �أبطأ جبريل على النبي  :«قال جندب  وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن  [ك] .1199

 .»﴾2778F2779﴿ قد ودع محمد فنزلت :المشركون
 أم قالت ف،أياماً ال ينزل عليه جبريل �مكث رسول هللا  « :قالبن أرقم  عن زيدم وأخرج الحاك  [ك] .1200

﴿ـ اآليات﴾والضحى  ﴿:فأنزل هللا،ما أرى صاحبك إال قد ودعك وقالك :جميل امرأة أبي لهب
2779F

2780﴾«. 
حفص بن  وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة في مسنده والواحدي وغيرهم بسند فيه من ال يعرف عن .1201

دخل بيت النبي  أن جرواً  :« �خادم رسول هللا ها خولة وقد كانت عن أمشي عن أمه ميسرة القر
يا خولة ما حدث  :«قال ف،أربعة أيام ال ينزل عليه الوحي �فمكث النبي ،فمات ،فدخل تحت السرير،�

لو هيأت البيت فكنسته،فأهويت بالمكنسة تحت :فقلت في نفسي .»في بيت رسول هللا؟ جبريل ال يأتيني
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل ،ترعد لحيته  �فجاء النبي ،فأخرجت الجرو،لسريرا

﴿فترضى ﴿:ـ إلى قوله﴾والضحى  ﴿:هللا
2780F

2781﴾﴾«. 
ولكن كونها سبب نزول اآلية غريب بل ،قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة :الحافظ ابن حجرقال  

 شاذ مردود بما في الصحيح.  
فنزلت ،ما أرى ربك إال قد قالك :�للنبي قالت أن خديجة  :«هللا بن شداد  عن عبدجرير  وأخرج ابن [ك] .1202

﴿
2781F

2782﴾«. 
إني أرى  :خديجةقالت ، ففجزع جزعا شديداً ،�أبطأ جبريل على النبي  :«قال  عن عروةوأخرج أيضاً  .1203

﴿فنزلت ،ربك قد قالك مما يرى من جزعك
2782F

 وكالهما مرسل رواتهما ثقات  ”.﴾2783
ته شماتة قالجميل  أم لكن ،ذلكقالت جميل وخديجة  أم فالذي يظهر أن كالً من  :بن حجرالحافظ اقال  

 ته توجعاً.قالوخديجة 
 

 [تعليق]
وامتننان ،وأن هللا تعالى لم يتركه ولو للحظة واحداة �سورة الضحي سورة مكية باإلجماع وموضوعها هو شخص النبي  

 فقيراً فأغناه وآواه وأقناه. بكونه وجده يتيماً ضعيفاً  �هللا على النبي 
 وذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار وبعضها في الصحيح وهي تشتمل ثالثة أسباب للنزول. 
لقد تركك ربك " فنزلت اآلية رداً عليها وأم جميل هي امرأة أبي  :لما أبطأ عليه الوحي �جميل للنبي  أم فاألول: في قول  

جميل فعبر عن الواحد بالجماعة  أم فأن المراد بها  :المشركونقال تابه.وأما الرواية التي فيها لهب حمالة الحطب وقد ذمها هللا في ك
 .لكونها واحدة منهم

" ال تدخل  �عن النبي .والثاني: أنها نزلت في قصة الجرو لما مات فامتنع جبريل من النزول. وفي صحيح البخاري 
﴿المالئمة بيتاً فيه كلب وال صورة "

2783F

2784﴾. 
 .ولم يدخل البيت بسبب صورة �أبطأ على النبي  �بت أن النبي وقد ث 
قالت واعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جبريل عليه السالم في ساعة يأتيه  « قالت: عائشةوفي سنن ابن ماجة  عن  

 فإذا هو بجبريل قائم على الباب  .فخرج النبي صلى هللا عليه و سلم .فراث عليه .فيها

_______________ 
 312)مسند أحم�د   4496ح( 14/3) سنن البيهقي الكبرى 6566ح( 524/14)صحيح ابن حبان 1797ح( 1421/3لم )صحيح مس4667ح( 1892/4صحيح البخاري  )2778(
 ) 1709ح( 173/2) المعجم الكبير 18823ح( 4/
 )وغيرهم.1712ح( 173/2)المعجم الكبير 777ح( 342/2)مسند الحميدي  3345ح( 442/5سنن الترمذي  ) 1797ح( 3/ 1421صحيح مسلم  )2779(
)وقال: صحيح اإلسناد إال أن له علة،ثم ذكره عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد مرس�ال،ويزيد ب�ن زي�د ه�ذا ق�ال الح�افظ ف�ي اللس�ان:ال 3945ح( 573/2لمستدرك للحاكم ا )2780(

 علي عدم صحتهانعرفه، وقال ابن المديني:مجهول،قلت:في إسناد الطريق األولي إسحاق بن محمد الهاشمي اتهمه الحاكم وتعليله للرواية يدل 
 )أعله المؤلف بالجهالة وكذلك الهيثمي في زوائدة قال: أم حفص لم أعرفها636ح( 249/24المعجم الكبير  )2781(
 صحيح اإلسناد مرسل 231/30تفسير الطبري  )2782(
 مرسل صحيح اإلسناد 232/30تفسير الطبري  )2783(
 )138/ 4صحيح البخاري ()2784( 



)480( 
﴿وإنا الندخل بيتا فيه كلب وال صورة .قال إن في البيت كلبا » ؟منعك أن تدخل ما «فقال  :

2784F

2785﴾«. 
فلما امتنع عن النزول ،فهذا الحديث شاهد لما روى من سبب نزول السورة فلعل هذا كان سبب امتناع جبريل عن النزول 

 وهذا الوجه للجمع حسن.،جميل قولتها فنزلت اآلية أم قالت 
وقد جمع الحافظ ابن حجر  �المؤمنين خديجة رضي هللا عنها لما أبطأ جبريل على النبي  أم ها نزلت في قول أن :والسبب الثالث
 .تا هذا القولقال تاهماجميل بأن يحمل على أن كل أم بينه وبين قول 

ديجة فال يقاوم ما المؤمنين خ أم أما أثر .فإن حديثها مخرج في الصحيح.جميل وحدها أم والذي يترجح أن قائل هذا القول  
 :فهي القائلة لما جاءه جبريل في بدء الوحي. �المؤمنين من حرصها على تثبيت النبي  أم وكذلك ال يقاوم مكانة ،جاء في الصحيح

" كال أبشر، فوهللا ال يخزيك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق" 
﴿
2785F

2786﴾. 
 .اك ربك يعنى تركك وهللا تعالى الموفققال لقد  �فال يليق بمكانها أن تقول للنبي  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
وغظى ،وأقسم بالليل إذا اشتد ظالمه،أقسم تعالى بوقت الضحي وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ﴾والضحئ والليل إذا سجى  ﴿

وما جعل فيه من ،هذا قسم منه تعالى بالضحى :ابن كثيرقال بظالمه أقبل  ﴾سجى  ﴿ :ابن عباسقال ،كل شيء في الوجود
 .وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى،وبالليل إذا سكن فأظلم وأدلهم،الضياء

هجره : قالواوهذا رد على المشركين حين ،وال أبغضك منذ أحبك،أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك ﴾ما ودعك ربك وما قلى  ﴿
﴿القسموهو جواب ،ربه

2786F

2787﴾. 
 

 ﴾ ٥َولََسۡوَف يُۡعِطيَك َربَُّك فَتَۡرَضٰىٓ  ٤َولَۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر لََّك ِمَن ٱۡألُولَٰى  ﴿
 

 اآليات. – ﴾ولآلخرة خير لك من األولى  ﴿ :قوله تعالى
عرض علي ما هو مفتوح  �هللا  رسول قال  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الطبراني في األوسط  .1204

﴿ولآلخرة خير لك من األولى ﴿:نزل هللافسرني فأ،متي بعديأل
2787F

 .إسناده حسن  .»﴾﴾2788
عرض على رسول هللا  «قال: عباس  عن ابنوأخرج الحاكم والبيهقي في الدالئل والطبراني وغيرهم   .1205

ولسوف يعطيك ربك  ﴿:ـ أي قرية قرية ـ فسر به فأنزل هللا ما هو مفتوح على أمته َكْفراً َكْفراً  �
﴿فترضى

2788F

2789﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
وفيهما بشارة بما سيفتح هللا تعالى على نبيه من الفتوح التي التي ،ذكر المؤلف رحمه هللا أثرين في سبب نزول هذه اآلية 

 . �فيكون فيها رضي النبي ،جاءت في عصر الصحابة
ت حتى رأي األرض" إن هللا عز و جل زوى لي قال:  �عن شداد بن أوس، أن النبي ،وفي مسند اإلمام أحمد وغيره 

﴿وإن ملك أمتي سيبلغ ما ُزوي لي منها وأني أعطيت الكنزين األبيض واألحمر،مشارقها ومغاربها
2789F

2790﴾. 
 وفي ذلك عدة أحاديث وقد تحقق ذلك في عهد الصحابة الكرام رضي هللا عنهم. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
قال ،وغير ذلك إلى أن ترضى،الشفاعةو،والكرامة،أي سوف يعطيك ربك في اآلخرة من الثواب ﴾ولسوف يعطيك ربك فترضى  ﴿

يا جبريل إذهب  :هللاقال ف،اللهم أمتي أمتى وبكى: قالذكر أمته ف،لما روي أن النبي،هي الشفاعة في أمته حتى يرضى :ابن عباس
إذهب  :ا جبريلهللا يقال ف،قالبما  �وسأله فأخبره رسول هللا  �فأتى جبريل رسول هللا  -وهو أعلم  - ؟إالى محمد وإسأله ما يبكيك

وإني اختبأت ،فتعجل كل نبي دعوته،لكل نبي دعوة مستجابة«وفي الحديث  .إنا سنرضيك في أمتك وال نسوءك :إلى محمد وقل له
فقد ،ليشمل خيري الدنيا واآلخرة معا،واألولى حمل اآلية على ظاهرها :الخازنقال ،الحديث »دعوتي شفاعتي ألمتي يوم القيامة

وأعطاه في ،وجعل أمته خير األمم،وأعلى دينه،وكثرة األتباع والفتوح،والظفر على األعداء،النصر :في الدنياأعطاه هللا تعالى 
﴿وغير ذلك من خيري الدنيا واآلخرة،والمقام المحمود،اآلخرة الشفاعة العامة

2790F

2791﴾. 
 انتهت سورة الضحي

_______________ 
 ) 624/ 4سنن ابن ماجة   ( )2785( 
 ) 215/ 6صحيح البخاري ()2786( 
 )498/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2787( 
)في إسناده معاوية بن أبي العباس قال  الهيثمي في الزوائد:ال أعرفه وعزاه له في الكبير وقال: إس�ناده حس�ن وم�ا حس�نه المؤل�ف رحم�ه 572ح( 179/1المعجم األوسط  )2788(

 هللا  إسناد المعجم األوسط وفيه ما تقدم
 225/1دالئ�ل النب�وة  94/2علل اب�ن أب�ي ح�اتم   212/3حلية األولياء  232/30)تفسير الطبري 3209ح( 297/3) المعجم األوسط 10650ح( 277/10لمعجم الكبير ا )2789(

و ب�ن هاش�م البيروت�ي وفي�ه ك�الم أط�ول أعله أبو حاتم  باإلرسال فقال:الصحيح عن علي بن عبد هللا  بن عباس مرسال دون ذكر عبد هللا  بن عباس،وحمل الخطأ في�ه عل�ى عم�ر
 والحديث معلول بما ذكره ويشهد له ما قبله

 )122/ 4مسند أحمد   ()2790( 
 )499/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2791( 



)481( 

 

 
 

 حِ ۡ◌ ُسوَرةُ الشَّر
 
 

 ﴾  ٦إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِر يُۡسٗرا  ﴿
   
  ﴾إن مع العسر يسراً  ﴿ :تعالىقوله 

﴿السجاونديقال  .1206
2791F

﴿نزلت لما عير المشركون المسلمين بالفقر :« ﴿:2792
2792F

2793﴾«. 
 �هللا  رسول قال  ﴾إن مع العسر يسراً  ﴿:لما نزلت هذه اآلية «: قال عن الحسنوأخرج ابن جرير  .1207

﴿لن يغلب عسر يسرين،أبشروا أتاكم اليسر :«
2793F

2794﴾«. 
 [تعليق]

وما من هللا عليه من  �وهي في موضوعها كسورة الضحى وهو النبي ،باتفاق أهل التفسير سورة الشرح سورة مكية  
 وغير ذلك. رشرح الصدر وحط والوز

واألثر األول الذي ذكره المؤلف ذكره من غير إسناد إلى اإلمام السجاوندي، واألثر الثاني مرسل وليس في سبب نزول   
 .ي ألصحابهاآلية إنما فيه بعد نزول اآلية قول النب

 وفيه حث على الصبر نسأل هللا الصبر والثبات.،واآلية إخبار من هللا تعالى بأن اليسر يأتي مع العسر  
 

 [تفسير مختصر لآلية]
في مكة في ضيق  �كان رسول هللا  :المفسرونقال ،وبعد الشدة يكون المخرج،أي بعد الضيق يأتي الفرج ﴾فإن مع العسر يسرا  ﴿

تسلية له ،كما عدد عليه النعم في أول السورة،فوعده هللا باليسر،بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين،وشدة هو وأصحابه
ويظهر ،سينصرك على أعدائك،إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة :وكأن هللا تعالى يقول،ويقوى رجاؤه،لتطيب نفسه،وتأنيسا
 : قالمبالغة فولذلك كرره ،ويبدل لك هذا العسر بيسير قريب،أمرك

وفي الحديث " لن يغلب عسر يسرين ،فال تحزن وال تضجر،واليسر بعد العسر،أي سيأتي الفرج بعد الضيق ﴾إن مع العسر يسرا  ﴿
 "﴿

2794F

2795﴾. 
 انتهت سورة الشرح

 
 

 ُسوَرةُ التِّينِ 
 
 

فِلِينَ  ﴿ هُ أَۡسفََل َسٰ  ﴾  ٥ ثُمَّ َرَدۡدنَٰ
 

 .﴾ثم رددناه أسفل سافلين  ﴿ :قوله تعالى
هم  :«قال  ﴾ثم رددناه أسفل سافلين  ﴿:في قولهعباس  عن ابنأخرج ابن جرير من طريق العوفي  .1208

فأنزل هللا عذرهم أن ،فسئل عنهم حين سفهت عقولهم،�نفر ُردوا إلى أرذل العمرعلى عهد رسول هللا 
﴿لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم

2795F

2796﴾«. 
 

 [تعليق]
﴿هي مدنية :بن عباس وقتادةاقال مكية في قول األكثر. و 

2796F

2797﴾ . 
 .وموضوع السورة موضوع السور المكية

وذكر المؤلف رحمه هللا أثراً في كونها نزلت في رجال عمروا حتى رودا إلى أرذل العمر فنزلت اآلية في حقهم وأن هللا  
 تعالى يعطيهم أجورهم حتى ولو سفهت عقولهم.

_______________ 
فسير حسن للقرآن وكتاب علل السجاوندي:هو محمد طيفور،أبو عبد هللا السجاوندي،الغزنوي،إمام كبير محقق مقرىء نَْحوى مفسر،كان وسط المائة السادسة،له ت)2792( 

المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن   157/ 25القراءات،وكتاب الوقف واالبتداء من تحقيق د محسن درويش المرجع ابن الجزِري،غاية النهاية 
 3عدد األجزاء:  هـ ج. برجستراسر1351الطبعة: عني بنشره ألول مرة عام  هـ) الناشر: مكتبة ابن تيمية833محمد بن يوسف (المتوفى: 

 منقطع )2793(
 صحيح اإلسناد مرسل وأخرج عن قتادة نحوه واألثر ليس فيه سبب النزول 236/30تفسير الطبري  )2794(
 )502/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2795( 
 ضعيف اإلسناد 244/30تفسير الطبري  )2796(
 )110/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2797( 



)482( 
ومعنى رردناه أسفل سافين يعنى .ير بأن المراد باإلنسان اإلنسان الكافربعض أهل التفسقال ف وقد وهذا األثر فيه ضع 

﴿إلى النار
2797F

2798﴾. 
 اإلنسان عموماً رددناه بعض الصبا شيباً وبعض القوة ضعفاً وهللا تعالى أعلم. :بعضهمقال و 

 [تفسير مختصر لآلية]
حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في ،مه بموجب ما خلقناه عليهلعدم قيا،أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل سافلين ﴾ثم رددناه أسفل سافلين  ﴿

 ﴿ :مجاهد والحسنقال ،فلذلك سنرده إلي أسفل سافلين وهي جهنم،ولم يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتنا،أحسن صورة
قال والضعف بعد القوة ،وهو الهرم بعد الشباب،أي رددناه إلى أرذل العمر :الضحإلىقال و،أسفل دركات النار ﴾أسفل سافلين 

بعد أن كان على أحسن ،وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها،والمتبادر من السياق اإلشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة :األلوسي
 .صورة وأبدعها

 .الذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح،أي إال المؤمنين المتقين ﴾إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ﴿
﴿وهو الجنة دار المتقين،غير مقطوع عنهم،أي فلهم ثواب دائم ﴾م أجر غير ممنون فله ﴿

2798F

2799﴾. 
 انتهت سورة التين

 
 

 ُسوَرةُ الَعلَقِ 
 
 

َن لَيَۡطَغٰىٓ  ﴿ نَسٰ ٓ إِنَّ ٱۡإلِ َءاهُ ٱۡستَۡغنَىٰٓ  ٦َكالَّ  ﴾  ۷ أَن رَّ
 

 اآليات. – ﴾كال إن اإلنسان ليطغى  ﴿ :قوله تعالى
فقيل:  ؟أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركمقال  :«هريرة  بيعن أأخرج ابن المنذر  .1209

كال  ﴿:فأنزل هللا،والالت والعزى لئن رأيته يفعل ألطأن على رقبته وألعفرن وجهه في التراب :قالف،نعم
﴿ـ اآليات﴾إن اإلنسان ليطغى 

2799F

2800﴾«. 
 

 [تعليق]
أول ما  قالت:عن عائشة  :إلمام البخاري رحمه هللاروى ا. �سورة العلق هي أول ما أنزل من القرآن على رسول هللا  

من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فَلَق الصبح. ثم ُحبب إليه الخالء، فكان  �بدئ به رسول هللا 
د لمثلها حتى فََجأه الحق وهو في الليالي ذواَت العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فَ -وهو: التعبد-يأتي حراء فيتحنث فيه  تَُزوِّ

"فأخذني فََغطَّني حتى بلغ مني الجهد ثم : قال"فقلت: ما أنا بقارئ"   :�رسول هللا قال اقرأ. : قالغار حراء، فجاءه الملك فيه ف
أ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني اقر: قالاقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فََغطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ف: قالأرسلني، ف

فرجع بها تَرُجف بَوادره حتى : قال﴾َما لَْم يَْعلَمْ  ﴿حتى بلغ: ﴾اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ  ﴿: قالالثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ف
ْوع. ف.”"زملوني زملوني: قالدخل على خديجة ف "قد خشيت : قالما لي: فأخبرها الخبر ويا خديجة، : قالفزملوه حتى ذهب عنه الرَّ

، وتقري الضيف، وتعين على قالت ف .”علي له: كال أبشر فوهللا ال يخزيك هللا أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصُدق الحديث، وتحمل الَكلَّ
خديجة، أخي أبيها،  وهو ابن عم-نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به َوَرقة بن نوفل بن أَسد بن عبد الُعزى ابن قُصي 

وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من اإلنجيل ما شاء هللا أن يكتب، وكان شيًخا كبيًرا قد 
ورقة: قال ما رأى، ف �ورقة: ابَن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول هللا قال خديجة: أّي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقالت ف-َعمَي 

قال ف.”"أومخرجيَّ هُم؟ :�رسول هللا قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها َجذعا أكوُن حيا حين يخرجك قومك. ف
 ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إال عودي، وإن يُدركني يومك أنُصْرَك نصًرا ُمؤزًرا. ثم لم ينَشب َوَرقة أن تُُوفِّي، وفَتَر

حزنًا غدا منه مرارا كي يَتَردى من رءوس َشَواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل -فيما بلغنا- �زن رسول هللا الوحي فترة حتى حَ 
يا محمد، إنك رسوُل هللا حقًا. فيسكن بذلك جأشه، وتَقَرُّ نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة : قاللكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل ف

﴿له مثل ذلكقال أوفى بذروة الجبل تَبَدى له جبريل، فالوحي غدا لمثل ذلك، فإذا 
2800F

2801﴾. 
 وهذا الحديث فيه فوائد عدة ال يتسع المقام لذكرها وقد أخرجه اإلمام البخاري في كتاب بدء الوحي. 
واألثر بطوله ذكره اإلمام .نزلت في أبي جهل ﴾ كال إن اإلنسان ليطغي أن رأه استغنى ﴿وذكر المؤلف أن قوله تعالى  
 هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ :أبو جهلقال : قالعن أبي حازم عن أبي هريرة : قالثعلبي بإسناده ال

 فو الذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن رقبته.: قال،نعم: قالوا
ني وبينه خندقا من نار وهوال إن بي: قالما ذاك يا أبا الحكم؟  :له قالواف: قال،منه إّال يتقي بيديه وينكص على عقبيه ﴾فجأهم ﴿فما قال 

﴿لو دنا مني الختطفته المالئكة عضوا عضوا« :رسول هللا صلى ّهللا عليه وسلمقال ف،وأجنحة
2801F

2802﴾«. 

_______________ 
 )115/ 20( تفسير القرطبي ـ )2798( 
 )504/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2799( 
 )وسياقه عند مسلم أطول مما ذكره المؤلف رحمه هللا 2797ح( 2154/4صحيح مسلم  256/30تفسير الطبري  )2800(
 )38/ 9صحيح البخاري ()2801( 
 ) إسناده ال بأس به246/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2802( 



)483( 

 

فإنه طغى لما رأي نفسه من أكثر أهل مكة ماالً وظن أنه استغنى ،وهذا األثر يدل على أن المراد باإلنسان هو أبو جهل 
 فره.بماله عن هللا تعالى فتمادي في ك

 .هذا وإن كان سبب النزول في أبي جهل بيد أن اآلية مجراها مجري العموم كما تقدم 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 ويستكبر على ربه عز وجل،وإتباع هوى النفس،أي حقا إن اإلنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ﴾كال إن اإلنسان ليطغى  ﴿
﴿أشر وبطر،أصبح ذا ثروة ومالو،أي من أجل أن رأى نفسه غنيا ﴾أن رآه استغنى  ﴿

2802F

2803﴾. 
 

 ﴾  ۱۰َعۡبًدا إَِذا َصلَّٰىٓ  ۹أََرَءۡيَت ٱلَِّذي يَۡنهَٰى  ﴿
 

  .﴾أرءيت الذي ينهى عبدا إذا صلى  ﴿ :قوله تعالى
فأنزل فجاءه أبو جهل فنهاه ،يصلي �كان رسول هللا  «قال: عباس  عن ابنوأخرج ابن جرير  [ك] .1210

﴿كاذبة خاطئة ﴿:ـ إلى قوله﴾ا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذ ﴿:هللا
2803F

2804﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
عن  �ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه اآلية وهي باإلجماع نزلت في أبي جهل وكان ينهي رسول هللا  

 .فنزلت فيه هذه اآلية،الصالة
 

 [تفسير مختصر لآلية]
الذي ينهى ،أي أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم األثيم،جرتعجيب من حال ذلك الشقي الفا ﴾أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ﴿

وتعجيب ،هذه اآلية تقبيح وتشنيع لحال الطاغي :أبو السعودقال وما أشنع فعله ،ما أسخف عقله،عبدا من عباد هللا عن الصالة
﴿وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب ،منها

2804F

2805﴾. 
 

بَانِيَةَ  ۱۷ۥ فَۡليَۡدُع نَاِديَهُ  ﴿  ﴾ ۱۸َسنَۡدُع ٱلزَّ
 

  ﴾فليدع ناديه سندع الزبانية ﴿ :قوله تعالى
عن  ألم أنهك: قالفجاء أبو جهل ف،يصلي �كان النبي  «: قالعباس  عن ابنوأخرج الترمذي وغيره  .1211

 سندع ﴿:فأنزل هللا فليدع ناديه،إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني :أبو جهلقال ف،�فزجره النبي ،؟هذا
﴿الزبانية

2805F

 الترمذي حسن صحيح قال   .»﴾﴾2806
 

 [تعليق]
عبد هللا قال ،وفي هذا اآلثر الوعيد الشديد ألبي جهل �تتواصل اآلثار في ذكر جرائم أبي جهل وسوء أدبه مع رسول هللا  

﴿ابن عباس: لو دعا ناديه، أخذته زبانية العذاب من ساعتهقال بن عباس 
2806F

2807﴾. 
 

 [تفسير مختصر لآلية]
 أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم ﴾ناديه  فليدع ﴿
﴿المالئكة الغالظ الشداد،أي سندعوا خزنة جهنم ﴾سندع الزبانية  ﴿

2807F

2808﴾. 
 انتهت سورة العلق

 
 

 رِ ۡ◌ ُسوَرةُ القَد
 
 

هُ فِي لَۡيلَِة ٱۡلقَۡدِر  ﴿   ۲َوَمآ أَۡدَرٰٮَك َما لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر  ۱إِنَّآ أَنَزۡلنَٰ

_______________ 
 )507/ 3ونى (صفوة التفاسير ـ للصاب)2803( 
 إسناده صحيح  256/3تفسير الطبري  )2804(
 )507/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2805( 
 518/6)وصححه،س�نن النس�ائي الكب�رى 3809ح( 530/2)المس�تدرك للح�اكم 2321ح( 256/1)مس�ند أحم�د   3349ح( 444/5سنن الترم�ذي  256/3تفسير الطبري  )2806(

 به—حدثنا أبو سعيد األشو حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباسالترمذي   ) وغيرهم سنده صحيح قال اإلمام11684ح(
 )525/ 24جامع البيان (تفسير الطبري) ()2807( 
 )508/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2808( 



)484( 
ۡن أَۡلِف َشۡهٖر لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر خَ   ﴾  ۳ۡيٞر مِّ

 
 اآليات. – ﴾إنا أنزلناه في ليلة القدر  ﴿ :قوله تعالى

رأى بني أمية على  �أن النبي  «قال: بن علي  عن الحسنأخرج الترمذي والحاكم وابن جرير  [ك] .1212
راك ما ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أد ﴿:ـ ونزلت﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿:فنزلت،منبره فساءه ذلك

فعددنا فإذا هي ألف  :القاسم الحرانيقال   .»تملكها بعدك بنو أمية ﴾القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
﴿شهر ال تزيد وال تنقص 

2808F

 .المزني وابن كثير منكر جدا : قالالترمذي غريب وقال . ﴾2809
ني إسرائيل لبس ذكر رجالً من ب �أن رسول هللا  :« عن مجاهد وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي  .1213

إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك  ﴿:فأنزل هللا،فعجب المسلمون من ذلك،السالح في سبيل هللا ألف شهر
﴿ـ التي لبس ذلك الرجل السالح فيها في سبيل هللا﴾ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 

2809F

2810﴾«. 
ثم يجاهد ،يل رجل يقوم الليل حتى يصبحكان في بني إسرائ:«قال  عن مجاهد وأخرج ابن جرير  [ك] .1214

عملها ذلك  ﴾ليلة القدر خير من ألف شهر  ﴿:فعمل ذلك ألف شهر فأنزل هللا،العدو بالنهار حتى يمسي
﴿الرجل

2810F

2811﴾«. 
 

 [تعليق]
 سورة القدر مدنية في قول ألكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبي. وحكى الماوردي عكسه. 
ي ابن عباس. وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة. وهي خمس وأحد قول،وهي مدنية في قول الضحاك 

﴿آيات
2811F

2812﴾. 
وقد ورد في فضائلها عدة .سورة الدخان﴾إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴿وليلة القدر هي الليلة المذكورة في قوله تعالى  

 أحاديث ليس موضوع الكتاب إيرادها.
واآلثر الوارد في ذلك ضعيف جداً ال يعتمد عليه في ،لت في ملك بني أميةوذكر المؤلف ثالثة آثار اآلول منها أنها نز 

 سبب نزول اآلية.
فأخبر هللا ،وأما الثالث والرابع فنزولها إخبار عن رجل من بني إسرائيل عابد مجاهد عبد هللا وجاهد في سبيله ألف شهر 

 .و في الحقيقة سبب للننزول، وليس هأن قيام ليلة القدر واحدها خير من عبادته وجهاده ألف شهر
وأرجح األقوال أن هللا تعالى فضل ليلة القدر على غيرها من الليالي بما يعادل ألف شهر غير محدودة وهللا تعالى أعلى  

 وأعلم.
 
 ﴾تفسير مختصر للسورة﴿
سميت ليلة  :المفسرونقال ،الشرفهذا القرآن المعجز في ليلة القدر و،أي نحن أنزلنا عليك يا محمد ﴾إنا أنزلناه في ليلة القدر  ﴿

ثم نزل به جبريل إلى ،إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا :والمراد بإنزا ل القرآ ن،القدر لعظمها وقدرها وشرفها
إلى بيت العزة من السماء ،أنزل هللا القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ :ابن عباسقال ،في مدة ثالث وعشرين سنة،األرض

 .�ثم نزل مفضال بحسب الوقانع في ثالث وعشرين سنة على رسول هللا،الدنيا
وهذا على سبيل  :الخازنقال  ؟تعظيم وتفخيم ألمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ﴾وما أدراك ما لية القدر  ﴿

 .سبحانهقال ف :ثم فصل فضلها من ثالثة أوجه ؟هاأفي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضل: قالكأنه ،والتشويق لخبرها،التعظيم لها
لما إختصت به من شرف إنزال القرآن ،خير من عبادة ألف شهر،أي ليلة القدر في الشرف والفضل ﴾ليلة القدر خير من ألف شهر  ﴿

وقد روي أن رجال لبس ،ليس فيها ليلة القدر،خير من العمل في ألف شهر،العمل الصالح في ليلة القدر :المفسرونقال ،الكريم فيها
جعلت أمتي  :يا ربقال ألمته ف،وتمنى رسول هللا،فعجب رسول هللا والمسلمون من ذلك،وجاهد في سبيل هللا ألف شهر،السالح

قال جاهد فيها ذلك الرجل ،ليلة القدر خير لك وألمتك من ألف شهر: قالو،وأقلها أعماال  ! فأعطاه هللا ليلة القدر،أقصر األمم أعمارا
 :تعالىقال ثم ،هذا هو الوجه األول من فضلها،عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر :اهدمج

بأمر ربهم من أجل كل ،في تلك الليلة األرضأي تنزل المالئكة وجبريل إلى  ﴾تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر  ﴿
 :والوجه الثالث قوله تعالى،و الوجه الثاني من فضلهاوهذا ه،هللا وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة هأمرقدر

وال يقدر هللا فيها إال ،تسلم فيها المالئكة على المؤمنين،أي هي سالم من أول يومها إلي طلوع الفجر ﴾سالم هي حتى مطلع الفجر  ﴿
﴿الخير والسالمة لبني اإلنسان

2812F

2813﴾. 
 انتهت سورة القدر

 

_______________ 
إال من حديث القاسم بن الفضل ق�ال: ويوس�ف ب�ن س�عد رج�ل  )غريب ال نعرفه3350ح( 444/5)قال: صحيح اإلسناد سنن الترمذي 4796ح( 186/3المستدرك للحاكم  )2809(

قلت: إسناده صحيح كما قال الحاكم،وقول الترمذي ويوسف بن سعد رجل مجهول خطأ بل هو ثقة مشهور وقي�ل  323/3) شعب اإليمان 2754ح(89/3مجهول،المعجم الكبير 
احد رواية الطبراني والح�اكم حي�ث ق�اال يوس�ف ب�ن م�ازن ق�ال أب�و حاتم:مش�هور. ق�ال اإلم�ام الترم�ذي هو يوسف بن مازن،وفرق بينهما البخاري وغيره ومما يدل على أنهما و

 به--حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد 
 مرسل منقطع  391أسباب النزول للواحدي  3402/10تفسير ابن أبي حاتم   )2810(
 مرسل ضعيف 260/30تفسير الطبري  )2811(
 )129/ 20تفسير القرطبي ـ  (   )2812( 
 )509/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2813( 



)485( 

 

 
 ُسوَرةُ الزلزلة

 
 

ٍة َخۡيٗرا يََرهُۥ  فََمن يَۡعَملۡ  ﴿ ا يََرهُۥ  ۷ِمۡثقَاَل َذرَّ ٖة َشّرٗ  ﴾ ۸َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ
 

 اآليات. – ﴾فمن يعمل مثال ذرة  ﴿ :قوله تعالى
،كان ﴾ـاآليةويطعمون الطعام على حبه ﴿:لما نزلت:«قال بن جبير  عن سعيدأخرج ابن أبي حاتم   .1215

وكان آخرون يرون أنهم ال يالمون على ،يء القليل إذا أعطوهعلى الش المسلمون يرون أنهم ال يؤجرون
فأنزل ،الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون: إنما وعد هللا النار على الكبائر

2813F﴿ ﴾ذرة شرا يرهقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال فمن يعمل مث﴿:هللا

2814﴾«. 
 

 [تعليق]
﴿ن عباس وقتادة. ومكية ؛ في قول ابن مسعود وعطاء وجابر. وهي تسع آياتفي قول اب،سورة الزلزلة مدنية 

2814F

2815﴾. 
جوها جو السور المكية من حيث التعرض ألمور الزلزلة والبعث والحشر والنشور وغير ذلك من أمور السور  :قلت 

 المكية.
غير أن هللا تعالى يعفو ،الخير والشر وذكر المؤلف رحمه هللا أثراً واحداً وهو يدل على أن اإلنسان يجازي بكل أعماله من 

لكن هللا يغفر لمن يشاء ،فأصل المسألة أن من يعمل خيراً يره ومن يعمل شراً يره لئال يتكل الناس فيتركوا األعمال.ويغفر لمن يشاء
 بفضله ويعذب من يشاء بعدله. نسأل هللا المغفرة.

 
 [تفسير مختصر لآلية]

ويلق جزاءه ،يجده في صحيفته يوم الفيامة،أي فمن يفعل من الخير وزن ذرة من التراب ﴾ذرة خيرا يره قال فمن يعمل مث ﴿
فكل واحد مما لصق به من ،ثم رفعتها األرضإذا وضعت راحتك على  :ابن عباسقال و،الذرة أصغر النمل :الكلبيقال ،عليه

 .التراب ذرة
وهذا  :القرطبيقال ،ويلق جزاءه عليه،يجده كذلك،من التابوزن ذرة ،أي ومن يفعل من الشر ﴾ذرة شرا يره قال ومن يعمل مث ﴿

2815F﴿ ﴾ذرة قال إن هللا ال يظلم مث ﴿وهو مثل قوله تعالى،في أنه ال يغفل من عمل إبن آدم صغيرة وال كبيرة،مثل ضربه هللا تعالى

2816﴾. 
 انتهت سورة الزلزلة

 
 

 ُسوَرةُ الَعاِديَاتِ 
 
 

ِت َضۡبٗحا  ﴿ ِديَٰ  ﴾۱َوٱۡلَعٰ
 

  .﴾والعاديات ضبحاً  ﴿ :قوله تعالى
خيالً ولبث شهراً ال  �بعث رسول هللا  «قال: عباس  عن ابنأخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم  .1216

﴿والعاديات ضبحاً  ﴿:فنزلت،يأتيه منها خبر
2816F

2817﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
اس وأنس سورة العاديات وهي مكية ؛ في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول ابن عب 

﴿ومالك وقتادة
2817F

2818﴾. 
 فال تعالى أقسم بالخيل التي يجاهد عليها والجهاد لم يشرع إال في المدينة.،قلت: مطلع السورة يدل على أنها مدنية 
 .ولكن األثر ضعيف وقول األكثر أنها مكية،واألثر المذكور في سبب نزول هذه اآلية يدل على أنها مدنية كذلك 
هذا وأن ما أخرجه البزار وغيره عن ابن عباس من أن رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه وسلم بعث خيال  :الشيخ مال حويشقال  

وبعث السرايا لم يكن ،تالها حينذاك ألن هذه السورة مكيةقال ولبث شهرا ال يأتيه خبر عنها فنزلت هذه السورة ال قيمة له إال أن ي
﴿جهة النزول أما التالوة فنعم في المدينة بعد الهجرة فال مجال للقول بصحته من

2818F

2819﴾. 
_______________ 

 في إسناده ابن لهيعة. 3456/10تفسير ابن أبي حاتم   )2814(
 )146/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2815( 
 )514/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2816( 
 الحاكم وعزاه الهيثمي إلى البزار وقال:  فيه حفص بن جميع ضعيف لم أجده في الكتب المسنده عند )2817(
 )153/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2818( 
 1382الموضوع: على حسب ترتيب النزول الناشر: مطبعة الترقى مكان الطبع: دمشق سنة الطبع:  المؤلف: مال حويش آل غازى عبد القادر) 167/ 1بيان المعاني ـ  ()2819( 

 



)486( 
مدنية فإن هللا  أووهذا القسم ال يدل على كونها مكية ،فالراجح أن هللا تعالى أقسم بالعاديات وهي الخيل التي يجاهد عليها 

 تعالى يعلم أنه سيفرض الجهاد في المدينة ويمكن أن يقسم بالخيل التي يجاهد عليها في مكة وهللا تعالى أعلم.
 
 ﴾ير مختصر لآلياتتفس﴿
ابن قال ،يسمع ألنفاسها صوت جهير هو الضبح،أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكر على العدو ﴾والعاديات ضبحا  ﴿

أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدوه وتضبح ضبحا  :أبو السعودقال ،أخ فذلك ضبحها،أخ قالت:الخيل إذا عدت  :عباس
 .عند عدوها وهو صوت أنفاسها

 .من شدة الجري،بوقع حوافرها على الحجارة األرضأي فالخيل التي تخرج شرر النار من  ﴾فالموريات قدحا  ﴿
هذا هو المعتاد في  :األلوسيقال ،أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس ﴾فالمغيرات صبحا  ﴿

 .ويهجمون صباحا ليروا ما يأتون وما يذرون،عدوكانوا يعدون ليال لئال يشعر بهم ال،الغارات
 .في الموضع الذي أثرن به،أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو ﴾فأثرن به نقعا  ﴿
. أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثالثة على أمور .وأصبحن وسط المعركة،أي فتوسطن به جموع األعداء ﴾فوسطن به جمعا  ﴿

وتغير على األعداء ،وتقدح النار بحوافرها،التي تسرع على أعداء هللا،في سبيل هللا،وهو خيل المجاهدين،تعظيما للمقسم به،ثالثة
﴿وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع ،فتثير الغبار،وقت الصباح

2819F

2820﴾. 
 انتهت سورة العاديات

 
 

 ُسوَرةُ التََّكاثُرِ 
 
 

 ﴾ ٤ثُمَّ َكالَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  ۳َكالَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  ۲ابَِر َحتَّٰى ُزۡرتُُم ٱۡلَمقَ  ۱أَۡلهَٰٮُكُم ٱلتََّكاثُُر  ﴿
 

 اآليات. – ﴾ألهاكم التكاثر ﴿ :قوله تعالى
نزلت في قبيلتين من األنصار في بني حارثة وبني  «: قالبريدة  عن ابنأخرج ابن أبي حاتم  .1217

تفاخروا ،اآلخرون مثل ذلكقال و:فيكم مثل فالن وفالن :إحداهماقالت ف،الحارث، تفاخروا وتكاثروا
فيكم مثل فالن ومثل فالن  :فجعلت إحدى الطائفتين تقول،انطلقوا بنا إلى القبور: قالواباألحياء ثم 

﴿إلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ﴿:فأنزل هللا،وتقول األخرى مثل ذلك،يشيرون إلى القبر
2820F

2821﴾﴾«. 
 ﴿:إلى ﴾ألهاكم التكاثر  ﴿:عذاب القبر حتى نزلت كنا نشك في «: قال عن عليوأخرج ابن جرير   [ك] .1218

﴿في عذاب القبر  ﴾ثم كال سوف تعلمون 
2821F

2822﴾«.  
 

 [تعليق]
اإلمام القرطبي عن اإلمام البخاري أنها مدنية، لكن أجواءوها أجواء المكي  وذكر .سورة التكاثر مكية في قول الجميع 

 وهللا تعالى أعلم.
ثم تفاخرتا باألموات فنزلت اآلية مبينة أن ما سيأتي ،لت في قبيلتين تفاخرتا باألحياءوذكر المؤلف أثرين أحدهما أنها نز 

ُخطبة ما سمعت  �خطب النبي : قالومنه ما راواه البخاري عن أنس بن مالك .من األهوال أعظم من تفاخرهم باألحياء واألموات
﴿وجوههم لهم حنين �فغطّى أصحاب رسول هللا : قال"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيًرا" قال مثلها قط، 

2822F

2823﴾. 
أما األثر الثاني الذي ذكره المؤلف فهو يدل على أن اآليات نزلت في إثبات عذاب القبر وعذاب القبر ونعيمه ثابت  

 وأما األثر فإسناده ضعيف.،بالكتاب والسنة
﴿ن اليهود تفاخرتا كما تفاخر المشركونوفي سبب نزولها ما رواه اإلمام الواحدي أنها نزلت في قبيلتين م 

2823F

وهذا بعيد ،﴾2824
 لكون اآليات مكية وهللا تعالى أعلم.

 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 .وعن االستعداد لآلخرة،أي شغلكم أيها الناس التفاخر باألموال واألوالد واألحساب عن طاعة هللا ﴾ألهاكم التكاثر  ﴿
المعنى شغلكم  :القرطبيقال ،والجملة خبر يراد به الوعظ والتوبيخ،ودفنتم في المقابر،أي حتى أدرككم الموت ﴾حتى زرتم المقابر  ﴿

شغلكم حب الدنيا ونعيمها  :يقول تعالى :ابن كثيرقال و ﴿حتى متم ودفنتم في المقابر ،المباهاة بكثرة المال واألوالد عن طاعة هللا
 .وزرتم المقابر وصرتم من أهلها،م الموتوتمادى بكم ذلك حتى جاءك،عن طلب اآلخرة وابتغائها،وزهرتها

___________________ 
 هـ

 )515/ 3فاسير ـ للصابونى (صفوة الت)2820( 
 في إسناده صالح بن حبان ضعيف والخبر مرسل 3459/10تفسير ابن أبي حاتم   )2821(
 في إسناده حجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس 284/30تفسير الطبري  )2822(
 )68/ 6صحيح البخاري ()2823( 
 )305أسباب النزول للواحدي ( )2824( 



)487( 

 

فسوف تعلمون عاقبة ،وانزجروا عن اإلشتغال بما ال ينفع وال يفيد،زجز وتهديد أي ارتدعوا أيها الناس ﴾كال سوف تعلمون  ﴿
 .؟وإشغالكم بالفاني عن البافي،وتفريطكم في جنب هللا،جهلكم

إذا نزل بكم ،والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم زيادة في الزجر،وعيد إثر وعيد ﴾ثم كال سوف تعلمون  ﴿
أي  ﴾ثم كال سوف تعلمون ﴿ما ينزل بكم من العذاب في القبر  ﴾كال سوف تعلمون ﴿ :ابن عباسقال ،وعانيتم أهواله وشدائده،الموت

 .في اآلخرة إذا حل بكم العذاب
محذوف  ]لو [وجواب ،الذي ال شك فيه وال امتراء،علمتم العلم الحقيقي أي ارتدعوا وانزجروا فلو ﴾كال لو تعلمون علم اليقين  ﴿

كما  ؟ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال اآلخرة وشدائدها،لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة اله،لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك
لو تعلمون  :محذوف تقديره ]لو  [وجواب  :لتسهيلفي اقال ،" لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا " الحديث �قال 

ولو ترى إذ وقفوا على  ﴿فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله كقوله تعالى ،وإنما حذف لقصد التهويل،الزدجرتم واستعددتم لآلخرة
  ﴾النار 

وشدد ،أكد به الوعيد،ب قسم مضمرهذا جوا :األلوسيقال ،عيانا ويقينا،أي أقسم وأوكد بأنكم ستشاهدون الجحيم ﴾لترون الجحيم  ﴿
 .وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيما أي وهللا لترون الجحيم،به التهديد

نفيا لتوهم  ﴾عين اليقين  ﴿زاد التوكيد بقوله  :في البحرقال ،أي ثم لترونها رؤية حقيقة بالمشاهدة العينية ﴾ثم لترونها عين اليقين  ﴿
 .المجاز في الرؤية األولى

وسائر ما يتلذذ به من ،من األمن والصحة،أي ثم لتسألن في اآلخرة عن نعيم الدنيا ﴾م لتسألن يومئذ عن النعيم ث ﴿
﴿اللهم أرزقنا شكر نعمك يا رب العالمين،ومفرش،ومركب،ومشرب،مطعم

2824F

2825﴾. 
 انتهت سورة التكاثر

 
 

 ُسوَرةُ الهَُمَزةِ 
 
 

 ﴾  ۱َوۡيٞل لُِّكلِّ هَُمَزٖة لَُّمَزٍة  ﴿
 
  .﴾ويل لكل همزة لمزة ﴿ :تعالىقوله 

نزلت في  ﴾ويل لكل همزة  ﴿:ما زلنا نسمع أن  :« قاالأخرج ابن أبي حاتم عنعثمان وابن عمر  [ك] .1219
﴿أبي بن خلف

2825F

2826﴾«. 
﴿نزلت في األخنس بن شريق «: قال عن السديوأخرج  [ك] .1220

2826F

2827﴾«. 
 .»﴾2827F2828﴿ينزلت في جميل بن عامر الجمح «: قالوأخرج ابن جرير عنرجل من أهل الرقة  .1221
همزه  �كان أمية بن خلف إذا رأى رسول هللا  :«قال إسحاق  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .1222

﴿السورة كلها ﴾ويل لكل همزة لمزة  ﴿:فأنزل هللا،ولمزه
2828F

2829﴾«. 
 

 [تعليق]
 سورة الهمزة مكية بإجماع، وقد تحدثت عن الذين يلمزون ويهمزون الناس وما أعد هللا لهم من العذاب والويل. 
 .ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار تدل على أن اآليات نزلت في رجال بأعينهموقد  
وقيل أبي بن خلف، وفي غير ما ذكر المؤلف الوليد بن المغيرة كان ،وقيل جميل بن عامر الجمحي،فقيل في أمية بن خلق 

فيمن هذه صفته هماز لماز وهو قول وقيل لم تنزل في واحد بعينه إنما نزلت ،ويطعن في وجهه وهو قول مقاتل �يغتاب النبي 
﴿مجاهد 

2829F

2830﴾. 
 والراجح أنها نزلت في أقوام هذه صفتهم فيدخل فيهم كل من ذكر وهللا أعلم. 
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 أويلمزهم سرا بعينه  أو،لكل من يعيب الناس ويطعن في أعراضهم،وهإللي ودمار،أي عذاب شديد ﴾ويل لكل همزة لمزة  ﴿

مقبلين ،يلمزهم ويعيبهم،نزلت السورة في " األخنس بن شريق " ألنه كان كثير الوقيعة في الناس :سرونالمفقال ،حاجبه
 .والحكم عام ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،ومدبرين

أي  :ىالطبرقال ،لئال ينقص فمنعه من الخيرات،وحافظ على عدده،أي الذي جمع ماال كثيرا وأحصاه ﴾الذى جمع ماال وعدده  ﴿
 ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه،ولم يؤد حق هللا فيه،أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل هللا

_______________ 
 )519/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2825( 
 مرسل وفي إسناده ضعف. 3463/10تفسير ابن أبي حاتم   )2826(
 تفسير ابن أبي حاتم المصدر السابق مرسال. )2827(
 مرسل ضعيف 293/30تفسير الطبري  )2828(
 معضل. )2829(
 )286/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2830( 



)488( 
 .أن ماله سيتركه مخلدا في الدنيا ال يموت،أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته ﴾يحسب أن ماله أخلده  ﴿
 ل ما يلقى فيها وتلتهمهفوهللا ليطرحن في النار التي تحطم ك،أي ليرتدع عن هذا الظن ﴾كال لينبذن في الحطمة  ﴿
إنها الحطمة التى تحطم  ؟أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة،تفخيم وتهويل لشأنها ﴾وما أدراك ما الحطمة  ﴿

 :ثم فسرها بقوله،حتى تهجم على القلوب،وتإليل اللحوم،العظام
أوقد على «وفي الحديث ،فإنها ال تخمد أبدا،ليست كسائر النيران،بأمره تعالى وإرادته،أي هي نار هللا المسعرة ﴾نار هللا الموقدة  ﴿

 .»فهي سوداء مظلمة،ثم أوقد عليها ألف سنة حتى إسودت،ثم أوقد عليها ألف سنة حتى إبيضت،النار ألف سنة حتى إحمرت
ألن األلم إذا صار ،فئدة بالذكروخص األ :القرطبيقال ،أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلي القلوب فتحرقها ﴾التي تطلع على األفئدة  ﴿

فهم إذا أحياء في معنى  ﴾ال يموت فيها وال يحيا  ﴿تعالى قال كما ،فإنهم في حال من يموت وهم ال يموتون،إلى الفؤاد مات صاحبه
 .األموات

 .ال يدخل إليهم روح وال ريحان،أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم ﴾إنها عليهم مؤصدة  ﴿
فقد يئسوا من ،بعد إطباق أبواب جهنم عليهم،تشد بها أيديهم وأرجلهم،وهم موثوقون في سالسل وأغاللأي  ﴾في عمد ممددة  ﴿

﴿وتمدد العمد لأليذان بالخلود إلي غير نهاية،بإطباق األبواب عليهم،الخروج
2830F

2831﴾. 
 انتهت سورة الهمزة

 
 

 ُسوَرةُ قُريش
 
 

ِف قَُرۡيٍش  ﴿ يلَٰ  ﴾  ۱ِإلِ
 

 .﴾إليالف قريش  ﴿ :قوله تعالى
بسبع  قريشاً فضل هللا  �هللا  رسول قال  :«قالت هانىء بنت أبي طالب  عن أمأخرج الحاكم وغيره  .1223

 .»﴾2831F2832﴿﴾إليالف قريش ﴿نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم  :«وفيه ،الحديث .»خصال
 

 [تعليق]
 .سورة قريش مكية ؛ في قول الجمهور. ومدنية ؛ في قول الضحاك والكلبي 

فيجب أن يشكروا ،وقد نزلت في قريش مذكرة لهم بنعم هللا عليهم،هناك يدل على كونها مدنية فإن سياقها سياق المكيقلت: وليس 
 نعمت هللا بأن يعبدوه وحده وال يشركوا به شيئاً.

 وذكر المؤلف هذا األثر عن فضائل قريش واختصره.  
ع خصال لم يعطها قبلهم أحد وال يعطها أحدا بعدهم، أن بسب قريشاً إن هللا فضل « :�النبي قال  :اإلمام الواحديقال  

الخالفة فيهم والحجابة فيهم، وأن السقاية فيهم، وأن النبوة فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا هللا سبع سنين لم يعبده أحدا غيرهم، 
2832F﴿- ﴾يالف قريشإل﴿ ونزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم

2833﴾«. 
نزولها في قريش وقد عدد هللا عليهم النعم لعلهم يرجعون إليه فيعبدوه ويتركوا عبادة اآلوثان. وسياق اآلية ال شك في  

وجعل الخالفة والنبوة فيهم إلى غير ذلك من ،فقد كانوا قائمين على سقاية وحجابة البيت ونصرهم هللا على الحبشة في قصة الفيل
 النعم.

 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
  ﴾فليعبدوا  ﴿لالم متعلقة بالفعل الذي بعدها هذه ا ﴾إليالف قريش  ﴿
من أجل تسهيل هللا  :والمعنى،وآلفه غيره إيالفا ؟ألف الرجل األمر ألفا وإالفا: قالي،اإللف واإلعتياد ]اإليالف [معنى  ﴾إيالفهم  ﴿

 .تعالىقال كما ،وفي الصيف إلى الشام،من الرحلة في الشتاء إلى اليمن،على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه
ويربحون في ،ويأتون باألطعمة والثياب،حيث كانوا يسافرون للتجارة،أي في رحلتي الشتاء والصيف ﴾رحلة الشتاء والصيف  ﴿

وهم ،وسكان حرمه،هؤالء جيران بيت هللا :ألن الناس كانوا يقولون،ال يتعرض لهم أحد بسوء،وهم آمنون مطمئنون،الذهاب واإلياب
إزدادت مكانة أهل مكة في ،ورد كيدهم في نحورهم،ولما أهلك هللا أصحاب الفيل،فال تؤذوهم وال تظلموهم،الة الكعبةأهل هللا ألنهم و

وتذكيرهم بنعم ،فلذلك جاء اإلمتنان على قريش،فإزدادت تلك المنافع والمتاجر،وإزداد تعظيم األمراء والملوك لهم،القلوب
 .ليوحدوه ويشكروه،هللا
التي ،وليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة الجليلة،رب هذا البيت العتيق،أي فليعبدوا هللا العظيم الجليل ﴾البيت فليعبدوا رب هذا  ﴿

إن لم يعبدوه لسائر : قالكأنه ،لما في الكالم من معنى الشرط ﴾فليعبدوا  ﴿وإنما دخلت الفاء  :المفسرونقال ،خصهم بها

_______________ 
 )526/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2831( 
)إسناده في األوسط روي عن الزبير بن العوام،وال بأس به رجاله 994ح( 24ج: 409)المعجم الكبير 9173ح( 76/9)المعجم األوسط 6877ح( 60/4المستدرك للحاكم  )2832(

ثم قال: وق�ال   320/1تاريخ الكبير وثقهم ابن حبان قال  الهيثمي: فيه ضعيف وإسناد الحاكم فيه عمرو بن جعدة لم أجد له ترجمة وبافي إسناده حسن،لكن أخرجه البخاري في ال
 نحوه قال أبو عبد هللا: هذا بإرساله أشبه   �لي األويسي حدثني سليمان عن عثمان بن عبد هللا  بن أبي عتيق عن بن جعدة المخزومي عن بن شهاب عن النبي  

 )306أسباب النزول للواحدي ( )2833( 
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 :بعدهقال ولهذا ،ألنهم في بالد ال زرع فيها وال ضرع،تي هي من أظهر نعمه عليهمال،فليعبدوه من أجل إيالفهم الرحلتين،نعمه
، فقد كانوا يسافرون ،وآمنهم بعد شدة خوف،أي هذا اإلله الذي أطعمهم بعد شدة جوع ﴾الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف  ﴿

أولم يروا أنا جعلنا حرما أمنا  ﴿تعالى قال كما ،وال يغير عليهم أحد، ال في سفرهم وال في حضرهم،ال يتعرض لهم أحد،آمنين
 ﴿وقوله  ﴾رب إجعل هذا بلدا آمنا  ﴿قال عليه السالم حيث  ]إبراهيم [وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل  ﴾ويتخطف الناس من حولهم 

﴿وآمنهم من خوف،وعالذي أطعمهم من ج ؟هذا اإلله الجليل،أفال يجب على قريش أن يفردوا بالعبادة ﴾وأرزقهم من الثمرات 
2833F

2834﴾. 
 انتهت سورة قريش

 
 

 ُسوَرةُ الَماُعونِ 
 
 

 ﴾ ۷َويَۡمنَُعوَن ٱۡلَماُعوَن  ٦ٱلَِّذيَن هُۡم يَُرٓاُءوَن  ٥ٱلَِّذيَن هُۡم َعن َصَالتِِهۡم َساهُوَن  ٤فََوۡيٞل لِّۡلُمَصلِّيَن   ﴿
 

 اآليات. – ﴾فويل للمصلين  ﴿ :قوله تعالى
: قال ﴾ـ اآليةفويل للمصلين ﴿:في قولهعباس  عن ابنيف بن أبي طلحة طر أخرج ابن المنذر عن [ك] .1224

كانوا يراؤون المؤمنين بصالتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم ،نزلت في المنافقين «
﴿العارية

2834F

2835﴾«. 
 

 [تعليق]
وهو قول قتادة ،آخرسورة الماعون وهي مكية ؛ في قول عطاءوجابر وأحد قولي ابن عباس. ومدنية ؛ في قول له  

﴿وغيره
2835F

2836﴾. 
فال تعالى .، لكن سبب النزول في إسناده ضعفق لم يكن بمكة إنما كان بالمدينةفالنفا .وسبب النزول يدل على أنها مدنية 

 أعلم.
الذين يراءون المؤمنين بالصالة وهو مع ذلك ساهون ،وذكر المؤلف هذا اآلثر الوحيد في كونها نزلت في المنافقين 

﴿ابن عباس وابن مسعود كانوا يؤخرونها عن أوقاتهاقال .عنها
2836F

2837﴾. 
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
هل عرفت من  ؟إستفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في اآلخرة﴾أرأيت الذي يكذب بالدين  ﴿

 .إن أردت أن تعرفه ؟وما هى أوصافه،هو
 .وال يعطيه حقه،ويقهره ويظلمه،دفعا عنيفا بجفوة وغلظة،و الذي يدفع اليتيمأي فذلك ه ﴾فذلك الذي يدع اليتيم  ﴿
إشارة إلي أنه هو نفسه  ﴾وال يحض ﴿وفي قوله  :أبو حيانقال ،أي وال يحث على إطعام المسكين ﴾وال يحض على طعام المسكين  ﴿

لم  :فإن قيل :الرازيقال و،هو ذلك فعال أولى وأهدى فألن يترك،ألنه إذا لم يحقق غيره بخال،وهذا من باب األولى،ال يطعم إذا قدر
فكيف يطعم المسكين من مال ،فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه ؟وال يطعم المسكين :ولم يقل ﴾وال يحض على طعام المسكين  ﴿: قال

والحاصل أنه ال ،ة طبعهوخساس،وقسوة قلبه،ويدل على نهاية بخله،وهذا هو النهاية في الخسة،بل هو بخيل من مال غيره ؟نفسه
 .لما صدر عنه ذلك،ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب،ألنه يكذب بالقيامة،وال يأمر بإطعامه،يطعم المسكين

 .المتصفين بهذه األوصاف القبيحة،للمصلين المنافقين،أي هالك وعذاب ودمار ﴾فويل للمصلين  ﴿
هو المصلي  :ابن عباسقال ،يؤخرونها عن أوقاتها تهاونا بها،التهمأي الذين هم غافلون عن ص ﴾الذين هم عن صالتهم ساهون  ﴿

وال يتمون ركوعها وال ،ال يصلونها لمواقيتها :أبو العاليةقال و،وإن تركها لم يخش عليها عقابا،الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا
قال لما  :المفسرونقال  ".صالة عن وقتهاهم الذين يؤخرون ال": قالوقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن اآلية ف،سجودها

ولم  ﴾عن صالتهم  ﴿قال الحمد ل الذي  :بعض السلفقال ولهذا ،علم أنها في المنافقين ﴾عن  ﴿بلفظة  ﴾عن صالتهم ساهون  ﴿تعالى 
فإن ،لسهوين واضحوالفرق بين ا،والمؤمن قد يسهو في صالته،" في صالتهم " لكانت في المؤمنينقال يقل " في صالتهم " ألنه لو 

وجبره ،والمؤمن إذا سها في صالته تداركه في الحال،فهو ال يتذكرها ويكون مشغوال عنها،وقلة إلتفات إليها،سهو المنافق سهو ترك
 : قالثم زاد تعالى في بيان أوصافهم الذميمة ف! فظهر الفارق بين السهوين ،بسجود السهو

إنهم قال ويتصدقون لي،أنهم أتقياء: قالويتخشعون لي،إنهم صلحاء: قالرياء ليأي يصلون أمام الناس  ﴾الذين هم يراءون  ﴿
 .وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء،كرماء

. .والماء وغيرها،والملح،والقدر،والفأس،كاإلبرة،به .من كل ما يستعان،أي ويمنعون الناس المنافع اليسيرة﴾ويمنعون الماعون  ﴿
﴿وهو مخل بالمروءة ،فإن البخل بها نهاية البخل،األشياء القليلة الحقيرة بهذه،وفي اآلية زجر عن البخل

2837F

2838﴾. 
 انتهت سورة الماعون

_______________ 
 )526/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2834( 
 ضعيف اإلسناد.  312/30تفسير الطبري   )2835(
 )210/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2836( 
 )244/ 9زاد المسير ()2837( 
 )527/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2838( 
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 ُسوَرةُ الَكوثَرِ 
 
 

َك ٱۡلَكۡوثََر  ﴿   ۲فََصلِّ لَِربَِّك َوٱۡنَحۡر  ۱إِنَّآ أَۡعطَۡينَٰ
 ﴾ ۳إِنَّ َشانِئََك هَُو ٱۡألَۡبتَُر 

 
 .اآلية – ﴾إنا أعطيناك الكوثر ﴿ :قوله تعالى

له قالت ف،قدم كعب بن األشرف مكة «: قالعباس  عن ابنأخرج البزار وغيره بسند صحيح  [ك] .1225
أال ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج  أنت سيدهم :قريش

﴿إن شانئك هو األبتر ﴿:فنزلت،أنتم خير منه: قالوأهل السقاية وأهل السدانة، 
2838F

2839﴾﴾«. 
قالت  �لما أوحي إلى النبي  «قال:  عن عكرمةوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر  [ك] .1226

﴿إن شانئك هو األبتر ﴿:فنزلت،مناقريش: بتر محمد 
2839F

2840﴾﴾«. 
فلما مات ،إذا مات ذكور الرجل بتر فالن :كانت قريش تقول:«قال  عن السديوأخرج ابن أبي حاتم  .1227

﴿فنزلت ،بتر محمد :ئلالعاصي بن واقال  �ولد النبي 
2840F

2841﴾«. 
﴿وسمى الولد القاسم :«بن علي  عن محمدوأخرج البيهقي في الدالئل مثله  .1228

2841F

2842﴾«. 
﴿أنا شانىء محمدقال: وذلك أنه ،نزلت في العاصي بن وائل :«: قال عن مجاهد وأخرج  .1229

2842F

2843﴾«. 
مشى ،�لما مات إبراهيم ابن رسول هللا  :«قال أيوب  عن أبيوأخرج الطبراني بسند ضعيف  [ك] .1230

ـ  ﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿:فأنزل هللا،إن هذا الصابىء قد بتر الليلةقالوا: فالمشركون بعضهم إلى بعض 
﴿إلى آخر السورة

2843F

2844﴾«. 
أتاه ،نزلت يوم الحديبية «: قال ﴾فصل لربك وانحر  ﴿:في قولهوأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير  .1231

نحر ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فقام فخطب خطبة الفطر وال،انحر واركع: قالجبريل ف
﴿فنحرها

2844F

 قلت: فيه غرابة شديدة.        .»﴾2845
ولد وهو  �كان عقبة بن أبي معيط يقول: إنه ال يبقى للنبي  :«قال وأخرج عنشمر بن عطية  [ك] .1232

﴿إن شانئك هو األبتر ﴿:فأنزل هللا فيه،أبتر
2845F

2846﴾﴾«. 
أصبح : قريشقالت لما مات  �إبراهيم ولد النبي بلغني أن  :«قال جريج  عن ابنوأخرج ابن المنذر  .1233

﴿إنا أعطيناك الكوثر تعزية له ﴿:فنزلت ،ذلكمحمد أبتر فغاظه 
2846F

2847﴾﴾«. 
 

 [تعليق]
﴿سورة الكوثر وهي مكية ؛ في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل. ومدنية ؛ في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة 

2847F

2848﴾. 
مكية وبعضها بأنها مدنية، وقد قدمنا القول بأنه يحتمل في بعض اآليات أن تكون قلت اآلثار الواردة بعضها يشعر بأنها  

 لكن القول بأنها مكية هو اآلظهر وهللا تعالى أعلم.،نزلت مرتين بمكة والمدينة
 وهي مختلفة في تفسير معنى األبتر.،وقد ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 .انقطع عنهم بالنبوة �ى أن مرادهم باألبتر كون النبي يدل عل :فاألثر األول والثاني
 فدعوه باألبتر. �وقد مات ولد النبي ،وباقي اآلثار تدل على أن مرادهم باألبتر الذي ال يبقي له ذكر

 .وكذلك اختلف في قائل هذه المقولة
 كفار قريش كلهم. :فقيل
 .العاص بن وائل :وقيل

_______________ 
أنا عمرو بن علي نا بن أبي ) إسناده صحيح.  قال اإلمام النسائي 11707ح(524/6)سنن النسائي الكبرى 6572ح( 534/14صحيح ابن حبان  330/30تفسير الطبري  )2839(

 به.—عن داود عن عكرمة عن بن عباس عدي
 )صحيح اإلسناد مرسل31796ح( 326/6مصنف ابن أبي شيبة  330/30تفسير الطبري  )2840(
 مرسل. 3470/10تفسير ابن أبي حاتم   )2841(
 مرسل. )2842(
 مرسل. )2843(
 )في إسناده واصل بن السائب متروك. 4071ح( 179/4المعجم الكبير  )2844(
 لمرس 327/30تفسير الطبري  )2845(
 مرسل ضعيف 329/30تفسير الطبري  )2846(
 مرسل  )2847(
 )216/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2848( 
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 عقبة بن أبي معيط. :وقيل
 .اب المؤلف أبو جهلوفي غير كت

﴿أبو لهب:وقيل
2848F

2849﴾. 
انقطع عنهم قال يعنى منقطع سواء في ذلك من  :أبتر �والذي يترجح أنها نزلت في جماعة منهم ادعوا أن النبي  

 أنه أبتر بمعنى ال يبقي له ولد وهللا تعالى أعلم.قال ومن ،وفارقهم بالنبوة
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
الدائم في الدنيا ،تكريما لمقامه الرفيع أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير،خطاب للرسولال ﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿

ومجراه على الدر ،حافتاه من ذهب،نهر في الجنة«ومن هذا الخير " نهر الكوثر " وهو كما ثبت في الصحيح ،واآلخرة
: قالوعن أنس  »لم يظمأ بعدها ابدأ،شرب منه شربةمن ،وأبيض من الثلو،من العسلى وماؤه أحل،تربته أطيب من المسك،والياقوت

أنزلت على أنفا : قال ؟ما أضحكك يا رسول هللا :ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا،إذ أغفى إغفاءة،ذات يوم بين أظهرنا،�بينا رسول هللا «
فإنه نهر : قالهللا ورسوله أعلم  :قلنا ؟أتدرون ما الكوثر: قالثم ،السورة ﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿فقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم ،سورة

 -أى ينتزع ويقتطع  -فيختلو العبد ،آنيته عدد النجوم،هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة،فيه خير كثير،وعدنيه ربي عز وجل
 »إنك ال تدري ما أحدث بعدك قال إنه من أمتي ! في :منهم فأقول

هو نهر في الجنة «: قالف  �والصحيح هو ما فسره به رسول هللا ،وذكر في الكوثر ستة وعشرون قوال :أبو حيانقال   
وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع  ﴿الخير الكثير  :الكوثر :. وعن ابن عباس.الحديث »..تربته أطيب من المسك

والشفاعة، والحوض ،والعلم،حكمةوال،والكتاب،النبوة أعطي،الفضائل الكثيرة العميمة �فقد أعطي الرسول ،ألقوال المفسرين
صلوات هللا ،إلى غير ما هنالك من الخيرات،وكثرة الفتوحات،والنصر على األعداء،وكثرة األتباع،والمقام المحمود،المورود

  .وسالمه عليه
خيار وإنحر اإلبل التي هي ،من الخير خالصا لوجهه الكريم،أي فصل لربك الذي أفاض عليك ما أفاض ﴾فصل لربك وإنحر  ﴿

كان المشركون يصلون مكاء  :في التسهيلقال ،من الخيرات والكرامات،شكرا له على ما أوالك ربك،أموال العرب
 .فيكون ذلك أمرا بالتوحيد واإلخالص،وإنحر لوجهه ال لغيره،صل لربك وحده �هللا لنبيه قال ف،وينحرون لألصنام،وتصدية

﴿و المنقطع عن كل خيرأي إن مبغضك يا محمد ه ﴾إن شانئك هو األبتر  ﴿
2849F

2850﴾. 
 انتهت سورة الكوثر

 
 

 ُسوَرةُ الَكافُِرونَ 
 

فُِروَن ﴿ ٓأَيُّهَا ٱۡلَكٰ   ۲َالٓ أَۡعبُُد َما تَۡعبُُدوَن  ۱قُۡل يَٰ
بُِدوَن َمآ أَۡعبُُد  ا َعبَدتُّۡم  ۳َوَالٓ أَنتُۡم َعٰ   ٤َوَالٓ أَنَ۠ا َعابِٞد مَّ
بُِدوَن َمآ أَۡعبُدُ   ﴾٦لَُكۡم ِدينُُكۡم َولَِي ِديِن  ٥ َوَالٓ أَنتُۡم َعٰ

 
 اآليات. – ﴾قل يا أيها الكافرون  ﴿ :قوله تعالى

إلى أن يعطوه ماال  �دعت رسول هللا  قريشاً أن  :«عباس  عن ابنأخرج الطبراني وابن أبي حاتم  .1234
ا وال شتم آلهتن هذا لك يا محمد وتكف عن: قالواف،ويزوجوه ما أراد من النساء،فيكون أغنى رجل بمكة

قل يا  ﴿:فأنزل هللا .»حتى أنظر ما يأتيني من ربي :«قال فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ،تذكرها بسوء
﴿أفغير هللا تأمروني أعبد أيها الجاهلون ﴿:وأنزل قل،إلى آخر السورة ﴾أيها الكافرون 

2850F

2851﴾﴾«. 
ا عاماً ونرجع إلى إن سرك أن تتبعن،�كفار قريش للنبي قالت  :«قال وأخرج عبد الرزاق عنوهب   .1235

﴿إلى آخرالسورة   ﴾قل يا أيها الكافرون   ﴿:فأنزل هللا،دينك عاماً 
2851F

2852﴾«. 
﴿جريج عن ابنوأخرج ابن المنذر نحوه  [ك] .1236

2852F

2853﴾. 
لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل واألسود بن  :«قال بن ميناء  عن سعيدوأخرج ابن أبي حاتم  .1237

يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ولنشترك نحن : واقالف �رسول هللا  المطلب وأمية بن خلف
﴿إلى آخر السورة ﴾قل يا أيها الكافرون  ﴿:فأنزل هللا،وأنت في أمرنا كله

2853F

2854﴾«. 
 

 [تعليق]

_______________ 
 )250/ 9زاد المسير ()2849( 
 )529/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2850( 
 زاز ضعيف) في إسناده عبد هللا  بن عيسى الخ751ح(44/2المعجم الصغير للطبراني  331/30تفسير الطبري  3471/10تفسير ابن أبي حاتم   )2851(
 مرسل 403/3تفسير الصنعاني  )2852(
 مرسل. )2853(
 مرسل. 3471/10تفسير ابن أبي حاتم   )2854(



)492( 
﴿سورة الكافرون وهي مكية ؛ في قول ابن عباس وعكرمة. ومدنية ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك 

2854F

2855﴾. 
 ففيها البراءة من الشرك وأهله وعبادة األوثان كما هو موضوع السور المكية.،ق المكيوسياقها ال شك سيا 
وكونها نزلت بسبب محاولة إغراء المشركين لرسول هللا ،وقد ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار في سبب نزول هذه اآلية 

 .بالمال والنساء على أن يعبد آلهتهم ويعبدون إالهه �
واألسود بن عبد يغوث لقوا العباس ،والعاص بن وائل،وزي:أن رهطاً من قريش منهم الوليد بن المغيرةاإلمام ابن الجقال  

فنزلت ،فأتاه العباس فأخبره،لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا لصدقناه بما يقول وآلمنا باالهه :يا أبا الفضل: قالواف،بن عبد المطلب
﴿رواه أبو صالح عن ابن عباس ،هذه السورة

2855F

2856﴾. 
فالعبادة إنما تكون خالصة ل تعالى من ،قلت: نزلت هذه اآليات لبيان الوالء والبراء وأنه ال مداهنة في العبادة 

فسورة ،وسورة الكافرون هي أحد السور التي شرع قراءتها في مواضع كثيرة مع سورة اإلخالص بياناً للوالء والبراء،الشرك
 .تعدل " إال هللا "الكافرون تعدل " ال إله" وسورة اإلخالص 

 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 أي قل يا محمد لهؤالء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة األوثان واألحجار ﴾قل يا أيها الكافرون  ﴿
 وال،التي ال تضر وال تنفع،فأنا برىء من آلهتكم ومعبوداتكم،أي ال أعبد هذه األصنام واألوثان التي تعبدونها ﴾ال أعبد ما تعبدون  ﴿

يا أيها  ﴿لهم بلفظ  صلى هللا عليه وسلمقال وخطابه ،ل على أنه مأمور بذلك من عند هللادلي ﴾قل  ﴿تغني عن عابدها شيئا وفي قوله 
فهو ال يبالي بهم ،دليل على أنه محروس من عند هللا-وهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك  -ونسبتهم إلى الكفر ﴾الكافرون 

 .وال بطواغيتهم
فأنا أعبد اإلله ،وهو هللا وحده،عابدون إلهي الحق الذي أعبده،أي وال أنتم يا معشر المشركين ﴾وال أنتم عابدون ما أعبد  ﴿

 .فال مساومة بيننا وال وفاق،وأنتم تعبدون األحجار واألوثان،الحق
ال أعبد هذه األوثان في الحال : قالكأنه ،اع الكفاروقطع ألطم،تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة األصنام ﴾وال أنا عابد ما عبدتم  ﴿

 .وال فيما يستقبل من الزمان،ال أعبد أصنامكم اآلن،فأنا ال أعبد ما تعبدونه أبدا ما عشت،وال في اإلستقبال
 .عابدون إلهي الحق الذي أعبده،أي وال أنتم في المستقبل ﴾وال أنتم عابدون ما أعبد  ﴿
معنى ،والتأكيد على عبادة الواحد القهار،وهذا غاية في التبرء من عبادة الكفار،ولي توحيدي،لكم شرككمأي  ﴾لكم دينكم ولي دين  ﴿

ال معبودنا : قالكأنه ،االختالف التام في العبادة :ومعنى الجملتين األخيرتين،االختالف التام في المعبود :الجملتين األوليتين
﴿وديني التوحيد واإلخالص،اكفدينكم الكفر واإلشر،وال عبادتنا واحدة،واحد

2856F

2857﴾. 
 انتهت سورة الكافرون

 
 

 ُسوَرةُ النَّصر
 
 

ِ َوٱۡلفَۡتُح  ﴿ ِ أَۡفَواٗجا  ۱إَِذا َجآَء نَۡصُر ٱلَّ فََسبِّۡح بَِحۡمِد َربَِّك َوٱۡستَۡغفِۡرهُو إِنَّهُۥ َكاَن  ۲َوَرأَۡيَت ٱلنَّاَس يَۡدُخلُوَن فِي ِديِن ٱلَّ
ا  ابَۢ  ﴾ ۳تَوَّ

 
 .﴾إذا جاء نصر هللا والفتح ﴿ :تعالى قوله

مكة عام  �لما دخل رسول هللا :«قال الزهري  معمر عن أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن .1238
ثم أمر بالسالح ،فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم هللابعث خالد بن الوليد ،الفتح

﴿حتى ختمها ﴾ والفتح إذا جاء نصر هللا ﴿:فأنزل هللا،فدخلوا في الدين،فرفع عنهم
2857F

2858﴾«. 
 

 [تعليق]
 سورة النصر سورة مدنية باإلجماع وهي آخر سورة كاملة نزلت من القرآن.  

خل هذا معنا ولنا أبناء دلم ي: قالكان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم َوَجد في نفسه، ف: قالوفي الصحيح عن ابن عباس 
ما تقولون في : قالدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما ُرؤيُت أنه دعاني فيهم يومئذ إال ليُريهم فعمر: إنه ممن قد علمتم  فقال مثله؟ ف

ِ َواْلفَْتحُ  ﴿قول هللا، عز وجل:  بعضهم: أمرنا أن نَحمد هللا ونستغفره إذا نصرنا وفُتح علينا. وسكت بعضهم قال ؟ ف﴾إَِذا َجاَء نَْصُر هللاَّ
إَِذا َجاَء  ﴿: قالأعلمه له،  �ما تقول؟ فقلت: هو أجُل رسول هللا : قالتقول يا ابن عباس؟ فقلت: ال. فلي: أكذلك قال فلم يقل شيئًا، ف

ِ َواْلفَْتحُ  ابًا ﴿فذلك عالمة أجلك، ﴾نَْصُر هللاَّ عمر بن الخطاب: ال أعلم منها إال ما قال ف﴾فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ
﴿تقول

2858F

2859﴾. 

_______________ 
 )224/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2855( 
 )252/ 9زاد المسير ()2856( 
 
 )531/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2857( 
 مرسل 360/4مسند أبي عوانة  378/5مصنف عبد الرزاق  )2858(
 )221/ 6صحيح البخاري ()2859( 



)493( 

 

وكونها نزلت في أعقاب النصر ،وقد ذكر المؤلف رحمه هللا هذا اآلثر المنقطع عن الزهري في سبب نزول هذه اآلية 
 وهذا واضح من سياق اآليات وعليه علماء التفسير قاطبة.،على قريش وفتح مكة

 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
إذا نصرك هللا  :والمعنى،بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين يذكره ربه �الخطاب لرسول هللا  ﴾إذا جاء نصر هللا والفتح  ﴿

 :القرطبيقال  ﴿فهو من أعالم النبوة ،إخبار بالغيب،واإلخبار بفتح مكة قبل وقوعه -القرى أم -وفتح عليك مكة ،يا محمد على أعدائك
 .»" إذا" بمعنى قد أي قد جاء نصر هللا ألن نزولها بعد الفتح 

ألنه ،من غير حرب وال قتال،جماعات جماعات،أي ورأيت العرب يدخلون في اإلسالم ﴾يدخلون في دين هللا أفواجا  ورأيت الناس ﴿
إن ظهر  :يقولون،إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة :ابن كثيرقال ،طائعة األرضبعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار 

ولم يبق في ،فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا،وا في دين هللا أفواجادخل،فلما فتح هللا عليه مكة،على قومه فهو نبي
 .سائر قبائل العرب إال مظهر لإلسالم

وفتح ،وأشكره على ما أوالك من النصر على األعداء،أي فسبح ربك وعظمه بحمده على هذه النعم ﴾فسبح بحمد ربك  ﴿
 .وإسالم العباد،البالد

 .ب منه المغفرة لك وألمنكأي أطل ﴾واستغفره  ﴿
﴿عظيم الرحمة بعباده المؤمنين،أي إنه جل وعال كثير التوبة ﴾إنه كان توابا  ﴿

2859F

2860﴾. 
 انتهت سورة النصر

 
 

 ُسوَرةُ الَمَسدِ 
 
 

الَةَ ٱۡلَحطَِب  ۳َسيَۡصلَٰى نَاٗرا َذاَت لَهَٖب  ۲َمآ أَۡغنَٰى َعۡنهُ َمالُهُۥ َوَما َكَسَب  ۱تَبَّۡت يََدٓا أَبِي لَهَٖب َوتَبَّ  ﴿  ٤َوٱۡمَرأَتُهُۥ َحمَّ
َسِدۢ  ن مَّ  ﴾  ٥فِي ِجيِدهَا َحۡبٞل مِّ

 
 اآليات. -﴾تبت يدا أبي لهب وتب  ﴿ :قوله تعالى

فنادى يا ،ذات يوم على الصفا �صعد رسول هللا  «: قالعباس  عن ابنأخرج البخاري وغيره  .1239
 .ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ أوأن العدو مصبحكم أرأيتم لو أخبرتكم  :«قال  فاجتمعت إليه قريش،صباحاه

فأنزل هللا ،تبا لك ألهذا جمعتنا :أبو لهبقال ف ”.فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد :«قال بلى : قالوا  »
﴿إلى آخرها ﴾تبت يدا أبي لهب وتب ﴿ 

2860F

2861﴾.” 
د بن زيد له يزيقال وأخرج ابن جرير من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من همدان ي [ك] .1240

وامرأته  ﴿:إلى  ﴾تبت يدا أبي لهب  ﴿:فنزلت،الشوك �أن امراة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي  :«
﴿حمالة الحطب

2861F

2862﴾﴾«. 
﴿مثله عن عكرمةوأخرج ابن المنذر   [ك] .1241

2862F

2863﴾. 
 

 [تعليق]
يجتهدان في إيذاء سورة المسد مكية بإجماع أهل التفسير وقد نزلت في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب الذان كانا  

 . �رسول هللا 
وكنيته أبو عتبة وهو األخ  محمدالمعروف بكنية أبو لهب هو عم الرسول  عبد المطلبهو عبد العزى بن  :وأبو لهب 

بن  عتبة بن عبد العزىكبر عرف عبد العزى بكنية أبو عتبة نسبة البنه األ .محمد النبيوالد  لعبد هللا بن عبد المطلبغير الشقيق 
جاءت  � محمد لوسامته وإشراق وجهه. يوم والدة عبد المطلب، ولكن االسم المشهور له هو أبو لهب، لقبه إياه أبوه عبد المطلب

 .وبّشرته بميالد ابن أخيه ففرح لذلك وحّررها من الرق ثويبةجاريته 
رغم أن ولديها  ل هللالرسووازداد كرهها  سورة المسد، غضبت عندما نزلت أبي لهب بن عبد المطلب، زوجة جميل أم  :وزوجته

 .تباعا بعدهما عثمان بن عفانزوجهما اللتان تورقية كلثوم أم وهما  الرسولعتبة وعتيبة تزوجا بنتي 
لما كان ،آليةوذكر المؤلف رحمه هللا األثر المخرج في الصحيح وقد أجمع أهل التفسير على كونه سبب نزول هذه ا 

" تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا " فنزلت اآلية  �للنبي قال يدعوا قومه إلى عبادة هللا والتوحيد اعترض له عمه أبو لهب ف �النبي 
 فيها الخسران المبين ألبي لهب في الدنيا واآلخرة.

_______________ 
 )532/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2860( 
)سنن النسائي 3363ح( 451/5سنن الترمذي 158/8)صحيح ابن حبان 208ح( 1ج: 193)صحيح مسلم 4687ح( 1902/4صحيح البخاري  30/ 337تفسير الطبري  )2861(

 ) وغيرهم. 2544ح( 281/1) مسند أحمد   10818ح( 244/6الكبرى 
 دم أن يزيد بن زيد مجهولتق 338/30تفسير الطبري  )2862(
 مرسل. )2863(
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ولها عدة مواقف تدل على كراهتها ،�جميل حيث كانت تلقي الشوك في طريق النبي  أم في زوجته  :واألثر الثاني 

 .�وعداوتها للنبي 
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 .وخاب وخسر وضل عمله ﴾أبي لهب  ﴿أي هلكت يدا ذلك الشقي  ﴾تبت يدا أبى لهب  ﴿
مفضي التباب هو الخسار ال :المفسرونقال ،أهلكه هللا وقد هلك: قالكما ي،األول دعاء والثاني إخبار،أي وقد هلك وخسر ﴾وتب  ﴿

وأبو لهب هو " عبد العزى بن ،على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه،والمراد من اليد صاحبها،إلى الهالك
فلما سمعت  �وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ،جميل " أخت أبي سفيان أم وإمرأته العوراء "  �عبد المطلب " عم النبي 

 -وفي يدها فهر ،ومعه أبو بكر رضي هللا عنه،وهو جالس في المسجد عند الكعبة،أتت رسول هللا،وفيهاإمرأته ما نزل في زوجها 
بلغني أن صاحبك  :يا أبا بكرقالت ف،فلم تر إال أبا بكر،أخذ هللا بصرها عنه �فلما دنت من الرسول ،من الحجارة -قطعة 

أبو قال ودينه قلينا " ثم إنصرفت ف.وأمره أبينا.مذمما عصينا :قولثم أنشدت ت،فوهللا لو وجدته لضربت بهذا الحجر وجهه،يهجونى
مذمما بدل "  :يقولون �وكانت قريش يسبون الرسول ،ما رأتني لقد أخذ هللا بصرها عني: قال ؟أما تراها رأتك :بكر يا رسول هللا

قال  ؟ويهجون مذمما وأنا محمد! يسبون ؟أال تعجبون كيف صرف هللا عني أذى قريش :محمد " وكان يقول صلوات الهن عليه
فلو ذكره ،أنه كان مشتهرا بالكنية دون اإلسم :أحدها :فالجواب من وجوه ؟لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة :فإن قلت :الخازن

العبودية  ألن العزى صنم فلم تضف -أنه كان إسمه " عبد العزى " فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك  :الثاني،بإسمه لم يعرف
 .وافقت حاله كنيته وكان جديرابأن يذكر بها،والنار ذات لهب،ومآله إلى النار،أنه لما كان من أهل النار :الثالث -إلى صنم 

من  ﴾وما كسب  ﴿ابن عباس قال وال جاهه وعزه الذي إكتسبه ،أي لم يفده ماله الذي جمعه ﴾ما أغنى عنه ماله وما كسب  ﴿
فإني ،إن كان ما يقول ابن أخي حقا :أبو لهبقال ،لما دعا قومه إلي اإليمان،�. روي أن الرسول .من كسبهفإن ولد الرجل ،األوالد

كان ألبي لهب ثاثة أبناء " عتبة " و " منتب " و " عتيبة " وقد أسلم  :األلوسيقال .أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت
وأختها " رقية " ،عنده �كلثوم " بنت رسول هللا  أم وكانت " ،" عتيبة " فلم يسلموأما ،وشهدا حنينا والطائف،األوالن يوم الفتح

فطلقاهما ولما أراد " عتيبة " ،رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا إبنتي محمد :أبو لهب لهماقال فلما نزلت السورة ،عند أخيه عتبة
ثم ،وبالذي دنا فتدلى،إني كافر بالنجم إذا هوى :يا محمدقال تاه ففأ،آلتين محمدا وأوذينه: قالبالتصغير الخروج إلى الشام مع أبيه 

وهلك أبو ،فافترسه األسد "اللهم سلط عليه كلبا من كالبك ": قالودعا عليه ف �كلثوم " فغضب  أم وطلق إبنته "  �تفل أمام النبي 
حفروا له حفرة ،فلما خافوا العار،ام حتى أنتنوبقي ثالثة أي "العدسة"بمرض معد! كالطاعون يسمى ،لهب بعد وقعة بدر بسبع ليالي
 .فكان األمر كما أخبر به القران،حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه،ودفعوه إليها بعمود من خشب

 .هي نار جهنم،ذات إشتعال وتوقد عظيم،أي سيدخل نارا حامية ﴾سيصلى نارا ذات لهب  ﴿
وتوقد ،جميل " التي كانت تمشى بالنميمة بين الناس أم إمرأته العوراء " ،نار جهنم أي وستدخل معه ﴾وإمرأته حمالة الحطب  ﴿

فتنثرها بالليل في طريق النبي صلى هللا عليه ،كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك :أبو السعودقال ،بينهم نار العداوة والبغضاء
 .د بينهمكانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفس :ابن عباسقال و،إليذائه وسلم

قال و،هو طوق من حديد :مجاهدقال تعذب به يوم القيامة، ،قد فتل فتال شديدا،أي في عنقها حبل من ليف ﴾في جيدها حبل من مسد  ﴿
فأعقبها هللا منها حبال في جيدها من ،والالت والعزى ألنفقنها في عداوة محمد قالت:ف،كانت لها قالدة فاخرة من جوهر :ابن المسيب

﴿. ﴾مسد النار
2863F

2864﴾«. 
 انتهت سورة المسد

 
 

 ُسوَرةُ اِإلخالص
 

 
 

ُ أََحٌد  ﴿ َمُد  ۱قُۡل هَُو ٱلَّ ُ ٱلصَّ  ﴾ ٤َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحُدۢ  ۳لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَۡد  ۲ٱلَّ
 

 اآليات. ﴾قل هو هللا أحد  ﴿ :قوله تعالى
 قالواأن المشركين  :«بن كعب عن أبية أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالي  .1242

﴿إلى آخرها ﴾قل هو هللا أحد ﴿:فأنزل هللا انسب لنا ربك : �لرسول هللا 
2864F

2865﴾«. 
﴿وأخرج الطبراني وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد هللا  .1243

2865F

 .فاستدل بها على أن السورة مكية.﴾2866
منهم كعب بن األشرف وحيي  � أن اليهود جاءت إلى النبي :«عباس  عن ابنوأخرج ابن أبي حاتم  .1244

_______________ 
 )533/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2864( 
 25/6)رواه مرس���ال ورج���ح المرس���ل المعج���م األوس���ط 3364ح( 451/5)وص���ححه س���نن الترم���ذي 3987ح( 589/2المس���تدرك للح���اكم  342/30تفس���ير الطب���ري  )2865(

قلت:في إسناده أب�و جعف�ر ال�زازي في�ه ض�عف،وله ش�اهد عن�د الطبران�ي ف�ي األوس�ط ت�م   44/1عتقاد اال 374/1)العظمة ألبي الشيخ 21257ح( 114/1)مسند أحمد   732ح(
 العزو إليه وفي إسناده مجالد بن سعيد انفرد به عن الشعبي عن جابر ورواية الشعبي عن جابر. 

 تقدم مع الذي قبله  )2866(



)495( 

 

﴿ـ إلى آخرها﴾قل هو هللا  أحد  ﴿:فأنزل هللا،يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك: قالواف،بن أخطب
2866F

2867﴾.” 
﴿وأخرج ابن جرير عن قتادة .1245

2867F

2868﴾ . 
﴿بن جبير مثله عن سعيدوابن المنذر  .1246

2868F

 .فاستدل بهذا على أنها مدنية.﴾2869
فأتاه جبريل بهذه ،انسب لنا ربك:قادة األحزاب قال :«قال العالية  عن أبيوأخرج ابن جرير  [ك] .1247

﴿السورة
2869F

وهذا المراد بالمشركين في حديث أبي فتكون السورة مدنية كما دل عليه حديث ابن  .»﴾2870
 .وينتفي التعارض بين الحديثين،عباس

أتت يهود خيبر إلى النبي  :«قال لكن أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس  .1248
الحجاب وآدم من حمأ مسنون وإبليس من لهب النار  يا أبا القاسم خلق هللا  المالئكة من نورا: قالوف،�

قل ﴿ :فأتاه جبريل بهذه السورة،ربك؟ فلم يجبهم والسماء من دخان واألرض من زبد الماء فأخبرنا عن
﴿هو هللا  أحد

2870F

 .»إلى آخرها  ﴾﴾2871
 

 [تعليق]
والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة سورة اإلخالص مكية ؛ في قول ابن مسعود  

﴿والضحاك والسدي
2871F

2872﴾. 
وهذا الذي تميل إليه النفس وهما أصح من ،فاألول والثاني يدالن على أنها مكية.وقد ذكر المؤلف رحمه هللا عدة آثار 

حيث أنها معرفة ل سبحانه فال يعقل ،في العهد المكي � فمن المناسب تماماً أن تنزل سورة اإلخالص على رسول هللا،باقي اآلثار
 .قادة األحزاب " وهو المشركونقال أن يتأخر نزولها حتى تنزل بالمدينة، وقد استدل المؤلف على كونها مدنية باألثر " 

 أعلم. اليهود فإن أسانيدها ضعيفة وهللا تعالىقال وكذلك باقي األثار التي فيها ،لكن اإلثر ضعيف اإلسناد 
 واآلية فيها توحيد هللا تعالى مبينة صفاته من الصمدية وكونه لم يلد ولم يولد ونفي المماثلة والمكافئة عن هللا تعالى. 
 
 ﴾تفسير مختصر لآليات﴿
 شريك ال،هو واحد أحد،والذي أدعوكم لعبادته،إن ربي الذي أعبده :أي قل يا محمد لهؤالء المشركين المستهزئين ﴾قل هو هللا أحد  ﴿

ليس كما يزعم النصارى ويعتقدون ،فهو جل وعال إله ولحد أحد،وال في أفعاله،وال في صفاته،ال في ذاته،وال شبيه له وال نظير،له
له ،واعلم أن وصف هللا تعالي بالواحد :في التسهيلقال ،وال كما يعتقد المشركون بتعدد اآللهة "وروح القدس ،واإلبن،األب"بالتثليث 

كما ،أنه واحد ال نظير وال شريك له :والثاني،أنه واحد ال ثاني معه فهو نفى للعدد :األول :كلها صحيحة في حقه تعالى،ىثالثة معان
ردا على ،والمراد بالسورة نفي الشريك،أنه واحد ال ينقسم وال يتبعض :والثالث،فالن واحد في عصره أي ال نظير له :تقول

قوله تعالي  ؟األول :وذلك كثير جدا، وأوضحها أربعة براهين،اهين قاطعة على وحدانيته تعاليوقد أقام هللا في القرآن بر،المشركين
لم يصح أن يكون واحد ،فإذا ثبت أن هللا تعالى خالق لجميع الموجودات -وهذا دليل الخلق واإليجاد  -؟ ،﴾أفمن يخلق كمن ال يخلق ﴿

لو كان  ﴿قوله تعالى  :الثالث -وهو دليل اإلحكام واإلبداع  - ﴾هة إال هللا لفسدتا لو كان فيهما آل ﴿قوله تعالى  :منها شريكا له والثاني
ما إتخذ هللا من ولد وما  ﴿قوله تعالى  :والرابع -وهو دليل القهر والغلبة  - ﴾معه آلهة كما يقولون إذا البتغوا إلي ذي العرش سبيال 

وهو دليل التنازع واإلستعالء ثم أكد تعالى وحدانيته  - ﴾على بعض إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم ،كان معه من إله
 .وإستغناءه عن الخلق

 :األلوسىقال ،وهو مستغن عن العالمين،يحتاج إليه البشر،المقصود في قضاء الحوائو على الدوام،أي هو جل وعال ﴾هللا الصمد  ﴿
 .الناس في حوائجهم وأمورهم -ه أي يلجأ إلي -الذي يصمد إليه ،الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد

في اآلية رد  :المفسرونقال ،فإنه منزه عن النقائص،فكما هو متصف بالكماالت،وليس له أبناء وبنات،أي لم يتخذ ولدا ﴾لم يلد  ﴿
ى بأن اإلله يعتقد النصار ﴿ ﴾المسيح ابن هللا ﴿والنصارى في قولهم  ﴾عزير ابن هللا  ﴿كاليهود في قولهم .على كل من جعل ل ولدا

إن هللا ثالث  قالوالقد كفر الذين ﴿ :وروح القدس " وهي عقيدة التثليث التى أشار إليها القرآن الكريم بقوله،واالبن،ثالثة أقانيم " اآلب
ى هللا تعال،ويزعمون أنهم موحدون،والجنون فنون،والواحد ثالثة،اآلية ويعتقدون بأن الثالثة واحد ﴾ وما من إله إال إله واحد،ثالثة

في أنه ،فرد هللا تعالى على الجميع "المالئكة بنات هللا  "ومشركي العرب في زعمهم الكاذب أن  ﴾عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
وألن الولد ال ،فال يمكن أن يكون له ولد،ليى كمثله شىء،وهللا تعالي أزلي قديم،ألن الولد البد أن يكون من جنس والده،ليس له ولد
بديع السموات واألرض أنى يكون لهولم تكن له  ﴿وإليه اإلشارة بقوله تعالى ،وهللا تعالى ليس له زوجة،لمن له زوجةيكون إال 

 .؟﴾صاحبة 
فال يصح أن يكون مولودا وال أن يكون له ،وهللا تعالى قديم أزلي،ألن كل مولود حادث ،أمأي ولم يولد من أب وال  ﴾ولم يولد  ﴿

القديم الذي كان ولم يكن معه شيء ،فهو األول الذي ال إبتداء لوجوده،تعالى إحاطة النسب من جميع الجهاتوقد نفت اآلية عنه ،والد
 .غيره

 ﴿وال فى أفعاله ،وال في صفاته،ال في ذاته،أحد من خلقه،وال شبية،وال نظير،أي وليس له جل وعال مثيل ﴾ولم يكن له كفوا أحد  ﴿

_______________ 
 لم أجد إسناده. 3474/10تفسير ابن أبي حاتم   )2867(
 مرسل ضعيف 342/30بري تفسير الط )2868(
 مرسل. )2869(
 مرسل وفي إسناده ضعف 343/30تفسير الطبري  )2870(
 )في إسناده يحيى بن عبد هللا الحراني ضعيف86ح( 370/1العظمة ألبي الشيخ  )2871(
 )244/ 20تفسير القرطبي ـ  ()2872( 



)496( 
قريب  أو،فكيف يكون له من خلقه نظيز يساميه،هو مالك كل شيء وخالقه :ابن كثيرال ق ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

فأما ،وشتمني ولم يكن له ذلك،كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك :يقول هللا عز وجل﴿وفي الحديث القدسي ،تعالى وتقدس وتنزه ؟يدانيه
وأنا األحد ،إتخذ هللا ولدا :وأما شتمه إياي فقوله،لى من إعادتهوليس أول الخلق بأهون ع،لن يعيدني كما بدأني :تكذيبه إياي فقوله

2872F﴿﴾ولم يكن له كفوا أحد،الذي لم يلد ولم يولد،الصمد

2873﴾«. 
 انتهت سورة اإلخالص

 
 

 ُسوَرةُ الفَلَقِ 
 
 

 َوِمن َشرِّ  ۲ِمن َشرِّ َما َخلََق  ۱قُۡل أَُعوُذ بَِربِّ ٱۡلفَلَِق  ﴿
ِت فِي ٱۡلُعقَِد َوِمن شَ  ۳َغاِسٍق إَِذا َوقََب  ثَٰ  ﴾ ٥َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  ٤رِّ ٱلنَّفَّٰ

 
 ُسوَرةُ النَّاسِ 

 
ِه ٱلنَّاِس  ۲َملِِك ٱلنَّاِس  ۱قُۡل أَُعوُذ بَِربِّ ٱلنَّاِس  ﴿ ٱلَِّذي يَُوۡسِوُس فِي ُصُدوِر ٱلنَّاِس  ٤ِمن َشرِّ ٱۡلَوۡسَواِس ٱۡلَخنَّاِس  ۳إِلَٰ

 ﴾ ٦َوٱلنَّاِس  ِمَن ٱۡلِجنَّةِ  ٥
 

 سورتا المعوذتين 
مرض  «: قالعباس  عن ابنصالح  عن أبيوأخرج البيهقي في دالئل النبوة من طريق الكلبي  [ك] .1249

الذي عند رجليه قال ف،فقعد أحدهما عند رأسه واآلخرعند رجليه،ملكان فأتاه،شديداً  مرضاً  �رسول هللا 
لبيد بن األعصم : قالومن سحره؟ قال: سحر قال: وما طب؟ : قالطب : قال ؟ما ترى :للذي عند رأسه

﴿في بئر آل فالن تحت صخرة في كرية: قالأين هو؟ : قال،اليهودي
2873F

فأتوا الركية فانزحوا ماءها ،﴾2874
بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا  �فلما أصبح رسول هللا ،ثم خذوا الكرية وأحرقوها،وارفعوا الصخرة

فإذا فيها ،فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية وأحرقوها،الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناء
قل أعوذ  ﴿:فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة،وأنزلت عليه هاتان السورتان،وتر فيه أحدى عشرة عقدة

 .» ﴾2874F2875﴿﴾وقل أعوذ برب الناس﴿ ﴾برب الفلق 
 .»وله شاهد بنزولهما،ألصله شاهد في الصحيح بدون نزول السورتين    
قال بن مالك  عن أنسبن أنس  عن الربيعوأخرج أبو نعيم في الدالئل من طريق أبي جعفر الرازي   .1250

فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لما ،فأصابه من ذلك وجع شديد،شيئاً  �صنعت اليهود لرسول هللا  :«
﴿فخرج إلى أصحابه صحيحاً ،فعوذه بهما،فأتاه جبريل بالمعوذتين،به

2875F

2876﴾«. 
 

 [تعليق]
 ان وهما مكيتان ؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنيتان ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة. المعوذت 
إن  :حين سحرته اليهود ؛ على ما يأتي. وقيل �تعوذ بهن رسول هللا  :وهذه السورة وسورة "الناس"و" اإلخالص" 

وليستا من القرآن ؛ ،دم. وزعم ابن مسعود أنهما دعاء تعوذ بهلهما المقشقشتان ؛ أي تبرئان من النفاق. وقد تققال المعوذتين كان ي
لم يكتب عبدهللا بن مسعود في مصحفه المعوذتين ؛ ألنه كان يسمع  :ابن قتيبةقال خالف به اإلجماع من الصحابة وأهل البيت. 

من كل شيطان ،لمات هللا التامة"أعيذكما بك :فقدر أنهما بمنزلة،بهما -رضي هللا عنهما  -يعوذ الحسن والحسين  �رسول هللا 
 .ومن كل عين المة"،وهامة

 بهما لما سحره لبيد بن األعصم. �وقد تعوذ النبي ،وفي اآلثرين اللذين ذكرهما المؤلف دليل على أنهما مدنيتان 
خدم كان غالم اليهود ي :دخل حديث بعضهما في بعض -ابن عباس وعائشة رضى هللا عنهما قال اإلمام الثعلبي: قال  

رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلم فدبّت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلّى ّهللا عليه وسلم وعّدة أسنان من 
له قال له لبيد بن أعصم ثم دّسها في بئر لبني زريق يقال وكان الذي تولى ذلك رجل منهم ي،فسحروه فيها،مشطه فأعطاها اليهود

وجعل يذوب ،ولبث ست أشهر يرى أنه يأتي النساء وال يأتيهن،هللا صلّى ّهللا عليه وسلم وانتثر شعر رأسه فمرض رسول،ذروان
ما  :الذي عند رجليه للذي عند رأسهقال ف،فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهم عند رأسه واآلخر عند رجليه،وال يدري ما عراه

_______________ 
 )536/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2873( 
 4ج: 169يب الحديث [الكرية ] الحفرة انظر النهاية في غر )2874(
 إسناده واهي. )2875(
 إسناده ضعيف.  )2876(
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بمشط : قالوبم طبّه؟ : قال،لبيد ابن أعصم اليهودي: قالومن سحره؟ : قال،حرس: قالوما طب؟ : قالطب : قالبال الرجل؟ 
 تحت راعوفة في بئر ذروان. "جّف  طلعة ذكر"في قال وأين هو؟ : قالومشاطة 

يا «: قالفانتبه رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلم مذعورا و،حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح :والراعوفة،قشر الطلع :والجف
ثم بعث رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء »  عائشة أما شعرت أن هللا سبحانه أخبرني بدائي

ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا ،تلك البئر كأنه نقاعة الحنّاء
ووجد رسول هللا صلّى ّهللا عليه وسلم ،مغروزة باإلبر فأنزل هللا سبحانه هاتين السورتين فجعل كلّما يقرأ آية أنحلت عقدة عشر عقدة

بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من  :وجعل جبرائيل عليه السالم يقول،قالخفّة حين أنحلت العقدة األخيرة فقام كأنما أنشط من ع
أما أنا فقد شفاني هللا وأكره « :صلّى ّهللا عليه وسلمقال ف،يا رسول هللا أفال نأخذ الخبيث فنقلته: قالواف: قال،حاسد وعين وهللا يشفيك
2876F﴿»أن أثير على الناس شرا
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 ﴾تفسير مختصر للسورتين﴿

 سورة الفلق
 ﴿ :ابن عباسقال ،عنه الظالم وينجلي،الذي ينفلق عنه الليل،أي قل يا محمد إلتجىء وأعتصم برب الصبح ﴾قل أعوذ برب الفلق  ﴿

سبب تخصيص الصبح  :المفسرونقال ،هو أبين من فلق الصبح :وفي أمثال العرب ﴾فالق اإلصباح  ﴿الصبح كقوله تعالى  ﴾الفلق
 فكذلك،فكما أن اإلنسان يكون منتظرا لطلوع الصباح،كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة،أن إنبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة،بالتعوذ

 .الخائف يترقب مجىء النجاح
 .ومن شر كل مؤذ خلقه هللا تعالى،والهوام،والدواب،والجن،من اإلنس،أي من شر جميع المخلوقات ﴾من شر ما خلق  ﴿
فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من اإلنس ،وإشتد ظالمه،أي ومن شر الليل إذا أظلم ﴾ومن شر غاسق إذا وقب  ﴿

ألن في الليل تخرج السباع من ،وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل :الرازيقال ،"الليل أخفى للويل" :المثل في قالواولهذا ،والجن
 .ويقل فيه الغوث،ويقع الحريق،ويهجم السارق والمكابر،والهوام من مكانها،آجامها

فيها ليضروا عباد هللا  -أي ينفخن  -وينفثن ،أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقدا في خيوط ﴾ومن شر النفاثات في العقد  ﴿
  .﴾وما هم بضارين به من أحد إال بإذن هللا  ﴿ويفرقوا بين الرجل وزوجه ،بسحرهن

وإنما ،وال يرضى بما قسمه هللا تعالى له،أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ﴾ومن شر حاسد إذا حسد  ﴿
وهي من ،وهي المهلكة لإلنسان،مر أهم الذنوب التي ينبغي التحذير منهاأل،اختصت هذه األمور األربعة باإلستعاذة

﴿ينبغي أن يستعيذ منها المؤمن،وكفى بها جرائم»والحسد،والسحر،األرضوالسعى باإلفساد في ،اإلضرار بالخلق«الكبائر
2877F
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 سورة الناس
 .أي قل يا محمد إتصم وإلتجىء وإستجير ﴾قل أعوذ  ﴿
 :المفسرونقال ،وأنعم عليهم بأنواع النعم،الذي أحياهم وأوجدهم من العدم،ومدبر شئونهم،ومربيهم،لق الناسأي بخا ﴾برب الناس  ﴿

من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في ،تعريفا وتكريما لهم-وإن كان جلت عظمته رب جميع الخالئق  -إنما خص الناس بالذكر
 .م أفضل المخلوقات على اإلطالقفه،وأسجد لهم مالئكة قدسه،وأمدهم بالعقل والعلم،الكون

فيعز ،ويدبر شئونهم،ويضبط أعمالهم،يحكمهم،ملكا تاما شامال كامال،حاكمين ومحكومين،مالك جميع الخلق أي ﴾ملك الناس  ﴿
 .ويغني ويفقر،ويذل

ن في الناس ملوكا فذكر أل ﴾ملك الناس إله الناس  ﴿قال وإنما  :القرطبيقال ،أي معبودهم الحق الذي ال رب لهم سواه ﴾إله الناس  ﴿
دون الملوك ،وأنه الذي يجب إن يستعاذ به ويلجأ إليه،فذكر إنه إلههم ومعبودهم،وفي الناس من يعبد غيره،أنه ملكهم
 ﴿لما يشاهده من أنواع التربية ،وذلك ألن اإلنسان أوال يعرف أن له ربا،وترتيب السورة بهذا الشكل فى منتهى اإلبداع،والعظماء

ثم إذا زاد تأمله عرف  ﴾ملك الناس  ﴿غني عن خلقه فهو الملك لهم ،ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه ﴾رب الناس 
وإنما كرر لفظ الناس ثالثا ولم  ﴾إله الناس  ﴿المفتقر إليه كل ما عداه ،ألنه ال عبادة إال للغني عن كل ما سواه،أنه يستحق أن يعبد

ال أرى الموت يسبق الموت شيء  :كما حسن التكرار في قول الشاعر،تعظيمهم واإلعتناء بشأنهمإلظهار شرفهم و،يكتف بالضمير
هذه ثالث صفات من صفات الرب عز وجل " الربوبية " و " الملك " و " اإللهية "  :ابن كثيرقال نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

 .فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات،هوجميع األشياء مخلوقة ومملوكة ل،وإلهه،فهو رب كل شيء ومليكه
 .ويوسوس لإلنسان ليغريه بالعصيان،أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ﴾من شر الوسواس  ﴿
 إن الشيطان واضع«عاد فوسوس له، وفي الحديث ،فإذا غفل عن هللا،الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ﴾الخناس  ﴿

 .»وإذا نسي هللا التقم قلبه فوسوس،فاذا ذكر هللا خنس،على قلب ابن آدم -أنفه  -خطمه 
ووسوسته  :القرطبيقال ،صنوف الوساوس واألوهام،أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر ﴾الذى يوسوس في صدور الناس  ﴿

 .﴾من الجنة والناس  ﴿من غير سماع صوت ،يصل مفهومه إلى القلب،هو الدعاء لطاعته بكالم خفي
شياطين اإلنس  ﴿كقوله تعالى ،هو من شياطين الجن واإلنس،بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ﴾من الجنة والناس  ﴿

أشد ،وال شك أن شياطين اإلنس،فاآلية إستعاذة من شر اإلنس والجن جميعا ﴾والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
وال ،ويغريه بالمنكرات،وشيطان اإلنس يزين لصاحبه الفواحش،فإن شيطان الجن يخنس باإلستعاذة،ياطين الجنفتكا وخطرا من ش

﴿والمعصوم من عصمه هللا،يثنيه عن عزمه شيء
2878F
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وهذا آخر الكتاب والحمد ل على التمام وصلى هللا على سيدنا محمد رسول هللا عليه التحية اإلمام السيوطي:قال 

_______________ 
 )338/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ()2877( 
 )538/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2878( 
 ) 540/ 3صفوة التفاسير ـ للصابونى ()2879( 
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 : النتائو والمقترحاتالفصل العاشر
 

 أما عن نتائو هذا البحث ومقترحاته:
 النتائج: 

 وال على كل آياته.،أن أسباب النزول لألمام السيوطي لم يشتمل على كل سور القرآن الكريم: فالنتيجة األولى
بل ترك الكثير مما أتاح  لنا الفرصة ،اآليةأن المؤلف رحمه هللا لم يورد كل أسباب النزول الواردة في النتيجة الثانية: 

 باالستدراك عليه الكثير من أسباب النزول.
إما أنها وقعت ،إنما أورد أثاراً ليس من أسباب النزول،أن ليس كل ما أورده المؤلف رحمه هللا في أسباب النزول :النتيجة الثالثة

 قبله. أوبعد سبب النزول 
 :المقترحات 
فكما وضعت شرحاً موجزاً ،فكم ترك السابق للالحق،حاً لخدمة هذا العلم الجليل علم أسباب النزولال يزال الباب مفتو 

ب والترجمة لكل فلطالب العلم والباحثين في علوم القرآن أن يضعوا شروحاً موسعة تشمل شرح كل الغري،لهذا الكتاب الجليل
 األعالم 

قد جمع كل أسباب النزول الواردة في القرآن اإلمام الواحدي وال كتاب كذلك فإني لم أجد كتاب اإلمام السيوطي  
في التفسير وابن كثير وغيرها من الكتب والثعلبي اإلمام القرطبي  من كتب التفسير ككتاب األسبابفأقترح أن تتبع هذه ،الكريم

 .حتى يكون هناك كتاب حافل وكامل في أسباب النزول
 نقصان فمنى ومن الشيطان وهللا ورسوله منه براء. أوخلل  أوما كان من زلل و،هذا وما كان من توفيق فمن هللا وحده 
وهللاَ وحده أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل قارئ وكل باحث وكل ناظر وأن يكتب لنا به مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه  

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.،ولي ذلك والقادر عليه
 
 

 كتبه                        
                                                                                                                                                           

 محمد حسن محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المراجع مرتبة على حروف المعجم حسب أسماء المؤلفين

 . ﴾معاصرون  ﴿َراِهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار إبْ 
 .﴾تأليف مشترك  ﴿. ﴾المعجم الوسيط﴿اسم الكتاب: 

 م تحقيق مجمع اللغة العربية. 2004هـ 1425: مؤسسة الشروق الدولية الناشر           
 هـ372وفاة ،أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي

  ﴾شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي  معجم ﴿ :اسم الكتاب
 مكتبة العلوم والحكم  :الناشر  

 . هـ458أحمد بن الحسين بن على البيهقي، وفاة 
 أسماء الكتب: 

 .﴾السنن الكبرى﴿
 . هـ 1344الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: األولى ـ 

 . ﴾دالئل النبوة﴿ 
 .م1988هـ 1408دار الريان. وار الكتب العلمية الناشر: د

 . ﴾شعب اإليمان﴿
 . -هـ  1423الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: األولى،  -الناشر: مكتبة الرشد بالرياض 



)499( 

 

 .﴾البعث والنشور ﴿
  م1988،هـ1408 :سنة الطبع األولى :الطبعة بيروت :البلد مؤسسة الكتب الثقافية :الناشر

 ﴾هـ381المتوفى: ﴿لحسين بن ِمْهران النيسابورّى، أبو بكر أحمد بن ا
  ﴾المبسوط في القراءات العشر  ﴿ :اسم الكتاب

 م 981: دمشق عام النشر –مجمع اللغة العربية  :الناشر
 . هـ303أحمد بن شعيب النسائي، وفاة 

 . ﴾سنن النسائي الكبرى﴿اسم الكتاب: 
 م.2001هـ 1421: مؤسسة الرسالة الناشر

 ﴾سنن النسائي الصغرى المجتبى ﴿ :سم الكتابا
 1986 - 1406،الثانية :الطبعة حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية الناشر:              

 أحمد بن عبد هللا الخزرجي 
  ﴾خالصة تهذيب الكمال ﴿ :اسم الكتاب

 حلب :هـ مكان النشر 1416 :دار البشائر سنة النشر :الناشر
 . 430صبهاني، وفاة أحمد بن عبد هللا األ
 . ﴾حلية األولياء﴿اسم الكتاب: 

 م. 1988هـ 1409بيروت الطبعة الرابعة –الناشر: الكتب العلمية 
 ﴾هـ728 :المتوفى﴿حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أ

  ﴾مجموع الفتاوي ﴿ :اسم الكتاب           
 م 2005هـ /  1426،الثةالث :الطبعةدار الوفاء  :الناشر                       
  ﴾منهاج السنة النبوية  ﴿ :اسم الكتاب

 الطبعة ألولى  ،مؤسسة قرطبةالناشر: 
 . هـ307 ، وفاةأحمد بن على بن المثنى الموصلى أبو يعلى

 .﴾مسند أبي يعلى  ﴿اسم الكتاب: 
  1984 – 1404، دمشق الطبعة األولى –الناشر: دار المأمون للتراث 

  ﴾معجم أبي يعلى  ﴿ :باسم الكتا       
 1407،األولى :الطبعة فيصل آباد -إدارة العلوم األثرية  :الناشر 

 . هـ463أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وفاة 
 .﴾تاريخ بغداد  ﴿اسم الكتاب: 

 .م2001هـ 1422دار الغرب اإلسالمي.  -الناشر
 .  هـ 852وفاة  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي سنة،

 أسماء الكتب: 
 ﴾فتح الباري﴿

 هـ1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة 
 ﴾لسان الميزان ﴿

 م 2002هـ 1423الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية 
  ﴾تقريب التهذيب﴿

 تحقيق محمد عوامة م1986 -هـ 1406الناشر: دار الرشيد سنة النشر 
  ﴾اإلصابة في تمييز الصحابة﴿

  هـ1412بيروت الطبعة األولى،  –دار الجيل الناشر 
  ﴾العجاب في بيان األسباب ﴿

 م 1997الطبعة األولى ،الدمام،دار ابن الجوزي :الناشر             
 هـ287هـ 287  وفاةأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، 

  ﴾اآلحاد المثاني  ﴿اسم الكتاب: 
 م1991 – هـ 1411 األولى، ة:الطبع الرياض – الراية دار الناشر:

 هـ 292 وفاةأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار، 
  ﴾مسند البزار  ﴿اسم الكتاب: 

  م1988 هـ1409 المنورة. المدينة والحكم العلوم مكتبة الناشر:
 هـ287الوفاة ،أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك

  ﴾الجهاد  ﴿ :اسم الكتاب        
 1409،الطبعة األولى  المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  ::الناشر                

 هـ923الوفاة ،أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني
  ﴾إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ﴿ :اسم الكتاب       

 هـ 1323المطبعة الكبرى األميرية، مصر الطبعة: السابعة،  :الناشر                  
 هـ241 وفاةأحمد بن محمد بن حنبل، 

 أسماء الكتب: 
  ﴾مسند أحمد  ﴿

 م1999  -هـ 1420مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية  -الناشر: الرسالة 
  ﴾الزهد  ﴿

 م 1983 -هـ 1403الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت سنة 
  ﴾فضائل الصحابة  ﴿

 1983 - 1403،األولى :الطبعة تبيرو –مؤسسة الرسالة  :الناشر               
 ﴾هـ321 :المتوفى﴿أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي 

 ﴾شرح معاني اآلثار ﴿ :اسم الكتاب           
 م 1994،هـ 1414 -األولى  :الطبعة عالم الكتب :الناشر                     

  ﴾أحكام القرآن ﴿ :اسم الكتاب                
 ىاألول :الطبعة استانبول،مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة التركي :ناشرال                  

 238 وفاةإسحاق بن إْبَراِهيم بن مخلد الحنظلي، 
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  ﴾مسند إسحاق بن راهويه  ﴿اسم الكتاب: 

 م1991 -هـ  1412الطبعة األولى،  المدينة المنورة -مكتبة اإليمان  -الناشر 
 هـ 774 وفاةر القرشي الدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثي

 أسماء الكتب: 
 ﴾تفسير ابن كثير  ﴿ 

 م 1999 -هـ 1420الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع المحقق: سامي بن محمد سالمة الطبعة: الثانية 
  ﴾السيرة النبوية  ﴿

 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت :الناشر
 هـ 535وفاة ،بهانيسماعيل بن محمد بن الفضل األصإ

  ﴾دالئل النبوة  ﴿ :اسم الكتاب             
 هـ1409الرياض ،دار طيبة :الناشر                          

 هـ 414الوفاة ،تمام بن محمد الدمشقي
  ﴾مسند المقلين  ﴿ :اسم الكتاب

 م1989-هـ1410،األولى :الطبعةطنطا ،دار الصحابة :الناشر
 معاصر  القادر بن جابر أبو بكر الجزائريجابر بن موسى بن عبد 

  ﴾أيسر التفاسير  ﴿اسم الكتاب          
 م2003هـ/1424الطبعة: الخامسة،  الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية                         

 معاصر ،جواد على
 ﴾قبل اإلسالم المفصل في تاريخ العرب  ﴿اسم الكتاب: 
 م2001هـ/ 1422الطبعة الرابعة  :دار الساقي الطبعة :الناشر

 ﴾هـ370المتوفى: ﴿لحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا ا
  ﴾الحجة في القراءات السبع ﴿ :اسم الكتاب         

 ﴾م2000 هـ 1421األولى،﴿دار الرسالة  :الناشر                   
 هـ354 :غوي الوفاةالحسين بن مسعود الب

  ﴾معالم التنزيل  ﴿ :اسم الكتاب           
 م 1997 هـ  1417،الرابعة :الطبعة دار طيبة للنشر والتوزيع ::الناشر                         

 معاصر،خالد المزيني
  ﴾المحرر في أسباب النزول﴿ :اسم الكتاب          

 م2006هـ 1427الجوزي الدمام الطبعة األولى سنة دار ابن  :الناشر                       
 هـ578وفاة ،خلف بن عبد الملك بن بشكوال

 ﴾غوامض األسماء المبهمة﴿ :اسم الكتاب
 بيروت :مكان النشر 1407 :سنة النشر عالم الكتب :الناشر

 هـ 761 وفاةخليل بن كيكلدي بن عبد هللا العالئي، 
  ﴾المراسيل جامع التحصيل في أحكام  ﴿اسم الكتاب: 

 م. 1986هـ 1407بيروت / مكتبة النهضة  –عالم الكتب  -الناشر
  ﴾هـ970 :المتوفى﴿ المصري نجيم بابن المعروف،نجيم بن إبراهيم بن الدين زين

 ﴾البحر الرائق شرح كنز الدقائق﴿ :اسم الكتاب           
 بيروت  – دار المعرفة :الناشر                 

 هـ227لوفاة ا،سعيد بن منصور
  :أسماء الكتب          

 ﴾سنن سعيد بن منصور﴿           
 م 1985الطبعة: األولى،  بيروت –دار الكتب العلمية  :الناشر                  

  ﴾تفسير سعيد بن منصور  ﴿           
 م 1993الطبعة: األولى،  الرياض –دار الصميعي  :الناشر                   

 هـ360بن أحمد الطبراني، وفاة سليمان 
 أسماء الكتب: 

  ﴾المعجم األوسط  ﴿ 
 هـ1415القاهرة،  -الناشر: دار الحرمين 

  ﴾المعجم الكبير  ﴿
 م1983 - هـ1404الموصل الطبعة الثانية،  –الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 ﴾المعجم الصغير﴿
 م1985هـ ـ 1405،ولىالطبعة األ عمان بيروت دار عمار : الناشر              

  ﴾مسند الشاميين  ﴿
 1984 – 1405،بيروت الطبعة األولى –مؤسسة الرسالة  :الناشر

 هـ275سليمان بن األشعث السجستاني، وفاة 
  ﴾سنن أبي داود  ﴿اسم الكتاب: 

 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. م، 1998الناشر: دار الفكر 
 هـ204ة سليمان بن داود الطيالسي، وفاة سن

  ﴾مسند الطيالسي  ﴿اسم الكتاب: 
 م 1999هـ 1419هجر للطباعة والنشر الطبعة األولى. سنة  -الناشر 

 م 1966 -هـ 1383وفاة ،سيد قطب
  ﴾في ظالل القرآن  ﴿ :اسم الكتاب

 دار الشروق ـ القاهرة   :الناشر
 صديق بن حسن القنوجي

  ﴾أبجد العلوم ﴿ :اسم الكتاب        
 1978،بيروت دار الكتب العلمية  :الناشر               

 هـ352وفاة ،عبد الباقي بن قانع
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  ﴾معجم الصحابة ﴿ :اسم الكتاب
 1418،األولى :المدينة المنورة الطبعة مكتبة الغرباء األثرية الناشر: 

 هـ 249عبد بن حميد بن نصر الِكسِّي الوفاة 
  ﴾د بن حميدالمنتخب من مسند عب ﴿ :اسم الكتاب           

  ﴾نسخة جامع السنة ﴿عالم الكتب  :الناشر                        
 1089وفاة ،عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري

 ﴾شذرات الذهب﴿ :اسم الكتاب           
 دار بن كثير :الناشر                       

 هـ911وفاة ، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي
  ﴾الدر المنثور في التفسير بالمأثور   ﴿ كتاب : اسم ال

 م 2003هـ، 1424الناشر: مركز هجر للبحوث، القاهرة. 
 هـ1376عبد الرحمن بن سعدي، وفاة 

 ﴾تيسير الكريم المنان ﴿ اسم الكتاب: 
 م 2000 -هـ 1420األولى  الطبعةمؤسسة الرسالة الطبعة،  -الناشر

 هـ597الوفاة  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
  أسماء الكتب:    

  ﴾زاد المسير في علم التفسير﴿            
 1404،الطبعة الثالثة بيروت –المكتب اإلسالمي  :الناشر                      

  ﴾صفة الصفوة  ﴿             
 1979  1399،بيروت الطبعة الثانية –دار المعرفة الناشر:                     

 هـ 875الوفاة ،رحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيعبد ال
 ﴾تفسير الثعلبي﴿  :الكتاب اسم         

 هـ 1418 -الطبعة: األولى  بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي                        
 هـ327عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، وفاة 

 أسماء الكتب: 
  ﴾الجرح والتعديل﴿

 م  1952  -هـ1372 ، الطبعة األولىدار الكتب العلمية -الناشر
  ﴾علل الحديث  ﴿

 الجريسيالناشر: فريق من المحققين بإشراف د/سعد بن عبد الحميد ود/خالد بن عبد الرحمن 
  ﴾تفسير ابن أبي حاتم  ﴿

 م1997  - هـ1417الناشر: مصطفى البزاز، مكة، 
 .هـ 211 عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وفاة

 أسماء الكتب: 
  ﴾مصنف عبد الرزاق  ﴿

 هـ1403بيروت الطبعة الثانية،   –الناشر: المكتب اإلسالمي 
  ﴾تفسير عبد الرزاق  ﴿

 تحقيق: د. مصطفى مسلم محمدهـ  1410الرياض الطبعة األولى،  -الناشر: مكتبة الرشد 
 هـ290وفاة ،عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل

  ﴾السنة ﴿ :اسم الكتاب
 م 1986 -هـ  1406الطبعة: األولى،  الدمام –دار ابن القيم  :الناشر                       

 هـ620الوفاة  عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
 ﴾المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني﴿ :اسم الكتاب             

 10 :عدد األجزاء1405،الطبعة األولى بيروت –ر الفكر دا :الناشر                       
 هـ  219الوفاة  عبدهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي

  ﴾مسند الحميدي ﴿ :اسم الكتاب               
 بيروت -مكتبة المتنبي  دار الكتب العلمية :الناشر                     

 ﴾هـ1423المتوفى: ﴿د بن حمد البسام بد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمع
 ﴾شرح عمدة األحكام -تيسير العالم ﴿اسم الكتاب:           

 م 2006 -هـ  1426الطبعة: العاشرة،  مكتبة التابعين، القاهرة -الناشر: مكتبة الصحابة، األمارات   
 هـ 365وفاة ،عبد هللا بن عدي الجرجاني

  ﴾ضعفاء الرجال الكامل في  ﴿ :اسم الكتاب           
 م 1997 -هـ  1418الطبعة األولى  دار الكتب العلمية :الناشر     

 هـ181عبد هللا بن المبارك، وفاة 
 ﴾ الجهاد﴿اسم الكتاب: 

 1 :عدد األجزاء تونس –الدار التونسية الناشر: 
 هـ 235  وفاةعبد هللا بن محمد ابن أبي شيبة، 

  ﴾مصنف ابن أبي شيبة  ﴿اسم الكتاب: 
 م. 2006 -هـ 1427الناشر: دار القبلة 

 هـ 369وفاة ، عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حبان األصبهاني المعرف بأبي الشيخ
 أسماء الكتب: 

  ﴾العظمة  ﴿ 
 هـ1408الرياض الطبعة األولى،  –الناشر: دار العاصمة 

 هـ317وفاة ،عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي
  ﴾لصحابة معجم ا﴿ :اسم الكتاب

 م 2000 هـ  1421الكويت الطبعة: األولى،  –مكتبة دار البيان  :الناشر:
 عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان 

  ﴾هواتف الجان ﴿اسم الكتاب: 
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 هـ1413الطبعة األولى،  –بيروت  –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

 هـ281وفاة ،ابن أبي الدنيا،عبد هللا بن محمد أبو بكر القرشي
 ﴾مكارم األخالق ﴿ :اسم الكتاب

 1990 - 1411،القاهرة -مكتبة القرآن الناشر: 
 هـ 623وفاة ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني

  ﴾التدوين في أخبار قزوين  ﴿ :اسم الكتاب
 1987-هـ1408الطبعة:  دار الكتب العلمية :الناشر                   

 هـ660وفاة ،د السالمعز الدين بن عب
  ﴾تفسير العز بن عبد السالم  ﴿ :اسم الكتاب

 1996هـ /  1416 :دار ابن حزم ـ بيروتالطبعة األولى :الناشر
 هـ741الوفاة  الثامن :القرن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن

  ﴾تفسير الخازن ﴿ :اسم الكتاب         
 1415 :سنة الطبع دار الكتب العلمية ـ بيروت :الناشر                  

 علماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا
 الدرر السنية في الكتب النجدية :اسم الكتاب            

 م 1996هـ 1417الطبعة السادسة ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :دراسة وتحقيق                   
  أحمد بن محمد الواحدي على بن 

 أسماء الكتب:        
  ﴾الوجيز في التفسير  ﴿       

 هـ1415دمشق الطبعة األولى ،دار القلم :الناشر           
  ﴾أسباب النزول  ﴿        

 مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع :الناشر          
 هـ807علي بن أبي بكر الهيثمي، وفاة 

 أسماء الكتب: 
  ﴾موارد الظمآن لزوائد ابن حبان  ﴿

 م 1990 -هـ1411الناشر: دار الثقافة العربية 
  ﴾مجمع الزوائد  ﴿

 هـ 1412الناشر: دار الفكر، بيروت 
 هـ 458وفاة ،علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده

  ﴾المخصص ﴿ :اسم الكتاب 
 األولى :م الطبعة1996هـ 1417 بيروت  دار إحياء التراث العربي الناشر: 

 هـ. 571علي بن الحسن بن هبة هللا، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي، وفاة 
  ﴾تاريخ دمشق  ﴿اسم الكتاب: 

 م 1995  - هـ1415الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت سنة النشر 
 هـ 468وفاة ،الواحدي علي بن أحمد النيسابوري

  ﴾نزول أسباب ال ﴿ :اسم الكتاب       
 مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع :الناشر              

 هـ230 الوفاة،علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي
  ﴾مسند ابن الجعد ﴿ :اسم الكتاب             

 م 1996هـ 1417الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية :الناشر                  
 هـ385عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، وفاة  علي بن

 أسماء الكتب: 
 ﴾سنن الدارقطني ﴿

 ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر﴿ الناشر: مؤسسة الرسالة، طبعة التركي األولى
  ﴾علل الدارقطني  ﴿

 م 1985 -هـ  1405الناشر: دار طيبة الرياض الطبعة االولى 
 هـ630الوفاة  ﴾ير ابن األث ﴿على بن محمد بن عبد الكريم 

  ﴾أسد الغابة  ﴿ :اسم الكتاب        
 1996 هـ  1417دار إحياء التراث العربي مدينة النشر:بيروت / لبنان سنة النشر: :الناشر                 

 هـ262عمر بن شبة النميري البصري، وفاة 
 ﴾تاريخ المدينة ﴿اسم الكتاب: 

  ﴾ال يوجد بينات سنة النشر  ﴿حمد شلتوت تحقيق فهيم م،الناشر: حبيب محمود أحمد
 علي بن محمد العراق الكناني

  ﴾تنزيه الشريعة المرفوعة  ﴿ :اسم الكتاب             
 م 1981الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية :الناشر                       

 هـ118وفاة ،قتادة بن دعامة السدوسي
  ﴾الناسخ والمنسوخ  ﴿اسم الكتاب: 

 م 1988 هـ  1409:مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة :الناشر
 هـ179مالك بن أنس بن عامر األصبحي، وفاة 

  ﴾موطأ مالك  ﴿اسم الكتاب: 
 م2004 -هـ 1425ولى الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة: األ

 هـ 606المبارك بن محمد ابن األثير الجزري، وفاة 
 ﴾في غريب األثر النهاية ﴿: اسم الكتاب

 محمود محمد الطناحي -م  تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية              
 مجلة البحوث اإلسالمية

معها ملحق بتراجم األعالم واألمكنة   مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد :الناشر                     
 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد :المؤلف
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 الموسوعة الفقهية الكويتية 
 الكويت -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  :صادر عن :الناشر                

 هـ319الوفاة ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
  ﴾تفسير ابن المنذر  ﴿ :اسم الكتاب           

 م 2002،هـ 1423األولى  :الطبعة المدينة النبوية -دار المآثر  :الناشر                     
 ﴾هـ1393 :المتوفى﴿محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 ﴾القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح﴿اسم الكتاب:           
 مـ 1995 -هـ  1415 :عام النشر لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :الناشر                     

 .ما بعدها أوهـ  666وفاة ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي
  ﴾مختار الصحاح  ﴿اسم الكتاب: 

 تحقيق: محمود خاطرم  1995 -هـ 1415جديدة،  بيروت الطبعة طبعة –مكتبة لبنان ناشرون 
 هـ748محمد بن أحمد الذهبي، وفاة 

 أسماء الكتب: 
  ﴾ميزان االعتدال  ﴿

 م1995الكتب العلمية  رالناشر دا
  ﴾سير أعالم النبالء  ﴿ 

 م1996 -هـ 1417الناشر: مؤسسة الرسالة 
  ﴾تاريخ اإلسالم  ﴿

 م2003الطبعة األولى ،يدار الغرب اإلسالم :الناشر            
  ﴾ديوان الضعفاء  ﴿

 م 1967 -هـ  1387الطبعة: الثانية،  مكة –مكتبة النهضة الحديثة  :الناشر             
 هـ671وفاة ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي

  ﴾ تفسير القرطبي ﴿اسم الكتاب: 
  م 2003هـ/  1423 :الطبعة عربية السعوديةدار عالم الكتب، الرياض، المملكة ال :الناشر                

 هـ 741محمد بن أحمد بن ُجَزّي، وفاة 
  ﴾التسهيل لعلوم التنزيل  ﴿اسم الكتاب: 

 م1995 - هـ 1415الناشر  دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة األولى سنة النشر  
 هـ204وفاة ،محمد بن إدريس الشافعي

  ﴾أحكام القرآن  ﴿ :اسم الكتاب
 1400،بيروت -دار الكتب العلمية شر: النا

 هـ 311، وفاة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
  ﴾صحيح ابن خزيمة  ﴿اسم الكتاب: 

 محمد مصطفى األعظمي /تحقيق: د1970 - 1390بيروت،  -الناشر: المكتب اإلسالمي 
 ﴾المنتقي من السنن المسنده﴿ :اسم الكتاب 

 1970  - 1390،بيروت -المكتب اإلسالمي  :اشرالن           
 هـ313الوفاة ،محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج

  ﴾مسند السراج ﴿ :اسم الكتاب              
 م2002 هـ  1423 فيصل آباد / باكستان  دارة العلوم األثرية إ ::الناشر                  

 هـ151وفاة ،محمد بن إسحاق بن يسار
  ﴾السيرة النبوية  ﴿ :باسم الكتا

 معهد الدراسات واألبحاث  :الناشر
 هـ395وفاة ،محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده

  ﴾اإليمان  ﴿ :اسم الكتاب
 1406،الثانية :الطبعة بيروت –مؤسسة الرسالة  :الناشرالناشر:                 

  ﴾هـ864المتوفى: ﴿محمد بن أحمد المحلي 
 ﴾هـ911المتوفى: ﴿بن أبي بكر السيوطي  وجالل الدين عبد الرحمن

  ﴾تفسير الجاللين  ﴿ :اسم الكتاب         
 الطبعة: األولى القاهرة –دار الحديث : الناشر                 

 هـ272الوفاة ،محمد بن إسحاق الفاكهي
  ﴾أحبار مكة  ﴿ :اسم الكتاب       

 1414،لثانيةا :الطبعة  بيروت –دار خضر  :الناشر              
 هـ. 256محمد بن إسماعيل البخاري، وفاة 

 أسماء الكتب: 
  ﴾صحيح البخاري  ﴿

 هـ 1422الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى 
  ﴾التاريخ الكبير  ﴿ 

  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت
  ﴾خلق أفعال العباد ﴿  

 دار المعارف السعودية  :الناشر              
  ﴾األدب المفرد  ﴿

 1 :عدد األجزاء 1989 – 1409،الثالثة :الطبعة بيروت –دار البشائر اإلسالمية  :الناشر             
 هـ. 310محمد بن جرير الطبرى، وفاة 

  ﴾تفسير الطبري بالمشهور –جامع البيان عن تفسير آي القرآن  ﴿اسم الكتاب: 
  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر ﴿ تيمية، القاهرة، طبعة أحمد شاكرالناشر مكتبة ابن 

 هـ1345الوفاة  محمد بن جعفر الكتاني
  ﴾الرسالة المستطرفة ﴿ :اسم الكتاب           

    1986 – 1406،الطبعة الرابعة بيروت –دار البشائر اإلسالمية الناشر                       
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 هـ354تي، وفاة محمد بن حبان، أبو حاتم البس

 ﴾صحيح ابن حبان   ﴿اسم الكتاب: 
 م 1993  -هـ 1414بيروت الطبعة الثانية –الناشر: مؤسسة الرسالة 

 هـ 230هللا البصري الزهري، وفاة  محمد بن سعد بن منيع أبو عبد
  ﴾الطبقات الكبرى  ﴿اسم الكتاب: 

  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿ تحقيق الدكتور على محمد عمر، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة
 هـ1304الوفاة ،محمد صديق خان القنوجي

 ﴾فتح البيان في مقاصد القرآن  ﴿ :اسم الكتاب
 م 1992 هـ  1412بَيروت عام النشر:  –الَمكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّْشر، َصيَدا  :الناشر

 هـ 1393محمد الطاهر بن عاشور وفاة 
 ﴾لتحرير والتنوير ا ﴿ :اسم الكتاب        

 م 2000هـ 1420بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي :الناشر                    
 هـ 1253 وفاةمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 

 ﴾تحفة األحوذي  ﴿اسم الكتاب: 
  ﴾ات سنة النشر ال يوجد بيان ﴿الناشر: دار الفكر. مراجعة وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان             

 هـ 405 وفاةمحمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، 
  ﴾المستدرك على الصحيحين   ﴿اسم الكتاب: 

  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿ عناية د / يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي–الناشر: دار المعرفة 
 هـ543الوفاة ،محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي

  ﴾أحكام القرآن  ﴿ :لكتاباسم ا          
 م 2003 هـ  1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العلمية، بيروت  :الناشر                  

 هـ 1138 وفاةمحمد بن عبد الهادي السندي المدني، 
  ﴾الجهاد البن أبي عاصم  ﴿اسم الكتاب: 

 ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿  الناشر: دار الفكر
 هـ 643 وفاةعبد الواحد المقدسي،  محمد بن

  ﴾األحاديث المختارة ﴿اسم الكتاب: 
 م2001  - هـ1421الناشر: دار خصر، لبنان، بيروت. 

 هـ 1250 ، وفاةمحمد بن على بن محمد الشوكاني
  ﴾نيل األوطار  ﴿اسم الكتاب: 

  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿الناشر: إدارة الطباعة المنيرية 
 الصابوني محمد على 

  :اسماء الكتب      
  ﴾صفوة التفاسير  ﴿        

 دار الصابوني    :الناشر               
 ﴾روائع البيان في تفسير آيات األحكام ﴿         

 م 1980 -هـ  1400الثالثة،  :الطبعة بيروت -دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -مكتبة الغزالي  :لناشرا               
 هـ322 وفاةن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، محمد ب

  ﴾الضعفاء الكبير  ﴿اسم الكتاب: 
 م 2000هـ 1420الناشر: دار الصميعي، 
 هـ207محمد بن عمر بن واقد الواقدي وفاة 

  ﴾مغازي الواقدي ﴿ :اسم الكتاب
 بيروت ،عالم الكتب :الناشر

 هـ297محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وفاة 
  ﴾سنن الترمذي  ﴿: اسم الكتاب

 أحمد محمد شاكر وآخرون :بيروت تحقيق –دار إحياء التراث العربي  :الناشر:
 هـ1205، وفاة ﴾مرتضى الزبيدي ﴿محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى 

  ﴾تاج العروس في جواهر القاموس  ﴿اسم الكتاب: 
  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿الناشر: دار الهداية 

 محمد الغزالي محمد بن
  ﴾جواهر القرآن  ﴿ :اسم الكتاب          

 1985،بيروت الطبعة األولى دار إحياء العلوم   :الناشر                     
 833محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، وفاة 

  ﴾غاية النهاية في طبقات القراء ﴿ :اسم الكتاب
 هـ ج. برجستراسر1351ي بنشره ألول مرة عام الطبعة: عن الناشر: مكتبة ابن تيميةالناشر: 

 هـ 294الوفاة ،محمد بن نصر بن الحجاج المروزي
  ﴾السنة  ﴿ :اسم الكتاب           

 1408،األولى :الطبعة بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية  :الناشر                     
 هـ275، وفاة ﴾ابن ماجة  ﴿محمد بن يزيد القزويني 

  ﴾سنن ابن ماجة  ﴿اسم الكتاب: 
  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر ﴿ الناشر: دار إحياء الكتب العربية  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 هـ745وفاة ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي
  ﴾تفسير البحر المحيط  ﴿اسم الكتاب: 

 م الطبعة األولى 1993 -هـ  1413 -لبنان/ بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 
 هـ711محمد مكرم بن منظور، وفاة 

 ﴾لسان العرب ﴿اسم الكتاب: 
  ﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿الطبعة األولى  ،الناشر: دار صادر، بيروت

 هـ1420وفاة ، محمد ناصر الدين األلباني
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  ﴾سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  ﴿ : اسم الكتاب
 .ة العربية السعودية الطبعة: األولىكالممل -اض الري-الناشر: دار المعارف 

 هـ 855محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني. وفاة 
  .﴾يعمدة القار ﴿ : اسم الكتاب

 م 2001هـ 1421الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى سنة 
 م1854هـ 1270محمود بن عبد هللا الحسينى األلوسي، وفاة 

  ﴾ح المعانيرو ﴿ :اسم الكتاب
 هـ 1415دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة الطبع:  :الناشر

 هـ538محمود بن عمر الزمخشري، وفاة 
  ﴾الكشاف  ﴿ :اسم الكتاب

 1407 :دار الكتاب العربي ـ بيروت سنة الطبع ::الناشر
 هـ 261مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وفاة 

  ﴾صحيح مسلم  ﴿اسم الكتاب: 
 م. 2006، سنة الناشر: مكتبة دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت

 ﴾هـ1067المتوفى: ﴿الحاج خليفة  أومصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 
  ﴾كشف الظنون ﴿ :اسم الكتاب

رقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ت﴿بغداد  -الناشر: مكتبة المثنى 
 م1941تاريخ النشر:  ﴾الكتب العلمية

 150 الوفاة،مقاتل بن سليمان بن بشير
 ﴾تفسير مقاتل بن سليمان ﴿ :اسم الكتاب      

 م 2003 -هـ  1424 -لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية  :شراالن                
 ﴾هـ437المتوفى: ﴿مكي بن أبي طالب َحّموش القرطبي المالكي 

  ﴾الهداية في بلوغ النهاية ﴿: اسم الكتاب
 م 2008 هـ  1429جامعة الشارقة الطبعة: األولى،  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  مجموعة بحوث الكتاب والسنة الناشر: 

 مال حويش آل غازي عبد القادر 
  ﴾بيان المعاني ﴿اسم الكتاب: 

 هـ 1382 :دمشق سنة الطبع :مطبعة الترقى مكان الطبعالناشر: 
 هـ 375الوفاة ،نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي

  ﴾بحر العلوم ﴿ :اسم الكتاب         
 بيروت –دار الفكر  الناشر:               

 ﴾807﴿، الوفاةنور الدين الهيثمي
 ﴾مسند الحارث ﴿ :الكتاب اسم            

      1992 - 1413،األولى :الطبعة المدينة المنورة -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  :الناشر                      
 ﴾هـ410المتوفى: ﴿هبة هللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي المقري 

  ﴾الناسخ والمنسوخ  ﴿ :الكتاب اسم        
 هـ 1404الطبعة: األولى،  بيروت –المكتب اإلسالمي  :الناشر               

 معاصر ،وهبة بن مصطفي الزحيلي
  ﴾التفسير المنير  ﴿ :اسم الكتاب        
 هـ 1418،الثانية :الطبعة دمشق –دار الفكر المعاصر  :الناشر  

 هـ626ياقوت بن عبد هللا الحموي، وفاة 
 ﴾معجم البلدان ﴿اسم الكتاب: 

 م 1977هـ 1397: دار صادر الناشر
 هـ676يحيى بن شرف النووي، وفاة سنة 

  ﴾المسمى بالمنهاج -شرح صحيح مسلم ﴿اسم الكتاب: 
 .﴾ال يوجد بيانات سنة النشر  ﴿ية بيروت الطبعة الثان –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 هـ 316وفاة ،يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني أبو عوانة
 ﴾مسند أبي عوانة  ﴿:الكتاب اسم            

 بيروت :مكان النشر دار المعرفة :الناشر                
 هـ463 وفاةيوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، 

 أسماء الكتب: 
  ﴾التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  ﴿

 ومحمد  يمد العلوالمحقق: مصطفى بن أح ةالناشر: مؤسسة القرطب
 ي.عبد الكبير البكر

  ﴾االستيعاب في معرفة األصحاب  ﴿
 م  تصحيح عادل مرشد2002  -هـ1423الناشر: دار األعالم 
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	قوله تعالى: (فإذا قضيتم ) ـ الآية
	قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه) ـ الآية.
	قوله تعالى: (  يا أيها الذين آمنوا  أدخلوا في السلم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (أم  حسبتم أن تدخلوا الجنة)ـ  الآية.
	قوله تعالى: ( يسألونك ماذا ينفقون) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام) ـ  الآية
	قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر)  يأتي حديثها في سورة المائدة.
	قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون).
	قوله تعالى:(ويسألونك عن اليتامى).
	قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).
	قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) ـ  الآية
	تدل هذه الآية مع الآثار الواردة معها على حرمة إتيان النساء في وقت الحيض،وقد اتفق العلماء على حرمة وطء الحائض، لقوله سبحانه وتعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَي...
	فمجموع هذه الأحاديث يدل على حرمة الجماع في الفرج، ويبيح للزوج أن يستمتع بزوجته وهي حائض، فيما فوق السرة وتحت الركبة، والاستمتاع بهذه الصورة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وقد استفادوا هذا التحديد من إباحة النبي ﷺ الاستمتاع بما فوق الإزار، لأن الإ...
	لكن قول الجمهور أرجح وأحوط، وأنسب لحال الناس، فإن منهم من قد لا يملك نفسه إذا باشر قريباً من الفرج.
	أما ما يجب على من جامع زوجته وهي حائض، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا شيء عليه إلا التوبة، لأن الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل، ولأنه وطء حرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أي...

	قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (الطلاق مرتان) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (ولا يحل لكم).
	قوله تعالى: (فإن طلقها) ـ الآية.
	قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) ـ الآية.
	قوله تعالى:(ولا تتخذوا آيات الله هزواً ).
	قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء) ـ الآية.
	قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) ـ الآية.
	قوله تعالى ﴿ وقوموا لله قانتين﴾
	قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (وللمطلقات  متاع بالمعروف) ـ الآية.
	قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله  ) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (لا اكراه في الدين).
	قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا  )- الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا  أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (ليس عليك هداهم) - الآية.
	قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا  اتقوا الله  وذروا ما بقي من الربا) ـ  الآية.
	قوله تعالى: (آمن الرسول) -الآية.

	سُورَةُ آلِ عمران
	قوله تعالى ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) – الآيات.
	قوله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون)-الآية.
	قوله تعالى: (ألم ترإلى الذين أوتوا) ـ الآية.
	قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك)  الآية.
	قوله تعالى: (لا يتخذ) الآية.
	قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله )- الآية.
	قوله تعالى: (ذلك نتلوه عليك)- الآية.
	قوله تعالى: ( يا أهل الكتاب لم تحاجون) الآية.
	قوله تعالى (وقالت طائفة) ـ  الآية.
	قوله تعالى ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) -الآية.
	قوله تعالى: (إن الذين يشترون) ـ الآية.
	قوله تعالى: (ما كان لبشر) الآية.
	قوله تعالى: (كيف يهدي الله  قوماً)  الآيات.
	قوله تعالى:(ومن كفر فإن الله غني) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا)  ـ الآية.
	قوله تعالى: (ليسوا سواء ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ).
	قوله تعالى: (وإذ غدوت) ـ الآية.
	قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ) -الآية.
	قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء)- الآية.
	قوله تعالى: (ولقد كنتم ) ـ الآية.
	قوله تعالى:(وما محمد إلا رسول) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( ثم أنزل عليكم) ـ الآيات.
	قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل) ـ الآية.
	قوله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (ولا تحسبن) ـ الآية.
	قوله تعالى: (الذين استجابوا) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( لقد سمع الله )- الآية.
	قوله تعالى: (ولتسمعن) ـ الآية.
	قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (إن في خلق السموات) الآية.
	قوله تعالى: ( فاستجاب لهم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب) ـ الآية.

	سورة النساء
	قوله تعالى: (وآتوا النساء  صدقاتهن نحلة ).
	قوله تعالى: ( للرجال نصيب ).
	قوله تعالى: (يوصيكم الله )- الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ).
	قوله تعالى: (والمحصنات) الآية.
	قوله تعالى:(ولا جناح ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( ولا تتمنوا).
	قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم) الآية.
	قوله تعالى: ( الرجال قوامون).
	قوله تعالى: ( الذين يبخلون ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( ألم تر) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) ـ الآية.
	قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به).
	قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزكون) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( إن الله  يأمركم ) - الآية.
	قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون) ـ الآية.
	قوله تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) – الآية.
	قوله تعالى: ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا)—الآية.
	قوله تعالى: (ومن يطع الله)- الآية.
	قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( وإذا جاءهم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( فما لكم في المنافقين) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( إلا الذين يصلون) ـ الآية.
	قوله تعالى: (وما كان لمؤمن) ـ الآية.
	قوله تعالى:(ومن يقتل مؤمناً متعمدًا) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( لا يستوي القاعدون) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة (ـ الآية.
	قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( وإذا ضربتم) ـ الآية.
	قوله تعالى: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) – الآية.
	قوله تعالى: ( إنا أنزلنا ) الآية.
	قوله تعالى: ( ليس بأمانيكم) ـ الآية.
	قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) الآية.
	قوله تعالى: (وإن امرأة ) ـ الآية
	قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) ـ الآية.
	قوله تعالى: (لا يحب الله  الجهر) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يسألك أهل الكتاب) ـ الآية.
	قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) - الآية.
	قوله تعالى: (لكن الله  يشهد) ـ الآية.
	قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ـ الآية

	سُورَةُ المَائِدَةِ
	قوله تعالى:( لا تحلوا شعائر الله ) - الآية.
	قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة (ـ الآية.
	قوله تعالى:(يسألونك ماذا أحل لهم ) –الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة (   ـ الآية.
	تنبيهان

	قوله تعالى:(  يا أيها الذين آمنوا  اذكروا نعمة الله  عليكم (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقالت اليهود (  ـ الآيات
	قوله تعالى:( إنما جزاء الذين يحاربون (  ـ الآية.
	قوله تعالي:( والسارق والسارقة (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الرسول (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله (  - الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( إنما وليكم الله (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقالت اليهود ( ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الرسول بلغ (  ـ  الآية.
	قوله تعالى:( قل يا أهل الكتاب (  ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولتجدن أقربهم مودة)  ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( قل لا يستوي (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا  شهادة بينكم (ـ الآية.

	سُورَةُ الأَنعَامِ
	قوله تعالى:( قل أي شيء أكبر شهادة (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وهم ينهون عنه وينأون عنه (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( قد نعلم إنه ليحزنك (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( ولا تطرد (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( قل هو القادر (ـ الآيات.
	قوله تعالى:( الذين آمنوا الآية ) - الآية.
	قوله تعالى:( وما قدروا الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن أظلم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولقد جئتمونا فرادى (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تسبوا (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ) ـ  الآية.
	قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ـ الآية.
	قوله تعالى:( أومن كان ميتا (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا (ـ  الآية.

	سُورَةُ الأعراف
	قوله تعالى:( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( أو لم يفتكروا (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( يسألونك عن الساعة) ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإذا قرئ القرآن (ـ  الآية.

	سُورَةُ الأَنفَالِ
	قوله تعالى: ( يسألونك عن الأنفال—الآية ).
	قوله تعالى:( كما أخرجك (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( إذ تستغيثون (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وما رميت ).
	قوله تعالى:( إن تستفتحوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله (ـ لآية.
	قوله تعالى:( وإذ يمكر (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( وإذا تتلى (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( وإذ قالوا اللهم (ـ  الآية .
	قوله تعالى:( وما كان صلاتهم (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( إن الذين كفروا (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( ولا تكونوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إذ يقول المنافقون (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( إن شر الدواب عند الله  الذين كفروا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإما تخافن (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها النبي حسبك الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن يكن منكم عشرون صابرون (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ما كان لنبي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( والذين كفروا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وأولوا الأرحام (ـ الآية.

	سُورَةُ التَّوبَةِ
	قوله تعالى:( قاتلوهم يعذبهم الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ويوم حنين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإن خفتم عيلة (ـ الآية.
	قوله تعالى: ( وقالت اليهود ) الآية.
	قوله تعالى:( إنما النسيء (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( انفروا خفافا وثقال ا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( عفا الله عنك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومنهم من يقول ائذن لي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن تصبك حسنة (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومنهم الذين يؤذون النبي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ) ـ الآيات.
	قوله تعالى:( يحلفون بالله ما قالوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومنهم من عاهد الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( الذين يلمزون المطوعين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( فرح المخلفون (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تصل على أحد منهم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ليس على الضعفاء (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن الأعراب من يؤمن بالله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وآخرون اعترفوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ما كان للنبي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( لقد تاب الله على النبي (ـ الآيات.
	قوله تعالى:( وما كان المؤمنون لينفروا كافة (ـ الآية.

	سُورَةُ يُونُسَ
	قوله تعالى:( أكان للناس عجبا (  .

	سُورَةُ هُودٍ
	قوله تعالى: ( ولئن أخرنا عنهم العذاب – الآية ).
	قوله تعالى: ( وأقم الصلاة طرفي النهار – الآية ).
	لكن قال أبو حيان: نزلت في نبهان التمار.


	سُورَةُ يُوسُفَ
	قوله تعالى: ( نحن نقص عليك أحسن القصص – الآية ).

	سُورَةُ الرعد
	قوله تعالى: ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى) – الآية.
	قوله تعالى: ( ويسبح الرعد بحمده) – الآية.
	قوله تعالى: ( ولو أن قرءانا سيرت به الجبال) – الآية.
	قوله تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) —الآية.

	سُورَةُ إبراهِيمَ
	قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) – الآية.

	سُورَةُ الحِجر
	قوله تعالى:( ولقد علمنا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن المتقين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ونزعنا ما في صدورهم من غل (ـ الآية.
	قوله تعالى:( نبئ عبادي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين (ـ الآية.

	سُورَةُ النَّحل
	قوله تعالى: ( أتي أمر الله – الآية ).
	قوله تعالى:( وأقسموا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( والذين هاجروا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ضرب الله  مثلاً (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( يعرفون نعمة الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وأوفوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تكونوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولقد نعلم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )-الآية.
	قوله تعالى:( وإن عاقبتم (- الآية.

	سُورَةُ الإِسراءِ
	قوله تعالى:( ولا تزر وازرة وزر أخرى (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وآت ذا القربي (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإما تعرضن (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تجعل يدك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإذا قرأت القرآن (ـ الآية.
	قوله تعالى:( قل ادعوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وما منعنا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وما جعلنا الرؤيا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإن كادوا ليفتنونك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإن كادوا ليستفزونك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقل ربي أدخلني (ـ  الآية.
	قوله تعالى:( ويسألونك عن الروح (ـ الآية.
	قوله تعالى:( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقالوا لن نؤمن لك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( قل ادعوا الله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقل الحمد لله (ـ الآية.
	انتهت سورة الإسراء


	سُورَةُ الكَهف
	قوله تعالى: ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث-الآية).
	قوله تعالى: ( ولا تقولن لشيء)  - الآية .
	قوله تعالى:( واصبر نفسك (ـ الآية. تقدم سبب النزول في سورة الأنعام في حديث خباب.
	قوله تعالى:( ولا تطع (ـ الآية.
	قوله تعالى:( قل لو كان البحر (ـ الآية.
	قوله تعالى:( فمن كان يرجو لقاء ربه (ـ الآية.
	انتهت سورة الكهف


	سُورَةُ مَريم
	قوله تعالى:( وما نتنزل الا بأمر ربك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( أفرأيت الذي كفر بآياتنا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا).

	سُورَةُ طه
	قوله تعالى:( ويسألونك عن الجبال (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تعجل بالقرآن (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ولا تمدن عينيك (ـ الآية.

	سُورَةُ الأَنبيَاءِ
	قوله تعالى: ( ما آمنت قبلهم من قرية ) – الآية.
	قوله تعالى: ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) – الآية.
	قوله تعالى: ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك) – الآية.
	قوله تعالى: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) – الآية.

	سُورَةُ الحَجِّ
	قوله تعالى:( ومن الناس من يجادل (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن الناس من يعبد الله على حرف (ـ الآية.
	قوله تعالى:( هذان خصمان (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن يرد فيه بإلحاد (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وعلى كل ضامر (ـ الآية.
	قوله تعالى:( لن ينال الله  لحومها (ـ الآية.
	قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وما أرسلنا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن عاقب بمثل ما عوقب به (ـ الآية.

	سُورَةُ المؤمنون
	قوله تعالى: ( الذين هم في صلاتهم خاشعون) – الآية.
	قوله تعالى: ( ثم خلقنا النطفة علقة) – الآية.
	قوله تعالى: ( مستكبرين به سامراً ) – الآية.
	قوله تعالى: ( ولقد أخذناهم بالعذاب) – الآية.

	سُورَةُ النُّورِ
	قوله تعالى:( الزاني لا ينكح إلا زانية ).
	قوله تعالى:( والذين يرمون أزواجهم (ـ الآيات.
	قوله تعالى:( إن الذين جاءوا بالإفك (ـ الآيات.
	قوله تعالى: ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) – الآية.
	قوله تعالى: ( الخبيثات للخبيثين ) – الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقل للمؤمنات (ـ الآية.
	قوله تعالى:( والذين يبتغون الكتاب (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وإذا دعوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وعد الله  الذين آمنوا (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ليس على الأعمى (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إنما المؤمنون (ـ الآية.
	قوله تعالى:( لا تجعلوا (ـ الآية.

	سُورَةُ الفُرۡقَانِ
	قوله تعالى: ( تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك ) – الآية.
	قوله تعالى: ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين ) – الآية.
	قوله تعالى ( ويوم يعض الضالم على يديه) – الآية.
	قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة) – الآية.
	قوله تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) – الآية.
	قوله تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) – الآية.

	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ
	قوله تعالى: ( أفرأيت إن متعناهم سنين) – الآية.
	قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) – الآية.
	قوله تعالى: ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) – الآية.

	سُورَةُ القَصَصِ
	قوله تعالى: ( ولقد وصلنا لهم القول) – الآية.
	قوله تعالى:( إنك لا تهدي من أحببت (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وقالوا إن نتبع الهدى معك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( أفمن وعدناه (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن الذي فرض عليك القرآن (ـ الآية.

	سُورَةُ العَنكَبُوتِ
	قوله تعالى: ( أحسب الناس أن يتركوا) – الآية.
	قوله تعالى:( وإن جاهداك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ومن الناس من يقول آمنا بالله (ـ الآية. تقدم سبب نزولها في سورة النساء.
	قوله تعالى:( وليحملن أثقال هم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( أولم يكفهم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وكأين من دابة (ـ الآية.
	قوله تعالى:( أو لم يروا (ـ الآية.

	سُورَةُ الرُّومِ
	قوله تعالى: ( الم غلبت الروم ) – الآيات.
	قوله تعالى: ( وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده) – الآية.
	قوله تعالى: ( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم) – الآية.

	سُورَةُ لُقمان
	قوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث) – الآية.
	قوله تعالى: ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ) – الآية.
	قوله تعالى: ( إن الله عنده علم الساعة) – الآية.

	سُورَةُ السّجدة
	قوله تعالى: ( تتجافي جنوبهم عن المضاجع) – الآية.
	قوله تعالى: ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً) – الآية.
	قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الفتح) – الآية.

	سُورَةُ الأَحزاب
	قوله تعالى: ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع ) – الآية.
	قوله تعالى:( ما جعل الله  لرجل (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ادعوهم لآبائهم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم (ـ الآية.
	قوله تعالى: ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) – الآية.
	قوله تعالى:( من المؤمنين رجال (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( إن المسلمين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وما كان لمؤمن (ـ الآيات.
	قوله تعالى:( وإذ تقول (ـ الآيات.
	قوله تعالى: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) – الآية.
	قوله تعالى:( هو الذي يصلي عليكم (ـ الآية.
	قوله تعالى:( وبشرالمؤمنين (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها النبي إنا أحللنا لك (ـ الآية.
	قوله تعالى:( ترجى من تشاء )- الآية.
	قوله تعالى:( لا يحل لك النساء من بعد )- الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا (ـ الآية.تقدم حديث عمر في سورة البقرة.
	قوله تعالى:( إن الذين يؤذون الله ورسوله (ـ الآية.
	قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك (ـ الآية.

	سُورَةُ سَبَإٍ
	قوله تعالى: ( لقد كان لسبإٍ) – الآية.
	قوله تعالى: ( وما أرسلنا في قرية من نذير)- الآية.

	سُورَةُ فَاطِرٍ
	قوله تعالى: ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) – الآية.
	قوله تعالى: ( إن الذين يتلون كتاب الله ) – الآية.
	قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة) – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير﴾ – الآية.

	سُورَةُ يسٓ
	قوله تعالى: ﴿ يس والقرآن الحكيم﴾ – الآيات.
	قوله تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ إنا نحن نحي الموتى﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة﴾ – الآية.

	سُورَةُ الصَّافَّاتِ
	قوله تعالى: ﴿ أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وإنا لنحن الصافافون﴾
	قوله تعالى: ﴿ أفبعذابنا يستعجلون﴾.

	سُورَةُ صٓ
	قوله تعالى: ﴿ أجعل الآلهة إلهاً واحداً﴾ – الآية.

	سُورَةُ الزُّمَرِ
	قوله تعالى:﴿ والذين اتخذوا ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ أمن هو  قانت آناء الليل ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ فبشر عبادي ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ الله نزل ﴾ـ الآية.تقدم سببها في سورة يوسف.
	قوله تعالى:﴿ ويخوفونك ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ وإذا ذكر الله ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا ﴾ـ الآية.تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان.
	قوله تعالى:﴿ قل أفغير الله تأمروني أعبد ﴾ـ الآية. سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون.
	قوله تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته﴾ – الآية.

	سُورَةُ غَافِرٍ
	قوله تعالى: ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ إن الذين يجادلون في آيات الله ﴾ – الآية.

	سُورَةُ فُصِّلَتۡ
	قوله تعالى: ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ إن الذين يلحدون في آياتنا﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ ولو جعلناه قرءانا أعجمياً﴾ – الآية.

	سُورَةُ الشُّورَىٰ
	قوله تعالى: ﴿ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ ذلك الذي يبشر الله عباده﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده﴾ – الآية.

	سُورَةُ الزُّخرفِ
	قوله تعالى: ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن﴾ – الآية
	وتقدم في سورة يونس سبب قوله:﴿ وقالوا لولا نزل ﴿ـ الآيتين.
	قوله تعالى: ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم﴾ - الآية

	سُورَةُ الدُّخَانِ
	قوله تعالى: ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾
	قوله تعالى: ﴿ إن شجرة الزقوم طعام الإثيم﴾
	قوله تعالى : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾

	سُورَةُ الجَاثِيةِ
	قوله تعالى: ﴿ أفرءيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا﴾ – الآية.

	سُورَةُ الأَحقاف
	قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن كان من عن الله وكفرتم به﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ والذي قال لوالديه أف لكما﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن﴾ – الآية.

	سُورَةُ مُحَمَّدٍ
	قوله تعالى: ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ وكأين من قرين هي أشد قوة﴾- الآية.
	قوله تعالى: ﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خروجوا﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾.
	قوله تعالى: ﴿ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ﴾- الآيات.
	قوله تعالى: ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾- الآية.
	قوله تعالى: ﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق﴾ – الآية.

	سُورَةُ الحُجُرَاتِ
	قوله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ﴾ـ الآيتين.
	قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﴾ - لآية
	قوله تعالى:﴿ إن الذين ينادونك ﴾ـ الآيتين.
	قوله تعالى:﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ﴾- الآية.
	قوله تعالى:﴿ وإن طائفتان ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ ولا يغتب بعضكم بعضا ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ـ الآية.
	قوله تعالى:﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ـ الآية.

	سُورَةُ قٓ
	قوله تعالى: ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة آيام وما مسنا ﴾- الآية.
	قوله تعالى: ﴿ نحن أعلم بما يقولون﴾- الآية.

	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ
	قوله تعالى: ﴿ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾.
	قوله تعالى: ﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم ﴾ – الآية.

	سُورَةُ الطُّورِ
	قوله تعالى: ﴿ أم يقولون شاعر نتربص به﴾ -الآية.

	سُورَةُ النَّجم
	قوله تعالى: ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم ﴾ – الآية.
	قوله تعالى: ﴿ أفرءيت الذي تولى ﴾ -الآيات.
	قوله تعالى: ﴿ وأنتم سامدون ﴾

	سُورَةُ القَمَرِ
	قوله تعالى: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر﴾.
	قوله تعالى: ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾.
	قوله تعالى: ﴿ إن المجرمين في ضلال وسعر﴾.

	سُورَةُ الرَّحمن
	قوله تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾.

	سُورَةُ الوَاقِعَةِ
	قوله تعالى ﴿ ثلة من الأولين ﴾ – الآيات.
	قوله تعالى: ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾.
	قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ – الآيات.

	سُورَةُ الحَدِيدِ
	قوله تعالى: ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع﴾- الآية
	قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ﴾ - الآية
	قوله تعالى: ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون﴾ -الآية.

	سُورَةُ المُجَادلَةِ
	قوله تعالى: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك﴾ – الآية.
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