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ملخص 
[ه]

هذا البحث يسلط الضوء على حياة علم من أعالم املسلمني هو احلارث بن أسد احملاسيب؛
املتوىف سنة (342ه) والذي كان له أثر كبري يف وضع اللبنات األساسية يف علوم القرآن.
وتعتمد الدراسة على حتقيق ودراسة كتابه  -فهم القرآن – وهو أحد املخطوطات باملكتبة
السليمية بأدرنة  -تركيا.
وهدف احملاسيب من تأليف كتابه هو تبيني الوسائل املعينة على فهم القرآن وحصر هذه
الوسائل فيما يلي:
 تعظيم القرآن الكرمي وتوقريه واالفتقار إليه.
 العمل مبا يف القرآن الكرمي من األوامر واالنتهاء عما فيه من الزواجر.
 معرفة مكي القرآن الكرمي ومدنية للوقوف على ظروف النزول واالحوال املصاحبة له.
 معرفة الناسخ واملنسوخ.
 جتنب مناهج املناوئني للقرآن الكرمي.
 معرفة أساليب القرآن الكرمي يف اخلطاب وذكر مجلة منها وهي:
 التقدمي والتأخري.
 اإلضمار.
 حروف الزوائد.
 املوصول واملفصول
وال شك أنه قام مبعاجلات جيدة هلذه املوضوعات مزج فيها اجلانب النقلي باجلانب العقلي.

[و]

ABSTRACT
In this research one of Muslim scholarship. His name is Al harith ben Asaed Almohasabe,
died in
243 AH whish had a major impact on putting the fundamentals Quran Studies (Aulom AlQuran).
This research has depended on analyzing his book "Fahim Al Quran" understanding Quran
which is a handwritten book in El-salimai library Badrna, Turkey.
The goal of Almohasbe who wrote it was to clarify the methods and aids to understand Quran.
These aids and methods are:
1- Maximizing and reverence the Quran value and our real need of it.
2- Obeying the orders and quitting the prohibitions in Quran
3- Knowing the Makiya and MadineSurats to stand over circumstances and its
associated conditions.
4- Transcriber and replicated.
5- Avoid anti curricula of Quran.
6- Knowing Quran methods in speech which are:
Forefront and delayed
Concealment
Extra letters
Connected and separated
There is no doubt that he made a great analysis about these topics blending the mental and
transferred sides
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شكر وتقدير
احلمد والثناء أوال هلل جل وتعاىل فهو واهب النعم ومسديها .
مث إن أوىل الناس بالشكر بعد شكر اهلل والدي رمحه اهلل الذي نصح يل وأوصاين بالعلم خريا ومتين يل
بلوغ هذه املنزلة الشريفة من كتاب اهلل ،أجزل اهلل له الثواب ووسع عليه يف قربه.
ولست أنسى والديت احلنون اليت مل تأل جهدا يف إعانتنا إلكمال املسرية العلمية ،فالنجاح اليوم هو
جناحها أسأل اهلل أن مين عليها بالصحة والعافية وأن خيتم يل وهلا خبري.
مث أتوجه بالشكر اجلزيل جلامعيت املوقرة جامعة املدينة العاملية أن أتاحت يل فرصة الدراسة فيها.
وأخص بالشكر سعادة فضيلة الدكتور :أمحد نبيه مكاوي املشرف األول على الرسالة ومن بعده يف
االشراف سعادة الدكتور :خالد نبوي سليمان حجاج ،واألساتذة املشايخ الفضالء الذين سيولون
عنايتهم هبذه الرسالة لتقوميها وتسديدها.
والشكر موصول لكل من ساعدين يف البحث باملشورة والدعم والدعاء والتسديد من الزمالء
واألساتذة الكرام وأخص بالذكر :سعادة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الذي أشار علي هبذا
البحث .االستاذ :موسى عنقل من املكتبة العامة ملدينة أدرنة برتكيا ملساعدته يل يف احلصول على
املخطوط.
كما ال يفوتين شكر زوجيت وأبنائي لصربهم وحتملهم االنشغال عنهم فرتة البحث يف الرسالة.
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مقدمة
احلمد هلل وحده أمحده محد من اتبع هنجه وامتثل طريقه وهديه وأصلي وأسلم على من ال نيب
بعده وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:
وجتويدا
فإن من أنفع ما يشتغل به اإلنسان يف حياته كالم اهلل عزوجل تالوة وتدبراً وحفظاً
ً

وتفسريا قال تعاىل ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ (.)1
وفهما
ً

كبريا ،مل يكن لكتاب غريه
وقد حظي القرآن الكرمي على مر الزمان من هذه األمة
ً
اهتماما ً
فأكثر العلماء من هذه األمة
هذا االهتمام؛ إذ هو كالم اهلل تعاىل أنزله نوراً وهداية للخلق أمجعنيَ ،
التأليف حول القرآن الكرمي ،ومنهم العامل الفقيه احملدث احلارث بن أسد احملاسيب ،البصري (أبو
عبداهلل)( )3وهو إمام صويف ،متكلم ،فقيه ،حمدث ،له كتب كثرية يف الزهد ،وأصول الديانة ،والرد
على املعتزلة والرافضة ،وكان مما ألفه كتاب فهم القرآن.
ويعاجل يف كتابه "فهم القرآن" مباحث متفرقة من علوم القرآن منها :فضائل القرآن الكرمي
والقراء ،وفهمه وما ينبغي إن يعرفه قارئ القرآن من علوم القرآن ،والكالم على الناسخ واملنسوخ وما
يتعلق به من أحكام والرد على املخالفني ،والرد على بعض شبه املعتزلة يف القرآن ،وأساليب القرآن :
التقدمي والتأخري واإلضمار الفصل والوصل  ..إخل.
وقد عقدت العزم على حتقيق الكتاب ودراسته دراسة علمية أراعي فيها قراءة النص قراءة سليمة،
وحترير ما فيه من مسائل شائكة ،باذال اجلهد ومستعينا باهلل ومتوكال عليه.
إشكالية البحث :

أوالً :ما هي أمهية فهم القرآن وما مكانته بني سائر العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي؟
()1
()3

سورة ص ،اآلية.32 :
تنظر ترمجته يف ص  7من البحث.

0

ثانياً :ما هي قيمة كتاب فهم القرآن للمتخصصني يف الدراسات القرآنية؟
ثالثاً :ما هي مكانة املؤلف كأحد واضعي علم علوم القرآن؟
رابعاً :ما هي الوسائل املعينة على فهم القرآن الكرمي؟ وهل ميكن جتاوز بعضها؟
أهداف البحث:

 .1بيان فضل القرآن وأمهية فهمه ومنزلته بني سائر العلوم.
 .3توضيح قيمة كتاب فهم القرآن للمتخصصني يف الدراسات القرآنية.
 .2بيان دور احلارث احملاسيب العلمي كأول من كتب يف علوم القرآن.
 .4حتديد أهم الوسائل املعينة على فهم القرآن الكرمي.

الدراسات السابقة:

سبق أن حقق كتاب فهم القرآن وطبع مع كتاب العقل يف دار الفكر العريب ببريوت عام
1221هـ – 1271م بتحقيق االستاذ حسني القوتلي ،غري أن الكتاب  -كما يعرف أهل التخصص
 قد خرج مشوها بدرجة كبرية من حيث التحقيق والدراسة ،برز ذلك يف :كثرة السقط وأبرزه صفحةكاملة يف آخر الكتاب( ،)1وأحيانا يكون سطرا أو اثنني( )3أما سقط الكلمات فكثري جدا ،كما
تعددت األخطاء الناجتة عن القراءة اخلاطئة؛ مما يؤثر على سالمة النص ،فضال عن االخطاء املنهجية
املتمثلة يف التوثيق والعزو والتصرف املخل يف إقحام عبارات مل يذكرها املؤلف ،كل هذه اإلشكاالت
اليت بدت يف الكتاب كانت باعثا يل للعناية به؛ فضال عن كونه يعد من أول ما صنف يف علوم
()2
القرآن  .
وقد أمدين فضيلة املشرف د .خالد نبوي حجاج – مد اهلل يف عمره يف طاعة اهلل – بطبعة
للكتاب تقع يف حنو ست وتسعني صفحة ،وقد كتب على الغالف الناشر دار األشراف الصوفية
حتقيق أ.د حسني عبداهلل ،ويظهر أهنا طبعة غري شرعية ألن االخطاء فيها هي نفس األخطاء يف طبعة

( )1من أول قوله":فتمالكالمبمعنىإفرادعيسى" إىل هناية الكتاب ص  333ساقط من املطبوع.
( )3قوله" :والذبحالبنه"..إلى"وكالهما"ص801وقوله" :منه؛يأمرهبهما"..إلىقوله"بغيرهبدال" ص132ساقط من املطبوع.
( )2الطيار ،مساعد بن سليمان ،احملرر يف علوم القرآن ،ط( ،3جدة :مركز الدراسات واملعلومات القرآنية )1432 ،ص.42

[] 2

د .حسني قوتلي.
فرحلت مستعينا باهلل إىل مدينة أدرنة يف أقصى الغرب من تركيا حيث مكتبة السلطان سليم
الثاين اليت تعرف بالسليمية ،وجدت أهنا قد أغلقت منذ مدة ،ودلين بعض األخيار على املكتبة العامة
باملدينة وقد آلت إليها كثري من موجودات املكتبة السليمية وحصلت بتوفيق اهلل على نسخة كاملة
عن املخطوط.
كما زرت جامعة األزهر ودار احلديث احلسنية باملغرب وتفحصت فهارس املخطوطات
والرسائل العلمية كالظاهرية ومكتبة امللك عبدالعزيز وقاعدة بيانات مركز امللك فيصل للبحوث
وقاعدة بيانات معهد الشاطيب فضال عن معظم اجلامعات السعودية حبثا عن نسخة أخرى للمخطوط
أو رسالة علمية دونت فيه فلم أجد شيئا.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ترجع أمهية املوضوع ألمور وهي:
أوالً :أمهية علوم القرآن ومكانتها بني سائر العلوم.
ثانياً :أمهية الكتاب ألهل التخصص .
ثالثاً :رغبيت باملشاركة يف نشر الرتاث اإلسالمي وخدمته والعناية به .
رابعاً :مكانة املؤلف سواء بني علماء عصره أو بعدهم.
منهج التحقيق:

سأسلك يف حتقيقي هلذا الكتاب ما يلي:
أ -نسخ النص املراد حتقيقه حسب قواعد اإلمالء احلديثة مع إبدال اهلمزة املسهلة باحملققة حيث
وجدت.
ب -كتابة اآليات القرآنية الواردة يف النص املراد حتقيقه بالرسم العثماين وبالرواية اليت يسوقها
املؤلف مع توضيحها يف اهلامش.
ت -عزو اآليات يف اهلامش.
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ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف الكتاب فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها
اكتفيت بالعزو إليهما وإن كان يف غريمها من كتب السنة عزوته إليها مع نقل كالم أهل العلم
عليه وبيان صحة احلديث املرفوع من ضعفه معتمدا على تصحيح اإلمام األلباين رمحه اهلل.
التزمت التعريف باألعالم والرواة والبلدان الوارد يف النص مع اعتماد توثيق ابن حجر رمحه اهلل
يف تقريب التهذيب اختصارا.
عند تكرار الرتاجم أحيل على املوضع األول الذي ترمجت له فيه ،مع بيان من يذكرهم
بكناهم كأيب سفيان ،أو ألقاهبم كالشعيب ،وقد جتاوزت عن تكرار املشهورين إال من باب
توضيح االسم ،فأقول مثال ملن قال عنه احملاسيب عن سفيان  :هو سفيان بن عيينة.
دراسة املسائل العلمية اليت يتعرض هلا املؤلف والتعليق على ما حيتاج إىل تعليق منها.
توثيق ما ينقله املؤلف عن أهل العلم من كتبهم.
اعتمد الرموز املشهورة اختصارا مثل :ص للصفحة ،كما اختصرت أمساء الكتب املتكررة يف
البحث مثل:
 سري أعالم النبالء  :السري. -ميزان االعتدال يف أمساء الرجال :امليزان.

 تقريب التهذيب :التقريب.أ -سنن البيهقي :السنن الكربى.
 .2االلتزام بعالمات الرتقيم وقواعد اإلمالء احلديثة وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
 .3أقوم بتتبع املواضع اليت خالف فيها احملاسيب عقيدة السلف يف كتابه.

خطة البحث

بعد مقدمة البحث قسمته إىل بابني وأتبعتها الفهارس:
املقدمة :وتشمل على:
 .8أمهية املوضوع وسبب اختياره
 .2الدراسات السابقة للموضوع
 .3خطة البحث
 .4منهج البحث
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الباب األول :الدراسة :وفيه فصالن :
الفصل األول :التعريف باملؤلف وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :امسه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته.
املبحث الثاين :نشأته العلمية وشيوخه وتالميذه.
املبحث الثالث :عقيدته ومذهبه.
املبحث الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
املبحث اخلامس :مؤلفاته.
الفصل الثاين :التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته ملؤلفه.
املبحث الثاين :القيمة العلمية للكتاب واملآخذ عليه.
املبحث الثالث :منهج املؤلف يف الكتاب.
املبحث الرابع :وصف النسخ اخلطية.
الباب الثاين :التحقيق :وحيتوي على النص احملقق .
الفهارس :وتشتمل على:
 .8فهرس اآليات الكرمية.
 .2فهرس األحاديث واآلثار.
 .3فهرس األعالم.
 .4فهرس املصادر واملراجع.
 .5فهرس املوضوعات.
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .
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الباب األول :الـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وفيها فصالن :

الفصل األول :التعريف باملؤلف
الفصل الثاين :التعريف بالكتاب
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الفصل األول :التعريف بالمؤلف
وفيه مخسة مباحث:

املبحث األول

 :امسه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته.

املبحث الثاين

 :نشأته العلمية وشيوخه وتالميذه.

املبحث الثالث  :عقيدته ومذهبه.
املبحث الرابع

 :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

املبحث اخلامس  :مؤلفاته.
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المبحث األول:
اسمه :

اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده ووفاته

()0

العنَزي احملاسيب
اتفق املرتمجون للحارث احملاسيب -رمحه اهلل -على تسميته وهو :احلارث بن أسد َ
البصري البغدادي.
كنيته  :يكىن احلارث بأيب عبد اهلل.

لقبه ونسبه :

اشتهر احلارث احملاسيب هبذه النسبة "احملاسيب" ويف اطالقها عليه يقول السمعاين :قيل له ذلك

ألنه كان حياسب نفسه ،وقيل :كانت له حصى يعدها وحيسبها حالة الذكر(.)4
( )1لالستزادة حول احلارث احملاسيب ينظر:

السلمي ،حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري ،أبو عبدالرمحن السلمي (املتوىف413 :هـ) ،طبقات الصوفية ،حتقيق:
مصطفى عبدالقادر عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1412 ،هـ 1228م) 48/1؛ وأبونعيم ،أمحد بن عبداهلل بن
أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين (املتوىف423 :هـ) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ط(،1بريوت ،دار
الكتب العلمية1432 ،هـ1288-م) 72/13؛ وابن الندمي ،حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل (املتوىف:
428هـ) ،الفهرست ،حتقيق :إبراهيم رمضان ،ط( ،3بريوت :دار املعرفة بريوت1417 ،هـ1227 -مـ) ص323؛
واخلطيب ،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي (املتوىف452 :هـ) ،تاريخ بغداد ،حتقيق :بشار عواد
معروف ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي433 ،هـ  3333 -م) 134/2؛ والسمعاين ،عبدالكرمي بن حممد بن منصور
التميمي السمعاين (املتوىف453 :هـ) ،األنساب ،حتقيق :عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ،ط( ،1حيدر أباد:
جملس دائرة املعارف العثمانية1283 ،هـ 1253 -م) 132/13؛ والسبكي ،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي
(املتوىف771 :هـ) ،طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط (3دار هجر،
1412هـ) 374/3؛ وابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف834 :هـ) ،طبقات األولياء ،حتقيق :نور
الدين شريبه ،ط( ،3القاهرة :مكتبة اخلاجني1414 ،هـ1224 -م) 174/1؛ والذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن
أمحد بن عثمان بن قامياز (املتوىف748 :هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :بشار عواد معروف ،ط،1
(بريوت :دار الغرب اإلسالمي 3332 ،م) .1132/4
( )3السمعاين ،مرجع سابق132/13 ،؛ والسبكي ،مرجع سابق.374/3 ،
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وأما العنزي فقد تفرد هبذه النسبة اإلمام السلَمي( )1ومل يتبني يل فيما وقفت عليه من أي عنزة
هو؟ ففي العرب حي من ربيعة ينسبون إىل عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان .ويف
األزد عنزة بن عمرو بن عوف بن عدي بن عمرو ابن مازن بن األزد .ويف خزاعة أيضا عنزة بن
عمرو( .)3ورمبا كان من غريهم ،فاهلل أعلم.
واحملاسيب رمحه اهلل من أهل البصرة ،ولد ونشأ هبا قبل أن ينتقل إىل بغداد ويستقر هبا إىل وفاته.

مولده ووفاته

يقدر بعض الباحثني مولد احلارث احملاسيب رمحه اهلل بأنه ولد يف الفرتة ما بني سنة (154هـ)
إىل العام (173ه) ومل أقف على ذلك من مصدر موثق( ،)2وقد روى احملاسيب عن هشيم املتوىف سنة
(182ه) مما يعين أنه ولد قبل ذلك بسنني.
وكان مولده يف مدينة البصرة ومكث فيها أول حياته يطلب العلم على علماءها حىت انتقل
إىل بغداد لطلب العلم والسعي يف الرزق ،وابتىن داره هبا.
أما وفاته إمجاعا فكانت يف سنة (342ه) رمحه اهلل .وقد تويف وهو معتزل عن الناس ،قال أبو
القاسم النصر أباذي" :بلغين أن احلارث احملاسيب تكلم يف شيء من الكالم فهجره أمحد بن حنبل،

فاختفى يف دار ببغداد ومات فيها ،ومل يصل عليه إال أربعة نفر"(.)4
قال أبو بكر بن هارون بن اجملدر :مسعت جعفر بن أخي أيب ثور يقول" :حضرت وفاة احلارث
فقال :إن رأيت ما أحب تبسمت إليكم ،وإن رأيت غري ذلك تبينتم يف وجهي .قال :فتبسم مث مات"(.)4
()1
()3
()2

()4
()4

.

السلمي ،مرجع سابق42/1 ،
السمعاين ،مرجع سابق221/2 ،
مل أجد فيمن ترجم له من املتقدمني من نص على تاريخ وفاته ،لكين وجدت د .حسني قوتلي ود.عبدالرمحن احملمود أن
مولده كان عام (154هـ) ،فيما قالت د .هدى الشاليل أن مولده كان بني عامي (173-154هـ) وأغلب الظن عندي أنه
رمبا يكون استنتاجا منهم .قوتلي ،مرجع سابق ،ص13؛ واحملمود ،عبدالرمحن بن صاحل ،موقف ابن تيمية من األشاعرة،
ط( ،1الرياض :مكتبة الرشد1414 ،هـ 1224/م) ص443؛ والشاليل ،هدى بنت ناصر ،آراء الكالبية العقائدية  ،ط،1
(الرياض :مكتب الرشد1433،ه3333 ،م)
اخلطيب ،مرجع سابق.311/8 ،
املرجع السابق.
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المبحث الثاني:
نشأته العلمية وشيوخه وتالميذه

نشأ احملاسيب رمحه اهلل نشأة علمية يف كنف والديه ،ومع أن املصادر مل تبني دقائق املراحل األوىل
من حياته إال أنه وبالنظر إىل شيوخه أتلمس ما يلي:
 أنه بدأ طلب العلم يف وقت مبكر من حياته يظهر ذلك من روايته عن شيخه حممد بنمحيد املتوىف سنة (183هـ) حيث يتضح من مروياته احلديثية عنه اتصاله بالعلماء يف وقت
مبكر.
 األمر الثاين الحظت أن معظم مشيخته من العراقيني ومن بغداد على وجه اخلصوص مثالبصرة والكوفة ،ومل أطلع فيما وقفت عليه من مصادر على بيان لرحلته يف طلب العلم.
شيوخه
وأعرض ههنا طائفة ممن يروي عنهم احملاسيب حسب تأريخ وفاهتم:

محمد بن حميد اليشكري

كنيته :أبو سفيان ،املعمرى ،نزيل بغداد ،إمام ثقة ،روى عن سفيان الثوري ومعمر بن راشد ،وروى
عنه سنيد وسفيان بن وكيع .تويف سنة (183هـ)(.)1

هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار.

كنيته :أبو معاوية السلمي ،حمدث بغداد ،وحافظها ،ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي ،وأخذ عن:
الزهري ،وعمرو بن دينار مبكة ،وروى عن :منصور بن زاذان ،وحصني بن عبد الرمحن ،وحدث عنه :ابن

( )1املزي ،يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج( ،املتوىف743 :هـ) ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1433 ،هـ1283-م) 132/34؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري22/2 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.474
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إسحاق ،وشعبة ،وسفيان ،وهم من أشياخه ،ومحاد بن زيد ،طائفة من أقرانه ،تويف سنة (182هـ)(. )1
مروان بن شجاع الجزري
كنيته :أبوعمرو وأبوعبداهلل ،القرشي األموي موالهم ،صدوق له أوهام ،روى عن مغرية بن مقسم
وخصيف اجلزري وعنه حيىي بن معني والواقدي ،تويف سنة (184هـ)(.)3
إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري

كنيته :أبو إسحاق ،الكويف ،سكن الشام ،كان ثقة ،روى عن مالك وشعبة والثوري واألوزاعي ،روى
عنه األوزاعي وعبداهلل بن املبارك وعبدامللك املصيصي وغريهم ،تويف سنة ( )184وقيل (185ه)(.)2
عباد بن العوام بن عمر بن عبداهلل بن المنذر الكالبي

كنيته :أبو سهل الواسطي ،موىل أسلم بن زرعة الكاليب ،ثقة ،روى عن محيد الطويل وسعيد بن أيب
عروبة وحجاج بن أرطأة ،وروى عنه أمحد بن حنبل والفضل بن دكني ،تويف سنة (184هـ)(.)4
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم

كنيته :أبو بشر ،البصرى ،األسدي موالهم ،املعروف بابن علية ،ثقة حافظ ،روى عن أيوب
السختياين وإسحاق بن سويد وروى له أصحاب الكتب الستة تويف سنة (122هـ)(.)4
وكيع بن الجراح بن مليح

( )1الذهيب ،مرجع سابق ،سري أعالم النبالء ،حتقيق جمموعة من العلماء ،ط( ، 2بريوت :مؤسسة الرسالة1434 ،هـ-
1284م) 387/8؛ وابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين (املتوىف843 :هـ) ،تقريب التهذيب ،حتقيق:
حممد عوامة ،ط( ،1دمشق ،دار الرشيد1435 ،هـ– 1285م) ص .474
( )3الذهيب ،مرجع سابق ،السري24/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.435
( )2ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف244 :هـ) ،الثقات ،ط،1
(حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية1222 ،هـ1272،م) 32/5؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري441/8 ،؛ وابن حجر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص.23
( )4الذهيب ،مرجع سابق ،السري411/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .32

( )4الذهيب ،مرجع سابق ،السري137/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.134

[]88

كنيته :أبو سفيان ،الرؤاسي الكويف ،مسع إمساعيل بن أيب خالد واألعمش والثوري وابن عون روى عنه
بن املبارك وحيىي بن آدم ،قال أمحد بن حنبل" :ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع بن اجلراح وال
أشبه بأهل النسك منه" ،مات سنة (127هـ)(.)1
سيار بن حاتم العنزي

كنيته :أبو سلمة ،صدوق له أوهام ،روى عن جعفر بن سليمان الضبعي وعن عبدالواحد بن زياد
وعنه أمحد بن حنبل وهارون احلمال وعبد اهلل بن احلكم ،مات سنة (333هـ) وقيل (122هـ)(.)3

مبشر بن إسماعيل الحلبي

كنيته :أبو إمساعيل ،الكليب موالهم روى عن حريز بن عثمان وحسان بن نوح وغريهم ،وعنه إبراهيم
بن موسى الرازي وأمحد بن حنبل وحممد بن مهران وغريهم ،مات سنة (333هـ)(.)2
يحيى بن أبي بكير
كنيته :أبو زكريا ،واسم أبيه نسر ،األسدي ،نزيل بغداد ،ثقة ،روى عن إبراهيم بن طهمان وإبراهيم
بن نافع ،روى عنه أبو بكر بن أيب شيبة ويعقوب الدورقي وغريهم ،مات بعد سنة (333هـ)(.)4
على بن عاصم بن صهيب الواسطي

كنيته :أبو احلسن ،القرشي التيمي موالهم ،صدوق خيطئ ،روى عن محيد الطويل وداود بن أيب هند
وعنه أمحد بن حنبل وابن املديين ،تويف سنة (331هـ)(.)4
حجين بن المثنى اليمامي

كنيته :أبو عمر ،إمام ثقة ،وكان قاضيا على خراسان روى عن الليث ومالك وعبد العزيز املاجشون،
()1
()3
()2
()4
()4

البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف345 :هـ) ،التاريخ الكبري حيدر أباد :دائرة
املعارف العثمانية 172/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .481
ابن حبان[ ،مرجع سابق ،الثقات328/8،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .321
البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري11/8،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري231/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.412
الذهيب ،مرجع سابق ،السري427/2،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .488
الذهيب ،مرجع سابق ،السري342/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .432
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وعنه أمحد وحجاج بن الشاعر وحيىي بن معني وغريهم ،تويف سنة (334هـ) وقيل بعد ذلك(.)1
حجاج بن محمد المصيصي األعور
كنيته :أبو حممد ،موىل سليمان بن جمالد ،ترمذي األصل ،سكن بغداد مث حتول إىل املصيصة – بلدة
تقع مشال أنطاكيا  -روى عن ابن أيب ذئب وابن جريج والليث وشعبة وغريهم ،وعنه أمحد وحيىي بن
معني وأبو عبيد وأبو خيثمة وغريهم ،مات سنة 335هـ(.)3

محمد بن جعفر الرازي البزاز

كنيته :أبو جعفر املدائين ،صدوق ،روى عن ورقاء بن عمرو وحممد بن طلحة ومنصور بن األسود،
روى عنه أمحد بن حنبل وحجاج بن الشاعر ،مات سنة (335هـ)(.)2
يزيد بن هارون

كنيته :أبو خالد ،الواسطي ،وجده زاذان ويقال وادي بن ثابت السلمي موالهم ،أحد االعالم
احلفاظ ،روى عن سليمان التيمي ومحيد الطويل وعاصم األحول وغريهم ،وعنه بقية بن الوليد وأمحد
بن حنبل وغريهم ،تويف سنة (335هـ)(.)4

هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي

كنيته :أبو النضر ،البغدادي احلافظ خراساين األصل ،ولقبه قيصر ،ثقة ،روى عن شعبة وسفيان
وشريك بن عبداهلل وغريهم وعنه :اسحاق وابن حنبل ،وابن املديين ،وابن معني ،وابن أيب شيبة ،تويف
سنة (337هـ)(.)4
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي

كنيته :أبو حممد املؤدب ،ثقة ثبت ،روى عن داود بن أيب الفرات وسفيان بن عبد الرمحن ،وعنه ابنه
إبراهيم علي بن املديين وغريهم ،مات سنة (337هـ).
()1
()3
()2
()4
()4

الذهيب ،مرجع سابق ،السري235/13 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .144
الذهيب ،مرجع سابق ،السري447/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .142
ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات45/2،؛ واملزي ،مرجع سابق13/34 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.473
املزي ،مرجع سابق351/23 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري271/17 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.535
ابن سعد ،مرجع سابق224/7 ،؛ واملزي ،مرجع سابق121/23 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.473

[]83

عبد اهلل بن بكر بن حبيب
كنيته :أبو وهب ،السهمي ،الباهلي البصري ،سكن بغداد ،وحدث هبا عن محيد الطويل ،وسنان بن
ربيعة ،وسعيد بن أيب عروبة .روى عنه أمحد بن حنبل ،وأبو خيثمة ،وأبو مهام السكوين ،ويعقوب
الدورقي ،واحلسن بن عرفة ،واحلارث بن أيب أسامة ،وغريهم تويف سنة (338ه)(.)1

معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب األزدي

كنيته :أبو عمرو ،البغدادي ،ثقة ،روى عن زائدة بن قدامة واملسعودي وجرير بن حازم ،وعنه
البخاري وغريه ،مات سنة (314هـ)(.)3
إسحاق بن عيسى بن نجيح

كنيته :أبو يعقوب ،البغدادي ،روى عن أنس بن عياض وجرير بن حازم وأيب األشهب وغريهم روى
عنه أمحد بن حنبل وإسحاق التنوخي وغريهم ،تويف سنة (314هـ)(.)2
الفضل بن دكين

أبو نعيم ،اسم أبيه عمرو بن محاد بن زهري بن درهم التيمي مسع من :األعمش ،وزكريا بن أيب زائدة،
وإمساعيل بن مسلم العبدي وغريهم ،وعنه :البخاري ،ووأصحاب السنن وأمحد بن حنبل ،وإسحاق
بن راهويه ،وخلق كثري .تويف سنة (318هـ) وقيل (312هـ)(. )4
سليمان بن داود بن داود

كنيته :أبو أيوب ،البغدادي اهلامشي ،ووالد جده هو على بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب
القرشي ،ثقة فقيه ،سكن بغداد ،روى عن سفيان بن عيينة ويوسف بن املاجشون ،والشافعي ،روى
عنه البخاري والرتمذي والنسائي وأمحد وغريهم كثري ،تويف سنة(312هـ) وقيل بعدها(.)4
()1
()3
()2
()4
()4

ابن سعد ،مرجع سابق324/7 ،؛ واخلطيب ،مرجع سابق75/11 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.327
ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات157/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .428
املزي ،مرجع سابق453/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.133
ابن سعد ،مرجع سابق433/5 ،؛ وابن حبان ،مرجع سابق ،مشاهري علماء األمصار374/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.445
اخلطيب ،مرجع سابق41/13 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري534/13 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.341

[]84

عمرو بن حماد بن طلحة القناد
كنيته :أبو حممد ،وقد ينسب إىل جده ،صدوق رمي بالرفض ،روى حفص بن سليمان ووكيع
وأسباط بن نصر ،وعنه مسلم واسحاق بن راهويه ،تويف سنة (333هـ) (.)1
عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد البكري
كنيته :أبو صاحل احلراين ،سكن مصر ،روى عن يعقوب بن عبد الرمحن القاري وابن هليعة ومحاد بن
سلمة والليث وغريهم ،روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغريهم ،مات سنة (334هـ)(.)3
القاسم بن سالم

كنيته :أبو عبيد ،البغدادي ،الفقيه ،القاضي ،صاحب التصانيف ،كان مؤدبا صاحب حنو وعربية
وطلب للحديث والفقه ،ثقة ،روى عن هشيم وإمساعيل بن عياش وحفص بن غياث ومجاعة ،وروى
عنه سعيد بن أيب مرمي املصري وهو من شيوخه وعباس العنربي وعباس الدوري وعبد اهلل الدارمي
وغريهم ،حج وتويف مبكة سنة (334هـ)(.)2
سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم
كنيته :أبو حممد ،املصري ،املعروف بابن أىب مرمي ،اجلمحى ،ثقة ثبت ،روى عن سفيان بن عيينة
()4
وعبداهلل بن هليعة ومحاد بن زيد وغريهم ،وعنه البخاري والقاسم بن سالم ،تويف سنة (334هـ)
سنيد بن داود المصيصي

كنيته :أبو علي احملتسب وامسه حسني وسنيد لقب ،أحد احلفاظ الثقات ،روى عن يوسف بن حممد
بن املنكدر ومحاد بن زيد وهشيم وغريهم ،وعنه :احلسن بن حممد الزعفراين وزهري بن حممد بن قمري
وأبو زرعة وأبو حامت وغريهم ،قال الذهيب :كان أحد أوعية العلم ،وله كتاب يف التفسري ،وقال ابن

()1
()3
()2
()4

املزي ،مرجع سابق421/31 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم544/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.433
ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات431/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.253
اخلطيب ،مرجع سابق223/14 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .443
الذهيب ،مرجع سابق237/13 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ص .324

[]85

حجر :ضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن حممد شيخه تويف (335هـ)(.)1

( )1ابن أيب حامت ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر الرازي (املتوىف237 :هـ) ،اجلرح والتعديل( ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت235/4 )1243؛ والذهيب ،مرجع سابق ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق :علي حممد
البجاوي ،ط( ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر 1283 ،هـ  1252 -م) 344/4؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص 347

[]86

خلف بن هشام بن ثعلب
كنيته :أبو حممد ،البغدادي ،املقرئ ،البزار ،اختلف يف اسم جده فقيل ثعلب وقيل طالب بن غراب ،له
رواية عن محزة وله قراءة انفرد هبا ،وهي من القراءات العشر ،قرأ على سليم بن عيسى وعبدالرمحن بن محاد
عن محزة ،وقرأ على أيب زيد سعيد بن أوس األنصاري عن املفضل الضيب ،وروى قراءته :إسحاق بن إبراهيم
الوراق وإدريس بن عبدالكرمي احلداد ،وحدث عنه كثري من احملدثني منهم :مسلم يف صحيحه ،وأبو داود يف
سننه ،وأمحد بن حنبل وأبو زرعة الرازي ،وكان ثقة عابدا فاضال ،تويف سنة (332هـ)(.)1
سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي

كنيته :أبو احلارث ،ثقة عابد ،يسمى يف بعض كتب الرتاجم :شريح ،روى عنه احملاسيب كثريا يف كتبه ويسميه
شرحيا .روى عن سفيان بن عيينة وهشيم ،روى عنه مسلم وأمحد بن احلسن ،مات يف (324هـ)(.)3
عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ،المعروف بابن أبي شيبة
كنيته :أبو بكر ،العبسي ،صاحب املصنف والتفسري ،روى عن شريك بن عبد اهلل ،وأيب األحوص
سالم بن سليم ،وسفيان بن عيينة ،وعمرو بن عبيد ،وهشيم ،وعبد اهلل بن املبارك ،وحفص بن
غياث ،وروى عنه روى عنه أمحد بن حنبل ،وابنه عبداهلل بن أمحد ،وعباس بن حممد الدوري،
ويعقوب بن شيبة ،وكان حافظا متقنا ،تويف سنة (324هـ)(.)2
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة

كنيته :أبو احلسن ،الكويف ،وهو أخو عبداهلل والقاسم ابين أيب شيبة .روى عن هشيم وجرير بن
عبداحلميد ووكيع وخلق .مات سنة (322هـ)(.)4
()1
()3
()2
()4

ابن اجلزري ،مرجع سابق223/3 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،القراء الكبار412/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.124
ابن سعد ،مرجع سابق247/7 ،؛ وابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات237/8 ،؛ واملزي ،مرجع سابق331/13 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .332
اخلطيب ،مرجع سابق57/13 ،؛ املزي ،مرجع سابق443/24 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.233
ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات444/8 ،؛ املزي ،مرجع سابق478/12 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.285

[]87

الحسن بن محمد بن عثمان بن الحارث
الكويف إمام مسجد املطمورة ،مقبول ،روى عن الثوري وشريك وعنه إمساعيل بن هبرام والنضر بن
سعيد (.)1

تالمذته

كان احلارث احملاسيب متفرغا للعبادة منقطعا عن الناس السيما يف آخر حياته ملا زادت الشقة
بينه وبني جمموعة من العلماء يف عصره بسبب مقاالته الكالمية ،واليت أدت إىل حتذير األئمة منه.
ومع ذلك فقد بقي له من أصحابه وتالمذته من بقي مالزما له ويروي عنه وينقل عنه مواعظه
ومروياته ،وأعرض ههنا ملا وقفت عليه ممن صحبه أو روى عنه:

أحمد بن محمد بن مسروق

كنيته :أبو العباس بن مسروق ،من أهل طوس ،سكن بغداد ،أخذ العلم عن مجاعة وأسند احلديث،
وتويف ببغداد سنة (322ه)(.)3
الجنيد بن محمد بن الجنيد

كنيته :أبو القاسم ،اخلزاز ،وأصله من هناوند إال أن مولده ومنشأه ببغداد ،ومسع هبا احلديث ،ولقي
العلماء ،ودرس الفقه على أيب ثور ،وصحب مجاعة من الصاحلني ،واشتهر منهم بصحبة احلارث
()2
احملاسيب ،تويف سنة (328ه)
أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد
كنيته :أبو بكر املعروف بأخي أيب الليث الفرائضي نيسابوري األصل ،مسع احلديث ورواه عن مجاعة.
تويف سنة (233ه)(.)4
أحمد بن عبد اهلل بن ميمون بن بكر الخواص

()1
()3
()2
()4

ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل24/2 ،؛ املزي ،مرجع سابق214/5 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،ميزان
االعتدال431/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .152
اخلطيب ،مرجع سابق235/4 ،؛ والسلمي ،مرجع سابق ،ص.123
اخلطيب ،مرجع سابق158/8 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري.55/14 ،
اخلطيب ،مرجع سابق478/4 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري.455/14 ،

[]81

كنيته أبو عبداهلل ،روى عنه أبو بكر املفيد عن احلارث احملاسيب ،وسري السقطي ،وغريمها(.)1
أحمد بن خالد بن يزيد اآلجري
كنيته :أبو بكر اآلجري ،روى عن أيب نعيم واحلارث احملاسيب ،وعنه الشافعي وعثمان بن السماك،
()3
تويف سنة (383ه)

محمد بن يعقوب بن الفرج

كنيته :أبو جعفر ،الصويف املعروف بابن الفرجي من أهل سر من رأى ،وكان له موضع من العلم
والفقه ومعرفة احلديث ،لزم علي ابن املديين فأكثر عنه ،وكان حيفظ احلديث ،ويفيت باملقطعات عن
الشعيب ،واحلسن وابن سريين وغريهم .ونزل الرملة ،وكان له جملس للوعظ يف جامعها .تويف سنة
(373ه)(.)2
القاسم بن الحسن بن محمد بن يزيد
()4
كنيته :أبو حممد اهلمذاين تويف (373ه)

( )1اخلطيب ،مرجع سابق.255/4 ،

( )3اخلطيب ،مرجع سابق.243/4 ،
( )2اخلطيب ،مرجع سابق.511/4 ،
( )4ابن عساكر ،مرجع سابق.42/42 ،

[]89

المبحث الثالث:
عقيدته ومذهبه.

كان احلارث احملاسيب على عقيدة الكالبية اليت تنسب إىل عبداهلل بن كالب ،ويعترب احملاسيب
من أبرز رجاالت املذهب ،نظرا لكثرة كتبه ومناظراته مع املخالفني ،وختالف الكالبية أهل السنة يف
عدة أبواب من العقيدة( )1منها :اإلميان وصفات اهلل سبحانه والقدر إىل غري ذلك من املقاالت اليت
سأعرض لبعضها يف الفصل الثاين عند الكالم على املآخذ على الكتاب.
وقد كان احملاسيب مناوئا للمعتزلة والرافضة ،واجلهمية ،واخلوارج واملرجئة ،وأشد مواقفه ما كان
مع املعتزلة ،وقد رد عليها طويال يف كتابه هذا فهم القرآن ،ومما يدل على تشدده يف الوقوف ضدهم
ما حكاه عنه اجلنيد يقول :مات أبو حارث احملاسيب يوم مات  -وإن احلارث حملتاج إىل دانق فضة-
وخلف ماال كثريا وما أخذ منه حبة واحدة وقال :أهل ملتني ال يتوارثان ،وكان أبوه واقفيا(.)3
وحدث الفقيه أبو علي بن خريان قال :رأيت أبا عبد اهلل احلارث بن أسد بباب الطاق( )2يف وسط
()4
الطريق متعلقا بأبيه ،والناس قد اجتمعوا عليه يقول له :طلق أمي فإنك على دين وهي على غريه؟
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع أنه عاد عن أقواله يف آخر حياته(. )4
()1

()3
()3
()4
()4

ينظر :األشعري ،علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبداهلل بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى
األشعري (املتوىف234:هـ) ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حتقيق :نعيم زرزور ،ط( ،1بريوت :املكتبة العصرية،
1435هـ 3334 -م) 228 ،141 ،128/1؛ ومن البحوث اجليدة يف مجع معتقدات الكالبية رسالة علمية مطبوعة
بعنوان :أراء الكالبية االعتقادية لـ د .هدى الشاليل؛ احملمود ،مرجع سابق ،ص.425
يعين أنه ال يقول القرآن خملوق وال غري خملوق يتوقف فيه .احملمود ،مرجع سابق.442/1 ،
باب الطاق :حي من أحياء شرق بغداد ،احلموي ،ياقوت بن عبداهلل الرومي (املتوىف535 :هـ) ،معجم البلدان ،ط،3
(بريوت :دار صادر1224 ،م) .238/1
اخلطيب ،مرجع سابق313/8 ،
ابن تيمية ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىف738 :هـ) ،درء تعارض العقل
والنقل ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط( ،3الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 :هـ 1221 -م) 5/3؛
احملمود ،مرجع سابق.455/1 ،

[]20

أما عن مذهبه الفقهي فقد عده بعضهم من الشافعية وأنه لقي اإلمام الشافعي وأخذ عنه ،قال ابن
الصالح :عده األستاذ أبو منصور التميمي يف الطبقة األوىل من الشافعية فيمن صحب الشافعي ...قلت
– ابن الصالح  : -وصحبته للشافعي  -رضي اهلل عنه  -مل أر أحدا ذكرها سواه ،وليس أبو منصور من
أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به ،والقرائن شاهدة بانتفائها(.)1فقد يكون أراد بالطبقة األوىل من عاصر
الشافعي وكان يف طبقة اآلخذين عنه وقد ذكره يف الطبقة األوىل أيضا أبو عاصم العبادي وقال كان ممن
عاصر الشافعي واختار مذهبه ومل يقل كان ممن صحبه فلعل هذا القدر مراد أىب منصور(.)3
وأما من ناحية التصوف فيعترب احملاسيب أحد املنظرين الكبار الذين بنوا مدرسة خاصة تربط بني
علم الكالم والتصوف (.)2
وهو يف تصوفه مل يكن على طريقة الغالة املنحرفني ،بل كان رمحه اهلل يدعو إىل التمسك
بالكتاب والسنة ومتابعة الشرع "ويركز على أعمال القلوب وخطرات النفوس ،ومسائل تتعلق ببواطن
األعمال ومقاصد اإلنسان فيها كالنية ،واملراقبة ،والتوكل ،والتيقظ ،والعجب ،والرياء ،واحلسد
وغريها -ويطيل الكالم يف كل واحدة منها مبا ير اه من وسائل إصالح النفس"(. )4
وقد كان ينتقد الصوفية الغالة ،ومن ذلك قوله فيهم ":فرقة ضالة مضلة ،ال تفطن لضاللتها،
التساعها يف احلجاج ،ومعرفتها بدقائق مذاهب الكالم ،وحسن العبارة بالرد على من خالفها ،فهم
عند أنفسهم من القائلني على اهلل عز وجل باحلق ،والرادين لكل ضاللة ،ال أحد أعلم منهم باهلل،
وال أوىل به منهم ،وكل األمم ضالة سواهم ،وان اهلل عز وجل ال يعذب مثلهم ،بل ال ينجو أحد يف
زماهنم غريهم ،وغريهم من املغرتين يدعي ذلك وينتحله ،ويشهد عليهم باإلكفار .فهم فرق كثرية
()4
كفر بعضها بعضا ،وكل فرقة منها مغرتة ،ال ترى أن أحدا يقول عليه باحلق غريها"

()1
()3
()2
()4
()5

ابن الصالح ،عثمان بن عبدالرمحن( ،املتوىف542 :هـ) ،طبقات الفقهاء الشافعية ،حتقيق :حميي الدين علي جنيب ،ط،1
(بريوت ،دار البشائر اإلسالمية1223 ،م) .422/1
السبكي ،مرجع سابق.374/3 ،
احملمود ،مرجع سابق ،ص.445
احملمود ،مرجع سابق ،ص.445
احملاسيب ،مرجع سابق ،الرعاية حلقوق اهلل ،حتقيق :عبدالقادر عطا ،ط( ،4بريوت :دار الكتب العلمية) ص.448
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المبحث الرابع:
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
عرف احلارث احملاسيب  -رمحه اهلل  -بالزهد وعزلته عن الناس ،حىت نقل عنه أنه قال" :لو
كل الناس عندي ما أنست ولو هجروين ما استوحشت"(.)1
وقال عنه اخلطيب" :أحد من اجتمـع لـه الزهـد واملعرفـة بعلـم الظـاهر والبـاطن ...وللحـارث كتـب
كثــرية يف الزهــد ويف أصــول الــديانات والــرد علــى املخــالفني مــن املعتزلــة والرافضــة وغريمهــا وكتبــه كثــرية
الفوائد مجة املنافع"(.)3
قــال ابــن األع ـرايب" :تفقــه احلــارث ،وكتــب احلــديث ،وعــرف مــذاهب النســاك ،وكــان مــن العلــم
مبوضع ،إال أنه تكلم يف مسألة اللفظ ومسألة اإلميان"(.)2
وورد أن اإلمــام أمحــد أثــىن علــى حــال احلــارث مــن وجــه ،وحــذر منــه ،يقــول إمساعيــل بــن إســحاق
السراج  :قال يل أمحد بن حنبـل يومـا" :يبلغـين أن احلـارث هـذا -يعـين احملاسـيب -يكثـر الكـون عنـدك،
فلو أحضرته منزلك وأجلستين من حيث ال يراين فأمسع كالمه؟ فقلت :السمع والطاعة لك يا أبا عبـد
اهلل ،وســرين هــذا االبتــداء مــن أيب عبــد اهلل ،فقصــدت احلــارث وســألته أن حيض ـرنا تلــك الليلــة ،فقلــت
وتسل أصحابك أن حيضروا معك ،فقال :يا إمساعيل فيهم كثرة فال تزدهم على الكتب والتمر ،وأكثـر
منهمــا مــا اســتطعت ،ففعلــت مــا أمــرين بــه ،وانص ـرفت إىل أيب عبــد اهلل فأخربتــه ،فحضــر بعــد املغــرب
وصعد غرفة يف الدار ،فاجتهد يف ورده إىل أن فـرغ ،وحضـر احلـارث وأصـحابه فـأكلوا ،مث قـاموا لصـالة
العتمــة ومل يصــلوا بعــدها ،وقعــدوا بــني يــدي احلــارث ،وهــم ســكون ال ينطــق واحــد مــنهم إىل قريــب مــن
نصــف الليــل ،فابتــدأ واحــد مــنهم وســأل احلــارث عــن مســألة ،فأخــذ يف الكــالم وأصــحابه يســتمعون،
( )8اخلطيب ،مرجع سابق.134/2 ،
( )2املرجع السابق.134/2 ،
( )3املرجع السابق.
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وكــأن علــى رءوســهم الطــري ،فمــنهم مــن يبكــي ،ومــنهم مــن يزعــق ،وهــو يف كالمــه .فصــعدت الغرفــة
ألتعــرف حــال أيب عبــد اهلل ،فوجدتــه قــد بكــى حــىت غشــي عليــه ،فانصـرفت إلــيهم ومل تــزل تلــك حــاهلم
حىت أصبحوا فقاموا وتفرقوا ،فصعدت إىل أيب عبد اهلل وهو متغري احلال ،فقلت :كيف رأيـت هـؤالء يـا
أبــا عبــد اهلل؟ فقــال :مــا أعلــم أين رأيــت مثــل هــؤالء القــوم ،وال مسعــت يف علــم احلقــائق مثــل كــالم هــذا
الرجل ،وعلى ما وصفت من أحواهلم فإين ال أرى لك صحبتهم ،مث قام وخرج"(.)1
قال الذهيب معلقا على القصة" :وهذه حكاية صحيحة السند ،منكرة ،ال تقع على قليب،
أستبعد وقوع هذا من مثل أمحد ،وأما احملاسىب فهو صدوق يف نفسه ،وقد نقموا عليه بعض تصوفه

وتصانيفه"(.)3
كان احلارث من أبرز زهاد عصره امتاز بورعه الشديد حىت قيل عنه إنه كان إذ مد يده إىل
طعام فيه شبهة حترك على أصبعه عرق فكان ميتنع منه(.)2
قال اجلنيد" :كان احلارث كثري الضر فاجتاز يب يوما وأنا جالس على بابنا ،فرأيت على
وجهه زيادة الضر من اجلوع ،فقلت له :يا عم لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا؟ قال :أو تفعل؟
قلت :نعم ،وتسرين بذلك وتربين ،فدخلت بني يديه ودخل معي ،وعمدت إىل بيت عمي ،وكان
أوسع من بيتنا ال خيلو من أطعمة فاخرة ال يكون مثلها يف بيتنا سريعا ،فجئت بأنواع كثرية من
الطعام ،فوضعته بني يديه ،فمد يده وأخذ لقمة فرفعها إىل فيه ،فرأيته يلوكها وال يزدردها ،فوثب
وخرج وما كلمين ،فلما كان الغد لقيته ،فقلت :يا عم سررتين مث نغصت علي؟ قال :يا بين أما
الفاقة فكانت شديدة ،وقد اجتهدت يف أن أنال من الطعام الذي قدمته إيل ،ولكن بيين وبني اهلل
عالمة إذا مل يكن الطعام مرضيا ارتفع إىل أنفي منه زفورة فلم تقبله نفسي ،فقد رميت بتلك اللقمة
يف دهليزكم وخرجت"(.)4
()1
()3
()2
()4

اخلطيب ،مرجع سابق.134/2 ،
الذهيب ،مرجع سابق ،لسان امليزان ،حتقيق :علي البيجاوي ،ط( ،4بريوت :دار املعرفة1283 ،هـ1252-م) .423/1
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهلل (املتوىف754 :هـ) الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي
مصطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث1433 ،هـ3333 -م) 128/11
اخلطيب ،مرجع سابق.134/2 ،
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وقد أثر خوض احملاسيب يف علم الكالم على عالقته بعلماء أهل السنة ،مما باعد بينه وبني
كثري من احملدثني يف عصره ،وقد كان اإلمام أمحد بن حنبل من أبرز من كان حيذر الناس منه ومن
أخذ العلم عنه(.)1
قال املروذي إن أبا عبد اهلل ذكر حارثا احملاسيب فقال" :حارث أصل البلية  -يعين حوادث
كالم جهم  -ما اآلفة إال حارث ،عامة من صحبه انبت إال ابن العالف فإنه مات مستورا حذروا
عن حارث أشد التحذير .قلت :إن قوما خيتلفون إليه .قال :نتقدم إليهم لعلهم ال يعرفون بدعته،
فإن قبلوا وإال هجروا؛ ليس للحارث توبة؛ يشهد عليه وجيحد إمنا التوبة ملن اعرتف"(.)3
قال سعيد بن عمرو الربذعي" :شهدت أبا زرعة الرازي ،وسئل عن احملاسيب وكتبه ،فقال:
إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضالالت عليك باألثر جتد غنية ،هل بلغكم أن مالكا والثوري
()2
واألوزاعي صنفوا يف اخلطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إىل البدع!"
قال ابن األعرايب" :تفقه احلارث ،وكتب احلديث ،وعرف مذاهب النساك ،وكان من العلم مبوضع إال
(.)4
أنه تكلم يف مسألة اللفظ ومسألة اإلميان .وقيل :هجره أمحد ،فاختفى مدة"
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل :وأما احلارث احملاسيب فكان ينتسب
إىل قول ابن كالب وهلذا أمر أمحد هبجره وكان أمحد حيذر عن ابن كالب وأتباعه مث قيل عن احلارث
إنه رجع عن قوله()4ـ

()1
()3
()2
()4
()4

ابن أيب يعلى ،أبو احلسني حممد بن حممد (املتوىف435 :هـ) ،طبقات احلنابلة ،حتقيق :حممد حامد الفقي (بريوت :دار
املعرفة) .322/1
املرجع السابق.53/1 ،
الذهيب ،مرجع سابق ،السري.113/13 ،
املرجع السابق488/2 ،
ابن تيمية ،مرجع سابق ،درء تعارض العقل والنقل ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط(3الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية1411 ،ه.5/3 )1221-
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المبحث الخامس:
مؤلفاته

()0

وللحارث كتب كثرية بلغت حنو مائيت كتاب كما قال اخلطيب البغدادي فمن كتبه:
حتقيق :عبدالقادر عطا وحققه غريه.
آداب النفوس
حتقيق :عبدالقادر عطا.
التوبة
حتقيق :عبدالقادر عطا.
أعمال القلوب
حتقيق حممد عيسى رضوان.
البعث والنشور
حتقيق :عبدالفتاح أبوغده.
رسالة املسرتشدين
حتقيق :عبدالقادر عطا .وحققه غريه.
الرعاية حلقوق اهلل
حتقيق صاحل شامي.
شرح املعرفة وبذل النصيحة
حتقيق :حممد العابد.
العلم
بتحقيق :حسني القوتلي.
فهم القرآن ومائية العقل (طبعا معا)
حتقيق :عبدالقادر عطا.
شرف العقل وماهيته
حتقيق :عبدالقادر عطا.
املسائل يف الزهد
حتقيق :عبدالقادر عطا .وحققه غريه.
معاتبة النفس
حتقيق :عبدالقادر عطا وغريه.
املكاسب
حتقيق :حممد اخلشت.
الرزق احلالل (هو نفس كتاب املكاسب)
حتقيق :عبدالقادر عطا وحققه غريه.
النصائح والوصايا
كتاب اخللوة والتنقل يف العبادة ودرجات العابدين حتقيق :خليفة (إغناطيوس عبده)
حتقيق :أندريه رومان وحققه غريه.

التوهم = رحلة اإلنسان إىل عامل اآلخرة

( )8أفدت يف مجع مؤلفاته من :اخلطيب ،مرجع سابق134/2 ،؛ وقوتلي ،مرجع سابق ،ص 52؛ والشاليل ،مرجع سابق،
ص55؛ وموقع مكتبة معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة.http://www.ideo-cairo.org/sommaire.php?lang=ar :
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حتقيق :جمدي السيد
حتقيق :حممد عثمان اخلشت.

بدء من أناب إىل اهلل
فهم الصالة
الدماء
رسالة يف التوحيد
الصحابة
أخالق احلكيم
الغيبة
فهم السنن
كتاب العظمة وكتاب أحكام التوبة
احملبة
املسائل يف الزهد وغريه من أعمال القلوب واجلوارح
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الفصل الثاني:
التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول
املبحث الثاين
املبحث الثالث
املبحث الرابع

 :حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته ملؤلفه.
 :القيمة العلمية للكتاب واملآخذ عليه.
 :منهج املؤلف يف الكتاب.
 :وصف النسخ اخلطية.
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المبحث األول:
تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه
مل يذكر احلارث احملاسيب امسا لكتابه هذا يف مقدمته ،وقد كتب الناسخ يف اللوح األول من
املخطوط "كتاب فهم القرآن ومعانيه تأليف أيب عبداهلل احلارث بن أسد حملاسيب البصري رمحه اهلل"
ومل أجد هذه التسمية يف الكتب والفهارس والرتاجم.
وقد نص على تسمية كتابه بـ "فهم القرآن" الذهيب وابن تيمية.
قال الذهيب :وبني – يعين ابن كالب  -أن علو اهلل تعاىل على عرشه ومباينته خللقه معلوم
بالفطرة واألدلة العقلية ،كما دل على ذلك الكتاب والسنة .وكذلك ذكرها احلارث احملاسيب يف
كتاب " فهم القرآن "(.)1
وقد ناقش احملاسيب يف كتابه أهل الكالم يف مسألة العلو يف كتابه هذا.
ويف السري قال الذهيب أيضا :وصنف يف التوحيد ،وإثبات الصفات ،وأن علو الباري على خلقه
معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص ،وكذلك قال احملاسيب يف كتاب (فهم القرآن)(.)3
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية( )2فقد نقل عنه يف مواضع كثرية من كتابه فهم القرآن منها قوله:
"وقال احلارث بن أسد احملاسيب يف كتاب فهم القرآن ملا تكلم على ما يدخل يف النسخ وما ال يدخل
()4
فيه النسخ ،وما يظن أنه متعارض من اآليات"
ويف موضع آخر قال" :وابن كالب أحدث ما أحدثه ملا اضطره إىل ذلك من دخول أصل كالم
اجلهمية يف قلبه ،وقد بني فساد قوهلم بنفي علو اهلل ونفي صفاته ،وصنف كتبًا كثرية يف أصل
( )1الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم281/4 ،؛ والسري.174/11 ،
( )3الذهيب ،مرجع سابق ،السري.174/11 ،
( )2ابن تيمية ،مرجع سابق ،درء التعارض.44/3 ،
( )4املرجع السابق.
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التوحيد والصفات ،وبني أدلة كثرية عقلية على فساد قول اجلهمية ،وبني فيها أن علو اهلل على خلقه،
ومباينته هلم ،من املعلوم بالفطرة واألدلة العقلية القياسية ،كما دل على ذلك الكتاب والسنة ،وكذلك
(.)1
ذكرها احلارث احملاسيب يف كتاب (فهم القرآن) وغريه"
وقال يف موضع آخر :وقد حكى القولني عن أهل السنة  -يف اإلرادة والسمع والبصر أبو
عبداهلل احلارث بن أسد احملاسيب يف كتاب " فهم القرآن ".

( )8ابن تيمية ،مرجع سابق ،شرح حديث النزول ،ط( ،1بريوت :املكتب اإلسالمي1227 ،هـ1277/م).173/1 ،
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المبحث الثاني:

القيمة العلمية للكتاب

القيمة العلمية للكتاب والمآخذ عليه

كتاب فهم القرآن من الكتب األصيلة اليت تعترب مصدرا متقدما ومهما من املصادر العلمية
للمتخصصني يف القرآن وعلومه؛ فقد عده بعض الباحثني من أول ما دون يف علوم القرآن حيث إنه
مشل مجلة من علوم القرآن( )1وبىن عليه غريه ممن دون يف علوم القرآن.
وقد مشل الكتاب الكالم على فهم القرآن وتدبره واملكي واملدين والناسخ واملنسوخ واحملكم
واملتشابه وأساليب اخلطاب إىل غري ذلك من األبواب.
كما ميتلئ الكتاب باملباحث الكالمية اليت يناقش فيها احملاسيب املعتزلة والروافض واجلهمية ويرد
عليهم ويفند أقواهلم(.)3
وأما من ناحية التصوف فال ختلو مؤلفات احملاسيب بشكل عام من التأصيل للتصوف املتصل
()2
بعلم الكالم كما أسلفت
المآخذ على الكتاب

أبرز املآخذ على احملاسيب يف كتابه فهم القرآن خوضه يف علم الكالم مما أدى لوقوعه يف
خمالفات لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف مسائل أوضحها يف العناوين التالية:

كالمه في اإليمان

احملاسيب كما أسلفنا على طريقة الكالبية يف اإلميان وهو أهنم يرون أن اإلميان هو التصديق
بالقلب فقط ،وقد أشار احملاسيب إىل هذا املعىن يف قوله" :وقال عز
ﭕ ﭖﭗﭙ ﭚﭛ ﮊ()4فكل من أقر فقد آمن".

()1
()3
()2
()4

وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

الطيار ،مساعد بن سليمان ،احملرر يف علوم القرآن ،ط( ،3جدة :مركز الدراسات واملعلومات القرآنية1432 ،ه3338-م) ،ص.42
انظر رده على املعتزلة يف ص  112وكالمه عن مرتكب الكبرية ص  115وما بعدها.
انظر ص 33من هذا البحث.
سورة احلديد ،اآلية.12 :
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والشك أن اإلقرار اجملرد هو عني قول املرجئة ،أما أهل السنة واجلماعة فريون أن اإلميان يثبت
لصاحبه مبكوناته الثالثة وهي :القول والفعل واالعتقاد ،وأن اإلقرار وحده ال يكفي لوصف املقر
باإلميان بل البد من قول اللسان واعتقاد اجلنان وعمل اجلوارح ،وعلى هذا أمجع أئمة أهل السنة
واجلماعة.
قال عبد الرمحن بن أيب حامت رمحه اهلل" :سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يف
أصول الدين ،وما أدركا عليه العلماء يف مجيع األمصار ،وما يعتقدان من ذلك؟ فقاال :أدركنا العلماء
يف مجيع األمصار  -حجازا وعراقا وشاما ومينا  -فكان من مذهبهم :اإلميان قول وعمل يزيد
()1

وينقص"
وقال اإلمام البخاري رمحه اهلل" :لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل احلجاز ومكة
واملدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر ،لقيتهم كرات قرنا بعد قرن مث قرن بعد قرن
أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعني سنة  ...فما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه
األشياء:
.

أن الدين قول وعمل ،وذلك لقول اهلل:

ﮋ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ ( )3وأن القرآن كالم اهلل غري خملوق ،لقوله:

ﮋ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮊ(. )2
كالمه في تأويل األسماء والصفات

مع إقرار احملاسيب -رمحه اهلل -بإثبات صفات اهلل سبحانه على وجه اإلمجال ،ومع خمالفته
للمعتزلة واجلهمية يف نفيهم وتعطيلهم لصفات اهلل جل وتقدس؛ إال أنه مل يسلك مسلك أهل السنة
يف اإلثبات بل سار على طريقة عبداهلل بن كالب يف إثبات بعض الصفات وتأويل البعض اآلخر.

( )1الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،حتقيق :أمحد سعد الغامدي،
ط( ،4الرياض :دار طيبة1415 ،هـ1224-م).127/1
( )3سورة البينة ،اآلية.4:
( )2سورة األعراف ،اآلية .44:الاللكائي ،مرجع سابق.122/1 ،
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ومن كالمه يف هذا الباب قوله" :ألن قائله دائم ال يفىن وال يتغري وال ينقص وال حيدث به
احلوادث"(.)1
ومرد كالمه يف هذا الباب هو إنكاره للصفات االختيارية العتقاده بنفي احلوادث عن اخلالق جل وتقدس.
ومصطلح "حدوث احلوادث" بالرب سبحانه من املصطلحات اليت يكثر ذكرها يف كتب
املتكلمني قدميا وحديثا ،مع أن لفظ احلدوث لفظ جممل حيتمل معىن صحيحا وآخر باطال :فاملعىن
الصحيح هو :نفي أن يكون اخلالق جل وتعاىل أو صفاته العلية قد حدثت وأوجدت مثل سائر
احملدثات املخلوقة بل إنه جل وتقدس أول بال ابتداء ،وآخر بال انتهاء وقد مسى نفسه فقال

ﮋﯴ

ﯵ ﯶﯷﯸﯺ ﯻﯼ ﯽﮊ(.)3
املعىن الثاين :هو املتعلق بأفعال الرب سبحانه وهو :نفي الصفات اليت تقوم على اإلرادة
واالختيار؛ فينفون عن الرب جل وتقدس أن يتكلم مبا شاء مىت شاء ،وهكذا النزول واالستواء
واإلتيان والضحك والرضى والغضب والسمع والبصر وغريها من صفات احلق سبحانه اليت ثبتت
بالكتاب والسنة ،وحجتهم أن كل متغري حادث واهلل منزه عن احلوادث(.)2
واحلارث احملاسيب رمحه اهلل يقصد هذا املعىن الباطل الذي سار عليه املتكلمون وهو ظاهر من
مذهبه رمحه اهلل ومما يؤكد أنه يقصد هذا املعىن الباطل قوله" :وكذلك قوله عز وجل:

ﮋﯩﯪ

ﯫ ﮊ( )4ليس معناه إحداث مسع وال تكلف لسمع ما يكون من املتكلم يف وقت كالمه.

وإمنا معىن ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ( )4أي املسموع واملبصر لن خيفى على
مسعي وال على بصري ،أن أدركه مسعا وبصرا ال باحلوادث يف اهلل جل وعز وتعاىل عن ذلك.
()1
()2
()2

()4
()4

وقد تكرر نفيه للحوادث يف مواضع من كتابه :انظر الصفحات.132 ، 27 ، 24 ، 74 :
سورة احلديد ،اآلية2:
ينظر :ابن تيمية ،مرجع سابق ،الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكمال( ،القاهرة :مطبعة املدين1432 ،هـ -
1282م) ص 44؛ وابن تيمية ،مرجع سابق ،الصفدية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط(3القاهرة :مكتبة ابن تيمية،
1435هـ) .354/1
سورة الشعراء ،اآلية.14 :
سورة التوبة ،اآلية.24 :
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وكذلك قوله :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ( )1ال يستحدث بصرا وال حلظا حمدثا يف ذاته تعاىل
عن ذلك).
فهو ههنا يثبت السمع هلل جل وتعاىل وينفي اإلرادة كما ينفي جتدد احلدوث مرة بعد مرة
ويسوق قول أهل السنة على أنه القول الثاين يف املسألة وليس هلم فيها إال قوال واحدا خيالف قول ابن
كالب الذي رجحه.
استماعا حادثا يف ذاته فذهب
يقول احملاسيب -رمحه اهلل " : -وقد ذهب قوم أن هلل جل وعز
ً
إىل ما يعقل من اخللق أنه حيدث فيهم علم لسمع ما يكون من قول عند مسعه للقول؛ ألن املخلوق
إذا مسع الشيء حدث له عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت ،وكذلك ذهب إىل أن رؤية حتدث

له( )3قال أبوعبد اهلل :وهذا خطأ وإمنا معىن ﮋ ﭣ ﮊ و ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ أن املسموع واملبصر
وبصرا ،ال باحلوادث يف اهلل جل وعز ،ومن ذهب
مل خيف على عيين وال على مسعي أن أدركه ً
مسعا ً
إىل أنه حيدث له استماع مع حدوث املسموع ،وإبصار مع حدوث املبصر ،فقد ادعى على اهلل عز
وجل ما مل يقل وإمنا على العباد التسليم كما قال"
وهو يؤكد ههنا املعىن الباطل الذي يعتقده حيث يثبتها جامدة أزلية ال حتدث وال تتجدد!
وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على إثبات ما أثبته اهلل من الصفات دون تعطيل أو تكييف أو
تشبيه أو متثيل ،مع نفي مشاهبة املخلوقني كما قال عن نفسه
()2

العلية :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ

ﭧﮊ .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :فصل يف الصفات االختيارية :وهي األمور اليت يتصف هبا الرب عز
وجل فتقوم بذاته مبشيئته وقدرته؛ مثل كالمه ومسعه وبصره وإرادته وحمبته ورضاه ورمحته وغضبه

( )1سورة التوبة ،اآلية.134 :
( )3هذا الالزم الذي ذكره هنا من أن االستماع ينتج عنه تعقل حيدث عن االستماع؛ وهو مبين على اعتقاد التشبيه الذي فر
منه إىل التعطيل وإمنا كان يكفيه أن يثبت بال تكييف وال تشبيه وال متثيل وهي طريقة األئمة من أهل السنة رمحهم اهلل.
( )2سورة الشورى ،اآلية11:
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وسخطه؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه وجميئه وإتيانه ونزوله وحنو ذلك من الصفات اليت
نطق هبا الكتاب العزيز والسنة.
 فاجلهمية ومن وافقهم من املعتزلة وغريهم يقولون :ال يقوم بذاته شيء من هذه الصفات والغريها.
 والكالبية ومن وافقهم من الساملية وغريهم يقولون :تقوم به صفات بغري مشيئته وقدرته؛ فأماما يكون مبشيئته وقدرته :فال يكون إال خملوقا منفصال عنه ال يقوم بذات الرب.
 وأما السلف وأئمة السنة واحلديث فيقولون :إنه متصف بذلك؛ كما نطق به الكتابوالسنة(.)1

()8ابن تيمية ،مرجع سابق ،جامع المسائل ،تحقيق:رشاد سالم ،ط( ،8الرياض:دار العطاء8422 ،ه-
2008م).3/2
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المبحث الثالث:
منهج المؤلف في الكتاب
مجع احلارث احملاسيب يف كتابه بني املنهج األثري يف االعتماد على الروايات واملنهج العقلي
الكالمي يف الرد على املخالفني ومناقشة أراءهم واالنتصار للمسائل اليت خيتارها.
وميكن توضيح منهجه يف الكتاب من خالل النقاط التالية :
 .8بدأ احملاسيب كتابه مبقدمة عن القرآن ومنزلته وفضائله وتناول فيها وجوب تدبره وتفهمه،
وسبل ذلك ،وحدد موانع الفهم له وحذر من عواقب جمافاته.
 .2اعتمد يف استدالله على املسائل على الكتاب والسنة وآثار السلف واالستالل العقلي.
 .3يف اعتماده على الكتاب كان يفسر اآليات اليت يستدل هبا ال بفهمه فحسب بل حيشد
الروايات اليت تعضد تفسريه.
 .4عند استدالله باحلديث فإنه يسند احلديث غالبا عمن رواه عنه من مشيخته إال يف مواضع
يسرية يذكر األثر بال إسناد.
 .5يتعقب أحيانا أقوال املخالفني ويبني ترجيحه.
 .6اعتمد على النقاش العقلي مع املتكلمني وألزمهم اللوازم الباطلة لكالمهم ودحض أقواهلم يف
مسائل كثرية.
 .7يستطرد كثريا يف الرد على املعتزلة مما يوضح وقوفه الشديد ضد شبهاهتم وحشده األدلة العقلية
والنقلية يف رد آراءهم.
 .1وضح أثر املتكلمني عليه حيث ناله أيضا شيء من جمانبة الصواب يف مسائل عدة.
 .9تناول احملاسيب مجلة من أبواب علوم القرآن لكن تفاوت تناوله هلا الختالف مقصده منها؛
فقد كان يقصد املباحث اليت تؤثر يف فهم القرآن الكرمي فقدمها وفصلها السيما باب الناسخ
واملنسوخ.
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المبحث الرابع:
وصف النسخة الخطية
اعتمدت يف حبثي على النسخة الوحيدة الفريدة ،املوجودة يف املكتبة السليمية ،مبدينة أدرنة غرب
تركيا ،وقد اعتمد عليها د .حسني قوتلي يف حتقيقه للكتاب ،وقد ذكر يف مقدمة التحقيق عن
املستشرق األملاين جوزيف فان إس أهنا النسخة الوحيد.
وبتوفيق اهلل حصلت على املخطوط حيث يقع ضمن جمموع برقم .241

وصف المخطوطة:

عدد األلواح  :اثنان ومخسون لوحا ،كل لوح فيه صفحتان ،حتتوي الصفحة على ثالثة وعشرين
سطرا ،ومتوسط عدد األسطر يف الصفحة اثنتا عشرة كلمة.
كتب املخطوط خبط نسخ مجيل وواضح ،وعليه عالمات املقابلة ،ويوجد كثري من اإلضافات
التصحيحية على اهلوامش.
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صفحة العنوان للمخطوطة

[]37

الصفحة األولى من المخطوط

[]31

الصفحة األخيرة من المخطوط

[]39

الباب الثاين:
التـحق ـي ـ ـق

[]40

ٱلرِح ِ
يم
ٱلرحۡ َٰم ِن َّ
بِسِۡم ٱللَّ ِه َّ
عونك اللهم.
احلمد هلل الذي ما سبقه شيء ،فيكون حمدثا خملوقا ،وال يبقى إىل أجل فيكون فانيا موروثا.
األول القدمي()1الدائم الكرمي ،فات املقدار وعال عن توهم األذهان .تاهت األلباب عن تكييفه،
وحتريت العقول عن إدراكه .تفرد بعلم الغيوب ،فعلم ما كان ،وما يكون ،وما ال يكون لو كان كيف
كان يكون.
ٍ
وحشة يف انفراد أزليته ،وال استعانة هبم على ما يريد من تدبريه .لكن أراد أن
خلق اخللق لغري
ينشر رمحته ومين بفضله ،ويستخلص من يشاء من بريته ،فابتدأ آثار القدرة( ،)3وأحكم الصنع ،وأتقن
التدبري ،وابتدأ بالطول وتعبد باملن ،فعم به عباده عدال وأوسعهم فضال ،فله احلمد والثناء شكراً.
مل خيلق خلقه عبثا؛ وال تركهم سدى ،ولكن أراد أن يتعرف إىل عباده بآياته البينة ،ودالئله
( )1وصف اهلل  بالقدمي مل يرد يف الكتاب والسنة ،وأمساء اهلل وصفاته توقيفية وقد يتضمن هذا االطالق معىن فاسدا ،قال
ابن أيب العز احلنفي -رمحه اهلل -يف شرحه على الطحاوية" :وقد أدخل املتكلمون يف أمساء اهلل تعاىل (القدمي) وليس هو من
األمساء احلسىن فإن (القدمي) يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن :هو املتقدم على غريه ،فيقال :هذا قدمي للعتيق وهذا حديث
للجديد ،ومل يستعملوا هذا االسم إال يف املتقدم على غريه ،ال فيما مل يسبقه عدم كما قال تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﮊ [سورة يس ،اآلية ]22:والعرجون القدمي :الذي يبقى إىل حني وجود العرجون الثاين ،فإذا وجد اجلديد قيل
لألول :قدمي ،وقال تعاىل : :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [سورة األحقاف ،اآلية ]11:أي:
متقدم يف الزمان  ..إىل أن قال :لكن أمساء اهلل تعاىل هي األمساء احلسىن اليت تدل على خصوص ما ميدح به ،والتقدم يف
اللغة مطلق ال خيتص بالتقدم على احلوادث كلها ،فال يكون من األمساء احلسىن ،وجاء الشرع بامسه (األول) وهو أحسن
من (القدمي) ،ألنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له خبالف (القدمي) ،واهلل تعاىل له األمساء احلسىن ال احلسنة".
ابن أيب العز ،صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حممد ابن أيب العز احلنفي ،الصاحلي الدمشقي (املتوىف723 :هـ)،
شرح العقيدة الطحاوية ،حتقيق :أمحد شاكر ،ط( ،1الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
1418هـ) .77/1
( )3عبارة مومهة من احملاسيب -رمحه اهلل ،-وقد سبق يف املقدمة بيان أن عقيدته يف القدرة واملشيئة أهنا ال تتجدد وأهنا صفات
قدميه ،وهذا خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة الذين يثبتون هلل صفاته الذاتية والفعلية واالختيارية ،وأنه جل وتعاىل يفعل
ما يشاء وقت ما يشاء ال معقب حلكمه وهو شديد احملال .ينظر تفصيل ذلك يف بيان عقيدته ص.18 :
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الواضحة ،ليؤدوا واجب حقه ،وجيتنبوا مساخطه ،لغري حاجة إىل طاعتهم ،ولكن ليستحق الثواب من
أناب وأجاب ،ويستحق العقاب من جحد وارتاب.
فاستخص آدم وذريته ،فأخذ منهم امليثاق()1مبا فطرهم عليه من العقول الرضية واأللباب والفهم
ليدبروا هبا شواهد التدبري وأحكام التقدير ،فألزمهم بذلك حجة من عقوهلم مبا شاهدوا من إنشائه،
وإتقان صنعه يف أنفسهم ،ويف مجيع خلقه ،مث أكد احلجة عليهم ،بإرسال الرسل إليهم ،فنبههم على
النظر مبا شاهدوا من اآليات الظاهرة ،والدالئل البينة ،ومل يظهر هلم سبحانه بنفسه ،فيبدي هلم
عظمته وخياطبهم دون رسله.
ومل تكن الرسل لتعرف صفاته ،وال ما حيب ويكره ،فيعلموا غيبه كما علم غيوهبم؛ فيكونوا أربابًا
مثله جل وعال عن ذلك وتعاىل ،ومل يكونوا ليعرفوا صفاته وال ما يف نفسه مما حيب ويكره ،وما يريد
أن يكرم به من أطاعه ،وال ما يهني به من عصاه أبداً.
مث تكلم بذلك تكليما بذاته ،فأكد عليهم احلجة بكالمه ،واختار إرسال األنبياء من عباده،
فأرسلهم بكالمه ،ووصف هلم صفاته الكاملة ،وأمساءه احلسىن ،وما يرضى به من املقال والفعال ،وما
يسخطه من األعمال ،وما أعد ملن أطاعه من الثواب اجلزيل ،والعيش السليم ،والنعيم املقيم ،وما أعد
ألعدائه من أليم العذاب ،وشديد العقاب يف اليوم الذي يعرض فيه عباده ،وحياسب خلقه بأهواله
وزالزله ،فأرسل بذلك األمناء من رسله ،فقطع هبم العذر وأزاح هبم العلل ،وقال جل من
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ

()3

قائل  :ﮋ

وقال:ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ( .)2
مث أخرب عباده أنه وجه إليهم النذر بكالمه وقوله ،فقال :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ( )4وقال:

()8يشري إىل قول ربنا سبحانه ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ
ﭸ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ سورة األعراف ،اآلية.173:
( )3سورة النساء ،اآلية.154 :
( )2سورة املائدة ،اآلية.12 :
( )4سورة النساء ،اآلية.133 :
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ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﮊ

()1

 .

وأنه خاطبهم به من قبل ألباهبم ،فقال:ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ()3وقال :ﮋﯳ ﯴﮊ()2

وﮋﮁ ﮂﮊ ()4و ﮋﭸ ﭹﮊ( .)4

ألنه جعل العقول معادن احلكمة ،ومقتبس اآلراء ،ومستنبط الفهم ،ومعقل العلم ،ونور األبصار ،إليها
يأوي كل حمصول ،وهبا يستدل على ما أخرب به من علم الغيوب ،فبها يقدرون األعمال قبل كوهنا ،ويعرفون
عواقبها قبل وجودها ،وعنها تصدر اجلوارح بالفعال بأمرها ،فتسارع إىل طاعتها ،أو تزجرها ،فتمسك عن
مكروهها.
فاستخلص من عباده خالصة من خلقه ،فهمت عنه قوله بعقوهلا ،فاتسع هلا ما ضاق عن األبصار؛
فآمنت به ،ومبا غيبته حجب غيوبه من لدن عرشه إىل منتهى علمه ،مث عارضها هاجس الشك فأبته،
وذلك بلطف البصري وما وصفه هلا وتفضله عليها.

فكان عندها ما أخرب به عما غاب مما كان ومما هو كائن كرأي العني ،فكانت بذلك مصدقة
غري مكذبة وال مرتابة.
مث استخص من اخلالصة األوىل خاصة ثانية ،من املقرين واملعرتفني له بربوبيته املصدقني بقوله؛
فعظموا قدره فأجلوه وهابوه واستحيوا منه وخافوه وحذروا نقمته وبأسه؛ فتطهروا من كل دنس ،وبذلوا له
اجملهود من قلوهبم وأبداهنم ،ووصفوه بصفاته الكاملة ،ونزهوه من كل ما ال يليق ،وأفردوه يف كل معىن ومل
يساووه بشيء من خلقه؛ فأفردوه باملخافة والرهبة واآلمال والرغبة ،والثقة به ،وحسن التوكل عليه،
فأعتقوا من خدمة الدنيا أبداهنم ،وأفردوا موالهم باملعاملة بإخالص النية له ،بطلب مرضاته ،واجتناب
مساخطه ،وأيقنوا مبا وعد وتوعد به ،فكان عندهم كرأي العني ،فخشعوا لذلك واستكانوا؛ فدأبوا،
واجتهدوا؛ فاشتغلوا به ،وانقطعوا عن العباد إليه هبمومهم ،ومل يكن فيهم فضل لغريه ،وال تزين لسواه،
( )1سورة الكهف ،اآلية.37 :
( )3سورة الرعد ،اآلية.12 :
( )2ورد قوله ﮋﯳ ﯴﮊ يف مثان مواضع أوهلا يف سورة البقرة ،اآلية.154 :
( )4ورد قوله ﮋﭸ ﭹﮊ يف سبعة مواضع أوهلا يف سورة يونس ،اآلية.34 :
( )4يف املخطوط يتذكرون وهو خطأ .سورة األنعام ،اآلية ،135:سورة النحل ،اآلية.12 :
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فسلكوا سبيل الرشاد بالبصائر النافذة على منهاج الكتاب والسنة ،وعلما مبا أمر به ،وهنى عنه،
وندب إليه ،وحض عليه من مكارم األخالق ،وحسن اآلداب ،فبانوا من عوام املسلمني بالفضل
والطهارة فكانوا أئمة اهلدى وأعالم املتقني ومصابيح العلم ومفزع كل ملهوف يف الدين وطالب
لسبيل النجاة.
فأحل عليهم عظيم رضوانه ،وأعد هلم جزيل ثوابه ،وأجر أعماهلم ،وأعمال املقتدين هبم ،وكان
هلم كأجور أعمال املتبعني هلم مع أجور أعماهلم.
ومل يعطهم اهلل عز وجل اليقني به ومبا قال ،عن رؤية منهم لرهبم ،وال معاينة منهم ملا وعد
وتوعد ،ولكن عن الفهم مبا قال جل وعز يف كتابه ،بالتذكري والتفكري والتثبيت والتدبري؛ فرددوا
النظر ،وأجالوا الفكر ،وكرروا الذكر ،وتدبروا العواقب ،وطلبوا معاين الدالئل ،فطالعوا الغيوب،
وشاهدوا بقلوهبم اآلخرة ،فصاروا يف الدنيا بأبداهنم ،ويف اآلخرة بأرواحهم ،وأجسامهم فيها كعواد،
وعقوهلم معلقة بامللكوت ،وذلك بغري ابتداء منهم اجتنبوه وال نالوه ،ولكن بتفضل اهلل جل وعز عليهم،
وتعبده إياهم.
فأقامنا اهلل وإياك مقامهم ،وأسلكنا وإياك سبيلهم ،حىت يلحقنا مبنازهلم ويرافق بيننا وبينهم يف
جواره .فإهنم أعقل خلق اهلل جل وعز عنه ،ملا فهموا من كالمه ،وتدبروا معاين قوله ،وبذلك أمنهم
ورضي عنهم وأثىن عليهم ،ورفع به قدرهم؛ ألهنم فهموا منه ما أخربهم عنه بكالمه الذي أنزله يف كتابه،
()1

إذ يقول جل وعز :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ

فلما عقلوا ذلك عن رهبم ابتغوا منه الشفاء واهلدى والرمحة ،فداووا به قساوة قلوهبم ،وغسلوا به
رين( )3ذنوهبم ،ووضعوا دواءه على أدواء قلوهبم ،ونفوا به سوء النيات من ضمائرهم ،وأزالوا به وحر

( )1سورة يونس ،اآلية.47 :
( )3الرين :الطبع على القلب ،والغلبة عليه يقال :ران يرين على قلبه ،أي :طبع ،ومنه قوله تعاىل:ﮋ ﭹ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮊ [سورة املطففني ،اآلية ]14 :ورين ٍ
بفالن ،أي :وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه .الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد
بن عمرو بن متيم (املتوىف173 :هـ) ،كتاب العني ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي( ،بريوت :دار ومكتبة
اهلالل) باب الراء والنون و(وايء) بينهما 377/8 ،؛ والراغب ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن (املتوىف:
433هـ) ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،ط( ،1دمشق :دار القلم1413 ،ه) ص.272
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صدورهم ،ونظروا ببصائرهم إىل ما يشبه الشبهات من سوء الدالئل ومكايد الشيطان وزخرف
املبطلني ،وكشفوا مبنار دالئله ما وارته الظلمات وغطته الشهوات من خفيات الغيوب ومعامل الطريق
املضروب على احملاج الواضحات والربهان النري؛ فنظروا بنور هداية كالم الرب جل ذكره ،وواضح
دالئله إىل ما خفي عن الغافلني املؤثرين ألهوائهم على استيضاح كتاب رهبم جل موالنا وتعاىل،
فهتكوا بنوره حجاب كل ظلمة ،وكشفوا بتبيانه غطاء كل ضاللة وبدعة؛ ألنه الدليل الواضح
والصراط املستقيم الذي جعله اهلل للناس إماما ،ورضي به بينهم حاكما ،فأماتوا عنده كل شهوة،
وانبعثوا بتأمله إىل كل رغبة ،وحنوا بتشويقه إىل جوار املوىل الكرمي ،وصربوا ألحكامه يف كل عسر
ويسر ،وتأدبوا بأدبه يف كل أقواهلم ،وتزينوا بأخالقه يف كل أمورهم ،فصاروا للقيام به للمتعبدين
أعالماً ،يرجع احلائرون عن احلق إىل سبيلهم ،ويتأدبون مبكارم أخالقهم ،ويتزينون بزينة هديهم،
ويستضيئون بنور هدايتهم ،ويدينون مبا ألزموا من برهان حجته.
فارغب إىل اهلل عز وجل يف طلب آثارهم ،وسلوك طريقهم فإن العاقل( )1عن اهلل  بدالئل
الكتاب مستبصر ،وحببله من كل ٍ
مناج؛ ألنه بنجاة نفسه
هلكة معتصم ،ولربه بتالوته يف اخللوات ٍ
مهتم ،ففزع إىل فهم كالم الرب جل وعز ،ليحيي به قلبه ،وينجو به من عقابه ،يف يوم يندم فيه
الغافلون ،وينحسر فيه املبطلون ،فكفى بكتاب اهلل عز وجل عن غيب اآلخرة خمرباً ،وببصائره للعوام
موضحاً؛ ألن من فهم عن اهلل عز وجل؛ ذاق طعم حالوته ،وخالط فهمه لذة مناجاته ،إذ عرف من
حياوره ،فعقل عن اهلل عز وجل ما به خاطبه ،فاختذه معاذا فسكن إىل اهلل جل وعز ،وأنس به من
ٍ
وحشة ،فلم يؤثر شيئاً عليه ،فكان للمتقني املاضني قبله يف الدنيا خل ًفا ،ولآلخرين املريدين من
كل
مستفيدا؛ ألنه الدليل اهلادي للعباد قبل
بعده سل ًفا ،فتدبر القرآن أيام حياته ،فصار اهلل جل وعز به
ً
نزول احملل ،وحادي املشتاقني إىل جوار الكرمي ،فبه نطق احلكماء ،وبه أنس املنفردون إىل إدمان
الفكر يف معانيه.
ال يضل السالك باتباع دالئله؛ ألنه النور الذي استضاء به املوقنون ،والغاية اليت يستبق إليها

( )1العاقل عن اهلل :أي املدرك ألمره ،فاهم حلقيقته ،كما قال تعاىل :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [سورة احلديد،
اآلية.]17:
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املتسابقون ،واملنهج الذي ال يصل السالك إال باتباع دالئله ،وال يعلم له طريق النجاة إال مع
االستضاءة بنوره ،وال يصاب احلق إال يف حمكم آياته .شفيع يف القيامة ملن تقرب إىل اهلل جل وعز
برعايته ،وحفظ حدوده ،وصرب هلل جل وعز على أحكامه( .)1وهو املاحل( )3ملن مل يكن يف قلبه منه
إال حفظ حروفه ،ويف جوارحه منه إال تالوته .هو القول الذي فصلت آياته ،والفرقان الذي مييز بني
احلق واألباطيل بشواهد بيناته .حكمة بالغة منزلة من حكيم احلكماء ،وعليم العلماء ،أنزله اهلل تعاىل
()4
ألدواء القلوب شافيا ،وملن حرم حرامه وأحل حالله عن النار عادال( ،)2وملن حذر خماوفه يف مقيل
اجلنان نازالً.
( )1عن جابر  عن النيب " : القرآن شافع مشفع ،وماحل مصدق ،من جعله أمامه ،قاده إىل اجلنة ،ومن جعله خلف
ظهره ساقه إىل النار" ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي (املتوىف244 :هـ) ،صحيح ابن حبان ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط ،ط( ،3بريوت :مؤسسة الرسالة )1222 – 1414 ،كتاب العلم ،باب ذكر البيان بأن القرآن من جعله
إمامه بالعمل قاده إىل اجلنة ،ومن جعله وراء ظهره برتك العمل ساقه إىل النار  221/1رقم احلديث  134؛ وصححه
األباين يف السلسلة .األلباين ،حممد ناصر الدين بن احلاج نوح(املتوىف1433 :هـ)سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من
فقهها وفوائدها ،ط(،1الرياض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 1433،هـ  3333 -م)  21/4حديث رقم .3312
( )3يعين أنه خماصم وجمادل .قال اخلليل بن أمحد  :يف احلديث :القرآن ما حل مصدق :ميحل بصاحبه إذا ضيعه .الفراهيدي،
مرجع سابق ،باب احلاء والالم وامليم 342/2 ،؛ ابن اجلوزي ،مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد (املتوىف427 :هـ)،
غريب احلديث ،حتقيق :عبد املعطي أمني القلعجي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ– 1284م) باب امليم
مع احلاء.244/3 ،
( )2العدول عن الشيء :احليدة واالبتعاد عنه  ،وهو أحد معنيي مادة "عدل" وهو االعوجاج .واملعىن الثاين مضاد له وهو
االستواء ،يقال يف املرضي من الناس :هذا عدل ،وللشيء يساوي الشيء :هو عدله .واملشرك يعدل بربه كأنه يسوي به غريه
والعدل :قيمة الشيء كما يف قوله :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]132:أي فدية وكل ذلك من املعادلة
والعدل :نقيض اجلور .ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي (املتوىف224 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ط(1بريوت :دار الفكر1222 ،هـ 1272 -م) مادة :عدل347/4 ،؛ ابن منظور ،حممد بن
مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري (املتوىف711 :هـ) ،لسان العرب ،ط( ،2بريوت :دار صادر 1414 ،هـ)
مادة :عدل.423/11 ،
( )4املقيل :املوضع ،وعند العرب :االسرتاحة نصف النهار ،كما قال تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮊ [سورة الفرقان ،اآلية ]34:قال الفراء  :قال بعض احملدثني يروى أنه يفرغ من حساب الناس يف نصف ذلك
اليوم فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار .ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة :قول.473/11 ،
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فأهل العلم بكالم رهبم عز وجل هم أهل الصفاء من األدناس ،وأهل اخلاصة من اهلل جل وعز
الذين أشعروا فهمه قلوهبم ،وتدبروا آياته عند تالوته بألباهبم ،فتزودوا لبعد سفرهم إىل معادهم،
وفهموا منه شدة إجهادهم يوم القيامة ،ففزعوا ،وذكروا به السؤال من اهلل عز وجل ،فاستعدوا
للجواب عما عملوا ،فتابوا إىل اهلل جل وعز عن كل ٍ
ذنب ،وتطهروا له من كل ٍ
دنس ،وأخلصوا له
النيات يف أعماهلم ليجيبوه عما سلف من ذنوهبم بالتوبة ،وعن إرادهتم يف طاعته بصدق النية
فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال ،منقادون له بذلتهم وخاشعون( )1له باستكانتهم؛ ألهنم وقروه
إلجالل املتكلم به غري مغيبني عن تالوته لطلب حقائق معانيه ،وال مستهينني حبرماته()3؛ فانتعشوا به
ٍ
من كل ٍ
مصيبة.
صرعة ،وجرب اهلل هلم به من كل
فما زال ذلك دأب العاقلني عن رهبم ؛ ألنه ربيع قلوب املوقنني وراحة الراجني ومسرتاح
احملزونني ،ال ينقص نوره لدوام تالوته ،وال يدرك غور فهمه( )2وال يبلغ له غاية هناية تاليه أبدا؛ ألنه
كالم اهلل  -جل ثناؤه  -الذي تعلق املتقون بعروته ،وامللجأ الذي أوى الراهبون إىل كنف رمحته.
قلت :كيف لي بفهم ما قال اهلل  -جل وعز  -في كتابه؛ لعلي أدرك منازلهم أو أقارب
مقامهم؟
قال :بأن يعظم عندك قدر ما تنال بفهمه من النجاة وما يف اإلغفال عن فهمه من اهللكة؛
ألن اهلل جل وعز أنزل يف كتابه كالمه مع الروح األمني إىل حممد املصطفى برسالته ،واملنتخب إلنذار
عباده  فوصف تعاىل نفسه بأحسن الصفات ودل خلقه ونبههم فيه ملعرفته؛ مبا وضع يف مساواته
وأرضه من آثار صنعته ،ونفاذ قدرته ،وذكرهم فيه أياديه عندهم ،وكثرة نعمه ،وتعهده إياهم ،من
ابتداء خلقهم ،وحسن تقديرهم وإجراء أرزاقهم ،ودفاع الباليا عنهم ،واآلفات املهلكة هلم ،وحسن
سرته عليهم ،وإقالتهم ،والعفو عما استوجبوا من تعجيل العقوبات ونزول النقم هبم.
فأمرهم فيه باملكارم ،وهناهم عن اآلثام واحملارم ووعدهم فيه جزيل الثواب وضرب هلم فيه األمثال
( )1هكذا يف املخطوط  :والصحيح :منقادين ،وخاشعني.
( )3مستهينني :من اإلهانة وهي االستخفاف بالشيء .ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة :هون.428/12 ،
( )2غور كل شيء :قعره واملقصود دقيق املعاين .ابن فارس ،مصدر سابق ،مادة :غور431/4 ،؛ ابن منظور ،مرجع سابق،
مادة :غور.24/4 ،
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وفصل هلم فيه املعاين الدالة على سبيل النجاة وأبان فيه املشكالت وأوضح هلم فيه الشواهد على علم
الغيوب وجعل فيه حياة قلوهبم ،وعزهم وشرفهم ،والغىن به عن مجيع العباد.
مث أخربهم أنه أنزل كتابه ليدبروا آياته بعقوهلم ،ويتذكروا ما قال بألباهبم ،وقال:

ﮋﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﮊ( )1فسماه بالربكة ،ليعلموا بذلك أنه يدهلم على النجاة ،وينالون باتباعه الزلفى والكرامة ،مث قال:
ﮋﭶﭷﮊ فأخرب أنه أنزله للتذكر والتفكر فيه ،وخص بالتفكري والتذكر أهل العقول ،أويل األلباب.
()4
قال :حدثنا سنيد بن داود( )3قال حدثنا عبد اهلل بن املبارك( )2قال أخربين معمر( )4عن حيىي بن املختار

عن احلسن( )5أنه تال هذه اآلية :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮊ( )7فقال :وما تَ َدبر
آياته إال اتباعه بعقله ،أما واهلل ما هذا حبفظ حروفه وإضاعة حدوده ،حىت أن أحدهم ليقول :إين ألقرأ القرآن،

()1
()3
()2

()4

()4
()5

()7

سورة ص ،اآلية.32 :
سبقت ترمجته يف ص .14
عبداهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم ،أبو عبدالرمحن املروزي ،طلب العلم ،ورحل ألجله إىل العراق واحلجاز
والشام ومصر واليمن وغريها ،وكان ثقة ،إماما ،حجة ،كثري احلديث ،وروى روايات كثرية عن األعمش وهشام بن عروة
والثوري وشعبة واألوزاعي وابن جريج وخلق كثري .وعنه :الثوري وابن عيينة وفضيل بن عياض وابن مهدي وغريهم ،أمجع
األئمة على جاللته يف العلم والورع والزهد ،وصنف كتبا كثرية يف أبواب العلم ،وله شعر يف الزهد واجلهاد تويف (181هـ)،
ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،البصري ،البغدادي (املتوىف323 :هـ) ،الطبقات الكربى ،حتقيق :إحسان عباس ،ط،1
(بريوت :دار صادر1258 ،م) 273/7؛ ابن أيب حامت ،مرجع سابق353/1 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق.278/8 ،
معمر بن راشد يروى عن قتادة والزهري وأدرك جنازة احلسن روى عنه بن املبارك وعبد الرزاق وكان فقيها متقنا حافظا ورعا
كنيته أبو عروة تويف سنة (142هـ) .ابن أيب حامت ،مرجع سابق .344/8 ،ابن حبان ،مصدر سابق ،الثقات484/7 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .441
حيىي بن املختار الصنعاين ،روى عن احلسن البصري ،وروى عنه النسائي واحلكم بن ظهري ،ومعمر بن راشد ،ويوسف بن يعقوب
الضبعي .قال عنه وابن حجر  :مستور .املزي ،مرجع سابق421/21 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .425
البصري ،احلسن بن يسار أبو سعيد البصري ،تابعي ،كان إمام أهل البصرة ،وهو أحد العلماء احلكماء الفصحاء
الشجعان النساك ،ولد بامليدنة سنة (31ه) ،وعظمت هيبته يف القلوب فكان يدخل على الوالة فيأمرهم وينهاهم ،ال
خياف يف احلق لومة ،له مع احلجاج بن يوسف مواقف لكنه سلم من أذاه ،تويف بالبصرة سنة (113هـ) .البخاري ،مرجع
سابق ،التاريخ الكبري .382/3 ،املزي ،مرجع سابق252/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.153
سورة ص ،اآلية.32 :

[]41

فما أسقط منه حرفا ،وقد واهلل أسقطه كله ،فما يرى له القرآن يف خلق وال عمل(.)1
مث أخربهم أن اتباع ما فيه سلوك للصراط املستقيم ،والنور املبني ،والعصمة ملن متسك به من كل
هلكة وشفاء ملا يف الصدور قال الرب جل

ثناؤه :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
()3

ﮓﮔﮕﮖﮊ

فضمن اهلل عز وجل ملتبعه اهلدى لطريق السالمة ،والسلوك

للطريق املستقيم ،ووصف املتبعني له كيف قلوهبم ،وما ورثهم من خشيته ،فقال جل وعز:

ﮋﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ( )2فأخربهم أنه ال حديث يشبهه
يف حسنه ،وأخرب أنه متشابه غري خمتلف فيه ،مث أخرب أن فيه التكرار عن معاين ما قال ،إن تنحت
قلوهبم عند تالوة ما يف سورة عن فهم معانيه؛ تكرر يف سورة أخرى ففهموه فقال :ﮋ ﭮ ﮊ(.)4
حدثنا سنيد( ،)4قال :حدثنا سفيان( )5عن معمر( )7عن قتادة( )8يف قول اهلل جل وعز:

()1
()3
()2
()4

()4
()5

()7
()8

ﮋﭨ ﭩ

أورده عبدالرزاق عن معمر ،عن أيوب ،عمن ،مسع ،احلسن .إخل احلديث .مصنف عبدالرزاق ،كتاب فضائل القرآن ،باب
تعاهد القرآن ،252/2 ،رقم احلديث .4284
سورة املائدة ،اآلية.15-14 :
سورة الزمر ،اآلية.32 :
ابن جرير ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد اآلملي (املتوىف213 :هـ) ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،ط،1
(بريوت :مؤسسة الرسالة1433،هـ3333-م) 372/31؛ ابن عطية ،أبو حممد عبداحلق بن عطية األندلسي (املتوىف443 :هـ) ،احملرر
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ط( ،3الدوحة :و ازرة األوقاف والشؤون الدينية بقطر.437/4 ،)3337- 1438 ،
سنيد ابن داود سبقت ترمجته يف .14
سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل ،أبو حممد الكويف ،املكي ،موىل حممد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم ) حمدث ثقة
ثبت إال أنه تغري حفظه بأخرة يدلس أحيانا لكن عن الثقات ،روى له أصحاب الكتب الستة وغريهم .تويف مبكة سنة
(128هـ) .ابن سعد ،مرجع سابق41/13 ،؛ اخلطيب ،مرجع سابق344/13،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري444/8 ،
هو معمر بن راشد سبقت ترمجته ص.47
قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،روى عن أنس وسعيد بن املسيب ،روى عنه هشام
وشعبة وسعيد بن أيب عروبة ،وكان أعمى كان ثقة مأموناً حجة يف احلديث ،وكان يقول بشيء من القدر ،تويف سنة
(117هـ)  .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري185/7،؛ وأبو حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل122/7 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.442
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ﭪ ﭫ ﭬﭭﮊ

احلرف(.)1

يف حالله وحرامه ال خيتلف شيء منه تشبه اآلية اآلية ،واحلرف

حدثنا إمساعيل( )3عن أيب رجاء( ،)2عن احلسن( :)4ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ قال :ثىن اهلل فيه
القضاء ،تكون السورة فيها اآلية ،ويف السورة األخرى آية مثلها(.)4
قال أبو رجاء :وسئل عنها عكرمة( )5فقال :ثىن اهلل فيه القضاء(.)7
قال :حدثنا حجاج( )8عن ابن جريج( ،)2عن جماهد( )13يف قوله ﮋﭭﮊ قال :يصدق بعضه

( )1رواه عبد الرزاق عن معمر ،عن قتادة .الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام احلمريي اليماين (املتوىف311 :هـ) ،تفسري عبد الرزاق،
حتقيق :مصطفى مسلم حممد ،ط( ،1دار الرشد1413 ،هـ 1282 -هـ) .173/3
( )3إمساعيل بن إبراهيم بن علية سبقت ترمجته يف ص .11
( )2حممد بن سيف األزدي احلداين البصري ،ثقة ،روى عن عكرمة واحلسن وابن سريين ومطر الوراق ،وروى عنه شعبة وابن
عليه ويزيد بن زريع وغريهم .املزي ،مرجع سابق244/34 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.482
( )4هو البصري سبقت ترمجته يف ص.47
( )4الطربي ،مرجع سابق372/31 ،؛ والسيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور( ،بريوت :دار
الفكر.331/7 )1222 ،
( )5عكرمة الرببري أبو عبداهلل املدين موىل بن عباس أصله من الرببر كان حلصني بن أيب احلر العنربي فوهبه البن عباس ،روى
عن مواله وعلي بن أيب طالب واحلسن بن علي وأيب هريرة وابن عمر وغريهم ،روى عنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء جابر
بن زيد والشعيب وغريهم ،كان الشعيب يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة ،مات باملدينة سنة (134هـ) ،وقيل
سنة (135هـ) .املزي ،مرجع سابق354/33 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري.13/4 ،
( )7السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور .331/7
( )8حجاج بن حممد سبقت ترمجته يف ص .13
( )2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم أبو الوليد وأبو خالد املكي أصله رومي ،موىل بين أمية ،روى عن
حكيمة بنت رقيقة وأبيه عبد العزيز وعطاء بن أيب رباح وإسحاق وغريهم ،وعنه أبناه عبد العزيز وحممد واألوزاعي والليث
وحيىي بن سعيد األنصاري وهو من شيوخه ومحاد بن زيد وعبدالوهاب الثقفي وغريهم .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح
والتعديل245/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.252
( )13جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي موىل عبداهلل بن السائب املفسر احلافظ ،مسع بن عباس وابن عمر وعليا ،وروى عنه احلكم
ومنصور وابن أيب جنيح وعطاء وطاوس ،قال خصيف :أعلمهم بالتفسري جماهد ،توىف سنة (132هـ) .البخاري ،مرجع
سابق ،التاريخ الكبري411/7 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري442/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .433
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بعضا ﮋ ﭮ ﮊ قال :القرآن كله مثاين(.)1
ً
أبو سعيد( :)3فتثنية القرآن تعود للشيء قد قاله.
قال حدثنا أبوسفيان()2عن معمر عن قتادة( :)4مثاين قال :قد ثناه اهلل تعاىل(.)4
قال حدثنا وكيع()5عن سفيان()7عن حصني()8عن أيب مالك()2قال :القرآن كله مثاين(.)13
( )1هذا اللفظ "القرآن كله مثاين" مروي عن ابن عباس وجماهد وأيب مالك وطاووس .الطربي ،مرجع سابق127/17 ،؛ الدر
املنثور ،مرجع سابق.331/7 ،
( )3مل أجده.
( )2يف املخطوط سفيان والصواب أبوسفيان وهو :حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
( )4معمر بن راشد سبقت ترمجته يف ص.47
( )4الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن.132/2 ،
( )5وكيع بن اجلراح سبقت ترمجته يف ص.11
( )7سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبداهلل الكويف من ثور ،أمري املؤمنني يف احلديث ،روى عن أبيه وأيب إسحاق
الشيباين وأيب إسحاق السبيعي وعبد امللك بن عمري وغريهم ،روى عنه خلق ال حيصون منهم جعفر بن برقان وخصيف بن
عبدالرمحن وابن إسحاق وغريهم ،قال ابن املبارك :كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان ،مات سنة
(151هـ)  .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري23/4،؛ ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل333/4 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.344
( )8يف املخطوط "منصور" بدال من حصني وهو تصحيف يف اسم من روى عن أيب مالك وروى عنه سفيان حيث أورده
الطربي بسنده عن ابن وكيع عن أبيه عن سفيان ،عن حصني عن أيب مالك .ورواه الطربي أيضا عن ابن وكيع عن عمران
بن عيينه ،عن حصني إخل  ،وحصني هو :حصني بن عبدالرمحن السلمى ،أبو اهلذيل الكويف إمام ثقة ،روى عنه إبراهيم
النخعي وذكوان وسعيد بن جبري وغريهم كثري ،وروى عنه إمساعيل بن زكريا وسفيان الثوري وأبوعوانة وغريهم .تويف سنة
(125هـ) .ابن سعد ،مرجع سابق228/5 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري433/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.173
( )2غزوان أبو مالك الغفاري ،مشهور بكنيته ،قال ابن معني :ثقة .روى عن ابن عباس والرباء بن عازب وعبداهلل بن أيب أبزى  ،وروى
عنه السدي وحصني وغريهم .املزي ،مرجع سابق133/32 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم.1144/3 ،
( )13رواه الطربي وذكره السيوطي من رواية ابن مردويه عن ابن عباس ،وعبد بن محيد من رواية جماهد .الطربي ،مرجع سابق،
127/17؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.331/7 ،
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قال :حدثنا حجاج عن ابن جريج قال :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ قال :إذا
مسعوا ذكر النار والوعيد؛ اقشعروا مث تلني جلودهم إذا مسعوا ذكر اجلنة(.)1
قال :حدثنا أبو سفيان عن معمر قال :تال قتادة
اآلية ....فقال :هذا نعت أولياء اهلل( )3نعتهم بأن تقشعر جلودهم ،وتبكي أعينهم ،وتطمئن قلوهبم
إىل ذكر اهلل عزوجل(.)2
هذه صفة الذين آمنوا ،وكيف حزهنم ورجاؤهم ،ووصف الذين أوتوا العلم  -علم كتابه  -من قبل أن
ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ

ينزل القرآن ،فقال جل وعز :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮊ( ،)4وقال  :ﮋﮡ ﮢﮣﮊ( )4خيرب تبارك
وتعاىل أن وجل الذين أوتوا العلم من قبلنا وخمافتهم كانت عن فهم آياته يف كتابه وتدبر قوله ،وقد ضمن
جل وعز ألمة حممد  أن ملن اتبع منهم ما يف كتابه من اهلدى ،اإلجارة من الضاللة يف الدنيا ،والسعادة يف

اآلخرة ،والنجاة من الشقاء ،وقال جل وعز :ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ(.)5
()2
قال :حدثنا أبو النضر( )7قال :حدثنا عيسى بن املسيب البجلي( )8قاضي خالد ،قال :حدثنا خالد بن عبد اهلل
( )1السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.331/7 ،
( )3الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن173/3 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.331/7 ،
( )2الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن123/2 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.331/7 ،
( )4سورة اإلسراء ،اآليات.132 ،138 ،137 :
( )4سورة مرمي ،اآلية.48 :
( )5سورة طه ،اآلية.132 :
( )7هاشم بن القاسم سبقت ترمجته يف ص .12
( )8عيسى بن املسيب البجلي قاضى الكوفة ،واله خالد بن عبداهلل القسري على القضاء وهو شاب روى عن قيس بن أىب
حازم والشعيب وإبراهيم النخعي وأىب زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه حفص ووكيع وأبو نعيم .ابن أيب حامت ،مرجع سابق،
اجلرح والتعديل388/5 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،امليزان.232/2 ،
( )2خالد بن عبداهلل القسري البجلي اليماين ،وايل العراق هلشام بن عبدامللك ،من سنة 135هـ إىل 133هـ ،روى عن أبيه عن
جده روى عنه سيار أبو احلكم ،قيل لسيار :تروي عن مثل خالد؟ قال :إنه كان أشرف من أن يكذب ،قتل سنة 133هـ
على يد يوسف بن عمر ،الذي خلفه على واليته .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري148/2 ،؛ وابن أيب حامت ،مرجع
سابق ،اجلرح والتعديل.243/2 ،
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عن إبراهيم النخعي( )1قال :قال ابن عباس(" :)3أجري صاحب القرآن من الضاللة يف الدنيا والشقاء

يوم احلساب ،مث تال :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ يف الدنيا ﮋ ﯰ ﯱﮊ( )2يف اآلخرة(.)4
وعظمت العلماء باهلل عز وجل ما أنزل يف كتابه لتعظيمه له؛ إذ مسعوه يقول تبارك وتعاىل:

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ(.)4

قال :حدثنا احلسن بن حممد( )5قال :حدثنا شيبان( )7عن قتادة يف قوله:

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

()8
يشا قالت للنيب  ،إن سرك
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ (اآلية) قال :ذكر لنا أن قر ً
أن نتابعك ،فسري لنا جبال هتامة( ،)2ووسع لنا يف حرمنا نتخذ قطايع وبساتني ،وأحي لنا فالنا
أناسا ماتوا يف اجلاهلية ،فإن تابعوك ،وآمنوا بك تابعناك وآمنا بك ،فأنزل اهلل عز وجل هذه
وفالنًاً ،

()1

()3

()2
()4
()4
()5
()7

()8
()2

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ،روى عن خاليه األسود وعبدالرمحن
ابين يزيد ومسروق وعلقمة وغريهم ،روى عنه األعمش ومنصور وابن عون ومحاد بن سليمان وغريهم ،كان النخعي مفيت أهل الكوفة
وكان رجال صاحلا فقيها ورعا قليل التكلف ومات وهو خمتف من احلجاج سنة (25هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري،
222/1؛ ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات8/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .24
عبداهلل بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي ابن عم رسول اهلل  ،كين بابنه العباس وهو
أكرب ولده ،روى عن النيب  وعن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأيب ذر ،وروى عنه عبداهلل بن عمر وأنس بن مالك
وأبوالطفيل وأبوأمامة بن سهل بن حنيف وغريهم ،حرب األمة وعاملها وفقيهها وحمدثها ما جلس إليه عامل قط إال خضع له،
تويف سنة (58هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري221/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.141/4 ،
سورة طه ،اآلية.132 :
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،املصنف يف األحاديث واآلثار( ،الرياض :مكتبة الرشد،
.125/7 )1432
سورة الرعد ،اآلية.21 :
سبقت ترمجته يف ص .17
شيبان بن عبدالرمحن التميمي موالهم ،النحوي البصري ،املؤدب ،ثقة ،روى عن عبد امللك بن عمري وقتادة وفراس بن حيىي
وحيىي بن أيب كثري وغريهم ،وعنه زائدة بن قدامة وأبو حنيفة الفقيه ومها من أقرانه ،مات سنة (154هـ) ببغداد .ابن حبان،
مرجع سابق ،الثقات442/5،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.352
سورة الرعد ،اآلية21 :
هي أحد أقاليم شبه اجلزيرة العربية اجلغرافية ،وهي السهل الساحلي الواقع بني احلجاز والبحر األمحر غرب شبه اجلزيرة
العربية .احلموي ،مرجع سابق.52/3 ،
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اآلية"( .)1فلو فعل هذا بقرآن غري قرآنكم لفعل بقرآنكم هذا ،وكلم به املوتى.

وشفاء
وهدى ،وفرقانًا،
ونورا ،ورمحةً ،وموعظةً ،وبيانًا ،وح ًقا ،ومجي ًدا ،وبصائر،
ً
ً
ومساه برهانًاً ،
لما في الصدور( ،)3فعظمه عند المؤمنين ،ليعظموا قدره ويفهموه لينالوا به شفاء قلوبهم.
وقال جل وعز:

ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ( .)2وأخرب جل وعز بعظيم قدره ،وضرب اجلبل مثالً لقلوب املستمعني
له ،ليعقلوا فيتدبروا آياته ،ويتفكروا يف عجائبه ،فضرب هذا املثل فدل به أن من مل يفهم عنه ما أنزل
يف كتابه؛ أن قلبه أقسى من احلجر األصم ،وأن ما فيه تتصدع اجلبال لو فهمته خشية للمتكلم به؛
يعظم بذلك قدره وقدر ما فيه ،ويدلنا أن القلوب ختشع لفهمه ،وختاف اهلل وجل وعز لعقلها ما
أخرب به وأخربنا ،أن اجلبال الرواسي لو أنزل عليها كالمه لتصدعت خاشعة لتعظيمه.
وأخربنا أنه أحسن من كل حديث ومن كل قصص وقال:

()4

ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ

مث أخربنا جل وعز أنه قد انتهى يف احلكمة ،فقال :ﮋﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯﮊ(.)4
وأخرب أنه ال مبدل لكلماته ،وأخرب أنه ال يفىن وال ينفد فقال جل

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ(.)5

وعز :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ومسى اهلل عز وجل نفسه فقال :ﮋ ﰎ ﰏ ﮊ( .)7ومسى كالمه فقال:

ﮋﮌ ﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮊ (.)8
()1
()3

()2
()4
()4
()5
()7
()8

الطربي ،مرجع سابق442/15 ،؛ الواحدي ،مرجع سابق ،أسباب النزول ،ص.374
األوىل أن يقال إن "أمساؤه أربعة :القرآن ،والفرقان ،والكتاب ،والذكر .وسائر ما يسمى صفات ال أمساء :كوصفه بالعظيم،
والكرمي ،واملتني ،والعزيز ،واجمليد ،وغري ذلك" ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب الغرناطي (املتوىف:
741هـ) التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :عبداهلل اخلالدي ،ط( ،1بريوت :دار األرقم بن أيب األرقم1415 ،هـ) .12/1
سورة احلشر ،اآلية.31 :
سورة يوسف ،اآلية.2 :
سورة القمر ،اآلية.4 :
سورة الكهف ،اآلية.132 :
سورة الشورى ،اآلية.41 :
سورة الزخرف ،اآلية.4 :
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حدثنا سنيد ،قال حدثنا :سفيان( )1عن معمر( )3عن قتادة قال :فإن اسخففتم به فإنه

ﮋ ﮍﮎ

ﮏﮐ ﮑﮒ ﮊ (.)2
ومساه بأحسن األمساء وأعالها مبا مسى به نفسه فقال :ﮋﮐ ﮑ ﮊ (.)4

مث أخرب أن ما قبله من الكتب مصدق له ،وشاهد له ،وأنه ال يأتي من عنده كتاب أبدا يبدل
حكمه ،وال ينسخ أمره ونهيه ،فقال عز وجل من

قائل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮊ( )4فأخبر أنه منعه من الخالئق أن ينتقصوا منه أو يزيدوا فيه ،أو يحرفوه كما
حرفت الكتب من قبله.
حدثنا سنيد قال :حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة يف

قوله :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ( )5قال :الشيطان ال يستطيع أن يبدل منه ح ًقا
وال حيق منه باطال(.)7
قال حدثنا حجاج( ،)8عن ابن جريج( )2عن جماهد ،قال :الباطل الشيطان(.)13
قال ابن جريج  :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ قال :ليس فيما قصصنا على حممد  فيما كان

( )1هو :سفيان بن عيينة.
( )3هو :معمر بن راشد سبقت ترمجته يف .47
( )2سورة الزخرف ،اآلية .4 :البغوي ،احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل  ،ط( ،4الرياض :دار طيبة1417 ،هـ -
1227م) .333/7
( )4يف املخطوط "كتاب عزيز" سورة فصلت ،اآلية  .41سبق بيان أن أمساء القرآن أربعة ،والبقية أوصافه ،انظر ص.42
( )4سورة فصلت ،اآلية .43
( )5سورة فصلت ،اآليات.43-41 :
( )7الطربي ،مرجع سابق483/31 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور .223/7
( )8حجاج املصيصي سبقت ترمجته يف ص.12
( )2عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج سبقت ترمجته يف ص.42
( )13النحاس ،أمحد بن حممد بن إمساعيل النحوي أبو جعفر ،معاين القرآن ،حتقيق حممد علي الصابوين ،ط( ،1مكة املكرمة:
جامعة أم القرى) .375/5
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قبله باطل ،وال من خلفه :مما قصصنا عليه مما هو كائن بعده من الدنيا واآلخرة(.)1
()4
قال حدثنا حجاج عن محزة الزيات( )3عن أيب خمتار الطائي( )2عن ابن أخي احلارث( )4عن احلارث
قال :دخلت املسجد ،فإذا الناس قد وقعوا يف األحاديث فأتيت عليا( )5فقلت :يا أمري املؤمنني إن الناس قد
وقعوا يف األحاديث قال :وقد فعلوها؟ قلت :نعم .قال :إين مسعت رسول اهلل  يقول :إهنا ستكون فتنة.
قلت :وما املخرج يا رسول اهلل؟ قال :كتاب اهلل عز وجل ،فيه نبأ ما كان قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم
ما بينكم ،هو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،هو
حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم .هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس فيه

()1
()3

()2
()4
()4

()5

القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1434،هـ 1284 -م) .257/14
محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل ،أبو عمارة الكويف موىل آل عكرمة بن ربعي التميمي الزيات ،مسي بالزيات ألنه كان
جيلب الزيت من العراق إىل حلوان ،وجيلب من حلوان اجلوز واجلنب إىل الكوفة ،وهو أحد القراء السبعة ،قال ابن اجلزري:
وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم .قرأ القرآن عرضا على األعمش؛ ومحران بن أعني ،وحممد بن
عبدالرمحن بن أيب ليلى ،ومنصور وأيب إسحاق وجعفر الصادق وغريهم ،وقد حدث عن طلحة بن مصرف ،وحبيب بن أيب
ثابت ،وعدي بن ثابت وغريهم وتصدر لإلقراء فقرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى ومها أجل أصحابه ،وحدث عنه
الثوري ،وشريك ومندل بن علي ،تويف محزة سنة (145هـ) البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري43/2 ،؛ وابن اجلزري:
مشس الدين أبو اخلري ،حممد بن حممد بن يوسف ،غاية النهاية يف طبقات القراء (القاهرة :مكتبة ابن تيمية) 351/1؛
والذهيب ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،حتقيق د .طيار آليت قوالج ،ط( ،1اسطنبول 1415 ،هـ-
1224م)343/1؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.172
أبو املختار الطائي .قيل امسه سعد الكويف ،جمهول ،روى عن ابن أخي احلارث األعور ،وشريح القاضي وعنه محزة الزيات.
املزي ،مرجع سابق357/24 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .571
ابن أخي احلارث األعور ،روى عنه أبو املخطار الطائي ،جمهول .ابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.734
احلارث بن عبداهلل األعور اهلمداين اخلاريف أبو زهري الكويف ،روى عن زيد بن ثابت وعبداهلل بن مسعود وعلي بن أيب طالب
وغريهم ،روى عنه أبو السفر سعيد بن حيمد اهلمداين والضحاك بن مزاحم وعامر الشعيب وغريهم ،قال الشعيب :حدثين
احلارث األعور ،وكان كذوباً ،وقال ابن حبان :وكان احلارث غاليا يف التشيع واهيا يف احلديث مات سنة (54هـ) .املزي،
مرجع سابق344/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.145
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو احلسن ،ولد قبل البعثة بعشر سنني فرىب يف حجر
النيب  ومل يفارقه وشهد معه املشاهد إال غزوة تبوك ،ملا آخى النيب  بني أصحابه قال له أنت أخي ومناقبه كثرية حىت قال اإلمام
أمحد مل ينقل ألحد من الصحابة ما نقل لعلي ،استشهد سنة (43هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة .454/4 ،
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األلسن ،وال تشبع منه العلماء ،وال خيلق عن رد ،وال تنقضي عجائبه ،وهو الذي مل تلبث اجلن إذ مسعته أن
قالوا :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ( )1من قال به صدق ،ومن عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه
هدي إىل صراط مستقيم) قال :خذها إليك يا أعور(.)3
قال :وإمنا احتاج التايل له إىل األحاديث عن قول العلماء احلكماء باحلكمة واملوعظة احلسنة،
حني ضيع منهم كتابه وطلب معانيه ،ولوال ذلك لكان كأحد العلماء الذين يقولون باحلكمة،
ويتعظون بالتقوى؛ ألن فيه معاين التعظيم ،وما ينال به اليقني ،ويستدل به على كل خلق كرمي.
قال :حدثنا خلف بن هشام البزار( )2قال :إمساعيل بن عياش( )4عن حجاج بن مروان
الكالعي( )4وعقيل بن مدرك السلمي( )5يرفعانه إىل أيب سعيد اخلدري( ،)7أن رجال أتاه ،فقال :يا
()1
()3

()2
()4

()4

()5

()7

سورة اجلن ،اآلية.1 :
جدا .سنن
قال الرتمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف احلارث مقال .قال األلباين :حديث ضعيف ً
الرتمذي ،أبواب فضائل القرآن ،باب فضل القرآن ،173/4 ،رقم احلديث  ، 3235؛ األلباين ،حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف:
1433ه)  ،ضعيف اجلامع الصغري وزيادته (دمشق :املكتب اإلسالمي) ،332/1 ،رقم احلديث 3381
سبقت ترمجته يف ص .15
إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي  ،أبوعتبة احلمصي إمام حافظ حمدث ،روى عن شرحبيل بن مسلم وحممد بن زياد وزيد بن أسلم
وسهيل بن أيب صاحل وغريهم ،وروى عنه سفيان الثوري وابن اسحاق واالعمش وعبداهلل بن املبارك .تويف (183هـ) وقيل (181هـ)
اخلطيب ،مرجع سابق185/7 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري 213/8؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .132
يف املخطوط  :عن حجاج عن مروان وهو خطأ رمبا من الناسخ ،واملقصود هو :حجاج بن مروان الكالعي يروي عن أيب
سعيد اخلدري وعنه إمساعيل بن عياش وليس باملشهور .احلسيين ،حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الدمشقي
الشافعي (املتوىف754 :هـ) ،اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف هتذيب
الكمال ،حتقيق :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،ط(،1كراتشي :جامعة الدراسات اإلسالمية) ص.88
عقيل بن مدرك السلمي ويقال اخلوالين أبو األزهر الشامي روى عن لقمان بن عامر الوصايب والوليد بن عامر وغريهم
وأرسل عن أيب عبداهلل الصناحبي روى عنه صفوان بن عمرو وإمساعيل بن عياش وبقية بن الوليد .البخاري ،مرجع سابق،
التاريخ الكبري42/7 ،؛ واملزي ،مرجع سابق.337/7 ،
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن االجبر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج أبو سعيد اخلدري ،الصحايب اجملاهد،
مفيت املدينة ،استشهد أبوه مالك يوم أحد ،وشهد أبو سعيد اخلندق ،وبيعة الرضوان ،حدث عن النيب  ،فأكثر وأطاب،
وعن أيب بكر ،وعمر ،وطائفة ،وكان أحد الفقهاء اجملتهدين ،حدث عنه :ابن عمر ،وجابر ،وأنس ،ومجاعة من أقرانه ،تويف
سنة (74هـ) الذهيب ،مصدر سابق ،السري 158/2؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.78/2 ،
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أبا سعيد ،أوصين ،فقال :سألت رسول اهلل  من قبلك ،فقال :أوصيك بتقوى اهلل عز وجل ،فإهنا
رأس كل شيء ،وعليك باجلهاد ،فإنه رهبانية( )1اإلسالم ،وعليك بذكر اهلل ،وتالوة القرآن ،فإنه
روحك يف السماء ،وذكرك يف األرض ،وعليك بالصمت إال يف حق ،فإنك تغلب الشيطان(.)3
قال وحدثنا يزيد بن هارون( ،)2قال :أخربنا محاد بن سلمة( )4عن عاصم بن هبدلة( )4عن معتب( )5عن
كعب( )7قال :عليكم بالقرآن ،فإنه فهم العقل ،ونور احلكمة ،وينابيع العلم ،وأحدث الكتب بالرمحن عز وجل(.)8
()1

()3

()2
()4

()4

()5
()7

()8

من رهبنة النصارى ،وأصلها من الرهبة :اخلوف كانوا يرتهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك مالذها والزهد فيها والعزلة عن
أهلها .ابن األثري ،املبارك بن حممد بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر( ،بريوت :املكتبة
العلمية1222 ،هـ 1272 -م)  ،383/3مادة :رهب.
رواه الطرباين وأبو يعلى ،قال اهليثمي :رواه الطرباين يف الصغري وفيه ليث بن أيب سليم وهو مدلس وقد وثق هو وبقية رجاله.
الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،الروض الداين  -املعجم الصغري( ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
 ،145/3 )1284 – 1434رقم احلديث 242؛ وأيب يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،مسند
أيب يعلى(،دمشق :دار املأمون للرتاث ،382/3 )1284 -1434 ،رقم احلديث 1333؛ واهليثمي ،نور الدين علي بن
أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد( ،بريوت :دار الفكر1413 ،هـ) .443/13
سبقت ترمجته يف ص .12
محاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة بن أيب صخرة ،ثقة فقيه ،روى عن األزرق بن قيس وإسحاق بن سويد العدوي
وغريهم ،وروى عنه روح بن أسلم وروح بن عبادة وزيد بن احلباب وزيد بن أيب الزرقاء وغريهم ،تويف سنة (157هـ) .ابن
حبان ،مرجع سابق ،الثقات315/5،؛ واملزي ،مرجع سابق342/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.178
عاصم بن هبدلة وهو بن أيب النجود األسدي موالهم الكويف ،روى عن زر بن حبيش وأيب عبدالرمحن السلمي وقرأ عليهما القراءات وأيب
وائل وأيب صاحل السمان وغريهم ،وعنه األعمش ومنصور وعطاء بن أيب رباح وغريهم ،تويف سنة (138هـ) .البخاري ،مرجع سابق،
التاريخ الكبري487/5 ،؛ وابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل243/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.384
معتب وقيل امسه مغيث يروي عن مواله جعفر الصادق قال أبو الفتح األزدي ،كذاب ،ابن حجر ،مرجع سابق ،لسان امليزان.53/5 ،
كعب بن ماتع احلمريي أبو إسحاق املعروف بكعب األحبار ،أسلم يف أيام أيب بكر وقيل يف أيام عمر روى عن النيب 
مرسال وعن عمر وصهيب وعائشة ،وعنه بن امرأته تبيع احلمريي ومعاوية وأبو هريرة وابن عباس وغريهم ،كان كثري النقل
عن أهل الكتاب ،فأهتم بالكذب ،سكن محص حىت تويف هبا سنة (23هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات222/4،؛
واملزي ،مرجع سابق182/34 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.451
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ط( ،4بريوت :دار الكتاب العريب،
 .275/4 )1434الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي ،سنن الدارمي ،ط( ،1بريوت :دار الكتاب العريب،
 )1437كتاب فضائل القرآن ،باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه 434/3 ،رقم احلديث .2237
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قال :وحدثنا يزيد بن هارون ،قال :أخربنا زياد( ،)1قال :حدثنا احلسن ،قال :ملا أحس جندب( )3بقدوم
طلحة( )2والزبري( )4وخاف القتال فخرج يريد احلجاز ،فتبعه قوم ،أو قال ناس ،فجعلوا يقولون :أوصنا ،فقال:
اقرؤوا القرآن ،فإنه نور الليل املظلم ،وضياء النهار ،فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة(.)4
قال :وحدثنا إسحاق بن عيسى( )5قال حدثنا حممد بن طلحة( )7عن معن بن عبدالرمحن( )8عن

()1
()3

()2

()4

()4

()5
()7

()8

زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري ،ثقة ،وهو زياد األعلم روى عن أنس واحلسن البصري وابن سريين وعنه بن عون واحلمادان
وسعيد بن أيب عروبة ومهام بن حيىي وغريهم .املزي ،مرجع سابق441/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .318
جندب بن عبداهلل بن سفيان البجلي مث العلقي يكىن أبا عبداهلل له صحبة ورمبا نسب إىل جده ويقال جندب بن خالد بن
سفيان روى عن النيب  وعن حذيفة وعنه األسود بن قيس وأنس بن سريين واحلسن البصري وغريهم ،قال خليفة مات
يف فتنة بن الزبري وذكره البخاري يف التاريخ فيمن تويف من الستني إىل السبعني .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري،
331/3؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.512/1 ،
طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي ،الصحايب اجلليل ،أحد العشرة املبشرين باجلنة ،وأحد اخلمسة الذي أسلموا
على يد أيب بكر وأحد الستة أصحاب الشورى ،روى عن النيب صلى اهلل عليه و سلم وعنه بنوه وقيس بن أيب حازم وأبو سلمة بن عبدالرمحن
وغريهم ،قتل سنة (25هـ) يف موقعة اجلمل .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.432/2 ،
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كالب القرشي األسدي أبو عبداهلل حواري رسول اهلل صلى
اهلل عليه و سلم ،أحد العشرة املشهود هلم باجلنة وأحد الستة أصحاب الشورى ،عن عروة كان يف الزبري ثالث ضربات
بالسيف كنت أدخل أصابعي فيها ثنتني يوم بدر وواحدة يوم الريموك وعن عائشة أهنا قالت لعروة كان أبوك من الذين
استجابوا هلل وللرسول من بعد ما أصاهبم القرح ،قتل سنة (25هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.447/3 ،
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،شعب اإلميان ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،245/4 ،)1413 ،رقم
احلديث 4242؛ ومصنف ابن أيب شيبة ،مرجع سابق ،كتاب فضائل القرآن ،باب يف التمسك بالقرآن ،134/ 5 ،رقم
احلديث .23332
سبقت ترمجته يف ص .14
حممد بن طلحة بن مصرف اليامي الكويف ،روى عن أبيه ومحيد الطويل وزبيد اليامي واألعمش وغريهم ،وعنه ابنه عبدالرمحن وعبدالرمحن بن
مهدي وإمساعيل بن عياش وأبو النضر ويزيد بن هارون ومجاعة ،قال النسائي ليس بالقوي وذكره بن حبان يف الثقات ،وقال كان خيطئ،
مات سنة (157ه) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري133/1،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.484
معن بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن مسعود اهلذيل املسعودي الكويف ،ثقة ،روى عن أبيه وعن جده بالواسطة وعن أخيه
القاسم ،وعنه الثوري ومسعر وليث بن أيب سليم وحممد بن طلحة بن مصرف وعبدالرمحن بن عبداهلل املسعودي وغريهم،
قال العجلي كان على قضاء الكوفة وكان صارما عفيفا مسلما جامعا للعلم .ابن سعد ،مرجع سابق234/5 ،؛ واملزي،
مرجع سابق222/38 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.443
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عبداهلل بن مسعود( )1قال :قال رسول اهلل  :إن كل م َؤد ٍ
ب حيب 3أن يـُؤتى أدبه ،وإن أدب اهلل
ُ
القرآن(.)3
وحدثنا خلف بن هشام ،قال :حدثنا عبد الوهاب اخلفاف( )2عن سعيد( )4عن قتادة يف قوله:
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( )4قال :القرآن( .)5قال :ومسعت الكليب( )7يقول :هي النبوة ،قال :فذكرت
ذلك لداود بن أيب هند( )8فقال :إن النبوة حلسن ،ولكنه القرآن(.)2

()1

()3
()2

()4

()4
()5
()7

()8

عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب ،اإلمام احلرب ،فقيه األمة ،كان من السابقني األولني ،ومن النجباء العاملني ،شهد
بدرا ،وهاجر اهلجرتني ،وكان يوم الريموك على النفل ،ومناقبه غزيرة ،روى علما كثريا ،حدث عنه أبو موسى ،وأبو هريرة،
وابن عباس ،وابن عمر وغريهم ،مات باملدينة ،ودفن بالبقيع سنة اثنتني وثالثني .الذهيب ،مرجع سابق ،السري 451/1؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة .322/4
مل أجده مرفوعا ،ووجدته موقوفا على ابن مسعود عند الدارمي ،كتاب فضائل القرآن ،باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه،
 ،3322/4رقم احلديث  ،2254قال احملقق االستاذ سليم أسد :إسناده صحيح إىل عبد اهلل.
عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف أبو نصر العجلي البصري ،سكن بغداد ،روى عن سليمان التيمي ومحيد الطويل وخالد احلذاء
وابن عون وغريهم ،وعنه أمحد وإسحاق وابن معني وعمرو بن زرارة وغريهم ،قال ابن معني :ليس به بأس ،مات سنة
(334هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات122/7،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .258
سعيد بن أيب عروبة وامسه مهران العدوي موىل بين عدي بن يشكر أبو النضر البصري ،روى عن قتادة والنضر بن أنس
واحلسن البصري وغريهم ،وعنه األعمش وهو من شيوخه وشعبة وعبد األعلى بن عبد األعلى وخالد بن احلارث وروح بن
عبادة وغريهم ،قال بن أيب خيثمة أثبت الناس يف قتادة سعيد بن أيب عروبة ،وقال أبو داود الطيالسي كان أحفظ أصحاب
قتادة ،مات سنة ست ومخسني ومائة .املزي ،مرجع سابق 4/11 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.322
سورة البقرة ،اآلية.352 :
الطربي ،مرجع سابق475/4 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.55/3 ،
حممد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد احلارث بن عبد العزي الكليب أبو النضر الكويف ،روى عن أخويه سفيان وسلمة
وأيب موىل أم هانئ وعامر الشعيب وغريهم ،روى عنه ابنه هشام والسفيانان ومحاد بن سلمة وابن املبارك وابن جريج وغريهم،
وكذبه األئمة ،مات سنة (145هـ) .املزي ،مرجع سابق345/34 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.472 ،
داود بن أيب هند وامسه دينار بن عذافر ويقال طهمان القشريي موالهم البصري ،ثقة ،وكان من أهل الورع والفضل .رأى أنس بن
مالك وروى عن عكرمة والشعيب وغريهم ،و عنه شعبة والثوري ومسلمة بن علقمة وابن جريج واحلمادان وحيىي القطان وغريهم ،مات
سنة (122هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري321/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.333

( )2نقل الطربي أقوال السلف يف قوله تعاىل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ ومن هذه األقوال :أن املقصود باحلكمة هو:
القرآن وهو مروي عن ابن عباس وقتادة وأبوالعالية وجماهد وغريهم ،وقيل  :احلكمة اإلصابة يف القول ،وقيل العلم بالدين،

=
[]60

قال :وحدثنا خلف بن هشام قال :حدثنا عبد الوهاب عن بشر( )1عن القاسم( )3موىل خالد
بن يزيد بن معاوية( )2قال :أخربين أبو أمامة احلمصي( ،)4أن رسول اهلل  قال :من قرأ ثلث القرآن
أعطي ثلث النبوة ،ومن قرأ ثلثيه أعطي ثلثي النبوة ،ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها(.)4

=

()1

()3

()2

()4

()4

وقيل  :الفهم ،وقيل :اخلشية ،وقيل :النبوة ،مث عقب هذه األقوال بقوله -رمحه اهلل :-مجيع األقوال اليت قاهلا القائلون الذين
ذكرنا قوهلم يف ذلك داخل فيما قلنا من ذلك ،ألن اإلصابة يف األمور إمنا تكون عن فهم هبا وعلم ومعرفة .وإذا كان ذلك
كذلك؛ كان املصيب عن فهم منه مبواضع الصواب يف أموره مفهما خاشيا هلل فقيها عاملا ،وكانت النبوة من أقسامه .ألن
األنبياء مسددون مفهمون ،وموفقون إلصابة الصواب يف بعض األمور" ،والنبوة" بعض معاين "احلكمة" فتأويل الكالم :يؤيت
اهلل إصابة الصواب يف القول والفعل من يشاء ،ومن يؤته اهلل ذلك فقد آتاه خريا كثريا .الطربي ،مرجع سابق.472/4 ،
بشر بن منري القشريى البصرى ،أخرج له ابن ماجه يف سننه ،يروي عن القاسم صاحب أيب أمامة -يأيت -ومكحول وحسني
بن ضمرية ،وعنه إبراهيم بن طهمان ومحاد بن زيد ،وداود بن أيب هند وغريهم ،وهو مرتوك متهم .تويف بعد (143هـ).
املزي ،مرجع سابق144/4 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم. 833/2 ،
القاسم بن عبدالرمحن الدمشقي ويكىن أبو عبدالرمحن وكان موىل آلل أيب سفيان ،صدوق ،صحب أبا أمامة الباهلي وروى
عنه وعن علي وابن مسعود ومتيم الداري وغريهم وقيل مل يسمع من الصحابة إال من أيب أمامة ،روى عنه علي بن يزيد
وعطية بن سليمان والعالء بن احلارث ،وكثري بن احلارث .تويف سنة (113هـ) وقيل (118هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري
124/4؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .443
خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان أبو هاشم الدمشقي روى عن أبيه ودحية الكليب وعنه الزهري ورجاء بن حيوة وعلي
بن رباح وغريهم ،قال الزبري بن بكار :كان يوصف بالعلم ويقول الشعر ،تويف سنة (84هـ) .املزي ،مرجع سابق331/8 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.121
هو أبو أمامة الباهلي ،وهو :صدي بن عجالن بن احلارث ،غلبت عليه كنيته ،صاحب رسول اهلل  ،سكن مصر مث
انتقل منها فسكن محص من الشام ،ومات هبا وكان من املكثرين يف الرواية وأكثر حديثه عند الشاميني ،روى علما كثريا،
وحدث عن عمر ،ومعاذ ،وأيب عبيدة .روى عنه خالد بن معدان ،والقاسم أبو عبدالرمحن ،وسامل بن أيب اجلعد ،وشرحبيل
بن مسلم وغريهم ،تويف سنة (85هـ) وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة222/2 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري،
.242/2
البيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان ،277/2 ،رقم احلديث  ،1828وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال :هذا
حديث ال يصح عن رسول اهلل  .قال أمحد :ترك الناس حديث بشر ،وقال مرة :حيىي بن العالء كذاب يضع احلديث
وبشر ابن منري أسوأ حاال منه .ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املوضوعات ،مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،
حتقيق :عبدالرمحن حممد عثمان ،ط( ،1املدينة املنورة :املكتبة السلفية1285 ،هـ1255 -م) .343/1

[]68

قال :وحدثنا خلف بن هشام قال :حدثنا إمساعيل بن عياش احلمصي عن احلسن قال :قال
رسول اهلل  :من أخذ ثلث القرآن وعمل به ،فقد أخذ ثلث النبوة ،ومن أخذ نصف القرآن وعمل
به ،فقد أخذ نصف النبوة ،ومن أخذ القرآن وعمل به ،فقد أخذ النبوة كلها(.)1
قال :وحدثنا عمرو بن طلحة( )3قال :حدثنا أسباط بن نصر( )2قال :حدثنا مساك( )4عن ملحان
بن املخارق التيمي( )4قال :مر عمار بن ياسر( )5علينا وحنن يف ٍ
حلقة فقمنا إليه فجلسنا حوله ،فقلنا:
حدثنا ما مسعت من رسول اهلل  فإنك صاحبه ولو فارقناك مل جند مثلك ،قال :عليكم بالقرآن؛
فإن فيه كنز األولني واآلخرين(.)7
()1

()3
()2

()4

()4

()5

()7

رواه سعيد بن منصور والبيهقي ،بأسانيد معلولة وهو فوق ذلك مرسل .ابن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة اجلوزجاين
اخلراساين (املتوىف337 :هـ) ،التفسري من سنن سعيد بن منصور ،دراسة وحتقيق :سعد بن عبداهلل احلميد ،ط( ،1الرياض:
دار الصميعي1417 ،هـ1227 -م)352/3 ،؛ والبيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان 175/4 ،رقم احلديث .3241
عمرو بن محاد بن طلحة القناد ،سبقت ترمجته يف ص .14
أسباط بن نصر اهلمداين أبو يوسف ،روى عن مساك بن حرب وإمساعيل السدي ومنصور بن املعتمر وغريهم ،وعنه :أمحد
بن املفضل احلفري الكويف وعمرو بن محاد وغريهم ،ضعفه أمحد وأيب نعيم والنسائي .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ
الكبري42/3،؛ واملزي ،مرجع سابق247/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.28
مساك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري  ،أبو املغرية الكوىف  ،صدوق ،روى عن النعمان بن
بشري وجابر بن مسرة وأنس بن مالك وعريهم ،وروى عنه أسباط وحجاج بن أرطأة ومحاد بن سلمة وغريهم .تويف سنة
(132هـ) ،والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم483/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.344
ثروان بن ملحان التيمي الكويف ،يف امسه ونسبه خالف يقال ثروان بن ملحان وقلبه شعبة فقال :ملحان بن ثروان التيمى،
وقد أورد البخاري اسناد احملاسيب هذا وفيه :ملحان بن املخارق ،روى عن عمار بن ياسر روى عنه مساك بن حرب ،قال بن
املديين :ال نعلم أحدا حدث عن ثروان غري مساك انتهى وذكره بن حبان يف الثقات ،وقال العجلي كويف تابعي ثقة.
البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري183/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،لسان امليزان83/3 ،؛ ابن ناصر الدين ،حممد
بن عبداهلل بن حممد القيسي الدمشقي (املتوىف843 :هـ) توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم،
حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1222 ،م) 24/3
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذمي ،اإلمام الكبري أبو اليقظان العنسي املكي موىل بين خمزوم،
أحد السابقني األولني هو وأبوه وكانوا ممن يعذب يف اهلل فكان النيب ﷺ مير عليهم فيقول صربا آل ياسر موعدكم اجلنة ،له
عدة أحاديث ،روى عنه علي ،وابن عباس ،وأبو موسى األشعري ،وأبو أمامة الباهلي ،وجابر بن عبداهلل وغريهم ،قتل يف
صفني سنة (27هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري435/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.474/4 ،
مل أقف على ختريج الرواية.

[]62

قال :حدثنا يزيد بن هارون قال :أخربنا شعبة( ،)1عن أيب إسحاق( ،)3عن عمرو بن مرة( ،)2عن

عبد اهلل( ،)4قال :من أحب العلم فليثور( )4القرآن ،فإن فيه علم األولني واآلخرين(.)5

قال :وحدثنا حجني بن املثىن( )7قال :حدثنا إسرائيل( ،)8عن أيب إسحق ،عن عمرو ،عن عبد
اهلل :أنه كان يقرأ القرآن فيمر باآلية ،فيقول للرجل خذها ،فواهلل هلي خري مما على األرض من شيء،
فريى الرجل إمنا يعين تلك اآلية ،حىت يفعله بالقوم كلهم ،مث قال :جعل اهلل جل وعز قارئ القرآن
مع السفرة(.)2
()1

()3

()2

()4
()4
()5

()7
()8

()2

شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدي ،موىل بين عتيك ،وهو إمام ،ثقة ،ثبت ،أمري املؤمنني يف احلديث ،روى عن أبان
بن تغلب وإبراهيم بن عامر وإبراهيم بن حممد وغريهم ،وعنه أيوب واألعمش وسعد بن إبراهيم وحممد بن إسحاق وغريهم،
البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري344/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.355
عمرو بن عبداهلل بن أىب شعرية اهلمداين أبو إسحاق السبيعي ،ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة ،روى عن على بن
أىب طالب  ورأى املغرية بن شعبة  وأسامة بن زيد  وغريهم ،مات سنة (142ه) ابن أيب حامت ،مرجع سابق،
اجلرح والتعديل342/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.432
عمرو بن مرة بن عبداهلل بن طارق بن احلارث بن سلمة املرادي اجلملي ،أبو عبداهلل الكويف األعمى روى عن إبراهيم
النخعي واحلسن بن مسلم وخيثمة بن عبدالرمحن اجلعفي وغريهم ،روى عنه ابنه عبداهلل وأبو إسحاق السبيعي وهو أكرب منه
واألعمش ومنصور وزيد بن أيب أنيسة ومسعر والعالء بن املسيب وغريهم ،قال بن معني ثقة وقال أبو حامت صدوق ثقة،
مات سنة  .18ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل347/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.435
عبداهلل بن مسعود .
املقصود إمعان النظر فيه لفهمه وتدبره قال ابن األثري  :أي :لينقرعنهويفكرفيمعانيهوتفسيرهوقراءته.ابناألثير،مرجع
سابق 332/1 ،مادة ثور.
الطرباين ،مرجع سابق ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،ط( ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية) 125/2 ،
رقم احلديث  .8555وبنحوه يف مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،باب يف التمسك بالقرآن ،135/5 ،رقم
احلديث 23318؛ واهليثمي ،مرجع سابق ،154/7 ،وقال :رواه الطرباين بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.
سبقت ترمجته يف ص .13
إسرائيل بن يونس بن أىب إسحاق السبيعي اهلمداين أبو يوسف ،روى عن جده أىب إسحاق ومساك وجمزأة بن زاهر ،روى عنه وكيع
وأبو نعيم وقبيصة وأبو غسان ،قال أمحد بن حنبل :إسرائيل كان شيخا ثقة وكان يعجب من حفظه ،وقال أبو عيسى الرتمذي
إسرائيل ثبت يف أيب إسحاق .ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل223/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.134 ،
احلديث دون قوله( :جعل اهلل جل وعز قارئ القرآن مع السفرة) .يف مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،باب
فيمن تعلم القرآن وعلمه ،122/5 ،رقم احلديث. 23375

[]63

() 1

قال :حدثنا أبو النضر  .قال :حدثنا شعبة ،عن قتادة ،قال :مسعت زرارة بن أوىف
حيدث عن سعد بن هشام األنصاري( ،)3عن عائشة( ،)2عن النيب  ،قال :الذي يقرأ القرآن
وهو له حافظ ،مع السفرة ،الكرام ،الربرة .ومثل الذي يقرؤه وليس حبافظ له وهو يتعاهده،
فله أج ران(.)4
قال :مث جعل تبارك وتعاىل قارئه يف أعال درجات اجلنات ،ومن قرأ منه شيئا ارتقى يف درج
اجلنات على عدد ما أخذ من آياته.
قال :حدثنا أبونعيم( )4قال :حدثنا سفيان( ،)5عن عاصم( ،)7عن زر( )8عن عبداهلل بن عمرو( ،)2عن

()1

()3

()2

()4
()4
()5
()7
()8

()2

زرارة بن أوىف العامري احلرشي ،قاضى البصرة ،روى عن أىب هريرة وابن عباس وأىب بن مالك .روى عنه :قتادة وأيوب وهبز
بن حكيم وعلى بن زيد بن جدعان ،قال النسائي :ثقة .وذكره بن حبان يف الثقات ،وقال :كان من العباد ،وقال بن سعد
مات فجأة سنة (22هـ) .البخاري ،التاريخ الكبري .428/2،ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل532/2 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.314
سعد بن هشام بن عامر األنصاري املدين بن عم أنس روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وأيب هريرة ومسرة بن جندب وأنس وغريهم،
وعنه محيد بن هالل وزرارة بن أيب أوىف ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي واحلسن البصري ،قال النسائي :ثقة .استشهد باهلند بعد
(81هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري55/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،ص.232
عائشة بنت الصديق خليفة رسول اهلل  ، أم املؤمنني ،زوجة النيب  ،أفقه نساء األمة على اإلطالق ،هاجر بعائشة
أبواها ،تزوجها نيب اهلل قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية بنت خويلد ،وذلك قبل اهلجرة ببضعة عشر شهرا ،وقيل:
بعامني .روت عنه  علما كثريا .الذهيب ،مرجع سابق ،السري ،124/3 ،وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.321/8 ،
صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،تفسري سورة عبس 155/5 ،رقم احلديث .4227
الفضل بن دكني.
هو الثوري.
بن هبدلة الكويف القارئ.
زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بالل ،كان ثقة عاملا بالقرآن قارئا فاضال ،وروى عن عمر وعثمانوعلي وأيب ذر وابن
مسعود وغريهم ،وعنه إبراهيم النخعي وعاصم بن هبدلة واملنهال بن عمرو والشعيب وغريهم ،مات سنة (81هـ) .املزي،
مرجع سابق224/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.314
عبداهلل بن عمرو بن العاص بن وائل الصحايب اجلليل ،االمام احلرب العابد ،أسلم قبل أبيه ،وله مناقب وفضائل ومقام راسخ
يف العلم والعمل ،محل عن النيب  علما مجا ،تويف سنة (52هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري72/2 ،؛ وابن حجر،
اإلصابة.123/4 ،
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النيب  قال :منزلتك عند آخر آية تقرأُها(.)1

قال وحدثنا أبو النضر قال :حدثنا أبو خيثمة( )3قال :حدثنا موسى الفراء( ،)2عن معفس( )4عن

عمران بن حطان( ،)4قال :سألت أم الدرداء( )5فقلت :حدثينا عن فضل القرآن فقالت :إن درج
اجلنة على عدد آي القرآن( ،)7وإنه يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارقه(.)8

()1

()3

()2

()4
()4

()5

()7
()8

مسند اإلمام أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن عمرو بن العاص 434/11 ،رقم احلديث 5722؛ قال
الرتمذي :حديث حسن صحيح؛ وسنن الرتمذي ،أبواب فضائل القرآن ،باب فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من األجر،
 ،177/4رقم احلديث 3214؛ وصححه الشيخ األلباين ،مرجع سابق ،السلسلة الصحيحة.381/4 ،
زهري بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهري بن خيثمة بن أيب محران ،سكن اجلزيرة روى عن أيب إسحاق السبيعي
وسليمان التيمي وعاصم األحول واألسود بن قيس وغريهم ،وعنه بن مهدي والقطان وأبو داود الطيالسي وأبو النضر هاشم
بن القاسم وحيىي بن آدم وغريهم ،كان ثقة ثبتا مأمونا كثري احلديث ،تويف سنة (172هـ) .ابن سعد ،مرجع سابق،
275/5؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.318
موسى بن قيس احلضرمي أبو حممد الفراء الكويف ،روى عن حجر بن عنبس وسلمة بن كهيل وعطية وحممد بن عجالن
ومسلم البطني وغريهم ،وعنه وكيع وأبو معاوية وحيىي بن آدم وعدة ،قال حيىي بن معني ثقة وقال أبو حامت ال بأس به.
املزي ،مرجع سابق124/32،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.442
يف املخطوط  :معنس وهو خطأ وصوابه املثبت وهو :معفس بن عمران بن حطان بن ظبيان  ،حدث عن أم الدرداء وعن
أبيه وروى عنه موسى الفراء وغريه .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري54/8 ،؛ ابن عساكر ،مرجع سابق.244/42 ،
عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن احلارث ،روى عن أيب موسى األشعري وابن عباس وابن عمر ومجاعة
وعنه حيىي بن أيب كثري وقتادة وحمارب بن دثار وغريهم قال العجلي بصري تابعي ثقة ،تويف سنة (84هـ) .البخاري ،مرجع
سابق ،التاريخ الكبري412/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.432
أم الدرداء :هجيمة بنت حيي األوصابية ،امرأة أىب الدرداء ،كانت تقيم ستة أشهر ببيت املقدس وستة أشهر بدمشق،
روت عن زوجها وسلمان الفارسي وفضالة بن عبيد وأيب هريرة وكعب بن عاصم وعائشة ،وروى عنها جبري بن نفري وهو
أكرب منها وابن أخيها مهدي بن عبدالرمحن وموالها أبو عمران األنصاري وسامل بن أيب اجلعد وزيد بن أسلم وغريهم ،ماتت
بعد سنة (81هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات417/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.745
روت هذا اللفظ أم الدرداء عن عائشة رضي اهلل عنهما يف مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل من قرأ
القرآن 133/5 ،رقم احلديث.32243
ورد هذا اللفظ عند ابن أيب شيبة وعند الرتمذي اقرأ وارق .كما سبق خترجيه يف الرواية السابقة ،مصنف ابن أيب شيبة،
كتاب فضائل القرآن ،باب فضل من قرأ القرآن ،121/5 ،رقم احلديث .32243
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قال :وحدثنا يزيد بن هارون ،قال :أخربنا إمساعيل بن أيب خالد( ،)1عن أيب( ،)3قال :حدثت أن
ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة :رجل وعى كتاب اهلل جل وعز؛ فأم به قوما وهم به راضون،
ورجل يؤذن بالصلوات يف كل يوم مخس مرات يف الليل والنهار يبتغي بذلك وجه اهلل عز وجل والدار
اآلخرة ،وعبد مملوك ،مل يشغله رق الدنيا عن عبادة ربه (.)2
قال :وحدثنا احلسن بن حممد( )4قال :حدثنا شيبان ،عن قتادة يف

ﮧ ﮊ()4قال:إيوهللا،مبينبركتهورشده (.)5

قوله :ﮋ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ

وقوله :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ( )7قال( :)8إن املؤمن ليشكر

نعمة اهلل عليه وعلى غريه .قال :وذُكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول :يا رب شاكر نعمة غريه(.)2
قال :وحدثنا احلسن بن حممد ،قال حدثنا سيار( ،)13عن قتادة يف قوله:

ﮋ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

( )1إمساعيل بن أيب خالد البجلي أبو عبداهلل الكويف ،رأى أنس بن مالك وسلمة بن األكوع وروى عن إمساعيل بن عبدالرمحن
السدي وعدة ،وروى عنه إبراهيم بن محيد الرؤاسي وجرير بن عبد احلميد وجعفر بن عون وحفص بن غياث وغريهم ،تويف
سنة (145هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري241/1،؛ املزي ،مرجع سابق52/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.137
( )3أيب بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ،سيد القراء ،شهد العقبة ،وبدرا ،ومجع
القرآن يف حياة النيب ،وحفظ عنه علما مباركا ،وكان رأسا يف العلم والعمل ،وكان ربعة أبيض اللحية ال يغري شيبه ،حدث
عنه بنوه حممد ،والطفيل ،و عبداهلل ،وأنس بن مالك ،وابن عباس وغريهم ،مات يف سنة اثنتني وعشرين باملدينة .الذهيب،
مرجع سابق ،السري282/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.37/1 ،
( )2رواه عبدالرزاق عن ابن أيب خالد مرسال ،كتاب الصالة ،باب اإلمامة  488/1 ،رقم احلديث 1875؛ والطرباين من
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا ،مرجع سابق ،املعجم الكبري .422/13 ،وضعفه األلباين ،ضعيف جامع،
 ،281/1رقم احلديث.3478
( )4سبق ترمجته يف ص.14
( )5سورة يوسف ،اآلية.1:
( )5الطربي ،مرجع سابق.412/12 ،
( )7سورة يوسف ،اآلية.28 :
( )8قتادة.
( )2السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.422/4 ،
( )13هكذا يف املخطوط  ،وليس فيمن روى عنه احلسن بن حممد رجل يقال له :سيار ،وال هو من رواة قتادة ،وأرجح أنه سفيان

=
[]66

ﯰ ﯱﮊ( )1إىل قوله :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ :قال :القرآن مصدق الكتب اليت قبله،
ويشهد عليها قوله :ﮋﯼﯽﯾﮊ ،قال :فصل اهلل حالله وحرامه ،وطاعته ومعصيته(.)3
قال :وحدثنا أبو النضر قال :حدثنا شعبة ،عن عطاء بن السائب( ،)2عن األحوص( )4قال:
كان عبد اهلل( )4يقول :تعلموا القرآن ،واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات .أما إين ال أقول امل
حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف(.)5
قال :وحدثنا حممد بن جعفر( )7قال :حدثنا ورقاء( ،)8عن أيب جنيح( ،)2عن جماهد قوله
=
()1
()3
()2

()4

()4
()5

()7
()8

()2

الثوري فقد وجدت يف مرويات التفسري البن أيب حامت عن سفيان الثوري عن قتادة ،وسفيان يروي عن احلسن بن حممد
مصحف عنه .
فالراجح أنه ّ

سورة يوسف ،اآلية.111 :
الطربي ،مرجع سابق214/15 ،؛ السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.428/4 ،
عطاء بن السائب بن مالك ،صدوق ،روى عن أبيه وأنس وعبداهلل بن أيب أوىف وسعيد بن جبري ،وعنه إمساعيل بن أيب خالد وهو من أقرانه
وسليمان التيمي واألعمش وابن جريج وشعبة وغريهم ،قال العجلي كان شيخا ثقة قدميا ،قال ابن سعد وغريه مات سنة (127ه) أو
حنوها .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات341/7 ،؛ واملزي ،مرجع سابق85/33 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.221
عوف بن مالك بن نضلة اجلشمي أبو األحوص الكويف من بين جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن روى عن أبيه وله صحبة وعن علي
وقيل إنه مل يسمع منه وابن مسعود وأيب موسى األشعري وأيب هريرة وغريهم ،يروي عنه بن أخيه أبو الزعراء اجلشمي وأبو إسحاق السبيعي
ومالك بن احلارث السلمي وعبداهلل بن مرة وغريهم ،قال ابن معني ثقة ،قتلته اخلوارج يف أيام احلجاج بن يوسف .ابن حبان ،مرجع سابق،
الثقات374/4،؛ واملزي ،مرجع سابق444/33 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.422
ابن مسعود.
ابن منصور ،مرجع سابق ،24/1 ،مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،باب ثواب من قرأ حروف القرآن،
 118/5رقم احلديث 32224؛ والطرباين ،مرجع سابق ،املعجم الكبري.123/2 ،
احلاكم ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني (بريوت :دار الكتب العلمية)1223 ،
 744/1رقم احلديث  3383وقال :صحيح اإلسناد و مل خيرجاه.
سبقت ترمجته يف ص .12
ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ويقال الشيباين أبو بشر الكويف نزيل املدائن ويقال أصله من خوارزم ،صدوق ،مسع
عمرو بن دينار وابن أيب جنيح روى عنه شعبة وشبابة وحممد بن يوسف وأبو نعيم ،قال أمحد :ثقة صاحب سنة .البخاري،
مرجع سابق ،التاريخ الكبري188/8 ،؛ واملزي ،مرجع سابق422/23 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.483
عبداهلل بن أيب جنيح يسار املكي ،أبو جنيح الثقفي موىل األخنس بن شريق املكي روى عن معاوية وأيب هريرة وأيب سعيد
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ﮋﭕ ﭖﮊ( )1قال :القرآن(.)3
قال :وحدثنا عثمان بن حممد( )2قال :حدثنا عقيل بن جبري( )4عن هالل بن يساف( ،)4عن
فروة بن نوفل( )5قال :حدثنا خباب ابن األرت( - )7وخرجت معه من املسجد – فقال يل:
إن استطعت أن تقرب إىل اهلل عز وجل ،فإنك ال تقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه(.)8
=
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()5
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وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمري وغريهم ،قال وكيع ثقة وقال امليموين عن أمحد بن أيب جنيح ثقة وكان أبوه من خيار
عباد اهلل تعاىل وقال عثمان الدارمي عن بن معني ثقة ،مات سنة (132هـ) .املزي ،مرجع سابق328/23 ،؛ والذهيب،
مرجع سابق ،السري134/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،تقريب ،ص.235
سورة النبأ ،اآلية.3 :
الطربي ،مرجع سابق142/34 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق.223/8 ،
سبقت ترمجته يف ص.15
مصحف واملقصود :منصور بن املعتمر ،هكذا هو جمموعة من احملدثني ومل أجده إال من رواية منصور عن
مل أجده وأظنه ّ
هالل كما يف ختريج احلديث .منصور بن املعتمر هو أبو عتاب السلمي ،الكويف ،أحد األعالم .يروي عن :ربعي بن
حراش ،وإبراهيم النخعي ،وخيثمة بن عبدالرمحن ،وهالل بن يساف ،وعنه حصني بن عبدالرمحن وأيوب السختياين
وسليمان األعمش وشعبة وسفيان الثوري وغريهم كثري .الذهيب ،مرجع سابق ،السري433/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ص.447
هالل بن يساف األشجعي أبو احلسن روى عن على بن أىب طالب واحلسن بن على وأىب مسعود األنصاري وسلمة بن
قيس األشجعي ،روى عنه منصور بن املعتمر وعمرو بن مرة وحصني بن عبدالرمحن ،عن حيىي بن معني انه قال هالل بن
يساف ثقة .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل  .73/2ابن سعد ،مرجع سابق327/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب،ص.475
فروة بن نوفل األشجعي الكويف روى عن النيب  مرسال وعن أبيه وعلي بن أيب طالب وجبلة بن حارثة وعائشة ،وروى عنه
هالل بن يساف ونصر بن عاصم ،وأبو إسحاق السبيعي .ذكره بن حبان يف ثقات التابعني وقال :قد قيل إن له صحبة
والصواب أن الصحبة ألبيه .الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم .874/3 ،املزي،مرجع سابق322/8 ،؛ وابن حجر،
مرجع سابق ،اإلصابة.232/4 ،
بدرا واملشاهد،
خباب بن األرت بن جندلة بن سعد ،من متيم ،من جنباء السابقني املستضعفني ،له عدة أحاديث ،شهد ً
مات بالكوفة سنة (27هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري232/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.348/3 ،
أبوعبيد ،مرجع سابق ،فضائل القرآن ،كتاب فضل القرآن ومعامله وأدبه ،باب فضل احلض على القرآن واإليصاء به وإيثاره
على ما سواه ،ص .77مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،باب من قال القرآن خملوق .124/5 ،رقم احلديث
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قال :وفضل اهلل جل وعز أهل التالوة للقرآن بتالوته ،وأخرب أهنم يقومون بأمره ،فقال:
ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﮊ( )1خيرب أن جتارهتم يف اآلخرة الراحبة وأهنا ال تكسد عنده حىت يوفيهم أجورهم من اجلنة.
قال :حدثنا حيىي بن أيب بكري( )3قال :حدثنا شعبة عن يزيد الرشك( )2قال :قال مطرف بن
الشخري( :)4هذه آية القرآن:

ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ إىل قوله :ﮋﰂ ﰃﮊ(.)4
()8
قال :وحدثنا هاشم بن القاسم( )5قال :حدثنا شعبة ،عن علقمة بن مرثد( )7قال :مسعت سعد بن عبيدة
=
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 ،23328احلاكم ،مرجع سابق ،املستدرك 472/3 ،رقم احلديث  ،2543وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه؛ البيهقي،
مرجع سابق ،شعب اإلميان ،224/2 ،رقم احلديث .1852
سورة فاطر ،اآلية.32 :
يف املخطوط بن بكري .والصواب املثبت وهو :حيىي بن أيب بكري سبقت ترمجته يف ص. 13
يزيد بن أيب يزيد الضبعي البصري الذراع أبو األزهر لقب بالرشك بكسر الراء مشددة وسكون الشني قيل يف معناه :القاسم
بالفارسية ،وقيل :الغيور ،وقيل :كثري اللحية ،ثقة عابد ،روى عن عبداهلل بن أنس وخالد بن األثبج ،ومعاذة العدوية
وغريهم ،وعنه أبان بن يزيد وابن عليه ومحاد بن زيد وشعبة وسواهم  ،مات سنة (138هـ) وقيل (123هـ) .ابن حبان،
مرجع سابق ،الثقات424/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.535
مطرف بن عبداهلل بن الشخري احلرشي العامري أبو عبداهلل البصري روى عن أبيه وعثمان وعلي وأيب ذر وعمار بن ياسر
وعياض بن محار وعبداهلل بن مغفل وعثمان بن أيب العاص وعمران بن حصني وعائشة وغريهم ،وعنه أخوه أبو العالء يزيد
وابن أخيه اآلخر عبداهلل بن هانئ بن عبداهلل بن الشخري وغريهم ،وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب ،مات سنة (24هـ).
البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري225/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.424
سورة فاطر :اآلية .23 :الطربي ،مرجع سابق452/33 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق.32/7 ،
يف املخطوط القاسم بن القاسم وصوابه املثبت وهو :أبو النضر هاشم بن القاسم ،سبقت ترمجته يف ص.12
علقمة بن مرثد احلضرمي أبواحلارث الكويف ،ثقة ،روى عن سعد بن عبيدة وزر بن حبيش وطارق بن شهاب واملستورد بن
األحنف وسليمان بن بريدة ورزين بن سليمان ،روى عنه شعبة والثوري ومسعر واملسعودي وإدريس بن يزيد األودي واحلكم
بن ظهري وغريهم ،تويف يف آخر والية خالد القسري على العراق .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل435/5 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .227
سعد بن عبيدة السلمي أبوضمرة الكويف ،ثقة ،روى عن املغرية بن شعبة وابن عمر والرباء بن عازب وحبان بن عطية

=
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عن أيب عبدالرمحن السلمي( )1عن عثمان بن عفان( ،)3عن النيب  قال :خريكم من تعلم القرآن
وعلمه ،قال أبو عبدالرمحن :فذاك الذي أقعدين مقعدي هذا(.)2
قال :وحدثين أبو بكر بن أيب شيبة( )4قال :حدثنا عبدة بن سليمان( )4عن األعمش( )5قال،
قال عبد اهلل :من قرأ القرآن فهو غىن(.)7
قال :وحدثنا أبو النضر قال :حدثنا اهليثم بن مجاز( ،)8عن حيىي بن أيب كثري( ،)1عن أيب سلمة
=

واملستورد بن األحنف وأيب عبدالرمحن السلمي ،وعنه األعمش ومنصور وفطر بن خليفة وحصني وأبوحصني واحلكم بن
عتيبة وزبيد اليامي وعمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد وأبومالك األشجعي ومجاعة قال بن معني والنسائي :ثقة وقال أبو حامت:
كان يرى رأي اخلوارج مث تركه يكتب حديثه .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري53/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.323

( )1عبداهلل بن حبيب بن ربيعة أبو عبدالرمحن السلمي الكويف القاري ،إمام ثقة وألبيه صحبة ،روى عن عمر وعثمان وعلي
وابن مسعود ،وعنه إبراهيم النخعي وعلقمة بن مرثد وسعد بن عبيدة وسعيد بن جبري وغريهم ،وأخذ القراءة عن عثمان
وعلي وزيد وأيب وابن مسعود وأخذ عنه عاصم ابن أيب النجود وحييالوثاب وعطاء بن السائب ،مات سنة  .73ابن سعد،
مرجع سابق ،الطبقات الكربى173/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.322
( )3عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي أمري املؤمنني ،زوج النيب  ابنته رقية من عثمان
وماتت عنده يف أيام بدر فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين ،قتل سنة (24هـ) .الذهيب ،مرجع
سابق ،تاريخ اإلسالم347/3 ،؛ وابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة.445/4 ،
( )2صحيح البخاري ،كتاب فضائل الفرآن ،باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه ،1212/4 ،رقم احلديث .4722
( )4سبقت ترمجته يف ص .15
( )4يف املخطوط عبدة بن سطان والصواب املثبت .وهو :عبدة بن سليمان الكاليب أبو حممد الكويف يقال امسه عبدالرمحن بن سليمان بن
حاجب روى عن إمساعيل بن أيب خالد وحيىي بن سعيد األنصاري وعاصم األحول وعبيد اهلل بن عمر وغريهم ،وثقه العلماء ،مات سنة
(187هـ) .ابن سعد ،مرجع سابق ،الطبقات الكربى223/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.252
( )5سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم أبو حممد الكويف األعمش ،أحد األعالم احلفاظ والقراء ،ولد بالكوفة ،رأى أنس بن مالك
وأبا بكرة الثقفي وأخذ له بالركاب وروى عن أبان بن أيب عياش وإبراهيم التيمي وغريهم ،قال البخاري :له حنو ألف وثالث مائة حديث،
مات سنة (148ه) .املزي ،مرجع سابق23/13 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.344
( )7مل أقف عليه من طريق عبداهلل بن مسعود ،وهو من رواية سعيد بن منصور بسند مرسل عن احلسن البصري مرفوعا ،وقد ضعفه
األلباين ،ورواه الطرباين والبيهقي وأبو يعلى كلهم عن أنس بن مالك  .الطرباين ،مرجع سابق ،املعجم الكبري ،344/1 ،رقم احلديث
728؛ البيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان ،432/3 ،رقم احلديث 3514؛ وأيب يعلى ،مرجع سابق ،142/4 ،رقم احلديث
3772؛ األلباين ،مرجع سابق ،السلسلة الضعيفة ،1322/12 ،رقم احلديث .5453
( )8اهليثم بن مجاز احلنفي البكاء بصري معروف عن حيىي بن أيب كثري وثابت البناين وعنه شجاع بن أيب نصر وآدم بن أيب

=
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بن عبد الرمحن( )3قال :قال رسول اهلل  :أعبد الناس أكثرهم تالوة للقرآن ،وإن أفضل العبادة الدعاء(.)2
قال أبو النضر عن شعبة ،عن سليمان التيمي( ،)4قال مسعت أبا عثمان( ،)4قال :قال
سلمان( :)5لو أن رجال بات يتلو كتاب اهلل ،وبات آخر يعطي القيان البيض( ،)7لرأيت الذي بات
يتلو أعالمها أجرا(.)8
قال وحدثنا أبو النضر قال ،حدثنا صاحل املري( ،)2عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،قال :قام رجل
=
()1
()3

()2
()4

()4

()5
()7

إياس ومجاعة قال حيىي بن معني كان قاضيا بالبصرة ضعيف وقال مرة ليس بذاك وقال أمحد ترك حديثه وقال النسائي
مرتوك احلديث .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري315/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،لسان امليزان.334/5 ،
حيىي بن أىب كثري اليمامي كنيته أبو نصر من أهل البصرة سكن اليمامة ،ثقة ،روى عن أنس وأيب سلمة بن عبدالرمحن بن
عوف وهالل بن أيب ميمونة وحممد بن إبراهيم وغريهم ،روى عنه ابنه عبداهلل وأيوب السختياين وحيىي بن سعيد األنصاري،
مات سنة (123هـ) .البخاري ،التاريخ الكبري231/8،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،ص.425
أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف املدين ،قيل امسه عبداهلل وقيل إمساعيل ،ثقة ،أحد فقهاء املدينة السبعة ،روى عن أبيه وعثمان بن عفان
وطلحة وغريهم ،وعنه ابنه عمر وأوالد أخوته سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن وعبد اجمليد بن سهيل بن عبدالرمحن وزرارة بن مصعب بن
عبدالرمحن وغريهم ،مات سنة (24هـ)  .املزي ،مرجع سابق273/22 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.544
حديث ضعيف عزاه األلباين للديلمي ،األلباين ،مصدر سابق ،السلسلة الضعيفة 227/5 ،رقم احلديث .3814
سليمان بن طرخان التيمي أبو املعتمر البصري ،ومل يكن من بين تيم وإمنا نزل فيهم ،ثقة ،روى عن أنسبن مالك وطاووس
وأيب إسحاق السبيعي ،وعنه ابنه معتمر وشعبة والسفيانان تويف (142هـ) ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل،
134/4؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.343
هو ربيعة بن أيب عبدالرمحن فروخ القرشي التيمي ،املعروف بربيعة الرأي ،ثقة ،روى عن عطاء والقاسم بن أيب بكر الصديق
عبدالرمحن بن أيب ليلى وغريهم ،وعنه السفيانان وسعيد بن أيب هالل ومحاد بن سلمة ،تويف(122هـ) وقيل (143هـ).
الذهيب ،مرجع سابق444/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.337
يف املخطوط "سليمان" والصواب هو :سلمان الفارسي ،أبوعبداهلل ،أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان .تويف سنة (25ه)
ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.118/2 ،
ص ّحف ،والرواية املشهورة "وبات
يف املخطوط "وبات آخر حيمل على القباب البيض" ومل أجده بذا اللفظ والراجح أنه ُم َ
آخر يعطي القيان البيض" والقيان البيض :اإلماءوالعبيد والمقصوديعطيهممنالصدقات .ابناألثير،مرجعسابق،835/4،
مادةقين.

( )8ابن أيب شيبة ،مرجع سابق.173/7 ،
( )2صاحل بن بشري بن وادع أبو بشر املري البصري القارئ روى عن احلسن وابن سريين وقتادة وعنه سيار بن حامت ويونس بن
حممد واهليثم بن الربيع .مات سنة (173هـ) .املزي ،مرجع سابق15/12 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،

=
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إىل النيب  ،قال :يا رسول اهلل ،أي العمل أحب إىل اهلل عز وجل؟ قال :احلال املرحتل( )1قال:
صاحب القرآن أن يضرب من أوله إىل آخره ،ومن آخره إىل أوله كلما حل ارحتل(.)3
قال :مث أكد احلجة على من تال كتابه وحفظه ،وألزمهم من الفروض ما مل يلزم غريهم ،فقال:
ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(.)2
فأخرب جل وعز ،أن كل من أتاه اهلل الكتاب واحلكمة من النبيني ،أنه أمره أن يبلغ قوله.
إن اهلل جل وعز ،أمرهم أن يكونوا حكماء علماء فقهاء مبا علموا من الكتاب ومبا كانوا يدرسون.
وقال عز من قائل:

ﮋﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ فأوجب عليهم احلكم مبا
استحفظوا من كتاب اهلل وشهدوا أنه احلق ،مث أوجب عليهم أن ال خيشوا عباده يف القيام به فيهم
فقال :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ مث قال :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭﮊ( ،)4قد صدقتم يب وبكتايب.
قلت :قد علمت أن في فهمه النجاة ،وفي اإلغفال عنه الهلكة .فلو ذاب أهل السموات،

وأهل األرض حين يسمعون كالم اهلل عز وجل ،أو ماتوا خمودا( )5أجمعون لكان ذلك حق لهم
=
()1

()3

()2
()4
()4

ص.371
قال ابن األثري يف احلال املرحتل :الذي خيتم القرآن بتالوته ،مث يفتتح التالوة من أوله ،شبهه باملسافر يبلغ املنزل فيحل فيه ،مث
يفتتح سريه ...وقيل :أراد باحلال املرحتل الغازي الذي ال يقفل عن غزو إال عقبه بآخر .ابن األثري ،مرجع سابق ،النهاية،
 ،423/1مادة :حلل؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،غريب احلديث.328/1 ،
يف رواية الرتمذي وصل السند عن زرارة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وفيه زيادة قوله :قال :وما احلال املرحتل؟ قال:
الذي يضرب من أول القرآن إىل آخره كلما حل ارحتل .سنن الرتمذي ،أبواب القراءات ،باب أنزل القرآن على سبعة
أحرف ،127/4 ،رقم احلديث  ،3248وقال أبو عيسى :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا
الوجه وإسناده ليس بالقوي .األلباين ،مرجع سابق ،السلسلة الضعيفة  ،214/4رقم احلديث .1824
سورة آل عمران ،اآلية.72 :
سورة املائدة ،اآلية.44 :
مخودا :من اخلمود ،وهو السكوت ،وقوم خامدون ال تسمع هلم حساً من ذلك ،ابن فارس ،مرجع سابق ،معجم مقاييس
ً
اللغة .314/3 ،وابن منظور ،مرجع سابق ،لسان العرب ،154/2 ،مادة (مخد).
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ولما كان ذلك كثيرا إذا تكلم اهلل عز وجل به تكليما من نفسه من فوق عرشه ،من فوق سبع
سمواته .فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به .لم يكن عندك شيء أرفع وال أشرف ،وال
تعظيما وحبًا له
أنفع وال ألذ وال أحلى من استماع كالم اهلل جل وعز ،وفهم معاني قوله؛
ً

وإجالال ،إذ كان تعالى قائله ،فحب القول على قدر حب قائله.
وكذلك جنده يف فطرنا فيما بيننا وبني اخللق .حنب قول األخ والقرابة والعامل والشريف على قدر
حمبتنا له ،وجنل قوله ونعظم ونردد ذكره ونتفهم معانيه ،على قدر حبنا له وإجاللنا له.
فكالم العامل عندنا أحلى وألذ وأرفع وأجل من كالم اجلاهل .وكالم الشريف من كالم الوضيع .وكالم من
أحسن إلينا كمن ال إحسان له إلينا ،وكالم الناصح املتحنن( )1من كالم من ال ينصحنا وال يتحنن علينا ،حىت إن
كالم الوالدة جند له من اللذة واحلالوة ما ال جند من كالم غريها ملعرفتنا برمحتها ،ونصحها وحتننها علينا.
قدرا وال أشرف ،بل ال شرف وال قدر ملن مل جيعل اهلل
فال أحد أعظم من اهلل عز وجل عندنا ً
عز وجل له الشرف والقدر ،وال أحد أعلم من اهلل جل وعز ،وال أحد أنصح لنا وال أرحم وال أعظم
حتننًا من اهلل تعاىل ،بل مل يرمحنا راحم ومل ينصحنا ناصح ومل يتحنن علينا متحنن إال مبا استودع لنا يف
قلبه ،وسخره لنا بالرمحة والنصح.
أمل تسمع قول عبد اهلل( :)3من أراد أن يعلم أنه حيب اهلل عز وجل فلينظر هل حيب القرآن؟

وحدثنا يزيد بن هارون قال :حدثنا شعبة عن أيب إسحاق ،عن عبد الرمحن بن يزيد( )2عن عبد
اهلل قال :من سره أن يعلم أنه حيب اهلل ورسوله فلينظر فإن كان حيب القرآن فإنه حيب اهلل ورسوله(.)4

()1
()3
()2

()4

املتحنن :أي املتعطف ،تقول حتننت الناقة على ولدها تعطفت .ابن منظور ،مرجع سابق ،لسان العرب ،138/12 ،مادة (حنن).
ابن مسعود.
عبدالرمحن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكويف ،ثقة ،روى عن أخيه األسود وعمه علقمة وعن حذيفة وعثمان وابن مسعود
وسليمان وأيب مسعود األنصاري وأيب موسى وعائشة واألشرت النخعي وعنه ابنه حممد وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمري وأبو إسحاق
السبيعي وغريهم ،مات سنة (82هـ) .املزي ،مرجع سابق13/18 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.353
الطرباين ،مرجع سابق ،املعجم الكبري)8547( ،123/2 ،؛ والبيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان 242/3 ،رقم احلديث 3317؛
وابن اجلعد ،علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغدادي ،مسند ابن اجلعد ،مؤسسة نادر – بريوت (ط - 1413 ،1
 323/1 )1223رقم احلديث 1245؛ واهليثمي ،مرجع سابق ،جممع الزوائد ،154/7 ،وقال اهليثمي :رواه الطرباين ورجاله ثقات.
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حدثنا حجني بن املثىن قال :حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهلل بن يزيد(" :)1ال يسأل
عبد عن نفسه إال القرآن ،فمن كان حيب القرآن فهو حيب اهلل ورسوله"(.)3
فمن كان كذلك حمبا له حيبه اهلل ،واهلل أحب إليه من نفسه ،ومن كل شيء؛ كان تالوة القرآن
وتفهمه ألذ األشياء عنده ،وأنفعها لقلبه ،ومل ميل من تالوته ،ومل يقنع بتالوته دون أن يطلب الفهم
ملعاين ما أراد اهلل عز وجل ،من تعظيمه وتبجيله وحمبته ،وأمره ،وهنيه ،وإرشاده ،وآدابه ،ووعده،
ووعيده ،ويعلم أنه ال ينال منافع آخرته ،وال الفوز فيها ،والنجاة من هلكتها ،إال بالعلم الدال على
كل جناة ،واملنجي له من كل هلكة ،وال جناة له يف آخرته ،وال اعتصام له يف انتهائه عما يستوجب
به عذاب ربه ،إال بالعلم الدال على ذلك .فإذا علم ذلك ،رغب يف العلم ليحركه لطلب الفوز من
عذاب اهلل تعاىل ،ومن سبيل كل هلكة ،ويدل على سبيل حمجة النجاة ،عن بيان ،وبصرية ،وجتانب
طرق الردى ،بعد إيضاح واستبانة هلا.
فإذا رغب يف ذلك ،نظر بعقل صحيح أن العلم أرفع للمقدار ،وأنفع للقلوب ،وأفتحه
ألبصارها.
فعلم أن العلم على قدر العامل .فأي العلماء أعلم ،كان طلب علمه أحب إليه من طلب علم
من هو دونه يف العلم.
أال ترى أن االستماع من الرسل عليهم السالم والتفهم عنهم ،أوىل وأرفع عند الناس لعظيم
قدرهم؛ ألهنم عن اهلل عز وجل أخذوا علمهم ،وأهنم معصومون من اخلطأ من اهلل جل وعز يف دينه،
فقد لزم قلوب املؤمنني األمان من اخلطأ فيما أخذوا عنهم من العلم ،وكذلك اتباع الرسل أرفع يف
العلم ممن دوهنم من التابعني.
فاعرف ذلك ،مث اعرف القرآن كالم من هو ،وهل أحد أعلم من قائله واملتكلم به؟ وال يصيب
( )1عبداهلل بن يزيد القرشي العدوي أبو عبدالرمحن املقرئ القصري ،موىل آل عمر بن اخلطاب قرشي أصله من ناحية البصرة سكن مكة ،ثقة،
روى عن جويرية بن أمساء الضبعي وحرملة بن عمران التجييب ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وغريهم ،روى عنه البخاري وإبراهيم بن
عبداهلل بن املنذر الباهلي الصنعاين وإبراهيم بن املنذر وأمحد بن نصر وغريهم ،مات مبكة سنة (312هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ
الكبري338/4،؛ واملزي ،مرجع سابق231/15 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.223
( )3مروي عن عبداهلل بن مسعود  مسند ابن اجلعد ،323/1 ،رقم احلديث .1245
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أحد علماً إال من قائله وهو اهلل رب العاملني جل ثناؤه ،وتقدست أمساؤه.
فإذا كان اهلل جل ثناؤه عندك أعلم العلماء بل ال علم ألحد إال من علمه ،أمل تسمعه تعاىل

يقول :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ( .)1حىت ينتهي العلم إىل اهلل جل وعز .وقد قال عبداهلل:
من أحب العلم فليثور القرآن ،فإن فيه علم األولني واآلخرين(.)3

فإذا كان ذلك عندك مل تؤثر على كالم الرب سبحانه علما من العلوم ،ومل جتد له حالوة وال
وإجالال
وتعظيما
شاهدا لتالوته وفهمه ،فيكون فهمه عندك ألذ األشياء وأحالها؛ حبًا لقائله
ً
ً
للمتكلم به؛ ألنه كالم القدمي األول( ،)2والعظيم األجل ،والكرمي األعلى أنزله على عباده ليعرفهم به
نفسه ،ويذكرهم به أياديه ،وينبههم به من رقدات الغافلني ،وحييي به قلوهبم ،وينور به أبصارهم،
ويشفي به الصدور ،ويزيل جهلها ،وينفي شكوكها ،ويغسل به دنسها وزيفها ،ويوضح به سبيل
اهلدى ،ويكشف به العمى والشبهات ،ويزيل نوازع الشيطان ووساوس الصدور ،ويغين به من فهمه،
ويقربه من عقله ،وينعم به من كرر تالوته ،ويرضى به عمن اتبعه.
هو طريق اهلل املستقيم الذي من سلك ما دله عليه أوقفه على الرغائب ،وسلمه من مجيع
()4

املهالك ،وأورده رياض جوار الرب جل وعز ،وخفف عنه أهوال يوم العرض والنشور ،وعال
درجات جوار الرب جل ذكره منزله ،وقربه من القبول يوم الزلفة لديه.

يف

()4

هو حبل اهلل املتني الذي ال انقطاع له؛ من متسك به جنا ،ومن هلى عنه عطب  ،ومن ابتغى
اهلدى يف غريه ضل ،ومن فهمه نطق باحلكم ،وجرى لسانه حبسن املوعظة ،وكان من العلماء باهلل
جل وعز.
ومن عقل عن اهلل جل ذكره ما قال ،فقد استغىن به عن كل شيء ،وعز به من كل ذل ،ال تتغري
()1
()3
()2
()4

سورة يوسف ،اآلية.75 :
سبق خترجيه ص.53
سبق الكالم على وصف اهلل بالقدمي انظر ص. 43
يف املخطوط "على" وهو خطأ.

( )5من العطب :اهلالك .ابن فارس ،مرجع سابق ،معجم مقاييس اللغة 244/4 ،مادة (عطب) .ابن منظور ،مرجع سابق،
لسان العرب ،513/1 ،مادة (عطب).

[]75

حالوته ،وال ختلق جدته يف قلوب املؤمنني به على كثرة الرتداد والتكرار لتالوته؛ ألن قائله دائم ال
يفىن وال يتغري وال ينقص وال حيدث به احلوادث()1وكذلك كالمه ال يتغري يف قلوب املؤمنني التالني
على كثرة الرتداد والتكرار لتالوته.
وكل كالم من نيب أو صديق أو خطيب بليغ أو قائل شع ٍر ،فالقلب ميل من كثرة له .وذلك
موجود يف الفطرة ال خيتلف فيه أولوا األلباب.
ولو كان اهلل جل ذكره وعز أنزله بلسان ال نفهمه وال نعرف معانيه إذا تلي ،إال أنا نعلم أنه كالم
اإلله جل وعز ،الذي ليس كمثله شيء ،مث ذُبنا وذاب أهل السماء واألرض ،حلق لنا وهلم ذلك.
بل لو ذكر اخلالئق أن هلل جل وعز كالما تكلم به ومل يسمعوه ،مث صعقوا أمجعون هيبة وتعظيما
له ،لعظيم قدر املتكلم به ،لكان ذلك حقيقا ،وملا كان كثريا.
وكذلك إذا تلى التايل بالعربية ،وحنن نسمع الصوت ،وال نفهم معاين ما يتلوه إال أنا نعلم أنه
يتلو كالم ربنا  -جل ربنا وتعاىل  -ملا كان عجيبا لو متنا أمجعون إجالال وتعظيما له ،لعظم قدر
املتكلم به سبحانه الذي ال يعدل قدره شيء ،وذلك موجود عندنا يف فطرنا أنا نسمع الكالم ممن
حنب من اخللق ،ومن نعظم قدره فنسمع صوته وال نفهم ما يقول ،فرتتاح لذلك قلوبنا ،ويعظم وجيل
يف صدورنا ،فكيف بكالم ربنا جل ثناؤه وتعاىل؟ األول بغري بدء وال مسبوق .وكيف ،وقد تكلم به
بنفسه من فوق عرشه ،وأنزله مع األمني من مالئكته إىل أمني أهل األرض ،لئال يرتاب أن يكون زيد
فيه ما مل يقل ،أو نقص منه حرف واحد.
يتلى علينا بلسان عريب مبني يصف لنا به نفسه ،فلو كان ما أنزل من كالمه مل يصف لنا به
نفسه ،وال ذكر لنا به نعمه ،وال أمرنا فيه بأمره ،وال هنانا فيه عما يكرهه ،وال أدبنا فيه بأدبه ،وال
توعدنا فيه بعذاب ،وال وعدنا فيه ثواباً ،إال حديثا على ما حيدث الرجل أخاه به ،وصغى بأذن
املستمع له ،ليس فيه عهد وال عقد وال سعة يف دين وال دنيا ،إال أنه حيدثه مبا علم ،وخيربه مبا رأى
ومسع ،فإذا كان للذي حيدثك عندك قدر ،أصغيت إىل حديثه ،باستماع ما يقول وتفهم معاين ما
وتعظيما للمتكلم به ،ولو
يصف ،ولو كان حيكيه لك عنه حاكي ،لفعلت ذلك حبا منك لقائله،
ً
( )0سبق الكالم على مسألة نفي احلوادث يف ص .21
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أطلعه اهلل عز وجل على قلبك ،وأنت متشاغل عنه ال تفهم عنه قوله ،ملقتك وعلم أنك هلوت عن
حديثه ،ومل تعبأ بفهم قوله لقلة قدره ،وقدر حديثه عندك.
ولو كان له عندك قدر ،الستمعت حلديثه ومل تله عن تفهمه ،وإمنا هلوت عن حديث من حدثك
من اخللق ،أنه غاب عنهم علم ضمريك .ولو كان هلم باديا ما فيه ألحضرت عقلك إليهم ،وإىل حديثهم
ومل ترض هلم باالستماع حلديثهم دون الفهم له ،وال بالفهم له دون أن حتببهم على قدر حديثهم ،لتعلمهم
أنك قد فهمت عنهم ،ومل ترض هلم باجلواب دون أن توافقهم ،فتعظم ما عظموا ،وتستحسن ما
استحسنوا ،وتستقبح ما استقبحوا .هذا ،وأكثر حديثهم لغو وهلو ،وليس فيه منفعة دين وال دنيا ،وال حق
هلم يؤكدوه عليك بقوهلم ،وال يرضون عنك بفهمه ،وال حتب هلم أن يسخطوا عليك إن مل تكن تفهمه
وتقوم به.
فكيف بالرب الكرمي الذي سهل لك مناجاته ،وأقبل عليك ومل يتكلم به لغوا وال قاله هلوا وال
عبثا ،وال خاطب به سهوا ،وال تفكها ،وال اسرتاحة إليك .تعاىل اهلل جل وعز عن ذلك علوا كبريا.
وإمنا تكلم به خماطبةً وقصداً وإرادةً وتوكيداً للحجة عليك ،وعلى خلقه ،إعذارا إليهم وإنذارا .فكيف
يرضى عنك دون أن تسمعه ،وحتضر عقلك ،وتفهم معاين قوله ،وأن ال تتشاغل بشيء من األشياء
دون أن تستقصي فهم معانيه.
وكيف يرضى بذلك وإمنا كلمنا بعزائم العهود وأوكد املواثيق وحقائق األمر والنهي ،وال يرضى
منهم باستماعهم دون فهمها ،وال بفهمها دون العزم على القيام حبقوقه فيها ،وال بالعزم على القيام
حبقه فيها دون الصرب على القيام حبقوقه يف أوقات وجوهبا ،بغري تسويف وال تأخري؛ ألنه كالم أقبل
علينا به جبالله وكربيائه ،خماطبا لنا به؛ فعرفنا به أنه ال إله غريه ،ويأمرنا مبا يرضى به ويقربنا منه
ويوجب لنا جواره والقرب منه والنظر إليه ،ويوجب لنا به إن ركبنا ما يسخطه عذابه األليم ،يف خلود
األبد الذي ال انقطاع له ،وال زوال وال راحة.
وندبنا فيه إىل األخالق الكرمية ،واملنازل الشريفة ،وأخذ علينا امليثاق املؤكد ،فكيف يرضى
بتالوته ،والقلب مشغول بالدنيا ،وقد طبعنا طبعا؛ ال نعرف ما نتلو دون أن نصغي إليه بأمساعنا ،وال
نفهمه وإن أصغينا إليه ،حىت حنضر له عقولنا إال بقطعها عن النظر يف كل شيء سواه ،وال نفهم قوله
دون أن نعظم ما قال يف قلوبنا ،ونعظم قدر رضاه وسخطه ،وال يعظم ذلك عندنا مع طول مواالتنا
بالدنيا واالشتغال بذكرها وذكر أهلها إال بتكرار التالوة والدوام على تقصي العقل بتقصي ذلك والتيقظ
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له ،حىت نفهم ما قال؛ فينتبه العقل من غفلته ،ويشاهد علم الغيوب ببصره ،ويتوهم عظيم اجلزاء
والثواب والعقاب برؤية بصره ،فعند ذلك يعقل التايل عن ربه عز وجل فيكون ما قال عنده كرأي عينه.
وما أقبل عبد على اهلل جل وعز إال أقبل اهلل عليه ،وأسرع إليه اإلجابة ،فكذلك إذا أقبل على
اهلل تعاىل ذكره بطلب الفهم ،أسرع إليه باإلفهام له .وكذلك ضمن للمقبلني إليه بعقوهلم لفهم كالمه
عنه ،فقال عز وجل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ( .)0وقال جماهد:
شهيد :شاهد القلب( )4ليس بغائب فعندها شاهد قلبه الغيب ،كرأي العني.
وفهم كتاب اهلل يورثه النفس الثابت يف القلب .فإذا ثبت فكأنه يعاين ربه جل وعز ،ووعده
ووعيده ،ومما يبني ذلك ما روي عن أيب بن كعب حني مسع رجال يقرأ ،فأتى به النيب  فاستقرأه،
فقال أحسنت ،قال :وضرب صدري .وقال :اللهم أذهب عنه الشك .فارفضضت( )2عرقا ،وامتأل
جويف خوفًا( .)4فإذا ثبت النفس كان كالعيان ،كان العبد يف الدنيا ببدنه ،وقلبه معلق باهلل جل وعز،
وبغيب معاده.
فاتق اهلل ،وال جتعل كالمه منك بظه ٍر ،وقلة اكرتاث منك بفهم ما قال( ،)4وذلك عليه فإنه
جيل من أجل كالمه ،ويهون عنده من مل يعظم كالمه.
ٍ
فمن أجل كالمه آثره على كل ٍ
وخماطبة ،وعلى كل علم ليفهمه عنه ،ويقوم حبقه مبعرفة
كالم
وفهم .ولو عقل عن اهلل جل وعز فهم آية واحدة لكفته أيام احلياة يف القيام حبق اهلل فيها ،فكيف مبا
قال يف كتابه من الدالئل والشواهد واألمثال والوصف له ،وملا يف املعاد من الثواب والعقاب.
ويبني لك ذلك ما حدثناه يزيد بن هارون قال :أخربنا جرير بن حازم( )5قال :أخربنا
()1
()3
()2
()4
()4

()5

سورة ق ،اآلية.27 :
الطربي ،مرجع سابق.272/33 ،
ارفض :أي جرى عرقه وسال .ابن األثري ،مرجع سابق ،النهاية ،428/3 ،مادة  :رفض.
مسند اإلمام أمحد ،مسند األنصار ،حديث سليمان بن صرد ،عن أيب بن كعب ،85/24 ،رقم احلديث .31143
املعىن  :ال جتعل كالم اهلل عز وجل وراء ظهرك ،واكرتاث :أي مباالة ،ويستعمل يف النفي ،تقول :ما أكرتث له :أي ما أبايل
به ،واملعىن هنا :ال جتعل قلة مباالة منك متنعك من فهم ما قال اهلل عز وجل .انظر :ابن منظور ،مرجع سابق،183/3 ،
مادة( :كرث).
جرير بن حازم بن عبداهلل بن شجاع األزدي مث العتكي ،أبو النضر البصري ،ثقة ،روى عن إبراهيم بن يزيد الثايت املصري

=
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احلسن

()1

()2

عن صعصعة بن معاوية( )3عم الفرزدق

أنه أتى النيب  وقرأ عليه:

ﮋﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ ( .)2فقال :حسيب ال أبايل أال أمسع
غريها( .)4فهذا رجل مل يهاجر ،ومل يلزم النيب ؛ أعرايب مل يسن يف اإلسالم ،ومل يقرأ القرآن قبل
ذلك ،أقرأه النيب  آية فاكتفى هبا ،وورثته احلياء من اهلل جل وعز ،فكيف مبن ولد يف اإلسالم.
وعلمه اهلل عز وجل كتابه ،ومسع تفسريه ،وكتب اآلثار عن نبيه  وأوليائه الصاحلني ،ال يفهم كتاب
اهلل جل وعز؛ يتلوه من أوله إىل آخره وذاك ألنه تاله دارسا ،والقلب مشغول بغري فهمه وال طلب
معانيه ،وذلك لقلة تعظيمه لقائله ،وإغفاله الرمحة لنفسه ،وقد ضمن من ال خيفر

()6

ضمانه ،ووعد

من ال خيلف وعده  -جل ربنا  -أن ما أنزل من كالمه شفاء ملا يف الصدور ،وهدى ورمحة للمؤمنني،
=

()1
()3

()2
()4
()4

القاضي وأمساء بن عبيد الضبعي وأيوب السختياين وثابت البناين وغريهم ،وعنه األعمش وأيوب شيخاه وابنه وهب وحسني
بن حممد وابن املبارك وابن وهب والفريايب ووكيع ومجاعة ،مات سنة (174ه) .املزي ،مرجع سابق434/4 ،؛ وابن حجر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص .128
هو احلسن البصري.
صعصعة بن معاوية بن حصني وهو مقاعس أبو عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن احلارث ،اختلف يف صحبته وهو عم
األحنف بن قيس ،روى عن النيب  وعن عمر وأيب ذر وأيب هريرة وعائشة  ،وعنه :ابنه عبداهلل ومروان األصغر واحلسن
البصري .مات يف أول والية احلجاج على العراق .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات282/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،271/4 ،وابن عبدالرب ،يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب (املتوىف452 :هـ) االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط( ،1بريوت :دار اجليل1413 ،هـ1223-م) .717/3
الصحيح أنه عم األحنف بن قيس .كما يف املرجع السابق ،ورمبا اشتبه امسه باسم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وقيل عمه
هو صعصعة بن ناجية ،انظر ترمجته يف ابن سعد ،مصدر سابق.28/7 ،
سورة الزلزلة ،اآلية.8-7 :
مسند اإلمام أمحد ،مسند البصريني ،حديث صعصعة بن معاوية ،42/4 ،رقم احلديث33422قال حمققه :إسناده
صحيح.

( )5اخلفر :قال ابن فارس :اخلاء والفاء والراء أصالن :أحدمها احلياء ،واآلخر احملافظة أو ضدها .فاألول يقال فيه :خفرت املرأة:
استحيت ،وهي خفرة .وأما األصل اآلخر فيقال خفرت الرجل خفرة ،إذا أجرته وكنت له خفريا .وختفرت بفالن ،إذا
استجرت به .ويقال أخفرته ،إذا بعثت معه خفريا .وأما ضده فأخفرت الرجل ،وذلك إذا نقضت عهده .ابن فارس ،مرجع
سابق ،مقاييس ،مادة خفر.332/3 ،
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فما أحق من أغفل عن فهم كتابه ،أن يستحي من ربه عز وجل ،ويأسف على ما مضى من عمره
سقما ومرضا ،وذلك لقلة مباالته بدائه،
ومرض قلبه ،إذ هو يتلو شفا مرض قلبه؛ وهو ال يزداد إال ً
ترك طلب شفائه مبا قال مواله ،وتدبر ما تكلم به خالقه وقد رآه مواله وهو يعين بفهم كتاب خملوق
وحديثه ،وليس يف كتابه وحديثه إياه خلود األبد يف النعيم وال النجاة من عذاب ال ينقطع بل لعل فيه

ما االشتغال به ضرراً( )1عليه ،ومسخطة لربه عز وجل ،ولعل فيه ما االستغناء بغريه أوىل ،أو لعل فيه

حاجة ال قدر هلا أو خرب حيب أن يعلمه من أخبار الناس ،أو حاجة بكلفة ال يأمل هلا مكافأة ،وال
حيثه على القيام هبا إال خوف عذله والئمته.
وكيف يكون املوىل تبارك وتعاىل وقد علم منا أنا قليل تعظيمنا له ،وحنن ال نعبأ بفهم كالمه،
وتدبر قوله فيما خاطب به ،كما نعبأ بفهم كتب عبيده وحديثهم؛ الذين ال ميلكون لنا ضرا وال نفعا
وال موتا وال حياة وال نشورا .تبارك من ميلك ذلك كله ،وذلك أنه قد رآنا يأيت أحدنا كتاب من
القرابة أو األخ أو العامل أو اجلار فال يتمالك أن يقرأه ،ويقرؤه مر ًارا من حبه لصاحبه ،وال يرضى
بقراءة حروفه دون الفهم مبا كتب به إليه بإحضار عقل ،وفقه للحروف ،ليفهم ما أراد ،وما الذي به
أمر وهنى ،وما سأل وما أوصى ،فإن أشكل عليه استخراج بعض حروفه استعان بغريه على قراءته
ليستخرج له ما مل يستخرجه ليعرف بذلك ما معىن الذي كتب به ،وما الذي أراد ،وما الذي يكن،
خوفًا أن يفوته فيه معىن منفعة ،أو علم مضرة ليحذرها.
ورمبا كتب إلينا من ال يأمل ذلك منه ،يكتب حباجة يطلبها أو شيء أراد أن يعلمه؛ فما يرتك
أن يستقصي فهم كتابه ليفقه احلروف مع فهم القلب مبعىن الذي أراد وكتب ،يبعثنا على تأمل كتابه
حمبة منا إليه خلربه أو رجاء منا خلربه أو جزع منا خلوف فوت منفعة نناهلا منه آجال ،أو قرب جواره أو
تذمما لسؤالنا حاجة ،أو أمل مكافأته أو حب حممدته ،أو خوفًا أن يفوتنا ما يريده فيلومنا يف
تقصرينا ،أو حياء منه أن نقدم عليه فيسألنا عن بعض ما كتب به فال تقوى قلوبنا ،ونستحي أن
جنيبه بأنا مل نقرأ كتابه ،أو أنا قرأناه ومل نفهم ما كتب به؛ ألنه يرى أن ذلك هتاونا منا به ،وقلة عناية
منا باملرة فغداً نقدم على اهلل جل وعز فنلقاه ويسائلنا عن كتابه الذي أنزل إلينا خماطبا لنا به وكيف
( )1الصحيح بالرفع ضرر.
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فهمنا عنه وكيف عملنا به .وهل أجللناه ورهبناه وهل قمنا حبقه الذي أمرنا به وجانبنا ما هنانا عنه مع
ما يفوتنا من جواره وما نستوجب من عقابه.
()1
مجيعا يوم القيامة مبا أقام عليهم به احلجة يف الدنيا من تالوة
اإلنس
و
اجلن
أمل تسمع مساءلة
ً
آياته عليهم من رسله ،وأنه قطع بذلك عذرهم وأدحض به حجتهم .فقال يوم العرض:

ﮋﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ(.)3
وقال عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ(.)2
وقال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭡﭢ

ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﮊ( .)4اآلية.
فلما جاءهم تأويل ما قال عز وجل من الذي توعد به نادوا بالندامة على نسياهنم ما جاءهتم
به رسلهم من كالم رهبم عز وجل وتركهم فهمه ،ونادوا بالشفاعة أو بردهم إىل الدنيا فيعقلوا عنه
كالمه ويقوموا حبقه.
قلت :فبم أستعني على فهم معاين ما أتلو أو يتلى علي؟
قال :بإحضار عقلك .فبذلك تفهم وتذكر ،أمل تسمعه عز وجل يقول:

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(.)4
قال جماهد :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ال حيدث نفسه بغري ما يسمع ﭪ ﭬ ﭭ ﮊ وهو شهيد قال
شاهد القلب(.)5
شاهدا ال يغيب عن فهم كالم ريب جل وتعاىل؟
قلت :فكيف أحضر عقلي حىت يكون ً
()1
()3
()2
()4
()4
()5

يف املخطوط مسائلة.
سورة األنعام ،اآلية.123 :
سورة املؤمنون ،اآلية .134
سورة األعراف ،اآلية.42-43 :
سورة ق ،اآلية27 :
الطربي ،مرجع سابق.272/3 ،
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قال :بأن جتمع فهمك حىت ال يكون فهمك متفرقًا يف شيء غري طلب الفهم لكالم موالك.

قلت :وكيف أمجع مهي حىت ال يتفرق يف شيء سوى ذلك؟
قال :متنع عقلك من النظر يف شيء سوى طلب فهم كتاب ربك جل وتعاىل.
قلت وكيف أمجع عقلي؟
قال :بأن ال تشغل جوارحك مبا ال يشتغل به عقلك ،وأن تستعمل كل جارحة مبا يعينك على
الفهم ،كنظرك يف مصحف واستماعك إىل تالوتك أو تالوة غريك ،ومتنع عقلك من فكر وذكر
سوى طلب فهم كالم موالك؛ ألنك إذا مل تشغل جوارحك بشيء غري ذلك ،ومنعت عقلك عن
النظر والفكر يف غري ذلك ،اجتمع مهك وحضر ،وإذا حضر عقلك ذكا ذهنك ،وإذا ذكا ذهنك
قويت على طلب الفهم ،واستبان فيه اليقني ،وصفا فيه الذكر ،وقويت فيه الفكر ،وبذلك مدح
املستمعني لتالوة كتابه بالفهم فقال عز وجل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ( )1أي قالوا :مه.
أفال نسمع اهلل عز وجل مدحهم بأن سكتوا عن الكالم لئال يشتغلوا عن فهم ما يتلو نبيه 
عليهم؟ وهذا ومل يعلموا ما فيه وما هو،

ﮋﭞﭟﮊ

وفهموا عن اهلل عز وجل ما تال عليهم نبيه

 ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ حيذروهنم من اهلل عزوجل ما مسعوا فقالوا:

ﮋﭦﭧ ﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮊ( )3وقالوا :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ( )2اآليات.
لقد نطقوا باحلكم عن فهم بني وعن عقول ذكية يف استماع آيات يف مقام واحد ،فدعوا إىل
إجابة اهلل  ،وأملوا املغفرة والنجاة من العذاب األليم ،وأخربوا أنه من أعرض عما تال نبيه  من
كالم ربه  ال يعرف اهلل وأن مصريه إليه.
هذا األدب والفهم من استماع آيات يف مقام واحد يف أقل من ساعة ،فكيف مبن وعى القرآن

( )1سورة األحقاف ،اآلية.22 ،
( )3سورة اآلحقاف ،اآليات.23-23 :
( )2سورة اجلن ،اآلية.3-1 :
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كله من صغره ،ويكرر تالوته من صباه إىل كربه ،وعمر السنني الكثرية ،ويكرر تالوته ،مل يعقل عن
ربه ،ومل يفهم كالم مواله فيقوم حبقه.
وكان أول ما تداعوا األدب الستماع ما تال نبيه  ،بتناهيهم عن االشتغال باحملادثة عن
كالم رهبم ،ولقد ذم موالنا عز وجل املتشاغلني  -عند استماعهم  -باحملادثة فقال

تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ(.)1
كافرا ،وإن كنت مؤمنا فإن من كمال
فاحرص أن ال يكون فيك خلق ،ذم اهلل عز وجل به ً
اإلميان مزايلة أهل الكفر بالقول والفعل فيما هنى اهلل عز وجل عنه .ولقد وعد ربنا عز وجل الرمحة،
وأمرنا أن نطلبها منه باالستماع ،واإلنصات لفهم كالمه فقال:
()3

ﯞﯟﯠﮊ

ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

يعين لكي ترمحوا؛ فجعل االستماع برتك الكالم لتفهم كالمه ،يوجب

الرمحة ،قبل العمل مبا يسمع .وقال عز وجل:

ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ( .)2فمدحهم باهلدى ووصفهم باللب ،وأثىن عليهم يف آي من
القرآن.
فإذا أحضرت عقلك جبمع مهك بنية صادقة مع أمل ورجاء أن تنال ما قال ،وتسارع إىل حمابه،
وجتتنب مساخطه ،وتريده وحده وال تريد أن تفهم منه ما تتصنع به عند العباد ،فإذا نظر اهلل عز وجل
إليك وأنت كذلك وعلم ذلك من ضمريك ،أقبل عليك بلطفه ،وويل تقومي عقلك لفهم كالمه ،وما
ٍ
فحينئذ تكون للقرآن متفهما ،فتستنطق منه علم ما عميت
فيه من علم الغيوب ،ومكنون الوعيد،
عليك فيه احلجة فيوضح اهلل لك به الربهان ،وميدك بالفوائد ،وجيلي عنك به ظلم الشبه ،ويدلك على
حمجة املهتدين ،ويذيقك احلالوة اليت أذاقها أهل التقوى؛ ألن كالمه ربيع قلوب األبرار ،ويثقل فهمه
على من تعطل قلبه ،وهو الذي هتك حجب قلوب الفهمني ،فأهاج منهم الفؤاد والزفرات أسفا على
ما فات من أعمارهم ،وما أحصى اهلل عليهم من ذنوهبم ،وأشخص أبصار قلوهبم إىل ملكوت جواره،

( )1سورة اإلسراء ،اآلية.47 :
( )3سورة األعراف.334 :
( )2سورة الزمر ،اآلية.18-17 :
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فطال حنينهم واشتياقهم إىل اخللود يف دار األمل يف جوار رب العاملني ،مع خوف احلرمان ملا سلف
من جرائمهم.
فإن طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك باملعونة ،تصديق ذلك يف كتاب اهلل :

ﮋﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ( )1وال يثقل فهم كالمه إال على من تعطل قلبه.
()3

أال يسمع ربنا جل وعز يقول:
فأخرب أنه لو علم فيهم خريا ألفهمهم ألهنم مل يكونوا صم( )2وكانوا يسمعون قراءة النيب  ولكن
ضيعوا الفهم.
ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ

أال تسمعه يقول:

ﮋﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱﮊ(.)4
أال تسمعه يقول:
ولكن ال يفقهون ما يسمعون بآذاهنم.

ﮋﭤ ﭥ ﭦ

أال تسمعه يقول:

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ( )4ال يعين أهنم كانوا صما

ﮋﭮﭯﭰﮊ

فأثبت النظر منهم إىل النيب  مث

قال :ﮋ ﭱ ﭲ

ﭳ ﮊ( .)5يقول :ال يعقلون دالئل اهلل عز وجل يف نبوته .
فإن علم من التايل لكتابه صدق ضمري وعناية حىت جيمع مهه للفهم أفهمه.
أال تسمعه يقول :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ(.)7
فإذا أقبلت على اهلل تعاىل بصدق نية ورغبة لفهم كتابه باجتماع هم ،متوكل

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8

سورة النحل ،اآلية.138 :
سورة األنفال ،اآلية.32 :
هكذا يف املخطوط :صم وصوابه صما.
سورة األعراف ،اآلية172 :
سورة هود ،اآلية.33 :
سورة األعراف ،اآلية.128 :
سورة األنفال ،اآلية.73 :
هكذا يف املخطوط وصوابه متوكال.
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()8

عليه أنه هو

الذي يفتح لك الفهم ،ال على نفسك فيما تطلب وال مبا لزم قلبك من الذكر ،مل خييبك من الفهم
والعقل عنه إن شاء اهلل.
قلت :ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم لكتاب اهلل عز وجل؛ ألن ال أغلط فأعتقد
ما ال يرضي اهلل جل ثناؤه من المعاني أو أنفي ما يرضيه من المعاني ،فأخطئ عليه فابتدع
فرضا قد أسقط بالنسخ( )0بعد وجوبه ،أو يشتبه علي تالوته فيجد العدو
بدعة ،أو أوجب ً

موضع تزين للشك فيما اشتبه علي ،وأقدم ما أخره أو أؤخر ما قدمه ،أو أعم خبرا أو فرضا أو
عاما فأجعله خاصا ،أو أبدل
أمرا ً
خبرا أو وعي ًدا أو ً
وعيدا خاصا فأظنه عاما( ،)4أو أخص ً
محكما.
متشابها
متشابها أو
محكما
ً
ً
ً
ً

قال :أن تعلم أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ وحمكم ومتشابه( )2وله وجوه:

بعضا( ،)4ومنه متشابه الختالف أوقاته يف
فمنه متشابه يف التالوة من غري أن ينسخ بعضه ً

( )1النسخ لغة :هو الرفع واإلزالة ،و يف االصطالح :هو رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم ،خبطاب مرتاخ عنه .ابن النجار،
حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي احلنبلي ،شرح الكوكب املنري ،حتقيق :حممد الزحيلي و نزيه محاد ،ط( ،1الرياض:
مكتبة العبيكان1412 ،هـ1222-م) 434/2؛ وابن اجلوزي ،مصدر سابق ،نواسخ القرآن ،حتقيق :حممد أشرف امللباري،
ط( ،1املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1434 ،هـ1284-م) 23؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،االتقان يف علوم القرآن،
ط( ،3بريوت :دار الكتب العلمية1221 ،1411 ،م) .44/3
( )3العام  :لغة هو :الشامل ،واصطالحا :هو لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر .ابن النجار مرجع سابق131/2 ،؛
والسيوطي ،مرجع سابق ،االتقان .23/3 ،
( )3احملكم :لغة :اسم مفعول من أحكم ،ومادة حكم تدور حول معان هي  :املنع ومنه قول جرير :أبين حنيفة أحكموا
سفهاءكم ،والفصل ومنه قسمي القاضي حكما ألنه يفصل بني اخلصوم ،واالتقان ومنه قوله تعاىل ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [سورة هود ،اآلية .]1:واصطالحا :هو ما ماكان واضح املعىن ظاهر الداللة يستقل بنفسه.
املتشابه لغة من الشبه واجلمع أشباه ،والشبه أن ال يتميز أحد الشيئني من اآلخر قال سبحانه :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ سورة
البقرة ،اآلية . 34:واملتشاهبات من األمور هي :املشكالت ،واصطالحا :هو ما مل يكن ظاهر املعىن وال واضح الداللة
وحيتاج إىل غريه لبيانه .ابن فارس ،مرجع سابق ،مادة حكم ،21/3 ،ومادة شبه342/2 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق،
االتقان  ،2/3،وابن النجار ،مرجع سابق.143/3 ،
( )4وهو ما يطلق عليه املتشابه اللفظي ويتناول اآليات اليت يشبه بعضها بعضا.
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()2

الواجب ويف الكائن مما أخرب اهلل أنه كائن( ،)1ومنه متشابه واملعاين خمتلفة( ،)3ومنه مقدم ومؤخر
ومنه خاص وعام ،ومنه موصول ومفصول( ،)4ومنه غريب اللغة ومنه ما ال يعرف معناه إال بالسنة أو
باإلمجاع ومنه ما ال يعرف معناه إال بعد تالوة ما يأيت يف سورته أو يف سورة أخرى ومنه أقسام وأمثال
وغري ذلك(.)4
حدثنا القاسم بن سالم( )5قال :حدثنا عبد اهلل بن صاحل( )7عن معاوية بن صاحل( )8عن علي بن

أيب طلحة القرشي( )2عن ابن عباس يف قوله جل وعز:

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ( )13قال :احملكمات ناسخه ،وحالله وحرامه وفرائضه ،وما يؤمن به ويعمل به،
واملتشاهبات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال يعمل به(.)11
( )1مثل قوله:ﮋ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮊ سورة النحل ،اآلية ،1:وحنوه مما خيرب سبحانه حبدوثه ومل حيدث.
( )3وهو ما يعرف بالوجوه والنظائر.
( )3سيأيت بيان التقدمي والتأخري عند كالم املؤلف عن املقدم واملؤخر ص.333
( )4سيأيت الكالم عليه عند حديث املؤلف عن املفصول واملوصول ص.314
( )4كل ما ذكره احملاسيب -رمحه اهلل -ههنا فهو من قبيل التمثيل على بعض االنواع اليت تشتبه فيها املعاين.
( )5سبقت ترمجته يف ص.12
( )7عبداهلل بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين موالهم أبو صاحل املصري كاتب الليث ،روى عن معاوية بن صاحل احلضرمي
وموسى بن علي بن رباح وحرملة بن عمران التجييب والليث بن سعد ومجاعة ،روى له أبو داود والرتمذي وابن ماجة بواسطة
احلسن بن علي اخلالل وعبداهلل الدارمي وحممد بن حيىي وغريهم ،مات سنة (333هـ) .املزي ،مرجع سابق28/14 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.238
( )8معاوية بن صاحل بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر احلضرمي أبو عمرو ،أحد األعالم وقاضي األندلس ،روى عن
إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة وحيىي بن سعيد األنصاري وعبدالرمحن بن جبري بن نفري ومكحول الشامي وابن راهويه
وغريهم ،وعنه الثوري والليث بن سعد وابن وهب ومعن بن عيسى وزيد بن احلباب وغريهم ،قال النسائي :ثقة .تويف سنة
(148هـ) .املزي ،مرجع سابق185/38 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.428
( )2يف املخطوط علي بن طلحة والصواب املثبت وهو :علي بن أيب طلحة سامل بن املخارق أبو احلسن اهلامشي موالهم ،صدوق
روى عن ابن عباس ومل يسمع منه بينهما جماهد وغريه ،روى عنه احلكم بن عتيبة وداود بن أيب هند ومعاوية بن صاحل ،مات
سنة (142هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري381/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.433
( )13آل عمران ،اآلية.7 :
( )11الطربي ،مرجع سابق174/5 ،؛ وابن أيب حامت ،مرجع سابق ،التفسري422-423/3 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر
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حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي( )1قال حدثنا سفيان بن سعيد( )3عن أيب
حصني( )2عن أيب عبد الرمحن السلمي ،أن علي بن أيب طالب مر بقاص يقص فقال :هل تعلم
الناسخ من املنسوخ؟ قال :ال .قال :هلكت وأهلكت(.)4
وحدثتا القاسم بن سالم قال :حدثنا عبد اهلل بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب
()4

طلحة القرشي عن ابن عباس يف قوله جل وعز:
فقال :املعرفة بالقرآن ناسخه ،ومنسوخه ،وحمكمه ومتشاهبه ،ومقدمه ومؤخره ،وحالله وحرامه،
وأمثاله(.)5
ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ

فأما قوله :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ( )7يعين يوم القيامة ال يعلمها إال اهلل.

قال أبو عبد اهلل( :)8وروي عن أيب األحوص
=
()1

()3
()2

()4

()4
()5
()7
()8

()1

عن عبد اهلل

()3

قال :لكل آية من كتاب اهلل

املنثور.144/3 ،
عبدالرمحن بن مهدي بن حسان بن عبدالرمحن العنربي وقيل األزدي موالهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي احلافظ اإلمام العلم
روى عن أمين بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغريهم ،وعنه بن املبارك وهو من شيوخه وابن وهب وهو أكرب منه
وابنه موسى وأمحد وإسحاق وعلي وحيىي بن معني وغريهم ،قال أبو حامت هو أثبت أصحاب محاد بن زيد وهو إمام ثقة،
تويف سنة (328هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري244/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص241
هو الثوري.
عثمان بن عاصم بن حصني ويقال يزيد بن كثري بن زيد بن مرة أبو حصني األسدي الكويف روى عن جابر بن مسرة وابن
الزبري وابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وأيب سعيد اخلدري وغريهم ،وعنه شعبة والثوري وزائدة وإسرائيل وقيس بن الربيع
وغريهم ،قال أمحد كان صحيح احلديث ،مات سنة (138هـ) ،ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات333/7 ،؛ وابن حجر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص.284
مصنف عبدالرزاق ،كتاب اجلمعة ،باب القصاص ،333/2 ،رقم احلديث 4437؛ ومصنف ابن أيب شيبة ،كتاب األدب،
باب من كره القصص وضرب فيه ،323/4 ،رقم احلديث 35123؛ سنن البيهقي ،كتاب آداب التقاضي ،باب إمث من
أفىت أو قضى بغري علم 333/13 ،رقم احلديث .33253
سورة البقرة ،اآلية.352 :
الطربي ،مرجع سابق475/4 ،؛ السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور .55/3
سورة آل عمران :اآلية.7 :
احلارث احملاسيب.
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ظهر وبطن ،وحد ومطلع(.)2
قال أبو عبد اهلل :أما ظاهرها فتالوهتا ،وأما باطنها فتأويلها ،وأما حدها فمنتهى فهمها ،وعند
هذه اخللة فرق اهلل بني الصادقني والكاذبني ممن تالها أو من عرف تفسريها ومل يبلغ منتهى فهمها،
أو صادق بلغ منتهى فهمها؛ ألن أقل الصدق من املؤمن املريد بعد اإلميان باآلية أن يفهمها عن ربه
وأن يعمل هبا.
وإمنا قصر الناس عن فهمها قلة تعظيمهم لقائلها .وأما مطلعها فمجاوزة حدها بالغلو والتعمق
والفجور واملعاصي .من ذلك قول اهلل جل وعز :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(.)4
وقال غريه( :)4وروي عن ابن عباس قال :أنزل القرآن على أربعة أوجه :حالل وحرام ال يسع
جهله ،وتفسري يعلمه العلماء ،وعربية تعرفها العرب ،وتأويل ال يعلمه إال اهلل يقول الراسخون يف العلم
آمنا به كل من عند ربنا(.)5
وكان ابن عباس يقرأ :وما يعلم تأويله إال اهلل ويقول الراسخون يف العلم ءامنا به(.)7

وقال عبيدة السلماين( :)8من أين يعلمون تأويله؟ وإمنا انتهى علم الراسخني إىل أن قالوا:
=

()1
()3
()2
()4
()4
()5

()7
()8

ﮋﯞ

عوف بن مالك ،سبقت ترمجته يف ص.55
ابن مسعود.
روي عن ابن مسعود مرفوعا يف التمهيد ،ابن عبدالرب ،مرجع سابق ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق:
مصطفى العلوي وحممد البكري( ،املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون االسالمية1287 ،هـ) .383/8
سورة البقرة ،اآلية.332 :
يعين غري عبداهلل بن مسعود املذكور آنفا.
احلديث إىل قوله" :ال يعلمه إال اهلل" من رواية ابن عباس رضي اهلل عنهما موقوفا ومرفوعا وال ختلو الروايات فيه من مقال
وقد قال الطربي بعد عرضه الرواية خرب يف إسناده نظر .وضعفه األلباين أيضا ومن قوله :يقول الراسخون ...إخل هبذا اللفظ
يف تفسري ابن أيب زمنني .الطربي ،مرجع سابق74/1 ،؛ وابن أيب زمنني ،حممد بن عبداهلل بن عيسى املري ،األلبريي املالكي
(املتوىف222 :هـ) ،تفسري القرآن العزيز ،حتقيق :حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنز ،ط( ،1القاهرة :الفاروق
احلديثة1432 ،هـ 3333 -م) 374/1؛ واأللباين ،مرجع سابق ،السلسلة الضعيفة ،271/12 ،رقم احلديث.5152
الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن284/1 ،؛ والطربي ،مرجع سابق.333/5 ،
عبيدة بن عمرو ويقال بن قيس بن عمرو السلماين املرادي أبو عمرو الكويف أسلم قبل وفاة النيب صلى اهلل عليه و سلم
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ(.)1
وقال قتادة :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ املتشابه واحملكم(.)3
وقال قتادة :احملكم ما يعمل به ،واملتشابه املنسوخ الذي ال يعمل به(.)2

قال الكليب :هو ﮋ ﭑ ﮊ ( )4و ﮋ ﭑ ﮊ ()4و ﮋ ﭑ ﮊ( )5و ﮋﭑ ﮊ( )7وأشباه ذلك(.)8
وقال ابن عباس :هو التقدمي والتأخري ،واملقطوع واملوصول ،واخلاص والعام(.)2

وقال جماهد ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ يعين ما فيه من احلالل واحلرام ،وما سوى ذلك منه املتشابه(.)13

وسئل مالك بن أنس( )11عن قوله تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ اآلية ،أيعلم تأويله الراسخون
=

بسنتني ومل يلقه ،وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبري روى عنه عبداهلل بن سلمة املرادي وإبراهيم النخعي ،قال الشعيب
كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه ،مات سنة أربع وسبعني .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات122/4،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.272
( )1آل عمران ،اآلية .7 :قال الطربي :والصواب عندنا يف ذلك أهنم مرفوعون جبملة خربهم بعدهم وهو" :يقولون" ،ملا قد بينا
قبل من أهنم ال يعلمون تأويل املتشابه الذي ذكره اهلل عز وجل يف هذه اآلية ،وهو فيما بلغين مع ذلك يف قراءة أيب( :ويقول
الراسخون يف العلم) كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأه ،ويف قراءة عبداهلل( :إن تأويله إال عند اهلل والراسخون يف
العلم يقولون)  .الطربي ،مرجع سابق.334/5 ،
( )3مل أجده هبذا اللفظ ،وروي مبعناه عن قتادة قال :عن قتادة يقولون آمنا به قال :آمنوا مبتشاهبه وعملوا مبحكمه ،فأحلوا
حالله وحرموا حرامه .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،التفسري.533/3 ،
( )2الطربي ،مرجع سابق.174/5 ،
( )4ورد يف مواضع أوهلا سورة البقرة ،اآلية.1:
( )4ورد يف مواضع أوهلا سورة يونس ،اآلية.1:
( )5سورة الرعد ،اآلية.1:
( )7سورة األعراف ،اآلية.1:
( )8مروي عن مقاتل  .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،التفسري422/3 ،
( )2مل أجده .
( )13الطربي ،مرجع سابق177/5 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.144/3 ،
( )11مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي احلمريي أبو عبداهلل املدين الفقيه أحد أعالم اإلسالم إمام دار
اهلجرة ،صاحب املوطأ ،روى عن عامر بن عبداهلل بن الزبري بن العوام وغريهم ،مات يف صفر سنة (172هـ) ودفن بالبقيع.
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يف العلم؟ قال :ال ،وإمنا معىن ذلك أن قال:
ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ

()1

مث أخرب فقال:

ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ وليس يعلمون تأويله واآلية اليت بعدها أشد عندي

قوله :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(.)3
قال مالك:

ﮋﯚ ﯛ ﯜﮊ

هم العاملون مبا علموا املتبعون له(.)2

()4
بعضا(.)4
قال أبو عبيدة  :ﮋ ﮢﮣ ﮊ يشبه بعضه ً
وذكر عن جماهد أنه قال :يعلمونه ويقولون :ءامنا به.
وقال بعض أهل اللغة :وإمنا معناه كأنه قال :والراسخون يف العلم قائلون آمنا به.

=

ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات442/7،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.736
()1سورة آل عمران ،اآلية.7:
( )3سورة آل عمران ،اآلية .8 :ابن رشد ،حممد بن أمحد القرطيب (املتوىف433 :هـ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
ملسائل املستخرجة ،حتقيق :د حممد حجي وآخرون ،ط( ،3بريوت :دار الغرب اإلسالمي1438 ،هـ 1288 -م)
.248/18
( )2املرجع السابق.411/17 ،
( )4معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي موالهم البصري النحوي روى عن هشام بن عروة وأيب عمرو بن العالء وأيب الوليد بن داب
وغريهم وعنه أبو عثمان بكر بن حممد املازين وأبو حامت وغريهم ،قال أبو العباس كان عاملا بالشعر والغريب والنسب ،سئل
حيىي بن معني عن أىب عبيدة البصري النحوي فقال ليس به بأس  ،مات سنة (338ه) .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح
والتعديل342/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.548
( )4أبو عبيدة ،معمر بن املثىن التيمى البصري (املتوىف332 :هـ) ،جماز القرآن ،حتقيق :حممد فواد سزگني ،ط( ،1القاهرة:
مكتبة اخلاجنى1281 ،هـ) . 85/1
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باب ما ال يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه
اعلم أن النسخ ال جيوز يف معنيني ومن دان بأنه جيوز فيهما النسخ فقد كفر.
ال حيل ألحد أن يعتقد أن مدح اهلل جل ثناؤه وال صفاته وال أمساؤه جيوز أن ينسخ جل وعز
منها شيئا؛ ألن اهلل جل وعز وصف نفسه بصفاته الكاملة ،وامتدح مبدحه الطاهرة وبأمسائه احلسىن،
فمن أجاز النسخ فيها أجاز أن يبدل أمساءه احلسىن فيبدهلا قبيحة سوءى ،وصفاته الكاملة العلى
فتكون دنية ناقصة سفلى ،ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية جل وتعاىل عن ذلك علوا كبريا.
وال جيوز النسخ يف أخباره تعاىل عما كان ويكون( ،)1فيكون بذلك منصرفًا من الصدق إىل
الكذب ،ومن احلق إىل اهلزل واللعب ،وإمنا ينسخ أخباره الكذاب أو املخرب بالظن ،فريجع عن قوله
إىل أن يكذب نفسه ،ويبطل قوله :وذلك كقول القائل :رأيت كذا ومسعت كذا .مث يقول بعد :مل
يكن ما أخربت أين رأيته ومسعت وخيرب أن شيئًا قد كان مث خيرب أنه مل يكن ،أو خيرب أن شيئا سيكون
مث خيرب أنه ال يكون ،فيكذب نفسه فيما أخرب ويدل أنه أخرب مبا ال يعلمه ،أو يكذب نفسه فيخرب
أن ما أخرب به أنه سيكون إمنا قال متعمدا للكذب أو قاله بالظن وأنه كان جاهال به مث رجع عن
ظنه ،وذلك صفة الكذاب.
وقد جوز فريق من الروافض يف أخبار اهلل جل ثناؤه التناسخ وهذا كفر()3؛ ال جيوز أن ينسخ اهلل

( )1ينظر :الشريازي ،أيب اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي املتويف سنة  475هـ ،اللمع يف أصول الفقه42/1 ،؛ وابن حزم،
علي بن أمحد بن حزم األندلسي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ط( ،1القاهرة :دار احلديث1434 ،هـ) 474/4؛
والنحاس ،أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف228 :هـ) ،الناسخ واملنسوخ  ،حتقيق :حممد عبد
السالم حممد ،ط( ،1الكويت :مكتبة الفالح1438 ،هـ) 53؛ وابن اجلوزي ،مصدر سابق ،نواسخ القرآن.23 ،
( )3القول بالبداء على اهلل سبحانه وتعاىل من أصول الروافض ،ومعناه :ظهور الشيء بعد خفائه ،أي أن اهلل أمر بشيء أو هنى
عن شيء دون أن يعلم عاقبة األمر والنهي ،مث بدا له رأي فنسخ احلكم األول ،وهذا فيه لزوم اجلهل على اهلل -جل
وتقدس ،-ويعتقد أن واضعه هو حممد بن يعقوب الكليين ت (232هـ) تقريبا وقد وضعه يف قسم األصول من الكايف،
وجعله ضمن كتاب التوحيد ،وخصص له بابًا بعنوان "باب البداء" وذكر فيه ستة عشر حديثًا من األحاديث املنسوبة
لألئمة .القفاري ،ناصر بن عبداهلل بن علي القفاري ،أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية ،ط)1414 ،1
.227/3
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خربه أنه خلق آدم وأسكنه اجلنة وأمر املالئكة أن يسجدوا له ،فسجدت املالئكة كلها إال إبليس،
وال خربه عما مضى من الرسل ،وعما كان يف الدهور اخلالية مما أخرب أنه كان؛ فيخرب أن ذلك مل
يكن.
وكذلك ما أخرب عز وجل أنه سيقيم القيامة وأنه يبعث من يف القبور ،وأنه يصري العباد فري ًقا يف
اجلنة وفري ًقا يف السعري ،وال ما يقول أهل اجلنة وأهل النار ،وأنه خيلد أهل اجلنة فيها ،وخيلد املشركني
يف العذاب األليم ،فيخرب خالف ذلك كله؛ ألن ذلك يوجب باخلرب الثاين لزوم الكذب يف األول،
ولزوم البداء ،وأنه أراد أن يفعل فاستبدل إراد ًة أن ال يفعل ورجوعاً عن قوله ،والرجوع عن القول:
الكذب .والبداء :من اجلهل بالعواقب ،ويف ذلك حدوث اإلرادات يف ذاته بالذوات( ،)1وذو
البداوات جاهل مبا يكون فيما يستقبل.
وال جائز أن خيرب بأمر كان مث خيرب أنه مل يكن أو خيرب بأمر ال يكون مث خيرب أنه سيكون ،أو
خيرب أنه ال يفعل مث خيرب أنه سيفعل ،أو خيرب عن شيء أنه ال يفعله مث خيرب أنه يفعله ،كما قال للنيب
 خامت النبيني ،فأخرب أنه آخر من يبعث مث خيرب أنه يبعث بعده نبياً ،أو يبعث نبيا بعدما أخرب أنه
آخر من يبعث من النبيني.
وكما قال لألعراب:

ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ

فلما قالوا بعد خربه هذا:

ﮋﯮ ﯯﮊ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﮊ

()2

()3

قال اهلل جل وعز:

وقال:

ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ

ﮋ ﭩﭪﭫﯵﮊ

()4

جل عن اجلهل

والبداوات.
وكذلك ال جيوز إذا أخرب أن صفاته حسنة عليا ،أن خيرب بعد ذلك أهنا دنية سفلى ،أو يصف
( )1ينكر احملاسيب -رمحه اهلل -مثل عامة املتكلمني حدوث اإلرادات وجتددها للرب سبحانه ويرى أهنا قدمية ال تتجدد وقد سبق
بيان خطأ هذا املعتقد .انظر ص .21
( )3يف املخطوط "قل" سورة التوبة ،اآلية.82 :
( )2سورة الفتح ،اآلية.14 :
( )4سورة يونس ،اآلية 54:يف املخطوط (ال تبديل لكلماته) فرمبا قصد آية يونس املثبته أو آية الكهف وهي ﭽﰂ ﰃ
ﰄ ﭼسورة الكهف ،اآلية 37 :فقد وافق مطلع األوىل ختام الثانية.
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نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب .بعدما أخرب أنه عامل الغيب ،وأنه ال يبصر ما قد كان ،وال يسمع
األصوات ،وأنه ال قوة له وال قدرة على األشياء ،ومل يتكلم بشيء وال الكالم كان منه وال له اخللق
واألمر ،وأنه حتت األرض ال على العرش جل عن ذلك وتعاىل علوا كبريا.
فإذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوت آية يف ظاهر تالوهتا حتسب أهنا ناسخة لبعض أخباره ،كقوله
يف فرعون:

()1

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

()3

وقال :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

وكقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( )2أنه مل يرد به جناة من الغرق يف الدنيا ،وال من العذاب يف اآلخرة .وقد
تأول قوم أن اهلل جل ذكره عىن( )4أن ينجيه ببدنه من النار إذا آمن عند الغرق( ،)4وقالوا إمنا ذكر أن
قوم فرعون يدخلون النار ومل يذكر أنه يدخل فرعون النار ،وإمنا قال:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭼ ومل يقل فريدها فرعون وقال :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ( )5اآلية ومل يقل بفرعون.
وهذا الكذب على اهلل ألن اهلل جل وعز

يقول ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮊ وإمنا معىن قوله:

ﮋﮄ ﮅ ﮊ( )7أن اهلل جل وعز ملا غرق فرعون وقومه مل توقن بنو إسرائيل بذلك وقالوا :ما غرق
فرعون وإننا خناف أن يلحقنا فيقتلنا فأمر اهلل جل ثناؤه البحر فألقى بدنه بغري روح جيفة على ضفة

( )1سورة يونس ،اآلية .23 :يف املخطوط :فلما أدركه الغرق.
( )3سورة يونس ،اآلية.23 :
( )2سورة هود ،اآلية.28 :
( )4يف املخطوط "عنا" وصوابه املثبت.
( )4سورة النازعات ،اآلية  . 34وقد ذهب إىل القول بإميان فرعون ابن العريب ،وغريه من االحتادية ،وقد رد عليهم اإلمام ابن
تيمية يف ذلك فقال :كفر فرعون وموته كافرا وكونه من أهل النار هو مما علم باالضطرار من دين املسلمني بل ومن دين
اليهود والنصارى فإن أهل امللل الثالثة متفقون على أنه من أعظم اخللق كفرا وهلذا مل يذكر اهلل تعاىل يف القرآن قصة كافر
كما ذكر قصته يف بسطها وتثنيتها وال ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجرتاءه وكونه أشد الناس عذابا
يوم القيامة..اخل.
ابن تيمية ،مرجع سابق ،جامع الرسائل حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،ط( ،1الرياض :دار العطاء1433 ،هـ 3331 -م)
332/1
( )5سورة غافر ،اآلية .44
( )7سورة يونس ،اآلية.23 :
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البحر ليستبني بنو إسرائيل بغرقه فلما ألقاه البحر ،نظرت إليه بنو إسرائيل فجعلوا ميثلون به(.)1
()3

()2

وكذلك إذا تلوت قوله :ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ (اآلية) وقوله :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ

(اآلية) فظاهر التالوة ،على استئناف العلم من اهلل ،جبهاد اجملاهدين ،وصدق الصادقني ،وكذب الكاذبني،
وجل اهلل أن يستأنف علما بشيء ،وكيف وكل شيء يكون فهو يكونه؟ فلم يأت إال وقد تقدم العلم منه به،
أبدا؛ ألنه من ليس له علم مبا يريد
وكيف يأيت وكيف يكون ،ولو مل يكن يعلم كيف يكون ما أحسن أن يكونه ً
أن يصنعه كيف يكون حيسن أن يصنعه؟ ومن مل حيسن كيف يصنعه مل يقدر أن يصنعه.
وهذا جنده ضرورة يف فطرنا ،لو مل نر كتابا قط ،ومل حنسن أن نكتب ،مل جيز لنا أن نكتب كتابًا
مؤل ًفا مبعاين مفهومة بالتخمني أبدا ،وكذلك مجيع الصناعات من مل يرها فيعلمها أو توصف له
أبدا ،فاهلل جل ذكره أوىل بعلم ما يكونه قبل أن يكونه؛ أمل تسمعه
فيعلمها مل حيسن أن يأت هبا ً

يقول :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ(.)4
وقد يستدل على ذلك من عقولنا ،أن من فعل شيئًا حبكمة ،فلم يفعله حىت كان عاملا قبل أن
ً
يفعله كيف يفعله ،فأتى به كما أراد أن يكون وقد علم كيف جييء.
وقد امتدح اهلل جل وعز بعلم ما قد كان وما سيكون وما ال يكون لو كان كيف كان يكون.

فمدح نفسه بعلم مجيع الغيوب ،فقال جل من قائل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ( ،)4وقال:
ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( ،)5وقال :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ( ،)7وقال:

( )1قال ابن جرير :يقول تعاىل ذكره لفرعون :اليوم جنعلك على جنوةٍ من األرض ببدنك ،ينظر إليك هال ًكا من كذب هبالكك
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ سورة يونس ،اآلية ،23:يقول :ملن بعدك من الناس عربة يعتربون بك ،فينزجرون عن
()3
()2
()4
()4
()5
()7

معصية اهلل ،والكفر به والسعي يف أرضه بالفساد .الطربي ،مرجع سابق124/14 ،
سورة العنكبوت ،اآلية.2 :
سورة آل عمران :اآلية .143
سورة امللك ،اآلية.14 :
سورة اإلسراء ،اآلية.44 :
سورة األنعام ،اآلية.2 :
سورة األنعام ،اآلية.72 :
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ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ( ،)1وقال :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ(( )3اآلية).
وأخرب مبا ال يكون ألو كان كيف كان كيف يكون فقال جل وعز:

ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﮊ( )2وقال :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ( )4فأخرب أنه قد علم أهنم لو نصروهم
لولوا األدبار.
معلوما موجودا؛
وإمنا قوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ ﮋ ﮟ ﮊ إمنا يريد حىت يراه فيكون ً
موجودا كائنا ،فيعلم يف وقت
ألنه ال جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما قبل أن يكون ،ويعلمه
ً
واحد أنه معدوم موجود؛ أنه قد كان وأنه مل يكن بعد ،وهذا احملال.
وإمنا مل جيز أن يقال :يعلم اهلل أن الشيء قد كان؛ ألن الشيء مل يكن بعد ،ال أن اهلل جاهل به
أنه سيكون ،وذلك موجود فينا وحنن جهال ،وعلمنا حمدث.
قد علمنا أن كل إنسان ميت ،فكلما مات إنسان قلنا :قد علمنا أنه قد مات من غري أن
نكون قبل موته جاهلني أنه سيموت إال أنا قد حيدث لنا العلم ،من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه
ميتًا ،بأنه ميت(.)4

()1
()3
()2
()4
()4

سورة البقرة ،اآلية.324 :
سورة املزمل ،اآلية.33 :
سورة األنعام ،اآلية.38 :
سورة احلشر ،اآلية.13 :
يقول ابن تيمية -رمحه اهلل -موضحا اخلالف يف علم اهلل وتعلقه باملستقبل" :الناس املنتسبون إىل اإلسالم يف علم اهلل
باعتبار تعلقه باملستقبل على ثالثة أقوال:
 أحدها :أنه يعلم املستقبالت بعلم قدمي الزم لذاته ،وال يتجدد له عند وجود املعلومات نعت وال صفة ،وإمنا يتجددجمرد التعلق بني العلم واملعلوم :،وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكالبية واألشعرية ،ومن وافقهم من الفقهاء
والصوفية وأهل احلديث.
 ثانيها :أنه ال يعلم احملدثات إال بعد حدوثها ،وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون :مل يعلم أفعال العباد إال بعدوجودها وأن األمر أنف ،مل يسبق القدر ال شقاوة وال سعادة ،وهم غالة القدرية.
 ثالثها :أنه يعلمها قبل حدوثها ،ويعلمها بعلم آخر حني وجودها ،وهذا قول السلف .ابن تيمية ،مرجع سابق ،جامعاملسائل.177/1 ،
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واهلل جل ذكره ال حتدث فيه احلوادث()1؛ ألنا مل جنهل موت من مات أنه سيكون ،وكذلك علمنا أن
النهار سيكون صبيحة ليلتنا ،مث يكون ،فنعلم أنه قد كان من غري جهل منا تقدم أنه سيكون.
فكيف بالقدمي األزيل( )3الذي ال يكون موت وال هنار وال شيء من األشياء إال وهو خيلقه،
وحنن ال خنلق شيئا؟!
وكذلك قوله جل وعز :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ ( ،)2وقوله:

ﮋﯯ ﯰﯱ

ﯲﯳ ﯴﯵ ﮊ( ،)4وقوله :ﮋ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﮊ(.)4
ليس ذلك ببدء منه حلدوث إرادة حدثت له ،وال أن يستأنف مشيئة مل تكن له( ،)5وذلك
فعل اجلاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو ال يعلم العواقب.
فلم يزل تعاىل يريد ما يعلم أنه يكون ،مل يستحدث إرادة مل تكن؛ ألن اإلرادات إمنا حتدث
على قدر ما مل يعلم املريد ،فأما من مل يزل يعلم ما يكون وما ال يكون من خري وشر ،فقد أراد على
علم ال حيدث له بداء ،إذ كان ال حيدث فيه علم به(.)7
وقد تأول بعض من يدعي السنة وبعض أهل البدع ذلك على احلدوث!!
فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال :إرادة اهلل جل وعز أحدث من تقديره؛ تقديره
سابق اإلرادة.
وأما بعض أهل البدع فزعموا أن اإلرادة إمنا هي خلق حادث وليست مبخلوقة ،ولكن اهلل جل وعز هبا
كون املخلوق ،فزعمت أن اخللق غري املخلوق ،وأن اخللق هو اإلرادة ،وأهنا ليست بصفة اهلل من نفسه(.)8
( )1انظر الكالم على مسألة حلول احلوادث يف ص.21
( )3انظر الكالم على وصفه بالقدمي ص.43
( )2سورة الفتح ،اآلية.37 :
( )4سورة اإلسراء ،اآلية.15 :
( )4سورة النحل ،اآلية.43 :
( )5سبق الكالم على الصفات االختيارية وأن اهلل جل قدره يفعل ما يريد مىت شاء .انظر ص.21 :
( )7انظر التعليق على مسألة جتدد العلم يف ص .24
( )8يقصد احملاسيب ببعض أهل البدع هنا املعتزلة ،وعلى األخص املتكلم املعتزيل الكبري أبو اهلذيل العالف ،الذي كان يقول :خلق الشيء،
الذي هو تكوينه بعد إن مل يكن هو غريه ،وهو إرادته له ،وقوله له كن .األشعري ،مرجع سابق ،مقاالت اإلسالميني.252/1 ،
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وجل اهلل أن يكون شيء حدث بغري إرادة منه ،وجل عن البداءات وتقلب اإلرادات.
فأما قوله :ﮋ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﮊ( ،)1فإنه وعدهم الدخول على علم أهنم يدخلون.
وأما قوله :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ( ،)3وقوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ( .)2فإنه مل
يزل يريد ،قبل أن حيدث الشيء ،أن حيدثه يف وقت إحداثه .فلم يزل يريد إحداثه يف الوقت املؤخر،
أيضا يريد أن حيدثه فيه ،فبإرادته القدمية أحدثه يف ذلك الوقت الذي فيه
فإذا جاء الوقت فهو ً
أحدثه(.)4
فإرادة اهلل جل وعز دائمة له؛ ألنه مريد قبل الوقت الذي حيدث فيه املخلوق ،ويف الوقت الذي
أحدثه فيه .فأراد بقوله جل وعز ﮋ ﯨ ﯩ ﮊ إذا جاء الوقت الذي أردناه فيه ،وهو له قبل الوقت
مريد ،فأوقع

ﮋﯨﮊ

أيضا يف الوقت .والعرب تفعل هذا
على اإلرادة ،وإمنا أراد الوقت وهو مريد له ً

غدا .فيسأله يف ظاهر املسألة عن وقت
يف خماطبتها ،يقول الرجل آلخر :مىت تريد أن آتيك؟ فيقولً :
إرادته ،وإمنا يريد الوقت الذي فيه اجمليء ،وجييبه بالوقت الذي جييء فيه .ولو أجابه على ظاهر
غدا ،فأجابه عن وقت اجمليء ،وإمنا
مسألته إذا قال :مىت تريد أجيئك؟ لقال :الساعة أريد أن جتيئين ً
سأله يف الظاهر عن وقت اإلرادة ،وهو يريد وقت اجمليء ،فأجابه عن معىن السؤال ومل جيبه عن ظاهر
املسألة(.)4
وكذلك إذا أراد اهلل جل وعز وقت كون الشيء ،وأنزل ظاهر القول على اإلرادة ،فقال جل من
قائل :ﮋ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﮊ يعين الوقت الذي أردنا من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها .فيه فإمنا أراد
()1
()3
()2
()4

()4

سورة الفتح ،اآلية.37 :
سورة النحل :اآلية.43 :
سورة اإلسراء :اآلية.15 :
كالم احملاسيب -رمحه اهلل -هنا متناقض ألنه يقول" :فبإرادته القدمية أحدثه يف ذلك الوقت" ويقول قبله" :فلم يزل يريد
إحداثه فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد أن حيدثه"! وهو ظاهر التناقض" .ألن هذه اإلرادة إن كانت هي اإلرادة األزلية فال
فائدة من قوله هذا ،وإن كانت إرادة حادثة نقض قوله" احملمود ،مرجع سابق ،ص.454
هذا الكالم فرع عما سبقه ،واملشكل فيه من كالم احملاسيب -رمحه اهلل -انكاره جتدد اإلرادة وال شك أن مذهب أهل السنة
واجلماعة إثبات صفة اإلرادة هلل سبحانه على وجه الكمال فهو يفعل ما يريد وقت ما يريد كل يوم هو يف شأن يرزق ويرفع
وخيفض سبحانه له الصفات العليا واالمساء احلسىن.
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بقوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﮊ إذا كان الوقت الذي أردنا أن هنلكهم فيه ،ال على البدء منه بإرادة أخرى،
وأراد تكوين الشيء إىل وقت معلوم مل يزل يريد أن يكونه فيه ،فلم يزل مريدا اهلالك للقرى يف
األوقات اليت يهلكها فيها فإذا أهلكها فبإرادة متقدمة منه هبالكها يف تلك األوقات اليت أخر هالكها
إليها ،وبإرادة مل تزل أخر هالك القرى إىل الوقت الذي مل يزل يريد أن يهلكها فيه(.)1
وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( )3ليس معناه إحداث مسع وال تكلف لسمع ما

يكون من املتكلم يف وقت كالمه وإمنا معىن ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ( )2أي
وبصرا ال باحلوادث يف اهلل جل
املسموع واملبصر لن خيفى على مسعي وال على بصري ،أن أدركه ً
مسعا ً
وعز وتعاىل عن ذلك.
وكذلك قوله :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ ( )4ال يستحدث بصرا وال حلظا حمدثا يف ذاته

تعاىل عن ذلك(.)4
استماعا حادثا يف ذاته فذهب إىل ما يعقل من اخللق أنه
وقد ذهب قوم أن هلل جل وعز
ً
حيدث فيهم علم لسمع ما يكون من قول عند مسعه للقول؛ ألن املخلوق إذا مسع الشيء حدث له
عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت ،وكذلك ذهب إىل أن رؤية حتدث له(.)5

()1
()3
()2
()4
()4

انظر احلاشية رقم ( )4يف الصفحة السابقة.
سورة الشعراء ،اآلية.14 :
سورة التوبة ،اآلية.24 :
سورة التوبة ،اآلية.134 :
وهذا أيضا من اخلطأ املتفرع عن اخلطأ األول يف نفي الصفات االختيارية فربنا سبحانه يسمع ويرى كل شيء وال خيفى
عليه شيء .وقول احملاسيب ( :أي املسموع واملبصر لن خيفى على مسعي وال على بصري ،أن أدركه مسعا وبصرا ال باحلوادث
يف اهلل) تأويل لسمع اهلل وبصره بالعلم وهذا خالف معتقد أهل السنة الذين يثبتون السمع والبصر هلل سبحانه كصفة فعلية
اختيارية يسمع مىت شاء سبحانه ال كسمع املخلوقني وال كبصرهم  ،على حد قوله جل وتقدس ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭥ ﭦ ﭧﮊ سورة الشورى ،اآلية ،11:وسبق بيان ذلك يف ص.21 :
( )5هذا الالزم الذي ذكره هنا من أن االستماع ينتج عنه تعقل حيدث عن االستماع مبين على فرضية التشبيه اليت فر منها إىل
التعطيل وإمنا كان يكفيه أن يثبت بال تكييف وال تشبيه وال متثيل وهي طريقة األئمة من أهل السنة رمحهم اهلل.
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قال أبو عبداهلل( :)1وهذا خطأ ،وإمنا معىن ﮋ ﭣ ﮊ و ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ أن املسموع
واملبصر مل خيف على عيين وال على مسعي أن أدركه مسعا وبصرا ،ال باحلوادث يف اهلل جل وعز(.)3
ومن ذهب إىل أنه حيدث له استماع مع حدوث املسموع ،وإبصار مع حدوث املبصر ،فقد
ادعى على اهلل عز وجل ما مل يقل وإمنا على العباد التسليم كما قال ،وأنه عامل مسيع بصري وال يريد
ما مل يكن ،وإمنا معىن :ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ حىت يكون املعلوم ،وكذلك حىت يكون املبصر واملسموع ،وال
خيفى على اهلل عز وجل أن يعلمه موجودا ويراه موجودا ويسمعه موجودا بغري حدوث علم يف اهلل جل
وعز وال مسع وال بصر ،وال معىن حدث يف ذات اهلل ،جل اهلل عن احلوادث يف نفسه وتعاىل عن
البداوات يف علمه وإرادته علوا كبريا(.)2
وكذلك قوله جل وعز :ﮋﰂﰃﰄﰅﮊ( ،)4وقوله :ﮋﮉﮊﮋ ﮌﮊ( ،)4وقال:

ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( ،)5وقال :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ( ،)7وقال:

ﮋ ﮋ ﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ(( )8اآلية) ،وقال:ﮋﯤﯥﯦﮊ(( )2اآلية).
وقال لعيسى  :ﮋ ﭧﭨﭩﭪﮊ( ،)13وقال :ﮋﮖﮗﮘﮙﮊ(.)11

وقال :ﮋ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ( )13وذكر آهلة ألو كانوا البتغوا إىل طلبه سبيال حيث هو،

( )1املقصود به نفسه :احلارث احملاسيب.
( )3انظر التعليق رقم  4يف الصفحة السابقة .27
( )2بل إنه متسق مع لفظ القرآن ومع مقتضى التنزيه وإثبات الكماالت املطلقة لسائر األوصاف له سبحانه.
( )4سورة األنعام ،اآلية.18 :
( )4سورة طه ،اآلية.4 :
( )5سورة امللك ،اآلية.15 :
( )7سورة فاطر ،اآلية.13 :
( )8سورة السجدة ،اآلية.4 :
( )2سورة املعارج ،اآلية.4 :
( )13سورة آل عمران ،اآلية.44 :
( )11سورة النساء ،اآلية.148 :
( )13سورة فصلت ،اآلية.28 :
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فقال :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ( )1وقال :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ( )3فلن
أبدا.
ينسخ ذلك ً
فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خالف الظاهر ،فاعلم أن ذلك ليس بنسخ وال مبضاد
هلذا ،وذلك كقوله :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ( .)2وقوله :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ،

وقوله :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭹﭺ ﭻﮊ(( )4اآلية) .وقوله:

ﮋ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﮊ(( )4اآلية) فليس بناسخ لذلك ،وال ذلك ناسخ هلذا وال هذا ضد ذلك ولكن معىن ذلك
غري معىن هذا.
هذه اآلية معناها :أن اهلل جل وعز مل يرد الكون بذاته يف أسفل األشياء ،وينتقل فيها
النتقاهلا ،وينهض فيها على أقدارها ،ويزول عنها عند فنائها جل موالنا وتعاىل عن ذلك علوا كبريا.
وقد ادعى بعض أهل الضالل( :)5فزعموا أن اهلل جل وعز يف كل مكان بنفسه ،كائنا كما هو
على العرش ،ال فرق بني ذلك عندهم ،مث أجابوا يف النفي بعد تثبيت ما جيوز عليهم يف قوهلم ما
نفوا؛ ألن كل من ثبت شيئا يف املعىن مث نفاه بالقول مل يغن عنه نفيه بلسانه ،وقد تدين  -ملا يلزمه
يف املعىن  -مبا نفى ،كالنصارى زعمت أهنم يعبدون ثالثة وأن ذلك ليس بشرك ،وأن معىن الثالثة
معىن واحد ،فلم يغن عنهم نفيهم الشرك بقوهلم وقد دانوا به يف املعىن ،وكذلك مجيع أهل الضالل
ينفون الكفر ويتربؤون منه وهم كافرون ،وكذلك مجيع أهل البدع ينفون البدع بقوهلم ويتربؤون منها،
وقد دانوا اهلل تبارك وتعاىل هبا ،وكذلك هؤالء يف نفيهم بعد تثبيتهم معىن ما نفوا فاحتجوا هبذه
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.43 :
( )3سورة األعلى ،اآلية.1 :
()2سورة الزخرف ،اآلية.84 :
()4سورة األنعام ،اآلية.2 :
( )4سورة اجملادلة ،اآلية7 :
( )5قال هبذا القول عامة املعتزلة واجلهمية واخلوارج واألشاعرة والصوفية على تفاوت بينهم .األشعري ،مرجع سابق ،اإلبانة عن
أصول الديانة ،حتقيق :فوقية حسني حممود ،ط( ،1القاهرة :دار األنصار1227،هـ) ص 138؛ واألشعري ،مرجع سابق،
مقاالت اإلسالميني121/1 ،؛ وابن تيمية ،مرجع سابق ،بيان تلبيس اجلهمية ،ط( ،1مكة املكرمة :مطبعة احلكومة،
1223م) .12/3
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اآلية( )1أن اهلل عز وجل يف كل شيء بنفسه كائنا مث نفوا معىن ما ثبتوا فقالوا ال كالشيء يف الشيء
فأحالوا ألن ما كان يف األشياء فهو كالشيء وإن نفوه بألسنتهم.
قلت :فبني يل معىن ذلك كله .قال :أما معىن قوله

تعاىل :ﮋ ﭣ ﮊ ﮋ ﭣ ﭤ ﮊ ﮋ ﯩ ﯪ

ﯫ ﮊ ( )3فإمنا معناه حىت يكون املوجود فنعلمه موجودا ،ونسمعه مسموعا ،ونبصره مبصرا ،ال
على استحداث علم وال مسع وال بصر(.)2
وأما قوله:

ﮋﯨ ﯩ ﮊ

فمعناه إذا جاء وقت كون املراد فيه(.)4

وأما قوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ( )4ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ( )5و

ﮋﭴﭵﭶﭷﮊ

()7

وﮋﮄ
()13

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ( )8فهذه وغريها مثل قوله ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ( )2وقوله:
فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش ،فوق األشياء ،منزه عن الدخول يف خلقه ال خيفى عليه منهم
ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ

خافية ألنه أبان يف هذه اآليات أن ذاته بنفسه فوق عباده ألنه

قال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﮊ( )11يعين فوق العرش ،والعرش على السماء؛ ألن من كان فوق شيء على السماء فهو يف
السماء وقد قال مثل ذلك

()13

ﮋﭛﭜﭝﮊ

يعين على األرض ال يريد الدخول يف جوفها،

( )1قوله تعاىل يف سورة اجملادلة:ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ[سورة اجملادلة ،اآلية.]7 :
( )3ﮋ ﭣ ﮊ وقد وردت كثريا مثل قوله ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ[سورة األنعام ،اآلية ]2:وقوله ﮋ ﭣ ﭤ ﮊ [سورة
التوبة ،اآلية ]24 :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ [سورة الشعراء ،اآلية.]14:
( )2هذا من التأويل الباطل الذي سبق بيانه يف ص .27
( )4هذا تأويل لإلرادة االختيارية وقد سبق بيان ص . 21
( )4سورة طه ،اآلية.4 :
( )5سورة األنعام ،اآلية.18 :
( )7سورة امللك ،اآلية.15 :
( )8سورة اإلسراء ،اآلية.43 :
( )2سورة فاطر ،اآلية.13 :
( )13سورة السجدة ،اآلية.4 :
()11سورة امللك ،اآلية.15 :
()13سورة التوبة ،اآلية.3 :
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وكذلك قوله :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ( )1يعين فوقها ،وقال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ مث فصل فقال:
ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( )3ومل يصله مبعىن فيشتبه ذلك ،فلم يكن لذلك معىن إذ فصل بقوله:

ﮋﭶ

ﭷﮊ  -مث استأنف التخويف باخلسف  -إال أنه على العرش فوق السماء.

وقال :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ(( )2اآلية).

وقال :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ( )4فبني عروج األمر ،وعروج املالئكة ،مث وصف صعودها
باالرتفاع صاعدة إليه ،فقال :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ( .)4وقال :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ مث قال:

ﮋﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮊ( )5فقدر صعودها وفصله من قوله إليه كقول القائل :صعدت إىل فالن يف يوم أو يف ليلة :وإن
صعودك إليه يف يوم ،فإذا صعدوا إىل العرش فقد صعدوا إىل اهلل جل وعز ،وإن كانوا مل يروه ،ومل يساووه يف
االرتفاع يف علوه فإهنم قد صعدوا من األرض وعرجوا باألمر إىل العلو الذي اهلل عز وجل فوقه.
وقال :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ(.)7
وكالم املالئكة أكثر وأطيب من كالم اآلدميني ،فلم يقل ينزل إليه الكلم الطيب.
وقال :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ( )8ومل يقل عنده.

وقال عن فرعون :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ مث استأنف

فقال :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ ( )2فيما قال يل إنه يف السماء ،فطلبه حيث قال له موسى مع الظن
منه مبوسى  أنه كاذب ،ولو أن موسى  ،أخربه أنه يف كل مكان بذاته ،لطلبه يف األرض أو

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8
()2

يف املخطوط "ألصلبنكم" بدون الواو .سورة طه ،اآلية.71 :
سورة امللك ،اآلية.15 :
سورة السجدة ،اآلية.4 :
سورة املعارج ،اآلية.4 :
سورة فاطر ،اآلية.13 :
سورة السجدة ،اآلية.4 :
سورة فاطر ،اآلية.13 :
سورة النساء ،اآلية.148 :
سورة غافر ،اآلية.27-25 :
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يف بيته وبدنه ومل يتعن ببنيان الصرح.
وأما اآليات األخر اليت نزعوا هبا فقد أبان اهلل جل وعز يف تالوهتا أنه ال يريد أنه كائن يف
األشياء بنفسه ،إذ وصلها ومل يقطعها كما قطع الكالم الذي أراد به كونه فوق عرشه فقال عز
وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ( )1فبدأ بالعلم وأخرب أنه مع كل مناج حيث وجد

وختم اآلية بالعلم وقال :ﮋﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮊ( )3فبدأ بالعلم وختم بالعلم.
فبني أنه أراد أنه يعلمهم حيث ما كانوا ال خيفون عليه وال خيفى عليه مناجاهتم تفردوا أو
اجتمعوا.
ولو اجتمع قوم يف السفل ،وناظر إليهم يف العلو ويسمع كالمهم فقال :إين مل أزل معكم
أراكم وأعلم مناجاتكم؛ كان صادقا وهلل املثل األعلى عن شبه اخللق.
وقد روى ابن مسعود ما يدل على ذلك فقال :اجتمع ثالثة نفر عند الكعبة فقال أحدهم:
أترون أن اهلل يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم :يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا .وقال بعضهم:
إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا ،فأنزل اهلل عز وجل:

ﮋﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﮊ(( )2اآلية)(.)4
فإن أبوا إال ظاهر التالوة وقالوا :هذا دعوى؛ خرجوا من قوهلم يف ظاهر التالوة؛ ألن موضع
االثنني والثالثة واألربعة وأكثر من ذلك وأقل من ذلك الواحد فهو معهم ال فيهم ،وما كان مع
الشيء فقد خال جسمه منه ،وبان كل واحد منهما بنفسه عن اآلخر ،وهذا خروج عن قوهلم؛ ألن
عندهم ال خيلو من اهلل سبحانه شيء أن يكون فيه بنفسه ،فقد تركوا قوهلم على ظاهر التالوة؛ ألن
اهلل تعاىل قال :ﮋﭙ ﮊ ومل يقل "فيهم".
وكذلك قوله عز وجل :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ فقد بني ما أراد بذلك فقال:

ﮋﭑﭒ

( )1سورة اجملادلة ،اآلية.7 :
( )3سورة اجملادلة ،اآلية.7 :
( )2سورة فصلت ،اآلية.33 :
( )4صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ
 ،132/5رقم احلديث .4817
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ مث قال :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ( )1أي بعلمه فتكون اإلحاطة
بالعلم أقرب إليه من عرق قلبه املتصل بقلبه.
فإن أبوا إال ظاهر التالوة فإن ما قرب من الشيء ليس هو يف الشيء ،وأقرب ما يكون منه أن يالزقه.
ومل يقل عز وجل :إين فيكم ،وال إين يف حبل الوريد ،وال إين أقرب فيكم من حبل الوريد ،وظاهر التالوة أنه
ليس يف حبل الوريد؛ ألنه لو كان يف حبل الوريد ،صار حبل الوريد أقرب إلينا؛ ألن ما كان فيه شيء فقد
حواه ،وآخر حواه وهو دونه ،كالرجل يكون يف بيت يف دار ،فجدار البيت أقرب إىل الدار ممن هو يف البيت،
ولو كان ذلك كذلك لكان آخر حبل الوريد أقرب إىل قلوبنا منه ،وحمال أن يكون ما يف الوريد أقرب إىل
اجلسم من حبل الوريد ،وإمنا يكون أقرب إىل اجلسم من حبل الوريد ،إذا مل يكن يف حبل الوريد ،وكان خارجا
منه أو كان بعضه يف حبل الوريد ،وبعضه خارجا منه إىل اجلسم ،فذلك التبعيض ،ففي ظاهر التالوة ،على
دعواهم ،ما يدل أنه ليس يف حبل الوريد كله ،وإمنا يدل على أنه إما خارج منه ،أو بعضه خارج منه.
وكذلك قوله :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ( )3فلم يقل يف السماء مث قطع كما

قال :ﮋﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( )2فقال :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ فأخرب أنه إله أهل السماء وإله أهل األرض،
وذلك موجود يف اللغة إذ يقول القائل :من خبراسان؟ فيقال :ابن طاهر( )4وإمنا هو يف موضع .فجايز
أن يقال :ابن طاهر أمري يف خراسان( ،)4فيكون أمريا يف بلخ( )5ومسرقند( )7وكل مدهنا.
()1
()3
()2
()4

()4

()5
()7

سورة ق ،اآلية.5 :
سورة الزخرف ،اآلية.84 :
سورة امللك ،اآلية.15 :
عبداهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن رزيق أبو العباس اخلزاعي ،كان أحد األجواد املمدوحني والسمحاء املذكورين،
واله أمري املؤمنني املأمون الشام ،مث خراسان ،وأقام هبا حىت مات سنة (323هـ) .اخلطيب ،مرجع سابق153/11 ،؛
والذهيب ،مرجع سابق ،السري.584/13 ،
خراسان :هي منطقة واسعة اختلف يف حدودها وهي متتد من شرق العراق إىل أطراف اهلند غربا ومن البحر األسود إىل
احمليط جنوبا ،ومن أشهر مدهنا :نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وسرخس وقد فتحت أكثر هذه البالد سنة  21يف
أيام عثمان . ،احلموي ،مرجع سابق.241/3،
بلخ :من أجل مدن خراسان وأكثرها خريا وأوسعها غلة .احلموي ،مرجع سابق.472/1 ،
مسرقند :ويقال هلا بالعربية مسران :بلد معروف مشهور ،قيل :إنه من أبنية ذي القرنني مبا وراء النهر .وهي من مدن خرسان.
احلموي ،مرجع سابق.345/2 ،
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هذا وإمنا هو يف موضع واحد ،خيفى عليه ما وراء بيته ،ولو كان على ظاهر اللفظ ويف معىن
الكون ،ما جاز أن يقال أمري يف البلد الذي هو فيه؛ ألنه يف موضع واحد من بيته أو حيث كان،
إمنا هو يف موضع جلوسه ،وليس هو يف داره أمري وال يف بيته كله ،وإمنا هو يف موضع منه ،لو كان
معىن هذا معىن الكون ،فكيف العايل فوق كل شيء؟! ال خيفى عليه شيء من األشياء يدبره ،فهو
مدبرا هلما وما فيهما وهو
إله أهل السماء وإله أهل األرض ال إله فيهما سواه ،فهو فيهما إله إذ كان ً
على عرشه فوق كل شيء.
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باب

وأما األخبار فقد قال بعض الروافض ،إن اهلل عز وجل ينسخ أخباره ،وقال قوم من أهل السنة
بنسخ األخبار ،ال على التعمد منهم ولكن عن اإلغفال والسهو عن الفحص عن معىن ذلك؛ فقال

الكليب إنه ملا نزلت :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ( ،)1نسخها بقوله:

ﮋﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ(.)3

ومعىن ذلك لو كان نسخها أن اهلل عزوجل قال:

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮊ أنه أراد به أن يعذب عز ًيرا واملالئكة واملسيح ،فأوجب عليهم العذاب مث نسخ ذلك بعدما

أوجبه ،كما أوجب قيام الليل مث نسخه( ،)2وكما أوجب تقدمي الصدقة قبل جنوى النيب  مث
نسخها( ،)4وكما أوجب الصالة إىل بيت املقدس مث نسخه(.)4
( )1سورة األنبياء ،اآلية.28 :

( )3سورة األنبياء ،اآلية .131 :قال الكليب :قام رسول اهلل  مقابل باب الكعبة ،مث اقرتأ هذه اآلية :ﮋﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [سورة األنبياء ،اآلية ]28:فوجد منها أهل مكة وجدا
شديدا ،فقال ابن الزبعرى :يا حممد؛ أرأيت اآلية اليت قرأت آنفا أفينا وهي آهلتنا خاصة ،أم يف األمم وآهلتهم؟ قال :ال؛ بل
فيكم ويف آهلتكم ويف األمم وآهلتهم .فقال :خصمتك والكعبة؛ قد علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه ،وإن طائفة من
الناس يعبدون املالئكة ،أفليس هؤالء مع أهلتنا يف النار؟ ! فسكت رسول اهلل ،وضحكت قريش وجلوا؛ فأنزل اهلل جواب

قوهلم :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﮊ [سورة األنبياء ،اآلية ]131:يعين :عزيرا وعيسى
واملالئكة .ابن أيب زمنني ،مرجع سابق.153/2،

( )3يعين قوله تعاىل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [سورة املزمل ،اآليات ]3-1:نسخت بقوله  :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [سورة

املزمل ،اآلية ]33:الطربي ،مرجع سابق.578/32 ،

( )4يعين قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ [سورة اجملادلة ،اآلية ]13:نسخه

قوله تعاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [سورة اجملادلة ،اآلية ]12:الطربي ،مرجع سابق.347/32 ،

( )4يعين بالناسخ للصالة لبيت املقدس قوله تعاىل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﮊ [سورة البقرة ،اآلية]144:
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ومعاذ اهلل أن يكون اهلل عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من املالئكة ،وال املسيح وال عزير،
وقد تقدمت فيهم أخبار من اهلل جل وعز بالوالية قبل أن ينزل آية العذاب يف اآلهلة فلما أنزل آية
العذاب مل يرد هبا من تقدم منه القول بواليتهم ،وإمنا أراد من عبدوا سوى أوليائه ،وكان خرب خاص
ال عام( )1كما قال اهلل جل وعز :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ( )3ومل يرد الكافرين إذ مل يتوبوا؛
ألنه قد تقدم فيهم أخبار أنه ال يغفر هلم إن مل يتوبوا.
أيضا قوله :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ(،)2
وقال الكليب ومتبعوه ً
نسخ ذلك بقوله :ﮋﯤ ﯥﯦﯧﯨﮊ(.)4

ولو كان كما زعم لكان قوله :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ خربا منه أهنم يستغفرون ألهل
األرض كلهم من تاب منهم ومن مل يتب ،مث رجع فقال :إمنا استغفروا للذين تابوا وليس كذلك.
ولكنه أخرب أوال خب ٍرب كان ظاهره على العموم وهو خصوص ،ومل يرد أوال يف خربه أهنم استغفروا

ألهل األرض كلهم؛ مث رجع فأخرب أهنم إمنا استغفروا للتائبني ونسخ خربه يف الناس كلهم ،وال أهنم
استغفروا للكافرين مث رجعوا فاستغفروا للتائبني دون غريهم ،هم مل يستغفروا قط إال للتائبني ،ومل يرد
خبربه عنهم إال التائبني ،ولكنه أخرب أوال وكان ظاهر خربه على العموم.
وإمنا أراد بقوله :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ من التائبني ،مث بني يف اخلرب الثاين من أراد؛ ألن اهلل عز وجل
أبدا ،فيكون قد أمرهم أن
ال جائز أن ينسخ االستغفار للكافرين ،وقد أخرب أنه قال ال يغفر هلم ً

( )1هكذا يف املخطوط وصوابه  :خربا خاصا ال عاما.
( )3سورة الرعد ،اآلية.5 :
( )2سورة الشورى ،اآلية.4 :
( )4سورة غافر ،اآلية . 7 :مل أجده من رواية الكليب ،وقال داود بن قيس الصنعاين :دخلت على وهب بن منبه مع ذي جوالن
فسألته عن قوله عز وجلﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ[سورة الشورى ،اآلية .]4 :فقال " :نسختها اآلية اليت يف
الطول :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [سورة غافر ،اآلية .]7:قال النحاس :هذا ال يقع فيه ناسخ وال منسوخ ألنه خرب
من اهلل تعاىل ولكن جيوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه اآلية على نسخة تلك اآلية ألنه ال فرق بينهما وكذا جيب أن
يتأول للعلماء وال يتأول عليهم اخلطأ العظيم إذا كان ملا قالوه وجه ،والدليل على ما قلنا .النحاس ،مرجع سابق.541 ،
ينظر أيضا :القرطيب ،مرجع سابق.4/15 ،
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يستغفروا للكافرين مث نسخه بنهيه هلم ،فيدعوا االستغفار جلميع الناس ويستغفروا للمؤمنني بعد ذلك؛

ألنه عز وجل يقول :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ( )1وال يقدموا بني يدي اهلل ما مل يؤمروا به
أبدا وهو خيرب
فيخالفوا حمبة موالهم فيسألوه أن يغفر للكافرين مع املؤمنني وقد أوجب أال يغفر هلم ً
بأهنم ال يشفعون إال ملن رضي شفاعتهم له ،وميدحهم بذلك.
وحممدا  لعمه حىت هني ،فذلك إمنا كان
فإن احتج حمتج بأن إبراهيم  قد استغفر ألبيه،
ً
ابتداء من حممد  حىت هناه اهلل عز وجل؛ ال أن اهلل تبارك وتعاىل أمره أن يستغفر للمشركني مث
نسخه.
واملالئكة ال جائز أن تبتدئ مبا مل تؤمر به؛ ألنه عز من قائل يقول:

ﮋﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﮊ.
فالناسخ واملنسوخ ال جيوز أن يكونا إال يف األحكام يف األمر والنهي واحلدود ،والعقوبات يف
أحكام الدنيا ،وال يكون ذلك بداوات من اهلل عز وجل ،وال استفادة علم وال رجوعا عن صدق
بنسخ خرب ،وال ابتداء بكذب مث رجوعا إىل صدق جل وتعاىل عن ذلك.
ولكنه أمر بأمر وحكم حبكم ،وهو يريد أن يوجبه إىل وقت ،ويريد أن يأمر برتكه بعد ذلك
يدا للفعل األول إىل الوقت الذي أراد نسخه ،وإجياب بدله من املأمور به واحلكم
الوقت؛ مل يزل مر ً
به( ،)3وكالمها مل يزل يريدمها ومل يبدله يف الثاين بدو ،وال ينسخ أمره ولكنه ينسخ املأمور به مبأمور به
آخر ،وكالمها وقع التبديل على املأمور به مبأمور به آخر ،وكالمها بكالمه؛ ال رجوع عن قوله األول
وصالحا لعباده يستخرج منهما التسليم ألمره يف وقت يكون
أنه مل يكن ح ًقا وصدقا منه وحكمة،
ً
ذلك منهما.
( )1سورة األنبياء ،اآلية.38 :
( )3ال يلزم يف النسخ وجود بدل بل قد ينسخ بال بدل فيكون املقصود هو الرتك والكف ومثاله آية النجوى ،قال ابن احلصار
يف هذا النوع :إن قيل كيف يقع النسخ إىل غري بدل وقد قال تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]135:وهذا إخبار ال يدخله خلف فاجلواب أن نقول
كل ما ثبت اآلن يف القرآن ومل ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تالوته وكل ما نسخه اهلل من القرآن مما ال نعلمه اآلن فقد
أبدله مبا علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه .السيوطي ،مصدر سابق ،االتقان.45/3 ،
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ويكون من إبراهيم القصد منه؛ حلديدة يذبح هبا ابنه ،وإضجاعه ووضع السكني على حلقه،
بالصرب والتسليم ألمره ،ويكون من إسحق( )1بالطوع ألبيه ابتغاء مرضاة اهلل ربه ،بالتسليم ألمره،
ويكون من الكبش بدله ،وكالمها مراد له ،والذبح البنه مأمور به والذبح للكبش بدال من ذحبه ابنه
مأمور به فجعل أحدمها بدال من اآلخر وكالمها مراد له مل يزل يف وقتني خمتلفني ،فأراد أن يضجعه،
ويقصد حبديدة لذحبه ،ويكون التسليم منهما ،ويأمره بالكبش فيذحبه ،ولو أراد ذبح ابنه لذحبه ال
حمالة؛ ألنه تعاىل ال يريد شيئا إال مت ،ولو أراد ذبح ابنه لذحبه ال حمالة ولو أخربه أنه ذاحبه لذحبه ال
حمالة؛ ألنه ال خيرب بشيء أنه كائن مث ال يكون ،وال جيوز أن خيرب أنه يكون إال كان.
حممدا  واملؤمنني أن يصفحوا عن املشركني ،وال يقاتلوهم ،ويصربوا على
كما أمر اهلل تعاىل ً
أذاهم( ،)3وهو يريد أن يصفحوا عنهم ،إىل أن يقوى اإلسالم ،ويهاجروا إىل املدينة ،وهو يريد إذا
هاجروا ،وقوي املسلمون أن يأمرهم بالقتال ،وكالمها مل يزاال مر ًادا له.
أراد أن يوجب هذا إىل وقت ،مث يوجب اآلخر بدال منه ،ويأمر برتك األول كما أمرهم بالصالة
إىل بيت املقدس ،مث أمرهم أن يتحولوا إىل الكعبة ،وذلك كثري يف أحكامه ،أحدمها بدال من اآلخر
يدا له.
يف وقتني خمتلفني ،وكالمها كان مر ً
( )8واضح أن احملاسيب -رمحه اهلل -يذهب إىل أن الذبيح هو اسحاق  ،واجتهاده هذا له من يوافقه من املفسرين كابن جرير الطربي
وغريه لكن مجهور أهل التفسري على أنه إمساعيل  ،قال الشنقيطي -رمحه اهلل :-اعلم ،وفقين اهلل وإياك ،أن القرآن العظيم قد دل
يف موضعني ،على أن الذبيح هو إمساعيل ال إسحاق .أحدمها يف «الصافات»  ،والثاين يف «هود»  .أما داللة آيات «الصافات» على
ذلك ،فهي واضحة جدا من سياق اآليات ،وإيضاح ذلك أنه تعاىل قال عن نبيه إبراهيم ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [سورة الصافات ،اآليات ،]113-22 :قال بعد ذلك عاطفا على
البشارة األوىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮊ [سورة الصافات ،اآلية ،]113:فدل ذلك على أن البشارة األوىل شيء
غري املبشر به يف الثانية؛ ألنه ال جيوز محل كتاب اهلل على أن معناه :فبشرناه بإسحاق ،مث بعد انتهاء قصة ذحبه يقول أيضا :وبشرناه
بإسحاق ،فهو تكرار ال فائدة فيه ينزه عنه كالم اهلل ،وهو واضح يف أن الغالم املبشر به أوال الذي فدي بالذبح العظيم ،هو إمساعيل،
وأن البشارة بإسحاق نص اهلل عليها مستقلة بعد ذلك .الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار اجلكين (املتوىف 1222 :هـ) ،أضواء
البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن( ،بريوت :دار الفكر1414 ،هـ 1224 -مـ ) .217/5
( )3حنو قوله تعاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [سورة األعراف ،اآلية ]122:وقوله ﮋﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [سورة املزمل ،اآلية]13:
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بدال منه بعد تقضي الوقت ،ويأمر برتك
هذا يريد أن يأمر به إىل وقت ،وهذا يريد أن يأمر به ً
األول من غري ٍ
بدء وال جهل.
بدال من األول ،وذلك موجود بني العباد ،على
وكذلك كل حكم نسخه حكم آخر ،فإمنا جعل الثاين ً
تقدم اإلرادة منهم فيما أمروا به أوال ،مث هنوا عنه ،وأمروا بغريه من غري بدء وال جهل ،وذلك أن يأمر الرجل
غالمه ليعمل يف أرضه وهو يريد أن يعمل فيها وقت الزراعة ،مث يصرفه بعد ذلك إىل خدمته يف منزله ،وكالمها
قد تقدمت به اإلرادة منه ،ويأمره أن خيرج معه إىل قريته ،وهو يريد إذا بلغ القرية أن يأمره بالرجوع إىل أهله؛ يقوم
حبوائجهم ،ويكتفي هو خبدمة نفسه يف قريته ،أو يريد أن يرده إىل قريته أو مدينته ،إىل عمل يعمله له من بناء أو
عمل يكسب به ،أو غري ذلك حىت لرمبا قال له :اعمل كذا وكذا ،إىل الظهر أو إىل غد أو إىل رأس الشهر وإذا
مجيعا يف وقتني خمتلفني .أو
انسلخ الشهر فدع العمل ،واعمل كذا وكذا لعمل آخر فيقدم منه األمر بالعملني ً
()1
بدال
يأمره بأحد العملني يف وقت وهو ذلك يريد أن يأمره بالعمل اآلخر بعد انقضاء الثاين ،فيكون اآلخر ً
من األول ،يبدأ بأحدمها إىل الوقت ،وقد أمره أن يدعه إذا جاء الوقت ،ويعمل اآلخر بدال منه؛ يأمره هبما
مجيعا فإن أخر األمر الثاين أخره أن يعمله غالمه ،وهو يريد أن يأمره إذا جاء رأس الشهر برتكه ،ويأمره بغريه
بدال من األول من غري بدء منه وال كذب وال جهل ،فكيف باإلله الواحد القهار ،الذي يعلم عواقب األمور
كلها ،وال تبدو له البداوات ،وال حتل به احلوادث( .)3وال تعتقبه الزيادة والنقصان.
ولقد جاء معنا قوم من أهل الضالل على ذلك ،لئال يقع النسخ من اهلل عز وجل يف أخباره،
ومدحه ،وإمنا يقع النسخ يف أحكامه ،مث جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قوهلم بأن كالم اهلل خملوق ،فزعموا
أن اهلل عز وجل قد ينسخ كالمه بكالمه فيما أمر به ،وهنى عنه وكان مما استدلوا به أنه كالم خملوق
أنه ينسخ بعضه ببعض .قالوا :ولو مل يكن خملوقا ،ما جاز عليه النسخ وال التبديل.
وقد جهلوا املعىن ،وجاروا عن احلق؛ ألن اهلل جل وعز مل ينسخ كالمه بكالمه ،وإمنا ينسخ
مأمورا به مبأمور به ،فأبدل أحدمها مكان اآلخر وكالمها كالمه ،وإمنا ينسخ كالمه األول بكالم منه
ثاين الكاذب الراجع عما قال ،فأما إذا كانا مجيعا منه حق وصدق فإمنا أمرهم مبأمور أوجبه مث رفعه،

( )1هكذا يف املخطوط ورمبا كانت "كذلك".
( )3انظر التعليق على مسألة نفي احلوادث ص .21
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وبدله مبأمور آخر ألزمهم القيام به ،وكالمها كالمه أوجبهما يف وقتني خمتلفني .فاهلل جل وعز مل يأمر
العباد أن يفعلوا كالمه ،مث يأمرهم أن يفعلوا كالما له ثاين( )1بدال من األول .وإمنا أمرهم بعمل
يعملونه مث بدل هلم عمال آخر ألزمهم إياه ،ونسخ األول ،وجعل الثاين مبدوال به.

أمل تسمع اهلل عز وجل يقول :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ( ،)3وقال :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ()2؛
ألن النيب  قال هلم" :لن خترجوا معي أبداً" ومل يقل :إن اهلل حرم عليكم اخلروج معي ،ومل يقل
(أبدا) فيكونوا إذا أرادوا اخلروج مع النيب  أرادوا أن يعصوا اهلل ،وال يكونوا مبدلني لكالم اهلل ،ولكن
أبدا؛ ألن هذا
أبدا ،وال جائز أن خيرجوا معه ً
اهلل جل وعز أمر نبيه أن خيربهم أهنم ال خيرجون معه ً
أبدا ،وال يأذن هلم بذلك ،فلو
القول من اهلل عز وجل خرب منه أنه ال يدعهم خيرجون مع نبيه ً 
تبديال لكالمه األول ،وكان
خرجوا كان ذلك تكذيبًا خلرب اهلل جل وعز ،ولو أذن هلم اهلل لكان هذا ً
هذا كذبًا ،وجل ربنا وتعاىل عن ذلك.
فلما سألوا النيب  ،أن خيرجوا معه ،وكان يف خروجهم تكذيب خرب اهلل ،وتبديل لكالمه،

قال اهلل جل ثناؤه لنبيه  ملا سألوا أن خيرجوا معه فقال :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ( )4فدل
اهلل  بذلك أن يف تبديل كالم اهلل إجياب الكذب ،واهلل جل وعز ال يبدل كالمه وال ينسخ قوله،
وإمنا ينسخ فرضه ويبدله بفرض غريه وكالمها كالمه.
أال ترى أن كل ما ينسخ ويبدل فال جيوز فعله ،كالصالة إىل بيت املقدس ،وبعضه ال جيوز فعله
على اإلجياب له ،كقيام الليل وغريه ،وكذلك الوصية للوالدين ،وملن يرث ال جيوز أن ينفذ الوصية
هلم.
والكالم الذي هناهم به أوال كالم له ،واجب على العباد أن يؤمنوا به أنه حق ،وأنه من القرآن
مجيعا من حفظه ،حىت يكون
من كفر به فهو كافر ،ومن آمن به فهو مؤمن ،وأن عليهم أال خيرجوا ً

()1
()3
()2
()4

هكذا يف املخطوط الصواب" :ثانيا" بالنصب.
سورة األنعام ،اآلية ،114 :سورة الكهف ،اآلية.37 :
سورة الفتح ،اآلية.14 :
سورة الفتح ،اآلية.14 :
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بعضهم حيفظه ،وال جيوز أن يسقط من القرآن فال يقرأ وال يتلى( ،)1وإمنا سقط فرض اآلية وثبت
نصها ،والنص حق وصدق ،وإمنا بطل الفرض ومل يبطل النص ،وإمنا سقطت الوصية أن تنفذ فتجوز،
فسقط وجوب الفرض من اآلية وثبت نصها :أن جتب الوصية للوالدين وحنومها ،ومل يسقط كالمه
بذلك أنه حق وصدق ،وأنه ليس بني اآلية الناسخة للمأمور به ،وبني اآلية اليت نسخ منها املأمور به
مجيعا حق وصدق وإمنا افرتق احلكمان هبما.
فرقان يف اإلميان هبما ،والكفر هبما ،وأهنما ً
فمن زعم أن احلكم املنسوخ واجب بعد علم فقد كفر .وأن الثاين املبدل به ليس بواجب فقد
كفر ،فجائز أن يقال قد أبطل اهلل الصالة إىل بيت املقدس ،وال يقال قد أبطل اهلل قوله ،فيكون
كالم اهلل باطال.
فالكالم الذي نسخ به حق ،والكالم املنسوخ احلكم منه حق ،فيقال قد أبطل اهلل جل وعز
وجوب الوصية ،وأبطل اهلل الصالة إىل بيت املقدس ،أن يكون واجبًا اآلن ،وأبطل قيام الليل أن
يكون واجبًا.
وال يقول مؤمن :قد أبطل عز وجل اآليات اليت كانت هذه األحكام كلها فيها واجبات،
فيكون كالم باطل( ،)3فالكالم الذي نسخ منه احلكم ،والكالم الذي ثبت به احلكم الثاين؛ كالم
اهلل حق وصدق ،ال باطل وال كذب ،وأحد احلكمني ساقط ،ومن دان به بعد علم فقد دان
بالضالل والباطل ،أن يكون واجبًا على عباد اهلل.
وكان مما احتجوا علينا به يف ذلك ،قول اهلل جل من قائل:

ﮋ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

()2
خريا من بعض فهو خملوق؛ ألنه إذا كان شيء
بعضه
يكون
أن
جاز
ما
:
ا
و
فقال
.
ﭚﭛﭜﮊ
ً

هو خري من شيء فقد فضله واآلخر منقوص ،وقال :ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ قالوا وما كان له مثل ،فهو
خملوق؛ ألن املثل يشتبه مبثله ،وما جاز أن يأيت به اهلل جل وعز فيحدثه فهو خملوق ،وكل خملوق
( )1هذا فيما نسخ حكمه وبقي لفظه مثل آية النجوى وحتويل القبلة والعدة وحنوها ،أما ما نسخ لفظا ومعىن فال يلزم حفظه وال
تالوته ومنه ما رواه مسلم وغريه عن عائشة رضي اهلل عنها« :نزل يف القرآن عشر رضعات معلومات ،مث نزل أيضا مخس
معلومات» صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب التحرمي خبمس رضعات 1374/3 ،رقم احلديث 1443
( )3هكذا يف املخطوط وصوابه :كالما باطال بالنصب .وهكذا حقا وصدقا ال باطال وال كذبا.
( )2سورة البقرة ،اآلية.135 :
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فمثله خملوق؛ ألن حكم املثل حكم مثله.
وجهلوا التأويل!!
إمنا قوله جل وعز  :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ خبري مبأمور به هو أوسع لكم وأخف عليكم أو مثلها يف
اخلفة والسعة
وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ( )1ال يعين خريا من التوحيد ،وإمنا يعين له
منها خري ،كما يقال :الدراهم خري من املال ،ال يريد أفضل من املال ،وإمنا يريد :الدراهم من املال
خري ،فإن قالوا بظاهر التالوة فقد جامعونا أن اهلل جل وعز أمر مبأمور به أوسع من األول أو مثله،
وجامعونا أن اهلل جل وعز أمر بالوصية للوالدين ،مث أمر باملال لورثة معلومني ،فاملأمور به اآلخر
أوسع ،وما نسخ اهلل جل وعز من تقدمة النجوى بني يدي كالمهم لرسوله  ،وما نسخ من قيام
الليل وحنو ذلك...
قائال لو قال :ترك قيام الليل أن يكون علينا واجبًا هو أرفق بنا،
ومما يدل على بطالن قوهلم أن ً
وأوسع لنا من قبل السعة لنا كان صادقا .ولو قال إن قوله :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ( )3خري من قوله:

ﮋ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ( )2فأراد أن الكالم اآلخر من اهلل جل ذكره خري وأفضل ،والكالم األول
كافرا باهلل عز وجل؛ إذ ازدرى كالم اهلل ،وزعم أنه منقوص دين(.)4
أنقص وأدىن كان ً
( )1سورة القصص ،اآلية ،84 :سورة النحل ،اآلية.82 :
( )3سورة املزمل ،اآلية.33 :
( )2سورة املزمل ،اآلية.3-1 :
( )4تفضيل بعض اآليات عن بعض مما تضافرت األدلة عليه فمنها :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]135:ويف احلديث عن أيب بن كعب ،قال :قال رسول
اهلل « : يا أبا املنذر ،أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟» قال :قلت :اهلل ورسوله أعلم .قال« :يا أبا املنذر
أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟» قال :قلت :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]144:قال:
فضرب يف صدري ،وقال« :واهلل ليهنك العلم أبا املنذر» قال ابن تيمية -رمحه اهلل :-ويف اجلملة فداللة النصوص النبوية
واآلثار السلفية واألحكام الشرعية واحلجج العقلية على أن كالم اهلل بعضه أفضل من بعض هو من الدالالت الظاهرة
املشهورة .صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 445/1،رقم احلديث
813؛ وابن تيمية ،مرجع سابق ،جمموع الفتاوى.47/17 ،
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باب

وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من املعتزلة ،أنا نزعم أن اهلل عز وجل ينسخ أخباره وصفاته؛
فقالوا :إن اهلل عز وجل أخرب أنه يعذب القاتل والزاين وشارب اخلمر وآكل مال اليتيم ظلما ومل يستثن
منهم أحدا ،فزعمتم أنه جائز أن يغفر اهلل لبعض أهل الكبائر ،وأنه ال يغفر لبعضهم.
وقال بعضهم إنه يغفر هلم كلهم.
وأخرب أن الفجار ال يغيبون عن النار ،فزعمتم أن اهلل جل ذكره خيرج قوما من الفجار املقرين،
بعدما احرتقوا ،ويدخلهم اجلنة(.)1

وزعم بعضكم ،أن اهلل عز وجل خيرج كل فاجر مقر قاتل كان ،أو زان ،أو سارق ،أو من أتى

بأعظم الذنوب ،إال بالكفر باهلل جل ثناؤه(.)3

وزعمتم أن اهلل جل وعز نسخ خربه ،وأخلف وعيده ،وأكذب قوله ،يف بعض ما أخرب أنه
معذبه ،وبعض من أخرب أنه خملد يف النار ،وهذا تكذيب وخلف من القول.
وكذلك قالوا يف الصفات؛ قالوا :زعمتم أن اهلل جل وعز امتدح بأن األبصار ال تدركه ،مث زعمتم
أن هذه املدحة تبدل يف اآلخرة فرتاه العيون ،وهذا نسخ املدح؛ ألنه امتدح بأن األبصار ال تدركه ،ومل

( )1هذه هي عقيدة أهل السنة يف أصحاب الكبائر دون الشرك خبالف اخلوارج واملعتزلة ،قال ابن تيمية :ذهب املعتزلة إىل إن
أصحاب الكبائر خيلدون يف النار وال خيرجون منها بشفاعة وال غريها وعندهم ميتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه اهلل مث
يثيبه وهلذا يقولون :حببوط مجيع احلسنات بالكبرية .وأما الصحابة وأهل السنة واجلماعة فعلى أن أهل الكبائر خيرجون من
النار ويشفع فيهم وإن الكبرية الواحدة ال حتبط مجيع احلسنات ولكن قد حيبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة وال حيبط
مجيع احلسنات إال الكفر كما ال حيبط مجيع السيئات إال التوبة ،قال تعاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮊ [سورة النساء ،اآلية ]48:ابن تيمية ،مرجع سابق ،الفتاوى الكربى.377/4 ،
خالدا فيها ،ولكنه يعفو ويتفضل على أهل اإلميان به
( )3قال الطربي :ومن يقتل مؤمنًا
متعمدا ،فجزاؤه إن جزاه جهنم ً
ً
وبرسوله ،فال جيازيهم باخللود فيها ،ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فال يدخله النار ،وإما أن يدخله إياها مث خيرجه منها
بفضل رمحته ،ملا سلف من وعده عباده املؤمنني بقوله :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [سورة الزمر ،اآلية ]42:الطربي ،مرجع سابق.52/2 ،
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يستثن يف الدنيا ،فزعمتم أهنا تدركه يف اآلخرة نظرا(.)1
قالوا :ولو جاز أن يغفر اهلل ألهل الكبائر بعد ما قال إين معذهبم وإن جزاءهم النار؛ جلاز أن
يغفر ألهل الكفر؛ ألنه كذلك قال إين أعذهبم ،وإن جزاءهم النار( .)3ولو جاز أن تراه األبصار

( )1ما ذهب إليه املعتزلة باطل؛ ألن اهلل عز وجل امتدح نفسه بأنه سبحانه وتعاىل ال تدركه األبصار ،كما قال تعاىل :ﮋ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [سورة األنعام ،اآلية ،]132:وهذه صفة ال تنسخ ،ألهنا خرب واألخبار ال
تنسخ ،وألن اهلل مدح نفسه ،ومدائح اهلل ال تزول وال تتحول .وإمنا املراد بقوله :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﮊ أنه سبحانه
يرى وال يدرك وال حياط به ،فقوله :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [األنعام ،]132:يدل على كمال عظمته ،وأنه أكرب من
كل شيء ،وأنه لكمال عظمته ال يدرك حبيث حياط به ،ألن اإلدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الروية املقيدة باإلحاطة
واألول باطل ألنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما ال يقال أحاط به كما سئل ابن عباس رضي اهلل عنهما عن
ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال ال ومن رأى جوانب اجليش أو اجلبل أو البستان أو املدينة ال
يقال أنه أدركها وإمنا يقال أدركها إذا أحاط هبا رؤية  ،فإن "اإلدراك" هو اإلحاطة بالشيء  -وهو قدر زائد على جمرد الرؤية
 كما قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [سورةالشعراء ،اآلية ]53-51:فلم ينف موسى عليه السالم الرؤية ،وإمنا نفى اإلدراك ،فالرؤية واإلدراك كل منهما يوجد مع
اآلخر وبدونه ،فالرب تعاىل يرى وال يدرك ،كما يعلم وال حياط به علماً ،وهذا هو الذي فهمه الصحابة واألئمة من اآلية
كما ذكرت أقواهلم يف تفسري اآلية ،بل هذه الشمس املخلوقة ال يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه .ابن تيمية،
مرجع سابق ،منهاج السنة ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط( ،1الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 1435 ،هـ
 1285م) .217/3( )3وهذا من خطئهم أيضا يف قياس الكافر واملشرك على مرتكب الكبرية ،قال الطربي :فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن
يكون داخال يف هذه اآلية ،فقد جيب أن يكون املشرك داخال فيه ،ألن الشرك من الذنوب ،فإن اهلل عز ذكره قد أخرب أنه
غري غاف ٍر الشرك ٍ
ألحد بقوله :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ[سورة النساء ،اآلية، ]48:
والقتل دون الشرك .
وهلذا ملا ذكر املغفرة للتائبني قال تعاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ[سورة الزمر ،اآلية ]42:فهنا عمم املغفرة وأطلقها فإن اهلل يغفر للعبد أي ذنب تاب
منه فمن تاب من الشرك غفر اهلل له ،ومن تاب من الكبائر غفر اهلل له وأي ذنب تاب العبد منه غفر اهلل له ،ففي آية التوبة
عمم وأطلق ،وىف تلك اآلية خصص وعلق فخص الشرك بأنه ال يغفره وعلق ما سواه على املشيئة .الطربي ،مرجع سابق،
 .73/13ابن تيمية ،مرجع سابق ،جمموع الفتاوى.223/3 ،
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بعدما نفى الرؤية جلاز يف قوله :ﮋ ﮦﮧﮨﮩﮊ( )1أن يطعم يف اآلخرة وال يطعم يف الدنيا.
وكذلك قوله :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ( )3جلاز أن تأخذه السنة والنوم يف اآلخرة ،وقوله:

ﮋ ﭾﭿ

ﮀ ﮁﮊ( ،)2أنه خيفى عليه يف اآلخرة ال فرقان بني ذلك زعموا!!.
وقال أبو عبد اهلل رمحه اهلل :وقد أبعدوا القياس ،واد َعوا علينا ما مل نقله معاذ اهلل أن نقول :إن
أخبار اهلل ومدحه تنسخ وهو الصادق يف كل حال ،والكامل مل يزل ،وال يزول ،ولكنا نقول :إن هلل
أخبارا خاصة وأخبارا عامة ،وإن اتفق ظاهر تالوهتا يف العموم ،فهو خمتلف يف معاين
جل ذكره ً
اخلصوص والعموم.
فأما ما ادعوا علينا يف الوعيد ،فهذه دعوى باطل.
ولكن اهلل جل وعز أوجب آلكل مال اليتيم ،والزاين ،والسارق ،وشارب اخلمر ،والقاتل ،وهو
يريد أن ذلك عليهم أمجعني واجب ،وأهنم له مستحقون ،ومل يرد أن يعذهبم أمجعني ،ولو أراد أن
يعذهبم أمجعني ،فإن أراد أن يعذب بعض من استوجب ،فيعذبه بعدله ،ويعفو عن بعض من وجب

عليه ،فيعفو عنه بفضل رمحته لزالته ،يقول :ﮋ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮊ (.)4
فأخرب أنه ال مشيئة له يف مغفرة أحد من املشركني ،وله املشيئة فيما دون الشرك باملغفرة عمن
يشاء منهم ،فأخرب أنه مل يرد أن يعذهبم كلهم ،وأن يغفر لبعض من يشاء منهم.
وأخرب أهنم مجيعا مستحقون للعذاب ،وأن له مشيئة يف بعض من استحق منهم العذاب ،الذي
وجب عليهم يف حكمه ،ومل يعلمنا من يغفر له ،فقطعنا مبا قطع ،وأيسنا من عفوه عمن آيسنا منهم
من املغفرة للمشركني ،وأوقفنا ما أوقف من عذاب املستحقني من املؤمنني ،إال أنا نعلم أنه سيعذب
بعضهم وال يكذب قوله؛ ألنه أخرب أنه يعذب ،وأن له مشيئة فيمن يشاء منهم أن يغفر له.
فكان ما أخرب اهلل جل وعز به من عذاب املوحدين خصوصا ال عموما ،إذ أخرب أنه يغفر ملن
يشاء منهم ،وأن خربه أهنم مستوجبون عموم.
()1
()3
()2
()4

سورة األنعام ،اآلية.14 :
سورة البقرة ،اآلية.344 :
سورة آل عمران ،اآلية.4 :
سورة النساء ،اآلية.48 :
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وإذا أخرب أنه له مشيئة فيمكن مشيئته فيمن يستوجب العذاب منهم.
وأما ما ادعوا به علينا ،فزعموا أنه يلزمنا أن نشك يف عذاب الكفار ،فال ندري يغفر لبعضهم؛

ألنه قال لليهود والنصارى :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ( )1فقالوا :قد استثىن
يف هاتني اآليتني كما استثىن فيما دون الشرك.
فإنه يقال هلم :أبعدمت يف القياس والتمييز.
إن اهلل جل وعز مل يقل لليهود والنصارى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦﮊ منكم ،فيكون قد استثىن
بعضهم فيلزمنا ذلك فلو قال ذلك ،كان يلزمنا كما قلتم ،وكذلك قوله عز وجل :ﮋﭤﭥﭦﮊ عموم ،مل
خيص قوما بأعياهنم فقد عرفنا من يشاء مغفرته بعد عموم هذا اخلرب ،بأخبار خاصة؛ ولوال األخبار اخلاصة
بعد ذلك لكان علينا أن نقف حىت نعلم من يشاء عذابه ،فلما أخربنا أنه ال يغفر ملن أشرك؛ قطعنا بذلك.
()3
وأخربنا أنه يغفر ملن تاب ،قال تعاىل :ﮋﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ وقال تعاىل :ﮋﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯝﯞﯟﯠﯡﯢﮊ ( )2فقطعنا بذلك ،وعلمنا أنه قد شاء عذاب الكافرين ،وشاء
مغفرة التائبني ،وملا أرخى مغفرته من يشاء من املصرين من املوحدين؛ وقفنا ومل نقطع ،وعلمنا أنه يشاء أن
يغفر لبعضهم ،وأنه يعذب بعضهم؛ إذ أخرب أنه سيعذهبم إال من يشاء مغفرته منهم ،فجعل مشيئته يف
مغفرة بعضهم خصوصا ،واآلخرون معذبون بقوله :أعذب وأغفر ،ملن شئت منهم .فعلمنا أن من شاء اهلل
من خلقه بعد قوله :ﮋ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﮊ أن يعذهبم ،وأن يغفر هلم ،ومل نعلم من يغفر له من
املصرين املوحدين ،وال من يعذب منهم إال أنه سيعذب بعضهم ،ويغفر ملن يشاء منهم.
وأما قوهلم ال خيلو من ثالث خالل:
 إما أن يكون قال أعذهبم ،وهو يعلم أنه سيعذهبم. أو كان ال يعلم من يعذبه منهم. أو كان يعلم أنه ال يعذهبم.فالشك يف علم عذاهبم كفر ،وقوله أعذهبم وهو يعلم أنه ال يعذهبم كذب ،فقد جامعناهم على
( )1سورة املائدة ،اآلية.18 :
( )3سورة طه ،اآلية.83 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.132 :
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ذلك إال الفصل األول ،وهو قوهلم إنه قال ذلك ،وهو يعلم أنه يعذهبم.
فجوابنا أنه قال ذلك وهو يعلم أنه سيعذب بعضهم ،ويعفو عمن شاء أن يعفو عنه .وكذلك
استثىن ملا علم ،وال يلحقه يف ذلك شك وال كذب وال خلف ،واآلية يف االستثناء من شاء أن يغفر
له من املوحدين ،ال خيلو من أن تكون اآلية من أوهلا إىل آخرها يف املصرين أو يف التائبني أو هي
خمصصة؛ أوهلا يف بعضهم وآخرها يف بعضهم ،فإن كان أوهلا وآخرها يف التائبني ،فهذا ال يقوله أحد؛
أن من تاب من الشرك يغفر له ومن تاب من الذنوب غفر ملن شاء منهم ،وإن كانت يف املصرين
مصرا على الشرك ،ويغفر ملن يشاء ممن
فهذا عندنا هو احلق؛ ألن اهلل جل ذكره ال يغفر ملن مات ً
مصرا على الذنوب مع التوحيد.
مات ً
وإن كان أوهلا يف بعض دون بعض ،فهذا على معاين شىت.
وقوهلم إن أوهلا وآخرها يف التائبني ،فهذا التحكم يف الدعوى؛ ألهنم جامعونا على أن أوهلا يف
املصرين فهي يف املصرين على ما ابتدأها اهلل عز وجل أو يأتوا بربهان على قوهلم.
وقوهلم إن آخرها يف التائبني ،فلو كان كذلك مل يكن التائبون مغفورا هلم أمجعني ،إمنا الغفران:
يغفر لبعضهم؛ ملن شاء منهم؛ ألن اهلل جل ثناؤه استثىن خصوصا ومل يعم ،وقد عمت األخبار عنه
أحدا منهم باملغفرة دون أحد ،كما خص فيما دون الشرك أنه يغفر
مجيعا ،ومل خيص ً
أنه يغفر للتائبني ً
ما دون ذلك ملن يشاء.
فإن أبوا يف آيات الوعيد إال ظاهر التالوة؛ أن اهلل عز وجل أخرب أنه معذب مجيع من فعل
ذلك ،وكل من فعله منهم ،فهو يف ظاهر التالوة معذب ،وأنه إمنا استثىن يف آية االستثناء من يأيت
دون غريهم وأنه من أخرب أنه معذبه من املوحدين فاخلرب فيه عام ،ومل يرد بعضا دون بعض ،فعليهم يف
الظاهر مثل ذلك إن كان أراد أن يعذب من قال :إين أعذبه على العموم ومل يرد بعضا دون بعض،

فقد قال اهلل جل وعز :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﮊ( )1وقال :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ( )3وقال:
ﮋ ﭩﭪ ﭫﭬﭭﮊ( )2وقال :ﮋﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﮊ(.)1

( )1سورة اجلن ،اآلية.32 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية 47 :و .143
( )2سورة الشورى ،اآلية.44 :
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فكل من جاء بسيئة ،أو ظلم نفسه بذنب صغري ،ومات ُمصرا عليه ،أو عصى بذنب كبري،
وتاب منه ،فهو يف النار؛ ألنه مل يستثن يف هذه اآلي تائبًا من ُمصّر ،ال من كبرية ،وال من صغرية.
فإن قالوا :إنه ال يريد التائبني ،وال اجملتنبني للكبائر ،وال النبيني.
قيل هلم :تركتم ظاهر التالوة.
وكذلك قلنا :حنن مل نرد من شاء أن يغفر له من أهل الكبائر والصغائر املصرين.
وكذلك قوله عز وجل:

()3

ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﮊ

إىل قوله:

ﮋﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﮊ( .)2وكل من دخل النار ،فقد كذب مبا أنزل اهلل جل ثناؤه.
وقالوا :ما أنزل اهلل على بشر من شيء ،فلن يدخل النار أبدا على قول من محل اآلية على
ظاهرها ،إال من قال :ما أنزل اهلل على بشر من شيء وكذب النذر ،وأنه ال يدخلها أحد من أهل
الكبائر املقرين باهلل ورسوله ،فإن قالوا ذلك قادوا

()4

قوهلم ،وكذبوا اهلل تعاىل فيما سوى ذلك من

األخبار.
وإن قالوا :إمنا أراد املكذبني خاصة ،قلنا هلم :هذا أبني يف العموم من اآليات املوجبات
للموحدين على الذنوب النار؛ ألنه قال:

()4

ﮋﮭﮮﮯﮰﮊ

فعم كل فوج ،يلقى فيها ،وكذلك

قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ( )5وقد نفى أن يصالها إال من كذب وتوىل ،وأوجب أن
من صدق ال يدخلها ،فاشهدوا لكل من صدق أنه ال يدخلها وإن أتى بكل ذنب؛ ألن اهلل عز وجل
نفى أن يصالها إال من كذب وتوىل.
فإن قالوا :إمنا عىن به بابًا من أبواهبا دون غريه من األبواب.
=

()1
()3
()2
()4
()4
()5

سورة النمل ،اآلية.23 :
سورة امللك ،اآلية.8 :
سورة امللك ،اآلية.2 :
قيدوه ،واملقصود :أبطلوه.
سورة امللك ،اآلية.8 :
سورة الليل ،اآلية.15 ،14 :
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قيل هلم :فهذا على غري ظاهره ،كما قلتم يف اآليات املوجبات ملن أذنب من أهل التوحيد ،وقد
قال جل وعز:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﮊ

( )1وقال جل من قائل:

ﮋﭩﭪ

ﭫ ﮊ( )3وقال ﮋ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮊ( )2وأحسن األعمال التوحيد.
فإن قالوا :أراد من اجتنب الكبائر من املوحدين.
قيل هلم :هذا غري ظاهر التالوة.
 -فإن اهلل تعاىل يقول( :)4ﮋ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮊ(.)4

قيل هلم :فهذا عليكم؛ ألن كل من اتقى الشرك فقد وقع عليه اسم املتقني ،كما من فجر
فجرة فقد وقع عليه اسم الفاجرين ،فقد لزمكم القول بأن اهلل تعاىل ينسخ أخباره؛ ألنا نقول :زعمتم
يف دعواكم علينا أن أخبار اهلل جل وعز تتناسخ؛ ألنه يقول:

()5

ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ

ﮋﭩ

ﯚ ﯛﯜﮊ ( )7فكل من عصى اهلل من النبيني والصديقني وأصحاب األنبياء فقد ظلم نفسه.

()2

وقال موسى  :ﮋ ﰙﰚ ﰛ ﰜﮊ ( )8وقال يونس :

وقال آدم  :ﮋﭒﭓﭔﮊ

ﮋ ﮡﮢ ﮣﮤﮊ

()13

 .وقال اهلل جل وعز :ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﮊ ( )11ومن عصى اهلل فقد عمل سوءا؛ ألن املعصية سوء كائنة ما كانت.
فإن قالوا :مل يرد النبيني وال التائبني وال من اجتنب الكبائر.
( )1سورة النمل ،اآلية.82 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية148 ،124 :ن سورة املائدة ،اآلية.22 :
( )2سورة الكهف ،اآلية23 :
( )4كأن هذا من إيرادهم عليه .كانه يقول :فإن قالوا إن اهلل تعاىل يقول ...
( )4سورة املائدة ،اآلية.37 :
( )5سورة الشورى ،اآلية.44 :
( )7سورة آل عمران ،اآلية.57 ، 47 :
( )8سورة النمل ،اآلية.44 :
( )2سورة األنبياء ،اآلية.87 :
( )13سورة األعراف ،اآلية.32 :
( )11سورة النساء ،اآلية.132 :
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قيل هلم :فلو عارضكم معارض فقال :إمنا أراد بقوله إال من تاب من أصحاب النيب ﷺ دون
غريهم؛ ألن اآلية عليهم أنزلت فهي هلم خاصة ما كنتم تردون عليه؟ 
فإن قالوا :أراد كل تائب.
مصرا كان أو غريه.
قيل هلم :يقول لكم كذلك أراد كل من أذنب ذنبًا دون الشركً ،
ويقال هلم :أرأيتم لو قال لكم قائل :إن قوله :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ( )1إمنا أراد به
من اجتنبها ،فلم يعملها قط ،يريد من مل يكن له صبوة ،واحتج بظاهر التالوة على الذي حيتجون
عليه.
فإن قالوا :قد استثىن من تاب.
قيل هلم :وكذلك قد استثىن ما دون الشرك من الذنوب ،فقد ذهبتم إىل ما خص دون ما عم.
ولو قال لكم قائل :بل إمنا أراد به من مل يرتكب كبرية قط ،فإن كانت منه كبرية ،مث تاب مث
مصرا عليها ،غفر له ما تاب منه من الكبائر ،كما قال تعاىل:
لقيه بالصغائر ً

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ( )3وآخذه بالصغائر؛ ألنه إمنا أراد أن يغفر الصغائر  -إذا مل يتب منها ممن اجتنب
مصرا عليها ،وهذا ظاهر اآليتني.
الكبائر فلم يأهتا قط  -فقال بظاهر اآليتني أوجب املغفرة ملن لقيه ً
فإن قالوا :أراد من اجتنب الكبائر بالتوبة ،ومن مل يكن له صغرية.
قيل :إن ظاهر اآلية إمنا هو على االجتناب ،وهو أال يكون أتاها قط ،فقد تركتم ظاهر التالوة
والعموم ،فإن كان من رجا ملن استثىن اهلل جل ذكره مشيئة مغفرته قال بتناسخ األخبار؛ فقد قلتم
بتناسخ األخبار ،وأنتم عبتم ترك ظاهر التالوة يف اآليات املوجبات على الكبائر ألهل التوحيد،
وتركتم ظاهر اآلية يف استثناء كل ما دون الشرك من الذنوب ،فزعمتم أنه أراد التائبني ممن أخطأ ممن
قال مبثل ما عاب على غريه ،فقال :يغفر لبعضهم ،فقلتم :يغفر لكلهم ،وظاهر االستثناء ملن شاء،
فخص ومل يعم ،فاحكموا على أنفسكم أنكم تقولون بتناسخ األخبار.
وقد قال بعض األئمة بغري قولنا وقولكم؛ قالوا :إمنا أراد بالوعيد على الكبائر الكافرين ومل يرد

( )1سورة النساء ،اآلية.21 :
( )3سورة طه ،اآلية.83 :
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املؤمنني؛ ألن املؤمنني مغفور هلم ،ألنه يقول:
وجل:

()1

ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ
()3

ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ

وقال عز وجل:

وقال عز

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭙﭚ ﭛﮊ( .)2فكل من أقر فقد آمن(.)4

وقولكم إذا أتى كبرية فليس مبؤمن دعوى منكم ال برهان لكم عليها ،وقد قالت اخلوارج إنه إمنا
مجيعا إىل قول أهل احلق
أراد به من أتى كبرية فهو كافر ،فما دعواكم إال كدعواهم ،أو ترجعون ً
فتقطعون مبا قطع اهلل جل وعز من عذاب للجاحدين ،ومغفرة للتائبني ،والوقوف عند من استثىن من
املوحدين فيما دون الشرك ،وإال كنتم مدعني مبطلني ،وحنن نسائلكم عن معىن قولكم حىت نقرركم
بأن قولكم خالف الكتاب والسنة ،وإمجاع األمة ،وإمجاعكم معهم.
فنقول لكم :أرأيتم خيلو العباد أمجعون من أن يكون ال ينفك أحد منهم أن يكون صاحب
كبرية ،أو صاحب صغرية جمتنبا للكبائر؟
فإن قالوا :ال ،قلنا :فمن كان منهم صاحب كبرية هل جيب عليه واجب أن يعلم أنه إن مات
عليها ومل يتب؛ أنه يف النار ال حمالة؟
 قالوا كذلك جيب عليه.قيل هلم :هل جيب عليه أن خياف اهلل عز وجل إن مات عليها أن يعذبه بعد موته؟ قالوا :نعم.
قلنا :إمنا اخلوف على الشك ،فأما من علم أنه معذب ال حمالة ،فال معىن خلوفه ألنه مستيقن
بالعذاب ال شك فيه ،فكيف يكون خائ ًفا أن يعذب وهو مستيقن بالعذاب إن مات على ذلك؟
ولو جاز له ذلك جلاز أن يقولوا :إنا خناف أن يعذب اهلل عز وجل فرعون وهامان.
فإن قالوا :ال جيوز ذلك؛ ألنا مستيقنون بعذاب فرعون وهامان ،وقيل :جيوز أن يقولوا :إن مات
الكافر مصرا ،خفنا عليه العذاب ،فإن قالوا :ال جيوز ألنا مستيقنون بذلك قيل هلم :فكذلك صاحب
()1
()3
()2
()4

سورة اجلن ،اآلية.12 :
سورة األحزاب ،اآلية.47 :
سورة احلديد ،اآلية.12 :
ما ذكره احملاسيب -رمحه اهلل -من أن االميان هو االقرار يوافق مذهب املرجئة يف اإلميان ومن حنا حنوهم من الكالبية
واألشاعرة وغريهم ينظر تفصيل ذلك يف ص.32 :
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الكبرية ،ال جيوز أن خياف اهلل عز وجل أن يعذبه عليها ،فيكون شاكا يف وعيد اهلل عليها فيكفر.
ويقال هلم :هل جيوز أن يرجو أن يعفو اهلل عنه ،وهو مصر عليها ومل يتب بعد؟ فإن قالوا ال؛
ألن رجاءه أن يعفو اهلل عنه ومل يتب شك يف وعيد اهلل وصدقه ،ورجاء أن خيلف وعده ،ويكذب
قوله .قيل هلم :فاخلوف والرجاء من صاحب الكبرية ضالل إذن.
ويقال هلم :أرأيتم إن كان جمتنبًا الكبائر هل جيوز أن خياف؟ قالوا :نعم ،عليه أن خياف اهلل .قيل
هلم :خياف اهلل أن يعذبه وهو وعده املغفرة والرضى واملدخل الكرمي هو اجلنة.
فإن قالوا :ال خياف أن يعذبه اهلل إذا لقيه بالصغائر جمتنبًا للكبائر.
قلنا فلو جوزمت له اخلوف أن يعذبه اهلل وقد لقيه جمتنبًا للكبائر لكان خوفه ضالال ،ألن ذلك
يوجب عليه الشك يف وعد اهلل تعاىل ،وال يأمن أن خيلف وعده ،ويكذب قوله جل وعز عما يقول
الظاملون علوا كبريا.
ويقال هلم :جيوز أن يرجوا أن يكفر اهلل عنه سيئاته ،ويدخله اجلنة ،وهو جمتنب للكبائر
والصغائر ،ولو اجتنب الكبائر والصغائر لكان مغفورا له فنسألكم عنه ،ولو اجتنب الكبائر وأتى
الصغائر أو كان جمتنبا للذنوب كلها ،هل جيوز له أن يرجو العفو واملغفرة من اهلل جل وعز؟
فإن قالوا ال جيب ذلك عليه ،فقد زعموا أنه ال ينبغي ألحد أن يرجو املغفرة من اهلل ،ألن
صاحب الكبائر عندهم مؤيس من رمحة اهلل عز وجل ،وصاحب الصغائر ،ومن مل يأت شيئًا من
الذنوب موقن مبغفرة ،فال ينبغي ألحد أن خياف اهلل ،وال يرجوه بزعمهم ،فإن قالوا :ال ينبغي له أن
ييأس من اهلل ،قيل :إن الرجاء عندكم ال يكون إال على الشك ،ال على اليقني فكيف جيوز أن يرجو
أن يغفر اهلل له ويدخله اجلنة وقد وعده ذلك ،لئن جاز له ذلك ليجوزن لكم أن ترجو اهلل أن يدخل
رسله اجلنة وأن ال يؤاخذهم بذنوب غريهم ،ويرجو أن ال يعذهبم بكفر غريهم من الكفار ،ويرجو أن
ال يعذبكم على الكفر به وأنتم به مؤمنون .ولو جاز ذلك جلاز أن يرجو أن يكون رجاالً وأن يكونوا
نساءً ،وهذا كله غري جائز عندهم ،ألن الرجاء واخلوف عندهم ،ال يكون إال على الشك ،وال يكون
على اليقني ،فإن قالوا :ال جيوز ذلك؛ ألن اهلل جل ذكره أخرب أنه مدخل رسله اجلنة ،وأنه ال تزر
وازرة وزر أخرى ،وأنه ال جيزى العباد إال مبا كسبوا ،وال يعذهبم مبا مل يذنبوا.
قيل هلم :وكذلك اجملتنب للكبائر ال جيوز له أن يرجو اهلل أن يغفر اهلل له وقد وعده ذلك ،بل
يستيقن ذلك ،واملوحدون ال خيلو أحد منهم من أن يكون جمتنبًا للكبائر أو مصرا على بعض الكبائر
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أو دون ذلك أو كالمها ،فحرام عليهم على قولكم الرجاء واخلوف ،فحرام على العباد كلهم بزعمكم
الرجاء واخلوف؛ ألنه ال خيلو أحد منهم من أن يكون من إحدى املنزلتني ،وهذا اخلروج من الكتاب
والسنة وإمجاع األولني واآلخرين!!
وكذلك العفو يف اآلخرة ال جيوز أن يكون من اهلل جل ذكره على مذهبكم؛ ألنه ال يلقى اهلل إال
صاحب كبرية ،قد أوجب يف الدنيا أال يعفو عنه ،وذلك عندكم كفر إن اعتقده؛ ألن اهلل جل ذكره،
قد آيسه من ذلك.
أو صاحب صغرية غري مصر على كبرية ،يعد جمتنبا للكبائر كلها فقد عفا( )1اهلل عنه يف الدنيا،
وقد مات يوم مات ،وهو مغفور له من أهل اجلنة ،فال حيتاج إىل العفو والصفح عنه يف القيامة ،وقد
فعل ذلك به يف الدنيا وهو يف الدنيا يوم مات؛ ألنه قد لقي اهلل عز وجل وال ذنب له جتب عليه به
العقوبة يف اآلخرة .وإمنا العفو والصفح يف اآلخرة عمن لقيه ،وهو مستحق للعقوبة ،فصفح عنه
تفضال عليه ،وذلك عندكم كذب منه لو فعله؟ فأما من لقيه وال ذنب له يستوجب به العقوبة ،فال
حيتاج إىل العفو ،واهلل عز وجل ال يلقاه يف القيامة كافر ،وال موحد ،إال صاحب كبرية ،أو جمتنب
هلا ،والعفو يف القيامة عن هذين ساقط ،فال عفو هلل جل ذكره يف اآلخرة على مذهبكم عن أحد.
وهذا اخلروج من الكتاب والسنة ،وإمجاع القرون من األولني واآلخرين.
وكذلك شفاعة النيب  ، ال جتوز على قولكم يف اآلخرة؛ ألن صاحب الكبرية اهلل معذبه ال
حمالة ،وال يستحل النيب  أن يشفع فيه ،فيكون يطلب إىل اهلل عز وجل أن خيلف قوله ،ويكذب
وعيده على دعواكم؟!
وكذلك اجملتنب للكبائر ،يلقى اهلل وقد استوجب اإلجارة من العذاب ،وقد غفر اهلل له ،وأخربه
أنه مدخله اجلنة وعدا عليه مؤكدا ،فال حيتاج إىل الشفاعة ،إمنا حيتاج إىل الشفاعة املستوجب
للعذاب ،فأما من ضمن اهلل له املغفرة ،وأخربه أنه من أوليائه ،وأنه مدخله اجلنة ،وأنه ال يعذبه ،فال
حيتاج إىل الشفاعة ولو جاز أن يشفع يف هذا ،جلاز أن يشفع يف إبراهيم  أال يعذب ،ويف موسى
وحيىي ومجيع رسله عليهم السالم.

( )8يف املخطوط "عفى" والصواب املثبت.
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حممدا بأفضل الصالة والتسليم؛ ألن الوعد من اهلل عز وجل للمجتنب للكبائر ،ولرسله
واختص ً
مجيعا أال يعذهبم ،ويدخلهم
أكرب درجات يف اجلنة ،وأعظم منزلة عند اهلل جل ذكره ،قد وعدهم ً
اجلنة ،وقد توالهم أمجعني ،فال شفاعة للنيب  يف القيامة على قولكم ،وهذا رد لآلثار املستفيضة
عن النيب  ، واألمة كلها جاهلها وعاملها كلهم يرجون شفاعة النيب  ، وال جيوز يف قولكم ألحد
يف الدنيا يرجو شفاعة النيب  وال يسأهلا؛ ألنه إن كان صاحب كبرية.
فعليه أن يعلم أن النيب  ، ال يشفع إىل اهلل عز وجل فيه؛ ألن ذلك طلبا( )1أن يكذب قوله
ويرجع عن وعيده.
وإن كان جمتنبًا للكبائر مل جيز له ذلك؛ ألن عليه أن يعلم أن شفاعة النيب  يف القيامة ال جتوز
بزعمكم ،وحرام على أحد من العباد ،أن يرجوها ،أو يطلبها إىل اهلل عز وجل يف قولكم.
فإمنا أنتم قوم غلطتم فجعلتم اخلاص عاما ،والعام خاصا ،وادعيتم على من خالفكم ،أنه قد
وصف اهلل جل وعز أن أخباره تتناسخ ،وقد دخلتم يف مثل ما عبتم ،وجوزمت تعذيب الرسل عليهم
السالم والتائبني؛ ألنه وعد من عصاه النار ،ومل يستثن أحدا ،إال أن يقولوا إنه أخرب يف آيات أخر أنه
ال يعذب الرسل عليهم السالم ،وال التائبني من املذنبني ،فيقال لكم :وكذلك قد أخرب أنه يغفر ما
دون الشرك ملن يشاء من املذنبني ،وقد قلتم فيمن أوجب اهلل هلم العذاب على الظلم ،إنه مل يرد
الرسل عليهم السالم ،وال التائبني وال أهل الصغائر ،وإن كانت اآلية يف ظاهر تالوهتا عامة ،فلم
يعمهم ،إذ أخرب يف آيات أخر أنه ال يعذهبم.
()2

وكذلك قوله :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ( )3وقوله:
فلزمكم أن من أحسن من مجيع اخللق ،ولو مثقال ذرة ،أن اهلل يدخله اجلنة ،فقلتم :إن اهلل قد أخرب
أنه إمنا يتقبل اهلل من املتقني ،فقيل لكم :فمن اتقاه بأقل التقوى ،فقد دخل يف العموم بالقول.
فقلتم :إمنا أراد التائبني .قيل لكم :وكذلك إمنا أراد أن يعذب على الكبائر من مل يشأ أن يغفر
له؛ ألنه قد أخرب بعد خربه عن عذاهبم أنه يغفر ملن يشاء أن يغفر له منهم ،ومل يعلمنا هبم ،فمن
ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮊ

( )8هكذا يف املخطوط وصوابه "طلب".
( )3سورة التوبة ،اآلية.21 :
( )2سورة الكهف ،اآلية.23 :

[]825

استثناه فهو ال حمالة مغفور له ،وإن كان االستثناء مل يقع على أحد بعينه ،إال أنا نعلم أن بعضهم
يغفر هلم كما قال ،فعلينا أن نقطع مبا بينه ،ونوقف ما أوقفه ،وهو عامل مبن يشاء مغفرته ،ومن يشاء
عذابه.

[]826

باب ذكر الناسخ والمنسوخ في األحكام

فأول ذلك معرفة السور املكية واملدنية()1؛ ليعرف أن ما فيها من األمر واألحكام بعدما نزل
مبكة ،فإذا اختلف كان الذي نزل باملدينة هو الناسخ؛ ألنه اآلخر يف النزول.
حدثنا شريح بن يونس( )3قال حدثنا أبو معاوية( ،)2عن هشام بن عروة( ،)4عن أبيه( )4قال :ما

كان من حد أو فريضة أنزهلا اهلل عز وجل باملدينة( ،)5وما كان من ذكر األمم والقرون أنزل مبكة(.)7

( )1ورد يف املكي واملدين عدة تعريفات أرجحها ما كان مبنيا على الزمان فيعترب املكي :ما نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعد
اهلجرة سواء كان يف املدينة أو مكة أو أي مكان آخر .الزركشي :حممد بن عبداهلل بن هبادر (املتوىف724 :هـ) ،الربهان يف
علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط( ،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1275 ،هـ 1247 -م) 187/1؛
والسيوطي ،مرجع سابق ،االتقان 33/1؛ وابن عقيلة ،حممد بن أمحد املكي ،الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،حتقيق:
جمموعة من الباحثني ،ط( ،3الرياض :مركز تفسري للدراسات القرآنية1423،هـ3311-م) .334/1
( )3سبقت ترمجته يف ص .15
( )2حممد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكويف موىل بين سعد بن زيد ،يقال عمي وهو بن مثان سنني ،روى عن
إبراهيم بن طهمان وإمساعيل بن أيب خالد ،روى عنه ابنه إبراهيم ،وأمحد بن حرب املوصلي وغريهم ،مات سنة (124هـ)
البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري74/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.475
( )4هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي أبو املنذر ،روى عن أبيه وعمه عبداهلل بن الزبري وأخويه ،روى عنه أيوب
السختياين وعبيد اهلل بن عمر ومعمر وابن جريج وابن إسحاق وغريهم ،قال بن سعد والعجلي كان ثقة ،مات ببغداد سنة
(145ه) .ابن سعد ،مرجع سابق231/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.573
( )4عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ،األسدي أبو عبداهلل املدين ،كان ثقة كثري
احلديث فقيها عاملا مأمونا ثبتا ،روى عن أسامة بن زيد بن حارثة الكليب ،روى عنه بكر ابن سوادة اجلذامي ومتيم بن سلمة
السلمي وجعفر بن حممد بن علي وغريهم ،مات سنة (123ه) .ابن سعد ،مرجع سابق ،الطبقات الكربى178/4 ،؛
واملزي ،مرجع سابق.11/33 ،
( )6ختتص السور املكية بقصر اآليات وتركيزها على موضوعات العقيدة واإلميان فيما ختتص السور املدنية ببيان تفاصيل
األحكام والشرائع .وهذا بوجه عام وال يكفي لالستدالل به على املكي واملدين من السور ،فقد يرد يف السورة املكية الكالم
على شيء من الفرائض فقد شرعت الصالة والزكاة مكة .كما أن سورة البقرة فيها من قصص األمم والقرون وهي مدنية.
ابن عقيلة ،مرجع سابق.333/1 ،
( )7أبوعبيد ،القاسم بن سالم اهلروي البغدادي (املتوىف334 :هـ) ،فضائل القرآن ،حتقيق :مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي
الدين ،ط( ،1بريوت :دار ابن كثري 1414 ،هـ  1224-م ) ص.257 :

[]827

قال :وحدثنا شريح ،قال :حدثنا سفيان عن معمر ،عن قتادة قال" :السور املدنية( :)1البقرة،
وآل عمران ،والنساء ،واملائدة ،واألنفال ،والتوبة ،والرعد ،واحلجر ،والنحل ،والنور ،واألحزاب ،وسورة
حممد  ،والفتح ،واحلجرات ،واحلديد ،واجملادلة ،واملمتحنة ،والصف ،واجلمعة ،واملنافقون ،والتغابن،
والنساء القصرى( ،)3و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ( ،)2وﭽ ﭴ ﭵ ﭼ( ،)4وﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(،)4

وﭽ ﭑﭒ ﭓﭔﭼ( ،)5وهو يشك يف ﭽ ﭦ ﭼ(.)7

حدثنا عبد اهلل بن بكر( )8قال :حدثنا سعيد( )2عن قتادة قال :إن الذي أنزل باملدينة :البقرة ،وآل

عمران ،والنساء ،واملائدة ،وآية من األعراف ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ(،)13
واألنفال وبراءة ،والرعد ،غري آية منها مكية ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﭽﮊ ( )11إىل آخر اآلية .ومن إبراهيم
( )1مما اختلف فيه العلماء تعيني السور املكية واملدينة الختالف الروايات الواردة فيها ولدخول االجتهاد فيها ،وملا كان املكي
واملدين إمنا يعرف بنقل الصحابة رضوان اهلل عليهم ألهنم شاهدوا التنزيل وجب التوقف حيث وقفوا ،وقد نقل السيوطي عن
ابن احلصار قال :املدين باتفاق عشرون سورة واملختلف فيه اثنا عشر سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق أ.هـ .السيوطي،
مرجع سابق ،االتقان ،33/1 ،والسبت ،خالد بن عثمان ،قواعد التفسري ،ط( ،1اخلرب :دار ابن عفان1417 ،هـ1227-م)
.77/1
( )3هي سورة الطالق ،ومسوها "القصرى" متييزا هلا عن الطوىل لتسميتهم سورة النساء بالطوىل ،للفرق بينهما .ويف تسميتها ورد
احلديث ،الذي أخرجه البخاري وفيه قول ابن مسعود يف املتوىف عنها زوجها وهي حامل قال" :أجتعلون عليها التغليظ ،وال
جتعلون هلا الرخصة ،لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطوىل" صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب ﮋﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫﮊ  23/5رقم احلديث.4423
( )2سورة التحرمي ،اآلية.1:
( )4سورة البينة ،اآلية.1:
( )4سورة النصر ،اآلية.1:
( )5سورة اإلخالص ،اآلية.1:
( )7القرطيب ،مرجع سابق51/1 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.2/5 ،
( )8عبداهلل بن بكر بن حبيب ،سبقت ترمجته يف ص.12
( )2ابن أيب عروبة سبقت ترمجته ص.42
( )13سورة األعراف ،اآلية.152 :
( )11سورة الرعد ،اآلية.21 :

[]821

()1

إىل قوله :ﮋﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ

إىل آخر اآلية ،واحلج غري أربع آيات منها مكية أوهلن ﮋﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ( )3إىل ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﮊ  ،والنور،
وعشر آيات من العنكبوت ،واألحزاب ،وسورة حممد  ،والفتح ،واحلجرات ،والرمحن ،واجملادلة ،واحلشر،

واملمتحنة ،والصف ،واجلمعة ،واملنافقون ،و ﮋ ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﮊ( )2وﮋﭑ ﭒﭓ ﭔ ﮊ( )4و

ﮋﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮊ( )4و ﮋﭩﭪﮊ( )5وﮋﭱﭲﭳﭴﮊ()7وبقية السور مكي(.)8
قال وحدثنا عبد اهلل( )2قال :حدثنا أبو أسامة( )13عن األعمش عن املسيب( ،)11عن علقمة
قال :ما كان يف القرآن

ﮋﮜﮝﮊ

فهو مكي ،وما كان

ﮋﯓﯔﯕﮊ

مدين( .)13قال :ذكره سفيان ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،بنحوه(.)12

فهو

( )1سورة إبراهيم ،اآلية.38 :
( )3سورة احلج  ،اآلية.43:
( )2سورة الطالق ،اآلية.1 :
( )4سورة التحرمي ،اآلية.1 :
( )4سورة البينة.
( )5سورة الزلزلة.
( )7سورة النصر.
( )8القرطيب ،مرجع سابق1/13 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.2/5 ،
( )2هو عبداهلل بن بكر بن حبيب سبق يف ص.12
( )13محاد بن أسامة بن زيد القرشي موالهم ،أبو أسامة الكويف ،إمام حافظ ثقة ،مسع من محاد بن زيد وهبز بن حكيم وبريد بن
عبداهلل والثوري واألعمش وغريهم ،وروى عنه زهري بن حرب وسفيان بن وكيع وأبوبكر بن أيب شيبة وغريهم كثري ،تويف سنة
(331هـ) ابن سعد ،مرجع سابق224/5 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري.377/2 ،
( )11املسيب بن رافع األسدي الكاهلي ،أبو العالء الكويف ،األعمى ،ثقة ،حدث عن الرباء بن عازب وجابر بن مسرة وسعد بن
أيب وقاص وغريهم ،روى عنه األعمش وعاصم القارئ وابنه العالء وأبو إسحاق السبيعي .تويف (134هـ) ابن سعد ،مرجع
سابق322/5 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،السري.133/4 ،
( )13يف املصنف :حدثنا وكيع ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،قال :احلديث  .مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب فضائل القرآن ،ما نزل
من القرآن مبكة واملدينة ،143/5 ،رقم احلديث .23142
()12عند احلاكم يف املستدرك من رواية األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبداهلل  قال :ما كان :ﮋﯓ ﯔ
ﯕ ﮊ أنزل باملدينة ،وما كان :ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ فبمكة .احلاكم ،مرجع سابق 33/2 ،رقم احلديث .4324

[]829

قال :حدثنا شريح قال :حدثنا مروان بن معاوية( )1عن سلمة بن نبيط( )3عن الضحاك( )2قال:

كل آية أنزلت ﮋﯓﯔﯕﮊ باملدينة ،و ﮋ ﮜﮝ ﮊ مبكة(.)4
فأما الناسخ واملنسوخ يف األحكام فهو على وجوه شىت ،منها خصوص ،ومنها عموم.
حدثنا سنيد قال :حدثنا أبو سفيان( ،)4عن معمر ،عن قتادة يف قوله عز وجل:

ﮋ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜﮊ( )5يقول :فيها ختفيف ،فيها رخصة ،وفيها أمر ،وفيها هني(.)7
()8

قال :وحدثنا حجاج

عن ابن جريج( ،)2عن جماهد يف قوله تعاىل:

ﮋﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﮊ( )13نثبت خطها ،ونبدل حكمها(.)11
( )1مروان بن معاوية بن احلارث الفزاري أبو عبداهلل الكويف سكن مكة مث صار إىل دمشق فسكنها ،روى عن إبراهيم بن يزيد
وإسحاق بن حيىي ،روى عنه أمحد بن حنبل وأمحد بن عبداهلل بن احلكم وغريهم ،قال أمحد بن حنبل وحييي بن معني ثقة،
مات سنة (122ه) .ابن سعد ،مرجع سابق322/7 ،؛ واملزي ،مرجع سابق432/37 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.435
( )3يف املخطوط "بن شط" وهو تصحيف يف النقط وهو :سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس األشجعي أبو فراس الكويف ،ثقة،
روى عن الزبري بن عدي والضحاك بن مزاحم ،روى عنه إسحاق بن يوسف األزرق ومحيد بن عبدالرمحن وسفيان الثوري.
ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل172/4 ،؛ واملزي ،مرجع سابق233/11 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.348
( )2الضحاك بن مزاحم اهلاليل أبو القاسم ويقال أبو حممد ،ثقة ،روى عن ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وزيد بن
أرقم وأنس بن مالك ،وعنه جويرب بن سعيد واحلسن بن حيىي البصري وغريهم ،مات سنة (135هـ) ابن حبان ،مرجع
سابق ،الثقات483/5،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.210
( )4السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.84/1 ،
( )5حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص .13
( )5سورة البقرة ،اآلية.135 :
( )7الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن384/1 ،؛ والطربي ،مرجع سابق481/3 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور،
.344/1
( )8حجاج بن حممد املصيصي سبقت ترمجته يف ص.13
( )2عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج سبقت ترمجته يف ص.42
( )13سورة البقرة ،اآلية.135 :
( )11الطربي ،مرجع سابق.472/3 ،

[]830

فالباب األول

ما رفع رمسه من الكتاب ،ومل يرفع حفظه من القلوب ،فأثبت حكمه بسنة نبيه  ،من ذلك
آية الرجم .قال عمر  :إنا كنا نقرأ ( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة) (.)1
قال :وحدثنا معاوية( )3عن أيب إسحاق()2؛ عن األوزاعي()4؛ عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب
طلحة()4؛ قال :مسعت أنس بن مالك( )5يقول :كنا نقول فيما نسخ( :أن بلغوا إخواننا أنا قد لقينا
ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) (.)7
وقوله( :إنا أنزلنا هذا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة)(.)8
ويف مصحف عائشة قبل أن يغري عثمان باملصاحف ،إىل مصحف واحد "إن اهلل ومالئكته

()1
()3
()2
()4

()4

()5

رواه ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب احلدود ،باب الرجم ،842/3 ،رقم احلديث .3442وصححه األلباين ،السلسلة
الصحيحة 273/5 ،رقم احلديث 3212
معاوية بن عمر بن املهلب ،سبقت ترمجته يف ص14
إبراهيم بن حممد الفزاري ،سبقت ترمجته يف ص .11
عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو وامسه حيمد الشامي أبو عمرو األوزاعي ،الفقيه ،روى عن إسحاق بن عبداهلل بن أيب
طلحة وشداد بن عمار وعبدة بن أيب لبابة وعطاء بن أيب رباح وقتادة وغريهم ،روى عنه مالك والشعبة والثوري وابن مبارك
وابن أيب الزناد وعبد الرزاق وبقية وحيىي بن سعيد القطان وغريهم ،مات سنة (148هـ) البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ
الكبري235/4 ،؛ وابن سعد ،مرجع سابق488/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.247
إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري النجاري املدين ،إمام ثقة ،روى عن أبيه وأنس وعبدالرمحن بن
أيب عمرة والطفيل بن أيب بن كعب وغريهم وعنه حيىي بن سعيد األنصاري واألوزاعي وابن جريج ومالك ،تويف سنة
(123هـ) البخاري ،التاريخ الكبري222/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.808
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري ،خادم
رسول اهلل  واحد املكثرين من الرواية عنه ،دعا له النيب  فكان له بستان حيمل الفاكهة يف السنة مرتني ،وولد له من
صلبه مثانون ذكرا وابنتان ،مات سنة (23هـ) ،وقيل21( :هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.135/1 ،

( )7صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل قول اهلل تعاىل:ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ ،1325/2رقم احلديث 3542؛ وصحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب
القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ،458/1 ،رقم احلديث 577
( )8البيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان 425/13 ،رقم احلديث .2725
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يصلون على الذين يصلون الصفوف األول"( ،)1بعد قوله ﮋ ﭾﭿ ﮊ(.)3
وقال كنا نقرأ "ال ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم"(.)2
ومن ذلك ما روي" :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهاهتم"( )4وكانت
فيما أسقط(.)4
ويف حرف أيب :وهو أب هلم ،فليس ذلك يف الرغبة ،وإمنا ذلك يف الوالية ،وال يكون يف الرغبة
إال ما كان من صلب الرجل.
وقال النيب " من ترك ماال فلورثته ،ومن ترك كال فعلي"( .)5
وقوله :اللهم إنا نستعينك ،ونستهديك ونستغفرك :إىل قوله "اجلد"(.)7
ولو أن البن آدم واديني من مال البتغى( )8إليهما ثالثا( .)2وكان بعد ذلك هذا الكالم مثبتا يف
مصحف أيب.
()1
()3
()2
()4
()5
()5
()7

()8
()2

السيوطي ،مرجع سابق ،االتقان.42/3 ،
سورة األحزاب ،اآلية.45 :
صحيح البخاري ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،باب رجم احلبلى يف الزنا إذا أحصنت ،3432/5 ،رقم احلديث .5443
مستدرك احلاكم ،كتاب التفسري ،تفسري سورة األحزاب ،443/3 ،رقم احلديث2445؛ وسنن البيهقي ،كتاب النكاح،
باب ما خص به من أن أزواجه أمهات املؤمنني ،52/7 ،رقم احلديث .12412
يعين أسقط من التالوة ونسخ لفظه وهو قوله" :وهو أب هلم".
صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون ،باب الصالة على من ترك دينا ،844/3 ،رقم احلديث .3358
وقد كان يف قراءة أيب بن كعب « : اللهم إنا نستعينك ،ونستغفرك ،ونثين عليك اخلري ،وال نكفرك ،وخنلع ،ونرتك من
يفجرك ،اللهم إياك نعبد ،ولك نصلي ونسجد ،وإليك نسعى وحنفد ،ونرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكافرين
ملحق» مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الدعاء ،باب ما يدعو به يف قنوت الفجر 23/5 ،رقم احلديث  ،32718وعن
عبدالرمحن بن األسود ،أن عليا كان يقنت هباتني السورتني يف الفجر ،غري أنه يقدم اآلخرة ويقول :اللهم إياك نعبد ،ولك
نصلي ونسجد ،وإليك نسعى وحنفد ،نرجو رمحتك ،وخناف عذابك ،إن عذابك بالكافرين ملحق ،اللهم إنا نستعينك،
ونستهديك ،ونثين عليك اخلري كله ،ونشكرك وال نكفرك ونؤمن بك ،وخنلع ونرتك من يفجرك" مصنف عبدالرزاق ،كتاب
الصالة ،باب القنوت ،114/2 ،رقم احلديث .4278
يف املخطوط "البتغا" والصواب املثبت.
مسند اإلمام أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك 172/31 ،رقم احلديث  .12443قال حمقق
املسند إسناده صحيح على شرط البخاري.
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وقوله :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر(.)1
ويف مصحف عائشة رضي اهلل عنها" :وجاهدوا يف اهلل حق جهاده كما جاهدمت أول مرة"(.)3
فنسخ ذلك كله وأبدل أحكامه بالسنة.
ثبت الرجم بالسنة(.)2
وأوجب النيب  على أمته أال ينتفي أحد من والده ،فقال" :من انتفى من أبيه أو ادعى إىل
غري مواليه فعليه لعنة اهلل"(.)4
وهنى  عن احلرص الذي خيرج إىل طلب ما ال حيل(.)4
وقوله" :إنا نستعينك ونستغفرك" يقنت هبا املسلمون يف صالهتم(.)5

()1
()3

()2

()4
()4

()5

صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر ،427/1 ،رقم
احلديث 532؛ وسنن أيب داود ،كتاب الصالة ،باب يف وقت صالة العصر  ،154/1رقم احلديث 413
عن ابن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال :قال :عمر بن اخلطاب  لعبدالرمحن بن عوف :أمل جند فيما أنزل اهلل
علينا :جاهدوا كما جاهدمت أول مرة؟ قال :بلى قال :فإنا ال جندها ،قال :أسقطت فيما أسقط من القرآن .أبوعبيد ،مرجع
سابق ،فضائل القرآن ،باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ومل يثبت يف املصاحف ،ص ،234الطحاوي ،أمحد بن حممد بن
سالمة احلجري املصري (املتوىف231 :هـ) ،شرح مشكل اآلثار ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1414هـ1424 ،م) ،372/4 .رقم احلديث  ،3324قال حمققه :يوسف بن يزيد –أحد رواته -ال بأس به ،وباقي رجاله
ثقات رجال الشيخني.
يف الصحيحني عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنهما قاال :جاء أعرايب ،فقال :يا رسول اهلل  ، اقض بيننا
بكتاب اهلل ،فقام خصمه فقال :صدق ،اقض بيننا بكتاب اهلل ،فقال األعرايب :إن ابين كان عسيفا على هذا ،فزىن بامرأته،
فقالوا يل :على ابنك الرجم ،ففديت ابين منه مبائة من الغنم ووليدة ،مث سألت أهل العلم ،فقالوا :إمنا على ابنك جلد مائة،
وتغريب عام ،فقال النيب « : ألقضني بينكما بكتاب اهلل ،أما الوليدة والغنم فرد عليك ،وعلى ابنك جلد مائة ،وتغريب
عام ،وأما أنت يا أنيس  -لرجل  -فاغد على امرأة هذا ،فارمجها»  ،فغدا عليها أنيس فرمجها .صحيح البخاري ،كتاب
الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ،242/3 ،رقم احلديث .3442
صحيح مسلم ،كتاب العتق ،باب حترمي تويل العتيق غري مواليه ،1145/3 ،رقم احلديث.1273
عن ابن كعب بن مالك األنصاري ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل « :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من
حرص املرء على املال والشرف لدينه» سنن الرتمذي ،أبواب الزهد ،باب 488/4 ،رقم احلديث 3275؛ صححه األلباين،
مرجع سابق ،صحيح اجلامع ،282/3 ،رقم احلديث.4533
سبق خترجيه يف ص .121
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وكذلك ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮊ وأوجب على العباد أن يفعلوه ،وأن يقوموا بذلك هلل جل ذكره،
وقد جاءت بذلك أحاديث عن رسول اهلل  أهنم شهدوا أن هذه اآليات ،كانت مما أنزهلا اهلل عز وجل.
قال وحدثنا شريح ،قال :حدثنا حيىي بن أيب بكري( ،)1عن فضيل بن مرزوق( ،)3عن شقيق بن
عقبة( ،)2عن الرباء بن عازب( )4قال :أنزلت هذه اآلية( :حافظوا على الصلوات وصالة العصر)
وقرأناها على عهد رسول اهلل  ما شاء اهلل أن نقرأ مث نسخها فأنزل اهلل

ﮋﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﮊ( ،)4فحفظتها األمة( .)5فمنهم من قال :نزلت ،مث رفعت  -وهي ثابتة يف السنة
أهنا صالة العصر  -ومنهم من يقول :بل رفعت ،وصالة الوسطى غريها( ،)7مث اختلفوا أي صالة
هي :إال أنه قد روي عن علي( ،)8وعبد اهلل( ،)2عن النيب  إهنا صالة العصر(.)13
( )1سبقت ترمجته يف ص .13
( )3فضيل بن مرزوق األغر الرقاشي الكويف أبو عبدالرمحن موىل بين عنزة ،صدوق ،روى عن أيب إسحاق السبيعي وعدي بن
ثابت وعطية العويف واألعمش ،وعنه زهري بن معاوية ووكيع وعبد الغفار بن احلكم وحسني بن علي وغريهم .ابن أيب حامت،
مرجع سابق ،اجلرح والتعديل74/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .448
( )2شقيق بن عقبة العبدي الكويف ،ثقة ،روى عن الرباء وقرة بن احلارث ،وعنه األسود بن قيس وفضيل بن مرزوق ومسعر ،قال أبو داود
ثقة ،وذكره بن حبان يف الثقات .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات244/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.358 ،
( )4الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األنصاري من األوس ،نزل الكوفة وابتىن هبا دارا ومات يف إمارة مصعب بن الزبري سنة
(73هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.378/1 ،
( )4سورة البقرة ،اآلية .328
( )5صحيح مسلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر ،428/1 .رقم احلديث .523
( )7مما يستدل به على ذلك ما رواه نافع أن حفصة رضي اهلل عنها أمرت موىل هلا أن يكتب هلا مصحفا ،فقالت :إذا بلغت
هذه اآلية" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى" ،فال تكتبها حىت أمليها عليك كما مسعت رسول اهلل  يقرأها فلما
بلغها ،أمرته فكتبها" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا اهلل قانتني" قال نافع :فقرأت ذلك
املصحف فوجدت فيه "الواو" .الطربي ،مرجع سابق.332/4،
( )8صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب الدعاء على املشركني 42/4 ،رقم احلديث 3221؛ وصحيح مسلم ،كتاب
املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر ،425/1 ،رقم احلديث .537
( )2صحيح مسلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر ،427/1 ،رقم احلديث .538
( )13اختلف أهل التفسري يف تعيني الصالة الوسطى فمنهم من مل يعينها وقال املراد بالوسطى :الفضلى؛ ألن وسط الشيء
أفضله ،ومنهم من عني ،واختلفوا على أقوال :أحدها :أهنا صالة العصر وهو قول اجلمهور من أهل التفسري وتسانده
الروايات الصحيحة عن النيب  .ثانيهما :أهنا صالة الظهر ،وهو مروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأيب سعيد اخلدري
ثالثهما :أهنا صالة املغرب ،وهو من رواية قبيصة بن ذؤيب  .الرابع :أهنا صالة الفجر وهو مروي عن ابن عباس . 
قال الطربي بعد أن ذكر اخلالف يف تعيني صالة العصر :والصواب من القول يف ذلك ما تظاهرت به األخبار عن رسول

=
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وقال" :وجاهدوا يف اهلل حق جهاده كما جاهدمت أول مرة" ،فاجلهاد ثابت آخرا كأول ،فاجلهاد
ثابت  ،واحلكم به ثابت ،والرسم من الكتاب مرفوع.
قال وحدثنا ابن أيب مرمي( )1عن نافع بن عمر( ،)3عن ابن أيب مليكة( ،)2عن املسور بن خمرمة( ،)4أن
عمر( )4قال لعبد الرمحن بن عوف( :)5أمل جتد فيما أنزل اهلل "أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة" قال:
بلى ،ولكن أسقط من القرآن(.)7

=

اهلل  اليت ذكرناها قبل يف تأويله :وهو أهنا العصر .الطربي ،مرجع سابق.157/4 ،
( )1سعيد بن احلكم ،سبقت ترمجته يف ص.14
( ) 3نافع بن عمر بن عبداهلل بن مجيل بن عامر بن حذمي بن سالمان بن ربيعة بن سعد بن مجح اجلمحي احلافظ املكي روى عن
بن أيب مليكة وسعيد بن حسان وسعيد بن أيب هند ،وعنه عبدالرمحن بن مهدي ووكيع وحيىي القطان وابن املبارك وغريهم،
قال بن معني والنسائي ثقة ،مات سنة (152هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات422/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.448
( )2عبداهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة زهري بن عبداهلل بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر ،ويقال
أبو حممد التيمي املكي ،كان قاضيًا البن الزبري ومؤذنًا له .روى عن العبادلة األربعة .وأدرك أربعني من الصحابة .وأخذ عنه
خلق بينهم نافع بن عمر اجلمحي ،وثقه األئمة .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري 127/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب ،ص.213
( )4املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي ،أمه عاتكة بنت عوف ،قال حيىي
بن بكري وكان مولده بعد اهلجرة بسنتني وقدم املدينة يف ذي احلجة بعد الفتح سنة مثان ،روى عن النيب  ،كما روى عن
اخللفاء األربعة وغريهم ،مات سنة (54هـ) أو (54هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.112/5 ،
( )4عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزي القرشي العدوي ،أبو حفص ،أسلم فكان إسالمه فتحا على املسلمني وفرجا هلم
من الضيق ،أمري املؤمنني بعد أيب بكر الصديق .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.488/4 ،
( )5عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث القرشي الزهري أبو حممد أحد العشرة املشهود هلم باجلنة وأحد الستة
أصحاب الشورى الذي أخرب عمر عن رسول اهلل  أنه تويف وهو عنهم راض ،ولد بعد الفيل بعشر سنني ،روى أحاديث
عن النيب  ،أعتق ثالثني ألف نسمة ،مات سنة (23هـ) .وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.245/4 ،
( )7الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف (املتوىف231 :هـ) شرح
مشكل اآلثار ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،هـ1424 ،م) ،372/4
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والباب الثاني

أن يرفع حكمه من اآلية بآية أخرى ،ويبقى رمسه فيما أسقط ثابتا يف كتاب اهلل عز وجل.

من ذلك قوله عز وجل :ﮋ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﮊ(.)1

ومنه :ﮋ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮊ( )3اآلية .وقوله :ﮋﭝ ﭞﭟﮊ(.)2

( )1سورة البقرة ،اآلية .343 :هذا مثال ضربه املؤلف ملا نسخ حكمه وبقيت تالوته ،فعن ابن عباس  :ﮋ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية،]343:
«فنسخ ذلك بآية املرياث مبا فرض هلن من الربع والثمن ،ونسخ أجل احلول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا» سنن أيب
داود ،كتاب الطالق ،باب نسخ متاع املتوىف عنها زوجها 382/3 ،رقم احلديث .3328
( )3سورة األنفال ،اآلية .54 :وهذه اآلية نسخت بقوله تعاىل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [سورة األنفال،
اآلية ]55:كما روي ذلك عن ابن عباس ،قال " :ملا نزلت :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ
[سورةاألنفال،اآلية ]65:شق ذلك على املسلمني ،حني فرض عليهم أن ال يفر واحد من عشرة ،فجاء التخفيف
" ،فقال :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ قال« :فلما
خفف اهلل عنهم من العدة نقص من الصرب بقدر ما خفف عنهم» صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب ﮋ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ  52/5رقم احلديث .4542
( )2سورة النساء ،اآلية ، 14 :وهذه اآلية فيها األمر حببس الزانية يف البيت فال خترج منه ،مث نسخ هذا احلكم ،ما رواه مسلم عن
عبادة بن الصامت  ،قال :قال رسول اهلل « :خذوا عين ،خذوا عين ،قد جعل اهلل هلن سبيال ،البكر بالبكر جلد مائة
ونفي سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة ،والرجم» ،وعند أيب داود عن ابن عباس ،قال:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [سورة النساء ،اآلية ]14:وذكر الرجل بعد املرأة مث مجعهما ،فقال  :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [سورة النساء ،اآلية ، 15:فنسح ذلك بآية اجللد ،فقال :ﮋ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [سورة النور ،اآلية .]3:صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب حد الزىن،
 1215/2رقم احلديث1523؛ وسنن أبوداود ،كتاب احلدود ،باب يف الرجم ،448/3 ،رقم احلديث .4412
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وقوله :ﮋ ﭻﭼ ﮊ( )1ﮋ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﮊ(.)3
وقوله :ﮋ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﮊ(.)2
وكذلك قوله:

()4

ﮋﭿﮊ

و

()4

ﮋﰂﰃﮊ

و ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ( )5و

ﮋﮟﮠﮡ

( )1سورة البقرة ،اآلية.338 :
( )3سورة الطالق ،اآلية .4 :أشار احملاسيب -رمحه اهلل -إىل ما بني اآليتني الكرميتني من ارتباط يف موضوع النسخ فقد قال قتادة يف قوله عز وجل:
ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊ[سورة البقرة ،اآلية : ]338:فجعل عدة املطلقة ثالث حيض ،مث أنه نسخ منها عدة
املطلقة اليت طلقت ومل يدخل هبا زوجها ،قال اهلل عز وجل:ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ[سورة األحزاب ،اآلية ]42:فهذه ليس عليها
عدة إن شاءت تزوجت من يومها .وقد نسخ من الثالثة قروء اثنانﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮊ[سورة الطالق ،اآلية]4:
فهذه العجوز قد قعدت من احليضﮋﯦﯧﯨﮊ[سورة الطالق ،اآلية ]4:فهذه البكر اليت مل تبلغ احليض فعدهتا ثالثة أشهر وليس
احليض من أمرمها يف شيء ،مث نسخ من الثالثة قروء احلاملﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ[سورة الطالق ،اآلية ]4:فهذه
أيضا ليست من القروء يف شيء إمنا أجلها أن تضع محلها .قال ابن اجلوزي :قولهﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊعام
خص منه احلامل واآليس والصغرية ال على وجه النسخ .السدوسي ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز( ،املتوىف117 :هـ) ،الناسخ واملنسوخ ،حتقيق:
حامت صاحل الضامن ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1228 /م) ص24؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى بأكف أهل الرسوخ من
علم الناسخ واملنسوخ ،حتقيق :حامت صاحل الضامن ،ط ( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1228 /م) ص 33
( )2سورة البقرة ،اآلية .83 :عن ابن عباس  ،قال« :كان املال للولد ،وكانت الوصية للوالدين ،فنسخ اهلل من ذلك ما
أحب ،فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ،وجعل لألبوين لكل واحد منهما السدس ،وجعل للمرأة الثمن والربع ،وللزوج
الشطر والربع» صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب ال وصية لوارث 4/4 ،رقم احلديث .3747
( )4وردت قوله تعاىل ﮋ ﭿ ﮊ يف ستة مواضع أوهلا يف سورة األنعام ،اآلية  .113قيل :يف قوله :ﮋ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ [سورة األنعام ،اآلية ]113:نسخ ذلك بآية السيف قال ابن اجلوزي :إن قلنا هذا هتديد فهو حمكم وإن قلنا
أمر برتك قتاهلم فمنسوخ بآية السيف .البغدادي ،هبة اهلل بن سالمة بن نصر (املتوىف413 :هـ) ،الناسخ واملنسوخ ،حتقيق:
زهري الشاويش وحممد كنعان ،ط( ،1بريوت :املكتب اإلسالمي1434 ،هـ) ص88؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى،
ص.22
( )4يف املخطوط "اصفح عنهم" سورة الزخرف ،اآلية.82 :
قال النحاس يف قوله تعاىل:ﮋﯓﯔﯕﮊ[سورة احلجر ،اآلية :]84:عن قتادة قال " :نسخته :ﮋﭑﭒ
ﭓﮊ[سورة البقرة ،اآلية ]121:النحاس ،مرجع سابق ،ص422؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى ،ص.41
( )5سورة املائدة ،اآلية .43 :روى القاسم بن سالم بسنده عن ابن عباس  يف قوله :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ
[سورة املائدة ،اآلية ]43:قال  :نسخها قوله  ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [سورة املائدة ،اآلية ]42:أبوعبيد،
مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ124/1 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق.227 ،
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ﮢ ﮊ( )1و

ﮋ ﭚﭛﭜ ﭝﮊ

()3

و ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ ( ،)2وقوله :عز وجل

ﮋ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣﯤﯥﮊ ( ،)4فنسخ ذلك قوله تبارك وتعاىل:

ﮋﮔﮕﮖﮊ

()4

و ﮋﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ ()5ﮋ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﮊ(.)7

()1

()3

()2

()4
()4
()5
()7

يف املخطوط "ما أرسلناك" سورة اإلسراء ،اآلية .44 :قيل نسخت بآية السيف .ورده ابن اجلوزي فقال :للمفسرين يف معىن الوكيل ثالثة أقوال:
أحدها :كفيال تؤخذ هبم ،والثاين :حافظا وربا ،والثالث :كفيال هبدايتهم وقاد ار على إصالح قلوهبم ،وعلى هذا اآلية حمكمة .وقد زعم بعضهم :أهنا
منسوخة بآية السيف ،وليس بصحيح .البغدادي ،مرجع سابق ،ص115؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن.431/3 ،
يف املخطوط "ما أرسلناك" ورد يف موضعني :سورة النساء ،اآلية ،83 :سورة الشورى ،اآلية.48 :
قال ابن اجلوزي :زعم قوم اهنا نسخت بآية السيف؛ وليس بصحيح ألن ابن عباس قال يف تفسريها ما أرسلناك عليهم رقيبا
تؤخذ هبم فعلى هذا ال نسخ .البغدادي ،مرجع سابق ،ص75؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى ،ص.34
يف املخطوط "ما أنت عليهم مبسيطر" سورة الغاشية ،اآلية .33 :روى القاسم بن سالم بسنده عن ابن عباس يف قوله:
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ وقوله عز وجل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [سورة ق ،اآلية ]44 :وقوله عز وجل:
ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ [سورة آل عمران ،اآلية ]142:وقوله عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﮊ [سورة اجلاثية ،اآلية ،]14:قال " :نسخ هذا كله قوله :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [سورة التوبة،
اآلية ،]4:وقوله عز وجل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ إىل قوله :ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ
[سورة التوبة ،اآلية .]32:أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص123؛ والنحاس ،مرجع سابق773 ،؛ وابن حزم،
علي بن أمحد بن سعيد األندلسي الظاهري (املتوىف445 :هـ) ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي ،حتقيق :عبد الغفار
سليمان البنداري ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 1285 -م) ص.54
سورة النساء ،اآلية .23 :قال النحاس :أهل التأويل على أن هذه اآلية منسوخة باألمر بالقتال .النحاس ،مرجع سابق ،ص.243
يف املخطوط "فاقتلوهم" سورة النساء ،اآلية.82 :
سورة التوبة ،اآلية.32 :
سورة احلج ،اآلية .22 :ساق احملاسيب -رمحه اهلل -آيات كمثال ملا نسخ حكمه وبقيت تالوته مما قيل إهنا نسخت بآية
السيف؛ وقد أجاب عنها الزركشي -رمحه اهلل -فقال :ما أمر به لسبب مث يزول السبب؛ كاألمر حني الضعف والقلة
بالصرب وباملغفرة للذين يرجون لقاء اهلل وحنوه؛ من عدم إجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد وحنوها ،مث نسخه
إجياب لذلك ،وهذا ليس بنسخ يف احلقيقة وإمنا هو نسأ كما قال تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية،]135:
فاملنسأ هو :األمر بالقتال إىل أن يقوى املسلمون ،ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى ،وهبذا
التحقيق تبني ضعف ما هلج به كثري من املفسرين يف اآليات اآلمرة بالتخفيف؛ أهنا منسوخة بآية السيف ،وليست كذلك،
بل هي من املنسأ ،مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة توجب ذلك احلكم مث ينتقل بانتقال تلك العلة إىل
حكم آخر ،وليس بنسخ إمنا النسخ اإلزالة حىت ال جيوز امتثاله أبدا .الزركشي ،مرجع سابق.43/3 ،

[]831

والباب الثالث

أن يرفع رمسه من الكتاب ،ويرفع حفظه من القلوب وحكمه ،فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن
داود اهلامشي( )1قال :حدثنا إمسعيل بن جعفر( ،)3عن املبارك( ،)2عن عاصم( )4عن زر( ،)4عن أيب
قال :قال يل أيب :يا زر إن كانت سورة األحزاب لتعدل سورة البقرة(.)5
قال :وحدثنا حجاج( )7عن( )8محاد بن سلمة ،عن علي بن زيد( ،)2عن أيب حرب( ،)13عن

( )1سبقت ترمجته يف ص.14
( )3إمساعيل بن جعفر بن أىب كثري األنصاري الزرقي موالهم  ،أبو إسحاق املدين القارئ ،ثقة ،روى عن محيد الطويل وربيعة
وعبداهلل بن دينار ومالك بن أنس ،روى له أصحاب الكتب الستة ،تويف سنة (183هـ) اخلطيب ،مرجع سابق183/7 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.135
( ) 2مبارك بن فضالة بن أيب أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري ،موىل زيد بن اخلطاب وقال حممد بن سعد مويل عمر بن
اخلطاب ،روى عن بكر بن عبداهلل املزين وثابت البناين وحبيب بن أيب ثابت واحلسن البصري ،روى عنه إبراهيم بن محيد
الطويل وبكار بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن سريين وهبز بن أسد وحبان بن هالل وغريهم ،صدوق يدلس ويسوي،
مات سنة (154ه) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري435/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.412
( )4عاصم بن هبدلة القارئ ،سبق ترمجته يف ص .55
( )4يف املخطوط بن زر وهو خطأ وهو :زر بن حبيش  ،سبق ترمجته يف ص .52
( )5مسند أمحد ،مسند األنصار ،حديث زر بن حبيش ،124/24 ،رقم احلديث  ،31337قال حمققه :إسناده ضعيف.
( )7حجاج بن منهال األمناطي البصري ،أبو حممد .روى عن قرة بن خالد ،وشعبة ،واحلمادين ،ومهام ،وعبد العزيز املاجشون
ومجاعة .وعنه :البخاري ،وإسحاق الكوسج ،وإسحاق شاذان ،وأمحد بن الفرات ،والدارمي ،قال أبو حامت :ثقة فاضل.
تويف سنة (317هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري243/13 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.142
( )8يف املخطوط "بن" وهو خطأ.
( )2علي بن زيد بن عبداهلل بن أيب مليكة زهري بن عبداهلل بن جدعان التيمي أبو احلسن البصري أصله من مكة ،ضعيف ،روى
عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وأيب عثمان النهدي واحلسن البصري ،وعنه قتادة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد
وشعبة ومهام بن حيىي وغريهم ،مات سنة (132هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري335/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.431
( )13أبو حرب بن أيب األسود الديلي البصري ،ثقة ،روى عن أبيه وعن عمه وعن حمجن ،وعنه قتادة وداود بن أيب هند والقطان
وعثمان بن عمري البجلي وغريهم ،مات سنة (132هـ) .ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل473/4 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.523
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أيب األسود( ،)1عن أيب موسى األشعري( ،)3قال :نزلت سورة حنو براءة ،مث رفعت ،وحفظ منها :إن
اهلل سيؤيد هذا الدين بقوم ال خالق هلم(.)2
حدثنا القاسم بن سالم( )4قال :حدثنا عبد اهلل بن صاحل( ،)4عن ليث( ،)5عن عقيل( ،)7عن ابن
شهاب( ،)8عن أيب أمامة( ،)1أن رجال كانت معه سورة فقام يقرأ من الليل فلم يقدر عليها ،وقام آخر
( )1أبو األسود الديلي ويقال الدؤيل البصري القاضي وامسه ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل ،ثقة ،روى عن عمر وعلي ومعاذ
وأيب ذر وابن مسعود والزبري بن العوام وأيب بن كعب وغريهم ،وعنه ابنه أبو حرب وعبداهلل بن بريدة وحيىي بن يعمر وعمر بن
عبداهلل موىل عفرية وسعيد بن عبدالرمحن ،مات يف طاعون اجلارف سنة (52ه) .ابن سعد ،مرجع سابق335/7 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.512
( )3عبداهلل بن قيس بن سليم بن األشعر أبو موسى األشعري ،مشهور بكنيته ،روى عن النيب  وعن اخللفاء األربعة ومعاذ وابن مسعود
وأيب بن كعب وعمار ،روى عنه أوالده ومن الصحابة أبو سعيد وأنس وطارق بن شهاب ومن كبار التابعني فيمن بعدهم زيد بن
وهب وأبو عبدالرمحن السلمي وغريهم ،قال جماهد عن الشعيب كتب عمر يف وصيته ال يقر يل عامل أكثر من سنة وأقروا األشعري
أربع سنني وكان حسن الصوت بالقرآن ،مات سنة (43هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.312/4 ،
( )2رواه أمحد يف املسند عن أيب بكرة ،عن النيب  أنه قال " :إن اهلل سيؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم " قال األرناؤوط :صحيح لغريه،
وهذا إسناد رجاله ثقات غري علي بن زيد -وهو ابن جدعان -فهو ضعيف ،لكن متابعه الثقة محيد الطويل وهو من رجال الشيخني.
وبنحوه من رواية ابن حبان عن أنس .مسند اإلمام أمحد ،مسند البصريني ،حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة ،134/24 ،رقم
احلديث33444؛ ابن بلبان ،علي بن بلبان الفارسي (املتوىف 722 :هـ) ،اإلحسان يف التقريب صحيح ابن حبان ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1438 ،هـ 1288 -م) .275/13
( )4سبقت ترمجته يف ص.14
( )4سبقت ترمجته يف ص. 84
( )5الليث بن سعد بن عبدالرمحن الفهمي أبو احلارث اإلمام املصري ،ثقة ثبت ،من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضـال وسـخاء،
روى عن نافع وابن أيب ملكية ويزيد بن أيب حبيب وحيىي بن سعيد األنصاري وأخيه عبد ربه بن سعيد وابن عجالن والزهري وهشام بن
عروة وعطاء بن أيب رباح وغريهم ،روى عنه شعيب وحممد بن عجالن وهشام بن سعد ومها من شيوخه وابن هليعة ومجاعـة ،مـات سـنة
(174هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري125/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.454
( )7عقيــل بــن خالــد مــوىل عثمــان بــن عفــان القرشــي األمــوي األيلــي ،ثقــة ثبــت ،مســع الزهــري ،وروى عنــه الليــث ويـونس بــن يزيــد مــات ســنة
(141هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري24/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.225
( )8حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن شهاب القرشي الزهري الفقيه أبو بكر احلافظ املدين ،أحد األئمـة الثقـات األعـالم،
روى عن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب وعبداهلل بن جعفر وربيعة بن عبـاد واملسـور بـن خمرمـة ومجاعـة ،روى عنـه عطـاء بـن أيب
ربــاح وأبــو الـزبري املكــي وعمــر بــن عبــد العزيــز وعمــرو بــن دينــار وصــاحل بــن كيســان وغــريهم ،مــات ســنة (134ه) وقيــل قبــل
ذلك .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري333/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.506

[]840

يقرؤها فلم يقدر عليها ،وقام آخر فلم يقدر عليها ،فقال النيب  :إهنا نسخت البارحة(.)3
وحدثنا سريج( )2قال :حدثنا بكار بن عبد اهلل الربذي( ،)4عن موسى بن عبيدة( )4قال:

مسعت حممد بن كعب( )5يقول يف هذه اآلية:
بعد ما قرأُوه(.)8
واملسلمون ُ

=

()1
()3
()2
()4

()4

()5

()7
()8

ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ

()7

قال ما أُنسي النيب 

هو أبو أمامة الباهلي  سبقت ترمجته يف ص .53
الطرباين ،مرجع سابق ،مسند الشاميني ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1434 ،هـ .151/4)1284 -
هو شريح بن يونس يقال له سريج وشريح سبقت ترمجته يف ص.15
يف املخطوط الزيدي وصوابه الربذي ،وهو :بكار بن عبداهلل بن عبيدة الربذي روى عن عمه موسى بن عبيدة روى عنه بن
نفيــل وحممــد بــن مهـران وحفــص بــن عمــر اجلــدى وأبــو حصــني ال ـرازي .ذكــره ابــن عــدي يف الضــعفاء .ابــن أيب حــامت ،مرجــع
سابق ،اجلرح والتعديل432/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،لسان امليزان42/3 ،؛ وابن عدي ،أبو أمحد بن عدي اجلرجاين
(املت ــوىف 254 :ه ــ) ،الكام ــل يف ض ــعفاء الرج ــال ،حتقي ــق :ع ــادل عب ــداملوجود ،وعل ــي مع ــوض ،وعب ــدالفتاح أب ــو س ــنة ،ط،1
(بريوت :الكتب العلمية1418 ،هـ1227-م) .333/3
موسـى بــن عبيــدة بـن نشــيط بــن عمـرو بــن احلــارث الربـذي أبــو عبــدالعزيز املـدين روى عــن أخويــه عبـداهلل وحممــد وعبــداهلل بــن
دينار وإياس بن سلمة ومجاعة ،وعنه بن أخيه بكار بن عبداهلل والثوري وابـن املبـارك وعيسـى بـن يـونس وغـريهم ،قـال أمحـد:
منكر احلديث .تويف سنة (142هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري321/7،؛ واملزي ،مرجع سابق.134/32 ،
حممد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو محزة ،كان أبـوه مـن سـيب قريظـة سـكن الكوفـة مث املدينـة ،روى عـن العبـاس بـن
عبد املطلب وعلي بن أيب طالب وابن مسعود  ،روى عنه أخوه عثمان واحلكم بن عيينة ويزيد بن أيب زياد وغريهم ،قال بن
حبان :كان من أفاضل أهل املدينة علما وفقها وكان يقص يف املسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو ومجاعة
معه حتت اهلدم سنة (118هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات241/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.504
سورة الرعد ،اآلية.22:
مل أقف عليه.

[]848

والباب الرابع

أن يرفع رمسه من الكتاب ،ويبقى حفظه يف القلوب ،ويرفع حكمه.
من ذلك ما روت عائشة أنه كان فيما أنزل اهلل أال حيرم إال عشر رضعات( ،)1واألمة جممعة أن
حكم العشر رضعات غري الزم يف الكتاب ،وال يف السنة ،وإمنا اختلف العلماء يف رضعة أو مخس
رضعات ،ومل يقل أحد ما فوق اخلمسة(.)3
قال :وحدثنا عبد الغفار بن داود( ،)2عن ابن هليعة( ،)4عن عمرو بن دينار( )4عن جبالة(" )5النيب

( )1صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب التحرمي خبمس رضعات ،1374/3 ،رقم احلديث .1443
( )3اختلف العلماء يف اعتبار العدد من عدمه يف التحرمي بالرضاع على قولني:
القــول األول :ال يعتــرب العــدد يف حتــرمي الرضــاع بــل القليــل والكثــري س ـواء ،وهــو مــذهب احلنفيــة واملالكيــةوروايــة عــن أمحــد،
مستدلني بعموم قوله تعاىل:ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮊ[سورة النساء ،اآلية ،]32:وقول النيب ( :حيرم من

()2
()4

()4

()5

الرضاع ما حيرم من النسب).
القول الثاين :يشرتط يف الرضاع العدد ،وهو قول الشافعي وأمحد وهو أن يكون مخس رضعات ،وهو الراجح ملا روت عائشة
رضي اهلل عنها أهنا قالت " :كان فيما أنزل من القرآن :عشر رضعات معلومات حيرمن ،مث نسخن ،خبمس معلومات ،فتويف
رسـول اهلل  ،وهــن فيمــا يقـرأ مــن القــرآن " صـحيح مســلم ،كتــاب الرضـاع ،بــاب الرضــاع خبمـس رضــعات 1374/3 ،رقــم
احلــديث  ،1443ابــن قدامــة ،عبــداهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة احلنبلــي املقدســي (املتــوىف533 :ه ــ) ،املغــين( ،القــاهرة:
مكتبة القاهرة1288 ،هـ 1258 -م) 171/8؛ النووي ،حيىي بن شرف النووي (املتـوىف575 :ه ـ) ،اجملمـوع شـرح املهـذب،
حتقيق وإكمال :حممد جنيب املطيعي( ،جدة :مكتبة اإلرشاد) . 88/33
سبقت ترمجته يف ص .14
عبــداهلل بــن هليعــة بــن عقبــة احلضــرمي األعــدويل ،ويقــال الغــافقي أبــو عبــدالرمحن املصــري ،الفقيــه القاضــي ،صــدوق ،روى عــن
األعــرج وأيب ال ـزبري ويزيــد بــن أيب حبيــب ومشــرح بــن هاعــان وأيب قبيــل املعــافري وأيب وهــب ومجاعــة ،وعنــه حفيــده أمحــد بــن
عيسـى وابـن أخيــه هليعـة بــن عيسـى والثــوري وشـعبة واألوزاعــي وعمـرو بــن احلـارث وغــريهم ،مـات ســنة (174هــ) .البخــاري،
مرجع سابق ،التاريخ الكبري183/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.212،
عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم ،أحد األعالم ،روى عن بن عباس وابن الزبري وابن عمر وابن عمرو بـن العـاص وأيب
هريرة وجابر بن عبداهلل وغريهم ،وعنه قتادة وأيوب وابن جريج وجعفر الصادق وحممد بن جحادة ومالك وشعبة وغريهم ،وثقه النسائي وأبو
حامت ،مات سنة (135هـ) ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات157/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.428
جبالة بن عبدة التميمي مث العنربي البصري ،تابعي ثقة ،روى عن عبداهلل بن عباس ،وعبدالرمحن بن عوف وغريهم رضي اهلل عنهم.
روى عنه عمرو بن دينار وقتادة وقشري بن عمرو .املزي ،مرجع سابق8/4 ،؛ والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم.723/3 ،
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أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم" مث قال :وكانت فيما أسقط(.)1

قال :وحدثنا سنيد( )3قال حدثنا أبو سفيان( )2عن معمر( )4عن الزهري( )4قوله تعاىل:

ﮋﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞﯟ ﮊ ( )5قال :كان النيب يقول" :أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه
فأميا رجل مات وترك دينا فإيل".
وقال :يف حرف أيب :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهاهتم.
قال وحدثنا حجاج( )7عن ابن جريح( )8عن جماهد :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب

هلم( .)2فاألمة اليوم جممعة أن النيب  ليس بأب للمؤمنني وقد قال اهلل عز
ﯫﯬﯭ ﮊ (( )13اآلية).

( )1الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن.113/2 ،
( )3سنيد بن داود ،سبقت ترمجته يف ص.14
( )2حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص .13
( )4هو معمر بن راشد سبقت ترمجته يف ص.47
( )4حممد الزهري سبقت ترمجته يف ص.122
( )5سورة األحزاب ،اآلية.5 :
( )7حجاج بن حممد املصيصي ،سبقت ترمجته يف ص .13
( )8عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج ،سبقت ترمجته يف ص.42 :
( )2الطربي ،مرجع سابق.332/33 ،
()13سورة األحزاب ،اآلية.43 :

[]843

وجل :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

والباب الخامس

أن يرفع الرسم ،ويرفع احلكم ،إذا كان احلكم لعلة ،فانقضت تلك العلة .وذلك كقوله عز
وجل :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ(()1اآلية) .فكان إذا جاءت امرأة من الكفار إىل
املؤمنني أعطى النيب  زوجها صداقها ،من الغنائم ،وذلك قوله تعاىل:

ﮋ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ فإن عاقبتم يعين :إن غنمتم ،فأعطوا زوجها مثل ما
ساق إليها من الصداق وذلكم الصلح الذي كان بني رسول اهلل  وكفار مكة(.)3
وقال جل من قائل:

ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮊ

إىل قوله:

ﮋﯾﯿﰀﰂ

ﰃﮊ( )2وهذا يف الصلح بني رسول اهلل  وكفار أهل مكة ،فنسخ ذلك إذ زال الصلح ،وفتحت
مكة ،فأميا امرأة جاءت من املشركني مل جيب أن يعطوا زوجها شيئا ،وكذلك الكفار ليس واجبا يف
احلكم أن يعطوا أزواج من هرب إليهم من املسلمني(.)4
ومنه توقيت اهلل عز وجل للنيب  استغفاره لبعض من كان أظهر له اإلميان ،وأسر النفاق ،مث
نسخها اهلل فنهاه عن االستغفار هلم(.)4
ومن ذلك أن النيب  حض على الصدقة فجاء عبد الرمحن( )5مبال عظيم ،وجاء عاصم بن

()1
()3
()2
()4
()4

سورة املمتحنة ،اآلية.11 :
الطربي ،مرجع سابق.224/2 ،
سورة املمتحنة ،اآلية.13 :
السدوسي ،مرجع سابق ،ص 42؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص743؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص534
يف حديث ابن عمر ،أن رسول اهلل  قال لعمر ذلك اليوم :إن اهلل تعاىل مل ينهين عن الصالة عليهم وإمنا خريين " رواه
البخاري ففي هذا احلديث التوقيف من رسول اهلل  أن أو للتخيري يف قوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [سورة التوبة ،اآلية ]83:مث نسخ االستغفار بقوله ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ

[سورة التوبة ،اآلية .]112:صحيح البخاري ،ك تاب تفسري القرآن ،باب قوله :استغفر هلم أو ال تستغفر هلم ،57/5 ،رقم
احلديث4573؛ والنحاس ،مرجع سابق.432 ،
( )5ابن عوف ،سبقت ترمجته يف ص.124

[]844

عدي( )1بصاعني ،فاستهزأ معتب بن قشري( ،)3وحكم بن زيد( ،)2فقاال :أما عبدالرمحن فما أعطى إال
رياء ومسعة ،واهلل عز وجل عن صاعي عاصم غين ،فأنزل اهلل جل

ذكره ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ ( )4فقال عمر للنيب  :ال تستغفر قد هناك اهلل ،فقال النيب
 :يا عمر أو ال أستغفر إحدى وسبعني مرة؟(.)4
وكان ظاهرهم ظاهر اإلسالم فاطلع اهلل على نفاقهم ،وليس أحد يعلم ذلك بعد النيب ؛
ألنه ال وحي من اهلل جل ثناؤه بعد نبيه  ،فهكذا كان مث انقضى حكمه فنسخ التخيري للنيب يف
أكثر من السبعني إذ حرم عليه أن يستغفر هلم سبعني مرة ومل ينهه عن أكثر من ذلك مث هناه اهلل عز
()1

()3
()2
()4
()4

عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضـبيعة بـن حـرام البلـوي العجـالين حليـف األنصـاري ،شـهد أحـدا وكـان
رسـول اهلل صــلى اهلل عليــه و سـلم اســتعمله علــى أهــل قبـاء وأهــل العاليــة فلـم يشــهد بــدرا وضــرب لـه بســهمه ،روى عــن النــيب
صلى اهلل عليه و سـلم وعنـه سـهل بـن سـعد وعـامر الشـعيب وابنـه أبـو البـداح بـن عاصـم بـن عـدي ،مـات سـنة (44ه) .ابـن
حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.473/2 ،
معتب بن قشري بن مليل بن زيد بن العطاف األنصاري األوسي ذكر فيمن شهد العقبة ،وقيل إنه كان منافقا وإنه الذي قال
يوم أحد لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا وقيل إنه تاب .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.174/5 ،
مل أقف عليه.
سورة التوبة ،اآلية.83 :
مثت حديثان قد دمج بينهما احملاسيب -رمحه اهلل.-
أوالمها :عن أيب مسعود  ،قال " :ملا نزلت آية الصدقة ،كنا حنامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثري ،فقالوا :مرائي ،وجاء
رجل فتصدق بصاع ،فقالوا :إن اهلل لغين عن صاع هذا ،فنزلت :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [سورة التوبة ،اآلية ]72 :صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب
اتقوا النار ولو بشق مترة 132/3 ،رقم احلديث .1414
ثانيهما :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،أنه قال :ملا تويف عبداهلل بن أيب ،جاء ابنه عبداهلل بن عبداهلل إىل رسول اهلل  فأعطاه
قميصه ،وأمره أن يكفنه فيه ،مث قام يصلي عليه فأخذ عمر بن اخلطاب بثوبه ،فقال :تصلي عليه وهو منافق ،وقد هناك اهلل أن
تستغفر هلم؟ قال " :إمنا خريين اهلل فقال :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊ
[سورة التوبة ،اآلية ].83 :فقال سأزيده على سبعني " قال :فصلى عليه رسول اهلل وصلينا معه ،مث أنزل اهلل عليه :ﮋﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﮊ [سورة التوبة ،اآلية ]84:صحيح
البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب قوله :استغفر هلم أو ال تستغفر هلم ،57/5 ،رقم احلديث.4573

[]845

وجل بعد ذلك عن االستغفار البتة بقوله:

ﮋ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ

ﮊ( )1وهذا ال جيوز أن يكون ألحد بعد النيب .
ومنه ما اختلفوا يف اآلية الثانية زيادة حكم أم ناسخة ألوىل.
من ذلك ما أنزل من اهلجرة مث أنزل بأمره بالقتال عليها ،فقال قوم :نسخت بعد اهلجرة بغري
قتال عرض للمهاجر وال رخصة له يف الرجوع ،وكانت له رخصة أوال.
حدثنا يونس( ،)3عن شيبان( ،)2عن قتادة ،وحدثنا شريح( )4قال :حدثنا أبو سفيان( ،)4عن
معمر( ،)5عن النيب  قال :ملا نزلت آية اهلجرة ،كتب هبا املسلمون من املدينة إىل إخواهنم مبكة
فخرجوا ،حىت إذا كانوا ببعض الطريق أدركهم املشركون فردوهم ،فأنزل اهلل عز وجل
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ

()7

ﮋﮡ ﮢﮣ

عشر آيات من أول السورة فتعاهدوا فخرجوا فتبعهم

املشركون فاقتتلوا فمنهم من قتل ،ومنهم من جنا فنزلت فيهم

ﮋﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡ ﯢﮊ إىل قوله ﮋﯪﯫﮊ( .)8وقال بعضهم :بل هي زائدة حكم ثان ال ناسخة.
ومنه ما أوجب اهلل جل ثناؤه على املؤمنني أال يناجوا الرسول حىت يتصدقوا بصدقة ،إذا أرادوا
أن يناجوه بعدما يتصدقون ،مث رفع ذلك بقوله عز
ﭵﭶﭷﭸﭹﮊ

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8
()2

وجل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳﭴ

(( )2اآلية) فنسخ هذه األحكام فلم يبق لنا منها حكما يف كتابه؛ ألن

سورة املنافقون :اآلية.5 :
يف املخطوط "يوسف" وصوابه كما أثبت .وهو يونس بن حممد ،سبقت ترمجته ص .12
شيبان بن عبدالرمحن سبقت ترمجته يف ص .43
شريح بن يونس ،سبقت ترمجته يف ص 15
حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
هو معمر بن راشد سبقت ترمجته ص.47
سورة العنكبوت ،اآلية.3-1 :
سورة النحل ،اآلية . 113 :مل أجده مرفوعا ،وهو مروي عن ابن عباس وجماهد وقتادة .الطربي ،مرجع سابق 237/17 ،و
2/12؛ الواحدي ،مرجع سابق ،أسباب النزول121/1 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،لباب النقول.155/1 ،
سـورة اجملادلــة ،اآليــة .12 :أبوعبيــد ،مرجـع ســابق ،الناســخ واملنســوخ ،ص 348؛ والنحـاس ،مرجــع ســابق ،ص 733؛ وابــن
اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.425

[]846

صلح النيب  مع أهل مكة قد مضى وانتهى وال يعلمه إال اهلل جل ذكره.
والنهي لالستغفار عمن أظهر اإلسالم ،وأستسر النفاق ،ومل ينه عن ذلك ،إذ كنا ال نعرف ما
يف قلبه بوحي ينزل ،فلنا أن نستغفر لكل من أظهر اإلسالم ،ونكل سريرته إىل اهلل عز وجل ،وال نيب
بعد حممد  ،وقد مضى النيب  ،وتاب اهلل على املؤمنني فيما كان أوجب عليهم من
الصدقة ،فناجوا الرسول من غري أن يقدموا قبل مناجاهتم صدقة.

[]847

والباب السادس

أن يفعل النيب  فعال ،أو يأمر أمته بفعل ليس بنص يف كتاب اهلل عز وجل ،فينسخه اهلل
حبكم أنزله يف كتابه ،فيثبت احلكم يف الكتاب بالفرض ،وأباح ما كان حمرما من ذلك صالته إىل
بيت املقدس ،وإن كان قد قال بعض ما مضى أن اهلل افرتض الصالة أوال إىل بيت املقدس بقوله:

ﮋ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ ( )1ومل جتمع األمة على هذا القول ،إال أهنا جممعة أن اهلل أوجبه مبا أمرهم
النيب  ،وذلك ال يكون إال عن اهلل عز وجل وإن مل جند نصه يف كتاب اهلل ،فنسخ اهلل عز وجل
ذلك بقوله :ﮋ ﮧﮨﮩﮪﮫﮭﮮﮯﮰﮱﯓﮊ (.)3

()2

ومنه استغفاره لعمه فنسخ ذلك
(اآلية)(.)4
ومنه كالمه يف الصالة املفروضة( )4فروى زيد بن أرقم( )5أن اهلل عز وجل نسخ ذلك بقوله:
ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﮊ

ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﮊ( )7وروى ابن مسعود ،عن النيب  أن اهلل أحدث من أمره أال تكلموا يف
الصالة( ،)8ومل يبني أهنا بعينها نزلت لذلك.

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7

سورة البقرة ،اآلية.114 :
سورة البقرة ،اآليـة .144 :أبوعبيـد ،مرجـع سـابق ،الناسـخ واملنسـوخ ،ص 32؛ وابـن اجلـوزي ،مرجـع سـابق ،نواسـخ القـرآن،
ص.333
سورة التوبة ،اآلية.112 :
أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص  382؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص 442؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق،
نواسخ القرآن ،ص.433
أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 34؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.173
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك ،غزا مع النيب  سبع عشرة غزوة ،تويف سنة (55هـ) .ابن حجر ،مرجع
سابق ،اإلصابة.482/3 ،
سورة البقرة ،اآلية.328 :

( )8ص ــحيح البخ ــاري ،كت ــاب تفس ــري الق ــرآن  ،ب ــابﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊأي مطيع ــني  ،23/5رق ــم احل ــديث .4424
صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضـع الصـالة ،بـاب حتـرمي الكـالم يف الصـالة ونسـخ مـا كـان مـن إباحتـه ،282/1 ،رقـم
احلديث422 .

[]841

ومن ذلك أيضا أنه كان حمرم عليهم بغري نص جنده يف الكتاب ،إذا ناموا يف ليايل رمضان أال
يأكلوا وال يشربوا وال ينكحوا إىل دخول الليل من القابلة ،وهلم أن يفعلوا من ذلك ما أحبوا قبل أن
يناموا ففعل ذلك غري واحد منهم ،فرفع ذلك عنهم؛ رمحة هبم ،وعرفهم  -مع رفعه إياه عنهم  -أن
ما أوجب من ذلك كان يصنعه بعضهم .فقال عز من قائل:

ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﮊ إىل قوله ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ ( )1فرفعه ونسخه وقررهم خبيانتهم
أنفسهم ،وعفا عنهم خيانتهم أنفسهم ،فيما كان هناهم عنه ففعلوه(.)3
وكان يؤذن بعضهم بعضا بالصالة ،فنسخ ذلك برؤيا عبد اهلل بن زيد األنصاري األذان( .)2وأكد
رؤياه ﮋﭑﭒ ﭓﭔﮊ(.)4

( )1سورة البقرة ،اآلية.187 :
( )3أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص  ،28ويف الباب مما رواه البخاري عن الرباء  ،قال " :كان أصحاب حممد
 إذا كان الرجل صائما ،فحضر اإلفطار ،فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي ،وإن قيس بن صرمة
األنصاري كان صائما ،فلما حضر اإلفطار أتى امرأته ،فقال هلا :أعندك طعام؟ قالت :ال ولكن أنطلق فأطلب لك ،وكان
يومه يعمل ،فغلبته عيناه ،فجاءته امرأته ،فلما رأته قالت :خيبة لك ،فلما انتصف النهار غشي عليه ،فذكر ذلك للنيب 
فنزلت هذه اآلية :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ففرحوا هبا فرحا شديدا ،ونزلت :ﮋ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن  ،باب  ،34/5 ،رقم
احلديث .4438
( )2ويف الباب روايات بألفاظ متقاربة عند عبدالرزاق والرتمذي .أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 31؛ ومصنف
عبدالرزاق ،كتاب الصالة ،باب األذان ،451/1 ،رقم احلديث1788؛ وسنن الرتمذي ،أبواب الصالة ،باب ما جاء يف
بدء األذان 248/1 ،رقم احلديث.182
( )4سورة املائدة ،اآلية.48 :

[]849

والباب السابع
أن خيتلفوا يف اآليتني أناسخة إحدامها األخرى أم مل تنسخها؟ وإن أمجعوا أن يستعملوا اليت
اختلفوا فيها منسوخة أم ال على التجوز واالحتياط ،ال على القطع.
من ذلك قوله ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ( .)1مث
قال جل ثناؤه يف اآلية األخرى :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ( )3فقال علي :أحلتها آية وحرمتها آية.
وقال عثمان حنو ذلك(.)2
()4
وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ إىل قوله تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜﮊ
هذه مكية مث نزلت باملدينة ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯽﯾ ﯿ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﮊ(.)4

()1
()3
()2

()4
()4

سورة النساء ،اآلية.32 :
سورة النساء ،اآلية.34 :
مل أجـده مـن روايـة علـي وعثمـان رضــي اهلل عنهمـا ،ووجدتـه مـن روايـة حممــد بـن علـي بـن أيب طالـب عنـد عبـدالرزاق  ،وقـد أمجـع الفقهـاء علـى أنــه ال
جيمع بني األختني بعقد نكاح لقولـه تعـاىل:ﮋﮬﮭﮮﮯﮊ واختلفـوا يف اجلمـع بينهمـا مبلـك اليمـني ،واجلمهـور علـى
منعه ،وذهبت طائفة إىل إباحة ذلك .مستدلني بعموم االستثناء يف آخر اآلية قوله تعاىل:ﮋﭕﭖﭗﭘﮊوذلك أن هذا االستثناء
حيتمل أن يعود ألقرب مذكور ،وحيتمل أن ال يعود إال إليه فيبقى قوله تعـاىل:ﮋﮬﮭﮮﮯﮊعلـى عمومـه ،واختلـف
الذين قالوا باملنع من اجلمع بني األختني يف ملك اليمني إذاكانت إحدامها بنكاح واألخرى مبلك ميني ،فمنعه مالك وأبو حنيفة وأمحد يف روايـة عنـه،
وأجازه الشافعي .مصنف عبدالرزاق،كتاب الطالق ،باب :مجع بـني ذوات األرحـام يف ملـك اليمـني 182/7 ،رقـم احلـديث  ،13732ابـن رشـد،
مرجع سابق .54/2 ،ابن قدامة ،مرجع سابق137/7 ،؛ والنووي ،مرجع سابق ،اجملموع.332/15 ،
سورة األنعام ،اآلية.52 :
سورة النساء ،اآلية.143 :
موضــع االستشــهاد هــو قولــهﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ[ســورة األنعــام ،اآليــة ]52:فعــن ابــن عبــاس ،يف قــول اهلل
تعــاىل ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ[س ــورة األنعــام ،اآلي ــة ]52:ق ــال" :
ه ــذه مكي ــة نس ــخت باملدين ــة بقول ــه تع ــاىل ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ[س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
اآليـة ]143:فنســخ هـذا مــا قبلــه وأمــر املؤمنــون أن ال يقعــدوا مـع مــن يكفــر بــالقرآن ويســتهزئ بــه " قــال النحــاس:ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﮊخرب وحمال نسخه واملعىن فيه بني ليس على من اتقى اهلل تعاىل إذا هنى إنسـانا عـن منكـر مـن حسـابه شـيء اهلل مطالبـه ومعاقبـه
وعليه أن ينهاه وال يقعد معه راضيا بقوله وفعله وإالكان مثله .النحاس ،مرجع سابق.417 ،

[]850

قال وحدثنا شريح( )1قال :حدثنا إسحاق بن يوسف( ،)3عن سفيان( )2عن السدي( )4عن

سعيد بن جبري ،وأيب مالك( )4ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ( )5نسختها اآلية يف النساء

ﮋﯦﯧ

ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﮊ(( )7اآلية).
()11
حدثنا شريح( )8قال :حدثنا حيىي بن زكريا( ،)2عن احلجاج( ،)13عن أصحاب عبد اهلل
قال :املتعة منسوخة ،نسختها الطالق ،والعدة واملرياث(.)13
وحدثنا يونس بن حممد( )12قال :حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن املسيب( )1مث :نسخ
( )1هو شريح بن يونس سبقت ترمجته يف ص .15
( )3إسحاق بن يوسـف بـن مـرداس املخزومـي الواسـطي ،املعـروف بـاألزرق ،ثقـة ،روى عـن بـن عـون واألعمـش والثـوري وغـريهم،
وعنــه أمحــد بــن حنبــل وأبــو خيثمــة ،مــات ســنة (124هــ) .الــذهيب ،مرجــع ســابق ،تــاريخ اإلســالم1352/4 ،؛ وابــن حجــر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص.134
( )2هو :سفيان الثوري سبقت ترمجته يف ص .43
( )4إمساعيل بن عبدالرمحن السدى األعور ،حجازي يعد يف الكوفيني ،كان يقعد يف سدة باب اجلـامع فسـمى السـدي ،صـدوق
يهم ورمي بالتشـيع روى عـن أنـس وابـن عبـاس وعنـه شـعبة والثـوري وأبـو بكـر بـن عيـاش وغـريهم ،مـات سـنة  .137ابـن أيب
حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل184/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.138
( )4غزوان الغفاري سبقت ترمجته يف ص .43
( )5سورة األنعام ،اآلية.58 :
( )7سورة النساء ،اآلية.143 :
( )8شريح بن يونس ،سبقت ترمجته يف ص .15
( )2حيىي بن زكريا بن أيب زائدة الكـويف ،ثقـة ،روى عـن أبيـه واألعمـش وابـن عـون ،وعنـه حيـىي بـن آدم وأمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن
معني وغريهم ،مات سنة ( .)183البخـاري ،مرجـع سـابق ،التـاريخ الكبـري372/8 ،؛ وابـن حجـر ،مرجـع سـابق ،التقريـب،
ص.423
( )13حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكويف القاضي ،تابعي فقيه ،وصدوق كثري اخلطأ
والتدليس ،روى عن عطاء وقتادة وغريهم ،وعنه حفص بن غياث ومحاد بن سلمة وسفيان الثوري .تويف سنة (144هـ).
الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم822/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.143
( )11ابن مسعود . 
( )13عند البيهقي عن احلكم بن عتيبة عن أصحاب عبداهلل .البيهقي ،مرجع سابق ،معرفة السنن واآلثار ،حتقيق :عبد املعطي
أمني قلعجي ،ط( ،1كراتشي :جامعة الدراسات اإلسالمية1413 ،هـ1221-م) 178/13
( )12سبقت ترمجته يف ص .12
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هذا احلرف املتعة ﮋ ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﮊ(.)3
واختلفوا يف قوله عز وجل

()2

ﮋﮉﮊﮋﮊ

قال بعضهم

()4

نسخت بقوله:

ﮋﯨ ﯩﯪﮊ وقال :إن يف النصف هلا ملتاعا حسنا.
وقال بعضهم( :)4هي ثابتة مل تنسخ ،وليست بواجبة ،ملن شاء متع ،ومن مل يشأ مل ميتع ،وقد
متع عبد الرمحن بن عوف( ،)5وابن عمر( ،)7واحلسن( ،)8وعلي( ،)2وغريهم ،والواجبة اليت مل يسم هلا
صداقا ومل يدخل هبا(.)13
=

()1

()3
()2
()4
()4
()5

()7

()8
()2

سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب القرشي املخزومي روى عن أيب بكر مرسال وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بـن أيب
وقاص وغريهم ،وعنه ابنه حممد وسـامل بـن عبـداهلل بـن عمـر والزهـري وغـريهم ،مـات سـنة (22هــ) .ابـن سـعد ،مرجـع سـابق،
112/4؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص
سورة البقرة ،اآلية .327 :الطربي ،مرجع سابق.382/33 ،
سورة البقرة ،اآلية.341 :
منهم سعيد بن املسيب كما يف الرواية السابقة.
هذا قول املالكية .ابن رشد ،مرجع سابق. 115/2 ،
عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري ،كان امسه يف اجلاهلية :عبد عمرو ،وقيل :عبدالكعبة ،فسماه رسول اهلل
 عبدالرمحن .أسلم قبل أن يدخل الرسول دار األرقم وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم ،هاجر اهلجرتني،
وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهلل  ،وكان أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ،ومناقبه كثرية  تويف سنة
(23هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.322/4 ،
عبداهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي .أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم ،وهو من املكثرين عن رسول اهلل ،
وروى عن كبار الصحابة ،وله مواقف مشهودة مع احلجاج يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فأمر احلجاج رجال معه
حربة مسمومة ،فلصق بابن عمر عند دفع الناس ،فوضع احلربة على ظهر قدمه ،فمرض منها أياما ،حىت مات سنة (72هـ)
وقيل (74هـ) ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.144/4 ،
احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف اهلــامشي ســبط رســول اهلل صــلى اهلل عليــه و ســلم
ورحيانته ،روى عن النيب  أحاديث حفظها عنه ،مات سنة (42هـ) ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.58/3 ،
سبقت ترمجته يف ص .44

( )13قال النحاس :رادا على دعوى النسخ يف اآلية  :جيب أن تكون اليت يف سورة األحزاب ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔﮊ [سورة األحزاب،

=
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حدثنا يونس بن حممد قال :حدثنا شيبان ،عن قتادة عن سعيد بن املسيب :أن املتعة نسخها
قوله تعاىل ﮋ ﯨﯩ ﯪ ﮊ(.)1

=
اآلية ]42:فهذا إجياب املتعة ،والناسخة هلا عنده – ابن املسيب -اليت يف البقرة ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]327:اآلية هذا ال جيب فيه ناسخ وال منسوخ ألنه
ليس يف اآلية ال متتعوهن ،ولكن القول الصحيح البني أنه اجتزئ بذكر املتعة مث فلم تذكرها هنا وال سيما وبعده ﮋ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ فهذا أوكد من متعوهن؛ ألن متعوهن قد يقع على الندب وذكره التمتيع يف القرآن مؤكد
قال اهلل جل وعز ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [سورة البقرة ،اآلية ]325:وكذا ظاهر القرآن
أ.هـ.
اختلف العلماء يف وجوب املتعة للمطلقة على أقول:
أوالها :فاجلمهور على أن املتعة ليست واجبة يف كل مطلقة.
ثانيها :أهنا واجبة يف كل مطلقة ،وهو قول الظاهرية.
الثالث :أهنا مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك.
أما أصحاب القول األول فقد اختلفوا يف ذلك :فمنهم من قال :هي واجبة على كل من طلق قبل الدخول ،ومل يفرض هلا
صداقا مسمى ،وهذا قول أبوحنيفة .واألكثرون قالوا :هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إال اليت مسي هلا
وطلقت قبل الدخول ،وحيملون األوامر الواردة باملتعة يف قوله تعاىل ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﮊ على العموم يف كل مطلقة ،إال اليت مسي هلا وطلقت قبل الدخول .النحاس ،مرجع سابق344 ،؛ وابن رشد،
مرجع سابق115/2 ،؛ والنووي ،مرجع سابق ،اجملموع.287/15 ،
( )1الطربي ،مرجع سابق.382/33 ،
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والباب الثامن

أن خيتلفوا يف اآليتني أناسخة إحدامها األخرى أم ال؟ وجيمعوا على إثبات حكمهما يف معنيني

خمتلفني ،من ذلك قوله جل وعز :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊ(.)1
قال جماهد :نسخ منها عدة اليت مل يدخل هبا قال:

ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮊ(.)3
وحدثنا شريح( )2قال :حدثنا هشيم( ،)4قال :حدثنا يونس( ،)4عن احلسن( )5قال :نسخ من
القرء امرأتني

ﮋ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﮊ

ﮋﯦ ﯧﯨﮊ(.)7

(،)2

قال وحدثنا شريح قال :حدثنا احلسن بن موسى( ،)8عن ورقاء
القرء عدة من مل يدخل هبا.
وقال احلسن :القرء امرأتني( :)13الالئي يئسن من احمليض ،والالئي مل حيضن ،وأىب ذلك أكثر
عن جماهد :مث نسخ من

( )1سورة البقرة ،اآلية .338 :سبق الكالم على اآليات يف ص. 152
( )3سورة األحزاب ،اآلية . 42 :مل أقف عليه عن جماهد .ووجدته عن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب ،وعـن قتـادة نفسـه .الطـربي،
مرجع سابق137/4 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.547/1 ،
( )2سبقت ترمجته يف ص.15
( )4سبقت ترمجته يف ص.13
( )4يونس بن عبيد بن دينار ،أبو عبداهلل البصري ،أحد أعالم اهلدى ،رأى أنس بن مالك ،وروى عن :إبراهيم التيمي،
واحلسن ،وابن سريين ومجاعة ،وعنه :شعبة ،والسفيانان ،واحلمادان ،وهشيم ،وخلق كثري .وكان ثقة ثبتًا ،حافظًا ،ورعاً ،رأساً
يف العلم والعمل .تويف سنة (122هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم753/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
.512
( )5هو البصري ،سبقت ترمجته يف ص.47
( )7سورة الطالق ،اآلية .4 :الطربي ،مرجع سابق ،433/4 ،عن قتادة  ،ومل أقف عليه عن احلسن.
( )8احلسن بن موسى األشيب أبو علي البغدادي ،قاضي طربستان واملوصل ومحص ،ثقة ،روى عن احلمادين وشـعبة وابـن هليعـة
وغ ــريهم ،وعن ــه أمح ــد ب ــن حنب ــل وأب ــو خيثم ــة وابن ــا أيب ش ــيبة وغ ــريهم ،م ــات س ــنة (332ه ـ ـ) .اب ــن حب ــان ،مرج ــع س ــابق،
الثقات173/8،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.154 ،
( )2سبقت ترمجته يف ص.55
( )13يعين نسخ من القرء كما يف الرواية السابقة .
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العلماء وقالوا :حنن نرد بقوله :ﮋ ﭻﭼﮊ( )1الالئي مل حيضن وقد دخل هبن.

وقوله :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ( )3وقوله :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ ()2حكمني خمصوصني مل
يدخلهم اهلل جل ذكره يف األقراء ،ولكن خص آية األقراء يف ذوات احليض املدخول هبن ،وخص كل
آية من اآليتني اآلخريني كل واحدة منهما حبكم سوى األخرى .واختلفوا يف هاتني اآليتني اآلخريني،
واألمة جممعة أن عدة اآليسة من احمليض اليت مل حتض ثالثة قروء(.)4
()4

ومن قوله
حدثنا شريح( )5قال حدثنا هشيم( )7عن ابن أيب ليلى( ،)8عن عطاء( )2عن أيب هريرة( )13قال:
ﮋ ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮊ

( )1سورة البقرة ،اآلية.338 :
( )3سورة األحزاب ،اآلية.42 :
( )2سورة الطالق ،اآلية.4 :
( )4قال ابن اجلوزي :قولهﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊعام خص منه احلامل واآليس والصغرية ال على
وجه النسخ .ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى ،ص .33
( )4سورة اإلسراء ،اآلية.113:
( )5سبقت ترمجته يف ص.14
( )7سبقت ترمجته يف ص.13
( )8حممد بن عبدالرمحن بن أىب ليلى األنصاري  ،الكويف القاضي الفقيه ،صدوق سيء احلفظ ،روى عن عطاء وعطية العويف
واملنهال بن عمرو ،وعنه السفيانان وعبدامللك بن جريج وغريهم .تويف سنة (147هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري،
213/5؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.422
( )2عطاء بن أيب رباح وامسه أسلم القرشي موالهم أبو حممد املكي روى عن بن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبري وغريهم،
روى عنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي وجماهد والزهري وخلق كثري ،وانتهت إليه فتوى أهل مكة ،وكان ثقة فقيها عاملا
كثري احلديث ،مات سنة (114هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري452/5،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.221
( )13أبو هريرة الدوسي اليماين صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وحافظ الصحابة اختلف يف امسه وأسم أبيه اختالفا
كثريا فقيل امسه عبدالرمحن بن صخر ،كان امسه يف اجلاهلية عبد مشس وكنيته أبو األسود فسماه رسول اهلل  عبداهلل وكناه
أبا هريرة ،روى عن النيب  الكثري الطيب وعن أيب بكر وعمر والفضل بن عباس بن عبد املطلب ،قال البخاري روى عنه
حنو من مثامنائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعني وغريهم ،مات سنة (47ه) .ابن حجر ،مرجع سابق،
االصابة.248/7 ،
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صلينا مع رسول اهلل  فخافت وجهر وخافتنا فيما خافت هلا( )1ﮋﰖ ﰗﰘ ﰙﮊ(.)3
حدثنا جرير( )2عن ليث( )4عن جماهد :يف الدعاء(.)4
قال :وقال مهام( )5عن هشام بن عروة( )7عن أبيه عن عائشة يف الدعاء(.)8
حدثنا عباد بن العوام( ،)2عن األشعث( )13عن عكرمة( ،)11عن ابن عباس :كانوا يقولون اللهم
اغفر وارحم(.)13

( )1أخرجه عبدالرزاق عن الثوري ،عن ابن أيب ليلى ،عن عطاء ،عن أيب هريرة قال :كان النيب  يؤمنا فيجهر وخيافت ،فنجهر
فيما جهر ،وخنافت فيما خافت ،فسمعته يقول« :ال صالة إال بقراءة» .مصنف عبدالرزاق ،كتاب الصالة ،باب ال صالة
إال بقراءة ،131/3 ،رقم احلديث .3745
( )3سورة مرمي ،اآلية.54 :
( )2جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب أبو عبداهلل الرازي القاضي  ،ثقة ،روى عن عبد امللك بن عمري وأيب إسحاق الشيباين
وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهم ،وعنه إسحاق بن راهويه وابنا أيب شيبة وقتيبة وغريهم ،مات سنة (188هـ) .ابن أيب
حامت ،مرجع سابق ،اجلرح والتعديل434/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.122
( )4الليث بن أىب سليم بن زنيم القرشي  ،أبو بكر و يقال أبو بكري  ،الكويف ،صدوق اختلط جدا ُفرتك حديثه ،روى عن
جماهد والربيع بن أنس وطاووس بن كيسان وشهر بن حوشب وغريهم ،روى عنه حفص بن غياث وجرير بن عبداحلميد
وسفيان الثوري .تويف سنة (148هـ)  .املزي ،مرجع سابق372/34 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.454
( )4زاد ابن جرير بسنده هذا عن جماهد قال :نزلت يف الدعاء واملسألة .الطربي ،مرجع سابق.483/17 ،
( )5يف املخطوط أبومهام والصواب مهام ،وهو :مهام بن حيىي بن دينار العوذى احمللمى ،أبوعبداهلل ،ويقال أبوبكر ،البصرى ،ثقة،
روى سفيان بن عيينة وعاصم األحول واحلسن البصري وعنه عفان بن مسلم والثوري وابن عليه وغريهم ،تويف سنة
(154ه) أو (154هـ)  .الذهيب ،مرجع سابق ،السري325/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.474
( )7سبقت ترمجته وترمجة أبيه عروة بن الزبري يف ص.135
( )8الطربي ،مرجع سابق.481/17 ،
( )2سبقت ترمجته يف ص.11
( )13أشعث بن سوار الكندي النجار الكويف األفرق ،وكان على قضاء األهـواز ،ضـعيف ،روى عـن بكـري بـن األخـنس وبكـري بـن
عبــداهلل الطويــل الضــخم ،وعنــه شــعبة والثــوري وهشــيم وحفــص بــن غيــاث ،مــات ســنة (125ه ــ) .البخــاري ،مرجــع ســابق،
التاريخ الكبري423/1،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.112
( )11سبقت ترمجته يف ص.42
()13
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حدثنا هشيم( ،)1عن أيب بشر( )3عن سعيد بن جبري( )2عن ابن عباس يف قوله جل وعز:

ﮋ ﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮊ ( )4قال كان النيب  متواريا مبكة إذا قرأ القرآن رفع صوته ،فإذا مسعه املشركون
سبوا القرآن ومن جاء به؛ فأنزل اهلل عز وجل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ عن أصحابك ،فال
يستطيعون أن يأخذوا عليك(.)4

حدثنا هشيم( )5قال :حدثنا منصور( ،)7وعوف( ،)8عن احلسن

()2

:ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮊ قال :ال ترائي هبا يف العالنية وال تسئ هبا يف السر .واألمة جممعة أن للمصلي أن يرفع صوته،
وله أن خيافته ويسمع أذنيه ،وأمجعوا أنه ال جيوز أن يرائي بصالته.
وكذلك قوله عزوجل :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ(( )13اآلية) فقال بعضهم

()8
()3

()3

()4
()4

سبقت ترمجته يف ص.13
جعفر بن إياس اليشكري ،أبو بشر الواسطي ،بصرى األصل ،ثقة ،روى عن سعيد بن جبري وشهر بن حوشب ،وكرمة،
وعنه األعمش وأيوب السختياين وهشيم ،تويف سنة (135هـ) وقيل (134هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري454/4 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.122
سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف روى عن ابن عباس وابن الزبري وابن عمر وابن معقل وغريهم ،وعنه أبناه ويعلى
بن حكيم ويعلى بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وغريهم ،قتل سنة (24هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات374/4،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.324
سورة اإلسراء ،اآلية.113 :
صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب وال جتهر بصالتك وال ختافـت هبـا ،87/5 ،رقـم احلـديث4733؛ وصـحيح مسـلم،
كتاب الصالة ،باب التوسط يف القراءة يف الصالة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار ،232/1 ،رقم احلديث .445

( )5سبقت ترمجته يف ص.13
( )7منصور بن زاذان الواسطي أبو املغرية الثقفي موالهم ،ثقة ،روى عن أنس يقـال مرسـل وأيب العاليـة رفيـعوعطـاء بـن أيب ربـاح
واحلسن وحممد بن سريين وغريهم ،وعنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطي وحبيب بن الشهيد وجرير بن حازم ،ثقة ،مات
سنة (121هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري245/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.445 ،
( )8عـوف بـن أيب مجيلـة العبـدي اهلجـري أبـو سـهل البصـري املعـروف بـاألعرايب ،ثقـة ،روى عـن أيب رجـاء العطـاردي وأيب عثمــان
النهدي وأيب العالية ،وعنه شعبة والثوري وابن املبارك وغريها ،مات سنة (145هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري282/5 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.422
( )2احلسن البصري.
( )13سورة النساء ،اآلية.33 :
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نسختها ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ( )1إىل قوله ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( .)3وقال بعضهم:
كلتامها حمكمتان ليست إحدامها بناسخة لألخرى .حترمي أخذ القنطار على الظلم بغري احلق ،وأخذه
منها تفدي به نفسها ليخلعها مث تأخذه فهذه خصوص وهذه خصوص(.)2

( )1سورة البقرة ،اآلية.332 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.332 :
( )2النحاس ،مرجع سابق ،ص.334

[]851

والباب التاسع

مجيعا
أن أصحاب حممد  اختلفوا يف آيتني :هل نسخت إحدامها األخرى وحكمهما ً
ثابتان؟ مث أمجعت العلماء بعد عصرهم من التابعني ومن بعدهم عن سنة النيب  أن إحدامها
نسخت األخرى ،وأهنا مبدلة لبعض حكمها.
من ذلك قول اهلل عز وجل:
()1

ﭚﮊ

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

وقوله :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ( .)3فاختلف زيد( ،)2وابن مسعود ،وابن

عباس؛ فقال ابن مسعود :إن سورة النساء القصرى أنزلت بعد( ،)4وقال عتبة( :)4تربص آخر
األجلني(.)5
واألمة جممعة اليوم أن اآلية يف احلامل قد ثبت حكمها ،وأهنا ال تربص آخر األجلني ،وذلك

يوما(.)7
أنه ثبت عن النيب  أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعني ً
ومنه أيضا اململوكة؛ يكون هلا زوج يريد املوىل أن يعزل عنها زوجها وينكحها فأمجعوا أن ذلك
جائز يف بعض املمالك واختلفوا يف بعضهم؛ فرأى جابر( ،)8وأنس

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7

()8

()1

أن بيعها طالقها ،فرأوا أن

سورة البقرة ،اآلية.324 :
سورة الطالق ،اآلية.4 :
زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري ،كان زيد من علماء الصحابة روى عنه أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وغريهم ،وهو
الذي مجع القرآن يف عهد أيب بكر ،مات سنة (43هـ) وقيل غري ذلك .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.423/3 ،
الطربي ،مرجع سابق.444/32 ،
عتبة بن مسعود اهل ذيل أخو عبداهلل بن مسعود ،قال الزهري :مـا كـان عبـداهلل بأقـدم هجـرة مـن عتبـة ولكـن عتبـة مـات قبلـه.
الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم151/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.443/4 ،
ابن رشد ،مرجع سابق .114 /2 ،ابن قدامة ،مرجع سابق.142/8 ،
عن أيب سلمة ،قال :جاء رجل إىل ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده ،فقال :أفتين يف امرأة ولدت بعد زوجها بأربعني ليلة؟
فقال ابن عباس :آخر األجلني ،قلت أنا :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ قال أبو هريرة :أنا مع ابن أخي
 يعين أبا سلمة  -فأرسل ابن عباس غالمه كريبا إىل أم سلمة يسأهلا ،فقالت« :قتل زوج سبيعة األسلمية وهي حبلى،فوضعت بعد موته بأربعني ليلة ،فخطبت فأنكحها رسول اهلل  ،وكان أبو السنابل فيمن خطبها» صحيح البخاري،
كتاب التفسري ،باب ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﮊ  ،144/5رقم احلديث .4232
جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي يكىن أبا عبداهلل ،أحد املكثرين
عــن النــيب وروى عنــه مجاعــة مــن الصــحابة قــال قتــادة :كــان آخــر أصــحاب رســول اهلل موت ـاً باملدينــة جــابر ،مــات ســنة

=
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ينكحها املشرتي ،ويعزل زوجها عنها ،وال ينكحها األول الذي هو زوجها( ،)3ورأى ابن مسعود أن
()2
ينكحها زوجها ،واحتج بقوله :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ  ،وأيب ذلك أكابر أصحاب
حممد  ،عمر ،وعثمان وعلي ،وعبدالرمحن بن عوف ،وسعد  )4(وقالوا :ال جيوز للموىل أن ينكح
مجيعا بعد ذلك أن ذوات األزواج إذا
أمته إذا كان هلا زوج ،وإن كانت ذمية حتت ذمي ،وأمجعوا ً
سبني ينكحهن من ملكهن ،وأن اهلل جل ذكره نسخ ذوات األزواج من النساء بقوله :ﮋ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﮊ (.)4
قال أبو سعيد اخلدري( ،)5نزلت يف سبايا أوطاس(.)7

واألمة جممعة اليوم أنه ال حيل للموايل أن ينكحوا األزواج سوى السبايا( ،)8وأنه قد ثبت عن النيب
 أنه خري بريرة من زوجها بعدما بيعت وأعتقت بعد البيع()2؛ مل جيعل البيع يزيل نكاح زوجها ،ولو
كان البيع مزيل النكاح فكان بيعها طالقها لكانت حني باعها مواليها من عائشة رضي اهلل عنها
واشرتهتا منهم وقبضتها كان قد زال نكاحها بالبيع ،وبانت منه.
وقد كان بعض من مضى يرى أن آية االستئذان منسوخة ،والعلماء اليوم جممعة أهنا ثابتة ،إال
=
(78هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.142/1 ،
( )1سبقت ترمجته يف ص.123
( )3القرطيب ،مرجع سابق.131/4 ،
( )2سورة النساء ،اآلية.34:
( )4سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـالب القرشـي ،أحـد العشـرة وآخـرهم موتـاً وأمـه
محنــة بنــت ســفيان ،وكــان أحــد الفرســان وهــو أول مــن رمــى بســهم يف ســبيل اهلل وهــو أحــد الســتة أهــل الشــورى ،كــان جمــاب
الدعوة ،مات سنة (41هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.423/1 ،
( )4سورة النساء ،اآلية.34:
( )5سبقت ترمجته يف ص .45
( )7أوط ــاس :واد يف دي ــار ه ــوزان ،حي ــث معس ــكر هـ ـوازن وثقي ــف إذ أمجعـ ـوا عل ــى ح ــرب رس ــول اهلل  ،ف ــالتقوا حبن ــني واهن ــزم
املشركون .احلموي ،مرجع سابق.381/1،
( )8القرطيب ،مرجع سابق.131/4 ،
( )2صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب شفاعة النيب يف زوج بريرة ،48/7 ،رقم احلديث .4382
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أن بعضهم رأى أن دق الباب جيزئ من االستئذان(.)1
وكذلك قوله :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ ( .)3قال بعضهم :ليست مبنسوخة ،ولكنها ثابتة يف أهل الذمة

إذا أدوا اجلزية مل يكرهوا .وروي أن عمر( )2قال لغالم رومي( :)4أسلم! فأىب ،فقال عمر
ﰂ ﮊ ( .)4وقال قوم :هي منسوخة نسختها آية السيف؛ قوله عز وجل:

ﮋﯿ ﰀ ﰁ

ﮋﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭗ ﭘﭙﭚﭛﮊ ( )5وغريها من اآلي.

ومن ذلك قوله تعاىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ( )7قال بعضهم:
نزلت يف أهل الذمة ناسخة لقتاهلم من بني الكفار ،وقال بعضهم :أريد هبا آخر الزمان يف األمر باملعروف،

والنهي عن املنكر ألهل اإلسالم؛ إذا غلبت األهواء ،ومل تقبل العامة األمر من اآلمر(.)8
وقال بعضهم :مل تنسخ ،وإمنا معىن قوله تعاىل:

ﮋﭮﭯﮊ

أهل دينكم يأمر بعضكم

( )1القول بالنسخ مروي عن سعيد بن املسيب وسعيد بـن جبـري وغـريهم .أبوعبيـد ،مرجـع سـابق ،الناسـخ واملنسـوخ ،ص 312؛
والنحاس ،مرجع سابق ،ص.421
( )3سورة البقرة ،اآلية.345 :
( )2ابن اخلطاب .
( )4اسم الغالم هو وشق الرومي .وقد روى يقول :كنت مملوكا لعمر بن اخلطاب ،فقال يل " :يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت

()4
()5
()7
()8

استعنت بك على أمانة املسلمني ،فإين ال أستعني عليهم مبن ليس منهم قال :فأبيت ،فقال:ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊقال :مث
أعتقين وقال :اذهب حيث شئت " أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص.383
سورة البقرة ،اآلية.345 :
سورة احلج ،اآلية.22 :
سورة املائدة ،اآلية.134 :
ومما استدلوا به ما رواه أبوداود والرتمذي عن أبو أمية الشعباين ،قال :سألت أبا ثعلبة اخلشين ،فقلت :يا أبا ثعلبة ،كيف تقول يف هذه
اآلية :ﮋﭮﭯ ﮊ [املائدة ]134 :؟ قال :أما واهلل لقد سألت عنها خبريا ،سألت عنها رسول اهلل ،فقال« :بل ائتمروا
باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حىت إذا رأيت شحا مطاعا ،وهوى متبعا ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك  -يعين -
بنفسك ،ودع عنك العوام ،فإن من ورائكم أيام الصرب ،الصرب فيه مثل قبض على اجلمر ،للعامل فيهم مثل أجر مخسني رجال يعملون
مثل عمله»  ،وزادين غريه قال :يا رسول اهلل ،أجر مخسني منهم؟ قال :أجر مخسني منكم .أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ،
ص385؛ وسنن أبوداود ،كتاب املالحم ،باب األمر والنهي 132/4،رقم احلديث 4241؛ وسنن الرتمذي ،أبواب تفسري القرآن،
باب ومن سورة املائدة ،347/4،رقم احلديث.2348
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عزاهم فقال :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ضاللة الضالني فائتمروا باملعروف ،وتناهوا عن املنكر كما
ً
بعضا ،مث ّ

أمرتكم(.)1

وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ( .)3حدثنا شريح( ،)2قال حدثنا إمساعيل
ٍ
خبميصة
بن إبراهيم( ،)4عن أيوب السختياين( ،)4عن جماهد :قال :خرج علي معتجرا بربد مشتمال

فقال :ملا نزلت ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ( )5أحزننا ،وقلنا أمر رسول اهلل  أن يتوىل عنا حىت نزلت
ﮋ ﭭﭮﭯﭰﭱﮊ(. )7

وقال بعضهم مل تنسخ وإمنا أمر أن يتوىل عن الكافرين ويذكر املؤمنني(.)8

وكذلك قوله تعاىل:

()2

ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ

حدثنا سنيد( ،)13قال حدثنا

أبوسفيان( ،)11عن معمر( ،)13عن قتادة ،ﮋﭶﭷ ﭸﭹﮊ قال :للمؤمنني(.)12
وقال أكثر العلماء :مل يأذن للمالئكة أن يستغفروا للكفار ،وإمنا معناه

ﮋﭷﭸﭹﮊ

خصوص يعين املؤمنني ،مث بني يف املؤمن ما أهبمه يف قوله :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ فقال

ﮋﯛﯜ

( )8أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 385؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص .414
( )3سورة الذاريات ،اآلية .44
( )3سبقت ترمجته يف ص.15
( )4سبقت ترمجته يف ص11
( )4أيــوب بــن أيب متيمــة كيســان الســختياين أبــو بكــر البصــري ،مــن األئمــة الثقــات ،روى عــن عمــرو بــن ســلمة اجلرمــي ومحيــد بــن
هــالل وأيب قالبــة وغــريهم ،وعنــه األعمــش مــن أقرانــه وقتــادة وهــو مــن شــيوخه واحلمــادان والســفيانان وغــريهم ،مــات ســنة
(121هـ) وقيل (123هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات42/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.117
( )5سورة الذاريات ،اآلية .44
( )7سورة الذاريات ،اآلية .44 :البيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان ،347/2 ،رقم احلديث.1514
( )1ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص .414
( )2سورة الشورى ،اآلية.4 :
()80سنيد بن داود ،سبقت ترمجته يف ص14
()88حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
( )13معمر بن راشد ،سبقت ترمجته يف ص.47
( )12الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن.184/5 ،
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ﯝ ﮊ (.)1

( )1سورة غافر ،اآلية.7 :

[]863

والباب العاشر

أن جيمع العلماء على نسخ آية مث خيتلفون يف الناسخة ،ماذا أوجبت من احلكم ،فيجمعوا على
حكم أهنا أوجبته ،ونسخت ما قبله ،وخيتلفون يف غريه أثبتت بالناسخة أم ال؟
من ذلك قوله عز وجل:

()1

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ

األعرايب ال يرث قريبه من املهاجرين ،وكانوا يتوارثون باهلجرة ،حىت نزلت

وكان

ﮋﯹﯺﯻﯼ

ﯽﮊ( )3فأمجعوا ،أن اآلية األوىل منسوخة ،وأن اهلل جل ثناؤه أثبت املرياث بالقرابة للمؤمنني ،ال
باهلجرة ممن مسى اهلل له املرياث ،وممن مل يسم له املرياث كاخلالة ،والعمة ،وابنة األخ ،وما أشبه ذلك،
فرأوا أال يرد على الوارث ما فضل من املال بعدما يعطى ما مسى اهلل جل ذكره ،وما خال املرأة والزوج
إذا مل يكونوا قرابة ،ورأوا إن مل يرتك قرابة ممن مسى اهلل جل ذكره ،وترك قرابة ممن مل يسم اهلل جل
ذكره له مرياثا ،ورثوه على منازل قرابتهم من امليت؛ يرى ذلك أكثر أهل العراق( ،)2وأىب ذلك مالك
وأهل املدينة( )4فقالوا :ال يرد على وارث ممن مسى اهلل عز وجل وال يورث من مل يسم اهلل جل ذكره،
يرث امليت املسلمون ما فضل عمن مسى له املرياث ،وما ترك من مل يدع وارثا معينا له مرياثا فبيت
املال أحق به؛ قاله زيد بن ثابت( )4وقال القول األول عدة من أصحاب حممد  عمر وعلي وابن
مسعود.

( )1سورة األنفال ،اآلية.73 :
( )3سورة األنفال :اآلية.74 :
( )2ذهــب إىل هــذا القــول احلنفيــة واحلنابلــة ،انظــر :ابــن جنــيم ،زيــن الــدين بــن إبـراهيم (املتــوىف273 :هــ) ،البحــر الرائــق شــرح كنــز
الدقائق ،ط( ،3القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي)477/8 ،؛ والبهويت ،منصور بن يونس بن صـالح الـدين احلنبلـي (املتـوىف:
1341هـ) ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب العلمية) .444/4
( )4وهو مذهب الشافعية أيضا ،انظر :الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت املالكي (املتوىف1341:هـ) ،بـُلغة السالك ألقرب
املسالك "حاشية الصاوي على الشرح الصغري" ضبط وتصحيح :حممد عبدالسالم شاهني ،ط( ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1414 ،هـ1224-م) 248/4؛ وابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،حتفة احملتاج يف شرح
املنهاح ،ط( ،1القاهرة :املكتبة التجارية الكربى 1247 ،هـ1282-م) .223/5
( )4سبق ترمجته يف ص.148
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وحدثنا شريح :قال حدثنا أبوسفيان ،عن معمر ،عن قتادة :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ( )1قال:
كان املسلمون يتوارثون باهلجرة والذين آخا النيب  ،فكانوا يتوارثون باإلسالم واهلجرة ،فكان الرجل
يسلم وال يهاجر فال يرث أخاه فَـنَ َس َخ ذلك :

ﮋ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫﮊ(.)3

( )1سورة األنفال ،اآلية.73 :
( )3ســورة األحـزاب ،اآليــة .5 :الطــربي ،مرجــع ســابق .83/14 ،وبنحــوه يف مصــنف عبــدالرزاق ،كتــاب الفـرائض ،بــاب احللفــاء،
 ،353/3رقم احلديث .12127
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والباب الحادي عشر

أن خيتلف الصدر األول من أصحاب النيب  يف اآليتني ،أنسخت إحدامها األخرى أم مل
()1

تنسخها ،مث جممع العلماء بعد أن إحدامها هي احملكمة ،فمن ذلك قوله
روى ذلك عن عائشة رضي اهلل عنها ثابتة مل تنسخ ،وأنه ال حيل أن ينكح الزانية( .)3وروى عن
ﮋ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ

ابن مسعود مثل ذلك( .)2وقد روي عنه خالف ذلك؛ أنه سئل عن ذلك فقرأ:

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔ ﮊ(.)4
وحدثنا سنيد( ،)4قال حدثنا هشيم( ،)5قال حدثنا أبوجناب( ،)7عن بكري بن األخنس(،)8
عن أبيه( )2قال :أتيت ابن مسعود ،فسأله رجل عن ٍ
فحدا مث تابا وأصلحا أيتزوجها؟
رجل زىن بامرأة ُ
فتال هذه اآلية :ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ(.)13
حدثنا هشيم ،قال حدثنا مغرية( ،)11عن إبراهيم ،عن علقمة( ،)13أنه سئل عن ذلك فتال
( )1سورة النور ،اآلية.2 :
( )3مل أجده.
( )2ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،املصفى ،ص .44
( )4سورة الشورى ،اآلية.4 :
( )5سبقت ترمجته يف ص.14
( )6سبقت ترمجته يف ص.13
( )7يف املخطوط أبو خباب ،والصواب املثبت وهو :وهـو حيـىي بـن أيب حيـة ،ضـعفوه لكثـرة تدليسـه ،روى عـن احلسـن البصـري
وعامر الشعيب وعنه السفيانان وشريك بن عبداهلل ،تويف سنة (143هـ) وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.482
( )8بكري بن األخنس السدوسي ويقال الليثي الكويف ،ثقة ،روى عن أبيه وعن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر ،وعنه األعمـش ومحـزة
الزيات وغريهم ،والذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم313/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص. 137
( )2األخنس بن خليفة أبو بكري يروى عن عبداهلل بن مسعود ،قال وابن حجر :مستور ،وهو مقل جدا .ابن سعد ،مرجع سابق333/5 ،؛
وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.27
( )13سورة الشورى ،اآلية.34 :
( )11املغرية بن مقسـم الضـيب مـوالهم أبـو هشـام الكـويف الفقيـه الثقـة ،روى عـن أبيـه وأيب وائـل وأيب رزيـن األسـدي ،روى عنـه سـليمان التيمـي
وشعبة والثوري ،تويف سنة (125هـ) .ابن سعد ،مرجع سابق227/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.442
( )13علقمة بن قيس بن عبداهلل بن مالك بن علقمة أبو شبيل النخعي الكويف ،ثقة ثبت ،ولد يف حياة رسول اهلل  وروى عن عمر وعثمان
وعلــي وســعد وحذيفــة وغــريهم ،وعنــه بــن أخيــه عبــدالرمحن بــن يزيــد بــن قــيس وابــن أختــه إبـراهيم بــن يزيــد النخعــي وغــريهم ،مــات ســنة
(51هـ) البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري41/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.227
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هذه اآلية إىل آخرها.

وقال قوم :نسختها ﮋﭑﭒﭓﮊ ( )1وهن من أيامى املسلمني.
حدثنا سنيد ،قال حدثنا ابن جريج ،وأخربين حيىي بن سعيد( ،)3عن ابن املسيب مثله ،قال :إهنن
من أيامى املسلمني(.)2
وقال ابن عباس :مل يرد هبما حترمي التزويج ،إمنا وصف الزانيات أنه ال ينكحوهن يعين ال يقع هلن
إال زان مثلهن ،وإن كان مسلما أو مشرًكا مستحال لذلك؛ فليست مبنسوخة ولكنها خصوص يف
حمرم ويف املشرك املستحل لذلك(.)4
الزاين أال يتزاوج وهو ّ
وقال قوم يتزوجها الذي زىن( )4هبا؛ ألنه هو الذي حيصنها وال يتزوجها غريه قال ذلك احلسن
وغريه.
وذهب قوم إىل أهنا منسوخة للتائب ال غريه.
واألمة اليوم جممعة أنه ال بأس أن يتزوجها هو وغريه؛ ألن أوله حرام وآخره حالل فال بأس أن
يتزوج العفيف والزاين الزانية(.)5
وكذلك قوله ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ ( )7فكان ابن عمر( ،)8يشهد إذا باع وإذا اشرتى ويرى
أهنا ثابتة مل تنسخ(.)2

( )1سورة النور ،اآلية.23 :
( )3حيىي بن سعيد بن فروخ القطان .مويل بين متيم ،كنيته أبو سعيد ،كان من سادات أهل البصرة وقـرائهم ،روى عـن السـفيانني
وشعبة وعنه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلى ابن املديين .تويف سنة (128هـ) ابن حبـان ،مرجـع سـابق ،مشـاهري علمـاء
األمصار151/1 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.84
( )2الطربي ،مرجع سابق.131/12 ،
( )4النحاس ،مرجع سابق.482 ،
( )4يف املخطوط زنا والصواب املثبت.
( )5القرطيب ،مرجع سابق.152/13 ،
( )7سورة البقرة ،اآلية.383 :
( )8سبقت ترمجته يف ص .141
( )2السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.133/3 ،

[]867

وحدثنا شريح( ،)1قال حدثنا هشيم( ،)3قال حدثنا إمساعيل( ،)2قال قلت للشعيب( :)4أرأيت
الذي يشرتي من الرجل شيئا حتما عليه أن يشهد؟ قال :أمل تر إىل قوله تعاىل:

ﮋﭜﭝﭞ

ﭟﮊ( )4فنسخ ما كان قبله(.)5

حدثنا شريح( )7قال حدثنا ابن أيب زائدة( ،)8قال حدثنا احلكم( ،)2قال:

ﮋ ﭜﭝﭞﭟﮊ

 :نسخت هذه الشهود( .)13والعلماء اليوم جممعة أهنا منسوخة؛ نسختها ﮋﭜ ﭝﭞﭟ ﮊ .
وثبت عند العلماء :أن النيب  بايع رجال فرسا بغري بينة ألنه سأل الرجل البينة فلم تكن له،
فجاء خزمية بن ثابت( )11يشهد للنيب  ،ومل حيضر مصدقا للنيب .)13(

( )1سبقت ترمجته يف ص.15
( )3سبقت ترمجته يف ص.13
( )2ابن أيب خالد ،سبقت ترمجته يف ص .54
( )4عــامر بــن شـراحيل بــن عيــد ،أبــو عمــرو الكــويف الشــعيب ،روى عــن علــي وســعد وســعيد بــن زيــد وزيــد بــن ثابــت وعبــادة بــن
الصامت ،وأيب موسى األشعري وأيب هريرة وجرير البجلي والنعمان بن بشري .وعنه خلق كثريون .قال ابن املديين :ابن عباس
يف زمانه ،وسفيان الثوري يف زمانه ،والشعيب يف زمانه .تويف بعد(133ه) البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبـري443/5 ،؛
وابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات184/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.387
( )4سورة البقرة ،اآلية.382 :
( )5الطربي ،مرجع سابق.42/5 ،
( )7سبقت ترمجته يف ص.15
( )8حيىي بن زكريا ،سبقت ترمجته يف ص.182
( )2احلكم بن حممد أبو مروان الطربي نزيل مكة روى عن ابن عيينـة وحيـىي بـن أيب زائـدة وعبـد اجمليـد بـن أيب رواد وعنـه البخـاري
والنضر بن سلمة شاذان  .مات سنة بضع عشرة ومائتني .ابن حبان ،مرجع سـابق ،الثقـات124/8 ،؛ وابـن حجـر ،مرجـع
سابق ،التقريب ،ص.175
( )13ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم النيسابوري (املتوىف212 :هـ) ،تفسري القرآن ،حتقيق :سعد بن حممد السعد ،ط( ،1الدينة
املنورة :دار املآثر1432 ،هـ3333 ،م) .23/1
( )11خزمية بن ثابت األنصاري :الصحايب ،ذو الشهادتني .قتل يف موقعة صفني .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.372/3 ،
( )13سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به ،238/2 ،رقم احلديث .2537
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وقال بعضهم :مل تكن واجبة أن يشهد ،وإمنا هي داللة من اهلل عز وجل هلم على أن يستوثقوا
من أمواهلم بالكتاب والسنة ال على الوجوب.
وكذلك قوله عز وجل :ﮋﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ ( .)1فقال عطاء :هي ثابتة مل تنسخ(.)3
وقال جابر :مل يكن النيب  يغزو يف الشهر احلرام إال أن يغزى(.)2
وحدثنا شريح( ،)4قال حدثنا أبو سفيان( ،)4عن معمر( ،)5عن قتادة قال :أمروا أال يقاتلوا يف الشهر احلرام؛
()7

فنسخها ﮋﮬﮭﮮﮯﮊ  ،ﮋﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﮊ ( ،)8فنسخ اهلل جل ذكره حترمي القتال يف الشهر احلرام ،وقتال من أحرم من املشركني ،أو قلد حمرما
وهو مشرك ،فأباح قتال هؤالء كلهم إال أن يسلموا ،أو يكونوا أهل كتاب فيعطوا اجلزية.
وقال سعيد بن املسيب

()2

()13

وسليمان بن يسار

وغريمها :هي منسوخة نسخها

ﮋﮬ

ﮭﮮﮯﮊ (.)11
واألمة جممعة أن الغزو يف الشهر احلرام وغريه حالل وطاعة(.)13

( )1سورة البقرة :اآلية.317 :
( )3النحاس ،مرجع سابق ،ص.131
( )2مسند اإلمام أمحد ،مسند املكثرين ،مسند جابر 428/33 ،رقم احلديث  ،14483قال شعيب األرنؤوط :إسناده صـحيح
على شرط مسلم.
( )4سبقت ترمجته يف ص.15
( )5حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
( )6سبقت ترمجته يف ص.47
( )7سورة التوبة ،اآلية .4 :الطربي ،مرجع سابق .475/2 ،الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن.183/1 ،
( )8سورة املائدة ،اآلية.3 :
( )9سبقت ترمجته يف ص.141
()13سبقت ترمجته يف ص.70
()11سورة التوبة :اآلية.4 :
()82قال أبو عبيد " :والناس اليوم بالثغور مجيعا على هذا القول يرون الغزو مباحا يف الشهور كلها حالهلا وحرامها ،ال فرق بني
ذلك عندهم ،مث مل أر أحدا من علماء الشام وال العراق ينكره عليهم ،وكذلك أحسب قول أهل احلجاز  ،واحلجة يف
إباحته عند علماء الثغور قول اهلل تبارك وتعاىل :فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم " قال أبو عبيد« :فهذه اآلية هي الناسخة
عندهم لتحرمي القتال يف الشهر احلرام ،فهذا ناسخ القتال ومنسوخه» أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ والنسوخ.337 ،
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حدثنا علي بن عاصم( ،)1عن بيان( )3عن عامر( ،)2قال :مل ينسخ من املائدة شيء؟ قال :ال(.)4
وقد أمجعت األمة اليوم( )4أن قوله:

ﮋ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﮊ ( )5على نسخها بقوله :ﮋﮬﮭﮮﮯﮊ(.)7

وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ(( )8اآلية) فكان ابن
عمر يرى أهنا ثابتة بعد النيب  وبكى( )2من ذلك ملا قرأ.
قال وحدثنا يزيد ،قال سفيان بن حصني( ،)13عن الزهري ،عن سامل( ،)11أن أباه قرأ

()1
()3

()2
()4
()4

()5
()7
()8
()2

ﮋ ﭿﮀ

سبقت ترمجته يف ص.13
يف املخطوط "ميان" ،والصواب املثبت وهو :بيان بن بشر أبو بشر األمحسي الكويف ،إمام ثقة ،أبوبشر األمحسي ،الكويف.
روى عن :أنس بن مالك ،وطارق بن شهاب ،وقيس بن أيب حازم ،والشعيب ،ومجاعة .وروى عنه :زائدة ،وسفيان بن عيينة،
وابن فضيل ،وعبيدة بن محيد ،وعلي بن عاصم ،وآخرون .الذهيب ،مرجع سابق ،السري134/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب ،ص .132
عامر الشعيب ،سبقت ترمجته يف ص.157
السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.4/2 ،
االمجاع الذي حكاه احملاسيب فيه نظر ،قال النحاس  :ذهب مجاعة من العلماء إىل أن هذه األحكام اخلمسة منسوخة وذهب بعضهم
إىل أن فيها منسوخا وذهب بعضهم إىل أهنا حمكمة .مث ساق مروياته يف ذلك ،فمع إمجاعهم على نسخ بعضها مثل القالئد ومنع
املشركني من بلوغ البيت فقد اختلفوا يف املراد بشعائر اهلل واهلدي على حنو يدفع دعوى اإلمجاع على النسخ .قال البغدادي :قوله تعاىل
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ هذا حمكم
ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ اىل قوله ﮋ ﯛﮊ [سورة املائدة ،اآلية ]3:منسوخ وباقي اآلية حمكم نسخ املنسوخ منها بآية
السيف .النحاس ،مرجع سابق .253 ،البغدادي ،مرجع سابق.72 ،
سورة املائدة ،اآلية.3 :
سورة التوبة ،اآلية .4 :يف املخطوط "اقتلوا".
سورة البقرة :اآلية .384 :يف املخطوط "إن تبدو".
يف املخطوط "بكا" والصواب املثبت.

( )13سفيان بن حصني ،ويف أكثر املصادر ابن حسني السلمي الواسطي ،قال وابن حجر :ثقة يف غري الزهري ،روى عن الزهري
وأيب بشر وابن املنكدر ،روى عنه :يزيد بن هارون ،وحممد بن يزيد .ابن سعد ،مرجع سابق .213/7 ،والبخاري ،مرجع
سابق ،التاريخ الكبري ،82/4 ،وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.344
( )11سامل بن عبـداهلل بـن عمـر بـن اخلطـاب العـدوي أبـو عمـر ويقـال أبـو عبـداهلل املـدين الفقيـه روى عـن أبيـه وأيب هريـرة وأيب رافـع
وأيب أيوب وغريهم وعنه ابنه أبو بكر وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم والزهري وصاحل بن كيسان ،مات سنة (135هـ)

=
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ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ

فدمعت عيناه فبلغ صنعه ابن عباس فقال يرحم اهلل أبا

عبدالرمحن نسختها ﮋ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ(.)1
وحدثنا سليمان بن داود( ،)3قال حدثنا إبراهيم( ،)2عن سعد( )4عن ابن شهاب( ،)4عمن مسع
سعيد بن مرجانة( )5يتحدث أنه بينما هو جالس مع عبد اهلل بن عمر إذ تال عبد اهلل بن عمر هذه

اآلية ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ (()7اآلية) مث قال :واهلل إن أخذ هبما لتهلكن ،مث بكى
حىت مسع نشيجه ابن مرجانة  -فقمت حىت أتيت ابن عباس ،فذكرت ما تال ابن عمر من هذه
اآلية .فقال ابن عباس :يغفر اهلل أليب عبدالرمحن لقد وجد املسلمون فيها وجدا حني نزلت مثل ما
وجد عبد اهلل فأنزل اهلل بعدها ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ( )8قال ابن

عباس :فكانت هذه الوسوسة ما ال طاقة للمسلمني به(.)2
=
()1
()2
()2

()4

()5
()5

()7
()8
()2

البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري114/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،تقريب ،ص.226
ســورة البقــرة ،اآليــة .385 :احلــاكم ،مرجــع ســابق ،املســتدرك ،214/3 ،رقــم احلــديث  ،2122وقــال :صــحيح اإلســناد ومل
خيرجاه .مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الزهد ،باب ما قالوا يف البكاء من خشية اهلل 334/7 ،رقم احلديث.24438
سبقت ترمجته يف ص.13
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري  ،أبو إسحاق املدين ،ثقة ،روى عن أبيه وشعبة ،وعنه
الليث بن سعد وقيس ابن الربيع ،تويف سنة (184هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري 234/8 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق،
التقريب ،ص.82
سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ،ثقة ،روى عن أبيه وابن أيب ذئب وعنه أبناه عبداهلل وعبيد اهلل
وأمحــد بــن حنبــل وحممــد بــن ســعد ،تــويف ســنة (331ه ــ) ابــن ســعد ،مرجــع ســابق242/7 ،؛ وابــن حجــر ،مرجــع ســابق،
التقريب.323 ،
سبقت ترمجته يف ص122
سعيد بن م رجانة وهو سعيد بن عبداهلل القرشي العامري موالهم أبو عثمان احلجازي ومرجانة أمه ،ثقة ،روى عـن أيب هريـرة
وابن عباس وابن عمر وعنه علي بن احلسـني وابنـاه عمـر بـن علـي وأبـو جعفـر بـن علـي وسـعد بـن سـعيد األنصـاري وغـريهم،
مات سنة (25هـ) .ابن حبان ،مرجع سابق ،الثقات322/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.343،
سورة البقرة :اآلية.384 :
سورة البقرة ،اآلية.385 :
الطربي ،مرجع سابق.134/5 ،
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()1

فصار األمر إىل قضاء اهلل عز وجل :أن النفس هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت العمل .وأىب
ذلك ابن عباس وغريه ،وقالوا منسوخة.
وحدثنا حجاج( ،)3عن ابن جريج( ،)2عن الزهري( ،)4عن ابن عباس :ملا نزلت ضج املسلمون
منها ضجة .وقالوا يا رسول اهلل :نتوب عن عمل اليد والرجل واللسان ،فكيف نتوب من الوسوسة؟
كيف منتنع منها؟ فجاء جربيل هبذه اآلية ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ إنكم ال تستطيعون أن
متتنعوا من الوسواس ﮋ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ (اآلية) (.)4
وقال حدثنا شريح( ،)5قال حدثنا هشيم( ،)7قال حدثنا شيبان( )8عن الشعيب( )2قال :ملا نزلت

هذه اآلية ﮋ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮊ نزلت ﮋ ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﮊ (اآلية)(.)13
حدثنا مروان بن شجاع( )11قال حدثنا خصيف( ،)13عن جماهد حنوه.

وقال قوم من أهل اآلثار( :)12إن هذا ال جيوز أن ينسخ ألهنا خرب واخلرب ال ينسخ.
وقال سائر العلماء :هذا وإن كان خربا فإنه إجياب حكم من آخذه حبديث النفس ،مث رحم اهلل

( )1يف املخطوط" :وأتى" والصواب املثبت.
( )3سبقت ترمجته يف ص .13
( )2سبقت ترمجته يف ص 42
( )4حممد بن شهاب ،سبقت ترمجته يف ص .122
( )4الطربي ،مرجع سابق123/5 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.122/3 ،
( )5سبقت ترمجته يف ص .15
( )7سبقت ترمجته يف ص .13
( )8سبقت ترمجته يف ص .43
( )2سبقت ترمجته يف ص.157
( )13الطربي ،مرجع سابق.113/5 ،
( )11سبقت ترمجته يف ص.11
( )13خصــيف بــن عبــدالرمحن اجلــزري أبــو عــون ،صــدوق ســيء احلفــظ ،خلــط بــأخرة ورمــي باإلرجــاء ،روى عــن جماهــد وســعيد بــن
جبري وعنه السفيانان وشريك ،تويف سنة (127هــ) وقيـل غـري ذلـك .الـذهيب ،مرجـع سـابق ،السـري144/5 ،؛ وابـن حجـر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص.122
( )12النحاس ،مرجع سابق ،ص.55
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جل امسه خلقه فرفع عنهم احلكم باملؤاخذة؛ ألنه حكم واحلكم جيوز نسخه.
وإمنا معىن
منسوخة.
وسئل النيب  عما جيد العبد من الوسوسة مع ما يظهروا من الكراهة ملا جيدون فقال :ذلك
صريح اإلميان(.)1
وقال :جتاوز اهلل ألميت عما حدثت به نفوسها(.)3
ﮋﮆﮇﮈﮊ

يؤاخذكم به اهلل ،مث رفع احلكم بذلك .واألمة جممعة أهنا

وكذلك قوله تعاىل:
بعضهم أهنا ثابتة؛ فرأى أن يعطى من املرياث الذين ال يرثون.

()2

ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

وحدثنا شريح( ،)4قال حدثنا هشيم( ،)4عن أيب بشر( ،)5عن سعيد بن جبري ،يف قوله:

فرأى

ﮋﭦ

ﭧ ﭨﮊ هذه اآلية هتاون الناس فيها(.)7

()1

()3

()2
()4
()4
()5
()7

احلديث رواه مسلم من حديث أيب هريرة  ،قال جاء ناس مـن أصـحاب النـيب  فسـألوه :إنـا جنـد يف أنفسـنا مـا يتعـاظم
أحدنا أن يتكلم به قال( :وقد وجدمتوه؟) قالوا نعم .قال( :ذاك صريح اإلميان) .صـحيح مسـلم ،كتـاب اإلميـان ،بـاب بيـان
الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها ،112/1 ،رقم احلديث.123
احلــديث رواه البخــاري ومســلم عــن هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل « :إن اهلل جتــاوز ألمــيت مــا حــدثت بــه أنفســها ،مــا مل
يتكلمـوا ،أو يعملـوا بــه» صــحيح البخــاري ،كتــاب الطــالق ،بــاب الطــالق يف إغــالق والكــره  ،45/7رقــم احلــديث4352؛
وصحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب جتاوز اهلل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب ،115/1 ،رقم احلديث .137
سورة النساء ،اآلية.8 :
سبقت ترمجته يف ص .14
سبقت ترمجته يف ص .13
جعفر بن إياس ،سبقت ترمجته يف ص .145
يف املخطوط "دون الناس فيها" واملثبت هو املروي عن أيب بشر عن سعيد بن جبري .عند الطربي والسيوطي وغريهم كما
أسند البخاري عن أيب بشر ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال " :إن ناسا يزعمون أن هذه اآلية
نسخت ،وال واهلل ما نسخت ،ولكنها مما هتاون الناس ،مها واليان ،وال يرث وذاك الذي يرزق ،ووال ال يرث ،فذاك الذي
يقول باملعروف ،يقول :ال أملك لك أن أعطيك " الطربي ،مرجع سابق .8/7،صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول
اهلل ﮋﭦ ﭧ ﭨﮊ 8/4 ،رقم احلديث3742؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.318/5 ،
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وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور( ،)1عن قتادة ،عن حيىي بن يعمر( ،)3قال :ثالث آيات
حمكمات ضيعهن كثري من الناس ،فذكر هذه(.)2
حدثنا هشيم ،عن أيب إسحاق( )4عن جماهد قال :حمكمة وليست مبنسوخة(.)4
حدثنا شريح قال :حدثنا هشيم ،عن مغرية( ،)5عن سيار( )7عن إبراهيم( ،)8قال نسختها العشر
ونصف العشر(.)2
حدثنا هشيم ،قال حدثنا جويرب( ،)13عن الضحاك( ،)11والكليب( ،)13عن أيب صاحل( ،)12قال:
هي منسوخة(.)14

( )1ابن زاذان سبقت ترمجته يف ص. 124
( )3حيىي بـن يعمـر البصـري أبـو سـليمان ويقـال أبـو سـعيد قاضـي مـرو ،ثقـة ،روى عـن عثمـان وعلـي وعمـار وأيب ذر وأيب هريـرة وأيب موسـى
األشعري وأيب سعيد وعائشة وغريهم ،وقالكان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد وكان على قضاء مرو والة
قتيبة بن مسلم ،مات سنة (132هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري441/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.428
( )2الطربي ،مرجع سابق.2/7،
( )4عبداهلل بن ميسرة احلارثي أبو ليلى الكويف أو الواسطي ضعيف ،قال حيىي بن معني :مل يلق – يعين هشيما  -أبا إسحاق
السبيعي ،وإمنا كان يروي عن أيب إسحاق الكويف وهو عبداهلل بن ميسرة ،وكنيته أبو عبد اجلليل ،فكنّاه هشيم كنية أخرى.
ابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.326
( )4مل أعثر عليه.
( )6سبقت ترمجته يف ص.154
( )7يف املخطوط "سيال" والصحيح هو :سيار أبو محزة الكويف روى عن طارق بن شهاب وقيس بن أيب حازم وعنه إمساعيل بن
أيب خالد والصلت بن هبرام الكويف وعبـد امللـك بـن سـعدي بـن أجبـر فيمـا قيـل وبشـري بـن إمساعيـل وكـان يقـول فيـه سـيار أبـو
احلكم وهو وهم .الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم345/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.262
( )8سبقت ترمجته يف ص .43
( )2املروي عن إبراهيم النخعي يف قوله  :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [سورة األنعام ،اآلية ]141:قال :هي منسوخة،
نسختها العشر ونصف العشر .الطربي ،مرجع سابق.152/13 ،
( )13جويرب بن سعيد األزدي ،أبو القاسم البلخي ،ويقال امسه جابر ،وجويرب لقب ،ضـعيف جـدا ،يـروي عـن الضـحاك بـن مـزاحم وذكـوان
السمان تويف بعد (143هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم824/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص .142
( )11سبقت ترمجته يف ص 132
( )13سبقت ترمجته يف ص .42
( )12بــاذام أبــو صــاحل مــوىل أم هــانئ ،ضــعيف ،روى عــن موالتــه أم هــانئ بنــت أيب طالــب وعلــي وأيب هريــرة وابــن عبــاس ،روى عنــه األعمــش
وسفيان الثوري وحممد بن السائب .الذهيب ،مرجع سابق ،السري27/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.133،
( )14مل أعثر عليه.
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وروي عن سعيد بن جبري وغريه أنه نسختها آية الزكاة(.)1
والعلماء اليوم جممعون أن املرياث ألهله وال جيب إعطاؤهم إال أن يكون الوارث بالغا فيتطوع
فيتصدق على قرابته.
ورأى بعضهم أهنا ثابتة مل تنسخ ،وإمنا أريد هبا الزكاة ال التطوع(.)3
وحدثنا شريح ،قال حدثنا هشيم عن حجاج( ،)2عن سامل املكي( ،)4عن ابن احلنفية(:)4
ﮋ ﯗﯘ ﮊ قال :العشر ونصف العشر(.)5
حدثنا شريح ،عن ابن عيينة( .)7عن ابن أيب جنيح( ،)8عن جماهد :وعند ذرايته(.)2
()13

وكذلك قوله عز وجل:
فزعم قوم من الصدر األول أن اهلل جل ذكره نسخ اآلية كلها فنهى عن الوصية ملن يرث ،وأن
ﮋﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﮊ

( )8الطربي ،مرجع سابق.158/13 ،
( )3قال الطربي بعد سرد األقوال :وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة ،قول من قال :هذه اآلية حمكمة غري منسوخة ،وإمنا عىن هبا
الوصية ألويل قرىب املوصي ،وعىن باليتامى واملساكني :أن يقال هلم قول معروف .الطربي ،مرجع سابق.13/7 ،
( )3حجاج بن مروان ،سبقت ترمجته يف ص .45
( )4ســامل بــن عبــداهلل اخليــاط البصــري ،صــدوق ســيء احلفــظ ،نــزل مكــة ،روى عــن احلســن وابــن أيب مليكــة وعطــاء وابــن ســريين
وغريهم وعنه الوليد بن مسلم وزهري بن حممد التميمي والثوري وأبو عاصم وغريهم .البخاري ،مرجع سـابق ،التـاريخ الكبـري،
114/4؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.226
( )4حممد بن علي بن أيب طالب ،املعروف بابن احلنفية ،ثقة ،روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية وأيب هريرة ،روى عنه أوالده
إب ـ ـراهيم واحلس ـ ــن وعب ـ ــداهلل وعم ـ ــر وع ـ ــون وغ ـ ــريهم ،م ـ ــات س ـ ــنة (72ه ـ ــ) وقي ـ ــل غ ـ ــري ذل ـ ــك .اب ـ ــن حب ـ ــان ،مرج ـ ــع س ـ ــابق،
الثقات247/4،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.427
( )5الطربي ،مرجع سابق.153/13 ،
( )7سبقت ترمجته يف ص48
( )8سبقت ترمجته يف ص .55
( )2روى عبدالرزاق يف التفسري عن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ قال:
«عند الزرع يعطى القبض ،وعند الصراميعطىالقبض ،ويرتكهم يتبعون آثار الصرام» وعند سعيد بن منصور عن جماهد يف قوله عز
وجل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ قال :إذا حصدت فحضرك املساكني ،فاطرح هلم من السنبل ،وإذا طيبته وكدسته
وحضرك املساكني ،فاطرح هلم منه وإذا دسته وذريته وحضرك املساكني ،فاطرح هلم منه ،وإذا ذريته ومجعته وعرفت كيله ،فاعزل زكاته،
وإذا بلغ النخل ،فحضرك املساكني فاطرح هلم من الثفاريق والبسر ،وإذا جذذته فحضرك املساكني فاطرح هلم منه ،وإذا مجعته وعرفت
كيله ،فاعزل زكاته .الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن57/3 ،؛ وابن منصور ،مرجع سابق ،تفسري.24/4 ،
( )13سورة البقرة ،اآلية.183 :
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الواجب لألقربني الذين ال يرثون يف الثلث ،قال ذلك طاوس( )1والضحاك(.)3
وقال بعضهم :هي تطوع إال أنه ليس له أن يوصي إال يف الذين ال يرثون.
وقال قوم :له أن يوصي بثلثه يف األقربني واألقربني فيمن شاء(.)2
وقال جل الناس :مل تنسخ ،وإمنا أراد هبا الوالدين واألقربني الذين ال يرثون من الكفار املماليك،
ومن مل يرث من القرابة.
واألمة اليوم جممعة أهنا ليست بواجبة ،وإن أراد أن يتطوع فله أن يوصي ملن أحب.
وكذلك قوله:

ﮋﮓﮔﮕﮖﮊ

ﮋﮖ ﮊ أنزلت بعد يف الفرقان بسنة(.)4
وقال أبو هريرة :ال يدخل اجلنة.

()4

فقال ابن عباس :حمكمة ،وأن قوله:

وقال الضحاك :ترك قوله األول من تاب قبل موته ﮋﮖﮊ بسبع سنني.
وروى احلسن عن النيب ( نازلت ريب يف قاتل املؤمنني أن جيعل له توبة فأىب أن جيعل له
توبة)(.)5

()1

()3
()3
()4

الطــربي ،مرجــع ســابق . 282/2 ،وهــو :طــاوس بــن كيســان اهلمــداين اخلــوالين .كنيتــه أبــو عبــدالرمحن .ثقــة ،مــن فقهــاء الــيمن
وعبادهم وخيار التابعني وزهادهم .تويف (135هـ) وقيل بعد ذلك .الذهيب ،مرجع سابق ،السري28/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب.381 ،
الطربي ،مرجع سابق.284/2 ،
الطربي ،مرجع سابق.288/2 ،
سورة النساء ،اآلية.23 :

( )4يع ــين اآلي ــة ال ــيت يف الفرق ــان قول ــه تع ــاىل ( :)73-58ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﮊدلت على ذلك الروايات .الطربي ،مرجع سابق.247/7 ،
( )5مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الديات ،باب من قال ليس لقاتل املؤمن توبة ،422/4 ،رقـم احلـديث  ،37722بلفـظ( :مـا
نازلت ريب يف شيء ما نازلته يف قاتل املؤمن فلم جيبين).
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والعلماء اليوم جممعة أهنا نسختها التوبة؛ فمن تاب أمجع مجيع األمة( )1موافقتها وخمالفتها إال
رجل واحد فإنه خرج عن اإلمجاع(.)3

( )1يعين على قبول توبته.
( ) 3هو عبداهلل بن عباس .ففي البخاري عن سعيد بن جبري قال :آية اختلف فيها أهل الكوفة ،فرحت هبا إىل ابن عباس فسـألته
عنها فقال :نزلت هذه اآلية (ومن يقتـل مؤمنًـا متعم ًـدا  )..وهـي آخـر مـا نـزل ومـا نسـخها شـيء ،صـحيح البخـاري ،كتـاب
التفسري ،باب سورة النساء ،1575/4 ،رقم احلديث .4214

[]877

والباب الثاني عشر

أن ختتلف األمة يف اآلية؛ أوهلا وآخرها يف آيتني هل نسخت إحدامها األخرى مث ال جيمعون على
واحد من القولني.

من ذلك قوله عز من قائل يف أهل الذمة ﮋ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ( ،)1فاختلفوا
يف ذلك العلماء.

()3

فقال قوم من أهل العراق( :)2اآلية حمكمة مل ينسخها شيء ،وروي ذلك عن علي بن أيب طالب

 ،أنه كتب إىل حممد بن أيب بكر( )4يف نصرانية زنت أن ادفعها إىل أهل دينها ،فرأى أن آية
التخيري ثابتة ،فلذلك أمره أن يرتك احلكم فيهما ،ويدفعها إىل أهل دينها(.)4
وأىب ذلك كثري من العلماء ،وقالوا :ليس للوايل إذا ارتفعوا إليه إال أن حيكم بينهم .وقالوا:

نسختها اآلية بعدها قوله ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ ( )5قال ذلك الشعيب ،وجماهد،
وعكرمة ،وقتادة( ،)7وغريهم.
حدثنا شريح قال :حدثنا هشيم ،عن منصور( ،)8وغريه عن احلكم( ،)2عن( )13جماهد يف قوله

( )1سورة املائدة ،اآلية.43 :
( )3هكذا يف املخطوط رمبا هو خطأ من الناسخ أو هو على لغة طيئ "أكلوين الرباغيث" ابن الوراق ،حممد بن عبداهلل بن العباس ،أبو احلسن
(املتوىف281 :هـ) ،علل النحو ،حتقيق :حممود جاسم حممد الدرويش ،ط( ،1الرياض :مكتبة الرشد 1433 ،هـ 1222 -م) ص.372
( )2اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1434،هـ) .87/4
( )4حممد بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي أبو القاسم املدين ولد عام حجة الوداع روى عن أبيه مرسال وعن أمه أمساء بنت عميس روى عنه
ابنه القاسم .تويف سنة (28هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري481/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.473 ،
( )4مصنف عبـدالرزاق ،كتـاب أهـل الكتـاب ،بـاب حـدود أهـل العهـد ،53/5 ،رقـم احلـديث  ،13334سـنن البيهقـي ،كتـاب
احلدود ،باب حد الرجل أمته إذا زنت ،423/8 ،رقم احلديث .17131
( )5سورة املائدة ،اآلية .42
( )7الطربي ،مرجع سابق 232/13 ،وما بعدها.
( )8ابن زاذان سبقت ترمجته يف ص .147
( )2احلكم بن عتيبة الكندي ،الكويف  ،موىل عدى بن عدى الكندي ،ثقة ثبت ،روى عن إبراهيم النخعي ورجاء بن حيوة وذكوان ،وعنه محزة
الزيات وحجاج بن أرطأة وقتادة .تويف (112هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري338/4 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.174 ،
( )13يف املخطوط :عن احلكم وجماهد والصواب املثبت عن احلكم عن جماهد من إسناد القاسم بن سالم والنحاس ،أبوعبيد،
مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ124 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق.228 ،
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تعاىل :ﮋﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟﮊ( )1قال :نسخت ما كان قبلها ﮋﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﮊ(.)3
()5

حدثنا شريح قال حدثنا وكيع( )2عن سفيان( ،)4عن السدي( ،)4عن عكرمة

ﭘﭙﭚ ﭛﭜﮊ نسختها

ﮋ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﮊ

ﮋﭖ ﭗ

()7

واختلفوا يف قوله :ﮋ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﮊ( )8فقال أكثر العلماء :مل تنسخ ،وقال

أقليهم :نسخ منها يف الكفار( )2قوله :ﮋﮔﮕﮖ ﮊ(.)13
حدثنا شريح ،قال :حدثنا هشيم ،عن عباد( ،)11عن احلسن

ﮋ ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ( )13قال :نسخ يف براءة ،وأمر بالقتال.
وأىب ذلك العلماء :إىل( )12أنه أثىن على املؤمنني باحللم ،ومل يرد بذلك قتال املشركني ،وأهنا
ليست مبنسوخة.

( )1سورة املائدة ،اآلية .42
( )3سورة املائدة ،اآلية .43 :الطربي ،مرجع سابق.221/13 ،
( )2ابن اجلراح ،سبقت ترمجته يف ص.11
( )4الثوري ،سبقت ترمجته يف ص.43
( )4سبقت ترمجته يف ص.143
( )5سبقت ترمجته يف ص .42
( )7يف املخطوط (مبا أنزل اهلل إليك) وهو خطأ .وهو خمرج عند الطربي والبيهقي .الطربي ،مرجع سابق .221/13 ،سنن
البيهقي ،كتاب احلدود ،باب حد الرجل أمته إذا زنت 424/8 ،رقم احلديث .17135
( )8سورة الفرقان ،اآلية.52 :
( )2ابن حزم ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ.42/1 ،
( )13سورة النساء ،اآلية.82 :
( )11عباد بن راشد التميمي موالهم ،البصري ،البزار ،صدوق له أوهام ،روى عن ثابت البناين واحلسن البصري وقتادة وعنه
الفضل بن دكني وعفان بن مسلم وعبداهلل بن املبارك وغريهم ،والذهيب ،مرجع سابق ،السري181/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب.323 ،
( )13سورة الفرقان ،اآلية.52 :
( )12يف املخطوط "إال" واملثبت رمبا كان أوضح بتقدير ذهبوا إىل.

[]879

واألمة اليوم جممعة إال احلسن يُدخل يف الباب الذي أمجعوا؛ آخر األمة غلطت فيه(.)1

وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ مسـكين  ﮊ( )3فقال بعض العلماء :نزلت
فيمن يطيق الصيام؛ فخريه اهلل جل ذكره إن شاء صام ،وإن شاء أفطر ،وأطعم مسكينا ومل يصم،

فنسخ اهلل جل وعز هذه اآلية بقوله ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ( )2وقرأ من قال ذلك بالتخفيف

وهو أكثر العلماء فقرأ ﮋﮁﮂﮃﮊ خفيفة(.)4

حدثنا شريح قال :حدثنا بكار بن عبد اهلل الربذي( )4عن موسى بن عبيدة( )5عن حممد بن

كعب( )7ﮋﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮊ فنسختها

ﮋﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮊ(.)8
وقالت فرقة :ليست مبنسوخة ،إمنا أنزهلا اهلل يف الشيخ الكبري واحلامل واملرضع ،ومن به العطش
( )1هكذا يف املخطوط والعبارة ملبسة ،وهـي يف العمـود األميـن اللـوح 131:سـطر  ،4واحلاصـل أن احلسـن البصـري -رمحـه اهلل-
يقول بالنسخ خالفا للجمهور كما يف الرواية .النحاس ،مرجع سابق ،ص 532؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن،
ص.437
( )3سورة البقرة ،اآلية  .184كتبت يف املخطوط مساكني باجلمع وهكذا أثبتها على قراءة نافع وأيب جعفـر وابـن عـامر ،وحيتمـل
أن يكـون احملاســيب –رمحـه اهلل -يقـرأ بقـراءة أحــد املـدنيني أو الشــامي مـع أنــه مـن أهــل العـراق .ابــن اجلـزري ،مشــس الـدين أبــو
اخلــري ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد بــن يوســف (املتــوىف  822 :ه ـ) النشــر يف القـراءات العشــر ،حتقيــق :علــي حممــد الضــباع،
(القاهرة :املطبعة التجارية الكربى) .335/3
( )2سورة البقرة ،اآلية .184

( )4وهي القراءة املتواترة ،وقرئ شذوذا يطوقونه وقرئ يطيقونه .قال الطربي :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮊ فإن قراءة كافة املسلمني :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ وعلى ذلك خطوط مصاحفهم ،وهي القراءة اليت ال

()4
()5
()7
()8

جيوز ألحد من أهل اإلسالم خالفها ،لنقل مجيعهم تصويب ذلك قرنًا عن قرن .الطربي ،مرجع سابق418 ،؛ وابن جين،
أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف223 :هـ) ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق :علي
النجدي و عبدالفتاح شليب ،ط( ،1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1433 ،هـ1222 -م) .118/1
يف املخطوط :الزيدي .سبقت ترمجته يف ص.840
سبقت ترمجته يف ص 143
سبقت ترمجته يف ص.143
سورة البقرة ،اآلية  .184انظر :ابن أيب حامت ،مرجع سابق.238/1 ،

[]810

ممن يكون الصوم عليه شديدا ،فجعل اهلل له أن يفطر ويطعم
اختالفهم يف الشيخ أن للشيخ أن يفطر ويطعم(.)3

()1

مسكينا؛ إال أهنم جممعون على

من ذلك قوله تعاىل :ﮋ ﭵﭶ ﭷﭸﮊ(.)2

حدثنا شريح ،قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم( ،)4عن ليث( )4عن جماهد
عفو أخالق الناس وعفو أمورهم (.)5

حدثنا أبو سفيان( )7عن معمر( )8عن هشام( )2عن
عفا لك من أخالقهم(.)11
وكذلك قوله تعاىل

()13

ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮊ

عروة يف قوله

()13

ﮋﭵﭶﮊ

ﮋﭵﭶﮊ

قال :خذ

قال خذ ما

واختلفوا فيه؛ فقال أكثرهم :نسخ

بالزكاة( .)12وقال الكليب :كان هذا قبل أن يؤمر بالزكاة ،مث نسخت بالزكاة(.)14
وكذلك قوله تعاىل ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ( )14قال بعضهم :نسختها

ﮋﮒﮓﮔﮕﮖ

( )1يف املخطوط "أو يطعم" وال تستقيم العبارة إال حبذف األلف "ويطعم".
( )3هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة .والربيع .الطربي ،مرجع سابق.434/2 ،
( )2سورة األعراف ،اآلية.122 :
( )4ابن عليه .سبقت ترمجته يف ص .11
( )4ابن أيب سليم .سبقت ترمجته يف ص .144
( )5الطربي ،مرجع سابق.427/3 ،
( )7حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
( )8معمر بن راشد ،سبقت ترمجته يف ص47
( )2ابن عروة بن الزبري ،سبقت ترمجته يف ص .135
()13يف املخطوط "هشام بن عروة" والتصحيح من تفسري ابن أيب حامت وتفسري عبدالرزاق .الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن،
132/3؛ وابن أيب حامت ،مرجع سابق.1528/4 ،
()11املرجع السابق.
()13سورة الذاريات ،اآلية.12 :
( )12النحاس ،مرجع سابق ،ص583؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.482
( )14مل أجده.
( )14سورة حممد ،اآلية.4 :
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ﮗﮘﮙﮊ( )1قاله قتادة(.)3
حدثنا سعيد()2حدثنا وكيع ،عن سفيان( ،)4عن جابر( )4قال :مين على األسري أو يفادى(.)5
حدثنا أبو سفيان ،عن معمر ،حدثين رجل من أهل الشام ممن كان حيرس عمر( )7قال :ما
احدا(.)8
أسريا و ً
رأيت عمر قتل إال ً
حدثنا مبشر احلليب( )2عن أيب بكر بن عبداهلل بن أيب مرمي( ،)13قال :أيت( )11عمر بن عبد العزيز
برجل من أهل فارس فبينما هو حياوره إذ قال األسري :أما واهلل لرب رجل من املسلمني قد قتلته ،قال:
()1
()3
()2
()4
()4

سورة األنفال ،اآلية.47 :
الصــنعاين ،مرجــع ســابق ،تفســري القــرآن332/2 ،؛ والنحــاس ،مرجــع ســابق ،ص571؛ وابــن اجلـوزي ،مرجــع ســابق ،نواســخ
القرآن ،ص.484
رمبا كان سعيد بن حيىي بن سعيد األموي أبو عثمان البغدادي ثقة مات سنة (332هـ) أو يكون سـعيد بـن حيـىي بـن األزهـر
ابن جنيح الواسطي أبو عثمان ثقة مات سنة (342هـ) أو (344هـ) .ابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،ص.343
هو الثوري ،سبقت ترمجته يف ص43
جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث بن كعب اجلعفي ،أبوعبداهلل  ،و يقال أبو يزيد  ،و يقال أبو حممد الكويف ،ضعيف
رافضي ،تويف (138هـ) البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري ،313/3،وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.127

( )5قال أبوبكر بن أيب شيبة :حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن جابر ،عن الشعيب ،يف «األسري مين عليه أو يفادى بـه» مـروي عـن
عط ــاء واحلس ــن البص ــري .مص ــنف اب ــن أيب ش ــيبة ،كت ــاب الس ــري ،ب ــاب يف الف ــداء وم ــن رآه وفعل ــه ،425/5 ،رق ــم احل ــديث
.22343
( )7عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أىب العاص بن أمية بن عبد مشس األمـوي القرشـي ،اخلليفـة الراشـد ،أحيـا السـنن
وســلك مســلك اخللفــاء الراش ــدين ،تــويف ســنة (131ه ــ) .ابــن حبــان ،مرجــع س ــابق ،مشــاهري علمــاء األمص ــار178/1 ،؛
والذهيب ،مرجع سابق ،السري.114/4 ،
( )8يف املخطوط "إال يسريا " والصواب "إال أسريا" عبد الرزاق ،مرجع سابق ،مصنف عبد الرزاق ،كتاب اجلهاد ،باب قتل أهل
الشرك صربا أو فداء األسراء ،334/4 ،رقم احلديث .2223
( )2سبقت ترمجته يف ص.13
( )13أبو بكر بن عبداهلل بن أيب مرمي الغساين الشامي ،ضعيف ،روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أيب مرمي وحكيم بن
عمري وغريهم ،وروى عنه عبداهلل بن املبارك وعيسى بن يونس وإمساعيل بن عياش والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وغريهم،
مات سنة (145هـ) .الذهيب ،مرجع سابق ،السري54/7 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب.22/13 ،
( )11يف املخطوط :أويت.
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فأمر به فضربت عنقه ،وقال :ال أستبقيه على ما قال(.)1
حدثنا مبشر ،عن صفوان بن عمرو( )3عن األزهر بن مالك عبد اهلل اخلثعمي( ،)2أن األسري كان
معه فلم يقتله.
أبو سفيان( )4عن معمر ،عن احلسن ،قال :ال يقتل األسري إال يف احلرب(.)4
أبو سفيان عن معمر عن قتادة ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ ()5قال نسختها

ﮋ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙﮊ(.)7
وكره قتله احلسن وعطاء وغريه قال :إن شاء اإلمام من وإن شاء فادى(.)8
()2
ومن وفادى.
قتل
قد

النيب
ألن
القول؛
كذلك
و
.
وقال ابن عباس :الفضل عن العيال.
َ
وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ(.)1

()1
()3

()2

()4
()4
()5
()7
()8
()2

رواه ســعيد بــن منصــور يف س ـننه .بــن منصــور ،مرجــع ســابق ،الســنن ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب قتــل األســارى والنهــي عــن املثلــة،
 ،322/3رقم احلديث .3554
صفوان بن عمـرو بـن هـرم السكسـكي أبـو عمـرو احلمصـي ،ثقـة ،روى عـن عبـداهلل بـن بسـر املـازين الصـحايب وجبـري بـن نفـري
ومجاعــة ،وعنــه بــن املبــارك وأبــو إســحاق الف ـزاري وبقيــة وغــريهم ،مــات ســنة (144ه ــ) وقيــل بعــدها .الــذهيب ،مرجــع ســابق،
السري283/5 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.377
مجيح احلرازي احلمصي .اختلف يف اسم أبيه قيل عبداهلل وقيل سعيد ،ومل أجد من مسى
الصحيح أنه أزهر بن عبداهلل بن ٍ
أباه مالكا وال النسبة للخثعمي ،قال البخاري :أزهر بن يزيد ،وأزهر بن سعيد ،وأزهر بن عبداهلل ،الثالثة واحد ،نسبوه مره
مرادي ،ومرة محصي ،ومرة هوزين ،ومرة حرازي  .صدوق ،روى عن متيم الداري وعبداهلل بن بسر والنعمان بن بشري
وغريهم ،وروى عنه صفوان بن عمرو وعمرو بن جعشم واخلليل بن مرة .املزي ،مرجع سابق237/3 ،؛ وابن حجر ،مرجع
سابق ،التقريب ،ص.28
حممد بن محيد اليشكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
قال عبد الرزاق :عن معمر ،عن من ،مسع احلسن يقول« :ال يقتل األسارى إال يف احلرب ،هنيـب هبـم» مصـنف عبـدالرزاق،
كتاب اجلهاد ،باب قتل أهل الشرك صربا وفداء األسرى ،334/4 ،رقم احلديث .2222
سورة حممد ،اآلية.4 :
سورة األنفال ،اآلية .47 :عبد الرزاق ،مرجع سابق ،التفسري.332/2 ،
السيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور .52/2
مروي عن جماهد وعن ابن عباس ،السمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر املروزى التميمي (املتوىف482 :هـ)
تفسري القرآن ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ،ط( ،1الرياض :دار الوطن1418 ،هـ1227 -م) .158/4
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حدثنا شريح ،قال :حدثنا أبو سفيان ،عن معمر ،عن قتادة،

ﮋ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﮊ قال نسختها ﮋﮬﮭﮊ( )3وال جمادلة أشد من السيف(.)2
حدثنا حيىي بن بكري( ،)4عن سامل( )4عن سعيد( )5أو جماهد

ﮋ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝﮊ( .)7أهل احلرب ،فجادلوهم بالسيف(.)8

=

()1
()3
()2
()4
()4

()5
()7
()8

سورة العنكبوت ،اآلية.45 :
يف املخطوط "اقتلوا" سورة التوبة ،اآلية.4 :
ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،تفسري.2358/2 ،
حيىي بن أيب بكري ،سبقت ترمجته يف ص.13
سامل بن عجالن األفطس القرشي األموي موالهم أبو حممد اجلزري احلراين ،ثقة رمي باإلرجاء ،روى عن سعيد بن جبري
والزهري ونافع موىل ابن عمر ،وعنه اسرائيل بن يونس والليث بن سعد وشريك بن عبداهلل .تويف سنة (123هـ) املزي،
مرجع سابق25/24 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.337
ابن جبري ،سبقت ترمجته يف ص145
سورة العنكبوت ،اآلية.45 :
رواه علـي بـن اجلعـد بســنده مـن روايـة ســعيد بـن جبـري .ابــن اجلعـد ،علـي بـن اجلعــد بـن عبيـد أبــو احلسـن اجلـوهري البغــدادي،
مســند ابــن اجلعــد ،حتقيــق :عــامر أمحــد حيــدر ،ط( ،1بــريوت :مؤسســة نــادر 1413ه ـ1223-م)  ،233/1رقــم احلــديث
.3332
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الباب الثالث عشر

الناسخ واملنسوخ الذي أمجعت عليه األمة أنه ناسخ فمنسوخ ال خيتلفون يف ذلك وهو مثبت

الكتاب .ذلك ما نسخ بني حكمه( )1كقوله عز وجل:

ﯕﮊ ( )2ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ( )4و
ﮋﯣﯤﯥﯦﯧﮊ

()7

ﮋ ﮜ ﮝﮊ

ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﮊ

()4

()3

ﮋ ﯓﯔ
()5

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ
()8

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ

ﮋﮚﮛﮜ

ﮝ ﮊ( ،)2ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ( )13ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﮊ( )11وما أشبه ذلك نسخه اهلل بقوله:
ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭗ ﭘﭙﭚﭛﮊ(.)13
ومن ذلك قوله :ﮋﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮊ

()12

وقوله :ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

( )1يعين أنه نسخ وهو بني وظاهر حكمه.
( )3سورة األعراف ،اآلية.122 :
( )2يف املخطوط "اصفح" ،سورة احلجر ،اآلية.84 :
( )4سورة الزخرف ،اآلية.82 :
( )4سورة الطارق ،اآلية.17 :
( )5يف املخطوط "هزوا ولعبا" ،سورة األنعام ،اآلية.73 :
( )7سورة املؤمنون ،اآلية.44 :
( )8سورة اجلاثية ،اآلية.14 :
( )2يف املخطوط "وما" سورة النساء ،اآلية ، 83 :سورة الشورى ،اآلية.48 :
()13سورة األنعام ،اآلية ،137 :سورة الشورى ،اآلية ،5 :سورة الزمر ،اآلية.41 :
( )11سورة السجدة ،اآلية.23 :
( )13سورة احلج ،اآلية .22 :عن ابن عبـاس ،أنـه قـرأ:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊقـال« :وهـي أول آيـة نزلـت
يف القتال» قال النحاس :فكانت هذه ناسخة للمنع من القتال .النحاس ،مرجع سابق ،ص.473
( )12سورة املمتحنة ،اآلية .8 :اختلف العلماء يف هذه اآلية هل هي منسوخة أو هو خمصوصة أو هي حمكمـة فـاألول قـول قتـادة
والثاين جملاهد والثالث قول األكثرين ألن ظاهر اآلية يدل على العموم ،كما أن بـر املـؤمن مـن بينـه وبينـه نسـب أو قرابـة مـن
أهل احلرب غري منهـي عنـه وال حمـرم ،وقـد روى عبـداهلل بـن الـزبري ،عـن أبيـه ،قـال " :قـدمت قتيلـة ابنـة العـزى بـن أسـعد علـى
ابنتهــا أمســاء ابنــة أيب بكــر هبــدايا :مســن ومتــر وقــرظ ،فأبــت أن تقبلهــا ومل تــدخلها منزهلــا فســألت هلــا عائشــة عــن ذلــك فنزلــت
ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊوتفسري اآلية إذا جاء عن صـحايب مل يسـع
أحدا خمالفته وال سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول .اآلية النحاس ،مرجع سابق ،ص711
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ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ ( )1نسخ ذلك قوله تعاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮊ(.)3

وأما قوله ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﮊ ( )2فإن اهلل عز وجل نسخها ساعة من هنار لنبيه
 مث عاد حترميها كما كان ،فال حيل قتاهلا أبدا إال أن يبتدئ املشركون فيها بالقتال ،فيحل القتال للمسلمني
إذا بدأوهم لقوله :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﮊ (اآلية)( )4فنسخها اهلل لنبيه ساعة من هنار بقوله
ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ ( )4إىل قوله :ﮋﯤﯥ ﯦ ﯧ ﮊ إىل قوله

ﮋ

ﭘﭙﭚﭛﮊ ( )5يعين خزاعة من بين بكر ،حلفاء قريش ،فقاتلت( )7بنو بكر خزاعة ،وكان
بني أهل مكة وبني رسول اهلل  صلح( ،)8فأرسلت قريش من أهل مكة إىل بين بكر فطال وكان()2ذلك نكثا
لعهدهم ،فأذن لنبيه أن يأتيهم يف احلرم ،ويبدأوهم بالقتال ،فسار إليهم النيب فقاتلهم يف احلرم ،فلما فتح
لنبيه  مكة وفرغ من قتاهلم قال :ال قتال بني أحد( )13فنقول هذا :أحلها لرسول اهلل  وإمنا أحلها ساعة
من هنار ،مث عادت كما كانت ال حيل فيها قتال ،وال خيتلى خالها ،وال يعقر صيدها ،وال يعضد شجرها(.)11

( )1النساء ،اآلية.23 :
( )3يف املخطوط "اقتلوا" سورة التوبة ،اآلية  .4النحاس ،مرجع سابق ،ص.243
( )2سورة البقرة ،اآلية.121 :
( )4النحاس ،مرجع سابق ،ص113؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن.341 ،
( )4سورة التوبة ،اآلية .13
( )5سورة التوبة ،اآلية .12
( )7يف املخطوط "فقالت" والصوب املثبت.
( )8يف املخطوط" :صاحلا" والصوب املثبت.
( )2يف املخطوط "وما كان" وهو خطأ والصواب "وكان" والعبارة ملبسة  ،واملقصود :أن قريشا أرسلت من أهل مكة من يقاتل
مع بين بكر وأمدهتم بالسالح وكان هذا الفعل منهم نكثا لعهدهم مع رسول اهلل .
( )13السهيلي ،عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمحد السهيلي (املتوىف481 :هـ) الروض األنف يف شرح السرية النبوية ،ط( ،1بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1413 ،هـ) .43/7
( )11يف الصحيحني من رواية ابن عباس رضي اهلل عنهما ،عن النيب  قال( :حرم اهلل مكة فلم حتل ألحد قبلي ،وال ألحـد بعـدي ،أحلـت يل
ساعة من هنار ،ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها ،وال ينفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها إال ملعرف) واخلال :النبات الرطب الرقيق ،واخت َالءُه:
قطعه ،وعقر الصيد قتله ،وعضد الشجر قطعه .صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب اإلذخـر واحلشـيش يف األرض 23/3 ،رقـم احلـديث
1242؛ وص ــحيح مس ــلم ،كت ــاب احل ــج ،ب ــاب حتـ ـرمي مك ــة وص ــيدها وخاله ــا وش ــجرها ولقطته ــا إال منش ــد عل ــى ال ــدوام 288/3 ،رق ــم
احلديث1244؛ وابن األثري ،مرجع سابق ،مادة :خال  ،84/3مادة :عقر  ،371/2مادة :عضد .341/2
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وقد روي عن قتادة( )1أنه نسخ قوله :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ( )3بقوله

ﮋﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮊ( )2فليس كما قال؛ ما زال أصحاب حممد  والتابعون إىل عصرنا جممعون( )4أن
النيب  أخرب أنه قد عادت حرمتها.
حدثنا أبو إسحاق( )4عن عثمان بن عطاء( ،)5عن أبيه( )7عن ابن عباس قال :قال اهلل عز
وجل:

ﮋ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮊ( )8إىل قوله :ﮋ ﰇ ﰈ ﮊ ( )2قال :وقال:
إىل قوله

()11

ﮋﮮﮊ

ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

مث نسخ هؤالء اآليات فأنزل

ﮋﮢﮣﮤﮥ ﮊ (.)12

()13

ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ

()13

إىل قوله:

( )1السدوسي ،مرجع سابق ،ص22؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن.73/1 ،
( )3سورة البقرة ،اآلية.121 :
( )2يف املخطوط "اقتلوا" سورة التوبة ،اآلية .4
( )4هكذا يف املخطوط ،والصواب هو :جممعني.
( )4إبراهيم بن حممد الفزاري ،سبقت ترمجته يف ص.11
( )5عثمان بن عطاء بن أيب مسلم اخلرساين أبو مسعود املقدسي ،ضعيف ،روى عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب وزياد بن أيب
سودة وأبيه عطاء اخلرساين وغريهم ،وروى عنه إبراهيم بن بكر الشيباين وأبوإسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري وحجاج بن
حممد املصيصي وغريهم ،مات سنة (144هـ) .ابن عساكر ،مرجع سابق444/28 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب،
ص.284
( )7عطاء بن أيب مسلم اخلرساين ،صدوق يهم كثريا ويرسل ويدلس ،روى عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبري
وغريهم ،وعنه محاد بن سلمه وداود بن أيب هند .تويف سنة (124هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري143/5،؛ وابن حجر،
مرجع سابق ،التقريب ،ص.223
( )8النساء ،اآلية.23-82 :
( )2النساء ،اآلية.21 :
( )13سورة املمتحنة ،اآلية.8 :
( )11سورة املمتحنة ،اآلية.13 :
( )13سورة التوبة ،اآلية .1
( )12سورة التوبة ،اآلية .11
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وأنزل ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ إىل قوله

ﮋﯬﮊ

()1

()3

ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ

مث نسخ هذه بقوله :ﮋ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ(.)2

وأما قوله ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ()4؛ حدثنا شريح قال :حدثنا أبو معاوية( ،)4قال :حدثنا ابن

أيب ليلى( )5عن احلكم( )7عن مقسم( )8عن ابن عباس يف قوله
قال :العفو ،الفضل عن العيال .مث نسخ ذلك بالزكاة(.)13
وكذلك قوله تعاىل:
وقوله:

()2

ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ

()11

ﮋﭩﭪﭫﭬﭮﭯﭰﭱﭲﮊ
()13

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ

فأنزل اهلل

ﮋﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ( )12فنسخ اهلل حد البكرين من األذى واحلبس واجللد ،والثيبني مبا بني النيب

 عن اهلل عز وجل()14؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل قال:

()14

ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ

()1سورة التوبة ،اآلية  .25أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ127 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.243
( )3سورة األنفال ،اآلية .51
( )2سورة التوبة ،اآلية .32 :السدوسي ،مرجع سابق43 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص124؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق،
نواسخ القرآن ،ص443
( )4سورة البقرة ،اآلية.312 :
( )4يف املخطوط :معاوية ،والصواب املثبت وهو :وهو حممد بن خازم الضرير ،سبقت ترمجته يف ص.142
( )5سبقت ترمجته يف ص.144
( )7ابن عتيبة ،سبقت ترمجته يف ص.48
( )8مقسم بن جبرة ،أبو القاسم ،صدوق وكان يرسل ،روى عن ابن عباس وعائشة وعبداهلل بن عمرو وأم سلمة ومجاعة .وعنه
احلكم بن عتيبة وميمون بن مهران وآخرون .تويف سنة (131هـ) .البخاري ،مرجع سابق ،التاريخ الكبري22/8 ،؛ وابن
حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.444
( )2سورة البقرة ،اآلية.312 :
( )13النحاس ،مرجع سابق ،ص.182
()11سورة النساء ،اآلية .15
()13سورة النساء ،اآلية .14
()12سورة النور :اآلية.3 :
()84أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ123 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.238
( )14سورة النساء ،اآلية .14
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فأمرهم بانتظار السبيل ،فقال النيب " خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة
ورجم باحلجارة"(.)1
وقال عمر  :كنا نقرأ فيما أنزل اهلل "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة" فنسخ حد
البكرين باجللد ،ونسخ الثيبني مبا كان نزل يف القرآن من الرجم ،مث رفع رمسه من الكتاب وبقي
وجوبه(.)3
وقوله :ﮋ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮊ (.)2
حدثنا شريح ،قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال :قد تبني؛ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر(.)4
وأىب أكثر العلماء ،وقالوا :إمنا أراد ﮋﮐ ﮑﮒﮊ ما أدري ما أومر به أنا وأنتم.
وكذلك

ﮋ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ

()4

حدثنا شريح قال :حدثنا سفيان( )5عن معمر عن قتادة قال :نزلت على النيب 

ﮋﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﮊ( )7بني مكة واحلديبية(.)8
وقال بعضهم :إمنا عىن بذلك ما أدري أن حيدث من أمر أو حكم يف وفيكم؛
والعلماء على أهنا منسوخة.
ونسخ قوله:

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8
()2

ﮋﯣﯤﯥﯦﯨﯩﯪﯫﮊ

()2

وقوله:

ﮋﮦ ﮧ ﮨ

صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب حد الزىن ،1215/2 ،رقم احلديث .1523
صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب رجم الثيب يف الزنا ،1217/2 ،رقم احلديث.1521
يف املخطوط "ما أدري" سورة األحقاف :اآلية .2
مروي عن ابن عباس وقتادة واحلسن .الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن314/2 ،؛ والطربي ،مرجع سابق.22/33 ،
وردت يف ثالث مواضع أوهلا سورة األنعام ،اآلية.14 :
ابن عيينة ،سبقت ترمجته يف ص.47
سورة الفتح :اآلية .3
مروي عن قتادة عن أنس  .الطربي ،مرجع سابق.333/33 ،
يف املخطوط "ويسألونك" سورة البقرة ،اآلية.312 :
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ ( )1بقوله عز وجل:

ﮋ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﮊ إىل قوله ﮋ ﭳﭴﭵﮊ(.)3
وكذلك قوله

ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﮊ

()2

نسخ اهلل ذلك بقوله

ﮋﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﮊ ( )4فقسم اهلل هلن املرياث ،ونسخ الوصية هلن(.)4
وقال بعض العلماء( :)5نسخه اهلل بقول النيب :ال وصية لوارث( .)7ونسخ ما كان عليها

من العدة إىل احلول بقوله :ﮋﭖﭗ ﭘﭙﭚﮊ(.)8
وقال بعضهم :مل يوجب اهلل عز وجل العدة يف احلول ،إمنا كان أباح هلا الوصية إذا كانت من
الزوج أن تسكن إىل احلول فنسخها باملرياث(.)2
وكذلك قوله عز من قائل

()13

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ

فقام النيب  وأصحابه حوال

كامال حىت تورمت أقدامهم فنسخها اهلل جل ثناؤه بقوله :ﮋ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﮊ(.)11

( )1سورة النساء ،اآلية .42
( )3سورة املائدة :اآلية  .21النحاس ،مرجع سابق.147 ،
( )2سورة البقرة ،اآلية.343 :
( )4سورة النساء ،اآلية .13
( )4النحاس ،مرجع سابق ،ص.343
( )5هذا قول أبوحنيفة ومالك ورواية عن أمحد ،وعندهم جيوز أن ينسخ القرآن بالسنة .النحاس ،مرجع سابق ،ص88؛ وابن
اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن122 ،
( )7سنن ابن ماجه ،كتاب الوصايا ،باب ال وصية لوارث ،234/3 ،رقم احلديث 3712؛ وسنن أبوداود ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف
الوصية للوارث ،137/3 ،رقم احلديث 3873؛ وسنن الرتمذي ،أبواب الوصايا ،باب ال وصية ،422/4 ،رقم احلديث3133؛ وسنن
النسائي ،كتاب الوصايا ،باب إبطال الوصية لوارث 347/5 ،رقم احلديث2541؛ واأللباين ،مرجع سابق ،إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،ط( ،3بريوت :املكتب اإلسالمي 1434 ،هـ 1284 -م) .87/5
( )8سورة البقرة ،اآلية .324 :أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص132؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.322
( )2القرطيب ،مرجع سابق.337/2 ،
( )13سورة املزمل ،اآلية.3-1 :
( )11سورة املزمل ،اآلية .33 :السدوسي ،مرجع سابق ،ص 43؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص741؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق،
نواسخ القرآن ،ص.514
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وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﮊ( )1فنسخها بقوله:

ﮋ ﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷﮊ(.)3

وكذلك قوله :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ( )2نسخها اهلل فاختلفوا؛ فمنهم من قال
بآيات املواريث( ،)4ومنهم من قال بقول النيب  :ال وصية لوارث (.)4

وقال بعض من يتفقه :مل جتب قط فنسخ ،إمنا عىن اهلل جل ذكره بقوله
العبيد والكفار من اإلخوان()5الذين ال يرثون ،فالوصية هلم جائزة على حاهلا ،مل تنسخ ،ومل يقل هذا
القول أحد ممن مضى.
وقال بعض التابعني :نسخ منها كل من يرث ،وبقي منها القرابة الذين ال يرثون ،فالوصية هلم
واجبة إال أهنم جممعون أن الوصية ال جتوز إال لألقربني الذين ال يرثون ،وال جتوز ملن يرث(.)7
ﮋﯧﯨﮊ

وكذلك اخلمر نسخ قوله فيها :ﮋ ﯪ ﯫ ﮊ( )8ومل حيرمها ،ونسخ من قوله:

ﮋﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮊ( )2فنسخ ذلك بقوله :ﮋ ﭝﭞﭟﮊ(.)13

( )1سورة اجملادلة ،اآلية.13 :
( )3سورة اجملادلة ،اآلية .12 :أبوعبيد ،مرجـع سـابق ،الناسـخ واملنسـوخ ،ص  348؛ والنحـاس ،مرجـع سـابق ،ص 733؛ وابـن
اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.425
( )2سورة البقرة ،اآلية.183 :
( )4مروي عن عكرمة وابن عباس وجماهد واحلسن ،أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص.323
( )4سـبق خترجيـه يف ص .323السدوســي ،مرجـع ســابق24 ،؛ وأبوعبيـد ،مرجــع سـابق ،الناســخ واملنسـوخ ،ص323؛ والنحــاس،
مرجع سابق ،ص741؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.514
( )5قــال القــرطيب :قيــل :هــي حمكمــة ،ظاهرهــا العمــوم ومعناهــا اخلصــوص يف الوالــدين اللــذين ال يرثــان كالكــافرين والعبــدين ،ويف
القرابة غري الورثة .قاله الضحاك وطاوس واحلسن .القرطيب ،مرجع سابق ،اجلامع ألحكـام القـرآن 353/3؛ والطـربي ،مرجـع
سابق.284/2 ،
( )7أبوعبيد ،مرجع سابق ،ص321؛ والطربي ،مرجع سابق.288/2 ،
( )8سورة البقرة ،اآلية .312
( )2سورة النساء ،اآلية.42 :
( )13سـ ــورة املائـ ــدة ،اآليـ ــة .23 :السدوسـ ــي ،مرجـ ــع سـ ــابق ،ص24؛ وأبوعبيـ ــد ،مرجـ ــع سـ ــابق ،الناسـ ــخ واملنسـ ــوخ ،ص 348؛
والنحاس ،مرجع سابق ،ص145؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.373
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وكذلك قوله :ﮋ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮊ( )1نسخ اهلل هبا صالته إىل بيت املقدس(.)3

وكذلك قوله :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ إىل قوله :ﮋ ﮙ ﮚ ﮊ( )2فكتب
عليهم هبذه اآلية ،أال يفر واحد من عشرة وال قوم من عشرة أمثاهلم؛ ووعد النصر أن ينصر الواحد
على العشرة ،والقوم على عشرة أمثاهلم إن صربوا ،فجبنوا عن ذلك وضعفوا عنه؛ فنسخ اهلل عز وجل
ذلك ،وخفف عنهم ،ورفع عنهم من ضمانه لنصرهم على قدر ما خفف عليهم يف اآلية الناسخة يف
()4

اآلية من القتال ،فأنزل اهلل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ إىل قوله:
فوجب عليهم أال يفر الرجل من الرجلني ،وال القوم من مثليهم ،ووعدوا أن ينصر الواحد على
االثنني ،والقوم على مثليهم ،إذا صربوا(.)4
ﮋﯔ ﯕﮊ

ونسخ قوله :ﮋ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﮊ ( )5بقوله عز من قائل

ﮂﮃﮄﮊ إىل قوله :ﮋﮙ ﮊ (.)7
ونسخ قوله:

()8

ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﮊ

بقوله:

ﮋ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ

ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﮊ( )2فلم تزل األمة جممعة أن نكاح نساء أهل الكتاب حالل ،إال ابن عمر فإنه كرهه وكرهه

()1
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8
()2

وردت يف ثالث مواضع يف سورة البقرة ،أوهلا اآلية.144 :
السدوسي ،مرجع سابق23 ،؛ وأبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 12؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ
القرآن ،ص.333
سورة األنفال :اآلية.54 :
سورة األنفال :اآلية.55 :
أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص122؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص373؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ
القرآن،ص.443
سورة األنفال :اآلية.51 :
سورة التوبـة :اآليـة .32 :السدوسـي ،مرجـع سـابق43 ،؛ وأبوعبيـد ،مرجـع سـابق ،الناسـخ واملنسـوخ ،ص 124؛ والنحـاس،
مرجع سابق ،ص458؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.443
سورة البقرة :اآلية.331 :
سورة املائدة ،اآلية.4 :
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عمر وغريه بغري التحرمي ،خوفًا أن تكون الذمية ليست بعفيفة(.)1
وكذلك قوله تعاىل:

ﮋ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ( )3فنسخه بقوله:

()2

ﮋﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ

وبقوله :ﮋ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮊ(.)4

وكذلك قوله :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ( )4نسخه بقوله:

()5

ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ

وكذلك قوله  :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ فأجلهم أربعة أشهر يسيحون( )7يف األرض بقية عهدهم ،وآذهنم
باحلرب بعد انقضاء األربعة أشهر.
( )1قال النحاس :عن محاد ،قال :سألت سعيد بن جبري عن قول اهلل ،جل وعز ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ
قال« :هم أهل األوثان» قال أبو جعفر -النحاس :-وهذا أحد قويل الشافعي -رمحه اهلل -أن تكون اآلية عامة يراد هبا
اخلاص فتكون املشركات هاهنا أهل األوثان واجملوس فأما من قال إهنا ناسخة لليت يف املائدة وزعم أنه ال جيوز نكاح نساء
أهل الكتاب ،فقوله خارج عن قول اجلماعة الذين تقوم هبم احلجة؛ ألنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من
الصحابة والتابعني مجاعة منهم عثمان وطلحة ،وابن عباس ،وجابر ،وحذيفة ومن التابعني سعيد بن املسيب ،وسعيد بن
جبري ،واحلسن ،وجماهد ،وطاووس ،وعكرمة ،والشعيب ،والضحاك ،وفقهاء األمصار عليه .ينظر :أبوعبيد ،مرجع سابق،
الناسخ واملنسوخ ،ص 84؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.125
( )3سورة املائدة ،اآلية.3 :
( )2سورة التوبة :اآلية.38 :
( )4سورة التوبة :اآلية .17 :قال النحاس :قال قوم من العلماء إنه ال يقال ألهل الكتاب مشركون وإمنا املشرك من عبد وثنا مع
اهلل جل وعز فأشرك به ،وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول اهلل تعاىل  :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [سورة التوبة ،اآلية ]38:أنه يراد به أهل األوثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا
املسجد احلرام ،وهذا قول خارج عن قول اجلماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن يف كتاب اهلل جل وعز نصا
تسميه اليهود والنصارى باملشركني ،قال اهلل جل وعز:ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [سورة التوبة،
اآلية ]21:أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 182؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص125؛ وابن اجلوزي ،مرجع
سابق ،نواسخ القرآن ،ص.227
( )4سورة التوبة :اآلية.3 :
( )5سورة التوبة :اآلية.17 :
( )7يف املخطوط"يسيحوا" والصواب املثبت.
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وقال ابن عباس :وأجل الذين ليس هلم عهد مخسني ليلة؛ انسالخ األشهر احلرم يسيحون فيها

حيث شاءوا وقال عز وجل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ( )1قال :فأمرهم اهلل
إذا انسلخ األشهر احلرم أن يضع السيف فيمن عاهد إن مل يدخلوا يف اإلسالم ،ونقض ما مسى هلم
من العهد وامليثاق؛ أذهب الشرط األول ،مث قال عز وجل:

ﮋﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﮊ( )3يعين أهل مكة ﮋ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭦﭧﭨﭩﮊ (.)2
فأرسل النيب أبا بكر وعليا رضي اهلل عنهما؛ فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر
وهي األشهر احلرم وال عهد هلم قال :وهي احلرم ،من أجل أهنم أمنوا فيها حىت يسيحوها ،فأذن

للناس كلهم إن مل يؤمنوا ،فنسخ اهلل جل ذكره برباءة قوله
إىل قوله:

()4

ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ

ﮋﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ

ونسخت قوله:

ﮋﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ( )4فنسخ ذلك كله برباءة(.)5
وقال عز وجل:

()7

ﮋﭑﭒﭓﮊ

فأوجبت هذه اآلية على األمة اجلهاد .قال ابن

عباس :فنسخها قوله :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ( .)8قال ابن
عباس :فتنفر طائفة ،ومتكث طائفة مع النيب  ،واملاكثون يتفقهون يف الدين ،وينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم من الغزو مبا أنزل من قضاء اهلل وكتابه وحدوده( )2وروي عنه أيضا ،أن السرايا هي اليت
ترجع فيتعلمون من القاعدين مع النيب  .)13( 
( )1سورة التوبة :اآلية.4 :
( )3سورة التوبة :اآلية.7 :
( )2سورة التوبة :اآلية .7 :أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص124؛ والطربي ،مرجع سابق.28/14 ،
( )4سورة النساء ،اآلية.23 :
( )4سورة املمتحنة ،اآلية .8 :أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص124؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.243
( )5ابن كثري ،مرجع سابق113/4 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.135/4 ،
( )7سورة التوبة :اآلية.41 :
( )8سورة التوبة :اآلية.133 :
( )2أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 334؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.117
( )13الطربي ،مرجع سابق457/14 ،؛ وابن كثري ،مرجع سابق325/4 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور .232/4
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وأمر األنفال إذا مجعت الغنائم بغري مبادرة وال نفل بشرط ،قبل اخلروج ،ولكن الغنائم اليت

كانت لرسول اهلل  خاصة .قال ابن عباس :فذلك قوله تعاىل :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ( )1وكانت
()3

لرسول اهلل  ليس ألحد فيها شيء مث أنزل اهلل بعد
(اآلية) ،فقسم اهلل اخلمس الذي كان للنيب  خاصة ،ينفل منه على مخسة أمخاس ،وجعل األربعة
األمخاس الباقية ملن شهد الوقعة(.)2
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﯨ عـقدت  ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ( )4كان الرجل حيالف
الرجل يقول :ترثين وأرثك ،ويرضيان بذلك ويتعاقدان على ذلك ،قال ذلك ابن عباس(.)4
وقال ابن املسيب :نزلت يف األدعياء ،كانوا رجاال يتبنون رجاال يرثوهنم(.)5
وأمجعت األمة أن اهلل عز وجل نسخ مرياث احللفاء واألدعياء ،بقوله:

ﮋﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ( )7قال ابن عباس:
إال أن يصلوا أولياءهم الذين عاقدوهم وصية هلم(.)8
قال ابن املسيب :فجعل لألدعياء الوصية ،ونسخ مرياث األدعياء(.)2
وحدثنا شريح قال :حدثنا أبو سفيان ،عن معمر ،عن قتادة ،قال :مث نسخ ذلك باملرياث(.)13

( )1سورة األنفال :اآلية.1 :
( )3سورة األنفال :اآلية.41 :
( )2السدوســي ،مرجــع ســابق48 ،؛ وأبوعبيــد ،مرجــع ســابق ،الناســخ واملنســوخ ،ص317؛ والنحــاس ،مرجــع ســابق ،ص441؛
وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن ،ص.444
( )4س ــورة النس ــاء ،اآلي ــة .22 :هك ــذا ض ــبطت "عاق ــدت" يف املخط ــوط بق ـراءة اجلمه ــور خب ــالف الك ــوفيني – مح ــزة والكس ــائي
وعاصم وخلف فقرأوا "عقدت".
( )4السدوسي ،مرجع سابق43 ،؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص221؛ وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،نواسخ القرآن،ص.255
( )5أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص 337؛ واجلصاص ،مرجع سابق4/2،
( )7سورة األحزاب ،اآلية.5 :
( )8ابن كثري ،مرجع سابق.321/3 ،
( )2اجلصاص ،مرجع سابق.4/2،
( )13السدوسي ،مرجع سابق.43 ،
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وأنزل اهلل عز وجل:

()1

ﮑﮊ

ﮋ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮐ

فتحرج قوم من خمالطة اليتامى ،وشكوا ذلك إىل النيب  ،فقالوا :إنا خنلط طعامهم

بطعامنا؛ فأنزل اهلل :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ( )3فقالت العلماء :إن
اهلل عز وجل نسخ التشديد عليهم ،بالرخصة يف املخالطة على غري تعمد لظلم كما يصنع املسلمون
يف أسفارهم ،وقد يصيب بعضهم من الغذاء أكثر من بعض ،ورخص اهلل هلم يف ذلك على املخالطة
من غري تعمد لظلم شيء من ماله بعينه(.)2

( )1سورة النساء ،اآلية.13 :
( )3سورة البقرة ،اآلية .333 :انظر :الرازي ،مرجع سابق ،مفاتيح الغيب.75/4 .
( )2أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص328؛ والنحاس ،مرجع سابق ،ص.182
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الباب الرابع عشر
اختلفوا فيه :أمنسوخ هو؟ أم استثناء خصوص من عموم؟ بقوله:

ﮋ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ( )1فأمجعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة ،فقال بعضهم :نسخه ،وقال بعضهم :مل يرده ،إمنا
أراد من مل يتب.
مث اختلفوا يف الشهادة فقال بعضهم :مل يرد للتائب يف ترك قبول الشهادة ،وقال بعضهم :نسخ
الشهادة والفسق بالتوبة.
فقال مالك رمحه اهلل ومتبعوه :إذا تاب قبلت شهادته.
وقال أهل العراق :ال تقبل شهادته أبدا تاب أم مل يتب(.)3
وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ( )2فقال قوم :نزلت يف

املنافقني وعذر املؤمنني.

وقال ابن عباس( :)4نسختها ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ( )4إىل قوله تعاىل:

ﮋ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﮊ(.)5

وكذلك قوله :ﮋ ﮁﮂﮃﮄﮊ إىل قوله تعاىل  :ﮋ ﮰﮱﮊ(.)7

()1
()3

()2
()4
()4
()5
()7

سورة النور ،اآلية.4 :
قال القرطيب :تضمنت اآلية ثالثة أحكام يف القاذف :جلده ،ورد شهادته أبدا ،وفسقه .فاالستثناء غري عامل يف جلده
بإمجاع ،وعامل يف فسقه بإمجاع ،واختلف الناس يف عمله يف رد الشهادة ،فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي واحلسن
البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة :ال يعمل االستثناء يف رد شهادته ،وإمنا يزول فسقه عند اهلل تعاىل .وأما شهادة القاذف
فال تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه وال حبال من األحوال .وقال اجلمهور :االستثناء عامل يف رد الشهادة ،فإذا تاب
القاذف قبلت شهادته ،وإمنا كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل احلد وبعده ،وهو قول عامة
الفقهاء .القرطيب ،مرجع سابق178/13 ،؛ واجلصاص ،مرجع سابق.114/4 ،
سورة التوبة ،اآلية.44 :
القرطيب ،مرجع سابق.144/8 ،
سورة النور ،اآلية.53 :
سورة النور ،اآلية ، 53 :سنن أبوداود ،كتاب اجلهاد ،باب يف اإلذن يف القفول بعد النهي ،88/2 ،رقم احلديث .3771
سورة النور ،اآلية.51 :
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وروي عن ابن عباس أنه قال ملا نزلت ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﮊ( )1قالوا :ال حيل لنا

أن نأكل عند أحد .فأنزل اهلل جل ثناؤه  :ﮋﮁ ﮂﮃﮄﮊ(( )3اآلية) وقال جماهد حنو ذلك(.)2
وقال عبداهلل بن عبداهلل( :)4حترجوا بعد اإلذن ،وقال عكرمة( )4حنو ذلك.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم( )5قال حدثين عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة ،وابن املسيب( )7أنه كان
()8

رجال من أهل العلم حيدثون أمنا نزلت هذه اآلية  -لقول اهلل عز وجل:
(اآلية)  -كلها أن املسلمني كانوا يرغبون يف النفري مع رسول اهلل  ،فيعطون مفاتيحهم ضمناؤهم
ويقولون هلم :قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما يف بيوتنا ،فيقول الذين استودعوهم :واهلل ما حيل لنا يف
بيوهتم وإهنا ألمانة أؤمتنا ،حىت أنزل اهلل هذه اآلية ،فطابت أنفسهم مبا أحل اهلل هلم( ،)2ونسخت
ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ

قوله :ﮋﭬﭭﭮﭯ ﭰﮊ( )13وروي عن ابن عباس(.)11

( )1سورة النساء ،اآلية.32 :
( )3سورة النور ،اآلية .51 :الطربي ،مرجع سابق.312/12 ،
( )2الطربي ،مرجع سابق.333/12 ،
( )4هكذا يف املخطوط ولعله عبيداهلل بن عبداهلل كما يف الرواية بعده ،وقد سبقت ترمجته يف ص .124
( )4سبقت ترمجته يف ص  . 42وهو يرويه عن ابن عباس ،سنن البيهقي  ،كتاب الصداق ،باب نسخ الضيق يف األكل من مال
الغري إذا أذن له فيه ،448/7 ،رقم احلديث .14533
( )5يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري أبو يوسف املدين ،ثقة فاضل ،روى عن أبيه
وشريك والليث بن سعد وشعبة ،وعنه أمحد بن حنبل وزهري بن حرب وإسحاق بن راهويه وغريهم .تويف سنة (338هـ)
الذهيب ،مرجع سابق ،السري421/2 ،؛ وابن حجر ،مرجع سابق ،التقريب ،ص.537
( )7سبقت ترمجته يف ص.182
( )8سورة النور ،اآلية.51 :
( )2يف السند انقطاع بني يعقوب بن إبراهيم وعبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة وقد وجدته موصوال من رواية أيب داود يف املراسيل
قال :حدثنا حجاج بن أيب يعقوب ،حدثنا يعقوب يعين ابن إبراهيم ،حدثين أيب ،عن صاحل ،عن ابن شهاب ،عن عبيد اهلل
بن عبداهلل بن عتبة ،وابن املسيب ،أنه كان رجال من أهل العلم حيدثون  .احلديث ورواه عبدالرزاق والطربي وعزاه السيوطي
أيضا له من رواية عبد بن محيد .الصنعاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن445/3 ،؛ وأبوداود ،مرجع سابق ،املراسيل ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1438 ،هـ) ص232؛ والطربي ،مرجع سابق ،333/12 ،والقرطيب،
مرجع سابق321/13 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.334/5 ،
( )13سورة النساء ،اآلية.32 :
()88سنن البيهقي ،كتاب الصداق ،باب نسخ الضيق يف األكل من مال الغري إذا أذن له فيه ،448/7 ،رقم احلديث .14533
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وذهب قوم أن اهلل جل ذكره أحل هلم طعام من ذكر يف اآلية بغري إذهنم ،وقالوا :لو كان من
()1
بعد إذنه ما كان هلؤالء معىن خصوص إذا كان حيل الطعام لكل اخللق عن إذنه؛ قاله قتادة
واحلسن(.)3
حدثنا يونس بن حممد( )2عن شيبان ،عن قتادة يف قوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ( ،)4قال :أحل هلم
 -غري مواريثه  -أن يأكلوا من طعامهم(.)4

ورأى احلسن من كان يرث بغري إذنه فقيل له .فقال :يا لكع ،اقرأ ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ (.)5
والصديق من اسرتاح إليه القلب.
وقال قوم :مل يرد اهلل أن حيل هلم أن يأكلوا بإذن وال بغريه ،ولكن األعرج واألعمى واملريض ،ال
ميكنهم أن يسألوا من الطعام مسألة الصحيح ،فتحرج املسلمون ملا نزلت هذه
ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( .)7كما توعد يف أكل مال اليتيم فقال:

اآلية :ﮋ ﭬ ﭭ

ﮋﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ( )8فسألوا النيب  فأنزل اهلل :ﮋ ﭞ ﭟﭠ ﮊ(( )2اآلية) .وقال :لغة العرب يف ذلك
جائزة ،يريد املفعول به فيسمي الفاعل ،وأراد جل ذكره اإلذن يف خمالطتهم يف املواكلة فسمى األعرج
واألعمى واملريض وهو يريد من خيالطهم ،فرخص هلم كما رخص للناس يف أسفارهم ،إذا سافروا
وبعضهم يصيب من الطعام أكثر من بعض(.)13

( )1ابن أيب حامت ،مرجع سابق ،التفسري.3544/8 ،
( )3البغوي ،مرجع سابق.54/5 ،
( )2يف املخطوط :يونس بن بشر وهو خطأ وصوابه يونس بن حممد وقد سبقت ترمجته يف ص12
( )4سورة النور ،اآلية.51 :
( )4مل أجده هبذا اللفظ عن قتادة ،ومبعناه عند الطربي والسيوطي .الطربي ،مرجع سابق332/12 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق،
الدر املنثور .334/5 ،
( )5مل أجده .وقد نسب هذا القول البغوى والثعليب للحسن .البغوي ،مرجع سابق54/5 ،؛ والثعليب ،مرجع سابق.112/7 ،
( )7سورة النساء ،اآلية.32 :
( )8سورة النساء ،اآلية.13 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.333 :
( )13الطربي ،مرجع سابق.312/12 ،
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وكذلك قوله عز من قائل :ﮋ ﮧ ﮨﮩﮪﮊ( )1نسخت قوله ﮋ ﭧﭨﭩﭪﮊ (.)3
حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة:

ﮋﮧﮨﮩﮪﮊ

ﭩﭪﮊ(. )2

 ،نسخت قوله

ﮋﭧﭨ

وقال ابن عباس :مل تنسخها ولكن ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ أن جياهدوا يف اهلل حق جهاده ،وال تأخذكم
يف اهلل لومة الئم ،مث أمروا أن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبنائهم(.)4
وقال ابن مسعود :ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ أن يذكر فال ينسى ،وأن يطاع فال يعصى ،وأن يشكر فال
يكفر(.)4
وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (( )5اآلية) .وروي عن ابن

عباس أن اهلل تبارك وتعاىل أنزل بعد ذلك :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮊ( )7فحرم
املغفرة على من تاب عند املوت وهو كافر ،وأرجأ التوبة ألهل التوحيد إىل مشيئته فلم يوئسهم من
املغفرة(.)8
وقال بعضهم :حرم التوبة على الكافر واملوحد املصر عند املوت أن يقبلها منهم ،مث نسخ من
ذلك توبة املوحد فأطلقها له بقوله :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮊ(.)2
وقال آخرون :مل تنسخ ،ومل يرد اهلل عز وجل هبا إال وقت الغرغرة ،وهو وقت معاينة الرسل؛ فال

( )1سورة التغابن ،اآلية.15 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية.133 :
( )2قتادة ،الناسخ واملنسوخ ،ص28؛ والطربي ،مرجع سابق.58/7 ،
( )4أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص353؛ والطربي ،مرجع سابق.58/7 ،
( )4الطربي ،مرجع سابق.54/7 ،
( )5سورة النساء ،اآلية.18 :
( )7سورة النساء ،اآلية.48 :
( )8أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص353؛ والطربي ،مرجع سابق131/8 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور
.451/3،
( )2روي عن ابن عباس يف قول اهلل عز وجل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ قال« :هم أهل
الشرك»  .أبوعبيد ،مرجع سابق ،الناسخ واملنسوخ ،ص353

[]200

توبة مقبولة بإجياب املغفرة؛ ألنه قد عاين وآمن الكافر وتاب املوحد املصر ضرورة ملا عاين من أعالم
اآلخرة ،فارتفعت احملنة ،وزالت البلوى واالختبار.
والتوبة مبسوطة لضمان املغفرة لكل مذنب كافر أو مؤمن ما مل يغرغر ،وقد روي عن النيب 
قال( :التوبة مقبولة ما مل يغرغر)( ،)1وروي :إن تاب قبل موته بفواق ناقة( .)3يعين ما بني احللبتني،
وروي عن إبراهيم( :)2ما مل يؤخذ بكظمه( .)4فالتوبة مقبولة ما مل يغرغر ،فإذا غرغر مل يغفر للكافر
ذنوبه إذا تاب يف ذلك الوقت ،ومل تقبل التوبة من املوحد لضمان املغفرة ،وكان كمن مات من
املوحدين ومل يتب ،فأرجاه اهلل للمغفرة إن شاء اهلل رمحه بفضله ،أو يعذبه مبا استحق ،ووجب له
بعدله .وكذلك قوله :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ( )4فقال بعضهم :نسخ ذلك يف آخر الزمان ،إذا طلعت
الشمس من مغرهبا فقال :ﮋﭥ ﭦﭧ ﭨﮊ(( )5اآلية).
وقال بعضهم :إمنا أراد الكافرين ال املؤمنني.

( )1روى الرتمذي عن ابن عمر ،عن النيب  قال( :إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر) .سنن الرتمذي ،أبواب الدعوات ،باب،
 447/4رقم احلديث  ، 2427سنن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،باب ذكر التوبة 1433/3 ،رقم احلديث  4342؛ وحسنه
األلباين ،مرجع سابق ،الصحيح اجلامع.285/1 ،
( )3البيهقي ،مرجع سابق ،شعب اإلميان ،272/4 ،رقم احلديث  .5554وفواق الناقة ،وهو رجوع اللنب يف ضرعها بعد
احللب .تقول :ما أقام عنده إال فواق ناقة وهو ما بني احللبتني من الوقت .ابن فارس ،مرجع سابق ،مقاييس، 453/4 ،
مادة فوق.
( )3هو إبراهيم النخعي ،سبقت ترمجته يف ص" .43الكظم :خمرج النفس عند احللق .يريد :عند خروج نفسه ،وانقطاع نفسه.
ابن فارس ،مرجع سابق ،مقاييس ،785/1 ،مادة كظم.
( )4الطربي ،مرجع سابق133/8 ،؛ والسيوطي ،مرجع سابق ،الدر املنثور.51/2 ،
( )4سورة طه :اآلية.83 :
( )5سورة األنعام :اآلية.148 :
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الباب الخامس عشر

ومما اختلفوا أنه منسوخ ،وال جيوز عند أهل النظر أن يكون الكتاب والسنة منسوخا ،من ذلك،

قوله عز وجل :ﮋﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ(.)1

()3

شريح عن الكليب أنه قال :نسختها:
وهذا ال حيل ألحد أن يظنه دون أن يقطع به؛ أن اهلل جل ذكره إمنا عىن يف اآلية األوىل عذاب
املالئكة ،وعيسى ،وغريه من أوليائه فأخرب عباده أن يعذهبم ،مث نسخ ذلك ،من ذلك خصلتان:
ﮋﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﮊ

إحداهما :أن اهلل جل ذكره مل يرد عذاب أوليائه قط وبذلك ال له أن يعذهبم وما زال يريد أن ال

يعذهبم.

والثانية :أنه كان تقدم من اهلل عز وجل يف املسيح ،واملالئكة ،ويف عيسى ،أخبار أهنم من أهل

اجلنة قبل نزول هذه اآلية ،وال جائز أن يكذب اهلل عز وجل خربه األول ،وإمنا حاج النيب  ابن
الزبعري( ،)2ملا علم أن النيب  قد أنزل عليه قبل ذلك يف املالئكة واملسيح وعزيرا أهنم أولياؤه ،فأراد
أن يكذب النيب .)4(
ومل يتقدم من اهلل جل ذكره يف املسيح واملالئكة أخبار يف أوليائه ،ما كان اهلل ليخرب بعذاهبم ،مث
نسخه بقوله :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ( .)4فمن زعم أن اهلل جل ذكره نسخ خربه فقد
وصف اهلل سبحانه بالكذب.
وقوله يف املالئكة ،قول اهلل جل وعز :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﮊ( )5مث نسخها:

()1
()3
()2
()4
()4
()5

ﮋﯤﯥ

سورة األنبياء :اآلية.82 :
سورة األنبياء :اآلية.131 :
شديدا على
عبداهلل بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي ،كان من أشعر قريش ،وكان
ً
املسلمني ،مث أسلم يف الفتح ،وأمنه النيب  .ابن حجر ،مرجع سابق ،اإلصابة.75/4 ،
الطربي ،مرجع سابق.422/18 ،
سورة األنبياء :اآلية.131 :
سورة الشورى ،اآلية.4 :
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()1

ﯦﯧﯨﮊ

فزعم أن املالئكة استغفرت أوال للمشركني ،وهذا كذب؛ ألن اهلل جل وعز

يقول :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ( ،)3ومل يكن املالئكة يشفعون ملن قد علمت أن اهلل ال يغفر له
أبدا.
وقوله عزوجل :ﮋ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﮊ(( )2اآلية) .و ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ( )4نسختها

ﯴﯵﯶﯷﯸﮊ

()4

ﮋ

(اآلية) .قد أجد اهلل عز وجل استثىن هلم املودة أجرا ،وأعوذ باهلل أن

يكون اهلل جل ذكره أراد أن املودة يف القرىب أجراً( )5له على دعائه إليه ،ولكن

قوله ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﮊ ( )7منقطع مث استأنف ،هذا تسميه استثناء اخللف وإمنا هو استئناف.
ومن ذهب إىل مودة القرابة فأراد أن يذكرهم حق الرحم فال يؤذى ،ومن ذهب بأن يوادوا اهلل بطاعته!!

ومما كلم اهلل جل ذكره به عباده مقدم ومؤخر( )8ألن العرب قد كانت تفعل ذلك في تراجعها
بينها ،ومخاطبتها قبل أن ينزل الكتاب على نبيه .

فمن ذلك قوله عز وجل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ ( )9فبدأ بالعذاب قبل النذر ،والنذر كان قبل
العذاب؛ ألن اهلل جل امسه يقول:
()1
()3
()2
()4

()01

ﮋ ﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﮊ

سورة غافر ،اآلية.7 :
سورة األنبياء :اآلية.38 :
سورة األنعام ،اآلية.23 :
سورة سبأ ،اآلية.47 :

( )4سورة الشورى ،اآلية 32 :مل يذكر احملاسيب -رمحه اهلل -موضع الشاهد وهو قولهﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﮊ.
( )5هكذا يف املخطوط وصوابه "أجر".
( )7سورة الشورى ،اآلية.32 :
( )8التقدمي والتأخري هو :جعل اللفظ يف رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها؛ لعارض اختصاص ،أو أمهية أو ضرورة أو لسبب
خفي ،مثل:ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [سورة الفاحتة ،اآلية ]4:قدم ضمري املعبود لالختصاص .الصرصري ،سليمان بن
عبدالقوي بن عبدالكرمي البغدادي (املتوىف715 :هـ) ،اإلكسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبدالقادر حسني ،ط( ،1القاهرة:
مكتبة اآلداب )1277 ،ص 182؛ والسبت ،مرجع سابق.278/3 ،
( )2سورة القمر ،اآليات.23 ،31 ،18 ،15 :
( )13سورة الشعراء ،اآلية.332-338 :

[]203

وقال يف عقاب األمم :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ( )1فأخرب أهنم أنذروا فلما كذبوا كان آخر

أمرهم العذاب .وقال تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ ( )3خيرب أن العذاب صبحهم مبا نقمهم إذ أنذروا
فلم يؤمنوا ،وإن كان قد قدم يف التنزيل العذاب قبل النذر ،فإنه بدأ فأخرب أنه أنذرهم قبل أن
يعذهبم ،مث قال يف عقب ذلك :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ( )2فقال :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ(،)4
()4

ﯭ ﮊ ،ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ

ﯞ ﮊ( )5وقال:

وقال:

ﮋﯬ

ﮋ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

()7

ﮋﮙﮚﮛﮜﮊ

وقال عز وجل :ﮋ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﮊ(.)8

ومن ذلك قوله تعاىل :ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ( )2فبدأ يف التنزيل بالوصية قبل الدين ،وقضى
النيب  بالدين قبل الوصية .واألمة جممعة أال وصية إال فيما فضل من بعد قضاء الدين(.)13
وكذلك روي عن علي بن أيب طالب  أنه قال :إنكم تقرأون
وإن النيب  قضى بالدين قبل الوصية( ،)11ولوال سنة رسول اهلل ،لكان على العباد أن يبدأوا مبا
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

بدأ اهلل به؛ الوصية قبل الدين ،كما قال :ﮋﮘﮙﮊ(.)13

( )1سورة يونس ،اآلية.72 :
( )3سورة الصافات ،اآلية.177 :
( )2سورة القمر ،اآليات.23 ،31 ،18 ،15 :
( )4سورة القمر ،اآلية.22 :
( )4سورة الشعراء ،اآلية.153 :
( )5سورة القمر ،اآلية.43-41 :
( )7سورة القمر ،اآليات.23 ،31 ،18 ،15 :
( )8سورة اإلسراء ،اآلية.14 :
( )2سورة النساء ،اآلية.13 ،11 :
( )13القرطيب ،مرجع سابق.72/4 ،
( )11سنن الرتمذي ،أبـواب الوصـايا ،بـاب مـا جـاء يبـدأ بالـدين قبـل الوصـية ،424/4 ،رقـم احلـديث 3133؛ وسـنن ابـن ماجـة،
كتاب الوصايا ،باب الدين قبل الوصية 235/3 ،رقم احلديث.3714
( )13سورة احلج ،اآلية.77 :

[]204

وقال عز وجل :ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ ( )1فقال النيب  :نبدأ مبا بدأ اهلل به .مث قام على الصفا(.)3

وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ( )2فقرئ يف ظاهر التنزيل
أن اهلل حسبه واملؤمنني ،وإمنا حسبك اهلل ،وحسب من اتبعك من املؤمنني اهلل(.)4
وكذلك ﮋﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﮊ( )4معىن يرضوا رسوله(.)5

وكذلك ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ( )7ومل يبني ما
أراد بقوله ﮋ ﭴ ﭵ ﮊ ،وال أبان ما أجيب به ،وإمنا هو يف ظاهر التالوة :وقال اإلنسان ٍ
يومئذ ماهلا
حتدث أخبارها ،قيل له :إن ربك أوحى هلا ،وهو كقول القائل :قال فالن مالك ٍ
يومئذ؟ وإمنا يريد

قال ٍ
يومئذ فالن مالك؟ وهو تقدمي وتأخري ويف بعضه إضمار وهو قبل ﮋ ﭻﭼﭽﭾﮊ (. )8
وقوله  :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ(.)2

ومن ذلك قوله  :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ( )13إال قليال مقدم ومؤخر

( )1سورة البقرة ،اآلية.148 :
( )2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب  ،885/3 ، رقم احلديث .1318
( )2سورة األنفال ،اآلية.54 :
( )4مثت وجه آخر يف التفسري يبقي الرتتيب على ما هو عليه وهو أوجه من التقدمي والتأخري ،قال ابن عاشور :ويف عطف
املؤمنني على اسم اجلاللة هنا :تنويه بشأن كفاية اهلل النيب  هبم ،إال أن الكفاية خمتلفة وهذا من عموم املشرتك ال من
إطالق املشرتك على معنيني ،فهو كقوله :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ سورة األحزاب ،اآلية .45:ابن عاشور،
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 1222 :هـ) ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد
من تفسري الكتاب اجمليد "التحرير والتنوير"( ،تونس :دار سحنون) .54/13
( )4سورة التوبة ،اآلية.53 :
( )5قال ابن عاشور :إمنا أفرد الضمري يف قوله :أن يرضوه مع أن املعاد اثنان ألنه أريد عود الضمري إىل أول االمسني ،واعتبار
العطف من عطف اجلمل بتقدير :واهلل أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ،فيكون الكالم مجلتني ثانيتهما كاالحرتاس وحذف
اخلرب إجياز .ابن عاشور ،مرجع سابق.344/13 ،
( )7سورة الزلزلة ،اآلية.2-1 :
( )8سورة الزلزلة ،اآلية.4 :
( )2سورة املائدة ،اآلية.41 :
( )13سورة النساء ،اآلية.82 :
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ومل يرد أنه استثىن القليل :أهنم امتنعوا من اتباع الشيطان بغري فضله ورمحته؛ ألن العباد كلهم لوال
فضل اهلل عليهم ورمحته التبعوا الشيطان ،وإمنا معناه

ﮋﮨ ﮩ ﮊ ( )1إىل قوله

ﮋ ﮜﮝﮞﮟﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﮊ

وكذلك قوله:

ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

(.)3

ﮋ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ( .)2فهذا مقدم
ومؤخر ،وإمنا معناه ولئن أصابتكم مصيبة؛ ليقولن قد أنعم اهلل علي إذ مل أكن معهم شهيدا؛ كأن مل تكن بينكم
وبينه مودة حني قالوا هذا القول ،ولئن أصابكم فضل من اهلل ليقولن :يا ليتين كنت معهم فأفوز فو از عظيما(.)4

( )1قول املؤلف هذا قال به أيضا الطربي وقد ذكر السمني احلليب عشرة أو جه يفاالستثناء يف قولهﮋ ﮨ ﮩ ﮊ منها ما
ذكره املؤلف مع بعده لبعد الفاصل والتكلف فيه ظاهر ،واألقرب من الوجوه:
 أنه مستثىن من فاعل «اتبعتم» أي :التبعتم الشيطان إال قليالً منكم ،فإنه مل يتبع الشيطان. أنه مستثىن من املصدر الدال عليه الفعل ،والتقدير :التبعتم الشيطان إال اتباعاً قليالً. أنه مستثىن من املتبع فيه ،والتقدير :التبعتم الشيطان كلكم إال قليالً من األمور كنتم ال تتبعون الشيطان فيها. أن املراد بالقلة العدم ،يريد :التبعتم الشيطان كلكم وعدم ختلف ٍأحد منكم.
 أن املخاطب بقولهﮋ ﮦﮊمجيع الناس على العموم ،واملراد بالقليل أمة حممد  خاصة.الطربي ،مرجع سابق477/8 ،؛ والسمني ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم احلليب (املتوىف745 :هـ) ،الدر املصون يف علوم
الكتاب املكنون حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دمشق :دار القلم) 43/4
( )3سورة النساء ،اآلية.84-82 :
( )2سورة النساء ،اآلية.72-73 :
( )4ذكره الزجاج يف معاين القرآن واعرتض عليه الراغب فقال  :ويف قوله:ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﮊ أقوال:
 األول :أن يكون حكاية عنهم ،أي ليقولن ملن يثبطكم :كأن مل تكن بينكم وبني حممد مودة ،حيث مل يستعينوا بكم.شهيدا ،كأن مل تكن بينكم وبينهم مودة،
 الثاين :أن ذلك اعرتاض متعلق باجلملة األوىل ،وتقديره يقولون :قد أنعم اهلل على إذ مل أكن معهم ًفوز عظيما
فأخر ذلك ،وذلك مستقبح يف العربية ،فإنه ال يفصل بني بعض اجلملة اليت دخل يف إثباهتا ،وتقديره :يقول :يا ليتينكنت معهم فأفوز ا
كأن مل تكن .الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (املتوىف211 :هـ) ،معاين القرآن وإعرابه ،ط ( ،1بريوت :عامل الكتب،
 1438هـ  1288 -م) 75/3؛ والراغب ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (املتوىف433 :هـ) ،تفسري الراغب األصفهاين (اجلزء ،3
 )2حتقيق :عادل بن علي الشدي ،ط(1الرياض :دار الوطن 1434هـ  3332 -م)  ،1233/3السمني ،مرجع سابق43/4،
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وكذلك قوله :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ ( )1قال :هو أعلم باهلل عز وجل من أن
يبدأ باسم سليمان قبل اسم اهلل عز وجل ،وإمنا معناه :قالت :الكتاب جاءين من سليمان وإنه بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،فأخربت ممن الكتاب ،وأن أول صدر الكتاب بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بدأ باسم
اهلل عز وجل قبل امساءهم ،وقد كان النيب  أوال يكتب :بامسك اللهم ،فلما نزلت

ﮋ ﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ فكتب النيب  بعد ذلك فبدأ باسم اهلل  ،فدل بذلك أنه اتبع ما
أخرب عن سليمان ،فهذا دليل قوله ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ وإنه مقدم ومؤخر؛ ألن اهلل عز وجل يقول لنبيه

 :ﮋﯱﯲﮊ(.)3

ومل تزل كتب األئمة العدول وعلماء األمة إىل عصرنا هذا تبدأ باسم اهلل أول كتبهم.

وكذلك قوله عز وجل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ( )2مقدم ومؤخر ،وإمنا معناه :هلم غرف

مبنية من فوقها غرف ،وكذلك فسره أهل التفسري.

()4
ومؤخرا ،إمنا هو:
ا
مقدم
وكذلك قوله  :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ
ً
ً

ﮋ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ ؛ ألن األركام ال تؤلف باالستواء إمنا جيعل
بعضه فوق بعض مث يبسطه مؤلفا.
وكذلك قوله عز وجل:

ﮋ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈ ﮊ (( )4اآلية).

()5
سجدا ،ورفع أبويه على العرش،
وكذلك :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮊ إمنا معناه وخروا له ً
إمنا العرش هو سرير يوسف  ،فلم يرفعهم على السرير مث سجدوا له ،إمنا سجدوا له حتية وإكراما ال

( )1سورة النمل ،اآلية.23 :
( )3سورة األنعام ،اآلية.23 :
( )2سورة الزمر ،اآلية.33 :
( )4سورة النور ،اآلية.42 :
( )4ســورة املائــدة ،اآليــة .53 :مجلــةﮋ ﮇ ﮈ ﮊ معطوفــة علــى الصــلة يف قولــه مــن لعنــه اهلل ،أي ومــن عبــدوا الطــاغوت.
فهي من املؤخر .ابن عاشور ،مرجع سابق.345/5 ،
( )5سورة يوسف ،اآلية.133 :
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عبادة له ،مث رفعهما على سريره بعدما سجدوا له ،وأجلسهم معه على فراشه؛ كذلك فسره املفسرون.
وكذلك قوله تعاىل:

ﮋ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﮊ(( )1اآلية) .إمنا معناه :ولقد آتيناك سبعا من املثاين ،والقرآن العظيم ،كما أنزلنا على
املقتسمني الذين جعلوا القرآن عضني ،فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعلمون ،ال متدن عينيك
اجا منهم ،وال حتزن عليهم ،وأخفض جناحك للمؤمنني ،وقل إين أنا النذير املبني،
إىل ما متعنا به أزو ً
فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني(.)3
وكذلك قوله سبحانه :ﮋ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﮊ(.)2

إمنا معناه :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ

ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ ﮋﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﮊ (( )4اآلية).

وكذلك قوله :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ( )4إمنا معناه سيؤتينا اهلل من فضله ،ويؤتينا رسوله
من فضله فالفضل هلل وحده.
وكقوله :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ( )5إمنا معناه :أن يغسلوا وجوههم قبل أن يقوموا
إىل الصالة مث يقوموا إليها .فقال بعضهم( :)7يعين إذا قمتم من النوم.
وقال عز وجل :ﮋﰁﰂﰃﰄﮊ( )8وقفوهم إهنم مسئولون مث اهدوهم إىل صراط اجلحيم(.)2

( )1سورة احلجر ،اآلية.88-87 :
( )3الزخمشري ،حممود بن عمرو بن أمحد ،جار اهلل (املتوىف428 :هـ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط( ،2بريوت :دار
الكتاب العريب1437 ،هـ).482/3
السمني ،مرجع سابق172/7 ،
( )2سورة إبراهيم ،اآلية.42 ،48 :
( )4سورة إبراهيم ،اآلية .43 ،48 :السمني ،مرجع سابق.122/7 ،
( )4سورة التوبة ،اآلية.42 :
( )5سورة املائدة ،اآلية.5 :
( )7مروي عن زيد بن أسلم ،الطربي ،مرجع سابق.13/13 ،
( )8سورة الصافات ،اآلية.32 :
( )9يعين أن قولهﮋ ﰆ ﰈ ﰉ ﮊمؤخر ،وهو قبل قوله ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ.
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وكذلك :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ( ،)1مقدم ومؤخر إمنا هو فاستعذ باهلل
واقرأ القرآن ،فكان معناه :فإذا استعذت باهلل فاقرأ القرآن ،واملعىن من اهلل جل ثناؤه إذا أردت أن تقرأ
فاستعذ قبل أن تقرأ فقدم القراءة قبل االستعاذة.
وقوله :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ( )3مقدم ومؤخر وإمنا هو يف املعىن :ولو متلكون أنتم
خزائن رمحة ريب.
وقوله :ﮋ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﮊ( )2مقدم نأت منها خبري.

وقوله :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ( )4معناه :اذهب أنت فقاتل ،ويعينك ربك ومل يعنوا أن
يذهب اهلل فيقاتل ،ولو كان ذلك معناه كفروا.
وقوله :ﮋ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﮊ( )4معناه بغري فساد.
وقوله:

()5

ﮋﯽﯾﯿﰀﮊ

معناه :وفريقا يقتلون فريقا .كال الكلمتني مقدمة

مؤخرة .ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﮊ ( )7معناه :يعدلون برهبم.
ﮋﭪﭫﭬﮊ ( )8مؤخرة :وعنده أجل مسمى.

وقوله تعاىل :ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ( )2وإمنا معناه :وعظهم يف أنفسهم وقل هلم قوال بليغا.

وقوله :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ( )13معناه :خلق العجل من اإلنسان( ،)11وهي العجلة؛ ألن آدم

( )1سورة النحل ،اآلية.28 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية .133
( )2سورة البقرة ،اآلية.135 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.34 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.23 :
( )5سورة املائدة ،اآلية.73 :
( )7سورة األنعام ،اآلية.1 :
( )8سورة األنعام ،اآلية.3 :
( )2سورة النساء ،اآلية.52 :
( )13سورة األنبياء ،اآلية.27 :
( )11السمني ،مرجع سابق.145/8 ،
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 أراد أن يقوم قبل أن تصري الروح إىل رجليه( ،)1فقال اهلل جل ثناؤه ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ()3؛
ألن العجل فعل اإلنسان بعدما خلق ،وكذلك قوله ﮋ ﮀﮁ ﮂﮊ (.)2

وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﯔﯕﯖﯗﯘﮊ( )4إمنا هو أن العصبة لتنوء مبفاحته(.)4
وقوله :ﮋ ﮜﮝﮞﮟﮊ( )5مقدم ومؤخر :ما كان لنا ينبغي.

وقوله :ﮋ ﯓﯔﮊ( )7مقدم ومؤخر :سود غرابيب؛ ألنه يقال أسود غربيب.

( )1عــن س ــعيد يف قول ــهﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ قــال :مل ــا نف ــخ فيــه ال ــروح يف ركبتي ــه ذهــب لي ــنهض ،فق ــال اهلل:ﮋﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﮊروي عن سعيد بن جبري وجماهد بنحوه وغريمها .الطربي ،مرجع سابق.441/18 ،
( )3سورة األنبياء ،اآلية.27 :
( )2سورة اإلسراء ،اآلية .11 :يف املخطوط "وخلق اإلنسان".
( )4سورة القصص ،اآلية.75 :
( )5السمني ،مرجع سابق.522/8 ،
()5سورة الفرقان ،اآلية.18 :
()7سورة فاطر ،اآلية.37 :
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باب اإلضمار

()0

قال :أبو عبد اهلل :ومن كالم اهلل عز وجل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ(،)3
وإمنا هو حب العجل .وكذلك قوله:

()2

ﮋﯝﯞﯟﯠﯡﮊ

إمنا هو :فيقول هلم:

أكفرمت بعد إميانكم .وقوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ( :)4أهل القرية ،واسأل العري :أهل العري
ﮊ( .)4وقوله :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﮊ( )5معناه :فما الذي أصربهم على النار .وقوله:
()7

ﯚﯛﯜﯝﮊ

ﮋﭱﭲﭳ

ﮋ ﯘﯙ

معناه :ونقول ذوقوا عذاب احلريق .وكذلك قوله:

ﮋ ﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﮊ( )8معناه :يقولون ربنا أبصرنا ومسعنا .وقال :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠﮊ( )2إمنا هو:
واسأل من أرسلنا إليهم من قبلك .وقوله :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ( )13مضمر معناه إال أنه

من شاء أن يتخذ .وقوله :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ( )11ال عدو يل( .)13ومن كالم اهلل عز وجل
الشيء مسمى باسم يشبهه ال بامسه ،والعرب تفعل ذلك كقوله تعاىل:

ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴﮊ( )12فأراد املنعوق وهي الغنم ،فسمى الناعق وهو الصائح بالغنم.

( )1اإلضمار :هو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير .الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيين الكفوي (املتوىف:
1324هـ) ،الكليات ،حتقيق :عدنان درويش  ،حممد املصري ،ط( ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1412 ،هـ 1228 -م)
( )3سورة البقرة ،اآلية.22 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.135 :
( )4سورة يوسف ،اآلية.83 :
( )4سورة األعراف ،اآلية .4 :يعين :وكم من أهل قرية.
( )5سورة البقرة ،اآلية.174 :
( )7سورة األنفال ،اآلية.43 :
( )8سورة السجدة ،اآلية.13 :
( )2سورة الزخرف ،اآلية.44 :
( )13سورة الفرقان ،اآلية.47 :
( )11سورة الشعراء ،اآلية.77 :
( )13حيتمل وجها آخر يف التقدمي والتأخري تقديره :أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون إال رب العاملني ،فإهنم عدو يل.
السمني ،مرجع سابق.423/8 ،
( )12سورة البقرة ،اآلية.171 :
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ومن الحروف حروف زوائد ()0
فمن ذلك :ﮋ ﭯﭰﭱﭲﭳﮊ( )3إمنا معناه غري املغضوب عليهم والضالني.
وكذلك قوله :ﮋﮡﮢ ﮣﮤﮊ( )2النون( )4زائدة ،إمنا هو والذين قبلكم.
وكذلك قوله :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ( )5معناه :ما منعك أن تسجد" ،ال" من الزوائد تأكيده

ملا كان "ال" نفي ،وكذلك :ﮋ ﯡﯢﯣﮊ( )6تقول العرب ما عندك نفع وال دفع(.)7
()8

وكذلك قوله جل ثناؤه:
الزوائد وهي توكيد ،وإمنا معناه أن يضرب مثال بعوضة فزاد قوله ﮋﮁ ﮊ توكيدا.
وكذلك قوله :ﮋﭑﭒﮊ( )2ﮋ ﮁﮊ زائدة معناه فبنقضهم ميثاقهم.
وكذلك قوله :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ( )13إمنا هو حيفظونه بأمر اهلل(.)11
وكذلك قوله تعاىل :ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮊ( )13إمنا هو يغضوا أبصارهم.
ﮋﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮊ

ﮋﮁﮊ

من حروف

( )1يطلق وصف الزيادة على احلرف غري األصلي وقد يطلق على ما ال فائدة فيه ،وهو مما ينزه عنه كتاب اهلل ،وقد يكون الزائد
حرفا أو كلمة كما سيمثل لذلك احملاسيب -رمحه اهلل .-التهانوي ،حممد علي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
حتقيق :علي دحروج ،ط( ،1بريوت :مكتبة لبنان ناشرون1225 ،م)  ،233/1السبت ،قواعد التفسري.248/1 ،
( )3سورة الفاحتة ،اآلية.7 :
( )2سورة البقرة ،اآلية31 :
( )4هكذا يف املخطوط والظاهر أن "من" زائدة كما بني.
( )4سورة األعراف ،اآلية .13
( )5سورة األعراف ،اآلية 33:ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ .
( )7ذكر احملاسيب -رمحه اهلل -مثالني على الزوائد غرضهما واحد وهو التأكيد ،واستشهد ألحدمها دون الثاين أما املثال األول
فهو يف قوله  ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ويف مثله تقول العرب :ما عندك نفع وال ضر ويقصدون ما عندك نفع
وضر ،و "ال" للتأكيد .والثاين :يف قوله ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ
سورة األعراف ،اآلية 33:فتكرار تكونا للتأكيد ،واملعىن إال أن تكونا ملكني أو من اخلالدين.
( )8سورة البقرة ،اآلية.35 :
( )2سورة النساء ،اآلية.144 :
( )13سورة الرعد ،اآلية.11:
( )11ابن املثىن ،أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري (املتوىف332 :هـ) ،جماز القرآن ،حتقيق :حممد فواد سزگني ،ط،1
(القاهرة ،مكتبة اخلاجنى1281 ،هـ) .234
( )13سورة النور ،اآلية.23 :
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وكذلك قوله :ﮋ ﯔﯕﯖﯗ ﯘﮊ( )1معناه :ما وجدنا ألكثرهم عهدا.

ﮋ ﮦﮧﮨﮊ ( )3معناه :وقلنا للمالئكة.
وكذلك قوله :ﮋﮎ ﮏﮐﮑﮊ( )2معناه :وقال موسى لقومه.
وقوله :ﮋ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ( )4معناه :خري ربكم.
وقوله :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ( )4ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ( )5ﮋ ﭹ ﭺ ﮊ( )7وأوحيت
وعلمتك(.)8
وقوله :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ( )2تقرير ال استفهام على جهل ليعلمه ،كقول الرجل لعبده :أفعلت
كذا وكذا يريد حتذيره .وقال جرير(:)13
()11

وأندي العاملني بطــون راح
ألستم خري من ركب املطايــا
ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد امللك( )13على ذلك مائة ناقة برعاهتا(.)12

( )1سورة األعراف ،اآلية.133 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.24 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.44 :
( )4سورة البقرة ،اآلية.134 :
( )4سورة املائدة ،اآلية .111
( )5سورة آل عمران ،اآلية ،44 :سورة املائدة ،اآلية .113
( )7سورة املائدة ،اآلية .113
( )8يعين أن إذ يف قوله :ﮋﮩﮪﮊويف قوله ﮋ ﭹ ﭺﮊ من احلروف الزوائد.
( )2سورة املائدة ،اآلية .115
( )13جريــر بــن عطي ـة بــن اخلطفــى ،أحــد أشــعر أهــل اإلســالم ،وكــان جريــر متقنــا لفنــون الشــعر ،مــع سالســة يف األلفــاظ وقلــة يف
التكلف .تويف سنة (113هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري423/4 ،
( )11ابن عبدربه ،أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه املعروف بابن عبد ربه األندلسي (املتوىف238 :هـ) ،العقد الفريد ،ط( ،1
بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ) 221/1
( )13عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية األموي اخلليفة ،الفقيه ،أبو الوليد األموي ،مسع من عثمان وأيب هريرة
وابن عمر وغريهم ،وحدث عنه عروة ورجاء بن حيوة والزهري ،كان من رجال الدهر ،ودهاة الرجال ،وكان احلجاج من
ذنوبه .تويف سنة (85هـ) الذهيب ،مرجع سابق ،السري345/4 ،
( )12ابن عبدربه ،مرجع سابق.221/1 ،
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ﮋﯢﯣﮊ

إذا أشرك فعل الذكر مع فعل األنثى غلب فعل الذكر وأذكره.

ﮋ ﭝ ﭞ وأرجلِكم ﮊ( )1جمرور بالباء( )3وهي مشرتكة بالكالم األول من املغسول
والعرب تفعل ذلك ،هذا باجلوار للمعىن على األول فكان موضعه :واغسلوا أرجلكم.
وكقوله :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮋ ﮊ( ،)2على موضع املنصوب الذي قبله( ،)4والظاملني ال

يدخلهم يف رمحته .قوله :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ( )4واللفظ للواحد واجلميع عنه ،هو جنب وهم
جنب( )5وأمر بالقسط واملنزلة(.)7
وقوله :ﮋ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﮊ(" )8أال" حرف زائد ،إمنا معناه ما منعك أن تسجد.
ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ( )2يعين وما أهلكنا أمة ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(،)13

ﮋﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﮊ( )11يعين وإن من قرية حنن مهلكوها.
( )1سورة املائدة ،اآلية .5

()3قراءة اخلفض هي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ورواية شعبة عن عاصم ومحزة وأيب جعفر وخلف العاشر .والباقون بالنصب ﮋ
ﭟ ﮊ .ابن اجلزري ،مرجع سابق.344/3 ،
( )2سورة اإلنسان ،اآلية .21
( )4قال السمني احلليب :قوله :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ منصوب على االشتغال ٍ
بفعل يفسره ﮋﮌ ﮍ ﮊ من حيث
املعىن ال من حيث اللفظ ،تقديره :وعذب الظاملني.السمين،مرجعسابق.627/80،
( )4سورة املائدة ،اآلية .5
( )6قال أبوعبيد :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ الواحد واالثنني واجلميع يف الذكر واألنثى لفظه واحد :هو جنب ،وهى
جنب ،ومها جنب ،وهم جنب ،وهن جنب .ابن املثىن ،مرجع سابق144 ،
( )7هكذا يف املخطوط وموضعها يف العمود األيسر من اللوح  123السطر  ،5لكن مل يتبني يل وجه إيرادها ههنا يف الكالم
على احلروف الزوائد ،ورمبا كان هناك سقط أو تصحيف.
( )8سورة األعراف ،اآلية.13 :
( )2ســورة األع ـراف ،اآليــة .4 :هكــذا يف املخطــوط رمبــا قصــد املؤلــف قولــهﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ 
سورة احلجر ،اآلية .4:بداللة اجلزء التايل من اآلية.
( )13سورة احلجر ،اآلية.4 :
( )11سورة اإلسراء ،اآلية.48 :
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وأما المفصل والموصول

()1

فإن اهلل عز وجل يقول :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ( )3ففصل الكلمة من الكلمة إذا
مجيعا؛
انفردت كل واحدة منهما مبعىن هو املعىن الذي يف األخرى ،وكان ال يتم املعىن إال بتوصلهما ً
فهو موصل ومفصل من هذه اجلهة؛ وهو كله مفصل من معىن آخر.
إن اهلل جل ذكره بينه كله ،وهو قوله تعاىل ﮋﮛﮜﮊ (.)2
وقال عز من قائل :ﮋﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮊ(.)4

وقال ﮋﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﮊ( ،)4وقال ﮋ ﮙﮚﮛﮜﮊ(.)5

وقال عز وجل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ ( ،)7ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ(،)8

ﮋ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮊ( ، )2ﮋ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮊ(.)13
فأنزل اهلل جل ثناؤه كتابه بلسان العرب ،ليفهموا معاين ما أراد فيما أمر به ،وهنى عنه ،ووصف

به نفسه ،ووعده ووعيده ،ومجيع ما نزله ،فقال عز من قائل :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ(.)11
()1

()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8
()2

املفصول :هو القول الواضح البني الذي ينفصل به املراد عن غريه وأما املوصول فهو كما قال احملاسيب :ما ال يتم املعىن إال
مجيعا .التهانوي ،مرجع سابق1722 ،1374/3 ،؛ الكفوي ،مرجع سابق ،ص 585؛ والعبديل ،خلود بن
بتوصلهما ً
شاكر ،املوصول لفظا املفصول معىن يف القرآن الكرمي ،ط( ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1421 ،هـ) ص 32التهانوي ،مرجع
سابق.1722 ،1374/3 ،
سورة القصص ،اآلية.41 :
سورة اإلسراء ،اآلية .13 :يف املخطوط ( وفصلناه )
سورة هود ،اآلية.1 :
سورة األنعام ،اآلية.112 :
سورة اإلسراء ،اآلية13 :
سورة يونس ،اآلية .34 :يف املخطوط (وكذلك نفصل اآليات لعلهم يتذكرون) وهو خطأ.
سورة األعراف ،اآلية.23 :
سورة األنعام ،اآلية .28 :يف املخطوط (انظر كيف نفصل اآليات لقوم يفقهون) يبدو أهنا التبست علـى املؤلـف أو النسـاخ
بقوله :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊسورة األنعام ،اآلية .54:واملقصود هو اآلية املثبتة.

( )13سورة األنعام ،اآلية.44 :
( )11سورة الشعراء.124 :
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وكالم العرب له فصول ووصول ،ليبني به املعاين ،ويفصح به عن املراد ،فيصل الكلمة بالكلمة
إذا كانت الكلمة األوىل ال تبني عن املعىن وحدها حىت تصل هبا كلمة أخرى.
لو قال قائل "من" مل يدر سامعه ما يريد حىت يصلها "من أين جئت؟".
ولو قال "قلت" مل يدر ما قال ،حىت يقول كذا وكذا.
ولو قال "أمحد" مل يدر من يريد ،حىت يقول :النيب  ،وإين فالن.
ولو قال" :مسعت" ما درى سامعه ما مسع حىت يقول :كذا وكذا.
ومنه مفصل يتم املعىن بالكلمة ،والكلمتني ،والثالث ،فصاعدا فيتم املعىن ،مث يريد املتكلم أن
يستأنف كالما آخر يبني عن معىن ثان ،فيقطع الكالم األول عند متام املعىن مث يستأنف كالما ثانيا
يتبني به عن معىن ثان ال على األول.
لو قال قائل :أمحد كرمي ،مث أراد أن يذم إسحاق وال يدخله يف املدح بالكرم؛ فقال أمحد كرمي
وإسحاق مل يدعه حىت يصله.
ولو قال :يل على فالن ألف درهم ،مث أراد أن خيرب أن فالنا قد أوفاه؛ فقال يل :على فالن ألف
درهم وفالن.
مجيعا ألف درهم ،فإن قال :وفالن قد أوفاين
فلو سكت على قوله "وفالن" كان ادعاء عليهما ً
كان فصل ما بينهما.
وإن ادعى على األول ألفا ،وفصل اآلخر منه بالرباءة له مما كان له ،وإمنا يفصل الثاين من األول
بأن فصل الكالم بكالم ثان تبني به معىن الثاين من األول.
مجيعا ،فإن فصله بكالم
كقوله :ذهبت أنا وفالن ،فلو سكت عليه كان قد أخرب أهنما ذهبا ً
مستقبل أبان أنه قد فصل األول ،فقال ذهبت أنا وفالن مل يذهب معي ،فلم يقف على فالن فيكون
قد أخرب أنه قد ذهب معه ،ولكن يبني أنه أحرف امسه بقطع من الذهاب بكالم يدخله بقوله :وفالن
خيرب أنه مل يذهب معه ،وأنه هو ذهب وحده.
وكذلك قول اهلل جل ذكره يبني املعىن بالواو فقال:
( )1سورة البقرة ،اآلية.53 :
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( )1

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ

ففصل بينهم ،ولو قال "إن الذين آمنوا وهادوا" كان قد فصل بينهما(.)1

وكذلك قوله :ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ ()3و ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ ( )2وال جيوز السماء األرض ،الذكر األنثى،
فيكون معنامها واحد(.)4
وكذلك فصل اهلل ،فقال :ﮋ ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮥ ﮦﮧ ﮩﮪﮫﮊ(.)4
وكذلك :ﮋ ﭑ ﭒﭓﭔﮊ وال جائز :بسم اهلل والرمحن الرحيم ،فيوهم أهنما اثنان.
وكذلك قوله :ﮋ ﭑﭒﭓﮊ وال جائز حممد ورسول اهلل فيكونا اثنني.
وال جيوز الفصل فيما ال يتم إال بالوصل ،وال جيوز الوصل فيما ال يتم معناه إال بالفصل فيمن مل
جيهر ذلك؛ فمن الفصل والوصل ما لو وصل املفصول كان يف ظاهر تالوته كفرا ،وكذلك إن فصل
املوصول كان يف ظاهر تالوته من كتاب اهلل  كفرا.

كافرا ،قوله :ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ ويقف نفيًا هلل تبارك
فهو املوصول الذي ال جيوز قطعه ،ومن قطعه كان ً
كافرا أيضا ،لو قال :ال إله واستغفر لذنبك،
وتعاىل ،ولو مل يقف واستأنف كالما ليس بوصل ،كان ً
كان قد جحد اهلل جل وعز.
وكذلك قوله يأمر :ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ( )5ومل يصلها

ﮋﰎﰏﮊ

فهي كلمة أوهلا نفي لكل إله،

توحيدا هلل وحده بنفي كل معبود دونه.
فإذا وصلها بقوله :ﮋ ﰎﰏﮊ ،كان ً
وكذلك قوله تعاىل

ﮋ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ

ذكره وعمن سواه أن يعلم الغيب فإذا وصلها بقوله
سوى اهلل ،موصوف به وحده.
( )1صوابه كان قد وصل بينهما.
( )3وردت مخس عشرة مرة أوهلا يف سورة البقرة ،اآلية.154 :
( )2وردت يف ثالثة مواضع أوهلا يف سورة النجم ،اآلية.44:
( )4هكذا يف املخطوط وصوابه :واحدا.
( )4سورة احلشر ،اآلية.33 :
( )5سورة حممد ،اآلية.12 :
( )7سورة النمل ،اآلية.54 :
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فلو قطع كان نفي العلم عن اهلل جل
()7

ﮋﭯﭰﮊ

كان علم الغيب منتفيا عن من

وكذلك قوله عز من قائل:
وكذلك قوله:

ﮋ ﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﮊ

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ

ﭿﮀ ﮁﮂﮊ(.)3

()1

ال جيوز قطعها فيكون ذما ،حىت يصلها بقوله:

ﮋﭾ

وكذلك قوله :ﮋﯙ ﯚﯛ ﮊ حىت يصلها ﮋﯜ ﯝ ﮊ(.)2

وكذلك قوله :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ( )4مل جيز أيضا قطعه إذا مل يبني ما يقول

للشيء فقال :ﮋ ﯭ ﮊ مث وصلها فقال :ﮋ ﯮﮊ ،مث استأنف فقال :ﮋﯰﯱﯲ ﯳﮊ(.)4
وأما ما قطع اهلل تبارك وتعاىل املعىن بالقول فلم يصله مبعىن ثاين؛ فيكون معنامها واحدا مما
قطع األول ومل يصله بغريه بتمام معىن األول ،واستأنف قوله ثانيا وصله مبعىن مستقبل ليفرق به بني
املعنيني ،فيه ما يكون كفرا؛ ألنه يذم به حىت يقطعه وال يصله ،كقوله تعاىل:
()5

ﮕﮖﮊ

فهذا كالم تام معناه ،لو وصله فقال:

ﮋﮘﮊ

ﮋ ﮑ ﮒﮓﮔ

مث قطع كان كافرا( )7حىت يصله

بقوله :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ ولكن يتلوه مستأنفا فيفردهم عن اهلل جل ذكره باملثل السوء ،ويفرد اهلل
جل وعز عنهم باملثل األعلى.

وقوله :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ( )8فقطع املستمعني من املوتى مث
فوصل املعىن بذكر البعث هلم.
وقوله:

ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭭﭮﭯﭰﮊ

مث استأنف

( )1سورة األنعام ،اآلية .42 :فالوقف علىﮋ ﯯ ﯰ ﮊوقف قبيح يؤدي ملعىن فاسد.
()3
()2
()4
()4
()5
()7
()8

سورة البقرة ،اآلية.35 :
سورة األحزاب ،اآلية.42 :
سورة النحل ،اآلية.43 :
سورة النحل ،اآلية.41 :
سورة النحل ،اآلية.53 :
يعين لو كان قاصدا املعىن الفاسد.
سورة األنعام ،اآلية.25 :
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قال :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙﮊ
ﮋﭲﭳﭴ

ﭵ ﮊ ( )1اآلية.

وقوله تعاىل :ﮋ ﭭ ﭮﮊ( )3مث استأنف ﮋﭰ ﭱﭲﮊ ( )2خري هلم(.)4

وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﮊ فلو وقف على قوله:

ﮋﭭﮊ

فوصله

ومل يقطعه منه مبستأنف بقوله :ﮋ ﭮﭯﮊ( )4لكان قد أخرب أهنم قد جعلوا هلل البنات وهلم مجيعا.

ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ أخرب أهنم وصفوا اهلل جل ذكره بأن له البنات ،ومل يصفوه مبا يشتهون من
الذكران ،وجل عنهما مجيعا وإمنا ذم اهلل املشركني حيث جيعلون له ما يكرهون ألنفسهم من البنات،
وجيعلون ألنفسهم الذكران ،فيجعلون أنفسهم فوق اهلل جل وعز؛ لتوكيد احلجة عليهم بعد إقرارهم أن
اهلل خالقهم ،مث جيعلون له ما يكرهون ألنفسهم.
وكذلك قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ( )5مت الكالم لتمام

املعىن ،لثواب الذين آمنوا ،مث استأنف فقال:

()7

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ

فلو وصلها واصل ومل يقطعها باستثناء فقال:
الذين آمنوا.

ﮋﭞ ﭟ ﮊ

لكان قد وصفهم بدخول اجلنات مع

وكذلك :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ( )8فتم الكالم بتمام املعىن،
بإجناز اهلل لنوح ومن معه الربكات والسالم ،مث استأنف األمم من بعده باملتاع والعذاب ،ومل يصل
الكالم فيشرتك األمم بعده يف السالم والربكات.
( )1سورة الفتح ،اآلية.32 :
( )3سورة حممد ،اآلية.33 :
( )2سورة حممد ،اآلية.31 :
( )4قال الزخمشري :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ كالم مستأنف ،أى :طاعة وقول معروف خري هلم .وقيل :هي حكاية قوهلم،
أي :قالوا :طاعة وقول معروف ،مبعىن :أمرنا طاعة وقول معروف .وتشهد له قراءة أىب :يقولون طاعة وقول معروف.
الزخمشري ،مرجع سابق.234/4 ،
( )4سورة النحل ،اآلية.47 :
( )5سورة حممد ،اآلية .13 :يف املخطوط "ليدخل الذين ءامنوا" وهو خطأ.
( )7سورة حممد ،اآلية.13 :
( )8سورة هود ،اآلية.48 :
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وكذلك:

ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ

إىل قوله:

ﮋ ﮱﯓﯔﯕﯖﮊ

()1

مث قطع

واستأنف فقال :ﮋﯘﯙﯚﮊ( )3مستأنفا فوقع احلق مستأنفا.
وكذلك :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ( )2واملبتدأ يف أكثر األخبار مرفوع ،ولكن هذا
املوضع نصب الثاين املقطوع من األول ،فجعلهما مجيعا يف معىن املفعول هبما؛ خيالف بني معنامها ،مث
اتبع آخر الفريقني مبا حق عليهم من الضاللة ،خبالف الفرقة األوىل اليت هداها فقال :ﮋ ﯸ ﯹ ﮊ
مث استأنف فقال :ﮋﯺﯻﯼﯽﮊ.
وقوله :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ فقطع مث استأنف :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ( )4قالت هلم املالئكة هذا
ما وعد الرمحن.
وقوله:

ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ

فقطع مث قال:

ﮋﯼ

ﯽﮊ(.)4
وقوله :ﮋ ﰍ ﰎﰏﮊ( :)5ال حتلفوا مث ابتدأ فقال :ﮋﰑﰒ ﮊ معناه :أو طاعة معروفة(.)7
وقوله :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( )8معناه وساء ذلك الوزر
يوم القيامة محال.

( )1سورة آل عمران ،اآلية .42
( )3سورة آل عمران ،اآلية .53
( )2سورة األعراف ،اآلية.23 :
( )4سورة يس ،اآلية.43 :
( )4سورة النمل ،اآلية.24 :
( )5سورة النور ،اآلية.42 :
( )7على تقدير أو طاعة معروفة أمثل .فتكون طاعة مبتدأ خلرب حمذوف ،وميكن أن تقدر على أهنا خرب ملبتدأ حمذوف أي :أمركم
طاعة .الزخمشري ،مرجع سابق.343/2 ،
( )8سورة طه ،اآلية.131-133 :
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باب
واملفصل الذي ابتدأه باستئناف ما بعده بتمام الكالم ،ولو مل يصله بكالم ثان فليس موصوال
باألول ،فاملفصل ال خيلو من أن يوصل بكالم مستأنف إال أنه ال يوصل باألول إمنا يوصل بالثالث.
وكذلك قوله:

()1

ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ

فتم الكالم مبعىن

إفراد عيسى  بالرسالة من بعد الرسل قبله ،مث استأنف ذكر أمه فقال :ﮋ ﯝ ﯞ ﮊ فكانت
أمه مستأنفة عن ذكر الرسالة ،فكان وصف اهلل جل ذكره عيسى بالرسالة كالم أول ،وكان قوله وأمه
كالم ثاين ،فلو مل يصله بكالم ثالث فيقول :صديقة؛ كان قد أضاف إليها الرسالة مع ابنها ،فكل
مقطوع من األول فهو موصول بالثالث من الكالم ،وإمنا تركه مضافا يف ظاهر األول.
وقال اهلل عزوجل ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ( )3مث استأنف ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ فهذا ما

ذكر من الفصل؛ ألنه نصب الظاملني بنصب األول بقوله

ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

فنصب الظاملني

ومل يصلهم مبن يشاء أن يدخلهم يف رمحته ،وأباهنم منهم مبا أخرب أنه ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ فهذا يلتبس

يف االعراب؛ ألن املقطوع أكثره مرفوع باالستئناف كقوله :ﮋ ﭙ ﭚ ﮊ ( ،)2فنصب الطائفة مث
استأنف بالرفع فقال :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ فكل كالم ال يوصل مبا يتم املعىن فغري حكمة،
ويقطع ليبني به من األول إذا كان معنامها خمتلفني فغري حكمة ،وجل اهلل عن ذلك ،فمنه ما يكون
كفرا ،ومنه ما يكون قلب حلكم ،ومنه ما يبقى معلقا بغري معىن يعقل.

لو قرأ قارئ ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ ( )4مث قطعه كان كالما معلقا ال يدري سامعه ما

معناه حىت يصله بتمام املعىن ،فيقول ﮋﮙﮚﮊ فالكتاب كله مفصل وموصل بتفريق اهلل  املعاين.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

()1
()3
()2
()4

سورة املائدة ،اآلية.74 :
سورة اإلنسان ،اآلية21:
سورة آل عمران ،اآلية144:
سورة الربوج ،اآلية11:
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الخاتمة
أمحد اهلل جل شأنه على متام هذا البحث وقد خلصت فيه للنتائج التالية:
 .8مجع احملاسيب إىل العلم العمل وربط فهم القرآن هبما معا ،وقد اتسمت شخصيته بالزهد يف
الدنيا واالنقباض عن الناس.
 .2أن املؤلف اإلمام  /احلارث بن أسد احملاسيب هو أول من مجع قدرا من علوم القرآن يف
مصنف واحد.
 .3أنه كان متفننا يف التقاسيم والتمثيل عليها.
 .4عمق اجلوانب االميانية اليت سلط الضوء عليها احملاسيب رمحه اهلل يف بداية الكتاب وأثرها يف
فهم القرآن ،إذ هو ابتداء توفيق وهداية من اهلل مينحها من يشاء من عباده املخلصني.
 .5وضوح النزعة الصوفية والزهد يف الدنيا يف ثنايا الكتاب.
 .6بني الوسائل املعينة على فهم القرآن وحصر هذه الوسائل فيما يلي:
 تعظيم القرآن وتوقريه واالفتقار إليه.
 والعمل مبا فيه من األوامر واالنتهاء عما فيه من الزواجر.
 معرفة مكية ومدنية للوقوف على ظروف النزول واالحوال املصاحبة له.
 معرفة الناسخ واملنسوخ.
 جتنب مناهج املناوئني للقرآن الكرمي.
 معرفة أساليب القرآن يف اخلطاب .
وأرى أن من املهم العناية بالتقاسيم اليت وضعها للناسخ واملنسوخ وأن تدرس يف حبث علمي
مستقل.
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الفهارس
 فهرس اآليات
 فهرس األحاديث واآلثار
 فهرس األعالم املرتمجني
 فهرس املصادر واملراجع
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فهرس اآليات
الفاتحة
311

7

سورة البقرة
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

88

144

147

219

187

240

189

31

311

144

121

219

182

341

151

25

84

144

134

219

123

254

115

26

311

155

113

221

121

256

160

35

217

158

334

333

124

269

59

34

313

164

315

333

128

169

86

54

313

154

42

338

144

256

160

62

315

169

153

229

87

240

135

80

125

171

313

229

147

240

189

93

313

175

313

234

182

283

166

104

313

180

174

234

148

282

167

106

137

180

123

235

152

284

169

106

111

184

172

235

94

284

170

106

113

185

172

327

143

286

170

106

132

187

148

327

141

234

158

106

127

191

185

338

136

234

189

106

338

191

85

238

133

352

86

115

147

191

125

238

147

123

44

217

158

240

124
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سورة آل عمران
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

5

115

57

117

102

199

148

119

7

86

57

119

106

210

154

220

7

89

59

219

129

116

159

137

8

89

60

219

134

119

55

212

67

119

140

55

98

79

71

142

117
93

سورة النساء
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

8

172

23

149

72

205

90

193

10

169

24

10

195

24

149
159

73

205

122

41

80

137

123

119

11

195

24

149

80

184

140

149

12

203

29

197

83

204

140

150

12

189

29

197

82

205

158

101

15

135

31

120

15

187

43

189

84
89

205

158

98

137

155

211

15

188

43

191

89

178

165

41

16

135

48

113

89

137

16

187

48

114

90

137

18

199

48

115

90

193

20

157

48

199

92

175

23

141

63

208

90

137
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سورة المائدة
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

2

168

18

116

44

71

91

191

2

169

19

41

49

136

93

119

2

192

24

208

49

177

105

160

5

192

27

119

49

178

110

212

6

207

32

208

58

148

111

212

6

212

41

204

60

206

116

212

6

213

42

136

70

208

15

48

42

177

74

213

15

48

42

178

90

189

سورة األنعام
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

208

18

100

69

149

112

136

3

208

28

94

70

184

115

110

3

93

25

217

73

93

119

214

3

99
100

55

214

90

202

126

42

42

217

90

206

130

80

14

115

54

214

98

214

141

173

15

188

68

150

103

114

158

200

18

98

69

149

107

184

3
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سورة األعراف
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

88

23

119

163

127

199

180

4

210

30

219

102

212

199

184

4

213

32

214

179

83

204

82

12

211

52

80

128

83

12

213

53

80

172

41

20

211

54

30

199

108

سورة األنفال
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

210

72

164

1

194

57

182

43

75

163

23

83

61

187

66

135

41

194

61

191

66

191

64

204

65

135

70

83

57

181

65

191

73

163
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سورة التوبة
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

186

7

193

36

187

94

31

2

101

11

186

41

193

94

97

2

192

12

185

5

37

13

185

45
59

196

94

100

207

105

97

5

168

17

192

79

144

105

32

5

169

28

192

80

144

113

143

5

183

29

137

83

143

113

147

5

185

29

187

83

91

122

193

5

186

29

191

84

144

62

204

5

193

31

192

91

124

سورة يونس
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

88

24

214

64

91

90

92

24

43

57

43

73

203

92

92

92

92
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سورة هود
رقم اآلية الصفحة

1

84

98

92

رقم اآلية الصفحة

1

رقم اآلية الصفحة

33

214

82

رقم اآلية الصفحة

48

318

سورة يوسف
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

65

38

65

82

210

3

53

76

73

100

206

رقم اآلية الصفحة

111

66

سورة الرعد
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

88

19

42

6

106

11

211

رقم اآلية الصفحة

31
31

52

رقم اآلية الصفحة

39

140

127

سورة إبراهيم
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

128

207

207

207

28

48

49

[]229

50

سورة الحجر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

4

312

78

337

337

85

325

85

179

88

سورة النحل
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

84

40

95

57

218

98

208

13

42

40

217

60

217

110

145

40

95

41

89
217
سورة اإلسراء

212

128

83

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

11

332

16

25

55

22

109

41

13

314

42

22

48

312

14

332

42

133

107

41

100
110

338
144

16

24

47

82

108

51

110

145

سورة الكهف
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

27

43

27

21

27

113

23

124

رقم اآلية الصفحة

30

[]230

112

رقم اآلية الصفحة

109

42

سورة مريم
رقم اآلية

الصفحة

64

155

رقم اآلية الصفحة

51

58

سورة طه
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

5

28

82

115

100

312

132

41

5

133

82

133

101

312

132

43

71

131

82

333
سورة األنبياء

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

28

134

37

338

87

112

98

134

28

333

27

332

89

331

101

134

سورة الحج
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

4

312

39

123

39

184

125

52

138

39

153

77

332

[]238

84

سورة المؤمنون
رقم اآلية الصفحة

184

54

رقم اآلية الصفحة

134

83

سورة النور
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

2

124

4

125

43

335

62

145

2

187

30

311

53

312

61

145

3

154

32

155

61

148

51

127

سورة الفرقان
رقم اآلية الصفحة

18

332

رقم اآلية الصفحة

24

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

313

178

57

44

63

سورة الشعراء
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

15

21

51

114

195

314

332

15

27

53

114

338

332

14

133

77

313

332

332

[]232

153

سورة النمل
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

23

335

24

114

112

332

82

112

23

114

44

54

سورة القصص
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

314

332

112

51

76

84

سورة العنكبوت
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

144

144

1

3

رقم اآلية الصفحة

3

22

رقم اآلية الصفحة

45

182

سورة السجدة
رقم اآلية الصفحة

5

28

30

184

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

133

131

334

5

4

[]233

13

سورة األحزاب
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

6

143

40

143

49

142

42

317

6

154

47

131

49

145

56

121

6

124

42

143

42

144

سورة سبأ
رقم اآلية الصفحة

47

333

سورة فاطر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

10

28

10

131

32

58

10

73

27

332

23

58

سورة يس
رقم اآلية الصفحة

39

رقم اآلية الصفحة

52

43

[]234

312

سورة الصافات
رقم اآلية

الصفحة

رقم اآلية

الصفحة

رقم اآلية

الصفحة

رقم اآلية الصفحة

138

23

337

133

138

135

138

113

22

138

103

138

137

138

112

138

133

138

134

138

138

138

177

332

131

138

134

138

132

138

سورة ص
رقم اآلية الصفحة

32

1

رقم اآلية الصفحة

47

32

سورة الزمر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

17

83

20

335

41

184

18

83

23

48

53

112

رقم اآلية

الصفحة

53

114

سورة غافر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

7

135

7

333

37

131

7

153

36

131

45

23
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سورة فصلت
رقم اآلية الصفحة

22

133

رقم اآلية الصفحة

38

رقم اآلية الصفحة

41

28

44

رقم اآلية الصفحة

42

44

سورة الشورى
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

5

135

6

184

25

154

48

184

5

151

11

23

45

154

41

42

5

154

11

11

44

118

4

333

23

333

48

112

سورة الزخرف
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

3

188

32

318

84

22

82

84

4

42

44

313

84

132

89

125

4

84
سورة الجاثية
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

127

184

14

[]236

44

سورة األحقاف
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

2

188

23

81

11

43

21

81

رقم اآلية الصفحة

23

81

رقم اآلية الصفحة

22

81

سورة محمد
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

4

183

13

318

19

315

318

4

183

13

318

20

315

21

سورة الفتح
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

3

188

14

21

37

24

14

132

14

124

37

114

رقم اآلية الصفحة

32

318

سورة ق
رقم اآلية الصفحة

6

132

رقم اآلية الصفحة

37

رقم اآلية الصفحة

37

77

[]237

83

رقم اآلية الصفحة

45

127

سورة الذاريات
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

183

151

151

19

54

55

سورة النجم
رقم اآلية الصفحة

44

315

سورة القمر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

5

42

18

333

31

332

22

38

15

333

18

332

23

333

41

332

15

332

31

333

23

332

43

332

سورة الحديد
رقم اآلية الصفحة

3

21

رقم اآلية الصفحة

17

رقم اآلية الصفحة

19

44

32

رقم اآلية الصفحة

19

131

سورة المجادلة
رقم اآلية الصفحة

7

22

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

134

134

315

12

12
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13

7

12

13
123
سورة الحشر

144

133

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

12

24

42

31

33

315

سورة الممتحنة
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

8

122

8

185

142

142

8

184

13

185

13

11

سورة المنافقون
رقم اآلية الصفحة

144
6
سورة التغابن
رقم اآلية الصفحة

16

122

سورة الطالق
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

138

142

144

148

4

135

4

4

[]239

4
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سورة التحريم
رقم اآلية الصفحة

128

1

سورة الملك
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

14

22

2

118

16

133

132

8

118

16

28

15

131

16

سورة المعارج
رقم اآلية الصفحة

4

رقم اآلية الصفحة

4

28

131

سورة الجن
رقم اآلية الصفحة

1

42

1

81

رقم اآلية الصفحة

2

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

131

117

13

83

[]248

23

سورة المزمل
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

134

3

134

10

122

20

113

1

113

3

113

33

24

20

123

1

182

2

182

20

134

1

اإلنسان

النبأ

النازعات

المطففين

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

21

312

31

333

27

2

23

25

42

14

البروج

الطارق

األعلى

الغاشية

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

333

184

11

17

22

1

البينة

الليل

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

5

23

[]242

15

118

16

118

22

127
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سورة الزلزلة
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

1

334

3

334

7

78

2

334

4

334

8

78

سورة النصر
رقم اآلية الصفحة

رقم اآلية الصفحة

137

138

1

1
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فهرس األحاديث واآلثار
الصفحة

طرف الحديث
اجتمع ثالثة نفر عند الكعبة فقال أحدهم :أترون أن اهلل يسمع
أجري صاحب القرآن من الضاللة يف الدنيا والشقاء يوم احلساب

133
43

أحلتها آية وحرمتها آية

142

آخر األجلني ،قلت أنا :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

148

إذا مسعوا ذكر النار والوعيد؛ اقشعروا مث تلني جلودهم
أعبد الناس أكثرهم تالوة للقرآن ،وإن أفضل العبادة الدعاء

43
73

اقرؤوا القرآن ،فإنه نور الليل املظلم ،وضياء النهار
أمروا أال يقاتلوا يف الشهر احلرام
إن استطعت أن تقرب إىل اهلل عز وجل

48
158
57

إن الذي أنزل باملدينة :البقرة ،وآل عمران ،والنساء،
أن اهلل أحدث من أمره أال تكلموا يف الصالة
إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ،ما مل يتكلموا ،أو يعملوا به
إن اهلل تعاىل مل ينهين عن الصالة عليهم وإمنا خريين

137
147
173
142

إن اهلل ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف األول
إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر

123
133

أن املتعة نسخها قوله تعاىل ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ

143

إن املؤمن ليشكر نعمة اهلل عليه وعلى غريه.

54

إن النبوة حلسن ،ولكنه القرآن
أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة
إن درج اجلنة على عدد آي القرآن
إن سورة النساء القصرى أنزلت بعد

42
124
54
148

إن شاء اإلمام من وإن شاء فادى
إن كل مؤدب جيب أن يؤدي أدبه ،وإن أدب اهلل القرآن
إن ناسا يزعمون أن هذه اآلية نسخت ،وال واهلل ما نسخت

183
48
173

إنا أنزلنا هذا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة

123
[]245

الصفحة

طرف الحديث
أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فأميا رجل مات
إنا كنا نقرأ ( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة

143
123

إنكم تقرأون ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ وإن النيب  قضى بالدين

332

أنه كان يقرأ القرآن فيمر باآلية ،فيقول للرجل خذها
إهنا ستكون فتنة .قلت :وما املخرج يا رسول اهلل؟
إهنا نسخت البارحة

53
44
122

ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ قال :أحل هلم  -غري مواريثه –

128

أوصيك بتقوى اهلل عز وجل
أي العمل أحب إىل اهلل عز وجل؟ قال :احلال املرحتل
أيعلم تأويله الراسخون يف العلم؟ قال :ال ،وإمنا معىن ذلك أن قال

45
71
82

الباطل الشيطان
بل ائتمروا باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حىت إذا رأيت شحا مطاعا،
تعلموا القرآن ،واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات

44
153
55

ثالث آيات حمكمات ضيعهن كثري من الناس ،فذكر هذه
مث نسخ من القرء عدة من مل يدخل هبا
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر
حافظوا على الصلوات وصالة العصر

172
142
123
122

حسيب ال أبايل أال أمسع غريها
حالل وحرام ال يسع جهله ،وتفسري يعلمه العلماء

78
87

ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ قال خذ ما عفا لك من أخالقهم

183

ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ قال :خذ عفو أخالق الناس وعفو أمورهم

183

خذوا عين ،خذوا عين ،قد جعل اهلل هلن سبيال
خريكم من تعلم القرآن وعلمه
يشا قالت للنيب  ،إن سرك أن نتابعك
ذكر لنا أن قر ً
الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ ،مع السفرة ،الكرام

124
58
43
52
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الصفحة

طرف الحديث
رجل وعى كتاب اهلل جل وعز؛ فأم به قوما وهم به راضون

54

ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ قال :العشر ونصف العشر

172

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ قال :نسخت ما كان قبلها

178

السور املدنية :البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،واملائدة،
الشيطان ال يستطيع أن يبدل منه ح ًقا وال حيق منه باطال
صلينا مع رسول اهلل  فخافت وجهر وخافتنا فيما خافت هلا

137
44
144

عليكم بالقرآن ،فإنه فهم العقل ،ونور احلكمة
عليكم بالقرآن؛ فإن فيه كنز األولني واآلخرين

47
51

ﮋﮧﮨﮩﮪﮊ نسخت قوله ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ

122

فإن اسخففتم به فإنه ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

44

ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ نسختها ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

178

فتثنية القرآن تعود للشيء قد قاله.
فجعل عدة املطلقة ثالث حيض ،مث أنه نسخ منها
يف حالله وحرامه ال خيتلف شيء منه تشبه اآلية اآلية

43
125
42

يف قوله :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﮊ هذه اآلية هتاون الناس فيها

173

القرآن شافع مشفع ،وماحل مصدق،
القرآن مصدق الكتب اليت قبله ،ويشهد عليها
قوله :النبأ العظيم قال :القرآن
كان أصحاب حممد  إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار

43
54
55
147

كان النيب  متواريا مبكة إذا قرأ القرآن رفع صوته ،فإذا مسعه املشركون سبوا القرآن
كان فيما أنزل من القرآن :عشر رضعات معلومات حيرمن ،مث نسخن
كانوا يقولون اللهم اغفر وارحم.

145
141
144

كل آية أنزلت ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ باملدينة

132

ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ املتشابه واحملكم

88
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الصفحة

طرف الحديث
كنا نقرأ فيما أنزل اهلل "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة
كنا نقول فيما نسخ( :أن بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه

188
123

ال أستبقيه على ما قال

181

ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ قالوا :ال حيل لنا أن نأكل عند أحد.

127

ال ترائي هبا يف العالنية وال تسئ هبا يف السر.
ال ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

147
121

ال يسأل عبد عن نفسه إال القرآن
ال يقتل األسري إال يف احلرب
ألقضني بينكما بكتاب اهلل ،أما الوليدة والغنم فرد عليك

73
183
123

لكل آية من كتاب اهلل ظهر وبطن ،وحد ومطلع
مل يكن النيب  يغزو يف الشهر احلرام إال أن يغزى
مل ينسخ من املائدة شيء؟ قال :ال
ملا تويف عبداهلل بن أيب ،جاء ابنه عبداهلل بن عبداهلل إىل رسول اهلل  فأعطاه قميصه

85
158
152
144

ملا نزلت آية الصدقة ،كنا حنامل ،فجاء رجل فتصدق بشيء كثري
ملا نزلت آية اهلجرة ،كتب هبا املسلمون من املدينة إىل إخواهنم

144
144

ملا نزلت ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ أحزننا

151

ملا نزلت ضج املسلمون منها ضجة.

171

ملا نزلت هذه اآلية ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ

171

ملا نزلت :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ شق ذلك على املسلمني

124

اللهم أذهب عنه الشك
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك

77
123

لو أن رجال بات يتلو كتاب اهلل ،وبات آخر حيمل على القباب البيض
ليس فيما قصصنا على حممد  فيما كان قبله باطل ،وال من خلفه
ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه
احدا
أسريا و ً
ما رأيت عمر قتل إال ً

73
44
123
181

[]241

الصفحة

طرف الحديث
ما كان يف القرآن ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ فهو مكي

138

ما كان من حد أو فريضة أنزهلا اهلل عز وجل باملدينة

135

ما نازلت ريب يف شيء ما نازلته يف قاتل املؤمن فلم جيبين).

174

ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ نثبت خطها ،ونبدل حكمها

132

املتعة منسوخة ،نسختها الطالق ،والعدة واملرياث
مثاين قال :قد ثناه اهلل تعاىل

143
43

احملكم ما يعمل به ،واملتشابه املنسوخ الذي ال يعمل به
احملكمات ناسخه وحالله وحرامه وفرائضه
حمكمة وليست مبنسوخة
املعرفة بالقرآن ناسخه ،ومنسوخه ،وحمكمه ومتشاهبه

88
84
172
85

من أحب العلم فليثور القرآن
من أحب العلم فليثور القرآن ،فإن فيه علم األولني واآلخرين
من أخذ ثلث القرآن وعمل به ،فقد أخذ ثلث النبوة

74
53
53

من أراد أن يعلم أنه حيب اهلل عز وجل فلينظر هل حيب القرآن
من انتفى من أبيه أو ادعى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل
من أين يعلمون تأويله؟ وإمنا انتهى علم الراسخني إىل
من ترك ماال فلورثته ،ومن ترك كال فعلي

73
123
87
121

من سره أن يعلم أنه حيب اهلل ورسوله فلينظر
من قرأ القرآن فهو غىن
من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة،

73
52
53

منزلتك عند آخر آية تقرأها

72

ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ يقول :فيها ختفيف ،فيها رخصة ،وفيها أمر

132

نازلت ريب يف قاتل املؤمنني أن جيعل له توبة فأىب أن جيعل له توبة
نبدأ مبا بدأ اهلل به

174
334

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم
النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهاهتم

141
143

[]249

الصفحة

طرف الحديث
نزل يف القرآن عشر رضعات معلومات ،مث نزل أيضا مخس معلومات
نزلت سورة حنو براءة ،مث رفعت ،وحفظ منها :إن اهلل سيؤيد هذا الدين بقوم

111
128

نزلت على النيب  ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ بني مكة واحلديبية

188

نزلت يف سبايا أوطاس

142

نسخ من القرء امرأتني ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

142

نسخ منها عدة اليت مل يدخل هبا قال :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

142

نسخ هذا احلرف املتعة ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

143

نسختها العشر ونصف العشر
هذا نعت أولياء اهلل نعتهم بأن تقشعر جلودهم

172
41

هذه آية القرآن :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

58

هل تعلم الناسخ من املنسوخ؟ قال :ال .قال :هلكت وأهلكت

85

ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ يعين ما فيه من احلالل واحلرام ،وما سوى ذلك منه املتشابه

88

هو التقدمي والتأخري ،واملقطوع واملوصول

88

هو ﮋ ﭑ ﮊ و ﮋ ﭑ ﮊ و ﮋ ﭑ ﮊ و ﮋ ﭑ ﮊ وأشباه ذلك

88

هو خمري إن شاء قتل ،وإن شاء فادى

183

ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ قال« :عند الزرع يعطى القبض ،وعند الصراميعطىالقبض

174

ﮋﯕﯖﯗﯘﮊقال :إذا حصدت فحضرك املساكني ،فاطرح هلم من السنبل،

174

بعضا
ﮋ ﮢ ﮣ ﮊ يشبه بعضه ً

82

ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ نسختها اآلية يف النساء

143

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ قال :كان املسلمون يتوارثون باهلجرة

154

والذين يتوفون ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

124

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ هم العاملون مبا علموا املتبعون له

82

[]250

الصفحة

طرف الحديث
واهلل إن أخذ هبما لتهلكن
وجاهدوا يف اهلل حق جهاده كما جاهدمت أول مرة

173
123

ورأى احلسن من كان يرث بغري إذنه فقيل له .فقال :يا لكع ،اقرأ ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ

128

ﮋ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ
نسخ يف براءة

178

ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ فنسختها

172

وقد وجدمتوه؟ قالوا نعم .قال( :ذاك صريح اإلميان).

173

ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ أهل احلرب

182

ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ قال :ال ترائي هبا يف العالنية

147

ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ قال نسختها ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

182

ولو أن البن آدم واديني من مال البتغى إليهما ثالثا
وما تَ َدبر آياته إال اتباعه بعقله..

123
47

وما يعلم تأويله إال اهلل ويقول الراسخون يف العلم ءامنا به

87

ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ قال :القرآن

42

ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ قال :العفو ،الفضل عن العيال.

187

ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ قال :للمؤمنني

151

يا أبا املنذر ،أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم

113

يا زر إن كانت سورة األحزاب لتعدل سورة البقرة
يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة املسلمني
حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب

128
153
141

يرحم اهلل أبا عبدالرمحن نسختها ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ

173

يعلمونه ويقولون :ءامنا به

82

بعد ما قرأُوه
ميحو اهلل ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ قال ما أُنسي النيب  واملسلمون ُ

143

[]258

الصفحة

طرف الحديث

183

مين على األسري أو يفادى

[]252

فهرس األعالم المترجمين
العلم

الصفحة

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن

173

إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
أُيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد
أمحد بن القاسم بن نصر بن زياد

11
43
54
17

أمحد بن خالد بن يزيد اآلجري
أمحد بن عبد اهلل بن ميمون بن بكر
أمحد بن حممد بن مسروق

18
18
17

األخنس بن خليفة أبو بكري
مجيح احلرازي
أزهر بن عبداهلل بن ٍ
أسباط بن نصر اهلمداين
إسحاق بن عبد اهلل بن زيد األنصاري

154
183
51
123

إسحاق بن عيسى بن جنيح
إسحاق بن يوسف بن مرداس
إسرائيل بن يونس بن أىب إسحاق السبيعي

14
143
53

إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم
إمساعيل بن أيب خالد
إمساعيل بن جعفر بن أىب كثري
إمساعيل بن عبدالرمحن السدي

11
54
128
143

إمساعيل بن عياش بن سليم
أشعث بن سوار الكندي النجار
أنس بن مالك بن النضر األنصاري
أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين

45
144
123
151

باذام أبو صاحل موىل أم هانئ

172
[]253

العلم

الصفحة

جبالة بن عبدة التميمي
الرباء بن عازب بن احلارث

141
122

بشر بن منري القشريي
بكار بن عبداهلل بن عبيدة الربذي
أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مرمي الغساين

53
143
181

بكري بن األخنس السدوسي
بيان بن بشر أبو بشر األمحسي
ثروان بن ملحان التيمي الكويف
جابر بن عبداهلل بن عمرو

154
152
51
148

جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث
جرير بن حازم بن عبداهلل بن شجاع األزدي
جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب

181
77
144

جرير بن عطيه بن اخلطفى
جعفر بن إياس اليشكري
جندب بن عبد اهلل بن سفيان البجلي
اجلنيد بن حممد بن اجلنيد

282
145
48
17

جويرب بن سعيد األزدي
ابن أخي احلارث األعور
احلارث بن عبد اهلل األعور اهلمداين

172
44
44

حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل
حجاج بن حممد املصيصي األعور
حجاج بن مروان الكالعي
حجاج بن منهال األمناطي

143
13
45
128

حجني بن املثىن اليمامي
أبو حرب بن أيب األسود الديلي
احلسن بن علي بن أيب طالب

13
128
141

احلسن بن حممد بن عثمان

17
[]254

العلم

الصفحة

احلسن بن موسى األشيب
احلسن بن يسار أبو سعيد البصري

142
47

حصني بن عبد الرمحن السلمى
احلكم بن عتيبة الكندي ،الكويف
احلكم بن حممد أبو مروان الطربي

43
177
157

محاد بن أسامة بن زيد القرشي
محاد بن سلمة بن دينار البصري
محزة بن حبيب بن عمارة الزيات
خالد بن عبد اهلل القسري البجلي

138
47
44
41

خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان
خباب بن األرت بن جندلة بن سعد
خزمية بن ثابت األنصاري

53
57
157

خصيف بن عبد الرمحن اجلزري
خلف بن هشام بن ثعلب
داود بن أيب هند
ربيعة بن أيب عبدالرمحن فروخ القرشي

171
15
42
73

الزبري بن العوام بن خويلد القرشي
زر بن حبيش بن حباشة
زرارة بن أوىف العامري احلرشي

48
52
52

زهري بن معاوية بن حديج
زياد بن حسان بن قرة الباهلي
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد

54
48
172
148

سامل بن عبد اهلل اخلياط البصري
سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب
سامل بن عجالن األفطس القرشي األموي

174
152
182

سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي

15
[]255

العلم

الصفحة

سعد الكويف أبوخمتار الطائي
سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم

44
173

سعد بن عبيدة السلمي
سعد بن مالك بن أهيب القرشي
سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد اخلدري

58
142
45

سعد بن هشام بن عامر األنصاري املدين
سعيد بن أيب عروبة وامسه مهران العدوي
سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب

52
42
14
141

سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف
سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد اهلل
سعيد بن حيىي بن األزهر ابن جنيح الواسطي

145
173
181

سعيد بن حيىي بن سعيد األموي
سفيان بن حصني
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل

181
152
43
48

سلمان الفارسي

أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف
سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس األشجعي

73
73
132

سليمان بن داود بن داود
سليمان بن طرخان التيمي
سليمان بن مهران األسدي الكاهلي
سليمان بن يسار اهلاليل

14
73
52
73

مساك بن حرب بن أوس بن خالد
سنيد بن داود املصيصي
سيار أبو محزة الكويف

51
14
172

سيار بن حامت العنزي

13
[]256

العلم

الصفحة

شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي
شقيق بن عقبة العبدي الكويف

53
122

شيبان بن عبدالرمحن التميمي
صاحل بن بشري بن وادع بن أيب األقعس
صدي بن عجالن بن احلارث

43
73
53

صعصعة بن معاوية بن حصني
صعصعة بن ناجية
صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي
الضحاك بن مزاحم اهلاليل

78
78
183
132

طاوس بن كيسان اهلمداين اخلوالين
طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو
ظامل بن عمرو بن سفيان أبو األسود الديلي

174
48
122

عاصم بن هبدلة وهو بن أيب النجود
عاصم بن عدي بن اجلد األنصاري
عامر بن شراحيل بن عيد ،أبو عمرو
عائشة بنت الصديق

47
175
157
52

عباد بن راشد التميمي
عباد بن العوام بن عمر بن عبد اهلل
عبدالرمحن بن صخر الدوسي /أبو هريرة

178
11
144

عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي
عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف
عبدالرمحن بن مهدي بن حسان
عبدالرمحن بن يزيد بن قيس النخعي

123
124
85
73

عبدالغفار بن داود بن مهران
عبداهلل بن أيب جنيح يسار املكي
عبداهلل بن الزبعري بن قيس بن عدي

14
55
331

عبداهلل بن العباس بن عبداملطلب القرشي

43
[]257

العلم

الصفحة

عبداهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي
عبداهلل بن بكر بن حبيب

47
12

عبداهلل بن حبيب بن ربيعة
عبداهلل بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين
عبداهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب

52
84
132

عبداهلل بن عبيداهلل بن أيب مليكة
عبداهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي
عبداهلل بن عمرو بن العاص بن وائل
عبداهلل بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري

124
141
54
122

عبداهلل بن هليعة بن عقبة احلضرمي
عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن أيب شيبة
عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب

141
15
42

عبداهلل بن ميسرة احلارثي
عبداهلل بن يزيد القرشي العدوي
عبدامللك بن عبد العزيز بن جريج األموي
عبدامللك بن مروان بن احلكم

172
73
42
313

عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف
عبدة بن سليمان الكاليب
عبيدة بن عمرو ويقال بن قيس بن عمرو السلماين املرادي

42
52
87

عتبة بن مسعود اهلذيل
عثمان بن عاصم بن حصني
عثمان بن عطاء بن أيب مسلم اخلرساين
عثمان بن عفان بن أيب العاص

148
85
185
52

عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن أيب شيبة
عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد
عطاء بن أيب رباح

15
135
144

عطاء بن السائب بن مالك

55
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العلم

الصفحة

عطاء بن أيب مسلم اخلرساين
عقيل بن خالد

185
122

عقيل بن مدرك السلمي
عكرمة الرببري
علقمة بن قيس بن عبد اهلل

45
42
154

علقمة بن مرثد احلضرمي
على بن عاصم بن صهيب الواسطي
علي بن زيد بن عبد اهلل بن أيب مليكة
علي بن أيب طالب بن عبد اهلامشي

58
13
128
44

علي بن أيب طلحة سامل بن املخارق اهلامشي
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك
عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي

84
51
124

عمر بن عبد العزيز بن مروان
عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان
عمرو بن محاد بن طلحة القناد
عمرو بن دينار املكي

181
54
14
141

عمرو بن عبد اهلل بن أىب شعرية اهلمداين
عمرو بن مرة بن عبد اهلل بن طارق
عوف بن أيب مجيلة العبدي اهلجري

53
53
147

عوف بن مالك بن نضلة اجلشمي
عيسى بن املسيب البجلي
غزوان أبو مالك الغفاري الكويف
فروة بن نوفل األشجعي الكويف

55
41
43
47

الفضل بن دكني
فضيل بن مرزوق األغر الرقاشي
القاسم بن احلسن بن حممد بن يزيد

14
122
18

القاسم بن سالم

14
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العلم

الصفحة

القاسم بن عبدالرمحن
قتادة بن دعامة السدوسي

53
48

كعب بن ماتع احلمريي
الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي
الليث بن أىب سليم بن زنيم القرشي

47
122
144

مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي
مبارك بن فضالة بن أيب أمية القرشي
مبشر بن إمساعيل احلليب
جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي

88
128
13
42

حممد بن أيب بكر الصديق القرشي
حممد بن السائب بن بشر بن عمرو
حممد بن جعفر الرازي البزاز

177
42
12

حممد بن محيد اليشكري
حممد بن خازم التميمي السعدي
حممد بن سيف األزدي احلداين البصري
حممد بن طلحة بن مصرف اليامي الكويف

13
135
42
48

حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى
حممد بن علي بن أيب طالب
حممد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي

144
174
143

حممد بن مسلم بن شهاب الزهري
حممد بن يعقوب بن الفرج
مروان بن شجاع اجلزري
مروان بن معاوية بن احلارث الفزاري

122
18
11
132

املسور بن خمرمة بن نوفل
املسيب بن رافع األسدي الكاهلي
مطرف بن عبد اهلل بن الشخري احلرشي

124
138
58

معاوية بن صاحل بن حدير بن سعيد احلضرمي

84
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العلم

الصفحة

معاوية بن عمرو بن املهلب
معتب = مغيث

14
47

معتب بن قشري بن مليل األنصاري
معفس بن عمران بن حطان بن ظبيان
معمر بن راشد

175
54
47

معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي
معن بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود
املغرية بن مقسم الضيب
مقسم بن جبرة

82
48
154
187

منصور بن زاذان الواسطي
منصور بن املعتمر
موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو

147
57
143

موسى بن قيس احلضرمي
نافع بن عمر بن عبد اهلل اجلمحي
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي
هجيمة بنت حيي األوصابية أم الدرداء

54
124
12
54

هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي
هشيم بن بشري بن أيب خازم قاسم بن دينار
هالل بن يساف األشجعي موىل أشجع

135
13
57

مهام بن حيىي بن دينار العوذى
اهليثم بن مجاز احلنفي البكاء بصري
ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري
وكيع بن اجلراح بن مليح

144
52
55
11

حيىي بن أيب بكري
حيىي بن أيب حية
حيىي بن زكريا بن أيب زائدة الكويف

13
154
143

حيىي بن سعيد بن فروخ القطان

155
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العلم

الصفحة

حيىي بن أىب كثري اليمامي كنيته
حيىي بن املختار الصنعاين

52
48

حيىي بن يعمر البصري أبو سليمان
يزيد بن أيب يزيد الضبعي البصري
يزيد بن هارون

172
58
12

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
يونس بن عبيد بن دينار ،أبو عبد اهلل البصري
يونس بن حممد بن مسلم البغدادي أبو حممد املؤدب

127
142
12
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قائمة المصادر والمراجع


علي ابن األثري ،علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري( ،املتوىف523 :هـ)،
أسد الغابة( ،بريوت :دار الفكر1432 ،هـ1282 -م)
ابن األثري ،املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري (املتوىف :
535هـ) ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ،حتقيق  :عبد القادر األرناؤوط -التتمة حتقيق
بشري عيون ،ط( ،1مكتبة احللواين ،مطبعة املالح ،مكتبة دار البيان1282 ،هـ -
1252م)
ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر( ،بريوت :املكتبة العلمية1222 ،هـ -
1272م)
األشعري ،علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب
بردة بن أيب موسى األشعري (املتوىف234 :هـ) ،اإلبانة عن أصول الديانة ،حتقيق :فوقية
حسني حممود ،ط( ،1القاهرة :دار األنصار1227،هـ)
األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حتقيق :نعيم زرزور ،ط( ،1بريوت:
املكتبة العصرية1435 ،هـ 3334 -م)
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ط،4
(بريوت :دار الكتاب العريب)1434 ،
األلباين ،حممد ناصر الدين بن احلاج نوح (املتوىف1433 :هـ) ،إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،ط( ،3بريوت :املكتب اإلسالمي 1434 ،هـ 1284 -م)
األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ط(،1الرياض :مكتبة
املعارف للنشر والتوزيع 1433،هـ  3333 -م)
األلباين ،ضعيف اجلامع الصغري وزيادته (دمشق :املكتب اإلسالمي)
البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،التاريخ الكبري ،حتقيق
سيد هاشم الندوي (دمشق :دار الفكر)
البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه "صحيح
[]263

البخاري" حتقيق :حممد زهري الناصر ،ط( 1بريوت :دار طوق النجاة1433 ،هـ)
البغدادي ،هبة اهلل بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي (املتوىف413 :هـ) ،الناسخ
واملنسوخ ،حتقيق :زهري الشاويش  ،حممد كنعان ،ط( ،1بريوت :املكتب اإلسالمي،
1434هـ)
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل (تفسري البغوي) ،ط،2
(الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع1417 ،هـ 1227 -م)
ابن بلبان ،علي بن بلبان الفارسي (املتوىف 722 :هـ) ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن
حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1438 ،هـ 1288 -م)
البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبلي (املتوىف1341 :هـ) ، ،كشاف
القناع عن منت اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب العلمية)
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
ط( ،2بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ 3332 -م)
البيهقي ،شعب اإلميان ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية)1413 ،
البيهقي ،معرفة السنن واآلثار ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط( ،1كراتشي :جامعة
الدراسات اإلسالمية1413 ،هـ1221-م)
الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر وآخرون (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
التهانوي ،حممد علي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :علي دحروج،
ط( ،1بريوت :مكتبة لبنان ناشرون1225 ،م)
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراين (املتوىف738 :هـ) ،بيان تلبيس
اجلهمية ،ط( ،1مكة املكرمة :مطبعة احلكومة1223 ،م)
ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط( ،3الرياض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،هـ 1221 -م)
ابن تيمية ،جامع الرسائل حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،ط( ،1الرياض :دار العطاء،
1433هـ 3331 -م)
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ابن تيمية ،الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكمال( ،القاهرة :مطبعة املدين،
1432هـ 1282-م).
ابن تيمية ،شرح حديث النزول ،ط( ،1بريوت :املكتب اإلسالمي1227 ،هـ1277/م)
ابن تيمية ،الصفدية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط(3القاهرة :مكتبة ابن تيمية1435 ،هـ).
ابن تيمية ،منهاج السنة ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ط( ،1الرياض :جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية 1435 ،هـ 1285 -م)
ابن جرير ،حممد بن جرير بن يزيد اآلملي (املتوىف213 :هـ) ،جامع البيان يف تأويل القرآن،
حتقيق :أمحد حممد شاكر ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1433 ،هـ 3333-م)
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف (املتوىف  822 :هـ) النشر يف القراءات
العشر ،حتقيق :علي حممد الضباع( ،القاهرة :املطبعة التجارية الكربى)
اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1434،هـ)
ابن اجلعد ،علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغدادي ،مسند ابن اجلعد ،حتقيق:
عامر أمحد حيدر ،ط( ،1بريوت :مؤسسة نادر 1413هـ1223-م)
ابن جين ،عثمان بن جين املوصلي (املتوىف223 :هـ) ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ
القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق :علي النجدي و عبدالفتاح شليب ،ط( ،1وزارة األوقاف
والشؤون االسالمية1433 ،هـ1222 -م)
ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن على بن حممد (املتوىف427 :هـ) ،غريب احلديث ،حتقيق :عبد
املعطي أمني القلعجي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ– 1284م)
ابن اجلوزي ،املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ ،حتقيق :حامت صاحل
الضامن ،ط ( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1228 /م)
ابن اجلوزي ،املوضوعات ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،حتقيق :عبد
الرمحن حممد عثمان ،ط( ،1املدينة املنورة :املكتبة السلفية1285 ،هـ1255 -م)
ابن اجلوزي ،نواسخ القرآن ،حتقيق :حممد أشرف امللباري ،ط( ،1املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية1434 ،هـ1284-م)
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ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر الرازي (املتوىف237 :هـ) ،اجلرح
والتعديل( ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت)1243
احلاكم ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني (بريوت :دار
الكتب العلمية)1223 ،
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف:
244هـ) ،الثقات ،ط( ،1حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية1222 ،هـ1272،م)
ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،ط( ،3بريوت :مؤسسة الرسالة،
)1222 – 1414
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين (املتوىف843 :هـ) ،تقريب التهذيب ،حتقيق:
حممد عوامة ،ط( ،1دمشق ،دار الرشيد1435 ،هـ– 1285م)
ابن حزم ،علي بن أمحد بن حزم األندلسي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ط( ،1القاهرة:
دار احلديث1434 ،هـ)
ابن حزم ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي ،حتقيق :عبد الغفار سليمان البنداري ،ط،1
(بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 1285 -م)
احلسيين ،حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الدمشقي الشافعي (املتوىف754 :هـ)،
اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف هتذيب
الكمال ،حتقيق :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،ط(،1كراتشي :جامعة الدراسات
اإلسالمية)
احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي (املتوىف535 :هـ) ،معجم البلدان ،ط( ،3بريوت :دار
صادر1224 ،م)
ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،السنة ،حتقيق :د .حممد سعيد سامل
القحطاين ،ط( ،1الدمام :دار ابن القيم1435 ،هـ)
ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون،
إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1431 ،هـ -
3331م)
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اخلطيب ،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي (املتوىف452 :هـ) ،تاريخ
بغداد ،حتقيق :بشار عواد معروف ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي433 ،هـ -
 3333م)
الدارمي ،عبد اهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي ،سنن الدارمي ،ط( ،1بريوت :دار
الكتاب العريب)1437 ،
أبوداود ،املراسيل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1438 ،هـ)
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز (املتوىف748 :هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم ،حتقيق :بشار عواد معروف ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 3332م)
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،حتقيق جمموعة من العلماء ،ط( ، 2بريوت :مؤسسة الرسالة،
1434هـ1284 -م)
الذهيب ،لسان امليزان ،حتقيق :علي البيجاوي ،ط( ،4بريوت :دار املعرفة1283 ،هـ-
1252م)
الذهيب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط( ،1بريوت :دار
املعرفة للطباعة والنشر 1283 ،هـ  1252 -م)
الراغب ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (املتوىف433 :هـ) ،تفسري الراغب
األصفهاين (اجلزء  )2 ،3حتقيق :عادل بن علي الشدي ،ط(1الرياض :دار الوطن1434
هـ  3332 -م)
الراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،ط( ،1دمشق :دار
القلم1413 ،ه) ص.272
ابن رشد ،حممد بن أمحد القرطيب (املتوىف433 :هـ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه
والتعليل ملسائل املستخرجة ،حتقيق :د حممد حجي وآخرون ،ط( ،3بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1438 ،هـ 1288 -م)
الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (املتوىف211 :هـ) ،معاين القرآن
وإعرابه ،ط( ،1بريوت :عامل الكتب 1438 ،هـ  1288 -م)
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الزركشي ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي (املتوىف724 :هـ)،
الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط( ،1القاهرة :دار إحياء الكتب
العربية1275هـ 1247 -م)
الزخمشري ،حممود بن عمرو بن أمحد ،جار اهلل (املتوىف428 :هـ) ،الكشاف عن حقائق
غوامض التنزيل ،ط( ،2بريوت :دار الكتاب العريب1437 ،هـ)
ابن أيب زمنني ،حممد بن عبد اهلل بن عيسى املري املالكي (املتوىف222 :هـ) ،تفسري القرآن
العزيز ،حتقيق :حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنز ،ط( ،1القاهرة :الفاروق
احلديثة1432 ،هـ 3333 -م)
السبت ،خالد بن عثمان ،قواعد التفسري ،ط( ،1اخلرب :دار ابن عفان1417 ،هـ-
1227م)
السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف771 :هـ)طبقات الشافعية
الكربى ،حتقيق :حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط (3دار هجر،
1412هـ)
السدوسي ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز( ،املتوىف117 :هـ) ،الناسخ واملنسوخ ،حتقيق:
حامت صاحل الضامن ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1228 /م)
ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع ،البصري ،البغدادي (املتوىف323 :هـ) ،الطبقات
الكربى ،حتقيق :إحسان عباس ،ط( ،1بريوت :دار صادر1258 ،م)
السلمي ،حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري ،أبو عبدالرمحن السلمي (املتوىف413 :هـ)،
طبقات الصوفية ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1412هـ 1228م)
السمعاين ،عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين (املتوىف453 :هـ) ،األنساب،
حتقيق :عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ،ط( ،1حيدر أباد :جملس دائرة املعارف
العثمانية1283 ،هـ 1253 -م)
السمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر املروزى التميمي (املتوىف482 :هـ)
تفسري القرآن ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ،ط( ،1الرياض :دار الوطن،
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1418هـ1227 -م)
السمني ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب (املتوىف745 :هـ) ،الدر
املصون يف علوم الكتاب املكنون حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دمشق :دار القلم)
السهيلي ،عبدالرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيلي (املتوىف481 :هـ) الروض األنف يف
شرح السرية النبوية ،ط( ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1413 ،هـ)
السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن ،ط،3
(بريوت :دار الكتب العلمية1221 ،1411 ،م)
السيوطي ،الدر املنثور( ،بريوت :دار الفكر)1222 ،
الشعراين ،عبدالوهاب بن أمحد بن علي (املتوىف ،)272:لوافح األنوار يف طبقات األخيار
املعروف بالطبقات الكربى( ،القاهرة :مكتبة حممد املليجي1214 ،هـ) .
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين (املتوىف 1222 :هـ)،
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن( ،بريوت :دار الفكر1414 ،هـ 1224 -مـ )
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،ط،1
(الرياض :مكتبة الرشد)1432 ،
الشريازي ،إبراهيم بن علي الشريازي املتويف سنة  475هـ ،اللمع يف أصول الفقه ،ط،3
(بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،ه3332 -م)
الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت الصاوي املالكي (املتوىف1341:هـ) ،بلغة السالك ألقرب
املسالك ،ضبط وتصحيح :حممد عبدالسالم شاهني ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1414هـ1224-م)
الصرصري ،سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي البغدادي (املتوىف715 :هـ) ،اإلكسري يف
علم التفسري ،حتقيق :عبدالقادر حسني ،ط( ،1القاهرة :مكتبة اآلداب)1277 ،
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل (املتوىف754 :هـ) الوايف بالوفيات،
حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث1433 ،هـ3333 -م)
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن (املتوىف542 :هـ) ،طبقات الفقهاء الشافعية ،حتقيق:
حميي الدين علي جنيب ،ط( ،1بريوت ،دار البشائر اإلسالمية1223 ،م)
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الصنعاين ،تفسري عبد الرزاق ،مجع وحتقيق :د .مصطفى مسلم حممد ،ط( ،1دار الرشد،
1413هـ 1282 -هـ)
الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين (املتوىف311 :هـ) ،املصنف ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي ،ط( ،3بريوت :املكتب اإلسالمي)1432 ،
الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،الروض الداين  -املعجم الصغري،
(بريوت :املكتب اإلسالمي)1284 – 1434 ،
الطرباين ،مسند الشاميني ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1434 ،هـ )1284 -
الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة احلجري املصري (املتوىف231 :هـ) ،شرح مشكل
اآلثار ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،هـ1424 ،م)
الطيار ،مساعد بن سليمان ،احملرر يف علوم القرآن ،ط( ،3جدة :مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية1432 ،ه3338-م)
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف :
1222هـ) ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد "التحرير
والتنوير"( ،تونس :دار سحنون)
ابن عبدالرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب (املتوىف452 :هـ)
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط( ،1بريوت :دار اجليل،
1413هـ1223-م)
ابن عبدربه ،أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه املعروف بابن عبد ربه األندلسي (املتوىف:
238هـ) ،العقد الفريد ،ط ( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ)
العبديل ،خلود بن شاكر ،املوصول لفظا املفصول معىن يف القرآن الكرمي ،ط( ،1الدمام :دار
ابن اجلوزي1421 ،هـ)
أبوعبيد ،القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي (املتوىف334 :هـ) ،فضائل القرآن
حتقيق :مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي الدين ،ط( ،1بريوت :دار ابن كثري1414 ،
هـ  1224-م )
أبو عبيدة ،معمر بن املثىن التيمى البصري (املتوىف332 :هـ) ،جماز القرآن ،حتقيق :حممد
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فواد سزگني ،ط( ،1القاهرة :مكتبة اخلاجنى1281 ،هـ)
ابن عدي ،أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (املتوىف254 :هـ) ،الكامل يف ضعفاء الرجال،
حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود ،وعلي حممد معوض ،وعبدالفتاح أبو سنة ،ط( ،1بريوت:
الكتب العلمية1418 ،هـ1227م)
ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين علي احلنفي ،الصاحلي الدمشقي (املتوىف723 :هـ)،
شرح العقيدة الطحاوية ،حتقيق :أمحد شاكر ،ط( ،1الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية،
1418هـ)
ابن عطية ،أبو حممد عبداحلق بن عطية األندلسي (املتوىف443 :هـ) ،احملرر الوجيز يف تفسري
الكتاب العزيز ،ط( ،3الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون الدينية بقطر)3337- 1438 ،
ابن عقيلة ،حممد بن أمحد املكي ،الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،حتقيق :جمموعة من
الباحثني ،ط( ،3الرياض :مركز تفسري للدراسات القرآنية1423،هـ3311-م)
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي (املتوىف224 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ط(1بريوت :دار الفكر1222 ،هـ 1272 -م)
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم (املتوىف173 :هـ) ،كتاب العني ،حتقيق:
مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل)
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي املقدسي (املتوىف533 :هـ) ،املغين،
(القاهرة :مكتبة القاهرة1288 ،هـ 1258 -م)
القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1434،هـ 1284 -م)
القفاري ،ناصر بن عبد اهلل بن علي القفاري ،أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية،
ط)1414 ،1
الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيين الكفوي (املتوىف1324 :هـ) ،الكليات ،حتقيق :عدنان
درويش  ،حممد املصري ،ط( ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1412 ،هـ 1228 -م)
الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،
حتقيق :أمحد سعد الغامدي ،ط( ،4الرياض :دار طيبة1415 ،هـ1224-م)
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ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين ،سنن ابن ماجه ،حممد فؤاد عبد الباقي،
(القاهرة :دار إحياء الكتب العربية)
ابن املثىن ،أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري (املتوىف332 :هـ) ،جماز القرآن ،حتقيق:
حممد فواد سزگني ،ط( ،1القاهرة ،مكتبة اخلاجنى1281 ،هـ)
احملمود ،عبد الرمحن بن صاحل ،موقف ابن تيمية من األشاعرة ،ط ( ،1الرياض :مكتبة
الرشد1414 ،هـ 1224/م)
املزي ،يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج( ،املتوىف743 :هـ) ،هتذيب الكمال
يف أمساء الرجال ،حتقيق :بشار عواد معروف ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1433 ،هـ-
1283م)
مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف351 :هـ) ،املسند
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
(بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب)
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف834 :هـ) ،طبقات األولياء،
حتقيق :نور الدين شريبه ،ط( ،3القاهرة :مكتبة اخلاجني1414 ،هـ1224 -م)
ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم النيسابوري (املتوىف212 :هـ) ،تفسري القرآن ،حتقيق :سعد بن
حممد السعد ،ط( ،1الدينة املنورة :دار املآثر1432 ،هـ3333 ،م)
ابن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة اجلوزجاين اخلراساين (املتوىف337 :هـ) ،التفسري من
سنن سعيد بن منصور ،دراسة وحتقيق :د .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيد ،ط،1
(الرياض :دار الصميعي1417 ،هـ1227 -م)
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري (املتوىف711 :هـ)،
لسان العرب ،ط( ،2بريوت :دار صادر 1414 ،هـ)
ابن النجار ،حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي احلنبلي ،شرح الكوكب املنري ،حتقيق:
حممد الزحيلي ونزيه محاد ،ط( ،1الرياض :مكتبة العبيكان1412 ،هـ1222-م)
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم (املتوىف273 :هـ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط،3
(القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي)
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النحاس ،أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف228 :هـ) ،معاين
القرآن ،حتقيق حممد علي الصابونيط(،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى)
النحاس ،الناسخ واملنسوخ  ،حتقيق :حممد عبد السالم حممد ،ط( ،1الكويت :مكتبة
الفالح1438 ،هـ)
ابن الندمي ،حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل (املتوىف428 :هـ)،
الفهرست ،حتقيق :إبراهيم رمضان ،ط( ،3بريوت :دار املعرفة بريوت1417 ،هـ-
1227مـ)
أبونعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين (املتوىف:
423هـ) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ط(،1بريوت ،دار الكتب العلمية1432 ،هـ-
1288م)
النووي ،حيىي بن شرف النووي (املتوىف575 :هـ) ،اجملموع شرح املهذب ،حتقيق وإكمال:
حممد جنيب املطيعي( ،جدة :مكتبة اإلرشاد)
اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن حجــر ،حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاح ،ط( ،1القــاهرة:
املكتبة التجارية الكربى 1247 ،هـ1282-م)
اهليثمي ،علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد( ،بريوت :دار الفكر،
1413هـ)
ابن الوراق ،حممد بن عبد اهلل بن العباس (املتوىف281 :هـ) ،علل النحو ،حتقيق :حممود
جاسم حممد الدرويش ،ط( ،1الرياض :مكتبة الرشد 1433 ،هـ 1222 -م)
ابن أيب يعلى ،أبو احلسني حممد بن حممد (املتوىف435 :هـ) ،طبقات احلنابلة ،حتقيق :حممد
حامد الفقي (بريوت :دار املعرفة)
أيب يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،مسند أيب يعلى(،دمشق :دار
املأمون للرتاث)1284 -1434 ،
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