
لكتاب  لقرآن : ا ا نزول    أسباب 
لواحدي : املؤلف   ا

   بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وال تعسر 

احلمد هللا الكرمي الوهاب، هازم : قال الشيخ االمام أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري رمحه اهللا
  .سباباالحزاب، ومنشئ السحاب، ومرسل اهلباب، ومنزل الكتاب، يف حوادث خمتلفة اال

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه : (أنزله مفرقا جنوما وأودعه أحكاما وعلوما، قال عز من قائل
حدثنا أبو : أخربنا عبد اهللا بن حممد ابن حيان، قال: أخربنا الشيخ أبو بكر أمحد بن حممد االصفهاين، قال) تنزيال

مسعت : حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: سكري قالحيىي الرازي، قال حدثنا سهل بن عثمان الع
ذكر لنا أنه كان بني أوله وآخره مثاين  -وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث  -احلسن يقول يف قوله تعاىل 

  .عشرة سنة، أنزل عليه مبكة مثاين سنني قبل أن يهاجر، وباملدينة عشر سنني
حدثنا حيىي بن أيب كثري عن : حدثنا سهل، قال: أخربنا أبو حيىي الرازي قال: ا عبد اهللا قالأخربن: أخربنا أمحد قال

فرق اهللا تنزيله فكان بني أوله وآخره عشرون أو حنو من عشرين سنة أنزله قرآنا : هشيم عن داود عن الشعيب قال
تقيما، فيه معجزات باهرة، وآيات عظيما، وذكرا حكيما وحبال ممدودا، وعهدا معهودا، وظال عميما، وصراطا مس

ظاهرة، وحجج صادقة، ودالالت ناطقة، دحض به حجج املبطلني، ورد به كيد الكائدين، وأيد به االسالم والدين، 
  فلمع منهاجه، وثقب سراجه، ومشلت

كمة، بركته، وملعت حكمته على خامت الرسالة، والصادع بالداللة، اهلادي لالمة، الكاشف للغمة، الناطق باحل
  املبعوث بالرمحة، فرفع أعالم احلق، وأحيا معامل الصدق،

ودمغ الكذب وحما آثاره، وقمع الشرك وهدم مناره، ومل يزل يعارض ببيناته املشركني حىت مهد الدين، وأبطل شبه 
م، امللحدين، صلى اهللا عليه صالة ال ينتهى أمدها، وال ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهره

  .وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم كثريا
وبعد هذا فإن علوم القرآن عزيرة، وضروهبا مجة كثرية، يقصر عنها القول وإن كان بالغا، ويتقلص عنها ذيله وإن 
كان سابغا، وقد سبقت يل وهللا احلمد جمموعات تشتمل على أكثرها، وتنطوي على غررها، وفيها ملن رام الوقوف 

وعما عداها من مجيع املصنوعات غنية وفراغ، الشتماهلا على أعظمها حمققا، وتأديته إىل متأمله عليها مقنع وبالغ، 
متسقا، غري أن الرغبات اليوم عن علوم القرآن صادفة كاذبة فيها، قد عجزت قوى املالم عن تالفيها، فآل االمر بنا 

من االسباب، إذ هي أوىف ما جيب الوقوف عليها، إىل إفادة املبتدئني املتسترين بعلوم الكتاب، إبانة ما أنزل فيه 
وأوىل ما تصرف العناية إليها، المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا، وال 

حيل القول يف أسباب نزول الكتاب، إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على االسباب، وحبثوا عن 
  .مها وجدوا يف الطالب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار يف هذا العلم بالنارعل

حدثنا : أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد ابن حامد العطار قال: أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن ابراهيم الواعظ قال
وانة، عن عبد االعلى، عن سعيد بن جبري، حدثنا أبو ع: حدثنا ليث بن محاد قال: أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار قال

اتقوا احلديث إال ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس قال



والسلف املاضون رمحهم اهللا ) فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غري علم فليتبوأ مقعده من النار
  .الغاية احترازا عن القول يف نزول اآلية كانوا من أبعد

  :أخربنا أبو عمرو بن جنيد قال: أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد اهللا املخلدي قال

سألت عبيدة عن : حدثنا أبو عمري عن حممد بن سريين قال: حدثنا عبد الرمحن بن محاد قال: أخربنا أبو مسلم قال
  .ذهب الذين يعملون فيما أنزل القرآناتق اهللا وقل سدادا، : آية من القرآن فقال

وأما اليوم فكل أحد خيترع شيئا وخيتلق إفكا وكذبا ملقيا زما مه إىل اجلهالة، غري مفكر يف الوعيد للجاهل بسبب 
اآلية وذلك الذي حدا يب إىل إمالء هذا الكتاب اجلامع لالسباب، لينتهى إليه طالبو هذا الشأن واملتكلمون يف نزول 

يعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب، وجيدوا يف حتفظه بعد السماع والطلب، والبد من القول القرآن، ف
أوال يف مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعهد جربيل إياه بالتنزيل، 

القول مفصال يف سبب نزول كل آية روى  والكشف عن تلك االحوال والقول فيها على طريق االمجال، مث نفرع
  .هلا سبب مقول، مروي منقول، واهللا تعاىل املوفق للصواب والسدد، واآلخذ بنا عن العاثور إىل احلدد

أخربنا عبد اهللا بن حامد االصفهاين : القول يف أول ما نزل من القرآن أخربنا أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم املقرى قال
حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن ابن : حدثين حممد بن حيىي قال: ن حممد بن احلسن احلافظ قالأخربنا أمحد ب: قال

أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من (أخربين عروة، عن عائشة أهنا قالت : شهاب الزهري قال
حبب إليه اخلالء، فكان يأيت الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث 

حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليايل ذوات العدد، ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها، حىت فجأه 
: فقلت ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال

  فقلت ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين: اقرأ: مين اجلهد مث أرسلين، فقال فأخذين فغطين حىت بلغ

اقرأ باسم ربك (ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد فقال : فقلت: اقرأ: اجلهد مث أرسلين، فقال
زملوين، فزملوه حىت ذهب : خدجية، فقال فرجع هبا يرجف فؤاده حىت دخل على) ما مل يعلم(حىت بلغ ) الذي خلق

كال أبشر، فواهللا ال خيزيك اهللا : قد خشيت علي، فقالت له: يا خدجية مايل ؟ وأخربنا اخلرب، وقال: عنه الروع، فقال
رواه البخاري ) أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق

  .، ورواه مسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاقعن حيىي بن بكري
أخربنا جدى أبو حامد أمحد بن احلسن احلافظ : أخربنا الشريف إمساعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني الطربي قال

حدثنا سفيان ابن عيينة، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن : حدثنا عبد الرمحن بن بشر قال: قال
رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه عن أيب ) إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق: (قالت عائشة

أخربنا أبو : بكر الصبغي، عن بشر بن موسى، عن احلميدي عن سفيان أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم املقرى قال
أخربنا حممد بن خملد أن حممد بن إسحاق : قالحدثنا نصر بن حممد احلافظ : احلسن علي بن حممد اجلرجاين قال

: حدثنا علي ابن احلسني بن واقد قال: حدثنا أمحد بن نصر بن زياد قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثهم قال
) بسم اهللا الرمحن الرحيم(أول ما نزل من القرآن : حدثين يزيد النحوي، عن عكرمة واحلسن قاال: حدثين أيب قال

أخربنا حممد : أخربنا احلسن بن حممد الفارسي قال) اقرأ باسم ربك(نزل من القرآن مبكة، وأول سورة فهو أول ما 
حدثنا أبو : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا حممد بن حممد بن احلسن احلافظ قال: بن عبد اهللا بن الفضل التاجر قال



  خربين حممد بن عبادأ: حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال: صاحل قال
اقرأ (كان أول ما أنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم : ابن جعفر املخزومي أنه مسع بعض علمائهم يقول

  باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك

 عليه وسلم يوم هذا صدرها أنزل على رسول اهللا صلى اهللا: قالوا) االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم
  .حراء، مث أنزل آخرها بعد ذلك مبا شاء اهللا

فهو ما أخربناه االستاذ أبو إسحاق الثعاليب قال ) أن أول ما نزل سورة املدثر(فأما احلديث الصحيح الذي روى 
نا عمرو حدث: حدثنا أمحد بن عيسى بن زيد البينسى، قال: حدثنا حممد بن يعقوب قال: حدثنا عبد اهللا بن حامد قال

أي القرآن أنزل قبل : سألت أبا سلمة بن عبد الرمحن: حدثين حيىي بن أىب كثري قال: بن أيب سلمة عن االوزاعي قال
أي القرآن أنزل قبل ؟ : سألت جابر بن عبد اهللا االنصاري: أو اقرأ باسم ربك، قال: قلت: يا أيها املدثر: ؟ قال
  .باسم ربكأو اقرأ : يا أيها املدثر، قال، قلت: قال

إين جاورت (أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال جابر
حبراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن 

ين جربيل فأخذتين رجفة فأتيت خدجية فأمرهتم فدثروين مشايل مث نظرت إىل السماء فإذا هو على الفرش يف اهلواء يع
رواه مسلم عن زهري ابن حرب عن الوليد بن مسلم ) " يا أيها املدثر قم فأنذر(مث صبوا علي املاء، فأنزل اهللا علي 

عن االوزاعي، وهذا ليس مبخالف ملا ذكرناه أوال، وذلك أن جابرا مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم القصة 
  .خرية ومل يسمع أوهلا فتوهم أن سورة املدثر أول ما نزل وليس كذلك، ولكنها أول ما نزل عليه بعد سورة اقرأاال

: حدثنا حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن زكريا قال: والذي يدل على هذا ما أخربنا أبو عبد الرمحن بن حامد قال
حدثنا معمر عن : أخربنا عبد الرزاق قال: حيىي قال حدثنا حممد بن: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال

  الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن
فبينما أنا أمشي : (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حيدث عن فترة الوحي فقال يف حديثه: عن جابر قال

كرسي بني السماء واالرض،  مسعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالسا على
  ).زملوين زملوين، فدثروين فأنزل اهللا يا أيها املدثر: فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت

  .رواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد
  ورواه

مسلم عن حممد بن رافع، كالمها عن عبد الرزاق، وبان هبذا احلديث أن الوحي كان قد فتر بعد نزول اقرأ باسم 
ا أيها املدثر، والذي يوضح ما قلنا إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امللك الذي جاء حبراء جالس ربك، مث نزل ي

  .فدل على أن هذه القصة إمنا كانت بعد نزول اقرأ
: حدثنا أبو الشيخ قال: أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرى قال: أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد املقرى قال

حدثنا علي بن احلسني بن : حدثنا حممد بن علي ابن احلسن بن سفيان قال: بن سليمان بن أيوب قالوحدثنا أمحد 
أول سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " مسعت علي بن احلسني يقول: حدثين أيب قال: واقد قال

املؤمنون، ويقال العنكبوت، : مبكةاقرأ باسم ربك، وآخر سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مبكة
ويل للمطففني، وآخر سورة نزلت يف املدينة براءة، وأول سورة علمها رسول اهللا صلى : وأول سورة نزلت باملدينة



وأرجى آية يف القرآن الهل ) فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا(والنجم، وأشد آية على أهل النار : اهللا عليه وسلم مبكة
  .اآلية)  ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلكإن اهللا(التوحيد 

وعاش النيب صلى اهللا عليه ) واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا(وآخر آية نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: القول يف آخر ما نزل من القرآن أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الواعظ قال" وسلم بعدها تسع ليال 

  أخربنا: ثنا حممد قالحد
: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخربنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي قال: أبو عمرو بن مطر قال
 -يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة  -آخر آية نزلت : " مسعت الرباء بن عازب يقول: حدثنا أبو إسحاق قال
البخاري يف التفسري عن سليمان بن حرب عن شعبة، ورواه يف موضع آخر عن رواه " براءة : وآخر سورة أنزلت

  .أيب الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة

: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو حممد اجلياىن قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال
) واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا(آخر آية نزلت : اك عن ابن عباس قالحدثنا ابن املبارك عن جبري عن الضح

أخربنا أمحد بن علي املوصلي : أخربنا حممد بن أمحد بن سنان املقرى قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن النحوي قال
ابن عباس يف قوله حدثنا الكليب عن أيب صاحل عن : حدثنا حممد بن فضيلة قال: حدثنا أمحد بن االمحش قال: قال

  .ذكروا أن هذه اآلية وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن: قال) واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا(
حدثنا احلسن بن عبد اهللا : أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم الصويف قال

حدثنا شعبة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس : قالحدثنا مسلم بن إبراهيم : العبدى، قال
لقد جاءكم رسول من : (آخر آية أنزلت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " عن أيب بن كعب أنه قال

 عامر رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه عن االصم عن بكار ابن قتيبة عن أيب" وقرأها إىل آخر السورة ) أنفسكم
  .العقدي عن شعبة

أخربنا : أخربين أبو عمرو حممد بن العزير يف كتابه أن حممد بن احلسني احلدادي أخربهم عن حممد بن يزيد قال
: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن علي ابن يزيد، عن يونس بن ماهك، عن أيب بن كعب قال: إسحاق بن إبراهيم قال
  أحدث القرآن باهللا عهدا

  .اآلية وأول يوم أنزل فيه يوم االثنني -سول من أنفسكم لقد جاءكم ر -
أخربنا حممد بن عبد الرمحن : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن زكريا الشيباين، قال: أخربنا أبو إسحاق الثعاليب، قال

ا حدثنا موسى بن إمس: حدثنا خثيم قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا ابن أيب عيل، قال: الدغوىل، قال
يا رسول اهللا أرأيت صوم يوم االثنني ؟ : أن رجال قال" غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد الزما ين عن أيب قتادة 

شهر رمضان الذي : (فيه أنزل علي القرآن، وأول شهر أنزل فيه القرآن شهر رمضان، قال اهللا تعاىل ذكره: قال
  ) ".أنزل فيه القرآن

حدثنا أبو مسلم : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم ابن مياسر قال: النضروى، قالأخربنا عبد الرمحن بن محدان 
حدثنا عمران عن قتادة عن أيب املليح عن : حدثنا عبد اهللا بن جابر ابن اهليثم الغداين قال: إبراهيم بن عبد اهللا قال

من رمضان وأنزل التوراة لست مضني من نزلت صحف إبراهيم أول ليلة " وائلة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
رمضان، وأنزل االجنيل لثالث عشرة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور لثما ن عشرة خلت من رمضان، وأنزل 



  ".القرآن الربع وعشرين خلت من رمضان 
سن علي بن حممد أخربنا أبو احل: القول يف آية التسمية وبيان نزوهلا أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم املقرى قال

حدثنا أبو : حدثنا حممد ابن حيىي بن منده قال: أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الرمحن اجلوهري قال: اجلرجاين قال
حدثنا بشر بن عما ر، عن أيب رزق، عن الضحاك، عن ابن عباس أنه : حدثنا عثما ن بن سعيد قال: كريب قال

  ".يا حممد استعد مث قل بسم اهللا الرمحن الرحيم : "  عليه وسلم قالأول ما نزل به جربيل على النيب صلى اهللا: قال
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن زيدان البجلي : حدثنا إمسا عيل بن أمحد اخلالل قال: أخربنا أبو عبد اهللا بن إسحاق قال

  حدثنا سفيان بن عيينة: حدثنا أبو كريب قال: قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعرف ختم : " ن ابن عباس قالعن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري ع

  ) ".بسم اهللا الرمحن الرحيم(السورة حىت ينزل عليه 
: أخربنا إبراهيم بن علي الرملي قال: أخربنا حممد بن جعفر بن مطر قال: أخربنا عبد القاهر بن طاهر البغدادي قال

احلجاج العبدي عن عبد اهللا بن أيب حسني ذكر عن عبد اهللا ابن مسعود  أخربنا عمرو بن: حدثنا حيىي بن حيىي قال
  ".كنا ال نعلم فصل ما بني السورتني حىت نزل بسم اهللا الرمحن الرحيم : " قال

  أخربنا أبو عمرو: أخربنا جدى قال: أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن جعفر قال

حدثنا حممد بن عيسى بن أيب فديك عن عبد اهللا بن نافع عن : الحدثنا حممد بن حيىي ق: أمحد بن حممد اجلرشي قال
  ".نزلت بسم اهللا الرمحن الرحيم يف كل سورة : " أبيه عن ابن عمر قال

  .القول يف سورة الفاحتة اختلفوا فيها، فعند االكثرين هي مكية من أوائل ما نزل من القرآن
حدثنا : أخربنا أبو عمرو اجلربى قال: أخربنا جدى قال: حدثنا أبو عثما ن سعيد بن أمحد بن حممد الزاهد قال
حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن : حدثنا حيىي بن بكري قال: إبراهيم بن احلارث وعلي بن سهل بن املغرية قال

لق يا حممد، فإذا مسع الصوت انط: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا برز مسع مناديا يناديه" أيب ميسرة 
يا حممد، : فلما برز مسع النداء: قال: إذا مسعت النداء فاثبت حىت تسمع ما يقول لك: هاربا، فقال له ورقة بن نوفل

قل احلمد هللا رب العاملني الرمحن : قل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، مث قال: لبيك، قال: فقال
  .وهذا قول علي ابن أيب طالب" حتة الكتاب الرحيم ما لك يوم الدين حىت فرغ من فا

  :أخربنا احلسن بن جعفر املفسر قال: أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد املفسر قال
حدثنا أبو حيىي القصرى : حدثنا عبد اهللا بن حممود السعدى قال: أخربنا أبو احلسن بن حممد بن حممود املروزى قال

: ء بن املسيب عن الفضل بن عمر، عن علي بن أيب طالب عليه السالم قالحدثنا مروان بن معاوية، عن الوال: قال
حدثنا أيب : وهبذا االسناد عن السعدى حدثنا عمرو بن صاحل قال" نزلت فاحتة الكتاب مبكة من كنز حتت العرش " 

 الرمحن الرحيم بسم اهللا: قام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فقال: " عن الكليب، عن أيب صاحل عن ابن عباس قال
  .وحنو هذا قاله احلسن وقتادة، وعند جماهد أن الفاحتة مدنية" رض اهللا فاك : احلمد هللا رب العاملني، فقالت قريش

  .قال احلسني ابن الفضل لكل عامل هفوة وهذه بادرة من جماهد النه تفرد هبذا القول والعلما ء على خالفه

  .يعين الفاحتة) ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم: (ومما يقطع به على أهنا مكية قوله تعاىل
أخربنا أمحد بن علي بن املثىن : أخربنا حممد بن أمحد بن علي اجلربى قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن النحوي قال

قال رسول : يرة قالأخربين العالء عن أبيه عن أيب هر: حدثنا إمسا عيل ابن جعفر قال: حدثنا حيىي بن أذين قال: قال



والذي نفسي بيده ما أنزل اهللا يف التوراة وال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقرأ عليه أيب بن كعب أم القرآن، فقال
  ".يف االجنيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثلها، إهنا هلي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته 

يكن اهللا ليمنت على رسوله بإيتائه فاحتة الكتاب وهو مبكة، مث ينزهلا باملدينة، وال  وسورة احلجر مكية بال خالف، ومل
يسعنا القول بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام مبكة بضع عشرة سنة يصلي بال فاحتة الكتاب هذا مما ال تقبله 

  .العقول
  سورة البقرة مدنية بال خالف

حدثنا : أخربنا أمحد ابن حممد بن يوسف قال: أخربنا عبد اهللا بن حامد قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم قال
حدثنا الوليد بن : حدثنا هشام بن عما ر قال: حدثنا يعقوب ابن سفيان الكبري قال: يعقوب بن سفيان الصغري قال

  .ينة سورة البقرةأول سورة أنزلت باملد: حدثنا شعيب بن زريق، عن عطاء اخلراساين، عن عكرمة قال: مسلم قال
أخربنا جعفر بن : أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: أخربنا أبو عثما ن الزعفراين قال) أمل ذلك الكتاب: (قوله عز وجل

أربع آيات من أول : حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قال: أخربنا أبو حذيفة قال: حممد بن الليث قال
  .تان بعدها نزلتا يف الكافرين، وثالث عشرة بعدها نزلت يف املنافقنيهذه السورة نزلت يف املؤمنني، وآي

  .يعين اليهود: نزلت يف أيب جهل ومخسة من أهل بيته، وقال الكليب: قال الضحاك) إن الذين كفروا(وقوله 
اهللا بن أيب  نزلت هذه اآلية يف عبد: قال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس) وإذا لقوا الذين آمنوا(وقوله تعاىل * 

وأصحابه، وذلك أهنم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال عبد اهللا 
مرحبا بالصديق سيد بين تيم، : بن أيب انظروا كيف أرد هؤالء السفهاء عنكم ؟ فذهب فأخذ بيد أيب بكر فقال

مرحبا بسيد بين عدي بن : ل نفسه وما له، مث أخذ بيد عمر فقالوشيخ االسالم، وثاين رسول اهللا يف الغار، الباذ
مرحبا بابن عم رسول : كعب، الفاروق القوي يف دين اهللا، الباذل نفسه وما له لرسول اهللا، مث أخذ بيد علي فقال

؟ فإذا  كيف رأيتموين فعلت: اهللا وختنه، سيد بين هاشم ما خال رسول اهللا، مث افترقوا، فقال عبد اهللا الصحابه
  رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خريا، فرجع املسلمون إىل رسول اهللا صلى اهللا

  .عليه وسلم وأخربوه بذلك فأنزل اهللا هذه اآلية
أخربنا : أخربنا أبو علي بن أمحد الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد الزاهد قال) يا أيها الناس اعبدوا ربكم(قوله * 

حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن : حدثنا روح قال: تاين قال حدثنا عبد الرمحن ابن بشر قالأبو ذر القهس
فهو " يا أيها الذين آمنوا " فهو مكي و " يا أيها الناس " كل شئ نزل فيه : االعمش عن إبراهيم عن علقمة قال

يا أيها الناس اعبدوا " املدينة قوله مدين يعىن أن يا أيها الناس خطاب أهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل 
وهذه اآلية نازلة يف املؤمنني وذلك أن اهللا تعاىل ملا ذكر " وبشر الذين آمنوا " خطاب ملشركي مكة إىل قوله " ربكم 

  .ذكر جزاء املؤمنني" النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين " جزاء الكافرين بقوله 
قال ابن عباس يف رواية أىب ؟ صاحل ملا ضرب اهللا سبحانه هذين املثلني ) تحي أن يضرب مثالإن اهللا ال يس(قوله * 

  ".مثلهم كمثل الذي استوقد نارا " للمنافقني يعين قوله 
(*)  

قالوا اهللا أجل وأعلى من أن يضرب االمثال فأنزل اهللا هذه اآلية، وقال احلسن ) أو كصيب من السما ء: (وقوله* 
ما يشبه هذا : كر اهللا الذباب والعنكبوت يف كتابه وضرب للمشركني املثل، ضحكت اليهود وقالواوقتادة ملا ذ



  .كالم اهللا فأنزل اهللا هذه اآلية
حدثنا بكر بن : أخربنا سليما ن بن أيوب الطرباين قال: أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن إسحاق احلافظ يف كتابه قال

، عن موسى ابن عبد الرمحن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس يف حدثنا عبد العزيز بن سعيد: سهل قال
وإن يسلبهم الذباب  -وذلك أن اهللا ذكر آهلة املشركني، فقال : قال -إن اهللا ال يستحىي أن يضرب مثال  -قوله 
  :وذكر كيد اآلهلة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا -شيئا 

ما أنزل من القرآن على حممد، أي شئ يصنع هبذا ؟ فأنزل اهللا هذه أرأيتم حيث ذكر اهللا الذباب والعنكبوت في
  .اآلية

قال ابن عباس يف رواية الكليب عن أيب حامت باالسناد الذي ذكر نزلت يف يهود املدينة، ) أتأمرون الناس بالرب(قوله * 
على الدين الذي أنت  كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته وملن بينهم وبينه رضاع من املسلمني، أثبت

عليه وما يأمرك به، وهذا الرجل يعنون حممدا صلى اهللا عليه وسلم فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك وال 
  .يفعلونه
عند أكثر أهل العلم أن هذه اآلية خطاب الهل الكتاب، وهو مع ذلك أدب ) واستعينوا بالصرب والصالة(وقوله 

  .جلميع العباد
  .رجع هبذا اخلطاب إىل خطاب املسلمني والقول االول أظهر: وقال بعضهم

  .اآلية) إن الذين آمنوا والذين هادوا(وقوله * 
حدثنا أبو حيىي الرازي : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر احلافظ قال: أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد احلافظ قال

قال ابن جريج عن عبد اهللا بن كثري، : أيب زائدة قالحدثنا حيىي بن : حدثنا سهل بن عثما ن العسكري قال: قال
  ملا قص سلما ن على النيب صلى اهللا: عن جماهد قال

إن الذين آمنوا  -فأظلمت علي االرض فنزلت : هم يف النار، قال سلما ن: عليه وسلم قصة أصحاب الدير قال
  .فكأمنا كشف عين جبل: قال -حيزنون  -إىل قوله  -والذين هادوا 

أخربنا إسحاق : أخربنا أبو فرقد قال: أخربنا حممد بن احلسني احلدادي قال: نا حممد بن عبد العزيز املروزى قالأخرب
نزلت يف : اآلية قال -إن الذين آمنوا والذين هادوا  -أخربنا عمرو، عن أسباط، عن السدى : بن إبراهيم قال

  ى اهللا عليه وسلم جعل خيرب عن عبادة أصحابهأصحاب سلما ن الفارسي، ملا قدم سلما ن على رسول اهللا صل
  .يا رسول اهللا كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبيا: واجتهادهم وقال

 -يا سلما ن هم من أهل النار، فأنزل اهللا : " فلما فرغ سلما ن من ثنائه عليهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: أخربنا حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر قال"  -وال هم حيزنون  -دوا، وتال إىل قوله إن الذين آمنوا والذين ها

أخربنا أبو بكر بن أيب خيثمة : أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا ابن زكرياء قال
يب صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة حدثنا أسباط عن السدي عن أيب ما لك، عن أ: حدثنا عمرو بن محا د قال: قال

اآلية، نزلت  -إن الذين آمنوا والذين هادوا  -عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .هذه اآلية يف سلما ن الفارسي، وكان من أهل جندي سابور من أشرافهم وما بعد هذه اآلية نازلة يف اليهود

  .اآلية) الكتاب بأيديهمفويل للذين يكتبون : (وقوله* 
إهنم غريوا : نزلت يف الذين غريوا صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم وبدلوا نعته، قال الكليب باالسناد الذي ذكرنا

صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتاهبم وجعلوه آدم سبطا طويال، وكان ربعة أمسر صلى اهللا عليه وسلم، 



نظروا إىل صفة النيب الذي يبعث يف آخر الزما ن، ليس يشبه نعت هذا، وكانت ا: وقالوا الصحاهبم وأتباعهم
  .لالخبار والعلما ء مأكلة من سائر اليهود، فخافوا أن يذهبوا مأكلتهم إن بينوا الصفة، فمن مث غريوا

أخربنا أبو احلسني : أخربنا إمسا عيل ابن أيب القسم الصويف قال) وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة: (قوله* 
حدثين أبو القسم عبد اهللا بن سعد الزهري قال حدثين أبو : أخربنا أمحد بن احلسني ابن عبد اجلبار قال: العطار قال
قدم رسول : " حدثين حممد بن أيب حممد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حدثنا أيب عن أيب إسحاق قال: عمرو قال

  إمنا هذه الدنيا سبعة: ويهود تقول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة
آالف سنة، إمنا يعذب الناس يف النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد يف النار من أيام اآلخرة، وإمنا هي سبعة 

وقال ابن "  -وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة  -أيام مث ينقطع العذاب، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم 
لن نعذب يف النار إال ما وجدنا : وجد أهل الكتاب ما بني طريف جهنم مسرية أربعني قالوا: س يف رواية الضحاكعبا

يف التوراة، فإذا كان يوم القيامة اقتحموا يف النار، فساروا يف العذاب حىت انتهوا إىل سقر وفيها شجرة الزقوم، إىل 
ار، يا أعداء اهللا زعمتم أنكم لن تعذبوا يف النار إال أياما معدودات، آخر يوم من االيام املعدودة، فقال هلم خزنة الن

  .فقد انقطع العدد وبقى االمد
  .اآلية) أفتطمعون: (قوله* 

نزلت يف السبعني الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إىل اهللا تعاىل، فلما ذهبوا معه مسعوا : قال ابن عباس ومقاتل
مسعنا اهللا : ، مث رجعوا إىل قومهم، فأما الصادقون فأدوا ما مسعوا، وقالت طائفة منهمكالم اهللا تعاىل وهو يأمر وينهى

إن استطعتم أن تفعلوا هذه االشياء فافعلوا، وإن شئتم فال تفعلوا، وال بأس، وعند أكثر : من لفظ كالمهم يقول
  .املفسرين نزلت اآلية يف الذين غريوا آية الرجم وصفة حممد صلى اهللا عليه وسلم

وقال ابن عباس كان يهود خيرب تقاتل غطفان، فكلما ) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا: (وقوله* 
اللهم إنا نسألك حبق النيب االمي الذي وعدتنا أن : التقوا هزمت يهود خيرب، فعاذت اليهود هبذا الدعاء وقالت

  خترجه لنا يف آخر

ذا التقوا دعوا هبذا الدعاء، فهزموا غطفان، فلما بعث النيب صلى اهللا عليه فكانوا إ: الزمان إال نصرتنا عليهم، قال
 -أي بك يا حممد، إىل قوله  -وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا  -وسلم كفروا به، فأنزل اهللا تعاىل 

  .-فلعنة اهللا على الكافرين 
كانت اليهود جتد نعت حممد يف التوراة أن يبعثه كانت العرب متر بيهود فتلقى اليهود منهم أذى، و: وقال السدى

إمنا كانت الرسل من بين : اهللا فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم كفروا به حسدا، وقالوا
  .إسرائيل، فما بال هذا من بين إمساعيل

  .اآلية) قل من كان عدوا جلربيل: (قوله* 
حدثنا : أخربنا املؤمل بن احلسن قال: أخربنا احلسن بن أمحد الشيباين قال: لزاهد قالأخربنا سعيد بن حممد بن أمحد ا
حدثنا عبد اهللا ابن الوليد، عن بكري، عن ابن شهاب، عن سعيد : أخربنا أبو نعيم قال: حممد بن إمساعيل بن سامل قال
يا أبا القاسم نسألك عن أشياء : قالواأقبلت اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ف: بن جبري، عن ابن عباس قال

فإن أجبتنا فيها اتبعناك، أخربنا من الذي يأتيك من املالئكة ؟ فإنه ليس نيب إال يأتيه ملك من عند ربه عز وجل 
ذاك الذي ينزل باحلرب وبالقتال، ذاك عدونا لو قلت : جربيل، قالوا: بالرسالة بالوحي، فمن صاحبك ؟ قال



إىل  -قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك  -املطر والرمحة اتبعناك، فأنزل اهللا تعاىل ميكائيل الذي ينزل ب
  .-قوله فإن اهللا عدو للكافرين 

حدثنا أبو : أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: اآلية، أخربنا أبو بكر االصفهاين قال) من كان عدوا هللا ومالئكته: (قوله* 
قال عمر بن اخلطاب : حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعيب قال: بن عثمان قال حدثنا سهل: حيىي الرازي قال
  )أسباب النزول - ٢(كنت آيت اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة القرآن التوراة : رضى اهللا عنه

إمنا أجئ : تغشانا، قلتالنك تأتينا و: يا عمر ما أحد أحب إلينا منك، قلت ومل ؟ قالوا: وموافقة القرآن، فقالوا
  العجب من تصديق كتاب اهللا بعضه بعضا، وموافقة

التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة، فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف 
خل خوخة يف إن هذا صاحبك فقم إليه، فالتفت إليه فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد د: ظهري، فقالوا

قد : أنشدكم باهللا وما أنزل عليكم من كتاب أتعلمون أنه رسول اهللا ؟ فقال سيدهم: املدينة، فأقبلت عليهم فقلت
  .نشدكم اهللا فأخربوه

فقلت فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه : إنا نعلم أنه رسول اهللا، قال: أنت سيدنا فأخربه، فقال سيدهم: فقالوا
إن لنا عدوا من املالئكة وسلما من املالئكة، فقلت من عدوكم، : عليه وسلم مث مل تتبعوه، قالوارسول اهللا صلى اهللا 
عدونا جربيل، وهو ملك الفظاظة والغلظة واالصار والتشديد، قلت ومن سلمكم ؟ قالوا : ومن سلمكم ؟ قالوا

أن يعادى سلم ميكائيل، وما حيل ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللني والتيسري، قلت فإين أشهدكم ما حيل جلربيل 
  .مليكائيل أن يسامل عدو جربيل وإهنما مجيعا، ومن معهما أعداء ملن عادوا وسلم ملن ساملوا

يا ابن اخلطاب أال أقرؤك  -مث قمت فدخلت اخلوخة اليت دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستقبلين فقال 
وما يكفر هبا إال  -اآلية، حىت بلغ  -من كان عدوا جلربيل فإنه  قل -، فقرأ -آيات نزلت علي قبل ؟ قلت بلى 

  .والذي بعثك باحلق ما جئت إال أخربك بقول اليهود: قلت -الفاسقون 
  .فإذا اللطيف اخلبري قد سبقين باخلرب

  .فلقد رأيتين أشد يف دين اهللا من حجر: قال عمر
له عبد اهللا بن صوريا حاج النيب صلى اهللا عليه وسلم، إن حربا من أحبار اليهود من فدك يقال : وقال ابن عباس

أي ملك يأتيك من السماء ؟ قال جربيل، ومل يبعث اهللا نبيا إال وهو : فسأله عن أشياء، فلما اجتهت احلجة عليه قال
نه ذاك عدونا من املالئكة، ولو كان ميكائيل آلمنا بك، إن جربيل نزل بالعذاب والقتال والشدة، فإ: وليه، قال

  عادانا مرارا كثرية، وكان أشد ذلك علينا أن اهللا أنزل على نبينا أن

بيت املقدس سيخرب على يدي رجل يقال له خبتنصر، وأخربنا باحلني الذي خيرب فيه، فلما كان وقته بعثنا رجال 
ت له قوة، فأخذه من أقوياء بين إسرائيل يف طلب خبتنصر ليقتله، فانطلق يطلبه حىت لقيه ببابل غالما مسكينا ليس

إن كان ربكم الذي أذن يف هالككم فال تسلط عليه، وإن مل يكن : صاحبنا ليقتله فدفع عنه جربيل وقال لصاحبنا
هذا فعلى أي حق تقتله، فصدقه صاحبنا ورجع إلينا، وكرب خبتنصر وقوى وغزانا وخرب بيت املقدس، فلهذا نتخذه 

  .عدوا فأنزل اهللا هذه اآلية
قوله * كان جربيل عدونا أمر أن جيعل النبوة فينا فجعلها يف غرينا، فأنزل اهللا هذه اآلية : الت اليهودق: وقال مقاتل

هذا جواب البن صوريا حيث قال لرسول اهللا صلى اهللا : قال ابن عباس) ولقد أنزلنا إليك الكتاب آيات بينات(



  .ينة فنتبعك هبا، فأنزل اهللا هذه اآليةيا حممد ما جئتنا بشئ نعرفه، ما أنزل عليك من آية ب: عليه وسلم
  .اآلية) واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان(قوله * 

أخربنا : أخربنا أبو يزيد اخلالدي قال: أخربنا أبو الفضل احلدادي قال: أخربين حممد ابن عبأ العزيز القنطرى قال
بينما حنن عند : الرمحن عن عمران بن احلارث قال أخربنا حصني بن عبد: حدثنا جدى قال: إسحاق بن إبراهيم قال

إن الشياطني كانوا يسترقون السمع من السماء، فيجئ أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من : ابن عباس إذ قال
أحدهم الصدق كذب معها سبعني كذبة فبشر هبا قلوب الناس، فاطلع على ذلك سليمان، فأخذها فدفنها حتت 

أال أدلكم على كنز سليمان املنيع الذي ال كنز له مثله ؟ : ام شيطان الطريق فقالالكرسي، فلما مات سليمان ق
 -هذا سحر سليمان سحر به االمم، فأنزل اهللا عذر سليمان : حتت الكرسي، فأخرجوه، فقالوا: نعم، قال: قالوا

  .-واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان، وما كفر سليمان 
  هذا: طني كتبوا السحر والنار جنيات على لسان آصفإن الشيا: وقال الكليب

ما علم آصف بن برخيا امللك، مث دفنوها حتت مصاله حني نزع اهللا ملكه، ومل يشعر بذلك سليمان، وملا مات 
إمنا ملككم سليمان هبذا فتعلموه، فلما علم علماء بين إسرائيل : سليمان استخرجوه من حتت مصاله، وقالوا للناس

هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه، ورفضوا : اذ اهللا أن يكون هذا علم سليمان، وأما السفلة فقالوامع: قالوا
، ففشت املالمة لسليمان، فلم تزل هذه حاهلم حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، )أنبيائها(كتب أنيائها 

  .اآلية -واتبعوا ما تتلوا الشياطني  - وأنزل اهللا عذر سليمان على لسانه ونزل براءته مما رمى به فقال
أخربنا سعيد بن العياش القرشي كتابة أن الفضل بن زكرياء حدثهم، عن أمحد ابن جندة، عن سعيد بن منصور، عن 

الي داء أنت ؟ فتقول لكذا وكذا، فلما : كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال: عثمان بن بشري عن حصيفة قال
بئس الشجرة أنت، : نعم، قال: ختربينه ؟ قالت: الي شئ أنت ؟ قالت خلراب بيتك، قال :نبتت شجرة اخلروبة قال

لو كان مثل سليمان، فأخذت الشياطني فكتبوا كتابا وجعلوه : فلم يلبث أن توىف، فجعل الناس يقولون يف مرضاهم
وا ذلك فإذا فيه سحر حنن ندلكم على ما كان سليمان يداوى به، فانطلقوا فاستخرج: يف مصلى سليمان وقالوا

إن : قال السرى -فال تكفر  -إىل قوله  -واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان  -فأنزل اهللا تعاىل  -ورقى 
الناس يف زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه، فأخذ سليمان تلك الكتب فدفنها حتت كرسيه وهناهم عن 

يعرفون دفن الكتب، فتمثل شيطان على صورة إنسان فأتى نفرا من بين  ذلك، وملا مات سليمان وذهب به كانوا
فاحفروا حتت الكرسي فحفروا فوجدوا تلك : هل أدلكم على كنز ال تأكلونه أبدا ؟ قالوا نعم، قال: إسرائيل وقال

إسرائيل  إن سليمان ضبط اجلن واالنس والشياطني والطيور هبذا، فأخذ بنو: الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان
  تلك الكتب، فلذلك أكثر

  .ما يوجد السحر يف اليهود، فربأ اهللا عز وجل سليمان من ذلك، وأنزل هذه اآلية
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا: (قوله تعاىل* 

  قال ابن عباس يف

يب صلى اهللا عليه وسلم أعجبهم وذلك أن العرب كانوا يتكلمون هبا، فلما مسعتهم اليهود يقولوهنا للن: رواية عطاء
إنا كنا نسب حممدا سرا، فاآلن أعلنوا السب حملمد فإنه : يف كالم اليهود سبا قبيحا، فقالوا" راعنا " ذلك، وكان 

يا حممد راعنا ويضحكون، ففطن هبا رجل من : من كالمه، فكانوا يأتون نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقولون



يا أعداء اهللا، عليكم لعنة اهللا والذي نفس حممد بيده : دة، وكان عارفا بلغة اليهود وقالاالنصار وهو سعد بن عبا
يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا  -ألستم تقولوهنا ؟ فأنزل اهللا تعاىل : لئن مسعتها من رجل منكم الضربن عنقه، فقالوا

  .-راعنا اآلية 
  .اآلية) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب: (قوله تعاىل* 

هذا : آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، قالوا: إن املسلمني كانوا إذا قالوا حللفائهم من اليهود: قال املفسرون
  .الذي تدعوننا إليه ليس خبري مما حنن عليه، ولوددنا لو كان خريا فأنزل اهللا تعاىل تكذيبا هلم

أترون إىل حممد يأمر : إن املشركني قالوا: قال املفسرون )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها(قوله تعاىل * 
أصحابه بأمر مث ينهاهم عنه ويأمرهم خبالفه، ويقول اليوم قوال ويرجع عنه غدا، ما هذا يف القرآن إال كالم حممد 

 -ل أيضا وأنز: اآلية -وإذا بدلنا آية مكان آية  -بقوله من تلقاء نفسه، وهو كالم يناقض بعضه بعضا، فأنزل اهللا 
  .اآلية -ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت خبري منها 

  .اآلية) أم تريدون أن تسئلوا رسولكم: (قوله تعاىل* 
يا حممد اجعل لنا الصفا ذهبا، : قال ابن عباس نزلت هذه اآلية يف عبد اهللا بن أيب كعب ورهط من قريش، قالوا

  ن بك، فأنزلووسع لنا أرض مكة، وفجر االهنار خالهلا تفجريا نؤم
  .اهللا تعاىل هذه اآلية
يأتينا : إن اليهود وغريهم من املشركني متنعوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن قائل يقول: وقال املفسرون

ائتىن بكتاب : وهو عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي: بكتاب من السماء مجلة كما أتى موسى بالتوراة، ومن قائل يقول
  من رب العاملني، إىل ابن أيب أمية، اعلم أين قد أرسلت حممدا: فيه من السماء

  .لن نؤمن لك أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: إىل الناس، ومن قائل يقول
  .اآلية) ود كثري من أهل الكتاب: (قوله تعاىل* 

أمل تروا إىل ما أصابكم ولو كنتم على ): ١(بعد وقعة بدر نزلت يف نفر من اليهود قالوا للمسلمني : قال ابن عباس
  .احلق ما هزمتم، فارجعوا إىل ديننا فهو خري لكم

حدثنا : أخربنا أمحد بن حممد قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا بن املفضل قال: أخربنا احلسني بن حممد الفارسي قال
أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب : عن الزهري قالحدثنا شعيب : حدثنا أبو اليمان قال: حممد بن حيىي قال

بن مالك، عن أبيه أن كعب بن االشرف اليهودي، كان شاعرا وكان يهجو النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحيرض 
عليه كفار قريش يف شعره، وكان املشركون واليهود من املدينة حني قدمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤذي 

ى اهللا عليه وسلم، وأصحابه أشد االذى، فأمر اهللا تعاىل نبيه بالصرب على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزلت النيب صل
وقالت اليهود ليست النصارى على : (قوله تعاىل*  -فاعفوا واصفحوا  -إىل قوله  -ود كثري من أهل الكتاب  -
جنران ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه نزلت يف يهود أهل املدينة ونصارى أهل جنران، وذلك أن وفد ) شئ

ما أنتم على شئ من الدين وكفروا : وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حىت ارتفعت أصواهتم، فقالت اليهود
  بعيسى واالجنيل، وقالت هلم النصارى ما أنتم على شئ

  .من الدين، فكفروا مبوسى والتوراة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
اآلية، نزلت يف ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أهنم ) ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا: (له تعاىلقو* 

غزوا بين إسرائيل، فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وحرقوا التوراة، وخربوا بيت املقدس، وقذفوا فيه اجليف، 



  وهذا قول
__________  

  .ن بدرا مل هتزم فيها املسلمونأحد، ال: هكذا بالنسخ، ولعل صوابه) ١(
  .اه مصححه

(*)  

  .ابن عباس يف رواية الكليب
  .هو خبتنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت املقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم: وقال قتادة

  .وقال ابن عباس يف رواية عطاء
  .يف املسجد احلرامنزلت يف مشركي أهل مكة ومنعهم املسلمني من ذكر اهللا تعاىل 

  .اختلفوا يف سبب نزوهلا) وهللا املشرق واملغرب: (قوله تعاىل* 
  .فأخربنا أبو منصور املنصوري قال
حدثنا احلسن بن علي بن شبيب العمري : حدثنا أبو حممد إمساعيل بن علي قال: أخربنا علي بن عمر احلافظ قال

حدثنا عطاء بن : حدثنا عبد امللك العرزمى قال:  كتاب أيب قالوجدنا يف: حدثنا أمحد ابن عبيداهللا العبدي قال: قال
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم : أىب رباح، عن جابر بن عبد اهللا قال

: اقد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، وقال بعضن: نعرف القبلة، فقالت طائفة منا
القبلة ها هنا قبل اجلنوب وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك اخلطوط لغري القبلة، فلما 

وهللا املشرق واملغرب، فأينما  -قفلنا من سفرنا سألنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فسكت فأنزل اهللا تعاىل 
  .-تولوا فثم وجه اهللا 

حدثنا : حممد بن إمساعيل االمحشي قال -حدثنا : أخربنا حيىي بن صاعد قال: علي قالأخربنا : أخربنا أبو منصور قال
  .وكيع
كنا نصلي مع : حدثنا أشعث السمان، عن عاصم ابن عبيداهللا، عن عبد اهللا بن عامر، عن ربيعة، عن أبيه قال: قال

  النيب صلى
لى كل رجل منا على حاله، فلما أصبحنا ذكرنا اهللا عليه وسلم يف السفر يف ليلة مظلمة، فلم يدر كيف القبلة، فص

ومذهب ابن عمر أن اآلية نازلة يف  -فأينما تولوا فثم وجه اهللا  -ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت 
  .التطوع بالنافلة

دثنا أبو ح: حدثنا حممد ابن يعقوب قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال: أخربنا أبو القاسم بن عبد ان قال
حدثنا أبو أسامة عن عبد امللك بن سليمان، عن سعيد بن جبري، عن : البختري بن عبد اهللا بن حممد بن شاكر قال

  .أي صل حيث توجهت بك راحلتك يف التطوع -فأينما تولوا فثم وجه اهللا  -أنزلت : ابن عمر قال

إن النجاشي توىف، : لنيب صلى اهللا عليه وسلمإن النجاشي ملا توىف قال جربيل ل: وقال ابن عباس يف رواية عطاء
فصل عليه، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن حيضروا وصفهم مث تقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن اهللا أمرين أن أصلي على النجاشي وقد توىف فصلوا عليه، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسلم وقال هلم
كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي على : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أنفسهم وسلم، فقال أصحاب



 -غري قبلتنا ؟ وكان النجاشي يصلي إىل بيت املقدس حىت مات، وقد صرفت القبلة إىل الكعبة، فأنزل اهللا تعاىل 
  .-فأينما تولوا فثم وجه اهللا 

فهذا قول ابن عباس عند  -كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما  -ومذهب ابن عباس أن هذه منسوخة بقوله تعاىل 
: قال -فأينما تولوا فثم وجه اهللا  -أول ما نسخ من القرآن شيئان القبلة، قال اهللا تعاىل : عطاء اخلراساين وقال

  .فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو بيت املقدس وترك البيت العتيق، مث صرفه اهللا تعاىل إىل البيت العتيق
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة: وقال يف رواية ابن أيب طلحة الواليب

وكان أكثر أهلها اليهود، أمره اهللا أن يستقبل بيت املقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا، وكان 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب قبلة

ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها، فأنزل اهللا : ىل إليها ارتاب من ذلك اليهود وقالواإبراهيم، فلما صرفه اهللا تعا
  .-فأينما تولوا فثم وجه اهللا  -تعاىل 

املسيح ابن : عزير بن اهللا، ويف نصارى جنران حيث قالوا: نزلت يف اليهود حيث قالوا) وقالوا اختذ اهللا ولدا: (قوله* 
  .املالئكة بنات اهللا: لوااهللا، ويف مشركي العرب قا

ليت : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم: قال ابن عباس) وال تسئل عن أصحاب اجلحيم: (قوله* 
جزماء  -وال تسل عن أصحاب اجلحيم  -شعري ما فعل أبو اي ؟ فنزلت هذه اآلية، وهذا على قراءة من قرأ 

  إن: وقال مقاتل

  .وال تسل عن أصحاب اجلحيم -لو أنزل اهللا بأسه باليهود آلمنوا، فأنزل اهللا تعاىل : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إهنم كانوا يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم : اآلية قال املفسرون) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى: (قوله* 

عاىل هذه اآلية وقال ابن عباس هذا يف القبلة، اهلدنة ويطمعون أهنم إذا هادهنم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه، فأنزل اهللا ت
وذلك أن يهود املدينة ونصارى جنران كانوا يرجعون أن يصلي النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قبلتهم، فلما صرف 

  .اهللا القبلة إىل الكعبة شق ذلك عليهم، فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت يف أصحاب : قال ابن عباس يف رواية عطاء والكليب) ن آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوتهالذي: (قوله* 

السفينة الذين أقبلوا مع جعفر ابن أىب طالب من أرض احلبشة كانوا أربعني رجال من احلبشة وأهل الشام وقال 
  .نزلت فيمن آمن من اليهود: الضحاك

  . عليه وسلمنزلت يف حممد صلى اهللا: وقال قتادة وعكرمة
  .اآلية) أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت: (قوله* 

  .نزلت يف
  ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى: اليهود حني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .باليهودية) بنيه(بنية 
كعب بن االشرف، : نزلت يف رءوس يهود املدينة: قال ابن عباس) وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا: (قوله* 

ومالك بن الصيف، وأيب ياسر ابن أخطب، ويف نصارى أهل جنران، وذلك أهنم خاصموا املسلمني يف الدين كل 
نبينا أفضل االنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، : فرقة تزعم أهنا أحق بدين اهللا تعاىل من غريها، فقالت اليهود

نبينا أفضل االنبياء، وكتابنا : يل وحممد والقرآن، وقالت النصارىوديننا أفضل االديان، وكفرت بعيسى واالجن



  .االجنيل أفضل الكتب، وديننا أفضل االديان، وكفرت مبحمد والقرآن
  .كونوا على ديننا فال دين إال ذلك ودعوهم إىل دينهم: وقال كل واحد من الفريقني للمؤمنني

إن النصارى كان إذا ولد الحدهم ولد فأتى عليه سبعة : عباسقال ابن ) قوله صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة
أيام، صبغوه يف ماء هلم يقال له املعمودي ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان اخلتان، فإذا فعلوا ذلك صار 

  .نصرانيا حقا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) سيقول السفهاء من الناس: (قوله* 

  .بلةنزلت يف حتويل الق
حدثنا حيىي : أخربنا احلسن ابن حممد بن مصعب قال: أخربنا زاهر بن جعفر قال: أخربنا حممد بن أمحد بن جعفر قال

ملا قدم رسول اهللا صلى : حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال: حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال: بن حكيم قال
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهللا عليه وسلم املدينة فصلى حنو بيت املقدس

إىل آخر اآلية، فقال  -قد نرى تقلب وجهك يف السماء  -وسلم حيب أن يتوجه حنو الكعبة، فأنزل اهللا تعاىل 
 -املغرب قل هللا املشرق و -ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قال اهللا تعاىل : السفهاء من الناس وهم اليهود

  إىل آخر اآلية، رواه
  .البخاري عن عبد اهللا بن رجاء

قال ابن عباس يف رواية الكليب، كان رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ) وما كان اهللا ليضيع إميانكم: (قوله* 
معرور أحد بين  عليه وسلم قد ماتوا على القبلة االوىل، منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بين النجار، والرباء بن

يا رسول اهللا توىف إخواننا وهم يصلون إىل القبلة االوىل، وقد : سلمة، وأناس آخرون، جاءت عشائرهم فقالوا
قد  -اآلية مث قال  -وما كان اهللا ليضيع إميانكم  -صرفك اهللا تعاىل إىل قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا فأنزل اهللا 

وددت أن اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جلربيل عليه السالموذلك أن  -نرى تقلب وجهك يف السماء 
إمنا أنا عبد مثلك ال أملك : صرفين عن قبلة اليهود إىل غريها، وكان يريد الكعبة، الهنا قبلة إبراهيم، فقال له جربيل

 عليه وسلم يدمي النظر شيئا، فسل ربك أن حيولك عنها إىل قبلة إبراهيم، مث ارتفع جربيل وجعل رسول اهللا صلى اهللا
  .إىل السماء رجاء أن يأتيه جربيل مبا سأله، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال: أخربنا علي عم احلافظ قال: أخربنا أبو منصور حممد بن حممد املنصوري قال
صلينا مع رسول : " إسحاق عن الرباء قال حدثنا أبو: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قدومه املدينة سبعة عشر شهرا حنو بيت املقدس، مث علم اهللا عز وجل هوى نبيه صلى 
اآلية، رواه مسلم عن أيب بكر  -قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها  -اهللا عليه وسلم، فنزلت 

  .عن أيب االحوص، ورواه البخاري، عن أيب ؟ نعيم، عن زهري كالمها عن أيب إسحاق بن أيب شيبة،
اآلية، نزلت يف مؤمين أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم ) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: (قوله* 

  وأصحابه كانوا يعرفون رسول اهللا
هبم كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان، قال عبد اهللا بن صلى اهللا عليه وسلم بنعته وصفته وبعثه يف كتا

وكيف ذاك يا ابن : النا أشد معرفة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين بابين، فقال له عمر بن اخلطاب: سالم
أحدث  الين أشهد أن حممدا رسول اهللا حقا يقينا، وأنا ال أشهد بذلك على ابين، الين ال أدري ما: سالم ؟ قال



  .وفقك اهللا يا ابن سالم: النساء، فقال عمر
اآلية نزلت يف قتلى بدر، وكانوا بضعة عشر رجال، مثانية من ) وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات: (قوله* 

االنصار وستة من املهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل يف سبيل اهللا مات فالن وذهب عنه نعيم 
  .نيا ولذهتا فأنزل اهللا هذه اآليةالد
أخربنا أبو علي بن أيب : اآلية، أخربنا سعيد بن حممد ابن أمحد الزاهد قال) إن الصفا واملروة من شعائر اهللا: (قوله* 

  .حدثنا مصعب بن عبد اهللا الدمريي: أخربنا عبد اهللا بن حممد ابن عبد العزيز قال: بكر الفقيه قال
أنزلت هذه اآلية يف االنصار، كانوا حيجون ملناة، وكانت : شام، عن أبيه، عن عائشة قالتحدثىن مالك عن ه: قال

  مناة حذو قدد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما جاء االسالم

يوسف  سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، رواه البخاري، عن عبد اهللا بن
  .عن مالك

حدثنا سهل العسكري : حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال
أنزلت هذه اآلية يف ناس من االنصار كانوا : حدثنا حيىي بن عبد الرمحن، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال

هلم أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما قدموا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلج إذا أهلوا ملناة يف اجلاهلية مل حيل 
  .ذكروا ذلك له، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  رواه مسلم، عن أيب بكر بن شيبة، عن

  .أيب أسامة، عن هشام
اجلاهلية، فتركناه يف  كنا نكره الطواف بني الصفا واملروة الهنما كانا من مشاعر قريش يف: وقال أنس بن مالك

  .االسالم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
انطلق إىل ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقى مبا أنزل : سألت ابن عمر عن هذه اآلية فقال: وقال عمرو بن احلسني

وعلى  كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساف،: على حممد صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته فسألته، فقال
املروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة، زعم أهل الكتاب أهنما زنيا يف الكعبة فمسخهما اهللا تعاىل حجرين، 

ووضعهما على الصفا واملروة ليعترب هبما، فلما طالت املدة عبد ا من دون اهللا تعاىل، فكان أهل اجلاهلية إذا طافوا 
رت االصنام كره املسلمون الطواف الجل الصنمني، فأنزل اهللا تعاىل بينهما مسحوا الوثنني، فلما جاء االسالم وكس

  .هذه اآلية
وقال السدى كان يف اجلاهلية تعزف الشياطني بالليل بني الصفا واملروة وكانت بينهما آهلة، فلما ظهر االسالم قال 

  .ية، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةيا رسول اهللا ال نطوف بني الصفا واملروة فإنه شرك كنا نصنعه يف اجلاهل: املسلمون
أخربنا حامد بن حممد بن شعيب : أخربنا حممد بن أمحد بن سنان قال: أخربنا منصور بن عبد الوهاب البزار قال

كانوا ميسكون عن : حدثنا إمساعيل بن زكريا عن عاصم، عن أنس بن مالك قال: أخربنا حممد بن بكار قال: قال
  الطواف بني الصفا واملروة،

  .اآلية -إن الصفا واملروة من شعائر اهللا  -وكانا من شعار اجلاهلية، وكنا نتقي الطواف هبما فأنزل اهللا تعاىل 
) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى: (قوله* رواه البخاري عن أمحد ابن حممد عن عبد اهللا عن عاصم 
إن يف خلق السموات (قوله * ر حممد صلى اهللا عليه وسلم نزلت يف علماء أهل الكتاب وكتماهنم آية الرجم وأم



  اآلية، أخربنا عبد العزيز) واالرض
حدثنا موسى بن مسعود : أخربنا أبو عبد اهللا الزيادي قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: ابن طاهر التميمي قال

وإهلكم : (ى النيب صلى اهللا عليه وسلمأنزلت باملدينة عل: حدثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال: النهدي قال
إن  -فقالت كفار قريش مبكة كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل اهللا تعاىل ) إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم

  .-لقوم يعقلون  -حىت بلغ  -يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار 
حدثنا سهل بن : حدثنا أبو حيىي الدارى قال:  بن حممد احلافظ قالأخربنا عبد اهللا: أخربنا أبو بكر االصبهاين قال

وإهلكم إله  -ملا نزلت هذه اآلية : حدثنا أبو االحوص، عن سعيد ابن مسروق، عن أيب الضحى قال: عثمان قال
السموات إن يف خلق  -إله واحد ؟ إن كان صادقا فليأتنا بآية فأنزل اهللا تعاىل : تعجب املشركون وقالوا -واحد 

  .إىل آخر اآلية -واالرض 
نزلت يف ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة : قال الكليب) يا أيها الناس كلوا مما يف االرض حالال طيبا: (قوله* 

إن الذين يكتمون : (قوله* حرموا على أنفسهم من احلرث واالنعام، وحرموا البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي 
نزلت يف رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم : قال الكليب عن ابن عباس) ما أنزل اهللا من الكتاب

  اهلدايا،

وكانوا يرجون أن يكون النيب املبعوث منهم، فلما بعث من غريهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمدوا 
ذا نعت النيب الذي خيرج يف آخر الزمان، ه: إىل صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم فغريوها مث أخرجوها إليهم، وقالوا

ال يشبه نعت هذا النيب الذي مبكة فإذا نظرت السفلة إىل النعت املتغري وجدوه خمالفا لصفة حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم فال يتبعونه

وسلم عن ذكر لنا أن رجال سأل نيب اهللا صلى اهللا عليه : اآلية، قال قتادة) ليس الرب أن تولوا وجوهكم: (قوله* 
  .الرب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبد ه ورسوله، مث مات على ذلك، : قال
  .وجبت له اجلنة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

كان بني حيني من أحياء العرب : يباآلية، قال الشع) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى: (قوله* 
  .نقتل بالعبد منا احلر منكم، وباملرأة الرجل، فنزلت هذه اآلية: قتال، وكان الحد احليني طول على اآلخر، فقالوا

وذلك أن املسلمني كانوا يف : قال ابن عباس يف رواية الواليب) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم(قوله * 
لوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إىل مثلها من القابلة مث إن ناسا من املسلمني أصابوا من شهر رمضان إذا ص

الطعام والنساء يف شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن اخلطاب، فشكوا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية

حدثنا سهل : حدثنا عبد الرمحن ابن حممد الرازي قال: شيخ احلافظ قالأخربنا أبو ال: أخربنا أبو بكر االصفهاين قال
: حدثين أىب وغريه، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب قال: حدثنا حيىي ابن زائدة قال: بن عثمان العسكري قال

ئا من ذلك إىل كان املسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون وميسون النساء ما مل يناموا، فإذا ناموا مل يفعلوا شي
مثلها، وأن قيس بن صرمة االنصاري كان صائما، فأتى أهله عند االفطار فانطلقت امرأته تطلب شيئا وغلبته عيناه 

  فنام، فلما انتصف النهار من غد غشى عليه،



 أحل لكم ليلة الصيام الرفث -وأتى عمر امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت : قال
  .ففرح املسلمون بذلك -الفجر  -إىل قوله  -إىل نسائكم 

  أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد الشيباين: أخربنا أبو عبد الرمحن بن أىب حامد قال
حدثنا إسرائيل، عن أيب : حدثنا شبابة قال: حدثنا الزعفراين قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال: قال

  .إسحاق
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر االفطار فنام قبل أن يطعم، : لعن الرباء قا

: مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وإن قيس بن صرمة االنصاري كان صائما، فلما حضر االفطار أتى امرأته، فقال
ته عيناه، وجاءته امرأته، فلما رأته هل عندك طعام ؟ قالت ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلب

خيبة لك فأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم، فنزلت هذه : قالت
ففرحوا هبا فرحا شديدا، رواه البخاري عن عبد اهللا بن موسى  -أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم  -اآلية 

  .عن إسرائيل
: أخربنا أمحد ابن حممد بن احلسن احلافظ قال: أخربنا حممد بن الفضل قال: احلسن بن حممد الفارسي قالأخربنا 

حدثنا إسحاق بن أيب قدوة، عن : حدثنا حيىي بن محزة قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حممد بن حيىي قال
الرجل من عشاء إىل عشاء، فإذا نام مل يصل  إن بدء الصوم كان يصوم: الزهري أنه حدثه عن القاسم ابن حممد قال

إين قد منت فوقع هبا وأمسى صرمة بن : إىل أهله بعد ذلك، ومل يأكل ومل يشرب، حىت جاء عمر إىل امرأته فقالت
أنس صائما فنام قبل أن يفطر، وكانوا إذا ناموا مل يأكلوا ومل يشربوا، فأصبح صائما وكاد الصوم يقتله، فأنزل اهللا 

  .اآلية -فتاب عليكم وعفا عنكم  -الرخصة قال  عز وجل
حدثنا : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا أبو عمرو احلريى قال: أخربنا جدى قال: أخربنا سعيد بن حممد الزاهد قال

وكلوا  -نزلت هذه اآلية : حدثىن أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أخربنا أبو حسان قال: ابن أيب مرمي قال
   يتبني لكمواشربوا حىت

  وكان رجال إذا أرادوا -من الفجر  -ومل ينزل  -اخليط االبيض من اخليط االسود 
الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط االبيض واخليط االسود فال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له زيهما، فأنزل اهللا 

ه البخاري عن بن أىب مرمي، ورواه مسلم فعلموا أمنا يعين بذلك الليل والنهار، روا -من الفجر  -تعاىل بعد ذلك 
نزلت هذه : اآلية، قال مقاتل ابن حيان) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: (عن حممد بن سهل عن أىب مرمي قوله

اآلية يف امرئ القيس بن عابس الكندى، ويف عبد ان بن أشوع احلضرمي، وذلك أهنما اختصما إىل النيب صلى اهللا 
رض، وكان امرؤ القيس املطلوب وعبدان الطالب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فحكم عبدان يف عليه وسلم يف أ

  .أرضه، ومل خياصمه
يارسول اهللا إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن االهلة، : اآلية، قال معاذ بن جبل) يسألونك عن االهلة: (قوله* 

  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
قل هي  -مل خلقت هذه االهلة ؟ فأنزل اهللا تعاىل : ا أهنم سألوا نىب اهللا صلى اهللا عليه وسلمذكر لن: وقال قتادة

  .-مواقيت للناس واحلج 
يا رسول اهللا ما بال اهلالل : نزلت يف معاذ ابن جبل وثعلبة بن عنمة، ومها رجالن من االنصار قاال: وقال الكلىب

ظم ويستوى ويستدير، مث ال يزال ينقص ويدق حىت يكون كما كان، ال يبدو فيطلع دقيقا مثل اخليط مث يزيد حىت يع



  .يكون على حال واحدة ؟ فنزلت هذه اآلية
أخربنا أبو عمرو بن مطر : أخربنا حممد بن إبراهيم املزكى قال) وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها(قوله * 
مسعت الرباء : أنبأنا أبو إسحاق قال: حدثنا شعبة قال: االحدثنا أبو الوليد واالحوص ق: أخربنا أبو خليفة قال: قال

يقول كانت االنصار إذا حجوا فجاءوا ال يدخلون من أبو اب بيوهتم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من 
  .قبل باب، فكأنه عري بذلك، فنزلت هذه اآلية

  .رواه البخاري عن أيب الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة

  :حدثنا أبو حيىي الرازي قال: حدثنا أبو الشيخ قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال
كانت قريش تدعى احلمس، : حدثنا عبيدة عن االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال: حدثنا سهل بن عبيدة قال

االحرام، فبينما وكانوا يدخلون من االبواب يف االحرام، وكانت االنصار وسائر العرب ال يدخلون من باب يف 
يا رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بستان، إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر االنصاري، فقالوا

رأيتك فعلته : ما محلك على ما صنعت ؟ قال: اهللا إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب، فقال له
 -وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها  -إن ديين دينك، فأنزل اهللا ف: إين أمحسي قال: ففعلت كما فعلت فقال

  .كان الناس يف اجلاهلية ويف أول االسالم إذا أحرم الرجل منهم: وقال املفسرون
باحلج أو العمرة مل يدخل حائطا وال بيتا وال دارا من بابه، فإن كان من أهل املدن نقب نقبا يف ظهر بيته منه يدخل 

و يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف اخليمة والفسطاط وال يدخل من الباب وخيرج، أ
حىت حيل من إحرامه ويرون ذلك ذما إال أن يكون من احلمس، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخ: عامر ابن صعصعة وبنو النضر بن معاوية مسوا محسا لشدهتم يف دينهم، قالوا
ذات يوم بيتا لبعض االنصار، فدخل رجل من االنصار على إثره من الباب وهو حمرم، فأنكروا عليه، فقال له رسول 

رأيتك دخلت من الباب فدخلت على إثرك، : مل دخلت من الباب وأنت حمرم ؟ فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن كنت أمحسيا فإين أمحسي ديننا واحد رضيت : إين أمحسي، قال الرجل: ه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا علي

  .هبديك ومستك ودينك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم: (قوله* 

هللا صلى اهللا عليه نزلت هذه اآليات يف صلح احلديبية، وذلك أن رسول ا: قال الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عباس
  )أسباب النزول - ٣(وسلم ملا صد عن البيت هو وأصحابه، حنر اهلدي باحلديبية، مث صاحله 

املشركون على أن يرجع عامة، مث يأيت القابل على أن خيلو له مكة ثالث أيام، فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، 
بل جتهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وصاحلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان العام املق

لعمرة القضاء، وخافوا أن ال تفي هلم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه 
  .يعين قريشا -وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم  -قتاهلم يف الشهر احلرام يف احلرم فأنزل اهللا تعاىل 

اآلية، قال قتادة، أقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف ذي القعدة، ) ر احلرام بالشهر احلرامالشه(قوله * 
حىت إذا كانوا باحلديبية صدهم املشركون، فلما كان العام املقبل دخلوا مكة، فاعتمروا يف ذي القعدة، وأقاموا هبا 

الشهر احلرام  -احلديبية، فأقصه اهللا تعاىل منهم، فأنزل ثالث ليال، وكان املشركون قد فجروا عليه حني ردوه يوم 
  .اآلية -بالشهر احلرام 



أخربنا أبو علي بن : أخربنا سعيد ابن حممد الزاهد قال) وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة: (قوله* 
حدثنا هشيم عن داود عن : اهللا بن أيوب قال حدثنا عبد: أخربنا أمحد بن احلسني ابن اجلنيد قال: أيب بكر الفقيه قال

نزلت يف االنصار، أمسكوا عن النفقة يف سبيل اهللا تعاىل، فنزلت هذه اآلية وهبذا االسناد عن هشيم : الشعيب قال
  .نزلت يف النفقات يف سبيل اهللا: حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن عكرمة قال

حدثنا هدبة بن خالد : أخربنا أبو القاسم البغوي قال: اهللا بن بطة قال أخربنا عبد: أخربنا أبو بكر املهرجاين قال
كانت االنصار يتصدقون : حدثنا محاد بن سلمة، عن داود، عن الشعيب، عن الضحاك، عن ابن أيب جبري قال: قال

  .ويطعمون ما شاء اهللا، فأصابتهم سنة، فأمسكوا، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية
  حدثنا حممد: أخربنا أبو احلسن السراج قال: لبغدادي قالأخربنا أبو منصور ا

  حدثنا محاد بن سلمة، عن مساك بن حرب،: حدثنا هدبة قال: ابن عبد اهللا احلضري قال

كان الرجل يذنب الذنب : قال -وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  -عن النعمان بن بشري يف قول اهللا عز وجل 
  . هذه اآليةال يغفر يل، فأنزل اهللا: فيقول

حدثنا أمحد بن : حدثنا حممد بن صاحل ابن هانئ قال: حدثنا حممد بن محدويه قال: أخربنا أبو القاسم بن عبد ان قال
أخربين يزيد بن أيب : حدثنا حيوه بن شريح قال: حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرى قال: حممد بن أنس القرشي قال

كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر اجلهىن صاحب رسول : أخربين احلكم بن عمران قال: حبيب قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج من 

 املدينة صف عظيم من الروم، وصففنا هلم صفا عظيما من املسلمني، فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت
سبحان اهللا ألقى بيديه إىل التهلكة، فقال أبو أيوب االنصاري : دخل فيهم، مث خرج إلينا مقبال، فصاح الناس فقالوا

أيها الناس إنكم تتأولون هذه اآلية على غري التأويل، وإمنا أنزلت : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
تعاىل دينه وكثر ناصريه، قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول اهللا صلى اهللا  هذه اآلية فينا معشر االنصار، إنا ملا أعز اهللا

إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اهللا تعاىل يف كتابه يرد علينا ما : عليه وسلم
ة اليت أردنا أن نقيم يف االموال يف االقام -وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  -مهمنا به، فقال 

  .فنصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازيا يف سبيل اهللا حىت قبضه اهللا عز وجل
أخربنا أبو طاهر : أخربنا االستاذ أبو طاهر الزيادي قال) * فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه: (قوله* 

حدثنا إسرائيل، عن عبد : حدثنا عبد اهللا بن موسى قال: الدوري قالحدثنا العباس : حممد بن احلسن االباذي قال
  الرمحن االصفهاين

 -فمن كان منكم م ريضا أو به أذى من رأسه  -نزلت هذه اآلية : عن عبد اهللا بن معقل، عن كعب بن عجرة قال
  وقع القمل يف رأسي فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه

  .ة أيام، أو النسك، أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني صاعاحلق وافده صيام ثالث: وسلم فقال
حدثنا مسدد عن : أخربنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو عمرو بن مطر إمالء قال: أخربنا حممد بن إبراهيم املزكى قال

، يف أنزلت هذه اآلية: قال كعب بن عجرة: حدثنا ابن عون، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: بشر قال
: أيؤذيك هوامك ؟ قال ابن عون: ادنه، فدنوت مرتني أو ثالثا، فقال: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .وأحسبه قال نعم، فأمرين بصيام، أو صدقة، أو نسك ما تيسر



أخربنا : رواه مسلم، عن أيب موسى، عن ابن أيب عدي، عن ابن عون أخربنا أبو نصر أمحد بن عبيد اهللا املخلدي قال
: حدثنا شعبة قال: حدثنا عاصم بن علي قال: أخربنا حممد بن حيىي بن سليمان املروزي قال: أبو احلسن السراج قال

وقفت إىل كعب بن عجرة يف هذا املسجد، : مسعت عبد اهللا بن معقل قال: أخربين عبد الرمحن االصفهاين قال
محلت إىل رسول اهللا صلى اهللا : قال -أو صدقة أو نسك ففدية من صيام  -مسجد الكوفة، فسألته عن هذه اآلية 

ما كنت أرى أن اجلهد بلغ منك هذا ما جتد شاة ؟ قلت ال فنزلت : عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال
صم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف : قال -ففدية من صيام أو صدقة أو نسك  -هذه اآلية 

  .صاع من طعام
  .فنزلت يف خاصة، ولكم عامة

  .رواه البخاري، عن أمحد بن أيب إياس وأيب الوليد، ورواه مسلم، عن بندار، عن غندر كلهم، عن شعبة
  أخربنا حممد بن علي الغفاري: أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الصويف قال

حدثنا عمر بن بشر املكي، عن : الصقالين قالحدثنا املغرية : حدثنا جدى قال: أخربنا إسحاق بن حممد قال: قال
يارسول اهللا : ملا نزلنا احلديبية، جاء كعب بن عجرة تنتثر هوام رأسه على جبهته، فقال: عطاء، عن ابن عباس قال
  -فحلق كعب فنحر بقرة، فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك املوقف : احلق وافده، قال: هذا القمل قد أكلين، قال

الصيام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اآلية قال ابن عباس -يضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مر
  .ثالثة أيام، والنسك شاة، والصدقة الفرق بني ستة مساكني لكل مسكني مدان

اهر حدثنا ط: حدثنا عبد اهللا ابن املهدى قال: أخربنا علي بن عمر احلافظ قال: أخربنا حممد بن حممد املنصوري قال
حدثنا مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أيب جنيح، : حدثنا زهري ابن عباد قال: بن عيسى التميمي قال

عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوقد حتت 
فمن كان منكم مريضا  -احلق، فأنزلت هذه اآلية : ، قالنعم: أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال: قدر له باحلديبية، فقال

فالصيام ثالثة أيام، والصدقة فرق بني ستة مساكني، : قال -أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
  .والنسك شاة

أخربنا حممد  :حدثنا حممد بن مكى قال: أخربنا عمر بن عمر املزكى قال) وتزودوا فإن خري الزاد التقوى: (قوله* 
حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن : حدثين حيىي بن بشري قال: أخربنا حممد بن إمساعيل، قال: بن يوسف قال

كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون يقولون حنن املتوكلون، فإذا قدموا مكة : دينار، عن عكرمة عن ابن عباس قال
كان الرجل خيرج : وقال عطاء بن أيب رباح -إن خري الزاد التقوى وتزودوا ف -سألوا الناس فأنزل اهللا عز وجل 

  -فيحمل كله على غريه، فأنزل اهللا تعاىل 
  .-وتزودوا فإن خري الزاد التقوى 

اآلية، أخربنا منصور بن عبد الوهاب البزار، أخربنا أبو ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم: (قوله* 
حدثنا مروان بن معاوية : أخربنا عيسى بن مساور قال: عن شعيب ابن الزارع قال عمرو حممد بن أمحد اجلربى

إنا قوم ذوو كرى يف : سألت ابن عمر فقلت: حدثنا العالء بن املسيب، عن أيب أمامة التميمي قال: الفزاري قال
واملروة، ألستم ألستم ؟ ألستم تلبون، ألستم تطوفون بني الصفا : هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أنه ال حج لنا قال

  قال بلى، قال إن رجال سأل



ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم  -النيب صلى اهللا عليه وسلم عما سألت عنه فلم يرد عليه حىت نزلت 
  .فدعاه فتال عليه حني نزلت -

حدثنا أبو حيىي الرازي : لحدثنا عبد اهللا بن حممد بن خشنام قا: أنتم احلجاج أخربنا أبو بكر التميمي قال: فقال
: حدثنا حيىي بن أىب زائدة، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: قال

ليس عليكم  -كان ذو اجملاز وعكاظ متجر ناس يف اجلاهلية، فلما جاء االسالم كأهنم كرهوا ذلك، حىت نزلت 
  .مواسم احلج يف -جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 
 -كانوا يتقون البيوع والتجارة يف احلج يقولون أيام ذكر اهللا فأنزل اهللا تعاىل : وروى جماهد، عن ابن عباس قال

  .فاجتروا -ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 
بن عروة، عن  أخربنا التميمي باالسناد الذي ذكرنا، عن حيىي بن هشام) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس: (قوله* 

كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من مجع من املشعر احلرام، : أبيه، عن عائشة قالت
أخربنا حممد بن : أخربنا حممد بن أمحد بن جعفر املزكى، قال -مث أفيضوا من حيث أفاض الناس  -فأنزل اهللا تعاىل 

  :عبد اهللا بن زكريا قال
حدثنا نصر : حدثنا محاد بن حيىي قال: أخربنا أبو بكر بن أيب خيثمة قال: د الرمحن السرخسي قالأخربنا حممد بن عب

أضللت بعريا يل يوم : أخربين حممد ابن جبري بن مطعم، عن أبيه قال: أخربين عمرو بن دينار قال: بن كوسة قال
هذا من احلمس : مع الناس بعرفة، فقلتفخرجت أطلبه بعرفة، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفا : عرفة

الشديد الشحيح على دينه، وكانت قريش تسمى احلمس، فجاءهم الشيطان : واالمحس: ماله ها هنا، قال سفيان
إنكم إن عظمتم غري حرمكم استخف الناس حبرمكم فكانوا ال خيرجون من احلرم ويقفون : فاستهواهم فقال هلم

يعين عرفة رواه مسلم عن  -مث أفيضوا من حيث أفاض الناس  -زل اهللا عز وجل باملزدلفة، فلما جاء االسالم أن
  .عمرو الناقد عن ابن عيينة

كان أهل اجلاهلية إذا اجتمعوا : اآلية، قال جماهد) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم(قوله * 
فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم  -خروا فأنزل اهللا تعاىل باملوسم ذكروا فعل آبائهم يف اجلاهلية وأيامهم وأنساهبم فتفا

  .-أو أشد ذكرا 
  .وأبيك إهنم لفعلوا كذا وكذا فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: وقال احلسن كانت االعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون

شريق الثقفي، وهو اآلية، قال السدى نزلت يف االخنس بن ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا(قوله * 
حليف بين زهرة أقبل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فأظهر له االسالم وأعجب النيب صلى اهللا عليه 

 -ويشهد اهللا على ما يف قلبه  -إمنا جئت أريد االسالم، واهللا يعلم إين لصادق، وذلك قوله : وسلم ذلك منه، وقال
 عليه وسلم، فمر بزرع لقوم من املسلمني ومحر، فأحرق الزرع وعقر احلمر مث خرج من عند رسول اهللا صلى اهللا

  وإذا توىل سعى يف االرض -فأنزل اهللا تعاىل فيه 
اآلية، قال سعيد ابن ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا: (قوله*  -ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 

صلى اهللا عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش من املشركني فنزل عن  أقبل صهيب مهاجرا حنو رسول اهللا: املسيب
يا معشر قريش لقد علمتم أىن من أرماكم رجال، وامي اهللا ال تصلون : راحلته ونثر ما يف كنانته وأخذ قوسه مث قال

ا على بيتك دلن: إيل حىت أرمى مبا يف كنانيت، مث أضرب بسيفي ما بقى يف يدي منه شئ، مث افعلوا ما شئتم قالوا
  .ومالك مبكة وخنلي عنك، وعاهدوه إن دهلم أن يدعوه ففعل



ومن الناس من يشري  -أبا حيىي ربح البيع ربح البيع، وأنزل اهللا : فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
خ كبري ال إين شي: أخذ املشركون صهيبا فعذبوه، فقال هلم صهيب: وقال املفسرون -نفسه ابتغاء مرضاة اهللا 

يضركم أمنكم كنت أم من شرط عليهم راحلة ونفقة، فخرج إىل املدينة فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال، فقال له أبو 
  ربح بيعك أبا حيىي،: بكر

  .أنزل اهللا فيك كذا، وقرأ عليه هذه اآلية: وبيعك فال خبس ما ذاك ؟ فقال: فقال صهيب
يف أن املسلم يلقى الكافر فيقول له قل ال إله إال اهللا، فإذا قلتها أتدرون فيمن نزلت هذه اآلية ؟ : وقال احلسن

نزلت : واهللا الشرين نفسي هللا، فتقدم فقاتل حىت يقتل، وقيل: عصمت مالك ودمك، فأىب أن يقوهلا، فقال املسلم
  .فيمن أمر باملعروف وهنى عن املنكر

إنا هللا قام رجل يأمر باملعروف وينهى عن : فقال عمر مسع عمر بن اخلطاب إنسانا يقرأ هذه اآلية،: قال أبو اخلليل
  .املنكر فقتل

نزلت هذه اآلية يف : اآلية، قال عطاء عن ابن عباس) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة: (قول عز وجل* 
رائع موسى، عبد اهللا بن سالم وأصحابه، وذلك أهنم حني آمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فآمنوا بشرائعه وش

  فعظموا السبت وكرهوا
إنا نقوى على هذا وهذا، وقالوا للنيب : حلمان االبل وألباهنا بعد ما أسلموا، فأنكر ذلك عليهم املسلمون، فقالوا

  .إن التوراة كتاب اهللا فدعنا فلنعمل هبا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: صلى اهللا عليه وسلم
نزلت هذه اآلية يف غزوة اخلندق حني أصاب : اآلية، قال قتادة والسدى) ةأم حسبتم أن تدخلوا اجلن: (قوله* 

وبلغت  -املسلمني ما أصاهبم من اجلهد والشدة واحلر والربد وسوء العيش وأنواع االذى، وكان كما قال اهللا تعاىل 
د الضر عليهم، بأهنم ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه املدينة اشت: وقال عطاء -القلوب احلناجر 

خرجوا بال مال وتركوا ديارهم وأمواهلم بأيدي املشركني، وآثروا رضا اهللا ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة 
  .اآلية -أم حسبتم  -لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسر قوم من االغنياء النفاق، فأنزل اهللا تعاىل تطيبا لقلوهبم 

نزلت يف عمرو بن اجلموح االنصاري : اآلية، قال ابن عباس يف رواية أيب صاحل) نيسألونك ماذا ينفقو: (قوله* 
  .يا رسول اهللا مباذا يتصدق ؟ وعلى من ينفق ؟ فنزلت هذه اآلية: وكان شيخا كبريا ذا مال كثري، فقال

أنفقه على : قالإن يل دينارا ف: (نزلت اآلية يف رجل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: وقال يف رواية عطاء
أنفقهما على خادمك، فقال إن : إن يل ثالثة، فقال: إنفقهما على أهلك، فقال: إن يل دينارين، فقال: نفسك، فقال
أنفقها : إن يل ستة فقال: أنفقها على قرابتك، فقال: إن يل مخسة، فقال: أنفقها على والديك، فقال: يل أربعة، فقال

  ).يف سبيل اهللا، وهو أخسها
حدثنا أبو الفضل : اآلية، أخربنا أبو عبد اهللا حممد ابن عبد اهللا الشريازي قال) يسألونك عن الشهر احلرام: (هقول* 

حدثنا أبو اليمان احلكم بن : أخربنا أبو احلسن علي بن حممد اخلزاعي قال: حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال
  :نافع قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث : أخربين عروة بن الزبري: قال أخربين شعيب بن أيب محزة، عن الزهري
سرية من املسلمني، وأمر عليهم عبد هللا بن جحش االسدي، فانطلقوا حىت هبطوا خنلة ووجدوا هبا عمرو بن 

ذا اليوم ال نعلم ه: احلضرمي يف عري جتارة لقريش يف يوم بقى يف الشهر احلرام فاختصم املسلمون، فقال قائل منهم



إال من الشهر احلرام، وال نرى أن تستحلوا لطمع أشفيتم عليه فغلب على االمر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا 
على ابن احلضرمي فقتلوه وغنموا عريه، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن احلضرمي أول قتيل قتل بني املسلمني 

أحتل القتال يف : على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا وبني املشركني، فركب وفد من كفار قريش حىت قدموا
  .الغاية -يسئلونك عن الشهر احلرام قتال إىل  -الشهر احلرام ؟ فأنزل اهللا تعاىل 

حدثنا عبد الرمحن بن حممد : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد احلراين قال
بعث : حدثنا حيىي بن أيب زائدة، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري قال: ن عثمان قالحدثنا سهل ب: الرازي قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا ابن جحش، ومعه نفر من املهاجرين، فقتل عبد اهللا بن واقد الليثي عمرو 
 صلى اهللا عليه وسلم بن احلضرمي يف آخر يوم من رجب، وأسروا رجلني، واستاقوا العري، فوقف على ذلك النيب

  استحل حممد الشهر: مل آمركم بالقتال يف الشهر احلرام، فقالت قريش: وقال

أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم  -والفتنة أكرب من القتل  -إىل قوله  -يسألونك عن الشهر احلرام  -احلرام، فنزلت 
ملا نزل : لشهر احلرام مع كفرهم باهللا، قال الزهرييف حرم اهللا بعد إميانكم، وهذا أكرب عند اهللا من أن تقتلوهم يف ا

هذا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العري، وفادى االسريين وملا فرج اهللا تعاىل عن أهل تلك السرية ما كانوا 
هدين يف يا نيب اهللا أنطمع أن تكون غزوة وال نعطى فيها أجر اجملا: فيه من غم طمعوا فيما عند اهللا من ثوابه، فقالوا

  إن الذين -سبيل اهللا ؟ فأنزل اهللا تعاىل فيهم ؟ 
  .اآلية -آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش وهو ابن عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : قال املفسرون
مه املدينة، وبعث معه مثانية رهط من مجادي اآلخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا من مقد

املهاجرين سعد بن أيب وقاص الزهري وعكاشة بن حمصن االسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد اهللا وخالد بن بكري، وكتب المريهم عبد اهللا بن جحش كتابا 

هللا، وال تنظر يف الكتاب حىت تسري يومني، فإذا نزلت منزلني فافتح الكتاب واقرأه على سر على اسم ا: وقال
أصحابك، مث امض ملا أمرتك، وال تستكرهن أحدا من أصحابك على املسري معك، فسار عبد اهللا يومني، مث نزل 

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: وفتح الكتاب، فإذا فيه
تبعك من أصحابك حىت تنزل بطن خنلة، فترصد هبا عري قريش، لعلك أن تأتينا منه أما بعد، فسر على بركة اهللا مبن 
مسعا وطاعة، وقال الصحابه ذلك، وقال إنه قد هناين أن أستكره واحدا منكم : خبرب فلما نظر عبد اهللا الكتاب قال

انا يتعقبانه، فأستأذنا أن حىت إذا كان مبعدن فوق الفرع وقد أضل سعد بن أىب وقاص وعتبة بن غزوان بعريا هلما ك
يتخلفا يف طلب بعريمها، فأذن هلما فتخلفا يف طلبه ومضى عبد اهللا ببقية أصحابه حىت وصل بطن خنلة بني مكة 

والطائف، فبينما هم كذلك إذا مرت هبم عري لقريش حتمل زبيبا وأدما وجتارة من جتارة الطائف، فيهم عمرو بن 
  بن عبد اهللا بن غرية ونوفل بن عبد احلضرمي واحلكم بن كيسان وعثمان

إن القوم قد : اهللا املخزوميان، فلما رأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هابوهم، فقال عبد اهللا ابن جحش
زعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض هلم، فإذا رأوه حملوقا آمنوا وقالوا قوم عمار، فحلقوا رأس عكاشة 

  قوم عمار ال بأس عليكم فأمنوهم، وكان ذلك يف آخر يوم من مجادي اآلخرة، وكانوا: قالوامث أشرف عليهم ف
لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن احلرم فليمتنعن : يرون أنه من مجادي أو هو رجب، فتشاور القوم فيهم وقالوا،



ن احلضرمي بسهم فقتله، وكان أول منكم، فأمجعوا أمرهم يف مواقعة القوم، فرمى واقد بن عبد اهللا السهمي عمرو ب
قتيل من املشركني، واستأسر احلكم وعثمان، فكانا أول أسريين يف االسالم، وأفلت نوفل وأعجزهم، واستاق 

قد استحل حممد : املؤمنون العري واالسريين حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فقالت قريش
ه اخلائف وينذعر الناس يف معايشهم فسفك فيه الدماء وأخذ فيه احلرائب، وعري بذلك الشهر احلرام شهرا يأمن في

يا معشر الصباة استحللتم الشهر احلرام فقاتلتم فيه، وتفاءلت اليهود : أهل مكة من كان هبا من املسلمني، فقالوا
رسول اهللا صلى اهللا  قد وقدت احلرب نارها سعرت احلرب، واحلضرمي حضرت احلرب، وبلغ ذلك: بذلك وقالوا

ما أمرتكم بالقتال يف الشهر احلرام، ووقف العري واالسريين وأىب أن يأخذ : عليه وسلم، فقال البن جحش وأصحابه
يا رسول إنا قتلنا : من ذلك شيئا، فعظم ذلك على أصحاب السرية وظنوا أن قد هلكوا، وسقط يف أيديهم وقالوا

الل رجب، فال ندري أيف رجب أصبناه أو يف مجادي، وأكثر الناس يف ذلك، ابن احلضرمي مث أمسينا فنظرنا إىل ه
اآلية، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العري فعزل منها  -يسألونك عن الشهر احلرام  -فأنزل اهللا تعاىل 

وبعث أهل  اخلمس، فكان أول مخس يف االسالم، وقسم الباقي بني أصحاب السرية، فكان أول غنيمة يف االسالم،
مل نفدهم حىت يقدم سعد وعتبة، وإن مل يقدما قتلنامها هبما، فلما قدما فادامها، وأما : مكة يف فداء أسرييهم، فقال

احلكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثما ن 
  هبا كافرا، بن عبد اهللا فرجع إىل مكة، فما ت

وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم االحزاب ليدخل اخلندق على املسلمني، فوقع يف اخلندق مع فرسه فتحطما مجيعا، 
  فقتله اهللا تعاىل، وطلب املشركون جيفته بالثمن، فقال

ألونك عن يس -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خذوه فإنه خبيث اجليفة خبيث الدية، فهذا سبب نزول قوله تعاىل 
  .واآلية اليت بعدها -الشهر احلرام 

اآلية، نزلت يف عمر بن اخلطاب ومعاذ ابن جبل ونفر من االنصار أتوا ) يسألونك عن اخلمر وامليسر: (قوله* 
أفتنا يف اخلمر وامليسر فإهنما مذهبة للعقل مسلبة للما ل، فأنزل اهللا تعاىل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

  .اآليه هذه
أخربنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسن السراج ) يسألونك عن اليتامى: (قوله* 
حدثنا سفيان الثوري عن سامل : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا احلسن بن املثىن بن معاذ قال: قال

  .عزلوا أمواهلم -الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  إن -ملا نزلت : االفطس، عن سعيد بن جبري قال
  .فخلطوا أمواهلم بأمواهلم -قل إصالح هلم خري، وإن ختالطوهم فإخوانكم  -فنزلت 

حدثنا : أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي قال: أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد الزاهد قال
ملا أنزل اهللا : حدثنا جرير، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: عثما ن بن أيب شيبة قال

انطلق من كان  -وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  -وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن  -عز وجل 
ه فيجلس له حىت يأكله أو عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشئ من طعام

يسألونك عن  -يفسد، واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا عز وجل 
  .فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم -اليتامى قل إصالح هلم خري، وإن ختالطوهم 



  حدثنا إمساعيل ٣اآلية، أخربنا أبو ) وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن(قوله * 
نزلت يف أيب مرثد الغنوى، : حدثنا خالد بن معروف، عن مقاتل ابن حيان قال: حدثنا أبو بكري قال: ابن قتيبة قال

استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عناق أن يتزوجها، وهي امرأة مسكينة من قريش، وكانت ذات حظ من مجال 
وال تنكحوا املشركات حىت  - اهللا إهنا لتعجبين، فأنزل اهللا عز وجل يا نيب: وهي مشركة وأبو مرثد مسلم، فقال

حدثنا عمر بن : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا أبو عمر قال: أخربنا جدى قال: أخربنا أبو عثمان قال -يؤمن 
 بن رواحة، نزلت يف عبد اهللا: حدثنا أسباط عن السدى، عن أيب مالك، عن ابن عباس يف هذه اآلية قال: محاد قال

وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها، مث إنه فزع، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه خربها، فقال 
يا رسول اهللا هي تصوم وتصلي وحتسن الوضوء، وتشهد أن : ماهي يا عبد اهللا ؟ فقال: له النيب صلى اهللا عليه وسلم

فو الذي بعثك باحلق العتقنها والتزوجنها، : ا عبد اهللا هذه مؤمنة، قال عبد اهللاي: ال إله إال اهللا وأنك رسوله، فقا ل
نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إىل املشركني وينكحوهم رغبة يف : ففعل، فطعن عليه ناس من املسلمني فقالوا

  .اآلية -والمة مؤمنة خري من مشركة  -أحساهبم، فأنزل اهللا تعاىل فيه 
عن أيب صاحل عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال من غىن يقال له مرثد بن  وقال الكليب

أيب مرثد حليفا لبين هاشم إىل مكة ليخرج ناسا من املسلمني هبا أسراء، فلما قدمها مسعت به امرأة يقال هلا عناق، 
إن االسالم قد : وحيك يا مرثد أال خنلو، فقال هلا: وكانت خليلة له يف اجلاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته فقالت

حال بيين وبينك وحرمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك إذا رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذنته يف 
أنت تتربم، مث استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا، مث خلوا سبيله، فلما قضى حاجته : ذلك مث تزوجتك، فقالت له

  انصرفمبكة 

يا : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقى يف سببها، فقال
ويسألونك عن : (قوله*  -وال تنكحوا املشركات  -رسول اهللا أحتل أن أتزوجها فأنزل اهللا ينهاه عن ذلك قوله 

: أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا قال: ابن جعفر قال اآلية، أخربنا أبو عبد الرمحن حممد ابن أمحد) احمليض
حدثنا : حدثنا حيان قال حدثنا محاد قال: حدثنا حممد بن مشكاة قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال

مل ثابت، عن أنس، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ومل يشاربوها و
يسألونك عن احمليض قل  -جيامعوها يف البيت، فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اهللا عز وجل 

رواه مسلم، عن زهري بن حرب، عن عبد الرمحن ابن  -إىل آخر اآلية  -هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض 
  .مهدى، عن محاد

أخربنا أبو عمران موسى بن العباس : خربنا أبو عمرو بن محدان قالأ: أخربنا أبو بكر حممد بن عمر اخلشاب قال
حدثين أيب، عن سابق بن عبد اهللا الذىف، عن : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد الفردواىن احلراىن قال: اجلوهرى قال

عن احمليض قل ويسألونك  -خصيف، عن حممد ابن املنكدر، عن جابر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكان نساء االنصار ال يدعن : قال إن اليهود قالت - -هو أذى 

أزواجهن يأتوهنن من أدبارهن، فجاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي 
يعين  -وال تقربوهن حىت يطهرن  -ألونك عن احمليض ويس -حائض، وعما قالت اليهود، فأنزل اهللا عز وجل 

إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين،  -يعين القبل  -فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا  -االغتسال 



  فإمنا احلرث حيث ينبت الولد وخيرج منه -نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  ية إذا حاضت املرأة مل تؤاكلها ومل تشارهباكانت العرب يف اجلاهل: وقال املفسرون

يا رسول : ومل تساكنها يف بيت كفعل اجملوس، فسأل أبو الدحداح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال
  .اهللا ما نصنع بالنساء إذا حضن ؟ فأنزل اهللا هذه اآلية

: أخربنا حاجب بن أمحد قال: حلسن القاضي قالاآلية، أخربنا أبو بكر أمحد بن ا) نساؤكم حرث لكم: (قوله تعاىل* 
كانت اليهود : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن املنكدر، مسع جابر بن عبد اهللا يقول: حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن  -إن الولد يكون أحول، فنزل : تقول يف الذي يأيت امرأته من دبرها يف قبلها
  .رواه البخاري، عن أيب نعيم ورواه مسلم، عن أيب بكر بن أيب شيبة، كالمها عن سفيان -شئتم 

أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي، أخربنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد اجلاليل، أخربنا عبد اهللا بن زيدان 
: أبان بن مسلم، عن جماهد قالحدثنا احملاريب، عن حممد ابن إسحاق، عن : حدثنا أبو كريب قال: البجلي قال

عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته إىل خامتته، أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حىت 
إن هذا احلي من قريش كانوا : فقال ابن عباس -نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم  -انتهى إىل هذه اآلية 

ت ومدبرات، فلما قدموا املدينة تزوجوا من االنصار، فذهبوا ليفعلوا هبن كما يتزوجون النساء ويتلذذون هبن مقبال
هذا شئ مل نكن نؤتى عليه، فانتشر احلديث حىت انتهى إىل رسول اهللا صلى : كانوا يفعلون مبكة، فأنكرن ذلك وقلن

إن شئت مقبلة وإن : قال -نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم  -اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك 
  .ائت احلارث حيث شئت: شئت مدبرة وإن شئت باركة، وإمنا يعين بذلك موضع الولد للحرث يقول

  رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه، عن أيب زكريا العنربي، عن حممد بن عبد السالم عن إسحاق بن إبراهيم
  .عن احملاريب

حدثنا : حدثنا أبو القاسم البغوي قال: ا أبو علي بن أيب بكر الفقيه قالأخربن: أخربنا سعيد بن حممد اجلنائي قال
  حدثنا شعبة، عن حممد ابن املنكدر: علي بن جعد قال

 -إن الرجل إذا أتى امرأته باركة كان الولد أحول، فأنزل اهللا عز وجل : قالت اليهود: قال مسعت جابر قال
  .اآلية -نساؤكم حرث لكم 
: أخربنا أمحد بن احلسني بن الربقى قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا بن محدون قال: د احلنائي قالأخربنا سعيد بن حمم

مسعت النعمان بن راشد عن حممد بن : حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وهب ابن جرير قال: أخربنا أبو االزهر قال
نساؤكم  -بية جاء ولدها أحول، فنزلت إذا نكح الرجل امرأته جم: املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قالت اليهود

  .إن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية، غري أو ذلك يف صمام واحد -حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
هذا حديث جليل يساوي : رواه مسلم عن هارون بن معروف عن وهب بن جرير قال الشيخ أبو حامد بن الشرىف

  .ن بن راشدمائة حديث، مل يروه عن الزهري إال النعما
حدثنا : حدثنا زهري قال: حدثنا أبو علي قال: أخربنا عمر بن محدان قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن املطوعى قال

جاء عمر بن : (حدثنا جعفر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: حدثنا يعقوب القمي قال: يونس بن حممد قال
حولت رحلي الليلة، : وما الذي أهلكك ؟ قال: هلكت، فقال: قالاخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم  -فلم يرد عليه شيئا فأوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية : قال



  ).أقبل وأدبر واتق الدبر واحليضة: أىن شئتم يقول
: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: د اهللا بن حممد احلافظ قالحدثنا عب: أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد االصفهاين قال

  حدثنا احملاريب، عن ليث: حدثنا سهل بن عثمان قال
نزلت يف العزل، وقال ابن : قال -فأتوا حرثكم أىن شئتم  -عن أيب صاحل، عن سعيد بن املسيب أنه سئل عن قوله 
نة، ذكروا إتيان النساء فيما بينهم واالنصار واليهود من بني عباس يف رواية الكليب نزلت يف املهاجرين ملا قدموا املدي

  أيديهن ومن خلفهن،

إنا لنجد يف كتاب اهللا التوراة : إذا كان املأتى واحدا يف الفرج، فعابت اليهود ذلك إال من بني أيديهن خاصه، وقالوا
بل، فذكر املسلمون ذلك لرسول إن كل إتيان يؤتى النساء غري مستلقيات دنس عند اهللا، ومنه يكون احلول واخل

إنا كنا يف اجلاهلية وبعد ما أسلمنا نأيت النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا
: يقول -نساؤكم حرث لكم  -ذلك، وعرفت لنا كذا وكذا فأكذب اهللا تعاىل اليهود ونزل عليه يرخص هلم 

  .كيف شئتم من بني يديها ومن خلفها يف الفرج: يقول -ا حرثكم أىن شئتم فأتو -الفرج مزرعة للولد 
نزلت يف عبد اهللا ابن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن : قال الكليب) وال جتعلوا اهللا عرضة الميانكم: (قوله* 

قد : امرأته، ويقولالنعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف أن ال يدخل عليه أبدا، وال يكلمه، وال يصلح بينه وبني 
  .حلفت باهللا أن ال أفعل، وال حيل إال أن أبر يف مييين، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) للذين يؤلون من نسائهم: (قوله* 
حدثنا مسلم بن : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا حممد بن يونس بن الفضل قال

كان إيالء أهل : حدثنا عامر االحول، عن عطاء عن ابن عباس قال: احلارث بن عبيد قال حدثنا: إبراهيم قال
اجلاهلية السنة والسنتني وأكثر من ذلك، فوقت اهللا أربعة أشهر، فمن كان إيالؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيالء، 

ملرأة وال حيب أن يتزوجها غريه كان االيالء ضرار أهل اجلاهلية، كان الرجل ال يريد ا: وقال سعيد بن املسيب
فيحلف أن ال يقرهبا أبدا، وكان يتركها كذلك ال أميا وال ذات بعل، فجعل اهللا تعاىل االجل الذي يعلم به ما عند 

  للذين يؤلون من -الرجل يف املرأة أربعة أشهر، وأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية -نسائهم 

: حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا أمحد بن احلسن القاضي قال اآلية،) الطالق مرتان فإمساك مبعروف: (قوله* 
  )أسباب النزول - ٤(أخربنا : حدثنا الشافعي قال: أخربنا الربيع قال

كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا، كان ذلك له : مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال
 امرأة له فطلقها، مث أمهلها حىت إذا شارفت انقضاء عدته ارجتعها، مث طلقها وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إىل

الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  -واهللا ال آويك إيل وال حتلني أبدا، فأنزل اهللا عز وجل : وقال
-.  

: ا حممد بن إبراهيم اخلورى قالحدثن: حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد بن املرزبان قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال
حدثنا أبو يعلى املقرى موىل آل الزبري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أهنا : حدثنا حممد بن سليمان قال

 -فنزلت : فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أتتها امرأة فسألتها عن شئ من الطالق، قالت
  .-ف أو تسريح بإحسان الطالق مرتان فإمساك مبعرو



  .اآلية) وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن فال تعضلوهن(قوله * 
أخربين أمحد بن : أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق احلافظ قال: أخربنا أبو سعد بن أيب بكر الغازي قال

ثنا إبراهيم بن طهمان عن يونس بن حد: حدثنا أىب قال: حدثنا أمحد بن جعفر بن عبد اهللا قال: حممد بن احلسني قال
اآلية، قال  -فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا  -عبيد عن احلسن أنه قال يف قول اهللا عز وجل 

كنت زوجت أختا يل من رجل فطلقها، حىت إذا انقضت عدهتا جاء : حدثين معقل بن يسار أهنا نزلت فيه قال
  رمتك فطلقتها مث جئت ختطبها ؟زوجتك وأفرشتك وأك: خيطبها، فقلت له

هذه ) وجل(وكان رجال ال بأس به وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهللا عز : ال واهللا ال تعود إليها أبدا، قال
  .اآلن أفعل يا رسول اهللا، فزوجتها إياه: اآلية فقلت

حدثنا علي بن عمر : املنصوري قالورواه البخاري عن أمحد بن حفص، أخربنا احلاكم أبو منصور حممد بن حممد 
حدثنا : حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا حيىي بن جعفر قال: حدثنا حممد بن عمرو البختري قال: ابن مهدى قال

  حدثين معقل بن يسار: عباس بن راشد عن احلسن قال

ها إياه فاصطحبا ما شاء كانت يل أخت فخطبت إيل وكنت أمنعها الناس، فأتاين ابن عم يل فخطبها فأنكحت: قال
منعتها الناس وزوجتك : اهللا، مث طلقها طالقا له رجعة، مث تركها حىت انقضت عدته فخطبها مع اخلطاب، فقلت

إياها، مث طلقتها طالقا له رجعة، مث تركتها حىت انقضت عدهتا، فلما خطبت إيل أتيتين ختطبها ال أزوجك أبدا، فأنزل 
  .فكفرت عن مييين وأنكحتها إياه -ساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم الن -اهللا تعاىل 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا ابن إبراهيم بن املثىن، أخربنا أبو مسلم : أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم النصراباذي قال
بن فضالة، عن احلسن، أن معقل بن حدثنا مبارك : حدثنا حجاج ابن منهال قال: إبراهيم بن عبد اهللا البصري قال

يسار زوج أخته من رجل من املسلمني، وكانت عنده ما كانت، فطلقها تطليقة مث تركها ومضت العدة، فكانت 
: أحق بنفسها، فخطبها مع اخلطاب فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إىل معقل ابن يسار، فغضب معقل وقال

علم اهللا حاجة الرجل إىل امرأته وحاجة املرأة إىل : يك بعدها، قال احلسنأكرمتك هبا فطلقتها، ال واهللا ال ترجع إل
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا  -بعلها، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك القرآن 

  مسعا: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: إىل آخر اآلية، قال -تراضوا بينهم باملعروف 
  .أزوجك وأكرمك، فزوجها إياه: اعة، فدعا زوجها فقاللريب وط

حدثنا : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا سعيد بن جملى بن أمحد الشاهد، أخربنا جدى، أخربنا أبو عمر اجلزرى قال
نزلت يف جابر بن عبد اهللا االنصاري كانت له بنت : حدثنا أسباط، عن السدى، عن رجاله قال: عمر بن محاد قال

طلقت ابنة عمنا، مث تريد أن : ، فطلقها زوجها تطليقة، فانقضت عدهتا، مث رجع يريد رجعتها فأىب جابر وقالعم
  .تنكحها، وكانت املرأة تريد زوجها قد رضيت به، فنزلت فيهم اآلية

  .اآلية) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الزواجهم: (قوله
  املروزى يف كتابه، أخربنا أبو الفضل احلدادي، أخربنا أبو عمر حممد بن عبد العزيز

حدث عن ابن حيان يف هذه اآلية، أن رجال : أخربنا حممد بن حيىي بن خالد، أخربنا إسحاق بن إبراهيم احلتلى قال
من أهل الطائف قدم املدينة وله أوالد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات باملدينة، فرفع ذلك إىل النيب صلى 

 عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أوالده باملعروف ومل يعط أمرأته شيئا، غري أنه أمرهم، أن ينفقوا عليها من اهللا



  .تركة زوجها إىل احلول
أخربنا حممد بن أمحد بن جعفر املزكى، أخربنا زاهد بن أمحد، أخربنا احلسني بن حممد ) ال إكراه يف الدين: (قوله* 

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن : بن حكيم قالحدثين حيىي : مصعب قال
كانت املرأة من نساء االنصار تكون مقالة، فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده، فلما أجليت : عباس قال

ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من  -ال ندع أبناءنا، فأنزل اهللا تعاىل : النضري كان فيهم من أبناء االنصار، فقالوا
  .-الغي 

حدثنا وهب : أخربنا إبراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا حممد بن موسى بن الفضل قال
  بن جرير، عن شعبة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري،

االنصار ال يكاد يعيش هلا ولد، فتحلف كانت املرأة من : قال -ال إكراه يف الدين  -عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
يا رسول اهللا أبناؤنا، : لئن عاش هلا ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضري إذا فيهم أناس من االنصار، فقالت االنصار

  .فمن شاء حلق هبم، ومن شاء دخل يف االسالم: قال سعيد بن جبري -ال إكراه يف الدين  -فأنزل اهللا تعاىل 
  .نزلت هذه اآلية يف رجل من االنصار كان له غالم أسود يقال له صبيح، وكان يكرهه على االسالم: وقال جماهد
نزلت يف رجل من االنصار يكىن أبا احلصني، وكان له ابنان، فقدم جتار الشام إىل املدينة حيملون : وقال السدى

إىل النصرانية فتنصرا وخرجا إىل الشام، فأخرب  الزيت، فلما أرادوا الرجوع من املدينة أتاهم ابنا أيب احلصني فدعومها
  أبو احلصني

فقال رسول اهللا صلى  -الإكراه يف الدين  -اطلبهما، فأنزل اهللا عز وجل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
لم بقتال وكان هذا قبل أن يؤمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أبعدمها اهللا مها أول من كفر، قال: اهللا عليه وسلم

  .وأمر بقتال أهل الكتاب يف سورة براءة -ال إكراه يف الدين  -أهل الكتاب، مث نسخ قوله 
كان لرجل من االنصار من بين سامل بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النيب صلى اهللا عليه : وقال مسروق

واهللا ال أدعكما حىت : ا فلزمهما، وقالوسلم، مث قدما املدينة يف نفر من النصارى حيملون الطعام، فأتامها أبومه
يا رسول اهللا أيدخل بعضي النار وأنا أنظر ؟ : تسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .فخلى سبيلهما -ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي  -فأنزل اهللا عز وجل 
أخربنا أبو احلسن علي بن : قرى، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عبدوس قالأخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد امل

أخربه عبد الرمحن بن مهدى، عن سفيان، عن خصيف، عن : حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال: أمحد بن حمفوظ قال
  كان ناس: جماهد قال

الء بين النضري قال أبناؤهم من االوس مسترضعني يف اليهود قريظة والنضري، فلما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإج
الذين كانوا مسترضعني فيهم، لنذهنب معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على االسالم، 

  .اآلية -الإكراه يف الدين  -فنزلت 
راهيم ربه أن يريه اآلية، ذكر املفسرون السبب يف سؤال إب) وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتىي املوتى: (قوله* 

  .إحياء املوتى
حدثنا أبو : أخربنا مكى بن عبدان قال: أخربنا شعيب ابن حممد قال: أخربنا سعيد بن حممد ابن أمحد بن جعفر قال

ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة ميتة قد توزعتها دواب : حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا روح قال: االزهر قال
كانت جيفة : رب أرين كيف حتىي املوتى، وقال حسن وعطاء اخلراساين والضحاك وابن جريج: الرب والبحر، قال



  .محار بساحل البحر
فرآها قد توزعتها دواب الرب والبحر فكان إذا مد البحر جاءت احليتان ودواب : حبرية طربية، قالوا: قال عطاء

  البحر فأكلت منها، فما وقع منها

حر جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصري ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطري يقع يف املاء وإذا جذر الب
يا رب قد علمت : فأكلت منها، فما سقط قطعته الريح يف اهلواء، فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منها وقال

 ونصفه يف البحر فما لتجمعنها فأرين كيف حتييها العاين ذلك ؟ وقال ابن زيد مر إبراهيم حبوت ميت نصفه يف الرب
كان، يف البحر فدواب البحر تأكله، وما كان منه يف الرب فدواب الرب تأكله، فقال له، إبليس اخلبيث مىت جيمع اهللا 

بلى ولكن ليطمئن قليب، : أو مل تؤمن ؟ قال: رب أرين كيف حتىي املوتى، قال: هذه االجزاء من بطون هؤالء فقال
  حدثنا عبد اهللا بن حممد: نا أبو نعيم االصفهاين فيما أذن يل يف روايته قالبذهاب وسوسة إبليس منه أخرب

: حدثنا إبراهيم ابن احلكم بن أبان قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا حممد بن سهل قال: ابن جعفر قال
سم احليتان إن الذين يغرقون يف البحار تق: كنت جالسا مع عكرمة عند الساحل، فقال عكرمة: حدثنا أيب قال

حلومهم فال يبقى منهم شئ إال العظام فتلقيها االمواج على الرب فتصري حائلة خنرة، فتمر هبا االبل فتأكلها فتبعر، مث 
جيئ قوم فيأخذون ذلك البعر فيوقدون فتخمد تلك النار، فتجئ ريح فتسفى ذلك الرماد على االرض، فإذا جاءت 

  .-فإذا هم قيام ينظرون  -ذلك قوله تعاىل النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواء، و
ريب الذي حيىي ومييت، وقال منروذ أنا أحىي : إن إبراهيم ملا احتج على منروذ فقال: وقال حممد بن إسحاق بن يسار

فإن اهللا حيىي بأن يرد الروح : قد أمت ذلك وأحييت هذا، قال له إبراهيم: وأميت، مث قتل رجال وأطلق رجال، قال
هل عاينت هذا الذي تقوله ؟ ومل يقدر أن يقول نعم رأيته، فتنقل إىل حجة أخرى، : ميت، فقال له منروذإىل جسد 

  .مث سأل ربه أن يريه إحياء امليت لكي يطمئن قلبه عند االحتجاج، فإنه يكون خمربا عن مشاهدة وعيان

ن ملك املوت ربه أن يأيت إبراهيم فيبشره ملا اختذ اهللا إبراهيم خليال استأذ: وقال ابن عباس وسعيد بن جبري والسدى
أن : ما عالمة ذلك ؟ قال: جئتك أبشرك بأن اهللا تعاىل اختذك خليال، فحمد اهللا عز وجل وقال: بذلك، فأتاه فقال

أو مل : رب أرين كيف حتيي املوتى، قال: جييب اهللا دعاءك وحتىي املوتى بسؤالك، مث انطلق وذهب، فقال إبراهيم
  .بلى، ولكن ليطمئن قليب بعلمي أنك جتيبين إذا دعوتك، وتعطيين إذا سألتك، أنك اختذتين خليال: تؤمن ؟ قال

  .اآلية) الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا: (قوله* 
  نزلت يف عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف، أما عبد الرمحن بن عوف فإنه جاء: قال الكليب

كان عندي مثانية آالف درهم، فأمسكت منها : بعة آالف درهم صدقة، فقالإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بأر
بارك اهللا : لنفسي ولعيايل أربعة آالف درهم، وأربعة آالف أقرضتها ريب، فقال، له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تبوك، فجهز  علي جهاز من ال جهاز له يف غزوة: لك فيما أمسكت وفيما أعطيت وأما عثمان رضى اهللا عنه فقال
  .املسلمني بألف بعري بأقتاهبا وأحالسها، وتصدق برومة ركية كانت له على املسلمني، فنزلت فيهما هذه اآلية

يا رب إن عثمان بن : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان ويقول: وقال أبو سعيد اخلدري
الذين ينفقون أمواهلم يف  -حىت طلع الفجر، فأنزل اهللا تعاىل فيه  عفان رضيت عنه فارض عنه، فما زال رافعا يده

  .اآلية -سبيل اهللا 
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: (قوله* 



حدثنا أمحد بن سهل بن : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن نعيم قال: أخربنا عبد الرمحن بن أمحد الصيدالين قال
حدثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، : حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا قيس بن أسيف قال: قال محدويه

  قال أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من متر، فجاء رجل بتمر ردئ،: عن أبيه، عن جابر

خرجنا لكم من االرض وال تيمموا اخلبيث منه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أ -فنزل القرآن 
  .-تنفقون 

حدثنا حممد بن إمساعيل : أخربنا عبد اهللا بن حامد االصفهاين قال: أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد الواعظ قال
حدثنا أسباط بن نصر، عن : حدثنا عمر بن محاد بن طلحة قال: حدثنا أمحد بن موسى اجلماز قال: الفارسي قال

نزلت هذه اآلية يف االنصار، كانت خترج إذا كان جذاذ النخل من : ى، عن عدي بن ثابت، عن الرباء قالالسد
  حيطاهنا أقناء من التمر والبسر، فيعلقوهنا على حبل بني أسطوانتني يف مسجد رسول اهللا

يظن أنه جائز عنه يف  صلى اهللا عليه وسلم، فيأكل منه فقراء املهاجرين، وكان الرجل يعمد فيخرج قنو احلشف وهو
يعين القنو الذي فيه حشف،  -وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون  -كثرة ما يوضع من االقناء، فنزل فيمن فعل ذلك 

  .ولو أهدى إليكم ما قبلتموه
ل اهللا يا رسو: اآلية، قالوا) وما أنفقتم من نفقة: (ملا نزل قوله تعاىل: اآلية، قال الكليب) إن تبدوا الصدقات: (قوله* 

  .صدقة السر أفضل أم صدقة العالنية ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
: اآلية، أخربنا إمساعيل بن إبراهيم النصراباذي قال) الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية: (قوله* 

حدثنا حممد بن : عمار قالحدثنا هشام بن : أخربنا حممد ابن احلسن بن اجلليل قال: أخربنا أبو عمرو بن حممد قال
شعيب، عن ابن مهدى عن يزيد بن عبد اهللا، عن شعيب، عن أبيه عن جده، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف أصحاب  -الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم  -نزلت هذه اآلية : قال
دا يف بيته فرس عتيق من اخليل، وهذا قول أيب أمامة وأيب الدرداء ومكحول إن الشياطني ال ختبل أح: اخليل، وقال

هم الذين يرتبطون اخليل يف سبيل اهللا تعاىل ينفقون عليها بالليل والنهار سرا : واالوزاعي ورباح بن يزيد، قالوا
  .وعالنية، نزلت فيمن مل يرتبطها ختيال وال افتخارا

حدثنا عمر بن حممد بن عبد : أخربين احلسني بن حممد الدينوري قال: لثعليب قالأخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم ا
حدثنا عبد اهللا : حدثنا علي بن داود القنطرى قال: حدثنا علي بن حممد بن مهرويه القزويين قال: اهللا النهرواين قال
حدث ابن عباس يف : أنه قال حدثين أبو شريح، عن قيس بن احلجاج، عن خثيم بن عبد اهللا الصنعاين: بن صاحل قال

قال يف علف اخليل، ويدل على صحة هذا ما أخربنا أبو إسحاق  -الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار  -هذه اآلية 
  أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد: املقرى قال

حدثنا : الكرماين قال حدثنا حممد ابن زكريا: أخربنا أبو العباس عبد اهللا بن يعقوب الكرماين قال: ابن عبدوس قال
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبد احلميد بن هبرام عن شهر ابن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت: وكيع قال
من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا فأنفق عليه احتسابا كان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه يف : (عليه وسلم

  ).ميزانه يوم القيامة
حدثنا سعيد بن : أخربنا أبو موسى عمران ابن موسى قال: أخربنا أبو عمرو الفرايت قال: ق قالوأخربنا أبو إسحا
حدثنا سليمان بن عمرو عن عبد الرمحن : حدثنا صاحل بن حممد قال: حدثنا فارس بن عمر قال: عثمان اخلدري قال



ق يف سبيل اهللا على فرسه كالباسط املنف(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن يزيد، عن مكحول عن جابر قال
  ).كفيه بالصدقة

  .أخربنا حممد بن أمحد بن شاذان الرازي: أخربنا أبو حامد أمحد بن احلسن الكاتب قال
أخربنا رجاء بن : حدثنا زيد بن احلباب قال: حدثنا أبو سعيد االشج قال: أخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت قال: قال

من : مسعت أبا أمامة الباهلي يقول: وسى الدمشقي، عن عجالن بن سهل الباهلي قالأيب سلمة، عن سليمان بن م
  .ارتبط فرسا يف سبيل اهللا مل يرتبطه رياء وال مسعة كان من الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار، اآلية

  حدثنا حممد بن إمساعيل: أخربنا حممد بن حيىي بن مالك الضىب قال: قول آخر

الذين  -حدثنا عبد الوهاب بن جماهد، عن أبيه، عن ابن عباس يف قوله : حدثنا عبد الرزاق قال :اجلرجاين قال
نزلت يف علي بن أيب طالب كان عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل : قال -ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية 

  .واحدا، وبالنهار واحدا، ويف السر واحدا ويف العالنية واحدا
حدثنا : أخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت قال: حدثنا حممد بن أمحد بن شاذان قال: نا أمحد بن احلسن الكاتب قالأخرب

كان لعلي رضي اهللا عنه أربعة : حدثنا حيىي ابن ميان، عن عبد الوهاب بن جماهد، عن أبيه قال: أبو سعيد االشج قال
الذين ينفقون أمواهلم بالليل  -مها سرا، ودرمها عالنية، فنزلت دراهم، فأنفق درمها بالليل، ودرمها بالنهار، ودر

  .-والنهار سرا وعالنية 
نزلت هذه اآلية يف علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه مل يكن ميلك غري أربعة دراهم، فتصدق بدرهم : وقال الكليب

ما محلك على هذا ؟ : (ليه وسلمليال، وبدرهم هنارا، وبدرهم سرا، وبدرهم عالنية، فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
فأنزل ) أال إن ذلك لك: محلين أن أستوجب على اهللا الذي وعدين، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .اهللا تعاىل هذه اآلية
جعفر  أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقى من الربا(قوله * 
حدثنا حممد بن فضيل : حدثنا أمحد بن االمحشي قال: أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: قال
بلغنا واهللا أعلم أن هذه اآلية نزلت يف بين عمرو ابن عمري ابن : حدثنا الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس: قال

وكانت بنو املغرية يربون لثقيف، فلما أظهر اهللا تعاىل رسوله على عوف من ثقيف، ويف بين املغرية من بين خمزوم، 
مكة، وضع يومئذ الربا كله، فأتى بنو عمرو ابن عمري وبنو املغرية إىل عتاب بن أسيد وهو على مكة، فقال بنو 

لنا ربانا، صوحلنا على أن : ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غرينا، فقال بنو عمرو بن عمري: املغرية
  فكتب عتاب يف ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت هذه اآلية

فعرف بنو عمرو أن اليدان هلم حبرب من اهللا ورسوله،  -فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله  -واليت بعدها 
  فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم -يقول اهللا تعاىل 

  .فتبخسون منه -وال تظلمون  -فتأخذون أكثر  -ال تظلمون 
نزلت هذه اآلية يف العباس بن عبد املطلب وعثمان ابن عفان، وكانا قد أسلفا يف التمر، فلما : وقال عطاء، وعكرمة

ال يبقى يل ما يكفي عيايل إذا أنتما أخذمتا حظكما كله، فهل لكما أن تأخذا : حضر اجلداد قال هلما صاحب التمر
، فلما حل االجل طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنهامها النصف وأضعف لكما، ففعال

  .وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فسمعا وأطاعا وأخذا رءوس أمواهلما



نزلت يف العباس وخالد بن الوليد، وكانا شريكني يف اجلاهلية يسلفان يف الربا، فجاء االسالم وهلما : وقال السدى
أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية : (يف الربا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أموال عظيمة

  ).موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب
هاتوا رءوس أموالنا ولكم الربا : قالت بنو عمرو بن عمري لبين املغرية: قال الكليب) وإن كان ذو عسرة: (قوله* 

حنن اليوم أهل عصرة فأخرونا إىل أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم فأنزل اهللا تعاىل : لكم، فقالت بنو املغرية ندعه
  .-وإن كان ذو عسرة اآلية  -
أخربنا حممد بن عبد : أخربنا االمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر قال) آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه: (قوله* 

حدثنا يزيد بن ذريع : حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا حممد ابن إبراهيم البوشنجى قال: زياد قال اهللا بن علي بن
ملا أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا روح بن القاسم، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: قال
اشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  اآلية، -وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا  -

  وسلم مث أتوا رسول اهللا صلى اهللا

  الصالة والصيام واجلهاد والصدقة، وقد: كلفنا من االعمال ما نطيق: عليه وسلم فقالوا
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل : (أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لكتابني من قبلكم ؟ أراه قالوا مسعنا وعصينا، قولوا مسعنا وأطعنا عفرانك ربنا وإليك املصري، فلما اقترأها القوم ا
اآلية كلها ونسخها اهللا تعاىل  -آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه  -وجرت هبا ألسنتهم أنزل اهللا تعاىل يف إثرها 

  .رواه مسلم عن أمية بن بسطام) اآلية إىل آخرها - ال يكلف اهللا نفسها إال وسعها -فأنزل اهللا 
حدثنا عبد : حدثنا حممد ابن إسحاق الثقفي قال: حدثنا والدي قال: أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال

مسعت سعيد بن : حدثنا سفيان، عن آدم بن سليمان قال: أخربنا وكيع قال: اهللا بن عمر ويوسف بن موسى قاال
دخل  -وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا  -ملا نزلت هذه اآلية : دث عن ابن عباس قالجبري حي

  .قولوا مسعنا وأطعنا وسلمنا: (قلوهبم منها شئ مل يدخلها من شئ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حىت بلغ  -ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها  -اىل مسعنا وأطعنا، فأنزل اهللا تع: فألقى اهللا تعاىل االميان يف قلوهبم، فقالوا

رواه مسلم عن أيب بكر ابن أيب شيبة ) قد فعلت إىل آخر البقرة، كل ذلك يقول قد فعلت: فقال -أو أخطأنا  -
جاء أبو بكر وعمر و عبد الرمحن بن  -وإن تبدوا ما يف أنفسكم  -ملا نزلت هذه اآلية : عن وكيع قال املفسرون

يا رسول اهللا، : جبل وناس من االنصار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا عوف ومعاذ بن
واهللا ما نزلت آية أشد علينا من هذه اآلية، إن أحدنا ليحدث نفسه مبا ال حيب أن يثبت يف قلبه وأن له الدنيا وما 

هلكنا : هكذا أنزلت، فقالوا: ( صلى اهللا عليه وسلمفيها، وإنا ملؤاخذون مبا حندث به أنفسنا هلكنا واهللا، فقال النيب
مسعنا وأطعنا : مسعنا وعصينا، قولوا: فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل ملوسى: وكلفنا من العمل ما ال نطيق، قال

  فقالوا مسعنا وأطعنا،

 -كلف اهللا نفسا إال وسعها ال ي -واشتد ذلك عليهم، فمكثوا بذلك حوال، فأنزل اهللا تعاىل الفرج والراحة بقوله 
إن اهللا قد جتاوز الميت ما حدثوا به أنفسهم ما مل : اآلية، فنسخت هذه اآلية ما قبلها، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قدم وفد جنران، وكانوا ستني راكبا على رسول اهللا صلى : سورة آل عمران قال املفسرون) يعملوا أو يتكلموا به
هم أربعة عشر رجال من أشرافهم، ويف االربعة عشر ثالثة نفر إليهم يئول أمرهم، فالعاقب أمري اهللا عليه وسلم وفي



القوم وصاحب مشورهتم الذي ال يصدرون إال عن رأيه وامسه عبد املسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم وامسه 
د شرف فيهم ودرس كتبهم االيهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحربهم، وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان ق

حىت حسن علمه يف دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخلوا مسجده حني صلى العصر، عليهم ثياب احلربات جبات وأردية يف مجال 

ما رأينا وفدا مثلهم، : ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرجال احلارث بن كعب، يقول بعض من رآهم م
وقد حانت صالهتم، فقاموا فصلوا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

دعوهم فصلوا إىل املشرق، فكلم السيد والعاقب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلما رسول اهللا : وسلم
كذبتما منعكما من االسالم دعاؤكما هللا ولدا، : قد أسلمنا قبلك، قال: أسلما، فقاال: لى اهللا عليه وسلمص

إن مل يكن عيسى ولد اهللا فمن أبو ه ؟ وخاصموه مجيعا يف عيسى، : وعبادتكما الصليب، وأكلكما اخلنزير، قاال
ألستم : بلى، قال: ن ولد إال ويشبه أباه ؟ قالواألستم تعلمون أنه ال يكو: فقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بلى،: تعلمون أن ربنا حي ال ميوت، وأن عيسى أتى عليه الفناء ؟ قالوا
  فهل ميلك: بلى، قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شئ حيفظه ويرزقه ؟ قالوا: قال

ف شاء، وربنا ال يأكل وال يشرب وال فإن ربنا صور عيسى يف الرحم كي: ال، قال: عيسى من ذلك شيئا، قالوا
ألستم تعلمون أن عيسى محلته أمه كما حتمل املرأة، مث وضعته كم تضع املرأة ولدها، مث : بلى، قال: حيدث ؟ قالوا

فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ : بلى، قال: غذى كما يغذى الصيب، مث كان يطعم ويشرب وحيدث ؟ قالوا
  .هم صدر سورة آل عمران إىل بضعة ومثانني آية منهافسكتوا، فأنزل اهللا عز وجل في

أن يهود أهل املدينة قالوا ملا : اآلية، قال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس) قل للذين كفروا ستغلبون: (قوله* 
ال نرد  هذا واهللا النيب االمي الذي بشرنا به موسى، وجنده يف كتابنا بنعته وصفته، وأنه: هزم اهللا املشركني يوم بدر

ال تعجلوا حىت ننظر إىل وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد : له راية، فأرادوا تصديقه واتباعه، مث قال بعضهم لبعض
ال واهللا ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم : ونكب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شكوا، وقالوا

سلم عهد إىل مدة، فنقضوا ذلك العهد، وانطلق كعب بن يسلموا، وكان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و
لتكونن كلمتنا واحدة، : االشرف يف ستني راكبا إىل أهل مكة أيب سفيان وأصحابه فوافقوهم وأمجعوا أمرهم، وقالوا

  .مث رجعوا إىل املدينة، فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية
لى اهللا عليه وسلم قريشا ببدر، فقدم املدينة مجع اليهود ملا أصاب رسول اهللا ص: وقال حممد بن إسحاق بن يسار

يا معشر اليهود احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش يوم بدر، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل هبم، فقد : وقال
را ال يا حممد ال يغرنك أنك لقيت قوما أغما: عرفتم أين نيب مرسل، جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم، فقالوا

قل للذين  -علم هلم باحلرب، فأصبت فيهم فرصة، أما واهللا لو قاتلناك لعرفت أنا حنن الناس، فأنزل اهللا تعاىل 
  -وحتشرون إىل جهنم  -هتزمون  -ستغلبون  -يعين اليهود  -كفروا 

  .يف اآلخرة، هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبري عن ابن عباس
  ملا ظهر رسول اهللا صلى اهللا: قال الكليب) هوشهد اهللا أنه ال إله إال : (قوله* 

عليه وسلم باملدينة قدم عليه حربان من أحبار أهل الشام، فلما أبصرا املدينة، قال أحدمها لصاحبه ما أشبه هذه 
املدينة بصفة مدينة النيب الذي خيرج يف آخر الزمان، فلما دخال على النيب صلى اهللا عليه وسلم عرفاه بالصفة 



نعم، قاال إنا نسألك عن شهادة، فإن أنت : وأنت أمحد ؟ قال: نعم، قاال: أنت حممد ؟ قال: فقاال له والنعت،
أخربنا عن أعظم شهادة يف : سالين، فقاال: أخربتنا هبا آمنا بك وصدقناك، فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأسلم الرجالن وصدقا  -ه إال هو واملالئكة وأولوا العلم شهد اهللا أنه ال إل -كتاب اهللا فأنزل اهللا تعاىل على نبيه 
  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دعا النيب صلى اهللا : اآلية، اختلفوا يف سبب نزوهلا، فقال السدى) أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب: (قوله* 
حممد خناصمك إىل االحبار، فقال رسول اهللا صلى  هلم يا: عليه وسلم اليهود إىل االسالم فقال له النعمان ابن أدىف

  .بل إىل االحبار، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: بل إىل كتاب اهللا، فقال: اهللا عليه وسلم
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدراس على مجاعة من : وروى سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس قال

على ملة : على أي دين أنت يا حممد ؟ فقال: ه نعيم بن عمرو واحلرث ابن زيداليهود، فدعاهم إىل اهللا، فقال ل
فهلموا إىل التوراة فهي بيننا وبينكم : إن إبراهيم كان يهوديا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبراهيم، قاال

  .فأبيا عليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
خيرب، وسؤال اليهود للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن حد الزانيني، وسيأيت  وقال الكليب نزلت يف قصة اللذين زنيا من
  .بيان ذلك يف سورة املائدة إن شاء اهللا تعاىل

  ملا: اآلية قال ابن عباس وأنس بن مالك) قل اللهم مالك امللك: (قوله* 
هيهات : فقون واليهودافتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم ؟ قالت املنا

هيهات، من أين حملمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك، أمل يكف حممدا مكة واملدينة حىت طمع يف ملك 
  .فارس والروم ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا  أخربين حممد بن عبد العزيز املروزي يف كتابه أخربنا أبو الفضل حممد بن احلسني أخربنا حممد بن حيىي،
ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إسحاق بن إبراهيم، أخربنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن قتادة قال

 -قل اللهم مالك امللك، تؤتى امللك من تشاء  -سأل ربه أن جيعل ملك فارس والروم يف أمته، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية

قال محاد : ربنا عبد اهللا بن حامد الوزان، أخربنا حممد ابن جعفر امليطرى قالحدثنا االستاذ أبو احلسن الثعاليب، أخ
: حدثين أيب عن أبيه قال: حدثنا حممد بن خالد بن عتمة، حدثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف قال: بن احلسن

ذراعا قال عمرو بن  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اخلندق يوم االحزاب، مث قطع لكل عشرة أربعني
كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن املزين وستة من االنصار يف أربعني ذراعا، فحفرنا حىت إذا كنا : عوف

يا سلمان ارق إىل : حتت ذي ناب، أخرج اهللا من بطن اخلندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا
ذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها، وإما أن يأمرنا فيها بأمره، فإنا ال حنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب خرب ه

يا رسول : فرقا سلمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: أن جناوز خطه، قال
وال كثري  اهللا خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن اخلندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حىت ما حييك فيها قليل

فهبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع سلمان اخلندق : فمرنا فيها بأمر، فإنا ال حنب أن جناوز خطك، قال
والتسعة على شفة اخلندق فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املعول من سلمان فضرهبا ضربة صدعها وبرق منها 

  صباحا يف جوفهبرق أضاء ما بني البتيها، يعين املدينة حىت كأن م
بيت مظلم، وكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبري فتح، فكرب املسلمون، مث ضرهبا رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وسلم فكسرها وبرق منها برق أضاء مابني البتيها حىت كأن مصباحا يف جوف بيت مظلم، وكرب رسول اهللا صلى 
  ضرهبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكسرها، وبرق منها برقاهللا عليه وسلم تكبري فتح وكرب املسلمون، مث 

أضاء مابني البتيها، حىت كأن مصباحا يف جوف بيت مظلم، وكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبري فتح وكرب 
، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط: املسلمون، وأخذ يد سلمان ورقى، فقال سلمان

: نعم يا رسول اهللا، قال: رأيتم ما يقول سلمان، قالوا: فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل القوم فقال
ضربت ضربيت االوىل فربق الذي رأيتم أضاءت يل منها قصور احلرية ومدائن كسرى كأهنا أنياب الكالب، وأخربين 

 الثانية فربق الذي رأيتم، أضاءت يل منها القصور احلمر جربيل عليه السالم أن أميت ظاهرة عليها، مث ضربت ضربيت
من أرض الروم كأهنا أنياب الكالب، وأخربين جربيل عليه السالم أن أميت ظاهرة عليها، مث ضربت ضربيت الثالثة 

  .فربق الذي رأيتم أضاءت يل منها قصور صنعاء كأهنا أنياب الكالب
احلمد هللا موعد صدق : عليها، فأبشروا، فاستبشر املسلمون وقالوا وأخربين جربيل عليه السالم أن أميت ظاهرة

أال تعجبون مينيكم ويعدكم الباطل، وخيربكم أنه يبصر من يثرب قصور : وعدنا النصر بعد احلفر، فقال املنافقون
فنزل : ؟ قالاحلرية ومدائن كسرى وأهنا تفتح لكم، وأنتم إمنا حتفرون اخلندق من الفرق، وال تستطيعون أن تربزوا 

وأنزل اهللا تعاىل يف هذه  -وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا  -القرآن 
  .اآلية -قل اللهم مالك امللك  -القصة قوله 

س بن كان احلجاج بن عمرو وكهم: قال ابن عباس) ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني: (قوله* 
  أيب احلقيق وقيس بن زيد وهؤالء كانوا

من اليهود يباطنون نفرا من االنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة ابن املنذر وعبد اهللا ابن جبري وسعيد بن خيثمة 
اجتنبوا هؤالء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم ال يفتنوكم عن دينكم، فأىب أولئك النفر إال : الولئك النفر

  .نتهم ومالزمتهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةمباط
  )أسباب النزول - ٥(نزلت يف املنافقني عبد اهللا بن أيب وأصحابه، كانوا يتولون اليهود : وقال الكليب

واملشركني ويأتوهنم باالخبار ويرجون أن يكون هلم الظفر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه 
  .ى املؤمنني عن مثل فعلهماآلية، وهن

نزلت يف عبادة بن الصامت االنصاري وكان بدريا نقيبا، وكان له حلفاء : وقال جبري عن الضحاك عن ابن عباس
  .من اليهود، فلما خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم االحزاب قال عبادة
 -فأستظهر هبم على العدو، فأنزل اهللا تعاىل  يا نيب اهللا إن معي مخسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن خيرجوا معي

  .اآلية -ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء 
زعم أقوام على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية، قال احلسن وابن جريج) قل إن كنتم حتبون اهللا: (قوله* 

  .ذه اآليةيا حممد إنا حنب ربنا فأنزل اهللا تعاىل ه: وسلم أهنم حيبون اهللا، فقالوا
وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم على قريش وهم يف املسجد احلرام، : وروى جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال

يا معشر : وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا يف آذاهنا الشنوف، وهم يسجدون هلا، فقال
يا حممد إمنا نعبد هذه حبا : انا على االسالم، فقالت قريشقريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإمساعيل، ولقد ك

  وتعبدون -قل إن كنتم حتبون اهللا  -هللا ليقربونا إىل اهللا زلفى، فأنزل اهللا تعاىل 



  .فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، وأنا أوىل بالتعظيم من أصنامكم -فاتبعوين حيببكم اهللا  -االصنام لتقربكم إليه 
حنن أبناء اهللا وأحباؤه أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فلما : أن اليهود ملا قالوا: أيب صاحل عن ابن عباسوروى الكليب عن 

  .نزلت عرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اليهود، فأبوا أن يقبلوها
إمنا : نزلت يف نصارى جنران، وذلك أهنم قالوا: وروى حممد بن إسحاق بن يسار عن حممد بن جعفر بن الزبري قال

  .نعظم املسيح ونعبده حبا هللا وتعظيما له، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ردا عليهم

: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن وفد جنران قالوا: اآلية، قال املفسرون) إن مثل عيسى عند اهللا: (قوله تعاىل* 
أجل إنه عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل : تقول إنه عبد، قال: مالك تشتم صاحبنا ؟ قال، وما أقول ؟ قالوا

هل رأيت إنسانا قط من غري أب، فإن كنت صادقا فأرنا مثله، فأنزل اهللا عز وجل : العذراء البتول، فغضبوا وقالوا
  .هذه اآلية
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، أخربنا أبو حيىي الرازي، أخربنا سهل : أبو بكر أمحد بن حممد احلارثي قال أخربنا

جاء راهبا جنران إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرض : بن عثمان، أخربنا حيىي ووكيع، عن مبارك عن احلسن قال
عبادتكم : كذبتما إنه مينعكما من االسالم ثالث: الإنا قد أسلمنا قبلك، فق: عليهما االسالم، فقال أحدمها

من أبو عيسى ؟ وكان ال يعجل حىت يأمره ربه، فأنزل اهللا تعاىل : الصليب، وأكلكم اخلنزير، وقولكم هللا ولد، قاال
  .اآلية -إن مثل عيسى  -
مد الرهجائي، أخربنا أمحد بن اآلية، أخربنا أبو سعيد عبد الرمحن ابن حم) فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم: (قوله

  جعفر بن مالك، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل،
جاء راهبا جنران إىل النيب : حدثنا محاد بن سلمة، عن يونس، عن احلسن قال: حدثنا حسني قال: حدثنا أيب قال

نعكما من االسالم كذبتما مي: قد أسلمنا قبلك، فقال: أسلما تسلما، فقاال: صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلما
فسكت النيب صلى : ما تقول يف عيسى ؟ قال: سجودكما للصليب، وقولكما اختذ اهللا ولدا وشربكما اخلمر، فقاال

فقالوا ندع أبناءنا  -إىل قوله  -ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم  -اهللا عليه وسلم ونزل القرآن 
جاء باحلسن واحلسني وفاطمة وأهله : اهللا عليه وسلم إىل املالعنة، وقالاآلية، فدعامها رسول اهللا صلى  -وأبناءكم 

: اقرر باجلزية وال تالعنه، فأقر باجلزية، قال: فلما خرجا من عنده قال أحدمها لصاحبه: وولده عليهم السالم، قال
  .فرجعا فقاال نقر باجلزية وال نالعنك

   روايته حدثنا أبو حفص عمرأخربين عبد الرمحن بن احلسن احلافظ فيما أذن يل يف

ابن أمحد الواعظ، حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن االشعث، حدثنا حيىي ابن حامت العسكري، حدثنا بشر بن 
قدم وفد أهل جنران : مهران، حدثنا حممد بن دينار، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا قال

لعاقب والسيد، فدعامها إىل االسالم، فقاال أسلمنا قبلك، قال كذبتما إن شئتما على النيب صلى اهللا عليه وسلم ا
حب الصليب، وشرب اخلمر، وأكل حلم اخلنزير، : هات أنبئنا، قال: فقاال: أخربتكما مبا مينعكما من االسالم

م فأخذ بيد علي وفاطمة فدعامها إىل املالعنة، فوعداه على أن يغادياه بالغداة فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
والذي بعثين : وبيد احلسن واحلسني، مث أرسل إليهما فأبيا أن جييبا، فأقرا له باخلراج فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .باحلق لو فعال ملطر الوادي نارا
قال  -نفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأ -فنزلت فيهم هذه اآلية : قال جابر



  فاطمة،: احلسن واحلسني، ونساءنا: أبناءنا: الشعيب
  .وأنفسنا علي بن أيب طالب رضى اهللا عنهم

وسئل اليهود واهللا يا حممد لقد علمت أنا أوىل : اآلية قال) إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب: (قوله* 
  .ما بك إال احلسد، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةبدين إبراهيم منك ومن غريك، وأنه كان يهوديا، و

وروى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس، وروى أيضا عبد الرمحن ابن غنم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ملا هاجر جعفر بن أيب طالب : وسلم، وذكره حممد بن إسحاق بن يسار، وقد دخل حديث بعضهم يف بعض قالوا

، واستقرت هبم الدار، وهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، وكان من أمر بدر ما وأصحابه إىل احلبشة
قتل منكم ) من(إن لنا يف أصحاب حممد الذين عند النجاشي ثأرا عن : كان، أجتمعت قريش يف دار الندوة وقالوا

م، ولينتذب لذلك رجالن من ذوي ببدر فأمجعوا ماال وأهدوه إىل النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومك
  أرائكم، فبعثوا عمرو بن العاص

وعمارة بن أيب معيط مع اهلدايا االدم وغريه، فركبا البحر وأتيا احلبشة، فلما دخال على النجاشي سجدا له وسلما 
الذين  إن قومنا لك ناصحون شاكرون، ولصالحك حمبون، وإهنم بعثونا إليك لنحذرك هؤالء القوم: عليه وقاال له

وكنا قد ضيقنا : قدموا عليك، الهنم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول اهللا، ومل يتابعه أحد منا إال السفهاء
عليهم االمر وأجلأناهم إىل شعب بأرضنا ال يدخل عليهم أحد، وال خيرج منهم أحد، قد قتلهم اجلوع والعطش، 

عليك دينك وملكك ورعيتك، فاحذرهم وادفعهم إلينا فلما اشتد عليهم االمر بعث إليك ابن عمه ليفسد 
وآية ذلك أهنم إذا دخلوا عليك ال يسجدون لك وال حييونك بالتحية اليت حيييك هبا الناس رغبة : لنكفيكهم، قالوا

فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بالباب، يستأذن عليك حزب اهللا، فقال : عن دينك وسنتك، قال
  يدخلوا بأمان اهللا وذمته، فنظر عمرو بن العاص إىلنعم فل: النجاشي

أال تسمع كيف يرطنون حبزب اهللا وما أجاهبم النجاشي، فساءمها ذلك، مث دخلوا عليه ومل يسجدوا : صاحبه، فقال
ما مينعكم أن تسجدوا يل : أال ترى أهنم يستكربون أن يسجدوا لك ؟ فقال هلم النجاشي: له، فقال عمرو بن العاص

نسجد هللا الذي خلقك وملكك، وإمنا كانت تلك التحية : ين بالتحية اليت حيييين هبا من أتاين من اآلفاق ؟ قالواوحتيو
لنا وحنن نعبد االوثان، فبعث اهللا فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية اليت نعتها اهللا لنا، وهي السالم حتية أهل اجلنة، فعرف 

أنا، قال : أيكم اهلاتف يستأذن عليك حزب اهللا ؟ قال جعفر: الجنيل، قالالنجاشي أن ذلك حق وأنه يف التوراة وا
إنك ملك من ملوك أهل االرض ومن أهل الكتاب، وال يصلح عندك كثرة الكالم وال الظلم، وأنا : فتكلم، قال

 أحب أن أجيب عن أصحايب، فمر هذين الرجلني فليتكلم أحدمها وليسكت اآلخر فتسمع حماورتنا، فقال عمرو
سل هذا الرجل أعبيد حنن أم أحرار ؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا : تكلم، فقال جعفر للنجاشي: جلعفر

خرجتم من العبودية ؟ قال : بل أحرار كرام ؟ فقال النجاشي: أعبيد هم أم أحرار ؟ فقال: إليهم، فقال النجاشي
  :ل عمروسلهما هل أهرقنا دما بغري حق فيقتص منا ؟ فقا: جعفر

يا عمرو إن كان : سلهما هل أخذنا أموال الناس بغري حق فعلينا قضاؤها ؟ قال النجاشي: ال وال قطرة قال جعفر
كنا وهم على دين : فما تطلبون منهم ؟ قال عمرو: ال وال قرياط، قال النجاشي: قنطارا فعلي قضاؤه، فقال عمرو

غريه ولزمنا حنن، فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا، فقال واحد على دين آباءنا، فتركوا ذلك الدين واتبعوا 
أما الذي كنا عليه فتركناه : ماهذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه ؟ أصدقين، قال جعفر: النجاشي



م جاءنا به فهو دين الشيطان وأمره كنا نكفر باهللا عز وجل، ونعبد احلجارة، وأما الذي حتولنا إليه، فدين اهللا االسال
  يا جعفر لقد تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك،: اهللا رسول وكتاب مثل كتاب ابن مرمي موافقا له، فقال النجاشي

أنشدكم اهللا : مث أمر النجاشي فضرب بالناقوس، فاجتمع أهل كل قسيس وراهب، فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي
اللهم نعم قد بشرنا به عيسى : ني القيامة نبيا مرسال فقالواالذي أنزل االجنيل على عيسى هل جتدون بني عيسى وب

ماذا يقول لكم هذا الرجل : من آمن به فقد آمن يب، ومن كفر به فقد كفر يب، فقال النجاشي جلعفر: وقال
 يقرأ علينا كتاب اهللا ويأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، ويأمر حبسن اجلوار: ويأمركم به وما ينهاكم عنه ؟ قال

اقرأ علينا شيئا مما كان يقرأ عليكم، فقرأ : وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال شريك له، فقال
يا جعفر زدنا من هذا احلديث : عليهم سورة العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع وقالوا

إهنم يشتمون عيسى وأمه، فقال : النجاشي، فقالالطيب، فقرأ عليهم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب 
ما يقولون يف عيسى وأمه ؟ فقرأ عليهم جعفر سورة مرمي، فلما أتى على ذكر مرمي وعيسى رفع النجاشي : النجاشي

واهللا ما زاد املسيح على ما تقولون هذا، مث أقبل على جعفر وأصحابه : بقية من سواك قدر ما يقذى العني وقال
أبشروا وال ختافوا، وال دهورة : ا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون من سبكم أو أذاكم عزم، مث قالاذهبو: فقال

هؤالء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من : يا جناشي ومن حزب إبراهيم ؟ قال: اليوم على حزب إبراهيم، قالوا
  ى عمرو وصاحبه املال الذي محلوهعنده ومن اتبعهم، فأنكر ذلك املشركون وادعوا دين إبراهيم مث رد النجاشي عل

وانصرفنا فكنا يف خري دار : إمنا هديتكم إيل رشوة فاقبضوها، فإن اهللا ملكين ومل يأخذ مين رشوة، قال جعفر: وقال
  .وأكرم جوار

  .وأنزل اهللا عز وجل ذلك اليوم يف خصومتهم يف إبراهيم على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو باملدينة
يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم ) وهذا النيب(على ملته وسنته ) ىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوهإن أو: (قوله* 
  أخربنا) والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني(

أبو حامد أمحد بن احلسن الوراق، أخربنا أبو أمحد حممد بن أمحد احلزري، أخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت، أخربنا أبو 
قال رسول اهللا : حدثنا وكيع، عن سفيان ابن سعيد، عن أبيه، عن أىب الضحى، عن عبد اهللا قال :سعيد االشج قال

إن أوىل الناس  -إن لكل نيب والة من النبيني، وأنا أوىل منهم بأيب اخلليل أيب إبراهيم، مث قرأ : صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية -بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب 

اآلية نزلت يف معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حني دعامها ) ة من أهل الكتاب لو يضلونكمودت طائف: (قوله* 
  .اليهود إىل دينهم، وقد مضت القصة يف سورة البقرة

  .اآلية) وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا: (قوله* 
ين حممد أول النهار ادخلوا يف د: تواطأ اثنا عشر حربا من يهود خيرب، وقال بعضهم لبعض: قال احلسن والسدى

إنا نظرنا يف كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حممدا ليس : باللسان دون االعتقاد، واكفروا به يف آخر النهار وقولوا
إهنم أهل كتاب وهم أعلم به : بذلك وظهر لنا كذبه وبطالن دينه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه يف دينهم، وقالو

  .م، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وأخرب نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمننيمنا، فريجعون عن دينهم إىل دينك
قال جماهد ومقاتل والكليب هذا يف شأن القبلة ملا صرفت إىل الكعبة شق ذلك على اليهود ملخالفتهم، قال كعب بن 

  آمنوا بالذي أنزل على حممد من: االشرف وأصحابه



نهار، مث اكفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إىل قبلتكم الصخرة، لعلهم يقولون أمر الكعبة، وصلوا إليها أول ال
هؤالء أهل كتاب وهم أعلم منا، فرمبا يرجعون إىل قبلتنا فحذر اهللا تعاىل نبيه مكر هؤالء، وأطلعه على سرهم، 

  .اآلية -وقالت طائفة من أهل الكتاب  -وأنزل 
  .اآلية) وأمياهنم مثنا قليالإن الذين يشترون بعهد اهللا : (قوله* 

  أخربنا
أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي، أخربنا حاجب بن أمحد أخربنا حممد بن محاد، أخربنا أبو معاوية، عن سفيان، عن 

من حلف على ميني وهو فيها فاجر ليقطع هبا مال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االعمش، عن عبد اهللا قال
يف واهللا كان بيين وبني رجل من اليهود أرض، : هللا وهو عليه غضبان، فقال االشعث بن قيسامرئ مسلم لقى ا

إذن : أحتلف، قلت: ال، فقال لليهودي: لك بينة ؟ قلت: فقال: فجحدين، فقدمته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
اآلية، رواه البخاري عن  -نا قليال إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مث -حيلف فيذهب مبايل، فأنزل اهللا عز وجل 

  .عبدان عن أيب محزة عن االعمش
: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن حممد الزاهد، أخربنا أبو القاسم البغوي قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم املهرجاين

 قال رسول اهللا قال عبد اهللا: حدثين صاحل بن عمر، عن االعمش، عن شقيق قال: حدثين حممد بن سليمان قال
 -من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقطع هبا ماال لقى اهللا وهو عليه غضبان فأنزل اهللا تعاىل : صلى اهللا عليه وسلم

ما حيدثكم أبو عبد : إىل آخر اآلية، فأتى االشعث بن قيس فقال -إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال 
: ألك بينة ؟ قلت: ي نزلت خاصمت رجال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالكذا وكذا، لف: الرمحن ؟ قلنا

من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقتطع هبا : إذن حيلف، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حتلف قلت: ال، قال
اآلية، رواه البخاري  -نا قليال إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مث -ماال لقى اهللا وهو عليه غضبان، فأنزل اهللا 

  .عن حجاج بن منهال، عن أيب عوانة
  ورواه مسلم

  .عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع، وعن ابن منري، عن أيب معاوية
  .كلهم عن االعمش

  أخربنا أبو عبد الرمحن الشاذياخي، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا
يه، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن منصور واالعمش، أخربنا حممد بن عبد الرمحن الفق

ال حيلف رجل على ميني صرب ليقطع هبا ماال : قال عبد اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب وائل قال
: قال -د اهللا وأمياهنم مثنا قليال إن الذين يشترون بعه -فأنزل اهللا تعاىل : قال -فاجرا إال لقى اهللا وهو عليه غضبان 

ألك : فجاء االشعث وعبد اهللا حيدثهم، قال يف نزلت، ويف رجل خاصمته يف بئر، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 -إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا  -فنزلت : إذن حيلف، قال: ال، قال فليحلف لك قلت: بينة ؟ قلت

  .اآلية
عمرو املزكى، أخربنا حممد بن املكي، أخربنا حممد بن يوسف، أخربنا حممد بن إمساعيل البخاري،  أخربنا عمرو بن

أخربنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن أيب أوىف أن رجال : حدثنا علي بن مسية يقول
إن الذين يشترون  - من املسلمني، فنزلت أقام سلعة يف السوق، فحلف لقد أعطى هبا ما مل يعط ليوقع فيها رجال

  .إىل آخر اآلية -بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال 



إن ناسا من علماء اليهود أويل فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا إىل كعب بن االشرف باملدينة، فسأهلم : وقال الكليب
فإنا نشهد : ال، فقالوا: علمه أنت ؟ قالنعم، وما ت: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اهللا يف كتابكم ؟ قالوا: كعب

لقد حرمكم اهللا خريا كثريا، لقد قدمتم علي وأنا أريد أن أمريكم وأكسو عيالكم، : أنه عبد اهللا ورسوله، قال
فإنه شبه لنا، فرويدا حىت نلقاه، فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته، مث انتهوا إىل : فحرمكم اهللا وحرم عيالكم، قالوا

  لقد كنا نرى أنه رسول اهللا، فلما أتيناه إذا هو ليس: فكلموه وسائلوه، مث رجعوا إىل كعب وقالوانيب اهللا 

بالنعت الذي نعت لنا، ووجدنا نعته خمالفا للذي عندنا، وأخرجوا الذي كتبوا فنظر إليه كعب، ففرح ومارهم 
  .وأنفق عليهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

فع ولبابة بن أيب احلقيق وحىي بن أخطب وغريهم من رؤساء اليهود، كتموا ما عهد نزلت يف أيب را: وقال عكرمة
اهللا إليهم يف التوراة من شأن حممد صلى اهللا عليه وسلم وبدلوه وكتبوا بأيديهم غريه، وحلفوا أنه من عند اهللا لئال 

  .يفوهتم الرشا واملآكل اليت كانت هلم على اتباعهم
  .اآلية) يه اهللاماكان لبشر أن يؤت(قوله * 

: نزلت يف نصارى جنران حني عبدوا عيسى، وقوله لبشر، يعين عيسى، أن يؤتيه اهللا الكتاب: قال الضحاك ومقاتل
  .يعين االجنيل

يا حممد أتريد أن : إن أبا رافع اليهودي والرئيس من نصارى جنران قاال: وقال ابن عباس يف رواية الكليب وعطاء
معاذ اهللا أن يعبد غري اهللا أو نأمر بعبادة غري اهللا، ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعبدك ونتخذك ربا ؟ فقال

  .بذلك بعثين، وال بذلك أمرين، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
ال : يا رسول اهللا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفال نسجد لك ؟ قال: قال احلسن بلغين أن رجال قال

  .حد من دون اهللا، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق الهله، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةينبغي أن يسجد ال
اختصم أهل الكتابني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما : قال ابن العباس) أفغري دين اهللا يبغون: (قوله* 

كال الفريقني برئ :  صلى اهللا عليه وسلماختلفوا بينهم من دين إبراهيم، كل فرقة زعمت أهنا أوىل بدينه، فقال النيب
أفغري دين اهللا يبغون  -واهللا ما نرضى بقضائك وال نأخذ بدينك، فأنزل اهللا تعاىل : من دين إبراهيم، فغضبوا وقالوا

-.  
أبو اآلية، أخربنا أبو بكر احلارثى، أخربنا حممد بن حيان، أخربنا ) كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم: (قوله* 

حيىي عبد الرمحن بن حممد، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا علي بن عاصم عن خالد وداود، عن عكرمة، عن ابن 
  عباس،

إىل قوله  -كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم  -أن رجال من االنصار ارتد فلحق باملشركني، فأنزل اهللا تعاىل 
واهللا ما كذبين قومي على رسول اهللا صلى اهللا عليه : قرئت إليه قال فبعث هبا قومه إليه، فلما -إال الذين تابوا  -

وسلم، وال كذب رسول اهللا على اهللا، واهللا عز وجل أصدق الثالثة، فرجع ثانيا، فقبل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم وتركه

يب زائدة، عن داود بن أيب هند، عن أخربنا أبو بكر، أخربنا أبو حممد، أخربنا أبو حيىي، حدثنا سهل، عن حيىي ابن أ
ارتد رجل من االنصار عن االسالم وحلق بالشرك، فندم، فأرسل إىل قومه أن يسألوا : عكرمة، عن ابن عباس قال

حىت بلغ  -كيف يهدي اهللا قوما كفروا  -هل يل من توبة، فإين قد ندمت، فنزلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .تب هبا قومه إليه، فرجع فأسلمفك -إال الذين تابوا  -
أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب حامد، أخربنا أبو بكر بن زكريا أخربنا حممد بن عبد الرمحن الفقيه، حدثنا أمحد بن 

كان احلرث بن سويد : يسار، حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا جعفر بن سليمان، عن محيد بن االعرج عن جماهد قال
كيف يهدي اهللا  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث حلق بقومه وكفر فأنزلت فيه هذه اآلية  قد أسلم، وكان مع رسول

: محلها إليه رجل من قومه، فقرأها عليه فقال احلرث -فإن اهللا غفور رحيم  -إىل قوله  -قوما كفروا بعد إمياهنم 
ن اهللا الصدق الثالثة، مث رجع واهللا إنك ما علمت لصدوق وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصدق منك، وأ

  .فأسلم إسالما حسنا
نزلت يف اليهود كفروا بعيسى واالجنيل، : قال احلسن وقتادة وعطاء اخلراساين) إن الذين كفروا بعد إمياهنم: (قوله* 

وسلم نزلت يف اليهود والنصارى، كفروا مبحمد صلى اهللا عليه : مث ازدادوا كفرا مبحمد والقرآن، وقال أبو العالية
  .بعد إمياهنم بنعته وصفته، مث ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم

  قال أبو روق والكليب نزلت) كل الطعام كان حال لبين إسرائيل: (قوله* 
  كيف وأنت تأكل: أنه على ملة إبراهيم، فقالت اليهود: حني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

كل : كان ذلك حالال البراهيم، فنحن حنله، فقالت اليهود: عليه وسلم حلوم االبل وألباهنا ؟ فقال النيب صلى اهللا
كل الطعام  -شئ أصبحنا اليوم حنرمه فإنه كان على نوح وإبراهيم حىت انتهى إلينا، فأنزل اهللا عز وجل تكذيبا هلم 

  .اآلية -كان حال لبين إسرائيل 
  .اآلية) إن أول بيت وضع للناس: (قوله* 

بيت املقدس أفضل وأعظم من الكعبة النه مهاجر االنبياء ويف : ملسلمون واليهود، فقالت اليهودتفاخر ا: قال جماهد
  .بل الكعبة أفضل، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: االرض املقدسة، وقال املسلمون

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا: (قوله* 
أخربنا حممد ابن حيىي بن : أخربين حممد بن احلسني احلداد قال: ته قالأخربنا أبو عمر العسكري فيما أذن يل يف رواي

حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أيوب، عن : أخربنا املؤمل بن إمساعيل قال: أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال: خالد قال
حوا وألف اهللا بني كان بني هذين احليني من االوس واخلزرج قتال يف اجلاهلية، فلما جاء االسالم اصطل: عكرمة قال

قلوهبم، وجلس يهودي يف جملس فيه نفر من االوس واخلزرج، فأنشد شعرا قاله أحد احليني يف حرهبم، فكأهنم 
وقد قال شاعرنا : وقد قال شاعرنا يف يوم كذا كذا وكذا، فقال االخرون: دخلهم من ذلك، فقال احلي االخرون

ب جذعا كما كانت، فنادى هؤالء يا آل أوس، ونادى هؤالء يا آل تعاىل نرد احلر: يف يوم كذا كذا وكذا، فقالوا
خزرج، فاجتمعوا وأخذوا السالح واصطفوا للقتال، فنزلت هذه اآلية، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت قام 
ضهم بني الصفني فقرأها ورفع صوته، فلما مسعوا صوته أنصتوا وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السالح وعانق بع

  .بعضا وجعلوا يبكون
مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد غرب يف اجلاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على : وقال زيد بن أسلم

  املسلمني شديد احلسد هلم، فمر على نفر من أصحاب رسول اهللا
  صلى اهللا عليه وسلم من االوس واخلزرج يف جملس مجعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى



قد اجتمع : عتهم وألفتهم وصالح ذات بينهم يف االسالم بعد الذي كان بينهم يف اجلاهلية من العداوة، فقالمن مجا
اعمد : مال بين قيلة هبذه البالد، ال واهللا مالنا معهم إذا اجتمعوا هبا من قرار، فأمر شابا من اليهود كان معه، فقال

شدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من االشعار، وكان بعاث إليهم فاجلس معهم، مث ذكرهم بعاث وما كان فيه وأن
يوم اقتتلت فيه االوس واخلزرج، وكان الظفر فيه لالوس على اخلزرج، ففعل فتكلم القوم عند ذلك، فتنازعوا 

أحد بين حارثة من االوس، وجابر بن صخر أحد بين  ٧وتفاخروا حىت تواثب رجالن من احليني أوس ابن قيظى 
ارجعا، : زرج فتقاوال وقال أحدمها لصاحبه إن شئت رددهتا جذعا، وغضب الفريقان مجيعا وقاالسلمة من اخل

السالح السالح، موعدكم الظاهرة وهي حرة، فخرجوا إليها فانضمت االوس واخلزرج بعضها إىل بعض على 
إليهم فيمن معه من  دعواهم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج

يا معشر املسلمني، أتدعون اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد أن أكرمكم اهللا باالسالم : املهاجرين حىت جاءهم فقال
وقطع به عنكم أمر اجلاهلية وألف بينكم، فترجعون إىل ما كنتم عليه كفارا، أهللا أهللا فعرف القوم أهنا نزعة من 

السالح من أيديهم وبكوا، وعانق بعضهم بعضا، مث انصرفوا مع رسول اهللا صلى الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا 
إن تطيعوا  -يعين االوس واخلزرج  -يا أيها الذين آمنوا  -اهللا عليه وسلم سامعني مطيعني، فأنزل اهللا عز وجل 

ما : ابر بن عبد اهللاقال ج -يردوكم بعد إميانكم كافرين  -يعين شاسا وأصحابه  -فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
كان طالع أكره إلينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأومأ إلينا بيده، فكففنا وأصلح اهللا تعاىل ما بيننا، فما 
  كان شخص أحب إلينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأيت يوما أقبح وال أوحش أوال وأحسن آخرا

  .من ذلك اليوم
  .اآلية) نوكيف تكفرو: (قوله* 

حدثنا حممد بن يعقوب، حدثنا العباس الدوري، حدثنا أبو نعيم الفضل بن : أخربنا أمحد بن احلسن احلريى قال
  دكني،

كان بني االوس واخلزرج : حدثنا قيس بن الربيع عن االغر، عن خليفة بن حصني، عن أيب نصر، عن ابن عباس قال
م إىل بعض بالسيوف فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، شر يف اجلاهلية، فذكروا ما بينهم، فثار بعضه

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله، واعتصموا حببل اهللا  -فذهب إليهم، فنزلت هذه اآلية 
  .-مجيعا وال تفرقوا 

أخربنا أمحد : مد بن احلسني قالأخربنا جدى حم: أخربنا الشريف إمساعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني النقيب قال
حدثنا : حدثنا إبراهيم بن أيب الليث قال: حدثنا حامت ابن يونس اجلرجاين قال: بن حممد بن احلسني احلافظ قال

كان االوس واخلزرج يتحدثون، : االشجعي، عن سفيان، عن خليفة بن حصني، عن أيب نصر، عن ابن عباس قال
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم  -ذوا السالح بعضهم إىل بعض فنزلت فغضبوا، حىت كان بينهم حرب، فأخ

  .-فأنقذكم منها  -إىل قوله تعاىل  -آيات اهللا 
  .اآلية) كنتم خري أمة: (قوله* 

نزلت يف ابن مسعود وأىب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة، وذلك أن مالك بن : قال عكرمة ومقاتل
إن ديننا خري مما تدعونا إليه، وحنن خري وأفضل منكم، فأنزل اهللا : ا اليهوديني قاال هلمووهب بن يهوذ ٧الضيف 

  .تعاىل هذه اآلية
إن رءوس اليهود كعب وحيرى والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن : قال مقاتل) لن يضركم إال أذى: (قوله* 



  صوريا عمدوا إىل مؤمنهم عبد اهللا بن سالم وأصحابه
  .المهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةفآذوهم الس

  .اآلية) ليسوا سواء: (قوله* 
ملا أسلم عبد اهللا ابن سالم وثعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة وأسد بن عبيد ومن أسلم من : قال ابن عباس ومقاتل

لقد : م، وقالوا هلمما آمن حملمد إال شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ملا تركوا دين آبائه: اليهود، قالت أحبار اليهود
  ليسوا -خنتم حني استبدلتم بدينكم دينا غريه، فأنزل اهللا تعاىل 

  .اآلية -سواء 
  .نزلت اآلية يف صالة العتمة يصليها املسلمون، ومن سواهم من أهل الكتاب ال يصليها: وقال ابن مسعود

ن أمحد احلريى قال أخربنا أمحد بن علي بن أخربنا أبو عمر حممد ب: أخربنا أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن الرازي قال
حدثنا شيبان عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود : حدثنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا أبو خيثمة قال: املثىن قال

أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة صالة العشاء، مث خرج إىل املسجد، فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال : قال
ليسوا سواء من أهل  -فأنزلت هذه اآليات : ن أهل االديان أحد يذكر اهللا يف هذه الساعة غريكم، قالإنه ليس م

  .-واهللا عليم باملتقني  -إىل قوله  -الكتاب أمة قائمة يتلون 
نا حدث: أخربنا حممد بن املسيب قال: أخربنا أبو على بن أمحد الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن نوح قال

أخربين حيىي بن أيوب، عن ابن زجر، عن سليمان، عن زر : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال: يونس بن عبد االعلى قال
احتبس علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، وكان عند بعض : بن حبيش، عن عبد اهللا بن مسعود قال

إنه ال : ل، فجاء ومنا املصلي ومنا املضطجع، فبشرنا فقالأهله أو نسائه فلم يأتنا لصالة العشاء حىت ذهب ثلث اللي
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء  -يصلي هذه الصالة أحد من أهل الكتاب، وأنزلت 

  الليل
  .-وهم يسجدون 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم: (قوله* 
نزلت يف قوم من املؤمنني كانوا يصافون املنافقني ويواصلون رجاال من اليهود ملا كان بينهم  :قال ابن عباس وجماهد

من القرابة والصداقة واحللف واجلوار والرضاع، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم 
  .عليهم

  .اآلية) وإذا غدوت من أهلك: (قوله* 
  ة أحد،نزلت هذه اآلية يف غزو

حدثنا حيىي بن عبد : أخربنا أبو القاسم البغوي قال: أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد الزاهد قال
قلت لعبد الرمحن : ، عن ابن عون عن املسعر بن خمرمة قال٧حدثنا عبد اهللا بن جعفر املخزمى : احلميد احلماين قال

وإذ غدوت من  -اقرأ العشرين ومائة من آل عمران جتد : حد، فقالأي خايل أخربين عن قصتكم يوم أ: بن عوف
ليس لك من االمر : (قوله تعاىل*  -مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا  -إىل قوله تعاىل  -أهلك تبوئ املؤمنني 

الرمحن بن حممد حدثنا عبد : أخربنا عبد اهللا بن حممد جعفر قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد التميمي قال) شئ
حدثنا عبيدة بن محيد، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك : حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: الرازي قال



: كسرت رباعية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ودمى وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: قال
ليس لك من االمر شئ أو  -فأنزل اهللا تعاىل : رهبم ؟ قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إىل

  .-يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 
حدثنا : أخربنا أمحد بن علي بن املثىن قال: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الرازي قال

لعن : حدثنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن أبيه قال: حدثنا عبد العزيز ابن حممد قال: إسحاق بن أيب إسرائيل قال
  رسول اهللا

ليس لك من االمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم  -صلى اهللا عليه وسلم فالنا وفالنا، فأنزل اهللا عز وجل 
  .رواه البخاري، عن حيان، عن ابن املبارك عن معمر، ورواه مسلم من طريق ثابت، عن أنس -ظاملون 
: أخربنا إبراهيم بن حممد قال: أخربنا حممد بن عيسى بن عمرويه قال: أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي قالأخربنا 

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا العقىب قال: أخربنا مسلم بن احلجاج قال
  كيف يفلح قوم: لدم عنه ويقولعليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج يف رأسه وجعل يسيل ا

  .-ليس لك من االمر شئ  -شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إىل رهبم، فأنزل اهللا عز وجل 
حدثنا حممد بن : أخربنا أبو حامد ابن الشرقي قال: أخربنا أبو إسحاق الثعاليب، أخربنا عبد اهللا بن حامد الوزان قال

أخربنا معمر، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبد الرزاق قال: حيىي قال
ربنا لك احلمد، اللهم ألعن فالنا وفالنا، دعا على ناس من : وسلم قال يف صالة الفجر حني رفع رأسه من الركوع

ي، عن سعيد بن املسيب رواه البخاري من طريق الزهر -ليس لك من االمر شئ  -املنافقني، فأنزل اهللا عز وجل 
  .وسياقه أحسن من هذا

: حدثنا احلر بن نصر قال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال: أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن قال
أخربين شعيب بن املسيب وأبو سلمة بن عبد : فروى علي بن وهب، أخربنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني يفرغ يف صالة الفجر من القراءة ويكرب : هريرة يقول الرمحن أهنما مسعا أبا
اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن : مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث يقول وهو قائم: ويرفع رأسه ويقول

على مضر واجعلها عليهم سنني كسين  اللهم اشدد وطأتك: هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني
  يوسف، اللهم ألعن حليان ورعال

ليس لك من االمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذهبم  -وذكوان وعصية عصت اهللا ورسوله، مث بلغنا أنه ترك ملا نزلت 
  .رواه البخاري، عن موسى ابن إمساعيل، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري -فإهنم ظاملون 

  .اآلية) والذين إذا فعلوا فاحشة( :قوله تعاىل* 
نزلت اآلية يف نبهان التمار، أتته امرأة حسناء باع منها مترا فضمها إىل نفسه وقبلها : قال ابن عباس يف رواية عطاء

  .مث ندم على ذلك، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر ذلك له، فنزلت هذه اآلية
  ).أسباب النزول - ٦(

يب، إن رجلني أنصاريا وثقفيا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، فكانا ال يفترقان، وقال يف رواية الكل
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض مغازيه، وخرج معه الثقفي وخلف االنصاري يف أهله وحاجته، 

ة شعرها، فوقعت يف نفسه، وكان يتعاهد أهل الثقفي، فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشر



فدخل ومل يستأذن حىت انتهى إليها، فذهب ليقبلها فوضعت كفها على وجهها، فقبل ظاهر كفها مث ندم واستحيا، 
فندم على صنيعه، فخرج : سبحان اهللا خنت أمانتك وعصيت ربك ومل تصب حاجتك، قال: فأدبر راجعا فقالت

به حىت واىف الثقفي، فأخربته أهله بفعله، فخرج يطلبه حىت دل عليه، يسيح يف اجلبال ويتوب إىل اهللا تعاىل من ذن
يا فالن قم فانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : رب ذنيب قد خنت أخي، فقال له: فوافقه ساجدا وهو يقول

عند صالة وسلم، فسله عن ذنبك لعل اهللا أن جيعل له فرجا وتوبة فأقبل معه حىت رجع إىل املدينة، وكان ذات يوم 
إىل  -والذين إذا فعلوا فاحشة  -العصر نزل جربيل عليه السالم بتوبته، فتال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بل للناس : يا رسول اهللا أخاص هذا هلذا الرجل أم للناس عامة ؟ قال: فقال عمر -ونعم أجر العاملني  -قوله 
  .عامة

  أخربنا حممد: ملروزي إجازة قالأخربين أبو عمرو حممد بن عبد العزيز ا
حدثنا حممد، : أخربنا روح قال: أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخربنا حممد بن حيىي قال: ابن احلسن احلدادي قال

أبنوا إسرائيل أكرم على اهللا منا ؟ كانوا إذا أذنب : أن املسلمني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن عطاء
ت كفارة ذنبه مكتوبة يف عتبة بابه اجذع أذنك، اجذع أنفك، افعل كذا، فسكت النيب صلى اهللا أحدهم أصبح

أال أخربكم خبري من ذلك ؟ : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -والذين إذا فعلوا فاحشة  -عليه وسلم، فنزلت 
  .فقرأ هذه اآليات

  .اآلية) وال هتنوا وال حتزنوا: (قوله تعاىل* 
اهنزم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد : اسقال ابن عب

  خبيل املشركني يريد أن يعلو عليهم اجلبل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم ال يعلون علينا،

نزل اهللا تعاىل هذه اآليات، وثاب نفر من اللهم ال قوة لنا إال بك، اللهم ليس يعبدك هبذه البلدة غري هؤالء النفر، فأ
  .-وأنتم االعلون  -املسلمني رماة، فصعدوا اجلبل ورموا خيل املشركني حىت هزموهم، فذلك قوله 

  .اآلية) إن ميسسكم قرح: (قوله* 
ا ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كئيبا حزينا يوم أحد، جعلت املرأة جتئ بزوجه: قال راشد بن سعد

إن  -أهكذا يفعل برسولك ؟ فأنزل اهللا تعاىل : وابنها مقتولني وهي تلدم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية -ميسسكم قرح 

  .اآليات) وما حممد إال رسول: (قوله* 
ا هم قد أصيب حممد فأعطوهم بأيديكم، فإمن: ملا كان يوم أحد اهنزم الناس، فقال بعض الناس: قال عطية العوىف

إخوانكم، وقال بعضهم، إن كان حممد أصيب أال ما متضون على ما مضى عليه نبيكم حىت تلحقوا به فأنزل اهللا 
وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما  -إىل  -وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل  -تعاىل يف ذلك 

  وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا
  .-فأتاهم اهللا ثواب الدنيا  -إىل قوله  -لقتل نبيهم  -وما ضعفوا 

  .اآلية) سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب: (قوله* 
ملا ارحتل أبو سفيان واملشركون يوم أحد متوجهني إىل مكة، انطلقوا حىت بلغوا بعض الطريق مث إهنم : قال السدى
ة تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم، فلما عزموا بئس ما صنعنا قتلناهم حىت إذا مل يبق منهم إال الشرذم: ندموا وقالوا

  .على ذلك ألقى اهللا تعاىل يف قلوهبم الرعب حىت رجعوا عما مهوا به وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية



  .اآلية) ولقد صدقكم اهللا وعده: (قوله تعاىل
مبا أصيبوا يوم أحد، ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وقد أصيبوا : قال حممد بن كعب القرظى

 -ولقد صدقكم اهللا وعده  -قال ناسن من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اهللا النصر ؟ فأنزل اهللا تعاىل 
  .يعين الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد -منكم من يريد الدنيا  -اآلية إىل قوله 

  .اآلية) وما كان لنيب أن يغل: (قوله تعاىل* 
حدثنا : أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى قال: د بن عبد الرمحن املطوعى قالأخربنا حمم

فقدت : حدثنا شريك عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنا ابن املبارك قال: أبو عبد اهللا بن أبان قال
 -يب صلى اهللا عليه وسلم أخذها، فأنزل اهللا تعاىل لعل الن: قطيفة محراء يوم بدر مما أصيب من املشركني، فقال أناس

  .بل يغل ويقتل: ماكان لنيب أن يغل، فقال: فقلت لسعيد بن جبري: قال حصيف -وما كان لنيب أن يغل 
حدثنا حممد بن : حدثنا أبو القاسم سليمان بن أيوب الطرباين قال: أخربنا أبو احلسن أمحد بن إبراهيم النجار قال

وما  -حدثنا أبو عمرو بن العالء عن جماهد، عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقرأ : النرسي قال أمحد بن يزيد
  -كان لنيب أن يغل 

ولكن املنافقني اهتموا النيب  -ويقتلون االنبياء  -كيف ال يكون له أن يغل وقد كان يقتل ؟ قال اهللا تعاىل : ويقول
أخربنا أمحد بن حممد بن  -وما كان لنيب أن يغل  -نزل اهللا عز وجل صلى اهللا عليه وسلم يف شئ من الغنيمة، فأ

حدثنا سهل بن عثمان : حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد االصفهاين قال: أمحد االصفهاين قال
  .حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك: قال
نيب صلى اهللا عليه وسلم غنيمة وقسمها بني الناس ومل بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طالئع، فغنم، ال: قال

قال سلمة  -وما كان لنيب أن يغل  -قسم الفئ ومل يقسم لنا فنزلت : يقسم للطالئع شيئا، فلما قدمت الطالئع قال
  .قرأها الضحاك يغل

ازن يوم حنني غله وقال ابن عباس يف رواية الضحاك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا وقع يف يده عنائم هو
  .رجل مبخيط، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

نزلت حني ترك الرماة املركز يوم أحد طلبا : نزلت وقد غل طوائف من أصحابه وقال الكليب ومقاتل: وقال قتادة
  للغنيمة، وقالوا خنشى أن يقول رسول اهللا صلى اهللا

  .ما مل يقسم يوم بدر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلممن أخذ شيئا فهو له، وأن ال يقسم الغنائم ك: عليه وسلم
  .ظننتم أنا نغل وال نقسم لكم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

وروى عن ابن عباس أن أشراف الناس استدعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيصصهم بشئ من الغنائم، 
  .فنزلت هذه اآلية

  .اآلية) أو ملا أصابتكم مصيبة: (قوله* 
ملا كان يوم أحد من العام املقبل عوقبوا مبا صنعوا يوم بدر من أخذهم : حدثىن عمر ابن اخلطاب قال: قال ابن عباس

الفداء، فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على 
 -قل هو من عند أنفسكم  -إىل قوله  -بتكم مصيبة أو ملا أصا -رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل اهللا تعاىل 

  .قال بأخذكم الفداء



أخربنا أبو سعيد إمساعيل بن : أخربنا حممد بن حممد ابن حيىي قال) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا: (قوله* 
نا عبد اهللا بن إدريس، عن حممد حدث: حدثنا أبو كريب قال: أخربنا عبد اهللا بن زيدان البجلي قال: أمحد اجلاليل قال

قال رسول اهللا صلى : بن إسحاق، عن إمساعيل بن أيب أمية، عن أيب الزبري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها : اهللا عليه وسلم

من يبلغ : هب معلقة يف ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقيلهم قالواوتأوى إىل قناديل من ذ
أنا أبلغهم عنكم، فأنزل : إخواننا أنا يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا يف احلرب، فقال اهللا عز وجل

  .-م يرزقون وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهب -اهللا تعاىل 
  .رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه من طريق عثمان بن أيب شيبة

  أخربنا حامد: أخربنا حممد بن محدان قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الغازي قال

حدثنا ابن إدريس فذكره، رواه احلاكم عن علي بن : حدثنا بن أيب شيبة قال: ابن حممد بن شعيب البلخي قال
  .ى، عن مسدد، عن عثمان بن أيب شيبةعيسى احلري

: أخربنا أمحد بن احلسني احلذاء، قال علي بن املديين قال: أخربنا أبو بكر احلارثي، حدثنا أبو الشيخ احلافظ قال
: مسعت جابر بن عبد اهللا قال: حدثنا موسى بن إبراهيم بن بشري الفاكه االنصاري، أنه مسع طلحة بن حراش قال

ما يل أراك مهما ؟ قلت يا رسول اهللا قتل أيب وترك دينا وعياال، :  صلى اهللا عليه وسلم فقالنظر إيل رسول اهللا
يا عبدي سلين أعطك، : أال أخربك ؟ ما كلم اهللا أحدا قط إال من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، فقال: فقال
يا رب فأبلغ : ين أهنم إليها ال يرجعون، قالإنه قد سبق م: أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال: قال

  من ورائي، فأنزل اهللا تعاىل
  .اآلية -وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء  -

حدثنا : أخربنا حممد بن حيىي قال: أخربنا حممد بن احلسني قال: أخربين أبو عمرو القنطري فيما كتب إيل قال
وال حتسنب الذين قتلوا يف  -نا وكيع عن سفيان عن سامل االفطس، عن سعيد بن جبري حدث: إسحاق بن إبراهيم قال

ملا أصيب محزة بن عبد املطلب ومصعب بن عمري يوم أحد، ورأوا ما رزقوا من : قال -سبيل اهللا أمواتا بل أحياء 
أنا أبلغهم عنكم، : فقال اهللا تعاىل ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من اخلري كي يزدادوا يف اجلهاد رغبة،: اخلري، قالوا

  .-ال يضيع أجر املؤمنني  -إىل قوله  -وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء  -فأنزل اهللا تعاىل 
  .وقال أبو الضحى نزلت هذه اآلية يف أهل أحد خاصة

هورة ذكرها حممد بن إسحاق ابن يسار نزلت اآلية يف شهداء بئر معونة، وقصتهم مش: وقال مجاعة من أهل التفسري
  .يف املغازي

حنن يف النعمة والسرور وآباؤنا : إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور حتسروا وقالوا: وقال آخرون
  .وأبناؤنا وإخواننا يف القبور، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية تنفسيا عنهم وإخبارا عن حال قتالهم

  .اآلية) ن استجابوا هللا والرسولالذي: (قوله* 
: حدثنا أبو االزهر قال: أخربنا مكى بن عبدان قال: أخربنا شعيب بن حممد قال: أخربنا أمحد بن إبراهيم املقرى قال

حدثنا أبو يونس القشريى، عن عمرو بن دينار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استنفر الناس : حدثنا روح قال
: ف املشركون، فاستجاب له سبعون رجال، فطلبهم فلقى أبو سفيان عريا من خزاعة، فقال هلمبعد أحد حني انصر



: إن لقيتم حممدا يطلبين فأخربوه أين يف مجع كثري، فلقيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأهلم عن أيب سفيان فقالوا
اهللا عليه وسلم إال أن يطلبه، فسبقه أبو  لقيناه يف مجع كثري ونراك يف قلة وال نأمنه عليك، فأىب رسول اهللا صلى

  الذين استجابوا -سفيان، فدخل مكة، فأنزل اهللا تعاىل فيهم 
  .-فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني  -حىت بلغ  -هللا والرسول 

: لأخربنا حممد بن إمساعيل قا: أخربنا حممد بن يوسف قال: أخربنا حممد بن مكى قال: أخربنا عمرو بن عمرو قال
الذين  -أخربنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى اهللا عنها يف قوله تعاىل : أخربنا حممد قال

يا ابن أخيت كان أبواك منهم الزبري وأبو بكر ملا أصاب : قالت لعروة: إىل آخرها قال -استجابوا هللا والرسول 
من : وانصرف عنه املشركون، خاف أن أن يرجعوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ما أصاب

  .يذهب يف أثرهم، فانتدب منهم سبعون رجال كان فيهم أبو بكر والزبري
  .اآلية) الذين قال هلم الناس: (قوله* 

بن أخربنا أمحد : أخربنا أبو حامت التميمي قال: أخربنا أبو صاحل شعيب بن حممد قال: أخربنا أبو إسحاق الثعاليب قال
ذاك يوم أحد بعد القتل واجلراحة وبعد ما : حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا روح بن عبادة قال: االزهر قال

أال عصابة تشدد المر اهللا : انصرف املشركون أبو سفيان وأصحابه قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه
على ما يعلم اهللا من اجلهد حىت إذا كانوا بذي فتطلب عدوها فإنه أنكى للعدو وأبعد للسمع، فانطلق عصابة 

  حسبنا اهللا: احلليفة جعل االعراب والناس يأتون عليهم، فيقولون هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس، فقالوا

 -إىل قوله تعاىل  -الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم  -ونعم الوكيل، فأنزل اهللا تعاىل فيهم 
  .-ذو فضل عظيم واهللا 

عرضت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال السدى) ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه: (قوله* 
علي أميت يف صورها كما عرضت على آدم، وأعلمت من يؤمن يل ومن يكفر، فبلغ ذلك املنافقني فاستهزءوا 

  .ر، وحنن معه وال يعرفنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةيزعم حممد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكف: وقالوا
تزعم يا حممد أن من خالفك فهو يف النار واهللا عليه غضبان، وأن من اتبعك على دينك : قالت قريش: وقال الكليب

  .فهو من أهل اجلنة واهللا عنه راض، فأخربنا مبن يؤمن بك ومن ال يؤمن بك ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .سأل املؤمنون أن يعطوا عالمة يفرق هبا بني املؤمن واملنافق، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: أبو العاليةوقال 

  .اآلية) وال حتسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا(قوله * 
  .قال مجهور املفسرين على أهنا نزلت يف مانعي الزكاة

لذين كتموا صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونبوته، وروى عطية عن ابن عباس أن اآلية نزلت يف أحبار اليهود ا
  .كتمان العلم الذي آتاهم اهللا تعاىل: وأراد بالبخل

  .اآلية) لقد مسع اهللا قول الذين قالوا: (قوله* 
دخل أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه ذات يوم بيت مدارس : قال عكرمة والسدى ومقاتل وحممد بن إسحاق

هود قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم، فقال أبو اليهود، فوجد ناسا من الي
اتق اهللا وأسلم، فواهللا إنك لتعلم أن حممدا رسول اهللا قد جاءكم باحلق من عند اهللا جتدونه مكتوبا : بكر لفنحاص

يا أبا : لثواب، فقال فنحاصعندكم يف التوراة، فآمن وصدق وأقرض اهللا قرضا حسنا يدخلك اجلنة ويضاعف لك ا



بكر تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا، وما يستقرض إال الفقري من الغين فإن كان ما تقول حقا، فان اهللا إذا لفقري 
  وحنن أغنياء، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا،

 العهد الذي بيننا والذي نفسي بيده لوال: فغضب أبو بكر رضى اهللا عنه وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال
يا حممد انظر إىل ما : وبينك لضربت عنقك يا عدو اهللا، فذهب فنحاص إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  يا رسول: ما الذي محلك على ما صنعت ؟ فقال: صنع يب صاحبك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب بكر
 فقري وأهنم أغنياء، فغضبت هللا وضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص، إن عدو اهللا قال قوال عظيما، زعم أن اهللا

  .اآلية -لقد مسع اهللا قول الذين قالوا  -فأنزل اهللا عز وجل ردا على فنحاص وتصديقا اليب بكر 
حدثنا أبو : أخربنا جعفر ابن الليث الروذباري قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: أخربنا عبد القاهر بن طاهر قال

نزلت يف اليهود صك أبو بكر رضى : حدثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قال: يفة موسى بن مسعود قالحذ
إن اهللا فقري وحنن أغنياء، قال شبل بلغين أنه فنحاص اليهودي وهو الذي : اهللا عنه وجه رجل منهم، وهو الذي قال

  .-يد اهللا مغلولة  -قال 
  .اآلية)  عهد إليناالذين قالوا إن اهللا: (قوله تعاىل* 

نزلت يف كعب بن االشرف ومالك بن الضيف ووهب بن يهوذا وزيد بن تابوه ويف فنحاص ابن : قال الكليب
تزعم أن اهللا بعثك إلينا رسوال، وأنزل : عازوراء وحىي بن أخطب، أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

أن ال نؤمن لرسول يزعم أنه من عند اهللا حىت يأتينا بقربان تأكله النار،  عليك كتابا، وأن اهللا قد عهد إلينا يف التوراة
  .فإن جئتنا به صدقناك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا: (قوله تعاىل* 
أخربنا أبو حامد أمحد بن : ا حممد بن عبد اهللا بن محدون قالأخربن: أخربنا أبو حممد احلسن بن حممد الفارسى قال

أخربين عبد الرمحن بن : حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا حممد بن حيىي قال: احلسن قال
  عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه وكان من أحد الثالثة الذين تيب

ان شاعرا وكان يهجو النيب صلى اهللا عليه وسلم وحيرض عليه كفار عليهم، أن كعب بن االشرف اليهودي ك
  قريش يف شعره، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة وأهلها

أخالط، منهم املسلمون ومنهم املشركون ومنهم اليهود، فأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يستصلحهم، فكان 
ابه أشد االذى، فأمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالصرب على ذلك، املشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصح

  .اآلية -ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  -وفيهم أنزل اهللا 
أخربنا حممد بن إمساعيل : أخربنا حممد بن يوسف قال: أخربنا حممد بن مكى قال: أخربنا عمرو بن عمرو املزكى قال

أخربين عروة بن الزبري، أن أسامة بن زيد أخربه أن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال: الأخربنا أبو اليمان ق: قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب على محار على قطيفة فدكيه، وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن 

قبل أن يسلم عبد اهللا بن  عبادة يف بين احلرث بن اخلزرج قبل وقعة بدر، حىت مر مبجلس فيه عبد اهللا بن أيب، وذلك
أيب فإذا يف اجمللس أخالط من املسلمني واملشركني عبدة االوثان واليهود، ويف اجمللس عبد اهللا بن رواحة فلما غشى 

ال تغربوا علينا، فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجمللس عجاجة الدابة مخر عبد اهللا ابن أيب أنفه بردائه، مث قال
أيها املرء إنه ال أحسن مما تقول إن : ل ودعاهم إىل اهللا، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد اهللا بن أيبوسلم مث وقف، فنز



بلى يا : كان حقا فلم تؤذينا به يف جملسنا ؟ ارجع إىل رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد اهللا بن رواحة
واملشركون واليهود حىت كادوا يتساورون، فلم  رسول اهللا، فاغشنا به يف جمالسنا فإنا حنب ذلك، واستب املسلمون

يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكنوا، مث ركب النيب صلى اهللا عليه وسلم دابته وسار حىت دخل 
كذا وكذا فقال سعد : يا سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب ؟ يريد عبد اهللا بن أيب قال: على سعد بن عبادة، فقال له

يا رسول اهللا اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء اهللا باحلق الذي نزل عليك، وقد : بن عبادة
  اصطلح أهل هذه البحرية على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد اهللا ذلك باحلق الذي أعطاك

ولتسمعن من  - تعاىل شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا
  .اآلية -الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثريا 

  .اآلية) ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا: (قوله* 
: أخربنا حممد ابن يوسف قال: أخربنا أبو اهليثم املروزي قال: أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن أمحد بن جعفر قال

حدثنا زيد بن : حدثنا حممد بن جعفر قال: أخربنا سعيد بن أيب مرمي قال: مساعيل البخاري قالأخربنا حممد بن إ
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري أن رجاال من املنافقني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن كان إذا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزو ختلفوا عنه، فإذا ق
  .اآلية -ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا  -حيمدوا مبا مل يفعلوا، فنزلت 

  .ورواه مسلم عن احلسن بن علي احللواين على ابن أيب مرمي
بد الرمحن أخربنا حممد بن ع: أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا قال: أخربنا أبو عبد الرمحن الشاذياخي قال

حدثنا يزيد بن : حدثنا هشام بن سعد قال: أخربنا جعفر ابن عوف قال: قال ٧أخربنا حممد بن جهل : الدغوىل قال
أسلم أن مروان بن احلكم كان يوما وهو أمري على املدينة عنده أبو سعيد اخلدري وزيد بن ثابت ورافع بن خديج، 

 -وال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا  -يا أبا سعيد، أرأيت قوله تعاىل : فقال مروان
ليس هذا يف هذا إمنا كان رجال يف زمن رسول : واهللا إنا لنفرح مبا أتينا، وحنب أن حنمد مبا مل نفعل، فقال أبو سعيد

وما يكره فرحوا بتخلفهم، اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخلفون عنه وعن أصحابه يف املغازي، فإذا كانت فيهم النكبة 
  .فإذا كان فيهم ما حيبون حلفوا هلم وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا

حدثنا أبو : أخربنا أبو حامد بن الشرقي قال: أخربنا أبو سعيد بن محدون قال: أخربنا سعيد بن حممد الزاهد قال
  أخربنا: حدثنا عبد الرزاق قال: األزهر قال

اذهب إىل ابن عباس : ن أيب مليكة أن علقمة بن وقاص أخربه أن مروان قال لرافع بوابهأخربين اب: ابن جريج قال
ما لكم : لئن كان امرؤ منا فرح مبا أتى وأحب أن حيمد مبا مل يفعل عذب، لتعذبن أمجعني، فقال ابن عباس: وقل له

خربوه بغريه، فأروه أن قد استحمدوا وهلذا، إمنا دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم يهود فسأهلم عن شئ فكتموه إياه وأ
وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين  -إليه مبا أخربوه عنه فيما سأهلم، وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم إياه، مث قرأ ابن عباس 

رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى، عن هشام ورواه مسلم عن زهري بن حرب،  -أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
  .عن ابن جريجعن حجاج، كالمها 

كتب يهود املدينة إىل يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتاهبم من اليهود يف االرض كلها إن حممدا : وقال الضحاك
ليس نيب اهللا فاثبتوا على دينكم وأمجعوا كلمتكم على ذلك، فأمجعت كلمتهم على الكفر مبحمد صلى اهللا عليه 



حنن أهل الصوم :  الذي مجع كلمتنا ومل نتفرق ومل نترك ديننا، وقالوااحلمد هللا: وسلم والقرآن، ففرحوا بذلك وقالوا
 -وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا  -مبا فعلوا  -يفرحون مبا أتوا  -والصالة وحنن أولياء اهللا، فلذلك قول اهللا تعاىل 

  .يعين مبا ذكروا من الصوم والصالة والعبادة
  .اآلية) إن يف خلق السموات واالرض: (قوله* 

حدثنا أمحد : أخربنا أمحد بن حممد بن حيىي العبيدي قال: أخربنا عبد اهللا بن حامد قال: أخربنا أبو إسحاق املقرى قال
حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن : حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماىن قال: بن جندة قال

عصاه، ويده بيضاء : ما جاءكم به موسى من اآليات ؟ قالوا: يهود فقالواأتت قريش ال: جبري، عن ابن عباس قال
يربئ االكمه واالبرص، وحيىي املوتى، فأتوا النيب : كيف كان عيسى فيكم ؟ فقالوا: للناظرين، وأتوا النصارى فقالوا
  دع لنا ربك جيعل الصفا ذهبا: صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

  .-ات واالرض واختالف الليل والنهار آليات الويل االلباب أن يف خلق السمو -فأنزل اهللا 

  .اآلية) فاستجاب هلم رهبم: (قوله تعاىل* 
حدثنا جعفر بن حممد بن سوار : أخربنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد قال: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم النصراباذي قال

عن سلمة بن عمرو ابن أيب سلمة، رجل من ولد أم أخربنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، : قال
فاستجاب هلم  -يا رسول اهللا ال أمسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة بشئ، فأنزل اهللا تعاىل : قالت أم سلمة: سلمة قال

  .اآلية -رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بن أمحد بن ماهان، عن حممد بن علي بن زيد، عن يعقوب  رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه، عن ابن عون حممد

  .بن محيد عن سفيان
نزلت يف مشركي مكة، وذلك أهنم كانوا يف رخاء ولني من ) ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد: (قوله تعاىل* 

قد هلكنا من اجلوع إن أعداء اهللا فيما نرى من اخلري، و: العيش، وكانوا يتجرون ويتنعمون، فقال بعض املؤمنني
  .واجلهد، فنزلت هذه اآلية

  .اآلية) وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا: (قوله* 
نزلت يف النجاشي، وذلك ملا مات نعاه جربيل عليه السالم لرسول : قال جابر ابن عبد اهللا وأنس وابن عباس وقتادة

اخرجوا فصلوا :  صلى اهللا عليه وسلم الصحابهاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم الذي مات فيه، فقال رسول اهللا
النجاشي، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : ومن هو ؟ فقال: على أخ لكم مات بغري أرضكم، فقالوا

البقيع وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكرب أربع تكبريات واستغفر له 
  انظروا إىل هذا يصلي على: ستغفروا له، فقال املنافقونا: وقال الصحابه

  .علج حبشي نصراين مل يره قط وليس على دينه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
: حدثنا أبو عمرو حممد بن جعفر بن مطر إمالء قال: أخربنا أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف قال

  :ي قالأخربين جعفر بن حممد بن سنان الواسط

قال نيب اهللا صلى اهللا : حدثنا املعتمر بن سليمان، عن محيد عن أنس قال: أخربنا أبو هاين حممد بن بكار الباهلي قال
يأمرنا أن نصلي على علج من : قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي، فقال بعضهم لبعض: عليه وسلم الصحابه

  .اآلية -ن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب مل -احلبشة ؟ فأنزل اهللا تعاىل 



  .نزلت يف مؤمين أهل الكتاب كلهم: وقال جماهد وابن جريج وابن زيد
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا: (قوله تعاىل* 

دثنا احلسني ح: حدثنا حممد بن معاذ الباليين قال: أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا سعيد ابن أيب عمرو احلافظ قال
حدثىن : أخربنا مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري قال: حدثنا ابن املبارك قال: بن احلسن بن حرب املروزي قال

يا أيها  -يا ابن أخي هل تدرى يف أي شئ نزلت هذه اآلية : قال أبو سلمة ابن عبد الرمحن: داود بن صاحل قال
إنه يا ابن أخي مل يكن يف زمان النيب صلى اهللا عليه : قلت ال قال: قال؟  -الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا 

وسلم ثغر يرابط فيه، ولكن انتظار الصالة خلف الصالة، رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه، عن أيب حممد املزين، 
  .عن أمحد بن جندة، عن سعيد بن منصور، عن ابن املبارك اه

  .اآلية) وآتوا اليتامى أمواهلم: (قوله عز وجل) الرحيمبسم اهللا الرمحن (سورة النساء 
نزلت يف رجل من غطفان كان عنده مال كثري البن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب املال، : قاال مقاتل والكليب

  فمنعه عمه، فترافعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
نا الرسول، نعوذ باهللا من احلوب الكبري، فدفع إليه ماله، أطعنا اهللا وأطع: فنزلت هذه اآلية، فلما مسعها العم قال

من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه حيل داره، يعين جنته، فلما قبض الفىت ماله : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
   قديا رسول اهللا: ثبت االجر وبقى الوزر فقالوا: أنفقه يف سبيل اهللا تعاىل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ثبت االجر للغالم وبقى الوزر على والده: عرفنا أنه ثبت االجر، فكيف بقى الوزر وهو ينفق يف سبيل اهللا ؟ فقال
  .اآلية) وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى: (قوله* 

حدثنا حيىي : حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي قال: أخربنا أبو بكر التميمي، أخربنا عبد اهللا بن حممد قال
  .اآلية -وإن خفتم أال تقسطوا  -بن أيب زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة يف قوله تعاىل 

أنزلت هذه يف الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها وهلا مال وليس هلا أحد خياصم دوهنا، فال ينكحها حبا ملاهلا، : قالت
 -خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  وإن -ويضرهبا ويسئ صحبتها، فقال اهللا تعاىل 

  .ما أحللت لك ودع هذه: يقول
  .رواه مسلم عن أيب كريب عن أيب أسامة، عن هشام

كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون يف النساء، : وقال سعيد بن جبري وقتادة والربيع والضحاك والسدى
وآتوا اليتامى  -عدلوا ورمبا مل يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى ويتزوجون ما شاءوا، فرمبا 

  .اآلية -وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى  -اآلية، أنزل اهللا تعاىل أيضا  -أمواهلم 
ا ميكنكم كما خفتم أال تقسطوا يف اليتامى، كذلك فخافوا يف النساء أن التعدلوا فيهن، فال تتزوجوا أكثر م: يقول

  القيام حبقهن، الن النساء كاليتامى يف الضعف والعجز، وهذا قول ابن عباس يف رواية الوالىب
  .اآلية) وابتلوا اليتامى: (قوله تعاىل

نزلت يف ثابت بن رفاعة ويف عمه، وذلك أن رفاعة توىف وترك ابنه ثابتا وهو صغري، فأتى عم ثابت إىل النيب صلى 
إن ابن أخي يتيم يف حجري، فما حيل يل من ماله، ومىت أدفع إليه ماله ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه : اهللا عليه وسلم فقال

  .اآلية
  .اآلية) للرجال نصيب مما ترك الوالدان واالقربون: (قوله تعاىل* 

  إن أوس بن ثابت االنصاري توىف وترك امرأة يقال هلا أم كحة وثالث: قال املفسرون



ن مها ابنا عم امليت ووصياه، يقال هلما سويد وعرفجة، فأخذا ماله ومل يعطيا امرأته شيئا بنات له منها، فقام رجال
وال بناته، وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن كان ذكرا، إمنا يورثون الرجال الكبار، وكانوا 

كحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعطى إال من قاتل على ظهور اخليل وحاز الغنيمة، فجاءت أم : يقولون
يا رسول اهللا إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأة وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك : فقالت

أبوهن ماال حسنا وهو عند سويد وعرفجة مل يعطياين وال بناته من املال شيئا وهن يف حجري، وال يطعماين وال 
يا رسول اهللا ولدها ال يركب فرسا : رأسا فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقاال يسقياين وال يرفعان هلن

انصرفوا حىت أنظر ما حيدث اهللا يل فيهن، : وال حيمل كال وال ينكى عدوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فانصرفوا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) يتامى ظلماإن الذين يأكلون أموال ال: (قوله* 
نزلت يف رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد ويل مال ابن أخيه وهو يتيم صغري، فأكله، : قال مقاتل ابن حيان

  .فأنزل اهللا فيه هذه اآلية
  .اآلية) يوصيكم اهللا يف أوالدكم: (قوله* 

أخربنا املؤمل بن احلسني بن : قال أخربنا احلسن بن أمحد املخالدي: أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد ابن جعفر قال
  عيسى
أخربين ابن املنكدر، عن جابر : حدثنا احلجاج، عن ابن جريج قال: حدثنا احلسني بن حممد بن الصباح قال: قال
عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر يف بين سلمة ميشيان، فوجداين ال أعقل، فدعا مباء فتوضأ، مث : قال

  .اآلية -يوصيكم اهللا يف أوالدكم  -كيف أصنع يف مايل يا رسول اهللا ؟ فنزلت : أفقت فقلترش علي منه ف
رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، ورواه مسلم عن حممد بن حامت، عن صباح، كالمها عن ابن 

  .جريج
حدثنا : ثنا حيىي بن صاعد قالحد: أخربنا علي بن عمر بن املهدي قال: أخربنا أبو منصور حممد بن املنصوري قال

  :حدثنا بشر بن الفضل قال: أمحد بن املقدام قال

يا رسول اهللا هاتان بنتا : جاءت امرأة بابنتني هلا، فقالت: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهللا قال
اهلما ومرياثهما، فلم يدع هلما ثابت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما م
يقضي اهللا يف ذلك، فنزلت سورة : ماال إال أخذه، فما ترى يا رسول اهللا، فواهللا ما ينكحان أبدا إال وهلما مال، فقال

إىل آخر اآلية، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا  -يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني  -النساء وفيها 
  .أعطهما الثلثني، وأعط أمهما الثمن، وما بقى فلك: ع يل املرأة وصاحبها، فقال لعمهمااد: عليه وسلم

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها: (قوله تعاىل* 
  .أخربنا أبو بكر االصفهاين

حدثنا أسباط بن : ن عثمان قالحدثنا سهل ب: حدثنا أبو حيىي قال: حدثنا عبد اهللا بن حممد االصفهاين قال: قال
حممد، عن الشيباين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال أبو إسحاق الشيباين، وذكره عطاء بن احلسني السوائي، وال 

كانوا إذا : قال -يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها  -أظنه إال ذكره عن ابن عباس هذه اآلية 
  أحق بامرأته إن شاءمات الرجل كان أولياؤه 

  .بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا مل يزوجوها، وهم أحق هبا من أهلها، فنزلت هذه اآلية يف ذلك



  .رواه البخاري يف التفسري، عن حممد بن مقاتل، ورواه يف كتاب االكراه عن حسني بن منصور كالمها عن أسباط
لية ويف أول االسالم، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غريها أو كان أهل املدينة يف اجلاه: قال املفسرون

قرابته من عصبته فألقى ثوبه على تلك املرأة، فصار أحق هبا من نفسها ومن غريه، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغري 
ن شاء عضلها صداق، إال الصداق الذي أصدقها امليت، وإن شاء زوجها غريه وأخذ صداقها ومل يعطها شيئا وإ

وضارها لتفتدى منه مبا ورثت من امليت، أو متوت هي فريثها، فتوىف أبو قيس ابن االسلت االنصاري وترك امرأته 
  )أسباب النزول - ٧(كبيشة بنت معن االنصارية، فقام ابن له من 

تركها، فلم يقرهبا  امسه قيس بن أيب قيس، فطرح ثوبه عليها، فورث نكاحها مث: غريها يقال له حصن، وقال مقاتل
يا رسول اهللا إن : ومل ينفق عليها يضارها لتفتدى منه مباهلا، فأتت كبيشة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

أبا قيس توىف وورث ابنه نكاحي وقد أضرين وطول علي، فال هو ينفق علي، وال يدخل يب، وال هو خيلي سبيلي، 
فانصرفت ومسعت بذلك : اقعدي يف بيتك حىت يأيت فيك أمر اهللا قال: ه وسلمفقال هلا رسول اهللا صلى اهللا علي

ما حنن إال كهيأة كبيشة غري أنه مل ينكحنا االبناء : النساء يف املدينة، فأتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقلن
  .ونكحنا بنو العم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) من النساءوال تنكحوا ما نكح آباؤكم : (قوله* 
نزلت يف حصن ابن أيب قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن، ويف االسود بن خلف تزوج امرأة أبيه، وصفوان بن 

  أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت االسود بن املطلب،
  .ويف منصور بن ماذن تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة

إين أعدك : وكان من صاحلي االنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت توىف أبو قيس: وقال أشعث بن سوار
  .ولدا، ولكين آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخربته، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا حممد بن : أخربنا حممد بن عبد الرمحن البناين قال) واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم: (قوله تعاىل* 
حدثنا سفيان، عن : حدثنا أبو أمحد الزبريي قال: أخربنا عمر الناقد قال: أخربنا أبو يعلى قال: أمحد بن محدان قال

أصبنا سبايا يوم أوطاس هلن أزواج، فكرهنا أن نقع : عثمان البىت، عن أيب اخلليل، عن أيب سعيد اخلدري قال
  .فاستحللناهن -واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم  -السالم فنزلت عليهن، فسألنا النيب عليه الصالة و

حدثنا : حدثنا أبو حيىي قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث قال
  سهل بن عثمان، وقال عبد الرحيم، عن أشعث

ملا سبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل أوطاس : عن أيب سعيد قالابن سوار، عن عثمان البىت، عن أيب اخلليل، 
واحملصنات من النساء إال ما  -قلنا يا نيب اهللا كيف نقع على نساء قد عرفنا أنساهبن وأزواجهن ؟ فنزلت هذه اآلية 

  .-ملكت أميانكم 
بن حممد ابن سفيان، حدثنا مسلم بن أخربنا أبو مكى الفارسي، أخربنا حممد بن عيسى بن عمرويه، حدثنا إبراهيم 

احلجاج، حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري، حدثنا يزيد ابن زريع، عن سعيد بن عروة، عن قتادة، عن صاحل أيب 
اخلليل، عن أيب علقمة اهلامشي، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بعث جيشا إىل 

اتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا هلم سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه أوطاس ولقى عدوا فق
  وسلم حترجوا من غشياهنن من أجل أزواجهن من



  .-واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم  -املشركني، فأنزل اهللا يف ذلك 
اعيل ابن أيب القاسم الصويف، أخربنا إمساعيل بن أخربنا إمس) وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض: (قوله* 

قالت : جنيد، حدثنا جعفر بن حممد بن سوار، أخربنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قال
 به وال تتمنوا ما فضل اهللا -يارسول اهللا تغزو الرجال وال نغزو، وإمنا لنا نصف املرياث فأنزل اهللا تعاىل : أم سلمة

  .-بعضكم على بعض 
أخربنا حممد بن عبد العزيز، أن حممد بن احلسني أخربهم عن حممد بن حيىي بن يزيد، أخربنا إسحاق بن إبراهيم، 

وددنا أن اهللا جعل لنا الغزو : أخربنا عتاب بن بشري، عن حصيف، عن عكرمة أن النساء سألن اجلهاد، فقلن
  .-وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض  -ل اهللا تعاىل فنصيب من االجر ما يصيب الرجال، فأنز

إنا لنرجو أن نفضل على النساء : قال الرجال -للذكر مثل حظ االنثيني  -ملا نزل قوله : وقال قتادة والسدى
ا إن: حبسناتنا يف اآلخرة كما فضلنا عليهن يف املرياث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء

  لنرجو أن يكون الوزر علينا

وال تتمنوا ما  -نصف ما على الرجال يف اآلخرة كما لنا املرياث على النصف من نصيبهم يف الدنيا، فأنزل اهللا تعاىل 
  .-فضل اهللا به بعضكم على بعض 

  .اآلية) ولكل جعلنا موايل: (قوله تعاىل* 
أخربنا حممد بن : دثنا حممد بن عبد اهللا بن محويه اهلروي قالح: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الفارسي قال

قال سعيد بن : أخربين شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال: حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال: حممد املواىف قال
رجاال غري يف الذين كانوا يتبنون  -ولكل جعلنا مواىل مما ترك الوالدان واالقربون  -نزلت هذه اآلية : املسيب

ورد اهللا تعاىل املرياث إىل املوايل من  -أن جيعل هلم نصيب يف الوصية  -أبنائهم ويورثوهنم، فأنزل اهللا تعاىل فيهم 
  ذوي الرحم

  .والعصبة، وأىب أن جيعل للمدعني مرياث من ادعاهم ويتبناهم، ولكن جعل نصيبا يف الوصية
  .نزلت هذه اآلية: ية قال مقاتلاآل) الرجال قوامون على النساء: (قوله تعاىل* 

يف سعد بن الربيع وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أيب هريرة، ومها من االنصار، وذلك أهنا نشزت 
النيب صلى اهللا : أفرشته كرمييت فلطمها، فقال: عليه فلطمها، فانطلق أبو ها معها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ارجعوا هذا جربيل : ص من زوجها، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم لتقت
أردنا أمرا وأراد اهللا أمرا، : عليه السالم أتاين، وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .والذي أراد اهللا خري، ورفع القصاص
حدثنا : أخربنا أمحد بن احلسني بن اجلنيد قال: أخربنا زاهد بن أمحد قال: محد الزاهد قالأخربنا سعيد بن حممد بن أ

حدثنا يونس، عن اجلهىن أن رجال لطم امرأته، فخاصمته إىل النيب صلى اهللا : حدثنا هشيم قال: زياد بن أيوب قال
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يارسول اهللا إن فالنا لطم صاحبتنا، : عليه وسلم، فجاء معها أهلها فقالوا

قال النيب صلى اهللا  -الرجال قوامون على النساء  -القصاص القصاص، وال يقضي قضاء، فنزلت هذه اآلية : يقول
  أردنا أمرا وأراد اهللا غريه: عليه وسلم



: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
ملا نزلت آية القصاص بني املسلمني لطم رجل امرأته، فانطلقت : حدثنا علي بن هشام، عن إمساعيل، عن احلسن قال

القصاص، فبينا هو كذلك أنزل اهللا تعاىل : إن زوجي لطمين فالقصاص، قال: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
أردنا أمرا فأىب : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -ا فضل اهللا بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء مب -

  اهللا تعاىل، خذ أيها الرجل
  .بيد امرأتك

نزلت يف اليهود كتموا صفة حممد صلى : قال أكثر املفسرين) الذين يبخلون ويأمرون الناس يا لبخل: (قوله تعاىل* 
هم اليهود خبلوا أن يصدقوا : دوهنا مكتوبة عندهم يف كتبهم، وقال الكليباهللا عليه وسلم ومل يبينوها للناس، وهم جي

عليما نزلت يف  -اآليات الثالث إىل قوله : وقال جماهد: من أتاهم صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعته يف كتاهبم
  .اليهود

ر خيالطوهنم وينصحوهنم ويقولون نزلت يف مجاعة من اليهود كانوا يأتون رجاال من االنصا: وقال ابن عباس وابن زيد
  .-الذين يبخلون ويأمرون الناس يا لبخل  -ال تنفقوا أموالكم فإنا خنشى عليكم الفقر، فأنزل اهللا تعاىل : هلم
نزلت يف أناس من أصحاب رسول اهللا : اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى: (قوله تعاىل* 

كانوا يشربون اخلمر وحيضرون الصالة وهم نشاوى، فال يدرون كم يصلون وال ما يقولون صلى اهللا عليه وسلم 
  .يف صالهتم

: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر االصفهاين قال
صنع عبد الرمحن بن عوف طعاما ودعا : قال حدثنا عطاء، عن أيب عبد الرمحن: حدثنا أبو عبد الرمحن االفريقى قال

  أناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطعموا وشربوا، وحضرت صالة املغرب فتقدم

يا أيها الذين آمنوا ال  -فلم يقمها، فأنزل اهللا تعاىل  -قل يا أيها الكافرون  -بعض القوم فصلى هبم املغرب، فقرأ 
  .-ى حىت تعلموا ما تقولون تقربوا الصالة وأنتم سكار

حدثنا أبو عمرو بن مطر : أخربنا أبو عبد اهللا ابن أيب إسحاق قال) فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا: (قوله تعاىل* 
  :حدثنا إبراهيم بن علي الذهلى قال: قال

: عائشة أهنا قالتقرأت على مالك بن أنس، عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه، عن : حدثنا حيىي بن حيىي قال
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل، 

فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس 
نعت عائشة ؟ أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم أال ترى ما ص: إىل أيب بكر، فقالوا

أجلست رسول اهللا : ماء، فجاء أبو بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال
فجعل يطعن بيده  ما شاء اهللا أن يقول،: فعاتبين أبو بكر وقال: والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت

يف خاصريت فال مينعين من التحرك إال مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي، فنام رسول اهللا صلى اهللا 
: عليه وسلم حىت أصبح على غري ماء، فأنزل اهللا تعاىل آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد ابن حضري وهو أحد النقباء

  .فبعثنا البعري الذي كنت عليه، فوجدنا العقد حتته: قالت عائشةماهي بأول بركتكم يا آل أيب بكر، 
  .رواه البخاري عن إمساعيل بن أيب أويس، ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي، كالمها عن مالك

أخربنا أمحد ابن حممد بن احلسني احلافظ : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن الفضل قال: أخربنا أبو حممد الفارسي قال



حدثنا أيب، عن أيب صاحل، عن ابن شهاب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حممد بن حيىي قال حدثنا: قال
عرس رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين عبد اهللا بن عبد اهللا ابن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر قال: قال

، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حىت وسلم بذات اجليش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد هلا من جذع أظفار
  اهللا صلى اهللا) رسول(أضاء الفجر وليس معهم ماء، فأنزل اهللا تعاىل على رسوله 

عليه وسلم قصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام املسلمون فضربوا بأيديهم االرض، مث رفعوا أيديهم فلم يقبضوا من 
  ناكبالتراب شيئا، فمسحوا هبا وجوههم وأيديهم إىل امل

  .ومن بطون أيديهم إىل اآلباط
  .واهللا إنك ما علمت ملباركة: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: قال الزهري

  .اآلية) أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم: (قوله تعاىل* 
يا حممد هل على : نزلت يف رجال من اليهود أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأطفاهلم وقالوا: قال الكليب

والذي حنلف به ما حنن إال كهيئتهم، ما من ذنب نعمله بالنهار إال كفر : أوالدنا هؤالء من ذنب ؟ قال ال، فقالوا
  .عنا بالليل، وما من ذنب نعمله بالليل إال كفر عنا بالنهار، فهذا الذي زكوا به أنفسهم

أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد ) والطاغوتأمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت : (قوله تعاىل* 
حدثنا : حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال: حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي قال: أخربنا والدي قال: بن حيىي قال

أنتم أهل : جاء حىي بن أخطب وكعب بن االشرف إىل أهل مكة فقالوا هلم: سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال
حنن ننحر الكوماء، ونسقي : ما أنتم وما حممد ؟ قالوا: قدمي، فأخربونا عنا وعن حممد، فقالواالكتاب وأهل العلم ال

بل أنتم : اللنب على املاء، ونفك العاين، ونصل االرحام، ونسقي احلجيج، وديننا القدمي ودين حممد احلديث، قاال
ومن يلعن اهللا  -إىل قوله تعاىل  -يبا من الكتاب أمل تر إىل الذين أوتوا نص -خري منه وأهدى سبيال، فأنزل اهللا تعاىل 

  .-فلن جتد له سبيال 
خرج كعب بن االشرف يف سبعني راكبا من اليهود إىل مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على : وقال املفسرون

وسلم، فنزل غدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إنكم أهل كتاب، وحممد صاحب كتاب، وال : كعب على أيب سفيان، ونزلت اليهود يف دور قريش، فقال أهل مكة

  نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردت أن خنرج معك فاسجد هلذين الصنمني

  ليجئ: يؤمنون باجلبت والطاغوت مث قال كعب الهل مكة -وآمن هبما فذلك قوله 
ن ومنا ثالثون فنلزق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال حممد، ففعلوا ذلك، فلما منكم ثالثو

إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم وحنن أميون ال نعلم، فأينا أهدى طريقا وأقرب إىل احلق : فرغوا قال أبو سفيان لكعب
حنن ننحر للحجيج الكوماء، ونسقيهم املاء، : اعرضوا علي دينكم، فقال أبو سفيان: ؟ أحنن أم حممد ؟ فقال كعب

ونقري الضيف، ونفك العاين، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، وحنن أهل احلرم، وحممد فارق دين 
أنتم واهللا أهدى سبيال مما هو : آبائه، وقطع الرحم، وفارق احلرم، وديننا القدمي ودين حممد احلديث، فقال كعب

  .يعين كعبا وأصحابه اآلية -أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب  -تعاىل  عليه، فأنزل اهللا
  .اآلية) أولئك الذين لعنهم اهللا: (قوله تعاىل* 

: حدثنا أبو االزهر قال: أخربنا مكى بن عبد ان قال: أخربنا سفيان بن حممد قال: أخربنا أمحد بن إبراهيم املقرى قال



نزلت هذه اآلية يف كعب ابن االشرف وحىي بن أخطب رجلني من : عن قتادة قالحدثنا سعيد : حدثنا روح قال
اليهود من بين النضر لقيا قريشا باملوسم، فقال هلما املشركون ؟ أحنن أهدى أم حممد وأصحابه ؟ فإنا أهل السدانة 

لهما على ذلك حسد حممد بل أنتم أهدى من حممد فهما يعلمان أهنما كاذبان إمنا مح: والسقاية، وأهل احلرم، فقاال
فلما رجعا إىل قومهما قال  -أولئك الذين لعنهم اهللا، ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا  -وأصحابه، فأنزل اهللا تعاىل 

  .صدق واهللا ما محلنا على ذلك إال بغضه وحسده: إن حممدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، فقاال: هلما قومهما
نزلت يف عثمان ابن طلحة احلجىب من بين عبد الدار كان ) مركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلهاإن اهللا يأ: (قوله* 

سادن الكعبة، فلما دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب 
  .وقال إنه مع عثمان، فطلب منه فأىب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املفتاح، فقيل

  لو علمت أنه

رسول اهللا مل أمنعه املفتاح، فلوى علي بن أيب طالب يده وأخذ منه املفتاح وفتح الباب فدخل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتني، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه املفتاح ليجمع له بني السقاية والسدانة، 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا أن يرد املفتاح إىل عثمان ويعتذر إليه، ففعل فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فأ
لقد أنزل اهللا تعاىل يف شأنك، وقرأ : يا علي أكرهت وآذيت مث جئت ترفق ؟ ؟ فقال: ذلك علي، فقال له عثمان
مادام هذا البيت : سالم فقالأشهد أن حممدا رسول اهللا وأسلم، فجاء جربيل عليه ال: عليه هذه اآلية، فقال عثمان

  .فإن املفتاح والسدانة يف أوالد عثمان، وهو اليوم يف أيديهم
حدثنا أبو : حدثنا أبو حممد اخلزاعي قال: أخربنا هارون بن حممد االستراباذى قال: أخربنا أبو حسان املزكى قال

إن  -ج عن جماهد يف قول اهللا تعاىل حدثنا جدى، عن سفيان، عن سعيد بن سامل، عن ابن جري: الوليد االزرق قال
نزلت يف ابن طلحة، قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم مفتاح : قال -اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلها 

خذوها يا بين أيب : الكعبة، فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه اآلية، فدعا عثمان فدفع إليه املفتاح وقال
  . ال ينزعها منكم إال ظاملطلحة بأمانة اهللا

حدثين أمحد بن : حدثنا أبو القاسم املقرى قال: حدثنا عبيد اهللا بن حممد الزاهد قال: أخربنا أبو نصر املهرجاين قال
دفع النيب صلى اهللا عليه وسلم املفتاح إيل : حدثنا شيبة ابن عثمان بن أيب طلحة قال: أخربنا مصعب قال: زهري قال

خذوها يا بين أيب طلحة خالدة تالدة ال يأخذها منكم إال ظامل، فبنوا أيب طلحة الذين يلون سدانة : الوإىل عثمان وق
  .الكعبة دون بين عبد الدار

أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم: (قوله تعاىل* 
  بكر بن أيب زكريا أخربنا أبو: حامد العدل قال

حدثنا احلجاج ابن حممد عن ابن جريج : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا أبو حامد بن الشرقي قال: احلافظ قال
  أخربين يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: قال

 بن حذافة بن قيس بن نزلت يف عبد اهللا: قال -أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم  -يف قوله تعاىل 
  .عدي، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية

رواه البخاري عن صدقة بن فضل، ورواه مسلم عن زهري بن حرب، كالمها عن حجاج، وقال ابن عباس يف رواية 
عه عمار بن باذان، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد يف سرية إىل حي من أحياء العرب، وكان م



ياسر، فسار خالد حىت إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم، فأتاهم النذير، فهربوا عن رجل قد كان أسلم، فأمر 
يا أبا اليقظان إين منكم، وإن قومي : أهله أن يتأهبوا للمسري، مث انطلق حىت أتى عسكر خالد ودخل على عمار فقال

أقم فإن ذلك نافعك، : فعي ذلك، أو أهرب كما هرب قومي ؟ فقالملا مسعوا بكم هربوا، وأقمت السالمي، أفنا
وانصرف الرجل إىل أهله، وأمرهم باملقام وأصبح خالد فغار على القوم، فلم جيد غري ذلك الرجل، فأخذه وأخذ 

ي وأنا أنت جتري عل: خل سبيل الرجل فإنه مسلم، وقد كنت أمنته وأمرته باملقام، فقال خالد: ماله، فأتاه عمار فقال
نعم أنا أجري عليك وأنت االمري، فكان يف ذلك بينهما كالم، فانصرفوا إىل النيب صلى اهللا عليه : االمري ؟ فقال

بعد ذلك على ) جيري(وسلم، فأخربوه خرب الرجل، فأمنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأجاز أمان عمار وهناه أن جييز 
ني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأغلظ عمار خلالد، فغضب واستب عمار وخالد ب: أمري بغري إذنه، قال

يارسول اهللا أتدع هذا العبد يشتمين، فواهللا لوال أنت ما شتمين، وكان عمار موىل هلاشم بن املغرية، : خالد وقال
مارا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمارا يسبه اهللا، ومن يبغض ع

  يبغضه اهللا، فقام عمار فتبعه خالد فأخذ بثوبه، وسأله أن يرضى عنه، فرضى عنه، فأنزل اهللا تعاىل
  .هذه اآلية، وأمر بطاعة أويل االمر

أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل : (قوله تعاىل* 
  .اآلية) الطاغوت
  :أخربنا احلسن بن سفيان قال: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: سعيد ابن حممد العدل قال أخربنا

حدثنا صفوان بن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال
 -ر إليه أناس من أسلم فأنزل اهللا تعاىل كان أبو بردة االسلمي كاهنا يقضى بني اليهود فيما يتنافرون إليه، فتناف: قال

  .-رفيقا  -إىل قوله  -أمل تر إىل الذين يزعمون 
حدثنا : حدثنا أبو حامد التميمي قال: حدثنا أبو صاحل بن شعيب بن حممد قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم قال

أن هذه اآلية أنزلت يف رجل من االنصار  ذكر لنا: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: حدثنا رومي قال: أبو االزهر قال
يقول له قيس، ويف رجل من اليهود يف مماراة كانت بينهما يف حق تدارءا فيه، فتنافرا إىل كاهن باملدينة ليحكم 

بينهما، وتركا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعاب اهللا تعاىل ذلك عليهما، وكان اليهودي يدعوه إىل نيب اهللا، وقد 
عليه، وجعل االنصاري يأىب عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إىل الكاهن، فأنزل اهللا تعاىل ) جيور(لن جيوز  علم أنه

أمل تر إىل الذين  -ما تسمعون، وعاب على الذي يزعم أنه مسلم، وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب، فقال 
  .-دودا يصدوه عنك ص -إىل قوله  -يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك 

أخربنا : أخربنا حممد بن حيىي قال: أخربنا حممد بن احلسني قال: أخربين حممد بن عبد العزيز املروزى يف كتابه قال
كان بني رجل من : حدثنا يزيد ابن زريع، عن داود، عن الشعيب قال: أخربنا املؤملى قال: إسحاق احلنظلي قال

دي املنافق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم النه علم أنه ال يقبل املنافقني ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهو
  الرشوة، ودعا املنافق اليهودي إىل حاكمهم النه علم أهنم يأخذون الرشوة يف أحكامهم، فلما

أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا  -اختلفا اجتمعا على أن حيكما كاهنا يف جهينة، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك 
 -إىل قوله  -يعين اليهودي، يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت  -وما أنزل من قبلك  -يعين املنافق  -زل إليك أن

  .-ويسلموا تسليما 
  وقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس نزلت يف رجل من املنافقني كان بينه



بل نأيت كعب بن االشرف وهو الذى : افقانطلق بنا إىل حممد، وقال املن: بينه وبني يهودي خصومة، فقال اليهودي
مساه اهللا تعاىل الطاغوت، فأىب اليهودي إال أن خياصمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى املنافق ذلك 

أتى معه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاختصما إليه، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لليهودي، فلما 
اختصمنا أنا وهذا : ننطلق إىل عمر بن اخلطاب، فأقبال إىل عمر، فقال اليهودي: نده لزمه املنافق وقالخرجا من ع

إىل حممد فقضى يل عليه فلم يرض بقضائه، وزعم أنه خماصم إليك وتعلق يب فجئت إليك معه، فقال عمر للمنافق، 
وأخذ السيف فاشتمل عليه، مث خرج إليهما رويدا حىت أخرج إليكما، فدخل عمر : نعم، فقال هلما: أكذلك ؟ قال

هكذا أقضى ملن مل يرض بقضاء اهللا وقضاء رسوله، وهرب اليهودي، ونزلت : وضرب به املنافق حىت برد، وقال
  .إن عمر فرق بني احلق والباطل، فسمى الفاروق: هذه اآلية، وقال جربيل عليه السالم

عضهم، وكانت قريظة والنضري يف اجلاهلية إذا قتل رجل من بين كان ناس من اليهود أسلموا ونافق ب: وقال السدى
قريظة رجال من بين النضري قتل به وأخذ ديته مائة وسق من متر، وإذا قتل رجل من بين النضري رجال من قريظة مل 
اء يقتل به وأعطى ديته ستني وسقا من متر، وكانت النضري حلفاء االوس وكانوا أكرب وأشرف من قريظة وهم حلف

إنا وأنتم اصطلحنا يف : اخلزرج، فقتل رجل من النضري رجال من قريظة واختصموا يف ذلك، فقالت بنو النضري
  اجلاهلية على أن يقتل منكم وال تقتلوا منا، وعلى أن

هذا شئ كنتم : ديتكم ستون وسقا والوسق ستون صاعا وديتنا مائة وسق، فنحن نعطيكم ذلك، فقالت اخلزرج
اهلية النكم كثرمت وقللنا فقهرمتونا، وحنن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد، وليس لكم علينا فعلتموه يف اجل

ال بل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : انطلقوا إىل أيب بردة الكاهن االسلمي، وقال املسلمون: فضل، فقال املنافقون
لك عشرة أوسق، : يعين الرشوة، فقالوا: أعظموا اللقمة: لفأىب املنافقون وانطلقوا إىل أىب بردة ليحكم بينهم، فقا

  ال، بل مائة وسق دييت، فإين أخاف إن: قال

نفرت النضريى قتلتين قريظة، وإن نفرت القريظى قتلتين النضري، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأىب أن حيكم 
لم كاهن أسلم إىل االسالم، فأىب فانصرف، فقال بينهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فدعا النيب صلى اهللا عليه وس

أدركا أباكما، فإنه إن جاوز عقبة كذا مل يسلم أبدا، فأدركاه فلم يزاال به حىت : النيب صلى اهللا عليه وسلم البنيه
  .أال إن كاهن أسلم قد أسلم: انصرف وأسلم، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم مناديا فنادى

نزلت يف الزبري بن العوام وخصمه حاطب بن ) بك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهمفال ور: (قوله تعاىل* 
أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك : أيب بلتعة، وقيل هو ثعلبة بن حاطب أخربنا أبو سعيد عبد الرمحن بن محدان قال

: حدثنا شعيب عن الزهري قال: لحدثنا أبو اليمان قا: حدثين أىب قال: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: قال
أخربين عروة بن الزبري، عن أبيه، أنه كان حيدث أنه خاصم رجال من االنصار قد شهد بدرا إىل النيب صلى اهللا عليه 

اسق مث أرسل إىل جارك، : وسلم يف شراج احلرة كانا يسقيان هبا كالمها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للزبري
يارسول اهللا إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال : فغضب االنصاري وقال

اسق مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر، فاستوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري حقه، وكان قبل : للزبري
  ذلك أشار على الزبري برأى أراد فيه سعة

واهللا : قال الزبري: ل اهللا استوىف للزبري حقه يف صريح احلكم، قال عروةلالنصاري وله، فلما أحفظ االنصاري رسو
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف  -ما أحسب هذه اآلية أنزلت إال يف ذلك 



  .معمررواه البخاري عن علي بن عبد اهللا، عن حممد بن جعفر، عن  -أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
  ورواه مسلم، عن قتيبة، عن الليث، كالمها عن الزهري

حدثنا أبو أمحد حممد بن : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ قال: أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب حامد قال
حدثنا  :حدثنا محاد بن حيىي بن هانئ البلخى قال: حدثنا أمحد بن محاد زغبة قال: حممد بن احلسن الشيباين قال

حدثين عمرو ابن زياد عن أىب أم سلمة عن سلمة، أن الزبري بن العوام خاصم رجال فقضى رسول اهللا : سفيان قال
  .اآلية -فال وربك ال يؤمنون  -إمنا قضى أنه ابن عمته، فأنزل اهللا تعاىل : صلى اهللا عليه وسلم للزبري، فقال الرجل

  .اآلية) ومن يطع اهللا والرسول: (قوله* 
نزلت يف ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان شديد احلب له قليل الصرب عنه، فأتاه ذات : ل الكليبقا

يارسول اهللا ماىب من : يا ثوبان ما غري لونك ؟ فقال: يوم وقد تغري لونه وحنل جسمه يعرف يف وجهه احلزن، فقال له
شت وحشة شديدة حىت ألقاك، مث ذكرت اآلخرة وأخاف أن ضر وال وجع غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك واستوح

ال أراك هناك، الين أعرف أنك ترفع مع النبيني، وأىن وإن دخلت اجلنة كنت يف منزلة أدىن من منزلتك، وإن مل 
  .أدخل اجلنة فذاك أحرى أن ال أراك أبدا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  أخربنا عبد اهللا: م النصراباذى قالأخربنا إمساعيل بن أيب نصر، أخربنا إبراهي
حدثنا عبيدة : حدثنا موسى ابن حيىي قال: حدثنا عبد اهللا بن حممود السعدى قال: ابن عمر بن علي اجلوهري قال

ما ينبغي لنا أن نفارقك يف الدنيا فإنك إذا فارقتنا : قال أصحاب رسول اهللا: عن منصور بن صبح عن مسروق قال
  .-ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني  - تعاىل رفعت فوقنا، فأنزل اهللا

حدثنا روح، عن : أخربنا أبو االزهر قال: حدثنا مكى قال: حدثنا شعيب قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم قال
  ذكر لنا أن رجال: سعيد، عن قتادة قال

  .نيا فأما يف اآلخرة فإنك ترفع عنا بفضلك، فال نراك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةيا نيب اهللا أراك يف الد: قال
حدثنا أمحد بن عمرو : أخربنا سليمان بن أمحد اللخمي قال: أخربين أبو نعيم احلافظ فيما أذن يل يف روايته قال

ر، عن إبراهيم، عن االسود، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصو: حدثنا عبد اهللا بن عمان العائذي قال: اخلالل قال
يارسول اهللا إنك الحب إيل من نفسي وأهلي : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن عائشة قالت

وولدي، وإين الكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك، فأنظر إليك وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا 
 إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وإين

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني  -شيئا حىت نزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية 
  .اآلية -
هذه اآلية يف نفر من أصحاب رسول اهللا  نزلت: اآلية قال الكليب) أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم: (قوله* 

صلى اهللا عليه وسلم منهم عبد الرمحن ابن عوف واملقداد بن االسود وقدامة بن مظعون وسعد بن أيب وقاص كانوا 
  يلقون من

كفوا أيديكم عنهم فإين مل أومر : يارسول اهللا ائذن لنا يف قتال هؤالء، فيقول هلم: املشركني أذى كثريا ويقولون
هلم، فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، وأمرهم اهللا تعاىل بقتال املشركني كرهه بعضهم وشق بقتا

  .عليهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية



حدثنا : أخربنا احلسن بن سفيان قال: أخربنا أبو عمرو بن حيان قال: أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد العدل قال
أخربنا احلسني ابن واقد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن : مسعت أيب يقول: حممد بن علي قال

يا نيب اهللا كنا يف عز وحنن مشركون، فلما : عبد الرمحن وأصحابه أتوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، فقالوا
  وله اهللاإين أمرت بالعفو، فال تقاتلوا والقوم، فلما ح: آمنا سرنا أذلة، فقال

  .-أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم  -إىل املدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل اهللا تعاىل 
ملا استشهد اهللا من املسلمني من : قال ابن عباس يف رواية أيب صاحل) أينما تكونوا يدرككم املوت: (قوله تعاىل* 

لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأنزل : استشهد يوم أحد قال املنافقون الذين ختلفوا عن اجلهاد
  .اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) فما لكم يف املنافقني فئتني(قوله تعاىل * 
حدثنا يوسف بن يعقوب : حدثنا أبو عمرو إمساعيل بن جنيد قال،: أخربنا حممد بن إبراهيم ابن حممد بن حيىي قال

حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد اهللا بن يزيد بن ثابت، أن : بن مرزوق قال حدثنا عمرو: القاضي قال
قوما خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد فرجعوا، فاختلف فيهم املسلمون، فقالت فرقة نقتلهم، 

  .وقالت فرقة ال نقتلهم، فنزلت هذه اآلية
  م عن عبد اهللا بن معاذرواه البخاري، عن بندار، عن غندر، ورواه مسل

  .عن أبيه، كالمها عن شعبة
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن : أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن مالك قال: أخربنا عبد الرمحن بن محدان العدل قال

حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد : حدثنا أسود بن عامر قال: حدثين أىب قال: حنبل قال
 بن قسيط، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أبيه أن قوما من العرب أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا

فأسلموا وأصابوا وباء املدينة، ومحاها فأركسوها، فخرجوا من املدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهللا صلى 
ما لكم يف رسول اهللا أسوة ؟ : ء املدينة فاجتويناها، فقالواأصابنا وبا: مالكم رجعتم ؟ فقالوا: اهللا عليه وسلم، فقالوا

فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا  -مل ينافقوا هم مسلمون، فأنزل اهللا تعاىل : نافقوا، وقال بعضهم: فقال بعضهم
  اآلية -أركسهم مبا كسبوا 

ن أهنم مهاجرون، مث ارتدوا بعد ذلك، هم قوم خرجوا من مكة حىت جاءوا املدينة يزعمو: وقال جماهد يف هذه اآلية
: فاستأذنوا النيب عليه الصالة والسالم إىل مكة ليأتوا ببضائع هلم يتجرون فيها، فاختلف فيهم املؤمنون، فقائل يقول

فإن تولوا  -هم مؤمنون، فبني اهللا تعاىل نفاقهم وأنزل هذه اآلية، وأمر بقتلهم يف قوله : هم منافقون، وقائل يقول
م واقتلوهم حيث وجدمتوهم فجاءوا ببضائعهم يريدون هالل بن عومير االسلمي وبينه وبني النيب صلى اهللا فخذوه

إال الذين يصلون إىل  -عليه وسلم حلف، وهو الذي حصر صدره أن يقاتل املؤمنني، فرفع عنهم القتل بقوله تعاىل 
  .اآلية -قوم 

أخربنا أبو عمرو بن جنيد : أخربنا أبو عبد اهللا ابن أيب إسحاق قال) وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ: (قوله* 
حدثنا محاد قال أخربنا حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن : حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد اهللا بن حجاج قال: قال

  ابن القاسم، عن أبيه أن احلارث بن زيد كان شديدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم،
: يد االسالم، فلقيه عياش بن أيب ربيعة واحلارث يريد االسالم وعياش ال يشعر فقتله، فأنزل اهللا تعاىلفجاء وهو ير



  .اآلية -وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ  -
إن عياش بن أيب ربيعة املخزومي أسلم وخاف أن يظهر إسالمه، فخرج هاربا إىل : وشرح الكليب هذه القصة فقال

، مث أتى أطما من آطامها، فتحصن فيه فجزعت أمه جزعا شديدا وقالت البنيها أيب جهل واحلارث ابن املدينة فقدمها
هشام ومها المه ال يظلين سقف بيت وال أذوق طعاما وال شرابا حىت تأتوين به، فخرجا يف طلبه، وخرج معهم 

انزل فإن أمك مل يؤوها سقف : ، فقاال لهاحلارث بن زيد بن أيب أنيسة حىت أتوا املدينة، فأتوا عياشا وهو يف االطم
  )أسباب النزول - ٨(بيت بعدك، 

وقد حلفت ال تأكل طعاما وال شرابا حىت ترجع إليها، ولك اهللا علينا أن ال نكرهك على شئ وال حنول بينك وبني 
واحد منهم مائة  دينك، فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له نزل إليهم فأخرجوه من املدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل

واهللا ال أحلك من وثاقك حىت تكفر بالذي آمنت به مث تركوه موثقا يف : جلدة، مث قدموا به على أمه فقالت
واهللا لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد : الشمس، وأعطاهم بعض الذي أرادوا، فأتاه احلارث بن زيد وقال عياش

واهللا ال ألقاك خاليا إال قتلتك، مث : ب عياش من مقاله وقالتركت اهلدى، وإن كان ضاللة لقد كنت عليها، فغض
أسلم بعد ذلك وهاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، مث إن احلارث بن زيد أسلم وهاجر : إن عياشا

فلما رآه  إىل املدينة وليس عياش يومئذ حاضرا ومل يشعر بإسالمه، فبينا هو يسري بظهر قبا إذ لقى احلارث بن زيد،
أي شئ صنعت ؟ إنه قد أسلم، فرجع عياش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : محل عليه فقتله، فقال الناس

  يارسول اهللا كان: فقال
وما كان ملؤمن  -وإين مل أشعر بإسالمه حني قتلته، فنزل عليه السالم بقوله : من أمرى وأمر احلارث ما قد علمت

  .-أن يقتل مؤمنا إال خطأ 
  .اآلية) ومن يقتل مؤمنا متعمدا: (قوله تعاىل* 

إن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيال يف بين النجار وكان : وقال الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عباس
مسلما، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه رسوال من 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم إن علمتم : ائت بين النجار فأقرئهم السالم وقل هلم: هد، فقال لهبين ف
قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إىل أخيه فيقتص منه، وإن مل تعلموا له قتيال أن تدفعوا إليه ديته، فأبلغهم الفهدي 

اعة هللا ولرسوله، واهللا ما نعلم له قاتال، ولكن نؤدي إليه ديته، مسعا وط: ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
فأعطوه مائة من االبل مث انصرفا راجعني حنو املدينة، وبينهما وبني املدينة قريب، فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه 

  أي شئ صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة اقتل الذي معك فيكون نفس مكان: فقال

دية، ففعل مقيس ذلك، فرمى الفهدي بصخرة فشدخ رأسه، مث ركب بعريا منها وساق بقيتها راجعا نفس وفضل ال
سراة بين النجار أرباب فارع وأدركت ثأري * قتلت به فهرا ومحلت عقله : إىل مكة كافرا، وجعل يقول يف شعره

  .اآلية -نا متعمدا ومن يقتل مؤم -وكنت إىل االوثان أول راجع فنزلت هذه اآلية * واضطجعت موسدا 
  .مث أهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فأدركه الناس بالسوق فقتلوه

أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الواعظ ) يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا: (قوله تعاىل* 
حدثنا حممد بن : أخربنا أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار قال: لأخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد ابن حامد قا: قال

  :عباد قال



السالم عليكم، : حلق املسلمون رجال يف غنيمة له، فقال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال
عرض احلياة  وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون -فقتلوه، وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه اآلية 

  .تلك الغنيمة، رواه البخاري عن علي بن عبد اهللا -الدنيا 
: أخربنا أبو عمرو بن جنيد قال: ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، كالمها عن سفيان وأخربنا إمساعيل قال

اك عن عكرمة حدثنا عبد اهللا، عن إسرائيل، عن مس: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حممد بن احلسن ابن اخلليل قال
مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه غنم فسلم : عن ابن عباس قال

ما سلم عليكم إال ليتعوذ منكم، فقاموا إليه فقتلوه، وأخذوا غنمه وأتوا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليهم، فقالوا
  .-ين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتثبتوا يا أيها الذ -وسلم فأنزل اهللا تعاىل 

حدثنا سهل بن عثمان : أخربنا أبو علي الرازي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر االصفهاين قال
خرج املقداد بن االسود يف سرية، : حدثنا وكيع عن سفيان، عن جبري بن أيب عمرو عن سعيد بن جبري قال: قال

  أقتلته وقد قال ال إله إال اهللا: ال إله إال اهللا، فقتله املقداد، فقيل له: يف غنيمة له، فأرادوا قتله، فقال فمروا برجل

يا أيها الذين  -وهو آمن يف أهله وماله ؟ فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكروا ذلك له، فنزلت 
إن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجوا يطوفون، : سنوقال احل -آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتثبتوا 

إين : فلقوا املشركني فهزموهم، فشد منهم رجل فتبعه رجل من املسلمني وأراد متاعة، فلما غشيه بالسنان قال
مسلم إين مسلم، فكذبه مث أوجره السنان فقتله، وأخذ متاعه وكان قليال، فرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فهال شققت عن قلبه لتنظر : يا رسول اهللا إمنا قاهلا متعوذا قال: قتلته بعد ما زعم أنه مسلم، فقال: وسلم فقال
  صادق هو أم
فما لبث القاتل : ويك إنك مل تكن تعلم ذلك إمنا بني لسانه، قال: قلت أعلم ذلك يا رسول اهللا، قال: كاذب ؟ قال

مث عادوا فحفروا له، وأمكنوا ودفنوه، فأصبح وقد وضع إىل : ه قالأن مات، فدفن فأصبح وقد وضع إىل جنب قرب
وأنزل اهللا تعاىل هذه : جنب قربه مرتني أو ثالثا، فلما رأوا أن االرض ال تقبله ألقوه يف بعض تلك الشعاب، قال

  .اآلية
  .إن االرض حتبس من هو شر منه، ولكن وعظ القوم أن ال يعودوا: قال احلسن

: أخربنا أبو القاسم البغوي قال: أخربنا عبيد اهللا بن حممد بن بطة قال: أمحد بن حممد املزكى قالأخربنا أبو نصر 
حدثنا حممد بن إسحاق ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن القعقاع : حدثين أىب قال: حدثنا سعيد بن حيىي االموي قال

 عليه وسلم يف سرية إىل إضم قبل خمرجه إىل مكة بعثنا رسول اهللا صلى اهللا: بن عبد اهللا بن أيب حدرد عن أبيه قال
فمر بنا عامر بن االضبط االشجعي فحيانا حتية االسالم، فنزعنا عنه ومحل عليه حملم بن جثامة لشر كان بينه : قال

ليه فأهنينا شأننا إىل رسول اهللا صلى اهللا ع: قال: وبينه يف اجلاهلية، فقتله واستلب بعريا له ووطاء ومتيعا كان له
  .إىل آخر اآلية -يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا  -وسلم، فأخربناه خبربه، فأنزل اهللا تعاىل 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد على سرية، فلقى مرداس بن هنيك الضمري : وقال السدى
  فقتله، وكان من أهل فدك ومل يسلم من قومه غريه

فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ويسلم عليهم، قال أسامة وكان
كيف أنت إذا : يا رسول اهللا إمنا تعوذ من القتل، فقال: قتلت رجال يقول ال إله إال اهللا ؟ فقلت: وسلم أخربته فقال



يرددها علي أقتلت رجال يقول ال إله إال اهللا ؟ حىت متنيت لو أن ما زال : خاصمك يوم القيامة بال إله إال اهللا ؟ قال
  .اآلية -إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا  -إسالمي كان يومئذ، فنزلت 

: وعن هذا قال الكليب وقتادة، يدل على صحته احلديث الذي أخربناه أبو بكر حممد ابن إبراهيم الفارسي قال
حدثين يعقوب الدورقي : حدثنا مسلم قال: حدثنا إبراهيم بن سفيان قال: أخربنا حممد بن عيسى بن عمرو قال

بعثنا : مسعت أسامة بن زيد بن حارثة حيدث قال: حدثنا أبو ظبيان قال: أخربنا حصني قال: قال، حدثنا هشيم قال
االنصار رجال  وحلقت أنا ورجل من: النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل حرقة بن جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم قال

فكف عنه االنصار فطعنته برحمي فقتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النيب : ال إله إال اهللا، قال: منهم، فلما غشيناه قال
: يا رسول اهللا إمنا كان متعوذا، قال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا ؟ قلت: صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم: إال اهللا ؟ قالأقتلته بعد ما قال الإله 
  .اآلية) ال يستوي القاعدون من املؤمنني: (قوله تعاىل* 

حدثنا حممد : أخربنا حممد بن إسحاق السراج قال: أخربنا جدى قال: أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد املؤذن قال
ا سلمة بن الفضل، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن مروان حدثن: بن محيد الرازي قال

ال يستوي القاعدون من  -كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حني نزلت عليه : بن احلكم، عن زيد بن ثابت قال
: مى ال أبصر، قال زيدكيف وأنا أع: ومل يذكر أوىل الضرر، فقال ابن أم مكتوم -املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهللا 

فتغشى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملسه الوحي، فاتكأ على فخذي، فو الذي نفسي بيده لقد ثقل على فخذي 
  حىت خشيت أن يرضها، مث سرى

فكتبتها رواه البخاري، عن إمساعيل بن  -ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر  -اكتب : عنه فقال
  .ن إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن الزهريعبد اهللا، ع

حدثنا أبو : أخربنا أبو خليفة قال: أخربنا حممد بن جعفر بن مطر قال: أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال
 -ال يستوي القاعدون  -ملا نزلت هذه اآلية : أنبأنا أبو إسحاق مسعت الرباء يقول: حدثنا شعبة قال: الوليد قال
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيدا، فجاء بكتف وكتبها، فشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت ال يستوي دعا رس

رواه البخاري عن أىب الوليد، ورواه مسلم عن بندار، عن غندر، عن  -القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر 
  .شعبة

حدثنا : أخربنا حممد بن عبد وس قال: بن جنيد قال أخربنا إمساعيل: أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم النصراباذى قال
ادع يل : حدثنا زهري، عن أيب إسحاق، عن الرباء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: علي بن اجلعد قال

: احسبه قال -ال يستوي القاعدون من املؤمنني  -اكتب يل : زيدا وقل له جيئ بالكتف والدواة أو اللوح، وقال
غري أوىل  -فنزلت قبل أن يربح : يا رسول اهللا بعيين ضرر، قال: هدون يف سبيل اهللا، فقال ابن أم مكتومواجملا

  .رواه البخاري عن حممد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق -الضرر 
  .اآلية) إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم: (قوله تعاىل* 

لموا باالسالم ومل يهاجروا وأظهروا االميان وأسروا النفاق، فلما كان يوم نزلت هذه اآلية يف ناس من أهل مكة تك
بدر خرجوا مع املشركني إىل حرب املسلمني فقتلوا فضربت املالئكة وجوههم وأدبارهم وقالوا هلم ما ذكر اهللا 

  .٧سبحانه 



حدثنا : حدثنا سهل بن عثمان قال: أخربنا أبو حيىي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثى قال
  .عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سواد

كانوا قوما من : وتالها إىل آخرها قال -عن عكرمة، عن ابن عباس إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم 
  املسلمني مبكة، فخرجوا يف قوم من املشركني يف قتال فقتلوا

  .معهم، فنزلت هذه اآلية
كان عبد الرمحن بن عوف : قال ابن عباس يف رواية عطاء) ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله: (عاىلقوله ت* 

إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم، فلما  -خيرب أهل مكة مبا ينزل فيهم من القرآن، فكتب اآلية اليت نزلت 
امحلوين فإين لست من املستضعفني وإين ال : ا كبرياقرأها املسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه وكان شيخ

  .أهتدي إىل الطريق
اللهم هذه : فحمله بنوه على سرير متوجها إىل املدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على، فصفق ميينه على مشاله وقال

خربه أصحاب لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعتك يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات محيدا، فبلغ 
  .لو واىف املدينة لكان أمت أجرا، فأنزل اهللا تعاىل فيه هذه اآلية: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

حدثنا : أخربنا إسحاق ابن أمحد اخلزاعي قال: أخربنا هارون بن حممد بن هارون قال: أخربنا أبو حسان املزين قال
كان مبكة : دثنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قالح: حدثنا جدى قال: أبو الوليد االزرقي قال

إن  -ناس قد دخلهم االسالم ومل يستطيعوا اهلجرة، فلما كان يوم بدر وخرج هبم كرها فقتلوا، أنزل اهللا تعاىل 
  .إىل آخر اآلية -عسى اهللا أن يعفو عنهم  -إىل قوله تعاىل  -الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم 

وكتب بذلك من كان باملدينة إىل من مبكة ممن أسلم، فقال رجل من بين بكر كان مريضا أخرجوين إىل : قال
ومن خيرج من بيته مهاجرا  -الروحاء فخرجوا به، فخرج يريد املدينة، فلما بلغ احلصحاص مات، فأنزل اهللا تعاىل 

  .إىل اهللا ورسوله
أخربنا االستاذ أبو عثمان الزعفراين املقرى سنة مخس وعشرين ) الصالةوإذا كنت فيهم فأقمت هلم : (قوله تعاىل* 
أخربنا أبو سعيد الفضل بن : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي ابن زياد السدى سنة ثالث وستني قال: قال

  حممد اجلزرى مبكة

: حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال: لأخربنا حيىي بن زياد اللخمى قا: يف املسجد احلرام سنة أربع وثلثمائة قال
صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : (حدثنا أبو عياش الورقي قال: ذكر سفيان عن منصور، عن جماهد قال

تأتى عليهم صالة هي أحب إليهم من : قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة قالوا: فقال املشركون) الظهر
وإذا كنت فيهم فأقمت  -فنزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية بني االوىل والعصر : ، قالوهي العصر: آبائهم قال
  .وهم بعسفان وعلى املشركني خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة، وذكر صالة اخلوف -هلم الصالة 

حدثنا : مد بن يعقوب قالحدثنا حم: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد الضىب قال: أخربنا عبد الرمحن بن عبدان قال
خرج رسول اهللا صلى : حدثنا يونس ابن بكري عن النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أمحد بن عبد اجلبار قال

اهللا عليه وسلم فلقى املشركني بعسفان، فلما صلى رسول اهللا عليه الصالة والسالم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو 
: فرصة لكم لو أغرمت عليهم ما علموا بكم حىت تواقعوهم، فقال قائل منهم كان هذا: وأصحابه، قال بعضهم لبعض

فإن هلم صالة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأمواهلم، فاستعدوا حىت تغريوا عليهم فيها، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 



ركون، وذكر صالة إىل آخر اآلية، وأعلم ما ائتمر به املش -وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة  -على نبيه 
  .اخلوف

  .اآلية) إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا: (قوله تعاىل* 
  .أنزلت كلها يف قصة واحدة -ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا  -إىل قوله تعاىل 

درعا من جار له يقال له قتادة وذلك أن رجال من االنصار يقال له طعمة بن أبريق أحد بين ظفر ابن احلارث سرق 
بن النعمان، وكانت الدرع يف جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب حىت انتهى إىل الدار وفيها 

  أثر الدقيق، مث خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمني، فالتمست الدرع عند
  وما له به من علم، فقال أصحابواهللا ما أخذها : طعمة فلم توجد عنده وحلف هلم

بلى واهللا قد أدجل علينا فأخذها وطلبنا أثره حىت دخل داره، فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا : الدرع
دفعها إيل طعمة بن أبريق، وشهد له أناس من اليهود على : أثر الدقيق حىت انتهوا إىل منزل اليهودي فأخذوه، فقال

ظفر وهم قوم طعمة، انطلقوا بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فكلموه يف ذلك، فسألوه أن  ذلك، فقالت بنو
إن مل تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي، فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : جيادل عن صاحبهم، وقالوا

اآلية كلها،  -ا أنزلنا إليك الكتاب باحلق إن -أن يفعل وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي حىت أنزل اهللا تعاىل 
  .وهذا قول مجاعة من املفسرين

: أخربنا أبو حممد بن حيان قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال) ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب: (قوله تعاىل* 
جلس : أىب صاحل قالحدثنا علي بن مسهر عن إمساعيل بن أىب خالد، عن : حدثنا سهل قال: حدثنا أبو حيىي قال

  .حنن خري منكم، فنزلت هذه اآلية: أهل الكتاب أهل التوراة وأهل االجنيل وأهل االديان كل صنف يقول لصاحبه
حنن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم، : احتج املسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: وقال مسروق وقتادة

حنن أهدى منكم وأوىل باهللا، نبينا خامت االنبياء وكتابنا : قال املسلمونوكتابنا قبل كتابكم، وحنن أوىل باهللا منكم، و
يقضى على الكتب الىت قبله، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، مث أفلج اهللا حجة املسلمني على من ناوأهم من أهل االديان 

ن أحسن دينا ممن أسلم وم -وبقوله تعاىل  -ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  -بقوله تعاىل 
  .اآليتني -وجهه هللا 

اختلفوا يف سبب اختاذ اهللا إبراهيم خليال، فأخربنا ) واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا إبراهيم خليال: (قوله تعاىل* 
  أخربنا: أبو سعيد النضروى قال

حدثنا موسى بن إبراهيم املروزي  :أخربنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال: أبو احلسن حممد بن احلسن السراج قال
يا جربيل مل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: حدثنا ابن ربيعة، عن أيب قبيل، عن عبد اهللا، عن عمر قال: قال

  .الطعامه الطعام يا حممد: أختذ اهللا إبراهيم خليال ؟ ؟ قال

: وت يف صورة شاب ال يعرفه، قال له إبراهيمدخل إبراهيم فجاءه ملك امل: وقال عبد اهللا بن عبد الرمحن بن البزى
إن ربك اختذ من عباده : بإذن رب املنزل، فعرفه إبراهيم عليه السالم، فقال له ملك املوت: بإذن من دخلت ؟ فقال

  .فإنه أنت: أكون خادما له حىت أموت، قال: وما تصنع به ؟ قال: ومن ذلك ؟ قال: خليال، قال إبراهيم
أصاب الناس سنة جهدوا فيها، فحشروا إىل باب إبراهيم عليه الصالة : ن صاحل عن ابن عباسوقال الكليب عن اب

والسالم يطلبون الطعام وكانت املرية له كل سنة من صديق له مبصر، فبعث غلمانه باالبل إىل مصر يسأله املرية، 



نا ما دخل على الناس من الشدة، لو كان إبراهيم إمنا يريده لنفسه احتملنا ذلك له، وقد دخل علي: فقال خليله
لو احتملنا من هذه البطحاء لريى الناس أنا قد جئنا باملرية، إنا نستحىي : فرجع رسل إبراهيم، فمروا ببطحاء، فقالوا

أن منر هبم وإبلنا فارغة، فمالوا تلك الغرائر رمال، مث إهنم أتوا إبراهيم عليه السالم وسارة نائمة فأعلموه ذلك، 
اهيم عليه السالم مبكان الناس، فغلبته عيناه فنام، واستيقظت سارة، فقامت إىل تلك الغرائر ففتقتها، فإذا فاهتم إبر

هو أجود حوار يكون فأمرت اخلبازين فخبزوا وأطعموا الناس واستيقظ إبراهيم عليه السالم فوجد ريح الطعام، 
بل من عند خليلي اهللا ال من عند : ري، فقالمن عند خليلك املص: يا سارة من أين هذا الطعام ؟ قالت: فقال

  .خليلي املصري، فيومئذ اختذ اهللا إبراهيم خليال
حدثنا إبراهيم بن : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يزيد احلورى قال: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املزكى قال

أيب املهلب الكنائى، عن عبد اهللا بن زحر، عن  حدثنا أبو بكر بن عياش، عن: حدثنا أمحد بن يونس قال: شريك قال
إن اهللا اختذين خليال كما اختذ (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : علي ابن يزيد، عن القاسم بن أيب أمامة قال

  ).إبراهيم خليال، وإنه مل يكن نيب إال له خليل أال وإن خليلي أبو بكر

أخربنا : أخربنا أبو حممد احلسني بن محاد قال: أخربنا جدى قال: نقيب قالوأخربين الساهر أبو إمساعيل بن احلسني ال
حدثين زيد بن واقد، : حدثنا سلمة قال: أخربنا سعيد بن أيب مرمي قال: أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي قال
إبراهيم خليال وموسى جنيا  اختذ اهللا: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن القاسم ابن جنيد، عن أيب هريرة قال

  .اآلية) ويستفتونك يف النساء: (قوله تعاىل) * وعزيت الوثرن حبييب على خليلي وجنىي: واختذين حبيبا، مث قال
أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم : حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قال

مث إن : أخربين عروة بن الزبري، عن عائشة قالت: خربين يونس، عن ابن شهاب قالأ: حدثنا ابن وهب قال: قال
ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم  -الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  .اآلية -فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب 
قالت عائشة  -وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى  -ية االوىل اليت قال فيها والذي يتلى عليهم يف الكتاب اآل: قالت

رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكون يف  -وترغبون أن تنكحوهن  -وقال اهللا تعاىل يف اآلية االخرى : رضى اهللا عنها
  قي النساءحجره حني تكون قليلة املال واجلمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من با

  .إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
  .رواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب

  .اآلية) وإن امرأة خافت: (قوله تعاىل* 
حدثنا : حدثنا أبو عمر قال: أخربنا عبد اهللا بن محاد بن جعفر قال: أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد ابن احلارث قال

وإن امرأة خافت  -شام، عن عروة، عن عائشة يف قول اهللا تعاىل حدثنا عبد الرمحن بن سلمان، عن ه: سهل قال
  .إىل آخر اآلية -من بعلها نشوزا 

نزلت يف املرأة تكون عند الرجل فال يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون هلا صحبة ويكون هلا ولد فيكره 
  .هذه اآلية ال تطلقين وأمسكين وأنت يف حل من شأين، فأنزلت: فراقها، وتقول له

  ورواه مسلم عن أيب كريب وأيب أسامة، كالمها عن هشام: رواه البخاري عن حممد بن مقاتل، عن ابن املبارك



أخربنا ابن عيينة، : أخربنا الشافعي قال: أخربنا الربيع قال: حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا أبو بكر احلريى قال
بن مسلمة كانت عند رافع بن صبيح، فكره منها أمرا، إما كربا وإما عن الزهري، عن ابن املسيب، أن بنت حممد 

وإن امرأة خافت من  -ال تطلقين وأمسكين واقسم يل ما بدا لك، فأنزل اهللا تعاىل : غريه، فأراد طالقها، فقالت
  .-بعلها نشوزا أو إعراضا 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط: (قوله تعاىل* 
نزلت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم اختصم إليه غين وفقري، وكان ضلعه مع الفقري : أسباط عن السدى قالروى 

يا أيها الذين آمنوا كونوا  -رأى أن الفقري ال يظلم الغين فأىب اهللا تعاىل إال أن يقوم بالقسط يف الغين والفقري، فقال 
  .-فاهللا أوىل هبما إن يكن غنيا أو فقريا  -حىت بلغ  -قوامني بالقسط 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله: (قوله تعاىل* 
  نزلت يف عبد اهللا بن سالم وأسد وأسيد ابين كعب وثعلبة بن قيس ومجاعة من مؤمين: قال الكليب

كتب يا رسول اهللا إنا نؤمن بك وبكتابك ومبوسى والتوراة وعزير، ونكفر مبا سواه من ال: أهل الكتاب قالوا
  .والرسل، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول: (قوله
  .قال جماهد

  .إن ضيفا تضيف قوما فأساءوا قراه فاشتكاهم، فنزلت هذه اآلية رخصة يف أن يشكوا
إن : نيب صلى اهللا عليه وسلمنزلت يف اليهود قالوا لل: اآلية) يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا: (قوله تعاىل

  .كنت نبيا فأتنا الكتاب مجلة من السماء كما أتى به موسى، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك: (قوله تعاىل* 

هنم ال سألنا عنك اليهود فزعموا أ: إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال الكليب
  .-لكن اهللا يشهد  -يعرفونك، فأتنا مبن يشهد لك أن اهللا بعثك إلينا رسوال، فنزلت هذه اآلية 

  .اآلية) ال تغلوا يف دينكم: (قوله تعاىل* 
ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا  -نزلت يف طوائف من النصارى حني قالوا عيسى ابن اهللا، فأنزل اهللا تعاىل 

  .يةاآل -إال احلق 
  .اآلية) لن يستنكف املسيح: (قوله تعاىل* 

وأي شئ أقول : عيسى، قال: ومن صاحبكم ؟ قالوا: يا حممد تعيب صاحبنا ؟ قال: إن وفد جنران قالوا: قال الكليب
لن  -بلى، فنزلت : إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد اهللا، قالوا: فيه ؟ قالوا أتقول إنه عبد اهللا ورسوله، فقال هلم

  .اآلية -يستنكف املسيح أن يكون عبد اهللا 
  .اآلية) يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة(قوله * 

حدثنا : حدثنا احلسني بن حممد ابن مصعب قال: حدثنا زاهر بن أمحد قال: أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب حامد قال
  حدثنا ابن أيب عدي، عن هشام: حيىي بن حكيم قال
اشتكيت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي سبع : (ابن الزبري، عن جابر قال ابن عبد اهللا، عن

: اجلس، فقلت الشطر، قال: يا رسول اهللا أوصى الخوايت بالثلثني، قال: أخوات، فنفخ يف وجهي فأفقت، فقلت
  .اجلس، مث خرج فتركين



ذا، إن اهللا قد أنزل، فبني الذي الخواتك الثلثني، يا جابر إين ال أراك متوت يف وجعك ه: مث دخل علي وقال: قال
  .-يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة  -نزلت هذه اآلية يف : وكان جابر يقول

  .اآلية) ال حتلوا شعائر اهللا: (قوله تعاىل* 
ن اليمامة إىل نزلت يف اخلطيم وامسه شريح بن ضبيع الكندي، أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم م: قال ابن عباس

إىل : إالم تدعو الناس ؟ قال: املدينة، فخلف خيله خارج املدينة ودخل وحده على النيب عليه الصالة والسالم، فقال
حسن إال أن يل أمراء ال نقطع أمرا دوهنم، ولعلي أسلم : شهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، فقال

يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان، مث : لى اهللا عليه وآله وسلم قال الصحابهوآتى هبم، وقد كان النيب ص
  لقد دخل بوجه كافر: خرج من عنده، فلما خرج قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم

وخرج بعقىب غادر، وما الرجل مسلم، فمر بسرح املدينة فاستاقه، فطلبوه فعجزوا عنه، فلما خرج رسول اهللا صلى 
هذا اخلطيم وأصحابه، وكان قد قلد هديا من : يه وآله عام القضية مسع تلبية حجاج اليمامة، فقال الصحابهاهللا عل

 -يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا  -مسرح املدينة وأهدى إىل الكعبة، فلما توجهوا يف طلبه أنزل اهللا تعاىل 
  .يريد ما أشعر هللا ؟ وإن كانوا على غري دين االسالم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأصحابه باحلديبية حني صدهم املشركون عن البيت، وقد : وقال زيد بن أسلم
تصد : اشتد ذلك عليهم، فمر هبم ناس من املشركني يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  هؤالء كما صدنا
 -عائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام ال حتلوا ش -أصحاهبم، فأنزل اهللا تعاىل 

  .أي وال تعتدوا على هؤالء العمار إن صدكم أصحاهبم
  .اآلية) اليوم أكملت لكم دينكم: (قوله تعاىل* 

ليه وسلم نزلت هذه اآلية يوم اجلمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع سنة عشر والنيب صلى اهللا ع
  .بعرفات على ناقته العضباء

: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي قال: أخربنا عبد الرمحن بن محدان العدل قال
جاء : أخربين أبو عميس، عن قيس بن حامت، عن طارق بن شهاب قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثين أيب قال

يا أمري املؤمني إنكم تقرءون آية يف كتابكم لو علينا معشر : عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه فقالرجل من اليهود إىل 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت  -أي آية هي ؟ قال : اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا، فقال

اهللا عليه وآله، والساعة اليت نزلت فيها واهللا إين العلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول اهللا صلى : فقال عمر -
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عشية يوم عرفة يف يوم عرفة يف يوم

  .مجعة
  .رواه البخاري عن احلسن بن صباح

  .ورواه مسلم عن عبد بن محيد، كالمها عن جعفر بن عون
: أخربنا احلسن بن حممد بن مصعب قال: قالأخربنا ناقد بن أمحد : أخربنا احلاكم أبو عبد الرمحن الشاذياخي قال

قرأ ابن عباس هذه اآلية : حدثنا محاد عن عباد بن أيب عمار قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا حيىي بن حكيم قال
لو : فقال اليهودي -اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا  -ومعه اليهودي 



  يف يوم الختذناه عيدا، فقال ابن عباس فإهنا نزلت يفنزلت هذه علينا 
  .عيدين اتفقا يف يوم واحد يوم مجعة وافق ذلك يوم عرفة

  .اآلية) يسألونك ماذا أحل هلم: (قوله* 
حدثين : حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال

ائدة، عن موسى بن عبيدة، عن أبان بن صاحل، عن القعقاع ابن احلكيم عن سلمى أم رافع، عن أيب رافع ابن أيب ز
يا رسول اهللا ما أحل لنا من هذه االمة اليت : أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب، فقال الناس: (قال

ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من يسألونك  -أمرت بقتلها ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وهي 
رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه، عن أيب بكرة ابن بالويه، عن حممد بن سادان، عن يعلى ) -اجلوارح مكلبني 

جاء جربيل عليه السالم إىل (قال أبو رافع : بن منصور، عن ابن أيب زائدة، وذكر املفسرون شرح هذه القصة قالوا
قد أذنا : صلى اهللا عليه وسلم واستأذن عليه، فأذن له فلم يدخل، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب

أجل يا رسول اهللا، ولكنا ال ندخل بيتا فيه صورة وال كلب، فنظروا فإذا يف بعض بيوهتم : لك يا رسول اهللا، فقال
 قتلته حىت بلغت العوايل، فإذا امرأة عندها كلب حيرسها فأمرين أن ال أدع كلبا باملدينة إال: جرو، قال أبو رافع

  فرمحتها، فتركته فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فأمرين بقتله،

يا رسول اهللا ماذا حيل لنا من هذه : فرجعت إىل الكلب فقتلته، فلما أمر رسول اهللا بقتل الكالب جاء ناس فقالوا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فلما نزلت أذن رسول اهللا  االمة اليت تقتلها ؟ فسكت رسول

صلى اهللا عليه وسلم يف اقتناء الكالب اليت ينتفع هبا، وهنى عن إمساك ما ال نفع فيه منها، وأمر بقتل الكلب الگلب 
نزلت هذه اآلية يف : بن جبري وقال سعيد) والعقور، وما يضر ويؤذي، ودفع القتل عما سوامها وما ال ضرر فيه

  عدي بن حامت وزيد بن املهلهل الطائيني
وهو زيد اخليل الذي مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري، فقاال يا رسول اهللا إنا قوم نصيد بالكالب 

منه ما يقتل فال والبزاة فإن كالب آل درع وآل حورية تأخذ البقر واحلمر والظباء والضب، فمنه ما يدرك ذكاته و
 -يسألونك ماذا أحل هلم ؟ قل أحل لكم الطيبات  -يدرك ذكاته وقد حرم اهللا امليتة فماذا حيل لنا منها ؟ فنزلت 

يعين وصيد ما علمتم من اجلوارح، وهي الكواسب من الكالب وسباع  -وما علمتم من اجلوارح  -يعين الذبائح 
  .الطري

  .اآلية) وا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهميا أيها الذين آمن: (قوله تعاىل* 
أخربنا أبو لبابة حممد بن املهدى : أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن جعفر املؤذن قال

، عن عمر ابن عبيد، حدثنا حممد بن إسحاق: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا عمار بن احلسن قال: امليهىن قال
عن احلسن البصري، عن جابر بن عبد اهللا االنصاري أن رجال من حمارب يقال له غورث بن احلارث قال لقومه من 

فأقبل إىل رسول اهللا صلى : أفتك به، قال: نعم، وكيف تقتله ؟ قال: أال أقتل لكم حممدا ؟ قالوا: غطفان وحمارب
نعم، فأخذه فاستله، مث : يا حممد أنظر إىل سيفك هذا ؟ قال: ره، فقالاهللا عليه وسلم وهو جالس وسيفه يف حج

أال ختافين ويف يدي السيف ؟ : ال، قال: يا حممد ما ختافين ؟ قال: جعل يهزه ويهم به، فكبته اهللا عز وجل، مث قال
  مينعين اهللا منك، مث أغمد السيف: قال



اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم  -تعاىل  ورده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا
: أخربنا أمحد ابن حممد بن احلسن قال: أخربنا عبد اهللا بن حامد قال: أخربنا أمحد بن إبراهيم الثعليب قال -أيديهم 

ول اهللا صلى حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن جابر، أن رس: حدثنا حممد بن حيىي قال
  اهللا عليه وسلم نزل منزال

وتفرق الناس يف العضاه يستظلون حتتها، فعلق النيب صلى اهللا عليه وسلم سالحه على شجرة، فجاء أعرايب إىل 
من مينعك مين ؟ قال اهللا، قال ذلك االعرايب مرتني أو : سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أقبل عليه فقال

اهللا عليه وسلم يقول اهللا، فشام االعرايب السيف، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ثالثا والنيب صلى 
  .فأخربهم خرب االعرايب وهو جالس إىل جنبه مل يعاقبه

قتل رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلني من بين سلم وبني : وقال جماهد والكليب وعكرمة
ني قومهما موادعة، فجاء قومهما يطلبون الدية فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه النيب صلى اهللا عليه وسلم وب

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرمحن بن عوف رضوان اهللا عليهم أمجعني، فدخلوا على كعب بن 
تأتينا وتسألنا حاجة يا أبا القاسم قد آن لك أن : يف عقلهما، فقالوا) يستعينهم(االشرف وبين النضري يستينهم ؟ 

إنكم مل جتدوا حممدا : اجلس حىت نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس هو وأصحابه، فجاء بعضهم ببعض وقالوا
أقرب منه اآلن، فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة، فريحينا منه ؟ فقال عمر بن جحاش بن كعب أنا، 

 تعاىل يده، وجاء جربيل عليه السالم وأخربه بذلك، فخرج رسول فجاء إىل رحا عظيمة ليطرحها عليه، فأمسك اهللا
  .اهللا صلى اهللا عليه وآله، وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

حدثنا أبو : أخربنا أبو نصر أمحد بن عبيد اهللا املخلدى قال) إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله: (قوله تعاىل* 
  )أسباب النزول - ٩(دثنا ح: أخربنا مسلم قال: عمرو بن جنيد قال
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أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول اهللا (حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عن أنس : عبد الرمحن بن محاد قال
يا رسول اهللا إنا كنا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف فاستومخنا املدينة، فأمر هلم رسول : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

  صلى اهللا عليه وسلم اهللا
بذود أن خيرجوا فيها فليشربوا من ألباهنا وأبواهلا فقتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستاقوا الذود، 

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثارهم، فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومثل أعينهم فتركوا يف احلرة 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون  -دة ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت فيهم قال قتا) حىت ماتوا على حاهلم

  .إىل آخر اآلية -يف االرض فسادا 
  .رواه مسلم، عن عبيد االعلى، عن سعيد إىل قول قتادة

قد مضت نزلت يف طعمة بن أبريق سارق الدرع و: قال الكلىب) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (قوله تعاىل* 
  .قصته

  .اآليات) يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر: (قوله تعاىل* 
حدثنا حممد بن : أخربنا أبو حممد حاجب ابن أمحد الطوسي قال: حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريى إمالء قال

مر على : ن الرباء بن عازب قالحدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن عبد اهللا بن مرة، ع: محاد االبيوردى قال
أهكذا جتدون حد الزاىن يف كتابكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يهودي حممما جملودا، فدعاهم فقال

أنشدك اهللا الذي أنزل التوراة على موسى عليه السالم، هكذا : فدعا رجال من غلماهنم فقال: نعم، قال: قالوا
ال، ولوال أنك نشدتين مل أخربك، جند حد الزاين يف كتابنا الرجم، ولكنه كثر يف : الجتدون حد الزىن يف كتابكم ؟ ق

تعالوا جنتمع على شئ نقيمه : أشرافنا، فكنا إذ أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه احلد، فقلنا
اللهم :  صلى اهللا عليه وسلمعلى الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم واجللد مكان الرجم، فقال رسول اهللا

  إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل اهللا

يقولون ائتوا  -إن أوتيتم هذا فخذوه  -إىل قوله  -يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر  -تعاىل 
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا  -قوله تعاىل  -ا حممدا فإن أفتاكم بالتحميم واجللد فخذوا به، وإن أفتاكم بالرجم فاحذرو

  -فأولئك هم الكافرون 
ومن مل حيكم  -قال يف اليهود إىل قوله  -ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون  -قال يف اليهود، إىل قوله 

  .عن أيب معاويةقال يف الكفار كلها رواه مسلم، عن حيىي بن حيىي،  -مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون 
حدثنا حممد بن عبد اهللا : أخربنا أبو اهليثم أمحد بن حممد بن غوث الكندي قال: وأخربنا أبو عبد اهللا بن إسحاق قال

حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن عبد اهللا بن مرة، : حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة قال: بن سليمان احلضرمي قال
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية، مث قال عن الرباء ابن عازب، عن النيب 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم  -ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون  -فأولئك هم الكافرون 
  .رواه مسلم، عن أيب بكر بن أيب شيبة -نزلت كلها يف الكفار : قال -الفاسقون 



أخربنا حممد بن : أخربنا أبو حممد احلسن ابن حممد الفارسي قال) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور: (قوله تعاىل *
: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا أمحد بن حممد ابن احلسن قال: عبد اهللا بن محدون قال

زىن رجل من : وحنن عند سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قالحدثين رجل من مزينة : حدثنا معمر عن الزهري قال
اذهبوا بنا إىل هذا النيب فإنه نيب مبعوث للتخفيف، فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم : اليهود وامرأة، قال بعضهم لبعض
م وهو جالس يف صلى اهللا عليه وسل) النيب(فتيا نيب من أنبيائك، فأتوا للنيب : قبلناها واحتججناها عند اهللا، وقلنا

يا أبا القاسم ما ترى يف رجل وامرأة زنيا، فلم يكلمهما حىت أتى بيت مدراسهم، فقام : املسجد مع أصحابه، فقالوا
  أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى ما جتدون يف التوراة: على الباب فقال

مل الزانيان على احلمار ويقابل أقفيتهما ويطاف أن حي: حيمم وجيبه وجيلد، والتجبيه: على من زىن إذا أحصن ؟ قالوا
  وسكت شاب منهم، فلما رآه النيب صلى اهللا: هبما، قال

اللهم إذ أنشدتنا فإنا جند يف التوراة الرجم، فقال النيب صلى اهللا : عليه وآله وسلم سكت أحل به يف النشدة، فقال
ىن رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ز: فما أول ما أرخصتم أمر اهللا عز وجل ؟ قال: عليه وسلم

ال يرجم صاحبنا حىت جيئ بصاحبكم فريمجه، : مث زىن رجل من سراة الناس فأراد رمجه فأحال قومه دونه، فقالوا
  .فإين أحكم مبا يف التوراة، فأمر هبما فرمجا: فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 -إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا  -ال الزهري فبلغنا أن هذه اآلية نزلت فيهم ق
  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أمر برمجهما، : أخربين الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قال: قال معمر
  .يته جينأ بيده عنها ليقيها احلجارةفلما رمجا رأ

إن مجاعة من اليهود منهم كعب بن أسيد : قال ابن عباس: اآلية) وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا: (قوله عز وجل* 
اذهبوا بنا إىل حممد عليه الصالة والسالم لعلنا نفتنه عن : وعبد اهللا بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض

يا حممد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم، وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن خيالفونا وإن بيننا : وادينه، فأتوه فقال
وبني قوم خصومة وحناكمهم إليك، فتقضى لنا عليهم وحنن نؤمن بك ونصدقك، فأىب ذلك رسول اهللا صلى اهللا 

  .-ا أنزل اهللا إليك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض م -عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل فيهم 
جاء عبادة بن الصامت : قال عطية العوىف) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء: (قوله تعاىل* 

يا رسول اهللا إن يل موايل من اليهود كثري عددهم حاضر نصرهم، وإين أبوء إىل اهللا ورسوله من والية اليهود، : فقال
  أين رجل أخاف الدوائر وال أبرأ من والية اليهود،: قال عبد اهللا بن أيبوآوى إىل اهللا ورسوله، ف

  يا أبا احلباب ما جتلب به من والية اليهود على: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود (قد قبلت، فأنزل اهللا تعاىل فيهما : عبادة بن الصامت فهو لك دونه، فقال

يسارعون (يعين عبد اهللا بن أيب ) فترى الذين يف قلوهبم مرض: (إىل قوله تعاىل) نصارى أولياء بعضهم أولياء بعضوال
  .اآلية) يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة(ويف واليتهم ) فيهم

 النيب صلى اهللا جاء عبد اهللا بن سالم إىل: قال جابر بن عبد اهللا) إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا: (قوله تعاىل* 
يا رسول اهللا إن قوما من قريظة والنضري قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن ال جيالسونا، وال : عليه وسلم فقال

نستطيع جمالسة أصحابك لبعد املنازل، وشكى ما يلقى من اليهود، فنزلت هذه اآلية، فقرأها عليه رسول اهللا صلى 



أن آخر اآلية يف علي بن  -رسوله وباملؤمنني أولياء، وحنو هذا قال الكليب وزاد رضينا باهللا وب: اهللا عليه وسلم فقال
  .أيب طالب رضوان اهللا عليه، النه أعطى خامته سائال وهو راكع يف الصالة

: حدثنا احلسني ابن حممد بن أيب هريرة قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: أخربنا أبو بكر التميمي قال
حدثنا حممد االسود، عن حممد بن مروان، عن حممد السائب، عن أيب صاحل، : د اهللا بن عبد الوهاب قالحدثنا عب

يا رسول اهللا إن منازلنا بعيدة : أقبل عبد اهللا ابن سالم ومعه نفر من قومه قد آمنوا، فقالوا: عن ابن عباس قال
وله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن ال وليس لنا جملس وال متحدث، وإن قومنا ملا رأونا آمنا باهللا ورس

إمنا وليكم اهللا ورسوله (جيالسونا وال يناكحونا وال يكلمونا، فشق ذلك علينا، فقال هلم النيب عليه الصالة والسالم 
  ).والذين آمنوا

هل أعطاك أحد : اآلية مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املسجد والناس بني قائم وراكع، فنظر سائال فقال
ذلك القائم، وأومأ بيده إىل علي بن أيب طالب رضى اهللا : من أعطاكه ؟ قال: نعم خامت من ذهب، قال: شيئا ؟ قال
  على أي حال أعطاك ؟: عنه، فقال

ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب  -قال أعطاين وهو راكع، فكرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قرأ 
: قال ابن عباس) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا: (قوله تعاىل*  -هم الغالبون اهللا 

كان رفاعة بن زيد وسويد بن احلارث قد أظهرا االسالم مث نافقا وكان رجال من املسلمني يوادوهنا، فأنزل اهللا تعاىل 
  .هذه اآلية

كان منادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال الكليب) صالة اختذوها هزوا ولعباوإذا ناديتم إىل ال: (قوله تعاىل* 
قوموا صلوا اركعوا، على طريق االستهزاء والضحك : إذا نادى إىل الصالة، فقام املسلمون إليها، قالت اليهود

  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
حرق : أشهد أن حممدا رسول اهللا قال: املؤذن يقولنزلت يف رجل من نصارى املدينة كان إذا مسع : قال السدى

الكاذب فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام، فطارت منها شرارة يف البيت فاحترق هو وأهله، وقال 
يا حممد : إن الكفار ملا مسعوا االذان حضروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون على ذلك، وقالوا: آخرون
بدعت شيئا مل نسمع به فيما مضى من االمم، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا االذان لقد أ

االنبياء من قبله، ولو كان يف هذا خري كان أوىل الناس به االنبياء والرسل من قبلك، فمن أين لك صياح كصياح 
ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا  -: ذه اآلية وأنزلالبعري، فما أقبح من صوت وال أمسج من كفر، فأنزل اهللا تعاىل ه

  .اآلية -وعمل صاحلا 
  .اآلية) قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا: (قوله تعاىل* 

أو : أتى نفر من اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال: قال ابن عباس
فلما ذكر عيسى جحدوا  -وحنن له مسلمون  -ا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل إىل قوله من باهللا وما أنزل إلين

  واهللا ما نعلم أهل: نبوته وقالوا

قل هل أنبئكم بشر من ذلك  -دين أقل حظا يف الدنيا واآلخرة منكم، وال دينا شرا من دينكم، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية -مثوبة 

ملا بعثين : قال احلسن إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ول بلغ ما أنزل إليك من ربكيا أيها الرس: (قوله تعاىل* 



اهللا تعاىل برساليت ضقت هبا ذرعا وعرفت أن من الناس من يكذبين، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهيب 
  .قريشا واليهود والنصارى، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا حممد بن محدون بن خالد : أخربنا احلسن بن أمحد املخلدي قال: علي الصفار قال أخربنا أبو سعيد حممد بن
حدثنا علي بن عابس، عن االعمش : حدثنا احلسن ابن محاد سجادة قال: حدثنا حممد بن إبراهيم اخللويت قال: قال

بلغ ما أنزل إليك من ربك  يا أيها الرسول -نزلت هذه اآلية : وأيب حجاب، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري قال
  .يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه -
سهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات : قالت عائشة رضى اهللا عنها) واهللا يعصمك من الناس: (قوله تعاىل* 

 ذلك مسعت صوت بينما حنن يف: يا رسول اهللا ما شأنك ؟ قال أال رجل صاحل حيرسنا الليلة، فقالت: ليلة فقلت
سعد وحذيفة، جئنا حنرسك فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطيطه، : السالح، فقال من هذا ؟ قال

انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمين : ونزلت هذه اآلية، فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبة أدم وقال
  .اهللا

حدثنا حممد ابن احلسن بن اخلليل بن حممد بن : حدثنا إمساعيل بن جنيد قال: الأخربنا إمساعيل بن إبراهيم الواعظ ق
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا النضر، عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنا اجلماين قال: العالء قال

  يا أيها الرسول -حيرس وكان يرسل معه أبو طالب رجاال من بين هاشم حيرسونه حىت نزلت عليه هذه اآلية 
يا عم : فأراد عمه أن يرسل معه من حيرسه، فقال: قال -واهللا يعصمك من الناس  -إىل قوله  -بلغ ما أنزل إليك 

  .إن اهللا قد عصمين من اجلن واالنس

نزلت يف  -والذين كفروا وكذبوا  -اآليات إىل قوله ) لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود: (قوله تعاىل* 
  .لنجاشي وأصحابها

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة خياف على أصحابه من املشركني، فبعث جعفر بن : قال ابن عباس
أيب طالب وابن مسعود يف رهط من أصحابه إىل النجاشي وقال إنه ملك صاحل ال يظلم وال يظلم عنده أحد، 

تعرفون شيئا مما أنزل عليكم ؟ : ردوا عليه أكرمهم وقال هلمفاخرجوا إليه حىت جيعل اهللا للمسلمني فرجا، فلما و
نعم، قال اقرءوا فقرءوا وحوله القسيسون والرهبان، فكلما قرءوا آية احندرت دموعهم مما عرفوا من احلق، : قالوا

ى أعينهم ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأهنم ال يستكربون، وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول تر -قال اهللا تعاىل 
  .اآلية -تفيض من الدمع 

حدثنا أمحد بن حممد بن : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن محدون بن الفضل قال: أخربنا احلسن بن حممد الفارسى قال
حدثين يونس بن : حدثين الليث قال: حدثنا أبو صاحل كاتب الليث قال: حدثنا حممد بن حيىي قال: احلسن قال

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن : وعن عروة بن الزبري وغريمها قالشهاب، عن سعيد بن املسيب، 
أمية الضمريي بكتاب معه إىل النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث دعا 

يقرأ عليهم القرآن جعفر بن أيب طالب واملهاجرين معه، فأرسل إىل الرهبان والقسيسني فجمعهم، مث أمر جعفر أن 
ولتجدن أقرهبم  -فقرأ سورة مرمي عليها السالم، فآمنوا بالقرآن وأفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل فيهم 

  .-واكتبنا مع الشاهدين  -قوله  -مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
  ونقدم جعفر بن أيب طالب من احلبشة هو وأصحابه ومعهم سبع: وقال آخرون

رجال بعثهم النجاشي وفدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم ثياب الصوف، اثنان وستون من احلبشة، 



وإدريس وأشرف ومتام وقثم وذر وأمين، فقرأ عليهم رسول  ٧ومثانية من أهل الشام، وهم حبريا الراهب، وأبرهليه 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة يس

ما أشبه هذا مبا كان ينزل على عيسى، فأنزل اهللا تعاىل فيهم : مسعوا القرآن وآمنوا وقالواإىل آخرها، فبكوا حني 
  .هذه اآليات

حدثنا علي : حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا زاهد بن أمحد قال: أخربنا أمحد بن حممد العدل قال
: قال -ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا  -قوله تعاىل حدثنا شريك بن سامل، عن سعيد ابن جبري يف : بن اجلعد قال

بعث النجاشي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيار أصحابه ثالثني رجال، فقرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم سورة يس فبكوا، فنزلت هذه اآلية

: أخربنا أبو عثمان بن أيب عمرو املؤذن قال) لكميا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا : (قوله تعاىل* 
أخربنا أبو عاصم : أخربنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا احلسن بن سفيان قال: حدثنا حممد بن أمحد بن محدان قال

إين إذا : أخربين عكرمة، عن ابن عباس، أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال: عن عثمان ابن سعد قال
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما  -اللحم انتشرت إىل النساء، وإين حرمت علي اللحم، فنزلت  أكلت هذا

  .اآلية -وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا  -ونزلت  -أحل اهللا لكم 
 جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فذكر الناس ووصف القيامة ومل يزدهم على التخويف،: قال املفسرون

فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة يف بيت عثمان بن مظعون اجلمحى وهم أبو بكر الصديق وعلي بن 
  أيب طالب وعبد اهللا ابن مسعود وعبد اهللا بن عمر وأبو ذر الغفاري وسامل موىل أيب حذيفة واملقداد بن االسود

، ويقوموا الليل، وال يناموا على الفرش، وال وسلمان الفارسي ومعقل بن مضر، واتفقوا على أن يصوموا النهار
أمل : يأكلوا اللحم وال الودك ويترهبوا، وجيبوا املذاكري، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجمعهم فقال

إين مل أومر بذلك إن : بلى يا رسول اهللا وما أردنا إال اخلري، فقال: أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا ؟ فقالوا
  فسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإين أقوم وأنام وأصومالن

ما بال أقوام : وأفطر وآكل اللحم والدسم، ومن رغب عن سنيت فليس مين، مث خرج إىل الناس وخطبهم فقال
ا، فإنه حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إين لست آمركم أن تكونوا قسيسني وال رهبان

ليس يف ديين ترك اللحم والنساء وال اختاذ الصوامع، وإن سياحة أميت الصوم ورهبانيتها اجلهاد، واعبدوا اهللا وال 
تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، فإمنا هلك من كان قبلكم 

فأولئك بقاياهم يف الديارات والصوامع، فأنزل اهللا تعاىل هذه  بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم،
يا رسول اهللا كيف نصنع بأمياننا اليت حلفنا عليها، وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا، فأنزل اهللا تعاىل : اآلية، فقالوا

  .اآلية -ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم  -
  .اآلية) ا اخلمريا أيها الذين آمنوا إمن: (قوله تعاىل* 

حدثنا أمحد ابن علي : حدثنا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى قال: أخربنا أبو سعيد ابن أيب بكر املطوعى قال
: حدثنا مساك بن حرب قال: حدثنا الزبري قال: حدثنا حسن أبو موسى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: املوصلي قال

تعال نطعمك ونسقيك : أتيت على نفر من املهاجرين فقالوا: لحدثين مصعب بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قا
البستان، وإذا رأس جزور مشويا عندهم ودن من مخر، : مخرا، وذلك قبل أن حيرم اخلمر، فأتيتهم يف حش، واحلش



  املهاجرون خري: فأكلت وشربت معهم، وذكرت االنصار واملهاجرين، فقلت
نفي بذلك، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فأنزل اهللا من االنصار، فأخذ رجل حلى الرأس، فجذع أ

  .اآلية -إمنا اخلمر وامليسر  -يف شأن اخلمر 
  .رواه مسلم عن أيب خيثمة

: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك قال: أخربنا عبد الرمحن بن محدان العدل قال
حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة، عن عمر بن اخلطاب : ثنا خالد بن الوليد قالحد: حدثين أىب قال

  -يسألونك عن اخلمر وامليسر  -اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا فنزلت اآلية اليت يف البقرة : قال

يا أيها الذين آمنوا ال  -النساء  اللهم بني لنا من اخلمر بيانا شافيا، فنزلت اآلية يف: فدعى عمر فقرئت عليه فقال
فكان منادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقام الصالة ينادي ال يقربن  -تقربوا الصالة وأنتم سكارى 

إمنا اخلمر  -اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا، فنزلت هذه اآلية : الصالة سكران، فدعى عمر فقرئت عليه، فقال
انتهينا، وكانت حتدث أشياء لرسول : قال عمر -فهل أنتم منتهون  -فقرئت عليه، فلما بلغ  فدعى عمر -وامليسر 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم السباب شرب اخلمر قبل حترميها، منها قصة علي ابن أيب طالب مع محزة رضى اهللا عنهما، 
أخربنا يوسف بن موسى : ن أيب خالد قالأخربنا أبو بكر ب: وهي ما أخرب حممد بن عبد الرمحن بن حممد ابن حيىي قال

أخربين علي بن : أخربنا يوسف، عن ابن شهاب قال: أخربنا عنبسة قال: أخربنا عمر بن صاحل قال: املروزى قال
كانت يل شارف من نصييب من املغنم يوم بدر، وكان : احلسني، أن حسني بن علي أخربه أن علي بن أيب طالب قال

ه وسلم أعطاين شارفا من اخلمس، وملا أردت أن أبتين بفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا علي
وسلم، واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي فنأيت بأذخر أردت أن أبيعه من الصواغني فأستعني به يف 

مناخان إىل جنب حجرة رجل من  وليمة عرسي، فبينما أنا أمجع لشاريف من االقتاب والغرائر واحلبال وشارفاى
  االنصار، فإذا أنا بشاريف قد

من فعل هذا : أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرمها وأخذ من أكبادمها، فلم أملك عيين حني رأيت ذلك املنظر، قلت
 أال يا محز للشرف: ؟ فقالوا فعله محزة وهو يف البيت يف شرب من االنصار عنده قينة وأصحابه، فقالت يف غنائها

* فضرجهن محزة بالدماء فأطعم من شرائحها كبابا * وهن معقالت بالفناء زج السكني يف اللبات منها * النواء 
  لكشف الضر عنا والبالء* ملهوجة على رهج الصالء فأنت أبا عمارة املرجى 

قت حىت أدخل فانطل: فوثب إىل السيف، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرمها وأخذ من أكبادمها قال علي عليه السالم
فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي لقيت، : على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال

يا رسول اهللا ما رأيت كاليوم عدا محزة على ناقيت وجب أسنمتهما وبقر خواصرها هو ذا يف : مالك ؟ فقلت: فقال
 عليه وسلم بردائه، مث انطلق ميشي فاتبعت أثره أنا وزيد بن فدعا رسول اهللا صلى اهللا: بيت معه شرب شرب، قال

حارثة حىت جاء البيت الذي هو فيه، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلوم 
ظر فنظر إىل محزة فيما فعل، فإذا محزة مثل حممرة عيناه، فنظر محزة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صعد الن

وهل أنتم إال عبيد أيب، فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مثل، فنكص على عقبيه القهقرى، : وجهه مث قال
  .فخرج وخرجنا، رواه البخاري عن أمحد ابن صاحل، وكانت هذه القصة من االسباب املوجبة لنزول حترمي اخلمر

  .اآلية) لصاحلات جناح فيما طعمواليس على الذين آمنوا وعملوا ا: (قوله تعاىل* 



أخربنا : أخربنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو عمرو حممد بن يعمر احلريى قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن املطوعى قال
  أبو الربيع سليمان بن داود العتكى، عن محاد، عن

الفضيخ والبسر والتمر، وإذا مناد كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر يف بيت أيب طلحة، وما شراهبم إال : أنس قال
فأرقتها، فقال : فأريقت يف سكك املدينة، فقال أبو طلحة اخرج فأرقها، قال: ينادي، إن اخلمر قد حرمت، قال

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  -فأنزل اهللا تعاىل : قتل فالن وقتل فالن وهي يف بطوهنم، قال: بعضهم
  .اآلية -جناح فيما طعموا 

  .رواه مسلم، عن أيب الربيع
  .ورواه البخاري

  .عن أيب نعمان، كالمها عن محاد
حدثنا أبو : حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو عمر بن مطر قال: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املزكى قال

النيب صلى اهللا عليه  مات من أصحاب: حدثنا أبو إسحاق عن الرباء بن عازب قال: حدثنا شعبة قال: الوليد قال
  .وسلم وهم يشربون اخلمر

ليس على الذين آمنوا وعملوا  -كيف الصحابنا ماتوا وهم يشربوهنا ؟ فنزلت هذه اآلية : فلما حرمت قال أنس
  .اآلية -الصاحلات جناح فيما طعموا 

  .اآلية) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: (قوله تعاىل* 
حدثنا إدريس بن علي الرازي : أخربنا حممد بن القاسم املؤدب قال: بو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا قالأخربنا احلاكم أ

قال النيب : حدثنا سفيان، عن حممد بن سراقة، عن حممد بن املنكدر عن جابر قال: حدثنا حيىي بن الضريس قال: قال
وشرب اخلمر والطعن يف االنساب، إال أن اخلمر  إن اهللا عز وجل حرم عليكم عبادة االوثان: صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا إين كنت رجال كانت هذه : لعن شارهبا وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل مثنها، فقام إليه أعرايب فقال
 جتاريت، فاقتنيت من بيع اخلمر ماال فهل ينفعين ذلك املال إن عملت فيه بطاعة اهللا ؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه

إن أنفقته يف حج أو جهاد أو صدقة مل يعدل عند اهللا جناح بعوضة، إن اهللا ال يقبل إال الطيب، فأنزل اهللا : وسلم
  قل ال يستوي اخلبيث والطيب -تعاىل تصديقا لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .-ولو أعجبك كثرة اخلبيث 
  .اآلية) د لكم تسؤكميا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تب: (قوله تعاىل* 

حدثنا حممد بن مكى قال حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا حممد بن إمساعيل : أخربنا عمر بن أيب عمر املزكى قال
حدثنا أبو جويرية عن ابن : حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: البخاري قال
أين ناقيت ؟ فأنزل : لى اهللا عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل اليت تضل ناقتهكان قوم يسألون النيب ص: عباس قال

حىت فرغ من اآليات  -يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  -اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية 
  .كلها

: حدثين أيب قال: بن أمحد بن حنبل قالحدثنا عبد اهللا ا: أخربنا أبو بكر القطيعي قال: أخربنا أبو سعد املنصوري قال
  حدثنا منصور بن أيب زيد أن االزدي



ملا نزلت هذه : قال حدثنا علي بن عبد االعلى، عن أبيه، عن أىب البحترى، عن علي بن أىب طالب رضى اهللا عنه قال
فسكت، مث !  كل عام أيف: يا رسول اهللا أيف كل عام فسكت، مث قالوا: قالوا -وهللا على الناس حج البيت  -اآلية 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم  -ال، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل اهللا تعاىل : قال يف الرابعة
  .- -تسؤكم 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم: (قوله تعاىل* 
كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل هجر وعليهم منذر بن : سقال الكليب عن أيب صاحل، عن ابن عبا

ساوى يدعوهم إىل االسالم، فإن أبو ا فليؤدوا اجلزية، فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود 
ه وسلم، أما والنصارى والصابئني واجملوس، فأقروا باجلزية وكرهوا االسالم، وكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا علي

  العرب فال تقبل منهم إال االسالم أو السيف، وأما أهل الكتاب
واجملوس فاقبل منهم اجلزية، فلما قرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلمت العرب، وأما أهل 

الناس كافة حىت عجبا من حممد يزعم أن اهللا بعثه ليقاتل : الكتاب واجملوس فأعطوا اجلزية، فقال منافقوا العرب
يسلموا وال يقبل اجلزية إال من أهل الكتاب، فال نراه إال قبل من مشركي أهل هجر مارد على مشركي العرب، 

  .يعين من ضل من أهل الكتاب -عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم  -فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم: (قوله تعاىل* 
حدثنا احلارث بن : أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: خربنا أبو سعد ابن أيب بكر الغازي قالأ

حدثنا حممد بن القاسم، عبد امللك بن سعيد بن جبري، عن أبيه، : حدثنا حيىي بن زكريا بن أىب زائدة قال: شريح قال
خيتلفان إىل مكة، فصحبهما رجل من قريش من بين سهم،  كان متيم الداري وعدي ابن زيد: عن ابن عباس قال

  فمات بأرض ليس هبا أحد من املسلمني، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما دفعاها إىل أهله وكتما جاما كان معه

 مل نره فأتى هبما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحلفهما باهللا ما كتما وال: من فضة كان خموصا بالذهب فقاال
ابتعناه من متيم الداري وعدي بن زيد، فقام : اطلعا وخلى سبيلهما، مث إن اجلام وجد عند قوم من أهل مكة، فقالوا

أولياء السهمي فأخذوا اجلام وحلف رجالن منهم باهللا إن هذا اجلام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادهتما وما 
  .إىل آخرها -نوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت يا أيها الذين آم -اعتدينا، فنزلت هاتان اآليتان 

  .اآلية) ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس: (قوله تعاىل* سورة االنعام بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال الكليب إن

من  يا حممد واهللا ال نؤمن لك حىت تأتينا بكتاب من عند اهللا ومعه أربعة من املالئكة يشهدون أنه: مشركي مكة قالوا
  .عند اهللا وأنك رسوله فنزلت هذه اآلية

  .اآلية) وله ما سكن يف الليل والنهار: (قوله تعاىل* 
يا حممد إنا قد علمنا أنه إمنا : إن كفار مكة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال الكليب عن ابن عباس

النا حىت تكون أغنانا رجال وترجع عما أنت عليه، حيملك على ما تدعو إليه احلاجة، فنحن جنعل لك نصيبا يف أمو
  .فنزلت هذه اآلية

  .اآلية) قل أي شئ أكرب شهادة: (قوله تعاىل* 
يا حممد ما نرى أحدا يصدقك مبا تقول من أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك اليهود : إن رؤساء مكة قالوا: قال الكليب

فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم، فأنزل اهللا تعاىل والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر وال صفة، 



  .هذه اآلية
  .اآلية) ومنهم من يستمع إليك: (قوله تعاىل* 

  إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن املغرية والنضر بن احلارث، وعتبة وشيبة: قال ابن عباس يف رواية أيب طاحل

يا أبا قتيلة ما يقول : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا للنضرابين ربيعة، وأمية وأبيا ابين خلف، استمعوا إىل رس
والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إال أين أرى حيرك شفتيه يتكلم بشئ وما يقول إال أساطري االولني : حممد ؟ قال

قريشا مثل ما كنت أحدثكم عن القرون املاضية، وكان النضر كثري احلديث عن القرون االول، وكان حيدث 
  .فيستملحون حديثه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم قال: أخربنا عبد الرمحن بن عبدان قال) وهم ينهون عنه وينأون عنه: (قوله تعاىل* 
بيب، حدثنا محزة بن ح: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا حممد بن منده االصفهاين قال: حدثنا علي بن محشاذ قال

نزلت : قال -وهم ينهون عنه وينأون عنه  -عن حبيب ابن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس يف قوله 
  يف أيب طالب كان ينهى املشركني أن يؤذوا رسول اهللا صلى اهللا

  .عليه وسلم ويتباعد عما جاء به، وهذا قول عمرو بن دينار والقاسم بن خميمر
صلى اهللا عليه وسلم كان عند أيب طالب يدعوه إىل االسالم، فاجتمعت قريش إىل أيب  وذلك أن النيب: قال مقاتل

حىت أوسد يف * واهللا ال وصلوا إليك جبمعهم : طالب يردون سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو طالب
من خري * حمالة أنه وابشر وقر بذاك منك عيونا وعرضت دينا ال * * التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

  .اآلية -وهم ينهون عنه  -لوجدتين مسحا بذاك مبينا فأنزل اهللا تعاىل * أديان الربية دينا لوال املالمة أو حذاري سبة 
نزلت يف كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع حممد صلى اهللا عليه : وقال حممد بن احلنفية والسدى والضحاك

  .ه، وهو قول ابن عباس يف رواية الوالىبوسلم ويتباعدون بأنفسهم عن
  .اآلية) إنه ليحزنك الذي يقولون: (قوله تعاىل* 

  التقى: قال السدى

يا أبا احلكم أخربين عن حممد أصادق هو أم : االخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فقال االخنس اليب جهل
إن حممدا لصادق وما كذب حممد قط، ولكن واهللا : كاذب ؟ فإنه ليس هنا من يسمع كالمك غريي، فقال أبو جهل

إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية واحلجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه 
  .اآلية

يا حممد إنا واهللا ما نكذبك، : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بأيب جهل وأصحابه فقالوا: وقال أبو ميسرة
 -فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون  -عندنا لصادق، ولكن نكذب ما جئت به، فنزلت وإنك 

نزلت يف احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كالب كان يكذب النيب صلى اهللا عليه : وقال مقاتل
  وال أحسبهما حممد من أهل الكذب : وسلم يف العالنية وإذا خال مع أهل بيته قال

  .إال صادقا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه: (قوله تعاىل* 

أخربنا احلسني بن حممد بن مصعب : أخربنا زاهر بن أمحد قال: أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن أمحد بن جعفر قال
حدثنا قيس بن الربيع، عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد : حدثنا أبو داود قال :حدثنا حيىي بن حكيم قال: قال



نزلت هذه اآلية فينا ستة يف ويف ابن مسعود وصهيب وعمار واملقداد وبالل، قالت قريش لرسول اهللا صلى : قال
اهللا عليه وسلم من ذلك  إنا ال نرضى أن نكون أتباعا هلؤالء فاطردهم، فدخل قلب رسول اهللا صلى: اهللا عليه وسلم

  .اآلية -وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه  -ما شاء اهللا أن يدخل، فأنزل اهللا تعاىل عليه 
  .رواه مسلم، عن زهري بن حرب، عن عبد الرمحن، عن سفيان، عن املقدام

: أخربنا أبو العباس حممد بن عبد الرمحن قال: لأخربنا أبو بكر بن زكريا الشيباين قا: أخربنا أبو عبد الرمحن قال
  )أسباب النزول - ١٠(حدثنا : حدثنا أبو صاحل احلسني بن الفرج قال

حدثنا السدى، عن أيب سعيد، عن أيب الكنود، عن خباب : حدثنا حكيم بن زيد قال: حممد بن مقاتل املروزي قال
هللا عليه وسلم بالغداة والعشي، فعلمنا القرآن واخلري، وكان فينا نزلت، كنا ضعفاء عند النيب صلى ا: بن االرت قال

إنا : خيوفنا باجلنة والنار وما ينفعنا واملوت والبعث، فجاء االقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقاال
تب بيننا ال نرضى حىت نك: نعم، قالوا: من أشراف قومنا وإنا نكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك، قال

إىل  -وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه  -كتابا، فأتى بأدمي ودواة، فنزلت هؤالء اآليات 
  .-فتنا بعضهم ببعض  -قوله تعاىل 

: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو حممد بن حيان قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
مر املال من قريش على رسول اهللا صلى اهللا : ثنا أسباط بن حممد بن أشعث، عن كركوس، عن ابن مسعود قالحد

يا حممد رضيت هبؤالء ؟ أتريد أن نكون تبعا : عليه وسلم وعنده خباب بن االرت وصهيب وبالل وعمار، قالوا
حدثنا عبد اهللا، عن جعفر عن الربيع : سناد قالوهبذا اال -وال تطرد الذين يدعون رهبم  -هلؤالء، فأنزل اهللا تعاىل 

قال كان رجال يسبقون إىل جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنهم بالل وصهيب وسلمان، فيجئ أشراف 
صهيب رومي وسلمان فارسي وبالل حبشي : قومه وسادهتم، وقد أخذوا هؤالء اجمللس فيجلسون إليه، فقالوا

إنا سادة قومك : س ناحية، وذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالواجيلسون عنده وحنن جنئ وجنل
  .وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئنا، فهم أن يفعل، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي واحلارث ابن نوفل يف أشراف بين عبد مناف من : وقال عكرمة
لو أن ابن أخيك حممدا يطرد عنه موالينا وعبيدنا وعسفاءنا كان أعظم يف صدورنا، : ر إىل أيب طالب فقالواأهل الكف

  وأطوع له عندنا وأدىن التباعنا إياه وتصديقنا له، فأتى أبو طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم

يريدون وإالم يصريون من قوهلم، لو فعلت ذلك حىت ننظر ما الذي : فحدثه بالذي كلموه، فقال عمر بن اخلطاب
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فلما نزلت أقبل عمر بن اخلطاب يعتذر من مقالته

  .اآلية) وإذا جاءنا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم: (قوله تعاىل* 
رآهم النيب صلى اهللا  نزلت يف الذين هنى اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن طردهم، فكان إذا: قال عكرمة

  احلمد هللا الذي جعل: عليه وسلم بدأهم بالسالم وقال
  .يف أميت من أمرين أن أبدأهم بالسالم

إنا أصبنا ذنوبا عظاما، فما إخاله رد عليهم بشئ، : أتى قوم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: وقال ماهان احلنفي
  .-ك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاء -فلما ذهبوا وتولوا نزلت هذه اآلية 

  .اآلية) قل إين على بينة من ريب: (قوله تعاىل* 



يا حممد ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء : نزلت يف النضر بن احلارث ورؤساء قريش كانوا يقولون: قال الكليب
  .منهم، فنزلت هذه اآلية

: قال ابن عباس يف رواية الواليب) اهللا على بشر من شئوما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل : (قوله تعاىل* 
 -واهللا ما أنزل اهللا من السماء كتابا فأنزل اهللا تعاىل : نعم قالوا: يا حممد أنزل اهللا عليك كتابا، قال: قالت اليهود

صلى  أمر اهللا حممدا: وقال حممد بن كعب القرظى -قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
اهللا عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف جيدونه يف كتبهم، فحملهم حسد حممد أن كفروا بكتاب اهللا 

  .ما أنزل اهللا على بشر من شئ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: ورسوله، وقالوا
 عليه وسلم، فقال له جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النيب صلى اهللا: وقال سعيد بن جبري

أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما جتد يف التوراة أن اهللا يبغض احلرب السمني، : النيب صلى اهللا عليه وسلم
  وكان حربا مسينا، فغضب

واهللا ما أنزل : واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شئ، فقال له أصحابه الذين معه، وحيك وال على موسى ؟ فقال: وقال
  .هللا على بشر من شئ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةا

  .اآلية) ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحى إيل: (قوله تعاىل* 
  نزلت يف مسيلمة الكذاب احلنفي كان يسجع ويتكهن ويدعى النبوة، ويزعم

  .أن اهللا أوحى إليه
 عبد اهللا بن سعد ابن أيب سرح كان قد تكلم باالسالم، نزلت يف) ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا: (قوله تعاىل* 

ولقد خلقنا  -فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم يكتب له شيئا، فلما نزلت اآلية اليت يف املؤمنني 
 عجب عبد اهللا يف تفصيل خلق -مث أنشأناه خلقا آخر  -أمالها عليه، فلما انتهى إىل قوله  -االنسان من ساللة 

هكذا أنزلت علي، فشك عبد اهللا : تبارك اهللا أحسن اخلالقني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االنسان، فقال
لئن كان حممد صادقا لقد أوحى إيل كما أوحى إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، وذلك قوله : حينئذ وقال

  .م، وهذا قول ابن عباس يف رواية الكليبوارتد عن االسال -ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا  -
حدثنا أمحد : حدثين حممد ابن يعقوب االموي قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا قال: أخربنا عبد الرمحن بن عبد ان قال

نزلت يف عبد اهللا : حدثين شرحبيل بن سعد قال: حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال: بن عبد اجلبار قال
سأنزل مثل ما أنزل اهللا، وارتد عن االسالم، فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة : سرح قالبن سعد بن 

: قال الكليب) وجعلوا هللا شركاء اجلن: (قوله تعاىل* أتى به عثمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستأمن له 
ان، واهللا خالق الناس والدواب وإبليس خالق احليات إن اهللا تعاىل وإبليس أخو: نزلت هذه اآلية يف الزنادقة، قالوا

وال تسبوا الذين يدعون من دون : (قوله تعاىل*  -وجعلوا هللا شركاء اجلن  -والسباع والعقارب، فذلك قوله تعاىل 
  اهللا فيسبوا اهللا عدوا

نهجون ربك، فنهى اهللا أن يا حممد لتنتهني عن سبك آهلتنا أو ل: قالوا: قال ابن عباس يف رواية الوالىب) بغري علم
  .يسبوا أوثاهنم فيسبوا اهللا عدوا بغري علم

  كان املسلمون يسبون أوثان الكفار فريدون ذلك عليهم، فنهاهم اهللا: وقال قتادة
  .تعاىل أن يستسبوا لرهبم قوما جهلة ال علم هلم باهللا



هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن  انطلقوا فلندخل على: ملا حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: وقال السدى
كان مينعه فلما مات قتلوه، فانطلق أبو سفيان وأبو جهل : أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب

والنضر بن احلارث وأمية وأيب ابنا خلف وعقبة بن أيب معيط وعمرو بن العاص واالسود بن البخترى إىل أيب طالب، 
نا وسيدنا وإن حممدا قد آذانا وآذى آهلتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آهلتنا ولندعه وإهله، أنت كبري: فقالوا

هؤالء قومك وبنو عمك، فقال رسول اهللا صلى اهللا : فدعاه فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له أبو طالب
قد أنصفك قومك فاقبل : ك، فقال أبو طالبنريد أن تدعنا وآهلتنا وندعك وإهل: ماذا يريدون ؟ فقالوا: عليه وسلم

أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم هبا ملكتم : منهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال إله إال : قولوا: نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثاهلا، فما هي، قال: العرب ودانت لكم هبا العجم ؟ قال أبو حهل

يا عم ما أنا بالذي : قل غريها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا منها، فقال: وامشأزوا، فقال أبو طالب اهللا، فأبوا
لتكفن عن شتمك آهلتنا أو لنشتمك : أقول غريها ولو أتوين بالشمس فوضعوها يف يدي ما قلت غريها، فقالوا

  .ونشتم من يأمرك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
ولكن أكثرهم جيهلون  -اآليات إىل قوله تعاىل ) ا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هباوأقسمو: (قوله تعاىل* 
: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال: حدثنا حممد بن يعقوب االموي قال: أخربنا حممد بن موسى بن الفضل قال -

  صلى اهللا عليه وسلمكلمت رسول اهللا : حدثنا يونس ابن بكري عن أيب معشر، عن حممد بن كعب قال

  يا حممد ختربنا أن موسى عليه السالم كانت معه عصا ضرب هبا احلجر: قريش فقالوا
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وأن عيسى عليه السالم كان حيىي املوتى، وأن مثود كانت هلم ناقة فأتنا ببعض تلك 

جتعل لنا الصفا ذهبا : حتبون أن آتيكم به فقالوا اآليات حىت نصدقك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي شئ
نعم واهللا لئن فعلت لنتبعنك أمجعني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو، : فإن فعلت تصدقوين، قالوا: قال

إن شئت أصبح الصفا ذهبا ولكين مل أرسل آية فلم يصدق هبا إال أنزلت العذاب : فجاءه جربيل عليه السالم وقال
اتركهم حىت يتوب تائبهم فأنزل اهللا : شئت تركتهم حىت يتوب تائبهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن

  .-ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا  -إىل قوله  -وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا  -تعاىل 
  .اآلية) ليهوال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا ع: (قوله تعاىل* 

فتزعم أن ما قتلت أنت : قال املشركون يا حممد أخربنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها، قال اهللا قتلها، قالوا
  .وأصحابك حالل، وما قتل الكلب والصقر حالل، وما قتله اهللا حرام، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

رمي امليتة كتبوا إىل مشركي قريش، وكانوا أولياءهم يف إن اجملوس من أهل فارس ملا أنزل اهللا تعاىل حت: وقال عكرمة
اجلاهلية، وكانت بينهم مكاتبة، أن حممدا وأصحابه يزعمون أهنم يتبعون أمر اهللا، مث يزعمون أن ما ذحبوا فهو 

  .حالل، وما ذبح اهللا فهو حرام، فوقع يف أنفس ناس من املسلمني من ذلك شئ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) أو من كان ميتا فأحييناه: (له تعاىلقو* 

يريد محزة بن عبد املطلب وأبا جهل، وذلك أن أبا جهل رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس
  .بفرث ومحزة مل يؤمن بعد

وهو ، فأخرب محزة مبا فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس، فأقبل غضبان حىت عال أبا جهل بالقوس 
  :يتضرع إليه ويقول



ومن أسفه منكم تعبدون احلجارة : يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب آهلتنا وخالف آباءنا ؟ قال محزة
  .من دون اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

حدثنا عبد اهللا ابن حممد بن يعقوب والوليد بن أبان قاال : أخربنا أبو حممد بن حيان قال: أخربنا أبو بكر احلارثى قال
حدثنا ميسر بن عقيل عن زيد بن أسلم يف قوله : حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو تقى قال: حدثنا أبو حامت قال

قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه،  - -أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس  -عز وجل 
  .قال أبو جهل بن هشام -كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها 

أخربنا سعيد بن ) يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االعراف 
: حدثنا احلسن بن محاد الوراق قال: سفيان قال أخربنا احلسن بن: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: حممد العدل قال

كان ناس من االعراب يطوفون : أخربنا أبو حيىي احلماين، عن نصر بن احلسن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
بالبيت عراة حىت أن كانت املرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة، فتعلق على سفالها سيورا مثل هذه السيور اليت 

وما بدا منه فال أحله فأنزل اهللا تعاىل * اليوم يبدو بعضه أو كله : ر من الذباب وهي تقولتكون على وجوه احلم
  .فأمروا بلبس الثياب -يا بىن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  -على نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

: بن يعقوب املعقلي قالحدثنا حممد : حدثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال: أخربنا عبد الرمحن بن أمحد العطار قال
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسلم البطني : حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال
  حيدث، عن سعيد بن جبري،

اليوم يبدو : كانت املرأة تطوف بالبيت يف اجلاهلية وهى عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول: عن ابن عباس قال
 -قل من حرم زينة اهللا  -ونزلت  -خذوا زينتكم عند كل مسجد  -وما بدا منه فال أحله فنزلت * ه بعضه أو كل

  .اآليتان
  .رواه مسلم عن بندار، عن غندر، عن شعبة

: أخربنا أمحد بن احلسن احلافظ قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا محدون قال: أخربنا احلسن بن حممد الفارسي قال
حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن حممد بن أيب : حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال: قال حدثنا حممد بن حيىي

كانوا إذا حجوا فأفاضوا من مىن ال يصلح الحد منهم يف : عتيق، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال
 -عاريا، فأنزل اهللا تعاىل فيهم  دينهم الذي أشرعوا أن يطوف يف ثوبيه، فأيهم طاف ألقامها حىت يقضي طوافه وكان

أنزلت يف شأن الذين يطوفون بالبيت عراة  -يعلمون  -إىل قوله تعاىل  -يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
كان أهل اجلاهلية ال يأكلون من الطعام إال قوتا، وال يأكلون دمسا يف أيام حجهم، يعظمون بذلك : قال الكليب

واشربوا  -أي اللحم والدسم  -وكلوا  -ا رسول اهللا حنن أحق بذلك، فأنزل اهللا تعاىل ي: حجهم، فقال املسلمون
-.  
  .اآلية) واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها: (قوله تعاىل* 

  .نزلت يف بلعم بن باعورا رجل من بين إسرائيل: قال ابن مسعود
  .وراهو بلعم بن باع: وقال ابن عباس وغريه من املفسرين

هو رجل من مدينة اجلبارين يقال له بلعم، وكان يعلم اسم اهللا االعظم، فلما نزل هبم موسى عليه : وقال الواليب
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثرية، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع اهللا : السالم أتاه بنو عمه وقومه وقالوا
هللا أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخريت، فلم يزالوا به إين إن دعوت ا: أن يرد عنا موسى ومن معه، قال



  حىت دعا عليهم، فسلخه مما كان عليه، فذلك
  .-فانسلخ منها  -قوله 

نزلت يف أمية بن أيب الصلت الثقفي، وكان قد قرأ الكتب وعلم : وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم
ا أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل حممدا صلى اهللا عليه وآله أن اهللا مرسل رسوال يف ذلك الوقت ورج

  .حسده وكفر به
هو رجل أعطى ثالث دعوات يستجاب له فيها كانت له امرأة : وروى عكرمة عن ابن عباس يف هذه اآلية قال

واحدة فماذا لك : اجعل يل منها دعوة واحدة، قال: يقال هلا البسوس، وكان له منها ولد وكانت له حمبة، فقالت
ادع اهللا أن جيعلين أمجل امرأة يف بين إسرائيل، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت : تأمرين، قالت

ليس لنا على هذا قرار، قد : شيئا آخر، فدعا اهللا عليها أن جيعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها فقالوا
الناس، فادع اهللا أن يردها إىل احلال اليت كانت عليها فدعا اهللا فعادت كما كانت،  صارت أمنا كلبة نباحة يعرينا هبا

  .أشأم من البسوس: وذهبت الدعوات الثالث وهي البسوس، وهبا يضرب املثل يف الشؤم فيقال
 قال جبل بن أيب قشري ومشوال بن زيد من: قال ابن عباس) يسألونك عن الساعة أيان مرساها: (قوله تعاىل* 

  .يا حممد أخربنا مىت الساعة إن كنت نبيا فإنا نعلم مىت هي، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: اليهود
يسألونك عن  -إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا مىت تكون الساعة ؟ فأنزل اهللا تعاىل : قالت قريش حملمد: وقال قتادة

  .-الساعة 
حدثنا عقبة بن : حدثنا أبو يعلى قال: ا حممد بن أمحد بن محدان قالأخربن: أخربنا أبو سعيد بن أيب بكر الوراق قال

مسعت أبا : حدثنا عبد الغفار ابن القاسم، عن أبان بن لقيط، عن قرظة بن حسان قال: حدثنا يونس قال: مكرم قال
  ،سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة وأنا شاهد: موسى يف يوم مجعة على منرب البصرة يقول

ال يعلمها إال اهللا، ال جيليها لوقتها إال هو، ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بني يديها إن بني يديها ردما من : فقال
هو بلسان احلبشة القتل، وأن حتصر قلوب الناس، وأن يلقى : الفنت وهرجا فقيل، وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال

  بينهم التناكر فال يكاد أحد

  .وو احلجى، وتبقى رجاجة من الناس ال تعرف معروفا وال تنكر منكرايعرف أحدا، ويرفع ذ
  .اآلية) قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا: (قوله تعاىل* 

يا حممد أال خيربك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح، وباالرض اليت : إن أهل مكة قالوا: قال الكليب
  .صب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةيريد أن جتدب فترحل عنها إىل ما قد أخ

كان ال يعيش آلدم : قال جماهد" وهم خيلقون ) " إىل قوله تعاىل) هو الذي خلقكم من نفس واحدة: (قوله تعاىل* 
إذا ولد لكما ولد، فسمياه عبد احلرث، وكان اسم الشيطان قبل ذلك احلرث، : وامرأته ولد، فقال هلما الشيطان

  .اآلية -فلما أتامها صاحلا جعال له شركاء  - ففعال، فذلك قوله تعاىل
  ).وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (قوله تعاىل

حدثين زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أيب هريرة يف : أخربنا عبد اهللا بن عامر قال: أخربنا أبو منصور املنصوري قال
م خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نزلت يف رفع االصوات وه: قال -وإذا قرئ القرآن  -هذه اآلية 

كم صليتم ؟ : كانوا يتكلمون يف صالهتم يف أول ما فرضت، كان الرجل جيئ فيقول لصاحبه: الصالة وقال قتادة



  .فيقول كذا وكذا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
رأ شيئا قرأ هو، فنزلت هذه نزلت يف فىت من االنصار كان رسول اهللا عليه الصالة والسالم كلما ق: وقال الزهري

  .اآلية
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف الصالة املكتوبة، وقرأ: وقال ابن عباس

  .أصحابه وراءه رافعني أصواهتم، فخلطوا عليه، فنزلت هذه اآلية
  .وم اجلمعةنزلت يف االنصات لالمام يف اخلطبة ي: وقال سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وعمرو بن دينار ومجاعة

  .اآلية) يسئلونك عن االنفال قل االنفال هللا والرسول: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االنفال 
: حدثين أيب قال: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أبو بكر القطيعي قال: أخربنا أبو سعد النضروى قال

ملا : الشيباين، عن حممد بن عبد اهللا الثقفي، عن سعد بن أيب وقاص قال حدثنا أبو إسحاق: حدثنا أبو معاوية قال
كان يوم بدر قتل أخي عمري وقتل سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النيب صلى 

ذ سليب، فما فرجعت وىب ما ال يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخ: اذهب فاطرحه يف القبض، قال: اهللا عليه وسلم قال
  .اذهب فخذ سيفك: جاوزت إال قريبا حىت نزلت سورة االنفال، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من فعل كذا وكذا فعله كذا : ملا كان يوم بدر، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال عكرمة عن ابن عباس
ا كانت الغنيمة جاء الشباب يطلبون نفلهم، فقال وكذا، فذهب شباب الرجال وجلس الشيوخ حتت الرايات، فلم

يسألونك عن  -ال تستأثروا علينا فإنا كنا حتت الرايات ولو اهنزمتم كنا لكم ردما، فأنزل اهللا تعاىل : الشيوخ
  .فقسمها بينهما بالسواء -االنفال 

حدثنا سهل بن عثمان : ىي قالحدثنا أبو حي: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: أخربنا أبو بكر احلارث قال
حدثنا حيىي بن زائدة، عن أيب الزناد، عن عبد الرمحن ابن احلرث، عن سليمان بن موسى االشدق، عن : قال

  ملا هزم العدو يوم واتبعتهم طائفة: مكحول، عن أيب سالم الباهلي، عن أيب أمامة الباهلي، عن عباد بن الصامت قال
اهللا عليه الصالة والسالم، واستولت طائفة على العسكر والنهب، فلما نفى اهللا  يقتلوهنم وأحدقت طائفة برسول

لنا النفل حبسن طلبنا العدو وبنا نفاهم وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول : العدو، ورجع الذين طلبوهم وقالوا
   عليه وسلم ال ينال العدو منهاهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ما أنتم بأحق به منا حنن أحدقنا برسول اهللا صلى اهللا

واهللا أنتم بأحق به منا حنن أخذناه واستولينا عليه فهو لنا، : غرة فهو لنا، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب
  .فقسمه رسول اهللا عليه الصالة والسالم بالسوية -يسألونك عن االنفال  -فأنزل اهللا تعاىل 

حدثنا حممد بن عبد اهللا : أخربنا عبد الرمحن ابن أمحد العطار قال) ولكن اهللا رمىوما رميت إذ رميت : (قوله تعاىل* 
حدثنا إبراهيم بن املنذر : حدثين جدى قال: أخربين إمساعيل ابن حممد بن الفضل الشعراىن قال: بن حممد البياع قال

أقبل : املسيب، عن أبيه قالحدثنا حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب عن سعيد بن : احلزامى قال
أيب بن خلف يوم أحد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يريده، فاعترض له رجال من املؤمنني، فأمرهم رسول اهللا عليه 
الصالة والسالم فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمري أحد بين عبد الدار، ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ابغة البيضة والدرع، فطعنه حبربته فسقط أيب عن فرسه ومل خيرج من طعنته دم، وكسر ترقوه أيب من فرجة بني س
والذي نفسي : ما أعجزك إمنا هو خدش، فقال: ضلعا من أضالعه، فأتاه أصحابه وهو خيور خوار الثور، فقالوا له

الصحاب السعري قبل أن يقدم  بيده لو كان هذا الذي يب بأهل ذي اجملاز ملاتوا أمجعني، فمات أيب إىل النار، فسحقا



  .-رميت ولكن اهللا رمى ) إذ(وما رميت إذا  -مكة، فأنزل اهللا تعاىل ذلك 
وروى صفوان بن عمرو عن عبد العزيز بن جبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب دعا بقوس، فأتى 

  جيؤوين بقوس غريها، فجاءوه بقوس: بقوس طويلة، فقال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلصن، فأقبل السهم يهوي حىت قتل كنانة بن أىب احلقيق وهو على كبداء، فرمى رسو

  .-وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى  -فراشه، فأنزل اهللا تعاىل 
وأكثر أهل التفسري أن اآلية نزلت يف رمى النيب عليه الصالة والسالم القبضة من حصباء الوادي يوم بدر حني قال 

  .شاهت الوجوه ورما هم بتلك القبضة، فلم يبق عني مشرك إال دخلها منه شئ: نيللمشرك

ملا وقعت يف طست، : قال حكيم كان يوم بدر مسعنا صوتا وقع من السما ء إىل االرض كأنه صوت حصاة بن حزام
يت ولكن اهللا رمى وما رميت إذ رم -ورمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك احلصاة فاهنزمنا، فذلك قوله تعاىل 

-.  
أخربنا حممد بن عبد اهللا بن : أخربنا احلسن بن حممد الفارسي قال) إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح: (قوله تعاىل* 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد : حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربنا أمحد بن حممد احلافظ قال: الفضل التاجر قال
كان املستفتح أبا جهل، : حدثىن عبد اهللا بن ثعلبة بن صغري قال: ابن شهاب قال حدثنا أيب، عن صاحل، عن: قال

اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا مبا مل نعرف فافتح له الغداة، وكان ذلك استفتاحه، : وإنه قال حني التقى بالقوم
رواه احلاكم أبو عبد  -مع املؤمنني  وإن اهللا -إىل قوله تعاىل  -إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح  -فأنزل اهللا تعاىل 

  .اهللا يف صحيحه عن القطيعي، عن ابن حنبل، عن أبيه، عن يعقوب
كان املشركون حني خرجوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة أخذوا بأستار الكعبة : قال السدى والكليب

  .الدينني، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية اللهم انصر أعلى اجلندين وأهدى الفئتني وأكرم احلزبني وأفضل: وقالوا
  اللهم ال نعرف ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال املشركون: وقال عكرمة

  .اآلية -إن تستفتحوا  -فافتح بيننا وبينه باحلق، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول: (قوله تعاىل* 

بابة بن عبد املنذر االنصاري، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاصر يهود قريظة إحدى نزلت يف أيب ل
وعشرين ليلة، فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصلح على ما صاحل عليه إخواهنم من بين النضري على أن 

ىل أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، يسريوا إىل إخواهنم بأذرعات وأرحيا من أرض الشام، فأىب أن يعطيهم ذلك إ
أرسل إلينا أبا لبابة، وكان مناصحا هلم، الن عياله وما له وولده كانت عندهم، فبعثه رسول اهللا صلى : فأبوا وقالوا

  يا أبا لبابة ما ترى، أننزل على حكم سعد: اهللا عليه وسلم، فأتاهم فقالوا

واهللا ما زالت قدما ي حىت علمت أين : الذبح فال تفعلوا، قال أبو لبابة ابن معاذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده إىل حلقه إنه
واهللا ال : قد خنت اهللا ورسوله، فنزلت فيه هذه اآلية، فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري املسجد وقال

مغشيا عليه، مث أذوق طعاما وال شرابا حىت أموت أو يتوب اهللا علي فمكث سبعة أيام ال يذوق فيها طعاما حىت خر 
ال واهللا ال أحل نفسي حىت يكون رسول اهللا صلى اهللا : يا أبا لبابة قد تيب عليك، فقال: تاب اهللا عليه، فقيل له

إن من متا م توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت : عليه وسلم هو الذي حيلين، فجاءه فحله بيده، مث قال أبو لبابة
  .جيزيك الثلث أن تتصدق به: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها الذنب، وأن أخنلع من ما يل،



  .اآلية) وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق: (قوله تعاىل* 
إن كان ما يقوله حممد حقا فأمطر علينا حجارة من : نزلت يف النضر بن احلارث، وهو الذي قال: قال أهل التفسري

  .السما ء
حدثنا حممد بن يعقوب الشيباين : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال: ر قالأخربنا حممد بن أمحد بن جعف

  حدثنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب: قال
حدثنا شعبة، عن عبد احلميد صاحب الزيادي مسع أنس بن ما : حدثنا أيب قال: حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال: قال

ا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السما ء أو ائتنا بعذاب اللهم أن كان هذ: قال أبو جهل: لك يقول
  .اآلية -وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم  -أليم، فنزل 

  .ورواه البخاري عن أمحد بن النضر
  .ورواه مسلم عن عبد اهللا بن معاذ

أخربنا محزة بن : سابوري قالأخربنا أبو إمسا عيل بن أيب عمرو الني) وما كان صالهتم عند البيت: (قوله تعاىل* 
: حدثنا عمرو قال: حدثنا أبو املنبئ معاذ بن منبئ قال: أخربنا عبيداهللا بن إبراهيم بن بالويه قال: شبيب املعمري قال

  كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون، ووصف: حدثنا قرة عن عطية، عن ابن عمر قال: حدثنا أيب قال

  .ويضعون خدودهم باالرض، فنزلت هذه اآليةالصفق بيده، ويصفرون، ووصف صغريهم، 
  .اآلية) إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا: (قوله تعاىل* 

  .قال مقاتل
نزلت يف املطعمني يوم بدر، وكانوا اثىن عشر رجال أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه : والكليب

هشام والنضر بن احلارث وحكيم بن حزام وأيب بن خلف وزمعة بن االسود واحلرث  ابنا حجاج وأبو البحترى ابن
  .بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد املطلب، وكلهم من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشرة جزور

قاتل هبم النيب نزلت يف أيب سفيان بن حرب، استأجر يوم أحد ألفني من االحابيش ي: وقال سعيد بن جبري وابن أبزى
فجئنا إىل موج من البحر : صلى اهللا عليه وسلم سوى من استجاب له من العرب، وفيهم يقول كعب بن ما لك

  أحابيش منهم حاسر ومقنع* وسطه 
أنفق أبو سفيان على املشركني يوم أحد : ثالث مئني إن كثرنا فأربع وقال احلكم بن عتبة* ثالثة آالف وحنن بقية 

  .فنزلت فيه اآليةأربعني أوقية 
ملا أصيبت قريش يوم بدر فرجع فلهم إىل مكة ورجع أبو سفيان بعريه، مشى عبد : وقال حممد بن إسحاق عن رجاله

اهللا بن أيب ربيعة وعكرمة بن أيب جهل وصفوان ابن أمية يف رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخواهنم 
يا معشر قريش إن حممدا قد وتركم : يف تلك العري جتارة، فقالوا ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له

وقتل خياركم، فأعينونا هبذا املا ل الذي أفلت على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا مبن أصيب منا، ففعلوا، فأنزل اهللا 
  .تعاىل فيهم هذه اآلية

  أخربنا) يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني: (قوله تعاىل* 

حدثنا صفوان بن : حدثنا أمحد بن عمرو ابن عبد اخلالق قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أبو بكر بن احلرث قال
حدثنا خلف بن خليفة عن ابن هشام الزما ين، عن سعيد بن جبري، عن ابن : حدثنا إسحاق بن بشر قال: املغلس قال



عة وثالثون رجال، مث إن عمر أسلم فصاروا أربعني، فنزل أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تس: عباس قال
  .-يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني  -جربيل عليه السالم بقوله تعاىل 

  .اآلية) ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف االرض: (قوله تعاىل* 
جيئ من السما ء، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عمر بن اخلطاب يرى الرأي فيوافق رأيه ما : قال جماهد

فنزلت هذه اآلية : ال يا رسول اهللا اقتلهم، قال: استشار يف أسارى بدر فقال املسلمون بنو عمك أفدهم، قال عمر
  .-ما كان لنيب أن يكون له أسرى  -

قومك وعشريتك خل سبيلهم، : الاستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االسارى أبا بكر فق: وقال ابن عمر
ما كان لنيب أن يكون له  -اقتلهم، ففاداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل : واستشار عمر فقال

تلقى النيب صلى اهللا عليه : قال -فكلوا مما غنمتم حالال طيبا  -إىل قوله تعاىل  -أسرى حىت يثخن يف االرض 
  .بنا يف خالفك بالءكاد أن يصي: وسلم فقال

حدثنا أبو : حدثنا حممد بن محا د قال: أخربنا حاجب بن أمحد قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني احلريى قال
ملا كان يوم بدر وجئ باالسرى قال رسول : معاوية عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أىب عبيدة عن عبد اهللا قال

يا رسول اهللا قومك وأصلك استبقهم : يف هؤالء االسرى ؟ فقال أبو بكر ما تقولون: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واستأن هبم لعل اهللا عز وجل يتوب عليهم، وقال عمر كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد اهللا 

عت رمحك، قط: يا رسول اهللا انظر واديا كثري احلطب فأدخلهم فيه، مث اضرم عليهم نارا، فقال العباس: بن رواحة
  فسكت

يأخذ بقول أيب بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل جيبهم، مث دخل فقال ناس
إن اهللا عز وجل ليلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من : يأخذ بقول عبد اهللا، مث خرج عليهم فقال: وقال ناس

ه حىت تكون أشد من احلجارة، وأن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم اللنب، وإن اهللا عز وجل ليشدد قلوب رجال في
إن تعذهبم  -وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال  -من تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم  -قال 

ربنا اطمس على : وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال -فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 
مث قال  -رب ال تذر على االرض من الكافرين ديارا  -هلم واشدد على قلوهبم ومثلك يا عمر كمثل نوح قال أموا

  أنتم اليوم عالة أنتم اليوم عالة، فال ينقلنب منهم أحد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل  - يثخن يف االرض ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت -فأنزل اهللا عز وجل : إال بفداء أو ضرب عنق، قال

  .آخر اآليات الثالث
: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك قال: أخربنا عبد الرمحن بن محدان العدل قال

حدثين : حدثنا مسا ك احلنفي أبو زميل قال: حدثنا عكرمة بن عما ر قال: حدثنا أبو نوح قراد قال: حدثىن أيب قال
ملا كان يوم بدر والتقوا فهزم اهللا املشركني وقتل منهم سبعون رجالن : حدثين عمر بن اخلطاب قال: عباس قالابن 

يا رسول اهللا : وأسر سبعون رجال استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر
لفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، هؤالء بنو العم والعشرية واالخوان، وإين أرى أن تأخذ منهم ا

قلت : ما ترى يا ابن اخلطاب، قال: وعسى أن يهديهم اهللا فيكونوا لنا عضدا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واهللا ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أن متكنين من فالن قريب لعمر فأضرب عنقه، ومتكن عليا من عقيل فيضرب 



متكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه حىت يعلم اهللا عز وجل أنه ليس يف قلوبنا موادة للمشركني، هؤالء عنقه، و
  )أسباب النزول - ١١(صناديدهم 

وأئمتهم وقادهتم، فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء، فلما 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا مها يبكيان غدوت إىل: كان من الغد قال عمر

يا رسول اهللا أخربين ما ذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد بكاء تباكيت، فقال : فقلت
من هذه  ابكى للذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدىن: النيب صلى اهللا عليه وسلم

 -إىل قوله  -ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف االرض  -الشجرة لشجرة قريبة، وأنزل اهللا عز وجل 
  لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم

رواه مسلم يف الصحيح عن هناد بن السرى، عن ابن املبارك، عن عكرمة  -عذاب عظيم ) من الفداء(فيما أخذمت 
  .بن عما رة

  .اآلية) يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من االسرى: (قوله تعاىل* 
نزلت يف العباس بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلرث، وكان العباس أسر يوم بدر : قال الكليب

ومعه عشرون أوقية من الذهب كان خرج هبا معه إىل بدر ليطعم هبا الناس، وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام 
فكلمت : بدر، ومل يكن بلغته النوبة حىت أسر، فأخذت معه وأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه، قالأهل 

أما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل يل العشرين االوقية الذهب اليت أخذها مين من فدائي، فأىب علي وقال
: بن أيب طالب عشرين أوقية من فضة، فقلت له شئ خرجت تستعني به علينا فال، وكلفين فداء ابن أخي عقيل

فأين الذهب الذي دفعته إىل أم الفضل خمرجك إىل بدر : تركتين واهللا أسأل قريشا بكفي والناس ما بقيت، قال
: قلت وما يدريك ؟ قال: إن حدث يب حدث يف وجهي هذا فهو لك ولعبد اهللا والفضل وقثم، قال: وقلت هلا

أشهد أنك لصادق وإين قد دفعت إليها ذهبا ومل يطلع عليها أحد إال اهللا، فأنا أشهد أن ال  :أخربين اهللا بذلك، قال
عشرين عبدا كلهم يضرب مبا : فأعطاين اهللا خريا مما أخذ مين، كما قال: إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا، قال العباس

  .ل كبري مكان العشرين أوقية، وأنا أرجو املغفرة من ريب

: قال ابن عباس) وإن نكثوا أميا هنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا ائمة الكفر: (قوله تعاىل* سورة براءة 
نزلت يف أيب سفيان بن حرب واحلرث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أيب جهل وسائر رؤساء قريش الذين 

  .نقضوا العهد، وهم الذين مهوا بإخراج الرسول
قال املفسرون ملا أسر العباس يوم بدر أقبل عليه املسلمون ) للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا ما كان: (قوله تعاىل* 

ما لكم تذكرون مساوينا وال تذكرون : فعريوه بكفره باهللا وقطيعة الرحم، وأغلظ علي له القول، فقال العباس
وحنجب الكعبة، ونسقى احلاج، ونفك نعم، إنا لنعمر املسجد احلرام، : ألكم حماسن ؟ قال: حماسننا، فقال له علي

  .اآلية -ما كان للمشركني أن يعمروا  -العاين، فأنزل اهللا عز وجل ردا على العباس 
  .اآلية) أجعلتم سقاية احلاج: (قوله تعاىل* 

اهللا أخربنا أمحد بن حممد بن عبد : أخربنا عبد اهللا بن حامد الوزان قال: أخربنا أبو إسحاق الثعاليب رمحه اهللا قال
حدثنا معاوية بن : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع احلليب قال: أخربنا أبو داود سليما ن بن االشعث قال: املنادى قال

كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا معمر بن بشري قال: سالم، عن زيد بن سالم، عن أيب سالم قال



ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد أن : عد أن أسقى احلاج، وقال اآلخرما أبايل أن ال أعمل عمال ب: وسلم فقال رجل
ال ترفعوا أصواتكم : أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال) اهللا(اجلهاد يف سبيل : أعمر املسجد احلرام، وقال آخر

صلى اهللا  عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوم اجلمعة، ولكين إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول اهللا
  .عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، ففعل

 -واهللا ال يهدي القوم الظاملني  -إىل قوله تعاىل  -أجعلتم سقاية احلاج وعما رة املسجد احلرام  -فأنزل اهللا تعاىل 
  رواه مسلم عن احلسن بن علي احللواين، عن أيب توبة

لئن كنتم سبقتمونا باالسالم : لب حني أسر يوم بدرقال العباس بن عبد املط: وقال ابن عباس يف رواية الواليب
أجعلتم سقاية احلاج  -واهلجرة واجلهاد لقد كنا نعمر املسجد احلرام ونسقى احلاج ونفك العاين، فأنزل اهللا تعاىل 

  .اآلية -وعما رة املسجد احلرام 
  نزلت اآلية يف علي والعباس وطلحة بن شيبة: وقال احلسن والشعيب والقرظي

أنا صاحب السقاية : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه وإىل ثياب بيته، وقال العباس: أهنم افتخروا، فقال طلحة وذلك
والقائم عليها، وقال علي ما أدري ما تقوالن لقد صليت ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب اجلهاد، فأنزل اهللا تعاىل 

  .هذه اآلية
ألست : أال هتاجر، أال تلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: عباسقال علي لل: وقال ابن سريين ومرة اهلمداين

  .يف أفضل من اهلجرة ؟ ألست أسقى حاج بيت اهللا وأعمر املسجد احلرام ؟ فنزلت هذه اآلية
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم: (قوله تعاىل* 

إنا قد : ليه وسلم باهلجرة إىل املدينة جعل الرجل يقول البيه وأخيه وامرأتهملا أمر رسول اهللا صلى اهللا ع: قال الكليب
نشدناك اهللا : أمرنا باهلجرة، فمنهم من يسرع إىل ذلك ويعجبه، ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله وولده، فيقولون

الذين آمنوا ال تتخذوا يا أيها  -إن تدعنا إىل غري شئ فنضيع، فريق فيجلس معهم ويدع اهلجرة، فنزلت يعاتبهم 
 -قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم  -اآلية ونزلت يف الذين ختلفوا مبكة ومل يهاجروا قوله تعاىل  -آباءكم وإخوانكم 

  .يعين القتال وفتح مكة -فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره  -إىل قوله 
نزلت يف العلما ء ) كلون أموال الناس بالباطليا أيها الذين آمنوا إن كثريا من االحبار والرهبان ليأ: (قوله تعاىل* 

  .والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم، وهي املأكل اليت كانوا يصيبوهنا من عوامهم
  ).والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا: (قوله تعاىل

  .اآلية
حدثنا حممد بن نصري : أخربنا أمحد ابن إبراهيم قال: بن حامد قال أخربنا عبد اهللا: أخربنا أبو إسحاق املقرى قال

مررت بالربذة فإذا أنا : حدثنا حصني عن زيد بن وهب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: قال
  :بأيب ذر فقلت له

يكنزون الذهب والفضة وال والذين  -كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية يف هذه اآلية : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال
نزلت يف أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، وكان بيين وبينه كالم يف : فقال معاوية -ينفقوهنا يف سبيل اهللا 

ذلك، وكتب إىل عثما ن يشكو مين، وكتب إيل عثما ن أن أقدم املدينة فقدمتها، وكثر الناس علي حىت كأهنم مل 
ا ن فقال إن شئت تنحيت وكنت قريبا، فذلك الذي أنزلين هذا املنزل ولو يروين قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثم



  .أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، رواه البخاري، عن قيس، عن جرير، عن حصني
  .ورواه أيضا عن علي، عن هشيم

  .واملفسرون أيضا خمتلفون، فعند بعضهم أهنا يف أهل الكتاب خاصة
  .ةالقبل) أهل(هي يف أقل : وقال السدى
  .هي عامة يف أهل الكتاب واملسلمني: وقال الضحاك

  .يريد من املؤمنني: قال -والذين يكنزون الذهب والفضة  -وقال عطاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
حدثنا حممد بن داود بن : حدثنا سليما ن بن أيوب الطرباين قال: أخربنا أبو احلسني أمحد بن إبراهيم النجار قال

حدثنا شريك، عن حممد بن عبد اهللا املرادي، عن عمرو بن مرة، عن سامل : نا عبد اهللا بن معاىف قالحدث: صدقة قال
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -والذين يكنزون الذهب والفضة  -ملا نزلت : بن أيب جعدة، عن ثوبان قال
  .ا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صاحلةقلب: يا رسول اهللا فأي املا ل نكنز ؟ قال: تبا للذهب والفضة، قالوا

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا: (قوله تعاىل* 
نزلت يف احلث على غزوة تبوك، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من الطائف وغزوة حنني أمر 

  باجلهاد لغزو الروم، وذلك يف زما ن عسرة من البأس

  البالد وشدة من احلر، حني أخرفت النخل وطابت الثما ر، فعظم على الناس وجدب من
غزو الروم وأحبوا الظالل واملقام يف املساكن واملا ل، وشق عليهم اخلروج إىل القتال، فلما علم اهللا تثاقل الناس 

والشغل وانتشار االمر، فأىب اهللا نزلت يف الذين اعتذروا بالضيعة ) انفروا خفافا وثقاال: (قوله تعاىل* أنزل هذه اآلية 
أخربنا أبو عمرو : تعاىل أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال

أخربنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان عن : حدثنا حيىي بن حيىي قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: بن مطر قال
ما أمسع اهللا عذر أحدا، فخرج جماهدا إىل الشام حىت ما : فقال -انفروا خفافا وثقاال  -طلحة قرأ أبو : أنس قال

  .ت
جاء املقداد بن االسود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان عظيما مسينا، فشكا إليه وسأله أن : وقال السدى

اشتد شأهنا على الناس، فنسخها اهللا تعاىل وأنزل  فلما نزلت هذه اآلية -انفروا خفافا وثقاال  -يأذن له، فنزلت فيه 
لو  -اآلية، مث أنزل يف املتخلفني عن غزوة تبوك من املنافقني قوله تعاىل  -ليس على الضعفاء وال على املرضى  -

  .اآلية -كان عرضا قريبا 
ه وسلم ملا خرج ضرب وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا علي -لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال  -وقوله تعاىل 

عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد اهللا بن أيب عسكره على ذي حده أسفل من ثنية الوداع، ومل يكن بأقل 
العسكرين، فلما سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختلف عنه عبد اهللا بن أيب مبن ختلف من املنافقني وأهل الريب، 

  .اآلية -وا فيكم ما زادوكم إال خباال لو خرج -فأنزل اهللا تعاىل يعزي نبيه 
  .اآلية) ومنهم من يقول ائذن يل: (قوله تعاىل* 

يا أبا وهب : نزلت يف جد بن قيس املنافق، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا جتهز لغزوة تبوك قال له
  :هل لك يف جالد بين االصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء ؟ فقال



د عرف قومي أين رجل مغرم بالنساء، وأين أخشى أن رأيت بنات االصفر أن ال أصرب عنهن فال يا رسول اهللا لق
قد أذنت لك، : تفتين هبن وائذن يل يف القعود عنك وأعينك مبا يل، فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

من : لم لبين سلمة، وكان اجلد منهمفأنزل اهللا هذه اآلية، فلما نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وأي داء أدوأ من : اجلد بن قيس غري أنه خبيل جبان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: سيدكم يا بين سلمة ؟ قالوا

وقال رسول اهللا واحلق : البخل، بل سيدكم االبيض الفىت اجلعد بشر بن الرباء ابن معرور، فقال فيه حسان بن ثابت
ببخله فينا وإن كان أنكدا فقال وأي الداء * منا من تعدون سيدا فقلنا له جد بن قيس على الذي مبن قال * الحق 

وحق لبشر ذي الندا أن يسودا إذا ما * رميتم به جدا وعاىل هبا يدا وسود بشر بن الرباء جبوده * أدوى من الذي 
إمنا الصدقات  -كلها للمنافقني إىل قوله تعاىل وقال خذوه إنه عائد غدا وما بعد هذه اآلية * أتاه الوفد أهنب ما له 

  .اآلية -للفقراء 
  .اآلية) ومنهم من يلمزك يف الصدقات: (قوله تعاىل* 

أخربنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ : حدثنا عبد اهللا بن حامد قال: أخربنا أمحد بن حممد ابن إبراهيم الثعليب قال
حدثنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن : بد الرزاق قالحدثنا ع: حدثنا حممد بن حيىي قال: قال

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي اخلويصرة التميمي وهو : أيب سعيد اخلدري قال
 -؟ فنزلت ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل : حرقرص بن زهري أصل اخلوارج، فقال اعدل فينا يا رسول اهللا، فقال

  .اآلية -ومنهم من يلمزك يف الصدقات 
  .رواه البخاري عن عبيد بن حممد، عن هشام، عن معمر

  نزلت يف املؤلفة قلوهبم وهم املنافقون، قال رجل يقال له أبو اخلواصر: وقال الكليب

  .-قات ومنهم من يلمزك يف الصد -مل تقسم بالسوية، فأنزل اهللا تعاىل : للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية) ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن: (قوله تعاىل* 

ال تفعلوا فإنا خناف أن يبلغه ما : نزلت يف مجاعة من املنافقني كانوا يؤذون الرسول ويقولون ما ال ينبغي، قال بعضهم
إمنا حممد أذن سامعة، فأنزل اهللا تقولون فيقع بنا فقال اجلالس بن سويد نقول ما شئنا مث نأتيه فيصدقنا مبا نقول، ف

  .تعاىل هذه اآلية
وقال حممد ابن إسحاق بن يسار وغريه، نزلت يف رجل من املنافقني يقال له نبتل بن احلارث، وكان رجال أذمل أمحر 

إىل من أراد أن ينظر الشيطان فلينظر : العينني أسفع اخلدين مشوه اخللقة، وهو الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إمنا حممد أذن : ال تفعل، فقال: نبتل بن احلارث، وكان ينم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املنافقني، فقيل له

  .من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا، مث نأتيه فنحلف له فيصدقنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
لصامت ووديعة ابن ثابت فأرادوا أن يقعوا يف اجتمع ناس من املنافقني فيهم جالس بن سويد بن ا: وقال السدى

لئن كان ما : النيب صلى اهللا عليه وسلم وعندهم غالم من االنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه، فتكلموا وقالوا
يقوله حممد حقا لنحن أشر من احلمري، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فدعاهم فسأهلم، فحلفوا أن عامرا 

اللهم ال تفرق بيننا حىت تبني صدق الصادق من كذب الكاذب، فنزلت : ف عامر أهنم كذبة، وقالكاذب وحل
  .-حيلفون باهللا لكم لريضوكم  -ونزل قوله  -ومنهم الذين يؤذون النيب  -فيهم 

  .اآلية) حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم: (قوله تعاىل* 
 لوددت أين قدمت فجلدت مائة وال ينزل فينا شئ يفضحنا، فأنزل اهللا هذه واهللا: قال بعض املنافقني: قال السدى



  .اآلية
  .كانوا يقولون القول بينهم مث يقولون عسى اهللا أن ال يفشي علينا سرنا: وقال جماهد

 بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف: قال قتادة) ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب: (قوله تعاىل* 
يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوهنا هيهات له ذلك، : غزوة تبوك وبني يديه ناس من املنافقني إذ قالوا

يا رسول اهللا : قلتم كذا وكذا ؟ فقالوا: اجلسوا على الركب فأتاهم فقال: فأطلع اهللا نبيه على ذلك، فقال نيب اهللا
  .يةإمنا كنا خنوض ونلعب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآل

ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا : قال رجل من املنافقني يف غزوة تبوك: وقال زيد بن أسلم وحممد بن وهب
: وال أكذب ألسنا وال أجنب عند اللقاء، يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فقال عوف بن مالك

فذهب عوف ليخربه، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء  كذبت ولكنك منافق الخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب : ذلك الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ارحتل وركب ناقته، فقال

  .ونتحدث حبديث الركب نقطع به عنا الطريق
حدثنا أبو جعفر حممد بن موسى احللواين، أخربنا أبو نصري حممد بن عبد اهللا اجلوزقي، أخربنا بشر بن أمحد بن بشر، 

حدثنا حممد بن ميمون اخليا ط، حدثنا إمساعيل ابن داود املهرجاين، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر 
يا رسول اهللا إمنا كنا : رأيت عبد اهللا ابن أيب يسر قدام النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلجارة تنكته وهو يقول: قال

  .-أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزءون : عب، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقولخنوض ونل
  .اآلية) حيلفون باهللا ما قالوا: (قوله تعاىل* 

خرج املنافقون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك، وكانوا إذا خال بعضهم ببعض سبوا : قال الضحاك
طعنوا يف الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه و
  يا أهل النفاق: وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ما هذا الذي بلغين عنكم، فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية إكذابا هلم
ينة ورجال من غفار، فظهر الغفاري على اجلهيين، فنادى عبد اهللا وقال قتادة ذكر لنا أن رجلني اقتتال، رجال من جه

مسن كلبك يأكلك، فواهللا لئن : يا بين االوس انصروا أخاكم، فواهللا ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائل: بن أيب
ول اهللا صلى اهللا ، فسمع هبا رجل من املسلمني، فجاء إىل رس)االذل(رجعنا إىل املدينة ليخرجن االعز منها االزل 

  .عليه وسلم فأخربه، فأرسل إليه، فجعل حيلف باهللا ما قال، وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
مهوا أن يدفعوا ليلة العقبة وكانوا قوما قد أمجعوا على أن يقتلوا : قال الضحاك) ومهوا مبا مل ينالوا: (قوله تعاىل* 

رته حىت أخذ يف عقبة، فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم معه يلتمسون غ
إذا أخذ يف العقبة دفعناه عن راحلته يف الوادي، وكان قائده يف تلك الليلة عمار بن ياسر وسائقه : كان ليال قالوا

مضى إليكم يا أعداء اهللا فأمسكوا، و: حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف االبل، فالتفت فإذا هو بقوم متلثمني، فقال
: قوله تعاىل*  -ومهوا مبا مل ينالوا  -النيب عليه الصالة والسالم حىت نزل منزله الذي أراد، فأنزل اهللا تعاىل قوله 

  .اآلية) ومنهم من عاهد اهللا(
حدثنا أبو عمران موسى : أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد ابن الفضل، حدثنا أبو عمرو حممد بن جعفر بن مطر قال

  حدثنا: حدثنا حممد بن شعيب قال: حدثنا هشام بن عمار قال: وىن قالابن سهل احل



معاذ بن رفاعة السلمي عن أيب عبد امللك علي بن يزيد أنه أخربه عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة الباهلي، 
أن يرزقين ماال، يا رسول اهللا ادع اهللا : أن ثعلبة بن حاطب االنصاري أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وحيك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه، مث قال مرة أخرى، : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أما ترضى أن تكون مثل نيب اهللا، فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي اجلبال فضة وذهبا لسالت

   ماال الوتني كل ذيوالذي بعثك باحلق لئن دعوت اهللا أن يرزقين: فقال

اللهم ارزق ثعلبة ماال، فاختذ غنما فنمت كما ينمو الدود، : حق حقه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فضاقت عليه املدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حىت جعل يصلي الظهر والعصر يف مجاعة ويترك ما 

اجلمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حىت ترك اجلمعة، فسأل رسول اهللا سوامها، مث منيت وكثرت حىت ترك الصالة إىل 
يا ويح : اختذ غنما وضاقت عليه املدينة وأخربوه خبربه، فقال: ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا: صلى اهللا عليه وسلم فقال

قة، فبعث وأنزل فرائض الصد -خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا  -ثعلبة ثالثا، وأنزل اهللا عز وجل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلني على الصدقة رجال من جهينة ورجال من بين سليم، وكتب هلما كيف 

مرا بثعلبة وبفالن رجل من بين سليم، فخذا صدقاهتما، فخرجا حىت أتيا ثعلبة فسأاله : يأخذان الصدقة، وقال هلما
ما هذه إال جزية، ما هذه إال أخت اجلزية، ما أدرى : فقالالصدقة وأقرآه كتاب رسول اهللا عليه الصالة والسالم، 

ما هذا انطلقا حىت تفرغا مث تعود إيل، فانطلقا وأخربا السلمي، فنظر إىل خيار أسنان إبله فعزهلا للصدقة مث استقبلهم 
يبة، وإمنا هي بلى خذوه فإن نفسي بذلك ط: ما جيب هذا عليك وما نريد أن نأخذه منك، قال: هبا، فلما رأوها قالوا

ما هذه إال : إبلي فأخذوها منه، فلما فرغا من صدقتها رجعا حىت مرا بثعلبة، فقال أروين كتابكما أنظر فيه، فقال
  أخت اجلزية انطلقا حىت أرى رأىي، فانطلقا حىت
كة، وأخربوه يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالرب: أتيا النيب عليه الصالة والسالم، فلما رآمها قال

 -ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن  -بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي، فأنزل اهللا عز وجل 
وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك،  -مبا كانوا يكذبون  -إىل قوله تعاىل 

زل اهللا فيك كذا وكذا، فخرج ثعلبة حىت أتى النيب عليه الصالة وحيك يا ثعلبة قد أن: فخرج حىت أتى ثعلبة فقال
أن اهللا قد منعين أن أقبل صدقتك، فجعل حيثو التراب على رأسه، فقال : والسالم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال

زله، هذا عملك قد أمرتك فلم تطعين، فلما أىب أن يقبل منه شيئا رجع إىل من: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  وقبض

قد علمت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يقبل منه شيئا، مث أتى أبا بكر رضى اهللا عنه حني استخلف، فقال
مل يقبلها رسول اهللا وأنا : منزليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وموضعي من االنصار فاقبل صدقيت، فقال

يا أمري املؤمنني اقبل : وىل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه أتاه فقالأقبلها ؟ فقبض أبو بكر وأىب أن يقبلها، فلما 
مل يقبلها رسول اهللا عليه الصالة والسالم وال أبو بكر أنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها، وقبض عمر : صدقيت، فقال

 عليه وسلم مل رسول اهللا صلى اهللا: رضى اهللا عنه، مث وىل عثمان رضى اهللا عنه، فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال
  .يقبلها وال أبو بكر وال عمر وأنا أقبلها ؟ فلم يقبلها عثمان، فهلك ثعلبة يف خالفة عثمان رضى اهللا عنه

  .اآلية) الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات: (قوله تعاىل* 
: ي حممد ابن سليمان املالكي قالأخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن جعفر، أخربنا أبو علي الفقيه، أخربنا أبو عل



حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن، حدثنا أبو النعمان احلكم بن عبد اهللا العجلي، حدثنا شعبة عن سليمان، عن أيب 
إن اهللا لغين عن صاع هذا، : ملا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: وائل، عن ابن مسعود قال

  الذين -فنزلت 
رواه البخاري عن أيب قدامة عبيداهللا بن  -طوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم يلمزون امل

حث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرمحن بن : سعيد، عن أيب النعمان وقال قتادة وغريه
تك بنصفها فاجعلها يف سبيل اهللا، وأمسكت يا رسول اهللا مايل مثانية آالف جئ: عوف بأربعة آالف درهم وقال

بارك اهللا لك فيما أعطيت وفيما أمسكت، فبارك اهللا يف مال : نصفها لعيايل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عبد الرمحن حىت أنه خلف امرأتني يوم مات، فبلغ مثن ماله هلما مائة وستني ألف درهم، وتصدق يومئذ عاصم بن 

يا رسول اهللا بت ليليت أجر : ن مبائة وسق من متر، وجاء أبو عقيل االنصاري بصاع من متر وقالعدي بن العجال
باجلرير أحبال حىت نلت صاعني من متر، فأمسكت أحدمها الهلي وأتيتك باآلخر، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ما أعطى: وسلم أن ينثره يف الصدقات، فلمزهم املنافقون وقالوا

ن وعاصم إال رياء، وإن كان اهللا ورسوله غنيني عن صاع أيب عقيل، ولكنه أحب أن يزكى نفسه، فأنزل عبد الرمح
  .اهللا تعاىل هذه اآلية

حدثنا إمساعيل ابن عبد الرمحن بن أمحد الواعظ إمالء، أخربنا ) وال تصل على أحد منهم مات أبدا: (قوله تعاىل* 
ن عاصم الرازي، حدثنا العباس بن الوليد النرسى، حدثنا حيىي بن سعيد عبد اهللا بن حممد بن نصر، أخربنا يوسف اب

ملا توىف عبد اهللا بن أيب جاء ابنه إىل رسول اهللا صلوات : القطان، حدثنا عبد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال
آذين حىت أصلي : أعطين قميصك حىت أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه مث قال: اهللا عليه وقال

أليس قد هناك اهللا أن تصلي على املنافقني ؟ : عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن اخلطاب وقال
وال تصل على أحد منهم مات أبدا  -مث نزلت عليه هذه اآلية  -أستغفر هلم أو ال أستغفر  -أنا بني خريتني : فقال

  يهم رواه البخاري عنفترك الصالة عل -وال تقم على قربه 
  .مسدد، ورواه مسلم عن أىب قدامة عبيد اهللا بن أيب سعيد كالمها عن حيىي بن سعيد

أخربنا إمساعيل بن إبراهيم النصر اباذي أخربنا أبو بكر بن مالك القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين 
مسعت : بد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قالأيب عن حممد بن إسحاق، حدثين الزهري، عن عبد اهللا ابن ع

ملا توىف عبد اهللا بن أيب دعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للصالة عليه، : عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يقول
يا رسول اهللا أ على عدو اهللا عبد : فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصالة عليه حتولت حىت قمت يف صدره فقلت

 بن أيب القائل يوم كذا وكذا وكذا، أعدد أيامه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتسم، حىت إذا كثرت عليه اهللا
استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة  -أخر عين يا عمر إين خريت فاخترت، قد قيل يل : قال

مث صلى صلى اهللا عليه وسلم ومشى : فر له لزدت قاللو علمت أين إن زدت على السبعني غ -فلن يغفر اهللا هلم 
فعجبت يل وجراءيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ورسوله : معه، فقام على قربه حىت فرغ منه قال

  فواهللا ما كان إال يسريا: أعلم، قال

  .اآلية -وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه  -حىت نزل 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده على منافق، وال قام على قربه حىت قبضه اهللا تعاىلفما صلى 



وكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما فعل بعبداهللا بن أيب فقال وما يغين عنه قميصي وصاليت : قال املفسرون
  .من اهللا واهللا إين كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه

نزلت يف البكائني وكانوا سبعة معقل بن يسار وصخر بن خنيس ) لى الذين إذا ما أتوك لتحملهموال ع: (قوله تعاىل
وعبد اهللا بن كعب االنصاري وسامل بن عمري وثعلبة بن غنمة وعبد اهللا بن مغفل، أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  على اخلفاف املرقوعة والنعال املخصوفة يا نيب اهللا إن اهللا عز وجل قد ندبنا للخروج معك، فامحلنا: وسلم فقالوا
  .ال أجد ما أمحلكم عليه، فتولوا وهم يبكون: نغزو معك، فقال

  .نزلت يف بين مقرن معقل وسويد والنعمان: وقال جماهد
نزلت يف أعاريب من أسد وغطفان، وأعاريب من أعاريب حاضري ) االعراب أشد كفرا ونفاقا: (قوله تعاىل* 

  .املدينة
نزلت يف جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من : قال الكليب) وممن حولكم من االعراب منافقون: (عاىلقوله ت* 

  .أهل املدينة، يعين عبد اهللا بن أيب وجد ابن قيس ومعتب بن بشري واجلالس بن سويد وأيب عامر الراهب
نزلت يف قوم كانوا قد ختلفوا عن : يبقال ابن عباس يف رواية ابن الوال) وآخرون اعترفوا بذنوهبم: (قوله تعاىل* 

والظالل مع ) السكن(نكون يف الكن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك مث ندموا على ذلك، وقالوا
النساء ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف اجلهاد، واهللا لنوثقن أنفسنا بالسواري فال نطلقها حىت يكون 

ويعذرنا، وأوثقوا أنفسهم بسواري املسجد، فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر هبم  الرسول هو يطلقها
  هؤالء ختلفوا: من هؤالء ؟ قالوا: فرآهم، فقال

عنك، فعاهدوا اهللا أن ال يطلقوا أنفسهم حىت يكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم، فقال النيب صلى اهللا عليه 
لقهم وال أعذرهم حىت أؤمر بإطالقهم، رغبوا عين وختلفوا عن الغزو مع املسلمني، وأنا أقسم باهللا ال أط: وسلم

يا : فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فلما نزلت أرسل إليهم النيب صلوات اهللا عليه وأطلقهم وعذرهم، فلما أطلقهم قالوا
ما أمرت أن آخذ من أموالكم : فقالرسول اهللا هذه أموالنا اليت خلفتنا عنك فتصدق هبا عنا وطهرنا واستغفر لنا، 

  .اآلية -خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم  -شيئا، فأنزل اهللا عز وجل 
  .كانوا عشرة رهط: وقال ابن عباس

  .اآلية) وآخرون مرجون المر اهللا: (قوله تعاىل* 
  نزلت يف كعب بن مالك

فوا عن غزوة تبوك، وهم الذين ذكرو ومرارة بن الربيع أحد بين عمرو بن عوف وهالل بن أمية من بين واقف ختل
  .اآلية -وعلى الثالثة الذين خلفوا  -يف قوله تعاىل 

إن بين عمرو بن عوف اختذوا مسجد قباء : قال املفسرون) والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا: (قوله تعاىل* 
نبىن : إخوهتم بنو عمرو، وقالواوبعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيهم، فأتاهم فصلى فيه، فحسدهم 

مسجدا ونرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلى فيه كما يصلى يف مسجد إخواننا، وليصل فيه أبو عامر 
الراهب إذا قدم من الشام، وكان أبو عامر قد ترهب يف اجلاهلية وتنصر ولبس املسوح، وأنكر دين احلنيفية ملا قدم 

يه وسلم املدينة وعاداه ومساه النيب عليه الصالة والسالم أبا عامر الفاسق وخرج إىل الشام رسول اهللا صلى اهللا عل
وأرسل إىل املنافقني أن استعدوا مبا استطعتم من قوة وسالح، وابنوا يل مسجدا فإين ذاهب إىل قيصر فآيت جبند 

بنوه اثىن عشر رجال حزام بن الروم، فأخرج حممدا وأصحابه فبنوا مسجدا إىل جنب مسجد قباء، وكان الذي 



خالد، ومن داره أخرج إىل املسجد وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشري وأبو حبيبة بن االرعد وعباد بن حنيف 
وحارثة وجارية وابناه جممع وزيد ونبتل ابن حارث وحلاد بن عثمان ووديعة بن ثابت، فلما فرغوا منه أتوا رسول 

  إنا بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية، وإنا حنب أن: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

تأتينا فتصلى لنا فيه، فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم، فنزل عليه القرآن وأخرب اهللا عز وجل خرب مسجد الضرار وما 
امر بن يشكر والوحشي قاتل مهوا به، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وع

انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه واحرقوه، فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعفا من : محزة، وقال هلم
النخل فأشعل فيه نارا، مث دخلوا املسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله، وأمر النيب صلى اهللا عليه 

  فيها اجليف والننت والقمامة، وماتوسلم أن يتخذ ذلك كناسة تلقى 
  .أبو عامر بالشام وحيدا غريبا

أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي، حدثنا العباس بن إمساعيل بن عبد اهللا ابن ميكال، أخربنا عبد اهللا بن أمحد 
عن عائشة بنت  بن موسى االهوازي، أخربنا إمساعيل بن زكريا، حدثنا داود بن الزبرقان عن صخر بن جويرية،

إن املنافقني عرضوا مبسجد يبنونه يضاهون به مسجد قباء، وهو قريب منه اليب : سعد بن أيب وقاص، عن أبيها قال
: عامر الراهب يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيه، فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

  .-ال تقوم فيه أبدا  -ه مصلى، فأخذ ثوبه ليقوم معهم، فنزلت هذه اآلية إنا بنينا مسجدا فصل فيه حىت نتخذ
  .اآلية) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم: (قوله تعاىل* 

ملا بايعت االنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة مبكة وهم سبعون نفسا، : قال حممد بن كعب القرظي
اشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا : يا رسول اهللا اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: حةقال عبد اهللا بن روا

قالوا ربح : اجلنة: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال: به شيئا، وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم، قالوا
  .البيع ال نقبل وال نستقبل، فنزلت هذه اآلية

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الشريازي، ) للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ماكان: (قوله تعاىل* 
  أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن مخرويه

أخربين شعيب عن الزهري، عن سعيد بن : اهلروي، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد اخلزاعي، حدثنا أبو اليمان قال
أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد ملا حضر : املسيب، عن أبيه قال
يا أبا : أي عم قل معي ال إله إال اهللا أحاج لك هبا عند اهللا، فقال أبو جهل وابن أيب أمية: اهللا ابن أيب أمية فقال

  طالب أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ فلم يزاال يكلمانه حىت قال آخر شئ كلمهم به
ما كان للنيب والذين  -الستغفرن لك ما مل أنه عنه، فنزلت : على ملة عبد املطلب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى البخاري عن  -آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم 
ري ورواه مسلم عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزه

  .كالمها عن الزهري
أخربنا أبو سعيد بن أىب عمرو النيسابوري، أخربنا احلسن بن علي بن مؤمل، أخربنا عمرو بن عبد اهللا البصري، 

ن عون أخربنا حممد بن كعب القرظى، حدثنا حممد بن عبد الوهاب، أخربنا جعفر ب: أخربنا موسى بن عبيدة قال
يا أبا طالب أرسل إىل ابن أخيك، : بلغين أنه ملا اشتكى أبو طالب شكواه اليت قبض فيها، قالت له قريش: قال



فريسل إليك من هذه اجلنة اليت ذكرها تكون لك شفاء، فخرج الرسول حىت وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ضعيف سقيم، فأرسل إيل من جنتك هذه اليت تذكر من يا حممد إن عمك يقول إين كبري: وأبا بكر جالسا معه فقال

: إن اهللا حرمها على الكافرين، فرجع إليهم الرسول، فقال: طعامها وشراهبا شيئا يكون يل فيه شفاء، فقال أبو بكر
ليه إن اهللا حرمها على الكافرين، فحملوا أنفسهم ع: بلغت حممدا الذي أرسلتموين به فلم حير إيل شيئا وقال أبو بكر

: حىت أرسل رسوال من عنده، فوجد الرسول يف جملسه، فقال له مثل ذلك، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن اهللا حرم على الكافرين طعامها وشراهبا، مث قام يف إثر الرسول حىت دخل معه بيت أيب طالب، فوجده مملوءا 

 - ١٢(علني ما أنت أحق به منا إن كانت لك قرابة، فلنا ما حنن بفا: خلوا بيين وبني عمي، فقالوا: رجاال فقال
  )أسباب النزول

  .قرابة مثل قرابتك، فجلس إليه فقال
وما هي يا : يا عم جزيت عين خريا، يا عم أعين على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك هبا عند اهللا يوم القيامة، قال

  قل: ابن أخي ؟ قال
جزع عمك من املوت القررت : إنك يل ناصح واهللا لوال أن تعري هبا فيقال: لال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فقا

ال حتدث نساء قريش أن عمك : يا أبا طالب أنت رأس احلنيفية ملة االشياخ، فقال: فصاح القوم: هبا عينك، قال
غفر له بعد ما ال أزال أستغفر لك ريب حىت يردين، فاست: جزع عند املوت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مات، فقال املسلمون ما مينعنا أن نستغفر آلبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم البيه، وهذا حممد صلى اهللا عليه 
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو  -وسلم يستغفر لعمه، فاستغفروا للمشركني حىت نزل 

  .-كانوا أوىل قرىب 
اسم عبد الرمحن بن أمحد احلراين، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم، حدثنا حممد بن يعقوب االموي، أخربنا أبو الق

حدثنا احلر بن نصري، حدثنا ابن وهب، أخربنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن االجدع، عن عبد 
وخرجنا معه فأخذنا جملسنا، مث ختطى خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر يف املقابر : اهللا بن مسعود قال

القبور حىت انتهى إىل قرب منها فناحاه طويال مث ارتفع وجئنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باك، فبكينا لبكاء 
يا رسول اهللا ما الذي أبكاك فقد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث إنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن اخلطاب فقال

إن القرب الذي رأيتموين أناجي فيه قرب : نعم، فقال: أفزعكم بكائي ؟ فقلنا: زعنا، فجاء فجلس إلينا فقالأبكانا وأف
آمنة بنت وهب، وإين استأذنت ريب يف زيارهتا فأذن يل فيها واستأذنت ريب يف االستغفار هلا فلم يأذن يل فيه، ونزل 

وما كان استغفار إبراهيم البيه إال عن  -حىت ختم اآلية  -وما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني  -
  .فأخذين ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أبكاين -موعدة وعدها إياه 

  .قال ابن عباس يف رواية) وما كان املؤمنون لينفروا كافة: (قوله تعاىل* 

  واهللا: هاد قال املؤمنونملا أنزل اهللا تعاىل عيوب املنافقني لتخلفهم عن اجل: الكليب
ال نتخلف عن غزوة يغزوها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال سرية أبدا، فلما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم بالسرايا إىل العدو نفر املسلمون مجيعا وتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده باملدينة، فأنزل اهللا تعاىل 
  .هذه اآلية

) أ كان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم( سورة يونس



  .اآلية
اهللا أعظم من أن يكون : ملا بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسوال أنكرت الكفار، وقالوا: قال ابن عباس

  .رسوله بشرا مثل حممد فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا: (قوله تعاىل* 

  .نزلت يف مشركي مكة: قال جماهد
وهم مخسة نفر عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي والوليد بن املغرية ومكرز بن حفص وعمرو بن عبد اهللا بن : قال مقاتل

ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الالت :  صلى اهللا عليه وسلمأيب قيس العامري والعاص بن عامر قالوا للنيب
  .يا حممد ائت بقرآن غري هذا فيه ما نسألك: نزلت يف املستهزئني فقالوا: والعزى، وقال الكليب

  .اآلية) أال إهنم يثنون صدورهم: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة هود 
لو الكالم حلو املنظر، يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا حيب نزلت يف االخنس بن شريق، وكان رجال ح

  .ويطوى بقلبه ما يكره
كان جيالس النيب صلى اهللا عليه وسلم يظهر له أمرا يسره ويضمر يف قلبه خالف ما يظهر، فأنزل اهللا : وقال الكليب

  تعاىل

  .ة حملمد صلى اهللا عليه وسلميقول يكمنون ما يف صدورهم من العداو -أال إهنم يثنون صدورهم  -
  وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات: (قوله تعاىل* 

  .اآلية) يذهنب السيئات
حدثنا حيىي : حدثنا إبراهيم بن علي قال: أخربنا أبو عمر و ابن مطر قال: أخربنا االستاذ أبو منصور البغدادي قال

جاء رجل إىل : اك، عن إبراهيم، عن علقمة واالسود، عن عبد اهللا قالحدثنا أبو االحوص، عن مس: بن حيىي قال
يا رسول اهللا أين عاجلت امرأة يف أقصى املدينة وإين أصبت منها ما دون أن آتيها، : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
يب صلى اهللا عليه لقد سترك اهللا لو سترت نفسك، فلم يرد عليه الن: فقال عمر: وأنا هذا فاقض يف ما شئت، قال

ال بل : يا رسول اهللا هذا له خاصة ؟ قال: وسلم، فانطلق الرجل فأتبعه رجال ودعاه فتال عليه هذه اآلية، فقال رجال
  .للناس كافة رواه مسلم عن حيىي ورواه البخاري عن طريق يزيد ابن زريع
ربنا حممد بن إمساعيل، حدثنا بشر بن أخربنا عمر بن أيب عمر، أخربنا حممد بن مكى، أخربنا حممد بن يوسف، أخ

حدثنا سليمان التميمي، عن أيب عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أن رجال أصاب من امرأة قبلة : يزيد بن زريع قال
أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل  -فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  .ملن عمل هبا من أميت: أيل هذه ؟ قال: اآلية، فقال الرجل إىل آخر -
حدثنا العباس الدوري، حدثنا أمحد بن : حدثنا حممد بن يعقوب االموي قال: أخربنا حممد بن موسى بن الفضل قال

يب حدثنا سويد قال أخربنا عثمان بن مؤمن، عن موسى بن طلحة، عن أ: حدثنا ابن املبارك قال: حنبل املروزي قال
  .اليسر بن عمرو

: فأعجبتين، فقلت: أتتين امرأة وزوجها بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعث، فقالت بعين بدرهم مترا، قال: قال
إن يف البيت مترا هو أطيب من هذا فاحلقيين، فغمزهتا وقبلتها، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقصصت عليه 

  .خنت رجال: االمر، فقال



  سبيل اهللا يف أهله هبذا، وأطرق عين فظننت أين من أهل النار، وأن اهللا غازيا يف
  .اآلية -أقم الصالة طريف النهار  -ال يغفر يل أبدا، وأنزل اهللا تعاىل 

  .فأرسل إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فتالها علي
أخربنا حممد بن أيوب : سجزى قالأخربنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد ال: أخربنا نصر بن بكر بن أمحد الواعظ قال

أخربنا محاد بن : أخربنا علي بن عثمان وموسى ابن إمساعيل وعبيد اهللا بن العاصم واللفظ لعلي قالوا: الرازي قال
إن امرأة جاءتين : حدثنا علي بن يزيد، عن يوسف بن ماهان، عن ابن عباس أن رجال أتى عمر فقال: سلمة قال

أجل، : وحيك لعلها مغيب يف سبيل اهللا، قلت: فأصبت منها كل شئ إال اجلماع، فقال تبايعين فأدخلتها الدوجل،
ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسله، فأتى : ائت أبا بكر، فقال ما قال لعمر ورد عليه مثل ذلك، وقال: قال

ى اهللا عليه وسلم لعلها مغيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مثل ما قال اليب بكر وعمر، فقال رسول اهللا صل
أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل، إن احلسنات يذهنب  -نعم، فسكت عنه ونزل القرآن : يف سبيل اهللا فقال

ال وال نعمة عني : أيل خاصة يا رسول اهللا، أم للناس عامة ؟ فضرب عمر صدره وقال: فقال الرجل -السيئات 
  .صدق عمر: هللا صلى اهللا عليه وسلم وقالولكن للناس عامة، فضحك رسول ا

: حدثنا احلرب بن إمساعيل احملاملى قال: حدثنا علي بن عمر احلافظ قال: أخربنا أبو نصر حممد بن حممد الطوسي قال
حدثنا جرير، عن عبد امللك بن عمري، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن معاذ بن جبل : حدثنا يوسف بن موسى قال

يا رسول اهللا ما تقول يف رجل أصاب من امرأة ال : ا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء رجل فقالأنه كان قاعد
توضأ وضوءا حسنا مث قم : حتل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إال قد أصابه منها إال أنه مل جيامعها، فقال

: إىل آخرها، فقال معاذ بن جبل -لنهار وزلفا من الليل أقم الصالة طريف ا -فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية : فصل، قال
  .بل هي للمسلمني عامة: أهي له أم للمسلمني عامة ؟ فقال

حدثنا : أخربنا عبد الرحيم بن منيب قال: أخربنا حاجب بن أمحد قال: أخربنا االستاذ أبو طاهر الروذبارى قال
مساك بن حرب، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن سويد،  حدثنا سفيان الثوري، عن: الفضل بن موسى الشيباين قال

يا رسول اهللا إين أصبت من امرأة غري أين : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " عن ابن مسعود أنه قال
  ". -أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل، إن احلسنات يذهنب السيئات  -مل آهتا، فأنزل اهللا تعاىل 

  .اآلية) حنن نقص عليك أحسن القصص: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(يوسف  سورة
: أخربنا جعفر ابن حممد بن احلسن القاص قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: أخربنا عبد القاهر بن طاهر قال

ن مسلم الصفار، عن حدثنا خالد ب: حدثنا عمرو ابن حممد القرشي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال
حنن  -عمرو بن قيس املالئي، عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أيب وقاص يف قوله عزوجل 

: أنزل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتاله عليهم زمانا، فقالوا: قال -نقص عليك أحسن القصص 
حنن نقص عليك أحسن  -إىل قوله  -الر تلك آيات الكتاب املبني  -يا رسول اهللا لو قصصت، فأنزل اهللا تعاىل 

اهللا نزل أحسن احلديث  -يا رسول اهللا لو حدثتنا، فأنزل اهللا تعاىل : اآلية، فتاله عليهم زمانا، فقالوا -القصص 
  .كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن: قال -كتابا متشاهبا 

  .عنربي، عن حممد بن عبد السالم، عن إسحاق بن إبراهيمرواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه عن أيب بكر ال
اهللا نزل أحسن  -يا رسول اهللا حدثنا، فأنزل اهللا تعاىل : مل أصحاب رسول اهللا ملة فقالوا: وقال عون بن عبد اهللا



  مث إهنم ملوا ملة أخرى: اآلية، قال -احلديث 
  ، فأنزل اهللا تعاىليا رسول اهللا فوق احلديث ودون القرآن، يعنون القصص: فقالوا

فأرادوا احلديث فدهلم على أحسن احلديث، وأرادوا القصص فدهلم على  -حنن نقص عليك أحسن القصص  -
  .أحسن القصص

أخربنا نصر بن أيب نصر ) ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الرعد 
أخربنا عبد اهللا بن : أخربنا حممد بن أيوب الرازي قا ل: اهللا بن حممد بن نصر قال أخربنا أبو سعيد عبد: الواعظ قال

حدثنا ثابت عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا علي بن أيب سارة الشيباين قال: عبد الوهاب قال
رسول اهللا إنه أعىت من  يا: اذهب فادعه ىل، فقال: عليه وسلم بعث رجال مرة إىل رجل من فراعنة العرب، فقال

وما اهللا أمن ذهب هو أو من فضة أو : يدعوك رسول اهللا، قال: فذهب إليه فقال: اذهب فادعه يل قال: ذلك، قال
وقد أخربتك أنه أعىت من ذلك، فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، وقال) إىل(فرجع : من حناس ؟ قال

ثانية فادعه، فرجع إليه، فعاد عليه مثل الكالم االول، فرجع إىل النيب صلى اهللا ارجع إليه ال: يل كذا وكذا، فقال
ارجع إليه، فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكالم، فبينا هو يكلمين إذ بعثت إليه سحابة : عليه وسلم فأخربه، فقال

الصواعق فيصيب هبا من  ويرسل -حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنزل اهللا تعاىل 
نزلت هذه : وقال ابن عباس يف رواية أيب صاحل وابن جريج وابن زيد -يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال 

اآلية واليت قبلها يف عامري بن الطفيل وأربد بن ربيعة وذلك أهنما أقبال يريدان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
سول اهللا هذا عامر ابن الطفيل قد أقبل حنوك، فقال دعه فإن يرد اهللا به خريا يهده، يا ر: فقال رجل من أصحابه

  يا حممد مايل إن: فأقبل حىت قام عليه، فقال
جتعل يل االمر بعدك ؟ قال ال ليس ذلك إيل إمنا ذلك إىل : لك مال مسلمني وعليك ما عليهم، قال: أسلمت ؟ قال

  لى الوبر وأنت علىفتجعلين ع: اهللا جيعله حيث يشاء قال

أو ليس ذلك إيل اليوم ؟ وكان : أجعل لك أعنة اخليل تغزو عليها، قال: فماذا جتعل يل ؟ قال: ال، قال: املدر ؟ قال
أوصى أربد بن ربيعة إذا رأيتين أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف، فجعل خياصم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه وسلم ليضربه، فاخترط من سيفه شربا مث حبسه اهللا تعاىل فلم  وسلم ويراجعه، فدار أربد خلف النيب
: يقدر على سله، وجعل عامر يومئ إليه، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع بسيفه، فقال

يا : ىل عامر هاربا وقالاللهم اكفنيها مبا شئت، فأرسل اهللا تعاىل على أربد صاعقة يف يوم صائف صاح فأحرقته، وو
: حممد دعوت ربك فقتل أربد، واهللا المالهنا عليك خيال جردا وفتيانا مردا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مينعك اهللا تعاىل من ذلك وابنا قيلة، يريد االوس واخلزرج، فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضم عليه 

لئن أصحر حممد إيل وصاحبه يعين ملك املوت النفذهنما برحمي، فلم رأى اهللا  والالت: سالحه، فخرج وهو يقول
تعاىل ذلك منه أرسل ملكا فلطمه جبناحيه فأذراه يف التراب، وخرجت على ركبته غدة يف الوقت كغدة البعري، فعاد 

سه، وأنزل اهللا تعاىل غدة كغدة البعري وموت يف بيت السلولية، مث مات على ظهر فر: إىل بيت السلولية وهو يقول
قوله *  -وما دعاء الكافرين إال يف ضالل  -حىت بلغ  -سواء منكم من أسر القول ومن جهر به  -فيه هذه القصة 

نزلت يف صلح احلديبية حني أرادوا كتاب الصلح، فقال رسول : قال أهل التفسري) وهم يكفرون بالرمحن: (تعاىل
ما نعرف الرمحن إال : هللا الرمحن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو واملشركوناكتب بسم ا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب بامسك اللهم، وهكذا كانت اجلاهلية يكتبون
  .فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية

اسجدوا للرمحن، : عليه وسلمنزلت يف كفار قريش حني قال هلم النيب صلى اهللا : وقال ابن عباس يف رواية الضحاك
قل هلم إن الرمحن الذي أنكرمت معرفته : وما الرمحن ؟ أنسجد ملا تأمرنا، اآلية فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وقال: قالوا

  .هو ريب ال إله إال هو

  .اآلية) ولو أن قرآنا سريت به اجلبال: (قوله تعاىل* 
أخربنا : أخربنا أبو يعلى قال: نا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى قالأخرب: أخربنا حممد ابن عبد الرمحن النحوي قال

حممد بن إمساعيل بن مثلة االنصاري، حدثنا خلف بن متيم، عن عبد اجلبار ابن عمر االبلي، عن عبد اهللا بن عطاء، 
تزعم : عليه وسلم قالت قريش للنيب صلى اهللا: مسعت الزبري بن العوام يقول: عن جدته أم عطاء موالة الزبري قالت

أنك نيب يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان حيىي املوتى فادع 
اهللا تعاىل أن يسري عنا هذه اجلبال ويفجر لنا االرض أهنارا فتتخذها حمارث ومزارع ونأكل، وإال فادع أن حيىي لنا 

اهللا تعاىل أن يصري هذه الصخرة اليت حتتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإال فادع 
والذي نفسي : الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم، فبينا حنن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سرى عنه قال

ن مؤمنكم، وبني أن بيده لقد أعطاين ما سألتم ولو شئت لكان، ولكنه خريين بني أن تدخلوا من باب الرمحة فيؤم
يكلكم إىل ما اخترمت النفسكم فتضلوا عن باب الرمحة، فاخترت باب الرمحة، وأخربين إن أعطاكم ذلك، مث كفرمت 

 -وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا االولون  -: أنه معذبكم عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني، فنزلت
  .اآلية -ال ولو أن قرآنا سريت به اجلب -ونزلت 

  قال) ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا: (قوله تعاىل* 
ما نرى هلذا الرجل مهمة إال النساء والنكاح، ولو : عريت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالت: الكليب

  .كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا ) ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(احلجر سورة 
أخربنا سعيد بن منصور : أخربنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن نصري الرازي قال: نصر بن أيب نصر الواعظ قال

كانت تصلى : عن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس قالحدثنا عمر بن مالك، : حدثنا نوح ابن قيس الطائي قال: قال
خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة حسناء يف آخر النساء، وكان بعضهم يتقدم إىل الصف االول لئال يراها، 

ولقد علمنا املستقدمني  -وكان بعضهم يتأخر يف الصف اآلخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من حتت أبطه، فنزلت 
  .-املستأخرين منكم ولقد علمنا 

حرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصف االول يف الصالة، فازدحم الناس عليه : وقال الربيع بن أنس
نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من املسجد، فأنزل اهللا تعاىل : وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن املسجد، فقالوا

  .هذه اآلية
أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك : أخربنا عبد الرمحن بن محدان العدل قال) همونزعنا ما يف صدور: (قوله تعاىل* 
حدثنا علي بن هاشم عن : حدثين حممد بن سليمان بن خالد الفحام قال: أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: قال

ه اآلية نزلت يف أيب بكر قلت اليب جعفر إن فالنا حدثين عن علي بن احلسني رضى اهللا عنهما أن هذ: كثري النوا قال



واهللا إهنا لفيهم : قال -ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني  -وعمر وعلي رضى اهللا عنهم 
  وأي غل: نزلت وفيهم نزلت اآلية، قلت

ابوا أخذ غل اجلاهلية، إن بين تيم وعدي وبين هاشم كان بينهم يف اجلاهلية، فلما أسلم هؤالء القوم وأج: هو ؟ قال
  .أبا بكر اخلاصرة، فجعل علي رضى اهللا عنه يسخن يده فيضمخ هبا خاصرة أيب بكر، فنزلت هذه اآلية

روى ابن املبارك بإسناده عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا ) نبئ عبادي أىن أنا الغفور الرحيم: (قوله تعاىل* 
سلم من الباب الذي دخل منه بنو شيبة وحنن نضحك طلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عليه وسلم أنه قال

إين ملا خرجت جاء جربيل : ال أراكم تضحكون مث أدبر حىت إذا كان عند احلجر رجع إلينا القهقرى، فقال: فقال
  .-نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم  -مل تقنط عبادي ؟ : يا حممد يقول اهللا تعاىل عزوجل: عليه السالم فقال

إن سبع قوافل وافت من : قال احلسني ابن الفضل) ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم: (اىلقوله تع* 
بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضري يف يوم واحد فيها أنواع من البز وأوعية الطيب واجلواهر وأمتعة البحر، 

  .سبيل اهللا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية لو كانت هذه االموال لنا لتقوينا هبا فأنفقناها يف: فقال املسلمون
ال  -لقد أعطيتكم سبع آيات هي خري لكم من هذه السبع القوافل، ويدل على صحة هذا قوله على أثرها : وقال

  .اآلية -متدن عينيك 
  .اآلية) أتى أمر اهللا: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة النحل 
إن هذا يزعم أن : قال الكفار بعضهم لبعض -اقتربت الساعة وانشق القمر  -عاىل ملا أنزل اهللا ت: قال ابن عباس

ما : القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حىت ننظر ما هو كائن، فلما رأوا أنه ال ينزل شئ، قالوا
تظروا قرب الساعة، فلما فأشفقوا وان -اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون  -نرى شيئا، فأنزل اهللا تعاىل 

  امتدت االيام
فوثب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورفع  -أتى أمر اهللا  -يا حممد ما نرى شيئا مما ختوفنا به، فأنزل اهللا تعاىل : قالوا

" فاطمأنوا، فلما نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فال تستعجلوه  -الناس رؤوسهم، فنزل 
االمر ها هنا العذاب بالسيف وهذا : وقال اآلخرون) والساعة كهاتني، وأشار بأصبعه إن كادت لتسبقين بعثت أنا

  جواب للنضر

اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء، يستعجل العذاب : ابن احلارث حني قال
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

نزلت اآلية يف أيب بن خلف اجلمحي حني جاء يعظم ) من نطقة فإذا هو خصيم مبنيخلق االنسان : (قوله تعاىل* 
يا حممد أترى اهللا حيىي هذا بعد ما قد رم نظرية هذه اآلية : رميم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال) بعظم(

إىل آخر السورة، نازلة يف  - أو مل ير االنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبني -قوله تعاىل يف سورة يس 
  .هذه القصة

  .اآلية) وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت: (قوله تعاىل* 
كان لرجل من املسلمني على رجل من املشركني دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما : قال الربيع بن أنس، عن أيب العالية

وإنك لتزعم أنك لتبعث بعد املوت، فأقسم باهللا ال يبعث اهللا من : ركوالذي أرجوه بعد املوت، فقال املش: تكلم به
  .ميوت، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية



اآلية نزلت يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة ) والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا: (قوله تعاىل* 
كة فعذبوهم وآذوهم، فبوأهم اهللا تعاىل بعد بالل وصهيب وخباب وعامر وجندل بن صهيب أخذهم املشركون مب

  .ذلك املدينة
  .اآلية) وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم: (قوله تعاىل* 

  اهللا أعظم من أن يكون: نزلت يف مشركي مكة، أنكروا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقالوا
  .اآلية) مثال عبد ا مملوكاضرب اهللا : (قوله تعاىل* رسوله بشرا، فهال بعث إلينا ملكا ؟ 

: حدثنا جعفر بن حممد ابن شاكر قال: أخربنا أبو بكر االنباري قال: أخربنا حممد بن إبراهيم ابن حممد بن حيىي، قال
حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن إبراهيم، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا وهيب قال: حدثنا عفان قال

  رب اهللا مثال عبداض -نزلت هذه اآلية : قال

يف هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سرا وجهرا ومواله أبو اجلوزاء الذي كان ينهاه  -مملوكا ال يقدر على شئ 
هذا  -على مواله  -فاالبكم منهما الكل  -وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شئ  -فنزلت 

  .ل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان رضى اهللا عنهالسيد أسد بن أىب العيص، والذي يأمر بالعد
  .اآلية) إن اهللا يأمر بالعدل واالحسان: (قوله تعاىل* 

: أخربنا مكى بن عبدان قال: أخربنا شعيب بن حممد البيهقي قال: أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم قال
حدثنا عبد : حدثنا شهر بن حوشب قال: احلميد بن هبرام قال حدثنا روح بن عبادة عن عبد: حدثنا أبو االزهر قال

اهللا بن عباس قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفناء بيته مبكة جالسا، إذ مر به عثمان بن مظعون فكشر إىل 
خص بصره إىل بلى، فجلس إليه مستقبله، فبينما هو حيدثه إذ ش: أال جتلس فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

السماء، فنظر ساعة وأخذ يضع بصره حىت وضع على عتبة يف االرض، مث حترف عن جليسه عثمان إىل حيث وضع 
بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستنقه ما يقال له، مث شخص بصره إىل السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره 

يا حممد فيما كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك : الحىت توارى يف السماء، وأقبل على عثمان كجلسته االوىل، فق
رأيتك شخص بصرك إىل السماء مث وضعته حىت وضعته على : ما رأيتين فعلت ؟ قال: تفعل فعلتك الغداة، قال

  ميينك، فتحرفت إليه وتركتين، فأخذت تنغض
 رسول اهللا جربيل عليه أتاين: نعم، قال: أو فطنت إىل ذلك ؟ قال عثمان: رأسك كأنك تستنقه شيئا يقال لك، قال
إن اهللا يأمر بالعدل واالحسان وإيتاء ذي  -قال يل : فماذا قال لك ؟ قال: السالم وسلم آنفا وأنت جالس، قال

فذاك حني استقر االميان يف قليب وأحببت  -القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 
  .حممدا صلى اهللا عليه وسلم

إن حممدا عليه الصالة والسالم سخر بأصحابه : نزلت حني قال املشركون) وإذا بدلنا آية مكان آية: (عاىلقوله ت* 
  يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا،

  .أو يأتيهم مبا هو أهون عليهم، وما هو إال مفتري يقوله من تلقاء نفسه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية واليت بعدها
  .اآلية) د نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشرولق: (قوله تعاىل* 

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن محدان الزاهد قال: أخربنا أبو نصر أمحد بن إبراهيم قال
: حدثنا حصني عن عبيد اهللا بن مسلم قال: حدثنا أبو فضيل قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال: عبد العزيز قال



لنا غالمان نصرانيان من أهل عني التمر اسم أحدمها يسار واآلخر خري، وكانا يقرآن كتبا هلم بلساهنم، وكان كان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير هبما فيسمع قراءهتما، وكان املشركون يقولون يتعلم منهما، فأنزل اهللا تعاىل 

) من كفر باهللا من بعد إميانه: (قوله تعاىل*  - مبني لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب -فأكذهبم 
  .اآلية

نزلت يف عمار بن ياسر، وذلك أن املشركني أخذوه وأباه ياسرا وأمه مسية وصهيبا وبالال وخبابا : قال ابن عباس
لت وقتل إنك أسلمت من أجل الرجال فقت: وساملا، فأما مسية فإهنا ربطت بني بعريين ووجئ قبلها حبربة، وقيل هلا

زوجها ياسر ومها أول قتيلني قتال يف االسالم، وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فأخرب النيب صلى 
  اهللا عليه وسلم

كال إن عمارا ملئ إميانا من قرنه إىل قدمه واختلط االميان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول : بأن عمارا كفر، فقال
إن عادوا لك فعد : وهو يبكي، فجعل رسول اهللا، عليه الصالة والسالم ميسح عينيه، وقال اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هلم مبا قلت، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت يف ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم املسلمون باملدينة أن هاجروا فإنا ال نراكم منا حىت : وقال جماهد

  .دينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم مكرهني، وفيهم نزلت هذه اآليةهتاجروا إلينا، فخرجوا يريدون امل
ذكر لنا أنه ملا أنزل اهللا تعاىل قبل هذه : اآلية قال قتادة) مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا: (قوله تعاىل* 

  اآلية أن أهل مكة ال يقبل منهم

م من أهل مكة، فلما جاءهم ذلك خرجوا فلحقهم املشركون إسالم حىت يهاجروا كتب هبا أهل املدينة إىل أصحاهب
فكتبوا هبا إليهم فتبايعوا بينهم على  -امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون،  -فردهم، فنزلت 

هم، أن خيرجوا، فإن حلقهم املشركون من أهل مكة قاتلوهم حىت ينجوا ويلحقوا باهللا، فأدركهم املشركون فقاتلو
مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاهدوا وصربوا  -فمنهم من قتل ومنهم من جنا، فأنزل اهللا عزوجل 

  .اآلية) ادع إىل سبيل ربك باحلكمة: (قوله تعاىل*  -
عبد  حدثنا عبد اهللا ابن حممد بن: أخربنا علي بن عمر احلافظ قال: أخربنا أبو منصور حممد بن حممد املنصوري قال

حدثنا إمساعيل ابن عباس، عن عبد امللك بن أيب عيينة، عن احلكم بن : حدثنا احلكم بن موسى قال: العزيز قال
ملا انصرف املشركون عن قتلى أحد انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه : عيينة، عن جماهد، عن ابن عباس قال

  لوال أن: وجدعت أذناه، فقالوسلم، فرأى منظرا ساءه، ورأى محزة قد شق بطنه واصطلم أنفه 
حيزن النساء أو يكون سنة بعدي لتركته حىت يبعثه اهللا تعاىل من بطون السباع والطري، القتلن مكانه سبعني رجال 

منهم، مث دعا بربدة فغطى هبا وجهه، فخرجت رجاله، فجعل على رجليه شيئا من االذخر، مث قدمه وكرب عليه 
ع ومحزة مكانه حىت صلى عليه سبعني صالة، وكان القتل سبعني فلما دفنوا وفرغ عشرا، مث جعل جياء بالرجل فيوض

فصرب  -ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل قوله واصرب وما صربك إال باهللا  -منهم نزلت هذه اآلية 
  .ومل ميثل بأحد

حدثنا عبد اهللا بن : مد ابن عيسى احلافظ قالحدثنا أبو العباس أمحد بن حم: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم الواعظ قال
حدثنا سليمان التيمي، عن أىب : حدثنا صاحل املرى قال: حدثنا يعقوب الوليد الكندي قال: حممد بن عبد العزيز قال

  أشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم على محزة فرآه صريعا،: عثمان النهدي، عن أىب هريرة قال



وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم  -واهللا القتلن بك سبعني منهم، فنزلت : منه، وقال فلم ير شيئا كان أوجع لقلبه
حدثنا : أخربنا أبو العباس حممد بن إسحاق قال: أخربنا أبو حسان املزكى قال -به ولئن صربمت هلو خري للصابرين 
قال رسول : سم، عن ابن عباس قالحدثنا قيس عن أىب ليلى، عن احلكم، عن مق: حيىي بن عبد احلميد احلماين قال

لئن ظفرت بقريش المثلن بسبعني رجال منهم، فأنزل اهللا عزوجل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قتل محزة ومثل به
بل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين  -

  .نصرب يا رب
إن املسلمني ملا رأوا ما فعل املشركون بقتالهم يوم أحد من تبقري البطون وقطع املذاكري واملثلة : املفسرونقال 

لئن ظفرنا اهللا سبحانه وتعاىل عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن هبم مثلة مل ميثلها : السيئة، قالوا حني رأوا ذلك
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمه محزة وقد جدعوا أنفه أحد من العرب بأحد قط ولنفعلن ولنفعلن، ووقف رسول

وقطعوا مذاكريه وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها مث استرطتها لتأكلها، فلم تلبث يف 
زة أكرم أما إهنا لو أكلته مل تدخل النار أبدا، مح: بطنها حىت رمت هبا، فبلغ ذلك نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

على اهللا من أن يدخل شيئا من جسده النار، فلما نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل محزة نظر إىل شئ مل ينظر 
إىل شئ كان أوجع لقلبه منه، فقال رمحة اهللا عليك، إنك ما علمت كنت، وصوال للرحم، فعاال للخريات، ولوال 

أجواف شىت، أما واهللا لئن أظفرين اهللا تعاىل هبم المثلن حزن من بعدك عليك لسرين أن أدعك حىت حتشر من 
اآلية، فقال النيب صلى اهللا عليه  -وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  -بسبعني منهم مكانك، فأنزل اهللا تعاىل 

  .بلى نصرب، وأمسك عما أراد، وكفر عن ميينه: وسلم
  .ذكر ههنا مقتل محزةوحنتاج أن ن: قال الشيخ االمام االوحد أبو احلسن
  :أخربنا حممد بن يوسف قال: أخربنا حممد بن مكى قال: أخربنا عمرو بن أيب عمرو املزكى قال

حدثنا عبد : أخربنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا، حدثنا حجني ابن املثىن قال: حدثنا حممد بن إمساعيل اجلعفي قال
أخربنا حممد بن : أخربنا والدي قال: إبراهيم ابن حممد بن حيىي قال العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة وأخربنا حممد بن

حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن الفضل : حدثنا سعيد بن حيىي االموي قال: إسحاق الثقفي قال
 بن خرجت أنا وعبيد اهللا: ابن عياش بن ربيعة، عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال

هل لك أن نأيت وحشيا نسأله كيف كان : عدي بن اخليار، فمررنا حبمص، فلما قدمناها قال يل عبيداهللا ابن عدي
أما إنكما ستجدانه بفناء داره وهو رجل قد غلب عليه اخلمر، فإن : إن شئت، فقال لنا رجل: قتله محزة ؟ قلت له

جئناك لتحدثنا : لما انتهينا إليه سلمنا عليه، فرفع رأسه، قلناجتداه صاحيا جتدا رجال عربيا عنده بعض ما تريدان، ف
  أما إين سأحدثكما كما: عن قتلك محزة رمحة اهللا عليه، فقال

حدثت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سألين عن ذلك، كنت غالما جلبري بن مطعم ابن عدي بن نوفل، وكان 
إن قتلت محزة عم : ت قريش إىل أحد قال يل جبري بن مطعمعمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سار

فخرجت وكنت حبشيا أقذف باحلربة قذف احلبشة قلما : حممد عليه الصالة والسالم بعمى طعيمة فأنت عتيق، قال
أخطئ هبا شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر محزة رمحة اهللا عليه حىت رأيته يف عرض اجليش مثل اجلمل االورق 

الناس بسيفه هدا ما يقوم له شئ، فواهللا إين ال هتيأ له وأستتر منه حبجر أو شجر ليدنو مين إذ تقدمىن إليه سباع يهد 
مث ضربه فو اهللا ما أخطأ رأسه، : هايا ابن مقطعة البظور، قال: بن عبد العزى، فلما رآه محزة رمحة اهللا عليه قال

عت يف ثنته حىت خرجت من بني رجليه، فذهب لينافحين فغلب، وهززت حربيت حىت إذ رضيت منها دفعتها إليه فوق



فتركته حىت مات رضى اهللا عنه، مث أتيته فأخذت حربيت، مث رجعت إىل الناس، فقعدت يف العسكر ومل يكن يل بغريه 
  حاجة إمنا قتلته العتق، فلما قدمت مكة عتقت فأقمت هبا حىت نشأ فيها االسالم، مث رجعت إىل الطائف

: إن حممدا عليه الصالة والسالم ال يهيج الرسل، قال: ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجاال وقيل يلفأرسلو
أنت : نعم ؟ قال: أنت وحشي ؟ قلت: فخرجت معهم حىت قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رآين قال

ن تغيب وجهك عين ؟ قال فلما قبض رسول فهل تستطيع أ: قتلت محزة ؟ قلت قد كان من االمر ما قد بلغك، قال
الخرجن إىل مسيلمة الكذاب لعلي أقتله فأكافئ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج الناس إىل مسيلمة الكذاب قلت

  .به محزة، فخرجت مع الناس فكان من أمره ماكان
  .اآلية) إىل عنقكوال جتعل يدك مغلولة : (قوله عزوجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة بين إسرائيل 

  أخربنا أبو علي أمحد: أخربنا أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن علي بن عمران قال
حدثنا سليمان بن : حدثنا زكرياء بن حيىي الضرير قال: أخربنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي قال: الفقيه قال

جاء غالم إىل رسول : أيب االحوص، عن عبد اهللا قالحدثنا قيس بن الربيع عن أيب إسحاق عن : سفيان اجلهين قال
فتقول لك أكسين : ما عندنا اليوم شئ، قال: إن أمي تسألك كذا وكذا، فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وال جتعل يدك مغلولة  -فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس يف البيت حاسرا، فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل : قميصك، قال
  .اآلية -وال تبسطها كل البسط إىل عنقك 

يا رسول اهللا إن : بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قاعدا فيما بني أصحابه أتاه صيب فقال: وقال جابر بن عبد اهللا
ن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قميصه، فقال للصيب من ساعة إىل ساعة أمي تستكسيك درعا ومل يك

أمي تستكسيك القميص الذي عليك، فدخل رسول اهللا صلى اهللا : يظهر، يعد وقتا آخر، فعاد إىل أمه، فقالت له
غل قلوب الصحابة، عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا، فأذن بالل للصالة فانتظروه فلم خيرج، فش

  .فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذه اآلية

نزلت يف عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه، وذلك أن رجال من ) وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن: (قوله عزوجل* 
  .العرب شتمه، فأمره اهللا تعاىل بالعفو

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقول والفعل، فشكوا ذلك إىل كان املشركون يؤذون أصحاب ر: وقال الكليب
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) وما منعنا أن نرسل باآليات: (قوله تعاىل* 
قال عثمان بن  أخربنا أبو القاسم البغوي،: أخربنا زاهر بن أمحد قال: أخربنا سعيد بن حممد ابن أمحد بن جعفر قال

حدثنا جرير بن عبد احلميد عن االعمش، عن جعفر بن ياسر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : أيب شيبة قال
  سأل أهل مكة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن: قال

 إن شئت أن تستأين هبم لعلنا جنتيب منهم، وإن: جيعل هلم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم اجلبال فيزرعون، فقيل له
 -ال، بل أستأين هبم، فأنزل اهللا عز وجل : شئت نؤهتم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، قال

  .-وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا االولون 
  .-ولو أن قرآنا سريت به اجلبال  -وروينا قول الزبري بن العوام يف سبب نزول هذه اآلية عند قوله 

  .اآلية) والشجرة امللعونة يف القرآن: (وجل قوله عز* 



أخربنا حممد ابن احلسني : أخربنا حممد بن حممد الفقيه قال: أخربنا إمساعيل ابن عبد الرمحن بن أمحد الواعظ قال
حدثنا حفص ابن عبد الرمحن عن حممد بن إسحاق، عن : حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن زريق قال: القطان قال

ملا ذكر اهللا تعاىل الزقوم خوف به هذا احلي من : ن حنيف، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قالحكيم بن عباد ب
: ال، قال: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خيوفكم به حممد عليه الصالة والسالم ؟ قالوا: قريش، فقال أبو جهل

 -والشجرة امللعونة يف القرآن  -رك وتعاىل الثريد بالزبد، أما واهللا لئن أمكننا منها لنتزقمنها تزقما، فأنزل اهللا تبا
  .-وخنوفهم فما يزيدهم إال طغيانا كبريا  -يقول املذمومة 

  .اآلية) وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك: (قوله تعاىل* 
 متعنا: نزلت يف وفد ثقيف أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوا شططا وقالوا: قال عطاء عن ابن عباس

بالالت سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطريها ووحشها، فأىب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل 
إنا حنب أن نعرف العرب فضلنا عليهم، فإن كرهت ما نقول وخشيت أن : جيبهم، فأقبلوا يكثرون مسألتهم وقالوا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقول العرب أعطيتهم ما مل تعطنا فقل اهللا أمرين بذلك، فأمسك
أما ترون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمسك عن جوابكم كراهية : عنهم وداخلهم الطمع، فصاح عليهم عمر

  .ملا جتيئون به، وقد هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعطيهم ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
ال نكف عنك إال بأن تلم بآهلتنا ولو بطرف :  صلى اهللا عليه وسلمقال املشركون للنيب: وقال سعيد بن جبري

وأن  -أصابعك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما علي لو فعلت واهللا يعلم أين بار، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليه 
  .-نصريا  -إىل قوله  -كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 

وا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة إىل الصبح يكلمونه ويفخمونه ذكر لنا أن قريشا خل: وقال قتادة
إنك تأيت بشئ ال يأيت به أحد من الناس، وأنت سيدنا يا سيدنا، وما زالوا به حىت كاد : ويسودونه ويقاربونه، فقالوا

  .يقارهبم يف بعض ما يريدون، مث عصمه اهللا تعاىل عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) وإن كادوا ليستفزونك من االرض: (قوله تعاىل* 

إن االنبياء إمنا بعثوا بالشام، فإن : حسدت اليهود مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فقالوا: قال ابن عباس
رحل من كنت نبيا فأحلق هبا فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك، فوقع ذلك يف قلبه ملا حيب من االسالم، ف

  .املدينة على مرحلة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

إن كنت صادقا أنك نيب فاحلق بالشام، فإن الشام : إن اليهود أتوا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: وقال عثمان
غ تبوك أنزل أرض احملشر واملنشر وأرض االنبياء، فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك ال يريد بذلك إال الشام، فلما بل

  .-وإن كادوا ليستفزونك من االرض  -اهللا تعاىل 
  هم أهل مكة بإخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال جماهد وقتادة واحلسن

  .من مكة، فأمره اهللا تعاىل باخلروج وأنزل عليه هذه اآلية إخبارا عما مهوا به
  .اآلية) وقل رب أدخلين مدخل صدق: (قوله تعاىل* 

إن كفار قريش ملا أرادوا أن يوثقوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وخيرجوه من مكة أراد اهللا تعاىل بقاء : سنقال احل
وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج  -أهل مكة، وأمر نبيه أن خيرج مهاجرا إىل املدينة، ونزل قوله تعاىل 

  .-صدق 



  .اآلية) ويسئلونك عن الروح: (قوله تعاىل* 
أخربنا أبو لبيد حممد بن أمحد ابن : أخربنا حممد بن بشر بن العباس قال: حممد بن عبد الرمحن النحوي قالأخربنا 
حدثنا علي بن مسهر، عن االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا : حدثنا سويد، عن سعيد قال: بشر قال

: ئ على عسيب، فمر بنا ناس من اليهود فقالواإىن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حرث باملدينة وهو متك: قال
يا أبا القاسم ما تقول يف : ال تسألوه فيستقبلكم مبا تكرهون، فأتاه نفر منهم فقالوا: سلوه عن الروح، فقال بعضهم

ويسئلونك عن  -الروح ؟ فسكت مث ماج، فأمسكت بيدي على جبهته، فعرفت أنه ينزل عليه، فأنزل اهللا عليه 
رواه البخاري ومسلم مجيعا عن عمر بن حفص بن  -وح من أمر ريب، وما أوتيتم من العلم إال قليال الروح قل الر

  .غياث عن أبيه، عن االعمش
سلوه عن الروح، : أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: قالت قريش لليهود: وقال عكرمة عن ابن عباس

  .فنزلت هذه اآلية
  معوا فقالوا لقريش حني سألوهم عن شأن حممد وحالهإن اليهود اجت: وقال املفسرون

سلوا حممدا عن الروح، وعن فتية فقدوا يف أول الزمان، وعن رجل بلغ شرق االرض وغرهبا، فإن أصاب يف ذلك 
كله فليس بنيب، وإن مل جيب يف ذلك فليس نبيا، وإن أجاب يف بعض وأمسك عن بعضه فهو نيب فسألوه عنها، 

  يف شأنفأنزل اهللا تعاىل 
  .إىل آخر القصة -أم حسبت أن أصحاب الكهف  -الفتية 

  .-ويسئلونك عن الروح  -ونزل يف الروح قوله تعاىل 
  .اآلية) وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعا: (قوله تعاىل* 

يد بن املغرية وأبا روى عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن احلارث وأبا البختري والول
ابعثوا : جهل وعبد اهللا بن أيب أمية وأمية بن خلف ورؤساء قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض

إىل حممد وكلموه وخاصموه حىت تعذروا به، فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فجاءهم 
يهم حريصا حيب رشدهم ويعز عليه تعنتهم حىت جلس إليهم، سريعا وهو يظن أنه بدا يف أمره بداء، وكان عل

يا حممد إنا واهللا ال نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت اآلباء وعبت : فقالوا
ت الدين وسفهت االحالم وشتمت اآلهلة وفرقت اجلماعة، وما بقى أمر قبيح إال وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كن

أن ماجئت به لتطلب به ماال جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا ماال، وإن كنت إمنا تطلب الشرف فينا 
سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الرئى الذي يأتيك تراه قد غلب عليك، وكانوا 

حىت نربئك منه أو نعذر فيك، فقال رسول اهللا صلى  يسمون التابع من اجلن الرئى بذلنا أموالنا يف طلب الطب لك
مايب ما تقولون، ما جئتكم مبا جئتكم به لطلب أموالكم وال للشرف فيكم وال امللك عليكم، ولكن : اهللا عليه وسلم

اهللا عز وجل بعثين إليكم رسوال وأنزل علي كتابا وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ريب ونصحت 
م، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب المر اهللا حىت حيكم بيين لك

  يا حممد فإن كنت غري قابل منا ما عرضنا فقد علمت أنه ليس: وبينكم، قالوا

  أحد أضيق بالدا وال أقل ماال وال أشد عيشا منا، سل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك
ا هذه اجلبال اليت ضيقت علينا، ويبسط لنا بالدنا وجيرى فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق، وأن يبعث لنا فليسري عن



من مضى من آبائنا، وليكن ممن يبعث لنا منهم قصي ابن كالب فإنه كان شيخا صدوقا، فنسأهلم عما تقول حق 
بعثك رسوال كما تقول، فقال رسول اهللا صلى  هو، فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند اهللا وأنه

ما هبذا بعثت إمنا جئتكم من عند اهللا سبحانه مبا بعثين به، فقد بلغتكم ما أرسلت به ما، فإن تقبلوا : اهللا عليه وسلم
فإن مل تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكا : فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه أصرب المر اهللا، قالوا

دقك، وسله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك هبا عما نراك، فإنك تقوم يف االسواق يص
ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت هبذا إليكم، ولكن اهللا : وتلتمس املعاش، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اء كما زعمت، أن ربك إن شاء فعل، فقال رسول اهللا فأسقط علينا كسفا من السم: تعاىل بعثين بشريا ونذيرا قالوا
لن نؤمن لك حىت تأيت باهللا واملالئكة قبيال، وقال : صلى اهللا عليه وسلم ذلك إىل اهللا إن شاء فعل، فقال قائل منهم

أبدا  ال أو من بك: عبد اهللا بن أمية املخزومي، وهو ابن عاتكة بنت عبد املطلب ابن عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم
حىت تتخذ إىل السماء سلما وترقى فيه وأنا أنظر حىت تأتيها، وتأيت بنسخة منشورة معك ونفر من املالئكة يشهدون 
لك أنك كما تقول، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهله حزينا مبا فاته من متابعة قومه، وملا رأى من 

  .اآليات -ن نؤمن لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعا وقالوا ل -مباعدهتم منه، فأنزل اهللا تعاىل 
: أخربنا أمحد بن احلسني بن اجلنيد قال: أخربنا أبو علي بن أيب بكر الفقيه قال: أخربنا سعيد بن أمحد بن جعفر قال

 لن نؤمن -قلت له قوله : حدثنا هشام، عن عبد امللك بن عمري عن سعيد بن جبري قال: حدثنا زياد بن أيوب قال
  .زعموا ذلك: أنزلت يف عبد اهللا بن أيب أمية ؟ قال -لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعا 

(*)  

  .اآلية) قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن: (قوله تعاىل* 
يا رمحن يا رحيم، : هتجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة مبكة، فجعل يقول يف سجوده: قال ابن عباس
ان حممد يدعو إهلا واحدا فهو اآلن يدعو إهلني اثنني اهللا والرمحن، ما نعرف الرمحن إال رمحن ك: فقال املشركون

  .اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
بامسك اللهم حىت نزلت : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكتب يف أول ما يوحى إليه: وقال ميمون بن مهران

: فكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم، فقال مشركو العرب -إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم  - هذه اآلية
  .هذا الرحيم نعرفه، فما الرمحن ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

إنك لتقل ذكر الرمحن وقد أكثر اهللا يف : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أهل التفسري: وقال الضحاك
  .لتوراة هذا االسم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةا

  .اآلية) وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا: (قوله عز وجل* 
: حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا والدي قال: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال

حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : شيم قالحدثنا ه: حدثنا عبد اهللا بن مطيع وأمحد بن منيع قاال
نزلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتف مبكة وكانوا : قال -وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا  -يف قوله تعاىل 

جتهر  وال -إذا مسعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
وابتغ  -عن أصحابك فال يسمعون  -وال ختافت هبا  -أي بقراءتك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن  -بصالتك 

  .رواه البخاري عن مسدد، ورواه مسلم عن عمرو الناقد، كالمها عن هشيم -بني ذلك سبيال 



  نزلت هذه اآلية يف التشهد، كان االعرايب جيهر: وقالت عائشة رضى اهللا عنها
  .التحيات هللا والصلوات والطيبات يرفع هبا صوته، فنزلت هذه اآلية: قولفي

اللهم ارزقنا ماال : كان أعراب بين متيم إذا سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم من صالته قالوا: وقال عبد اهللا بن شداد
  .وولدا وجيهرون، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
أخربنا أبو علي الفقيه قال أخربنا علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي : الأخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن جعفر ق

حدثنا أبو مروان حيىي بن أيب زكريا الغساين، عن هشام بن عروة، عن : حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن حرب قال: قال
يف الدعاء سورة الكهف  إهنا نزلت: قالت -وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا  -عائشة رضى اهللا عنها يف قوله تعاىل 

  .اآلية) واصرب نفسك: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(
حدثنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلريى إمالء يف دار السنة يوم اجلمعة بعد الصالة يف شهور سنة عشر 

حدثنا : إبراهيم البوشنجى قال حدثنا حممد ابن: أخربنا أبو احلسن بن عيسى بن عبد ربه احلريى قال: وأربعمائة قال
حدثنا سليمان بن عطاء احلراىن، عن مسلمة بن عبد اهللا اجلهين، عن : الوليد بن عبد امللك بن مسرح احلراىن قال

جاءت املؤلفة القلوب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمه ابن مشجعة بن ربعي اجلهين، عن سلمان الفارسي قال
يا رسول اهللا إنك لو جلست يف صدر اجمللس وحنيت : ع بن حابس وذووهم، فقالواوسلم عيينة بن حصن واالقر

عنا هؤالء وأرواح جباهبم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء املسلمني، وكانت عليهم جباب الصوف مل يكن عليهم 
 مبدل واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ال -غريها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل اهللا تعاىل 

حىت بلغ  -لكلماته، ولن جتد من دونه ملتحدا واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يلتمسهم حىت إذا أصاهبم يف مؤخر  -يتهددهم بالنار  -إنا أعتدنا للظاملني نارا  -

  :املسجد يذكرون اهللا تعاىل قال
  ذي مل ميتين حىت أمرين أن أصرب نفسي مع رجال من أميت معكم احمليا ومعكم املماتاحلمد هللا ال

  .اآلية) وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا: (قوله تعاىل* 
: حدثنا سهل ابن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال

 -وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا  -عن جوهر، عن الضحاك، عن ابن عباس يف قوله تعاىل حدثنا أبو مالك، 
نزلت يف أمية بن خلف اجلمحي، وذلك أنه دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أمر كرهه من حترد الفقراء عنه : قال

يعين من ختمنا على قلبه عن  -رنا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذك -وتقريب صناديد أهل مكة، فأنزل اهللا تعاىل 
  .يعين الشرك -واتبع هواه  -التوحيد 
  .اآلية) ويسألونك عن ذي القرنني: (قوله تعاىل
  .إن اليهود سألوا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذي القرنني، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: قال قتادة

قالت اليهود ملا قال هلم النيب صلى اهللا عليه : قال ابن عباس) قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب: (قوله تعاىل* 
 -كيف وقد أوتينا التوراة، ومن أويت التوراة فقد أويت خريا كثريا فنزلت " وما أوتيتم من العلم إال قليال " وسلم 

  .اآلية -قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب 
  .اآلية) فمن كان يرجو لقاء ربه: (قوله تعاىل* 
إين أعمل العمل هللا، فإذا اطلع عليه سرين، فقال : نزلت يف جندب بن زهري الغامدي، وذلك أنه قال: ال ابن عباسق



إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا، وال يقبل ماروئى فيه، فأنزل اهللا تعاىل هذه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية

  .ب اجلهاد يف سبيل اهللا وأحب أن يرى مكاين، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةيا نيب اهللا إين أح: قال رجل: وقال طاوس
إين أتصدق وأصل الرحم وال أصنع ذلك إال هللا : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: وقال جماهد

وسلم ومل  سبحانه وتعاىل فيذكر ذلك مىن وأمحد عليه، فيسرين ذلك، وأعجب به، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  يقل شيئا

  .-فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا  -فأنزل اهللا تعاىل  ٧صاحلا 
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن حممد ) وما نتنزل إال بأمر ربك: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة مرمي 
حدثين : أخربنا إسحاق بن حممد بن إسحاق الرسغي قال: ن معمر الشامي قالأخربنا أبو بكر حممد ب: بن محويه قال
قال رسول اهللا : حدثنا عمر بن ذر عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: حدثنا املغرية قال: جدى قال

اآلية  -إال بأمر ربك وما نتنزل  -يا جربيل ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ قال فنزلت : صلى اهللا عليه وسلم
  .كان هذا اجلواب حملمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كلها قال

  .رواه البخاري عن أيب نعيم، عن ذر
ومل ال : قد فعلت، قال: أبطأت، قال: أبطأ امللك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتاه فقال لعلي: وقال جماهد

: وما نتنزل إال بأمر ربك، قال جماهد: ظفاركم وال تنقون برامجكم، قالأفعل وأنتم ال تتسوكون وال تقصون أ
  .فنزلت هذه اآلية

احتبس جربيل عليه السالم حني سأله قومه عن قصة أصحاب : وقال عكرمة، والضحاك، وقتادة، ومقاتل، والكليب
جبواب فسألوه فأبطأ عليه  الكهف، وذي القرنني، والروح فلم يدر ما جييبهم ورجا أن يأتيه جربيل عليه السالم

  فشق على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشقة شديدة فلما نزل جربيل عليه السالم، قال له أبطأت
علي حىت ساء ظين واشتقت إليك، فقال جربيل عليه السالم، إين كنت إليك أشوق ولكين عبد مأمور إذا بعثت 

  .-نتنزل إال بأمر ربك  وما -: نزلت وإذا حبست احتبست، فأنزل اهللا تعاىل

  .اآلية) ويقول االنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا: (قوله تعاىل* 
لكم حممد أنا نبعث بعد ما  -زعم : نزلت يف أيب بن خلف حني أخذ عظاما بالية يفتها بيده ويقول: قال الكليب

  .-منوت 
  .اآلية) أفرأيت الذي كفر بآياتنا: (قوله تعاىل* 

حدثنا عبد اهللا بن : أخربنا مكى ابن عبد ان ؟ قال: أخربنا عبد اهللا بن حامد، قال: الثعاليب، قال أخربنا أبو إسحاق
كان يل دين : حدثنا أبو معاوية عن االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن خباب بن االرت قال: هاشم، قال

ال واهللا ال أكفر مبحمد حىت متوت مث : تال واهللا حىت تكفر مبحمد، قل: على العاص ابن وائل فأتيته أتقاضاه فقال
  .إين إذا مت مث بعثت جئين، وسيكون يل مث مال وولد فأعطيك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: تبعث، قال

حدثنا أبو خيثمة، : أخربنا البغوي قال: أخربنا عبيد اهللا بن حممد الزاهد، قال: أخربنا أبو نصر أمحد بن إبراهيم، قال
كنت : حدثنا االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: حدثنا وكيع قال: قاالوعلي بن مسلم 

ال أقضيك حىت تكفر مبحمد عليه الصالة : رجال قينا وكان يل على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال



ذا رجعت إىل مايل، وإين ملبعوث بعد املوت ؟ فسوف أقضيك إ: ال أكفر حىت متوت وتبعث، فقال: والسالم، فقلت
  .رواه البخاري عن احلميدي، عن سفيان -أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال الوتني ماال وولدا  -فنزلت فيه : قال

  .ورواه مسلم، عن االشج، عن وكيع كالمها، عن االعمش
ؤخر حقه كان خباب بن االرت قينا، وكان يعمل للعاص بن وائل السهمي، وكان العاص ي: وقال الكليب ومقاتل

يا خباب : لست مبفارقك حىت تقضيين، فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك، فقال: فأتاه يتقاضاه، فقال العاص
  ذاك أين كنت على دينك، فأما اليوم: مالك ماكنت هكذا وإن كنت لتحسن الطلب، فقال خباب

: بلى، قال: وفضة وحريرا ؟ قال خباب أو لستم تزعمون أن يف اجلنة ذهبا: فأنا على االسالم مفارق لدينك، قال
 -فأخرين حىت أقضيك يف اجلنة، استهزاء، فواهللا لئن كان ما تقول حقا إين الفضل فيها نصيبا منك، فأنزل اهللا تعاىل 

  .أفرأيت الذي كفر بآياتنا يعين العاص، اآليات
أبو جهل، : قال: قال مقاتل) ن لتشقىطه ما أنزلنا عليك القرآ(قوله عز وجل ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة طه 

إنك لتشقى بترك ديننا، وذلك ملا رأياه من طول عبادته واجتهاده، : والنضر بن احلارث للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

حدثنا أبو : ي قالحدثنا العسكر: أخربنا أبو حيىي قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
ملا نزل القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم قام هو وأصحابه فصلوا، فقال : مالك، عن جرير، عن الضحاك قال

 -طه  -ما أنزل اهللا تعاىل هذا القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم إال ليشقى به، فأنزل اهللا تعاىل : كفار قريش
  .-لقرآن لتشقى ما أنزلنا عليك ا -يا رجل : يقول

  .اآلية) وال متدن عينيك: (قوله عز وجل* 
حدثنا : أخربنا مكى بن عبدان قال: أخربنا شعيب بن حممد البيهقي قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب قال

  أخربين يزيد: حدثنا روح، عن موسى بن عبيدة الربذي قال: أبو االزهر قال
يب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ضيفا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه ابن عبد اهللا بن فضيل، عن أ

نزل بنا : لك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، فدعاين فأرسلين إىل رجل من اليهود يبيع طعاما، يقول
ال : ل رجب، فقال اليهوديضيف ومل يلق عندنا بعض الذي نصلحه، فبعين كذا وكذا من الدقيق أو سلفين إىل هال

  :فرجعت إليه فأخربته، قال: أبيعه وال أسلفه إال برهن، قال

واهللا إين المني يف السماء أمني يف االرض، ولو أسلفين أو باعين الديت إليه ذهب بدرعي، ونزلت هذه اآلية تعزية له 
  .اآلية -عن الدنيا وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم 

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(االنبياء سورة 
أخربنا عبد اهللا بن حممد : أخربنا عمر بن أمحد بن عمر االوردي قال) إن الذين سبقت هلم منا احلسىن: (قوله تعاىل

أخربنا أبو بكر : أخربنا حيىي بن نوح قال: أخربنا علي بن املديىن قال: أخربنا حممد بن أيوب قال: نصري الرازي قال
آية ال يسألين الناس عنها، ال أدري : أخربين أبو رزين، عن حيىي، عن ابن عباس قال: عن عاصم قال عياش، ٧

إنكم وما تعبدون من  -ملا نزلت : وماهي ؟ قال: أعرفوها فلم يسألوا عنها، أو جهلوها فال يسألون عنها ؟ قال
مالكم ؟ : هلتنا ؟ فجاء ابن الزبعرى فقالأيشتم آ: شق على قريش، فقالوا -دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون 

: قال -إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون  -: قالوا يشتم آهلتنا، قال فما قال ؟ قالوا قال



يا حممد هذا شئ آلهلتنا خاصة أو لكل من عبد من دون اهللا ؟ : ادعوه يل فلما دعى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
خصمت ورب هذه البنية، يعين الكعبة، ألست تزعم أن : لكل من عبده من دون اهللا، فقال ابن الزبعرى بل: قال

  املالئكة عباد صاحلون وأن عيسى عبد صاحل، وهذه بنو مليح يعبدون
فصاح أهل مكة، فأنزل اهللا : املالئكة، وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السالم، وهذه اليهود يعبدون عزيرا، قال

  .-أولئك عنها مبعدون  -املالئكة وعيسى وعزير عليهم السالم  -إن الذين سبقت هلم منا احلسىن  -تعاىل 
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة احلج 
  .اآلية) ومن الناس من يعبد اهللا على حرف: (قوله تعاىل

  مقال املفسرون، نزلت يف أعراب كانوا يقدمون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

املدينة مهاجرين من باديتهم، وكان أحدهم إذا قدم املدينة فإن صح هبا ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته 
ما أصبت منذ دخلت يف ديين هذا إال خريا، وإن أصابه وجع : غالما وكثر ماله وماشيته آمن به واطمأن، وقال

واهللا ما : ت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقالاملدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت رما كه وذهب ماله وتأخر
ومن الناس من يعبد اهللا على حرف  -أصبت منذ كنت على دينك هذا إال شرا، فينقلب عن دينه، فأنزل اهللا تعاىل 

  .اآلية -
أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم باالسالم، فأتى : وروى عطية عن أيب سعيد اخلدري قال

إين مل أصب يف ديين هذا خريا، أذهب : إن االسالم ال يقال، فقال: أقلين، فقال: لى اهللا عليه وسلم فقالالنيب ص
يا يهودي إن االسالم يسبك الرجال كما تسبك النار خبث احلديد والفضة والذهب، : بصري ومايل وولدي، فقال

  .-ومن الناس من يعبد اهللا على حرف  -ونزلت : قال
  .اآلية) هذان خصمان اختصموا يف رهبم: (قوله تعاىل* 

أخربنا يوسف ابن : أخربنا عبد امللك بن احلسن بن يوسف قال: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املزكى قال
: أخربنا شعبة عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عبادة قال: أخربنا عمر بن مرزوق قال: يعقوب القاضي قال
  -أقسم باهللا لنزلت : مسعت أبا ذر يقول

يف هؤالء الستة محزة وعبيدة وعلي بن أيب طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة،  -هذان خصمان اختصموا يف رهبم 
أخربنا أبو الشيخ احلافظ : رواه البخاري عن حجاج بن منهال، عن هشيم بن هاشم أخربنا أبو بكر احلارث قال

أخربنا سليم التيمي : أخربنا، يوسف بن يعقوب قال: ربنا هالل بن بشر قالأخ: أخربنا حممد ابن سليمان قال: قال
هذان خصمان  -فينا نزلت هذه اآلية ويف مبارزتنا يوم بدر : عن أيب جملز، عن قيس بن عباد، عن علي قال

  .-احلريق  -إىل قوله  -اختصموا 
قبل نبيكم، ) ونبينا(م وأقدم منكم كتابا ونبيا حنن أوىل باهللا منك: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنني: قال ابن عباس

  وقال املؤمنون، حنن أحق باهللا، آمنا مبحمد عليه الصالة والسالم

وآمنا بنبيكم ومبا أنزل من كتاب، فأنتم تعرفون نبينا مث تركتموه وكفرمت به حسدا، وكانت هذه خصومتهم، فأنزل 
  .اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية، وهذا قول قتادة

  .اآلية) أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا: (له تعاىلقو* 
كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يزالون جييئون من : قال املفسرون



اصربوا فإين مل أومر بالقتال حىت : مضروب ومشجوج، فشكوهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيقول هلم
  .صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية هاجر رسول اهللا
إنا اهللا لنهكن، : ملا أخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضى اهللا عنه: وقال ابن عباس
  .اآلية" أذن للذين يقاتلون " فأنزل اهللا تعاىل 

  .قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتال
ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويل : قال املفسرون) من قبلك من رسول وال نيب وما أرسلنا: (قوله تعاىل* 

ا رأى من مباعدهتم عما جاءهم به، متىن يف نفسه أن يأتيه من اهللا تعاىل ما يقارب به بينه وبني  قومه عنه وشق عليه م
  ثري أهله، وأحب يومئذقومه، وذلك حلرصه على إمياهنم، فجلس ذات يوم يف ناد من أندية قريش ك

فقرأها رسول اهللا  -والنجم إذا هوى  -أن ال يأتيه من اهللا تعاىل شئ ينفر عنه، ومتىن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل سورة 
ألقى الشيطان على لسانه ملا كان  -أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة االخرى  -صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ 

ك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجتي، فلما مسعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول اهللا حيدث به نفسه ومتناه، تل
صلى اهللا عليه وسلم يف قراءته فقرأ السورة كلها، وسجد يف آخر السورة فسجد املسلمون بسجوده وسجد مجيع 

ملغرية وأبا أحيحة سعيد بن من يف املسجد من املشركني، فلم يبق يف املسجد مؤمن وال كافر إال سجد إال الوليد بن ا
العاص، فإهنما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إىل جبهتهما وسجدا عليهما، الهنما كانا شيخني كبريين فلم يستطيعا 

قد عرفنا أن اهللا : قد ذكر حممد آهلتنا بأحسن الذكر، وقالوا: السجود، وتفرقت قريش وقد سرهم ما مسعوا وقالوا
  ق لكن آهلتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعلحيىي ومييت وخيلق ويرز

ماذا صنعت : هلا حممدا نصيبا فنحن معه، فلما أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل عليه السالم فقال
تلوت على الناس ما مل آتك به عن اهللا سبحانه وتعاىل، وقلت ما مل أقل لك، فحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .دا وخاف من اهللا خوفا كبريا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةحزنا شدي
  .ندم حممد عليه الصالة والسالم على ما ذكر من منزلة آهلتنا عند اهللا فازدادوا شرا إىل ما كانوا عليه: فقالت قريش

: سهل العسكري قالأخربنا : أخربنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا أبو بكر بن حيان قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
أفرأيتم الالت  -قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا حيىي عن عثمان بن االسود، عن سعيد ابن جبري قال

فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجتى، ففرح بذلك  -والعزى ومناة الثالثة االخرى 
اعرض علي : جربيل عليه السالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالقد ذكر آهلتنا، فجاء : املشركون وقالوا

  أما هذا فلم آتك به هذا: كالم اهللا، فلما عرض عليه فقال
  .-وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته  -من الشيطان، فأنزل اهللا تعاىل 

  ).لرحيمبسم اهللا الرمحن ا(سورة قد أفلح 
أخربنا حاجب بن : أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلريى إمالء قال) قد أفلح املؤمنون: (قوله عز وجل

: أخربنا يونس ابن سليمان قال: أخربنا عبد الرزاق قال: أخربنا حممد بن محاد االبيوردي قال: أمحد الطوسي قال
مسعت عمر بن : بري، عن عبد الرمحن ابن عبد القارى قالأملى يونس االيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الز

كان إذا أنزل الوحى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي : اخلطاب رضى اهللا عنه يقول
 - ١٤(اللهم زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال هتنا، : كدوي النحل، فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال

  )النزولأسباب 



لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دخل اجلنة، : وأعطنا وال حترمنا، وآثرنا وال تؤثر علينا، وارض عنا، مث قال
إىل عشر آيات، رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه عن أيب بكر القطيعي، عن عبد  -قد أفلح املؤمنون  -مث قرأ 

  .لرزاقاهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد ا
أخربنا حممد بن عبد اهللا بن : أخربنا عبد الرمحن بن أمحد العطار قال) الذين هم يف صالهتم خاشعون: (قوله عز وجل

أخربنا إمساعيل بن علية، عن أيوب، : أخربنا أبو شعيب احلراين قال: حدثين أمحد بن يعقوب الثقفي قال: نعيم قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إىل السماء، فنزل  عن حممد ابن سريين، عن أيب هريرة أن رسول

  .-الذين هم يف صالهتم خاشعون  -
  أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا) فتبارك اهللا أحسن اخلالقني: (قوله تعاىل* 

بن عبد اهللا بن سويد أخربنا أمحد : أخربنا حممد بن سليمان قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن حيان قال: احلافظ قال
قال : أخربنا أبو داود، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك قال: بن منجوف قال

 -يا رسول اهللا لو صلينا خلف املقام، فأنزل اهللا تعاىل : قلت: وافقت ريب يف أربع: عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه
يا رسول اهللا لو اختذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك الرب : وقلت -واختذوا من مقام إبراهيم مصلى 

وقلت الزواج النيب صلى اهللا عليه  -وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب  -والفاجر، فأنزل اهللا تعاىل 
يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن  -لتنتهن أو ليبدلنه اهللا سبحانه أزواجا خريا منكن، فأنزل اهللا تعاىل : وسلم

 -مث أنشأناه خلقا آخر  -إىل قوله تعاىل  -ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طني  -اآلية، ونزلت  -خريا منكن 
  .فتبارك اهللا أحسن اخلالقني -فقلت 

د بن أخربنا حمم: أخربنا أبو القاسم بن عبد ان قال: اآلية) ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم: (قوله تعاىل* 
  أخربنا: عبيداهللا حممد الضىب قال

أخربنا احلسني : أخربنا علي بن احلسن ابن شقيق قال: أخربنا حممد بن موسى بن حامت قال: أبو العباس السياري قال
جاء أبو سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا : حدثىن يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: بن واقد قال

ولقد أخذناهم  -: يا حممد ننشدك اهللا والرحم لقد أكلنا العلهز، يعين الوبر بالدم، فأنزل اهللا تعاىل :عليه وسلم فقال
ملا أتى ثامة بن أثال احلنفي إىل رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن عباس -بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعون 

ل بني أهل مكة وبني املرية من ميامة وأخذ اهللا تعاىل عليه وسلم فأسلم وهو أسري فخلى سبيله، فلحق باليمامة فحا
أنشدكم اهللا والرحم : قريشا بسين اجلدب حىت أكلوا العلهز، فجاء أبو سفيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  إنك
  .اىل هذه اآليةقد قتلت اآلباء بالسيف واالبناء باجلوع، فأنزل اهللا تع: بلى، فقال: تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني، قال

  .اآلية) الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة النور 
قدم املهاجرون إىل املدينة وفيهم فقراء ليست هلم أموال، وباملدينة نساء بغايا مسافحات يكرين : قال املفسرون

لو أنا تزوجنا منهن : هن ناس من فقراء املهاجرين، فقالواأنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل املدينة، فرغب يف كسب
فعشنا معهن إىل أن يغنينا اهللا تعاىل عنهن، فاستأذنوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، فنزلت هذه اآلية وحرم 

  .فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنني عن ذلك
دينة وكن كثريات ومنهن تسع صواحب رايات، هلن نزلت اآلية يف نساء بغايا متعاجلات مبكة وامل: وقال عكرمة

أم مهدون جارية السائب بن أيب السائب املخزومي، وأم غليظ جارية صفوان بن : رايات كرايات البيطار يعرفوهنا



أمية، وحية القبطية جارية العاص بن وائل، ومرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباق، وجاللة جارية سهيل بن 
  سويد جارية عمرو بن عثمان املخزومي،عمرو، وأم 

وشريفة جارية زمعة بن االسود، وقرينة جارية هشام بن ربيعة، وفرتنا جارية هالل ابن أنس، وكانت بيوهتن تسمى 
يف اجلاهلية املواخري، ال يدخل عليهن وال يأتيهن إال زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل االوثان، فأراد ناس من 

هن، ليتخذوهن مأكلة، فأنزل اهللا هذه اآلية، وهنى املؤمنني عن ذلك وحرمه عليهم، أخربنا أبو صاحل املسلمني نكاح
أخربنا : أخربنا ابن احلسن بن عبد اجلبار قال: أخربنا أبو عمرو بن محدان قال: منصور بن عبد الوهاب البزاز قال
  إبراهيم بن عروة بن معتم، عن أبيه،

حممد، عن عبد اهللا بن عمر أن امرأة يقال هلا أم مهدون كانت تسافح، وكانت عن احلضرمي، عن القاسم بن 
تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجال من املسلمني أراد أن يتزوجها، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه 

  .-الزانية ال ينكحها إال زان  -وسلم فنزلت هذه اآلية 
  .اآلية) اجهموالذين يرمون أزو: (قوله تعاىل* 

أخربنا احلسن ابن : أخربنا حممد بن أمحد بن علي احلريى قال: أخربنا أبو عثمان سعيد ابن حممد بن املؤذن قال
أخربنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن : أخربنا يزيد بن هارون قال: أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: سفيان قال

قال  -الفاسقون  -إىل قوله تعاىل  -احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء  والذين يرمون -ملا نزلت : ابن عباس قال
أال تسمعون : أهكذا أنزلت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد بن عبادة وهو سيد االنصار

امرأة قط إال بكرا وما يا رسول اهللا إنه رجل غيور، واهللا ما تزوج : يا معشر االنصار إىل ما يقول سيدكم ؟ قالوا
واهللا يا رسول اهللا إين العلم أهنا حق : طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غريته، فقال سعد

وأهنا من عند اهللا، ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال أحركه حىت آيت 
ى هبم حىت يقضي حاجته، فما لبثوا إال يسريا حىت جاء هالل بن أمية من أرضه عشيا بأربعة شهداء فو اهللا إين ال آت

فوجد عند أهله رجال فرأى بعينه ومسع بأذنه فلم يهيجه حىت أصبح وغذا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يا رسول اهللا: فقال

، فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إين جئت أهلي عشيا فوجدت عندها رجال فرأيت بعيين ومسعت بأذين
اآلن يضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هالل بن أميه ويبطل : ما جاء به واشتد عليه، فقال سعد بن عبادة

  يا رسول اهللا إين قد: واهللا إين الرجو أن جيعل اهللا يل منها خمرجا، فقال هالل: شهادته يف املسلمني، فقال هالل
عليك مما جئتك به، فواهللا يعلم إين لصادق، فواهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يأمر أرى ما قد اشتد 

بضربه إذ نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك يف تربد جلده، فأمسكوا عنه حىت فرغ من الوحي، 
كلها، فسرى عن رسول اهللا صلى اهللا  اآليات -والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم  -فنزلت 

قد كنت أرجو ذاك من ريب، وذكر : عليه وسلم فقال أبشر يا هالل، فقد جعل اهللا لك فرجا وخمرجا، فقال هالل
  .باقي احلديث أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن حممد الفقيه

أخربنا : أخربنا أبو خيثمة قال: ثىن قالأخربنا أمحد بن علي بن امل: أخربنا حممد بن حممد بن سنان املقرى قال: قال
أنا ليلة اجلمعة يف املسجد إذ دخل رجل من االنصار : جرير عن االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال

لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فإن تكلم جلدمتوه، وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ، واهللا : فقال



 صلى اهللا عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله ففال لو السألن عنه رسول اهللا
اللهم : جلدمتوه أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ فقال) فان تكلم(أن رجال وجد مع امرأته رجال تتكلم 
  .اآلية -داء إال أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شه -افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان 

فابتلى به الرجل من بني الناس فجاء هو وامرأته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتالعنا، فشهد الرجل أربع 
شهادات باهللا إنه ملن الصادقني، مث لعن اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني، فذهبت لتلتعن، فقال رسول 

لعلها أن جتئ به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا رواه : سلم مه فلعنت، فلما أدبرت قالاهللا صلى اهللا عليه و
  .مسلم عن أيب خيثمة

  .اآليات) إن الذين جاءوا باالفك عصبة منكم: (قوله تعاىل
خربنا أ: أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا حممد بن أمحد بن علي املقرى قال: أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرى قال

  أخربنا فليح بن سليمان املدين، عن: أبو الوسيع الزهراين قال
الزهري، عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيداهللا بن عبد اهللا ابن عتبة، عن عائشة زوج 

  .النيب عليه الصالة والسالم حني قال فيها أهل االفك ما قالوا، فربأها اهللا تعاىل منه
وكلهم حدثين طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى حلديثها من بعض، وأتيت اقتصاصا ووعيت عن : ريقال الزه

  .كل واحد احلديث الذي حدثين، وبعض حديثهم يصدق بعضا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا " ذكروا أن عائشة رضى اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

 نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه، قالت عائشة رضى اهللا عنها فأقرع بيننا يف غزوة أراد سفرا أقرع بني
غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك بعد ما نزلت آية احلجاب فأنا أمحل 

فل ودنونا من املدينة أذن ليلة يف هودجي وأنزل فيه مسرينا حىت فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوته وق
بالرحيل، فقمت حني آذنوا بالرحيل ومشيت حىت جاوزت اجليش، فلما قضيت شأين أقبلت إىل الرحل، فلمست 

صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فخرجت فالتمست عقدي، فحبسين ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا 
الذي كنت أركب وهم حيسبون أين فيه، قالت عائشة وكانت  يرحلون، فحملوا هودجي فرحلوه على بعريي

النساء إذ ذاك خفافا مل يهبلن ومل يغشهن اللحم إمنا يأكلهن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل اهلودج حني 
رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا اجلمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر اجليش، فجئت 

هلم وليس هبا داع وال جميب، فتيممت منزيل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوين فريجعوا إيل فبينا أنا مناز
جالسة يف منزيل غلبتين عيناي فنمت، وكان صفوان بن املعطل السلمي الذكواين قد عرس من وراء اجليش، فأدجل 

  آين، وقد كان يراين قبل أن يضرب علي احلجاب،فأصبح عند منزيل، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاين فعرفين حني ر

فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين، فخمرت وجهي جبلبايب، واهللا ما كلمين بكلمة وال مسعت منه كلمة غري 
  استرجاعه حىت أناخ راحلته، فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق

ة وهلك من هلك يف، وكان الذي توىل كربه يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش بعد ما نزلوا موغرين يف حنر الظهري
منهم عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فقدمنا املدينة، فاشتكيت حني قدمتها شهرا والناس يفضون يف قول أهل االفك، 
وال أشعر بشئ من ذلك، ويريبين يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت 

كيف تيكم، فذلك حيزنين وال : إمنا يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسلم مث يقولأرى منه حني أشتكي، 



أشعر بالشر حىت خرجت بعد مانقهت وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا، وال خنرج إال ليال إىل 
كنا نتأذى بالكنف أن ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب االول يف التنزه، و

نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أيب رهم بن عبد املطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد بن عبد املطلب، فأقبلت أنا وابنة أيب رهم 

بئسما قلت أتسبني : تعس مسطح، فقلت هلا: فعثرت أم مسطح يف مرطها، فقالتقبل بييت حني فرغنا من شأننا، 
؟ فأخربتين بقول أهل االفك، : وماذا قال: أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال ؟ قلت: رجال قد شهد بدرا ؟ قالت

تيكم ؟  كيف: فازددت مرضا إىل مرضي، فلما رجعت إىل بييت ودخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال
وأنا أريد حينئذ أن أتيقن اخلرب من قبلهما فأذن يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت تأذن يل أن آيت أبوي ؟ قالت

يا بنية هوين عليك، فواهللا لقلما كانت امرأة قط : يا أماه ما يتحدث الناس ؟ قالت: وسلم، فجئت أبوي فقلت
فبكيت : فقلت سبحان اهللا، وقد حتدث الناس هبذا ؟ قالت: لتوضيئة عند رجل وهلا ضرائر إال أكثرن عليها، قا

تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم، مث أصبحت أبكى، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  علي ابن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي يستشريمها يف فراق أهله، فأما أسامة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم يف نفسه هلم من الود  ابن زيد فأشار على
مل يضيق اهللا تعاىل عليك والنساء : يا رسول اهللا هم أهلك وما نعلم إال خريا، وأما علي بن أيب طالب فقال: فقال

يا بريرة هل :  عليه وسلم بريرة فقالفدعا رسول اهللا صلى اهللا: سواها كثري، وإن تسأل اجلارية تصدقك، قالت
والذي بعثك باحلق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أهنا : رأيت شيئا يربيك من عائشة ؟ قالت بريرة

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستعذر : جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأتى الداجن فتأكله، قالت
يا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهلي، : بن أيب ابن سلول، فقال وهو على املنربمن عبد اهللا 

فواهللا ما علمت على أهلي إال خريا، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا، وما كان يدخل على أهلي إال 
ه، إن كان من االوس ضربت عنقه، وإن كان يا رسول اهللا أنا أعذرك من: معي، فقام سعد بن معاذ االنصاري فقال

فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان رجال صاحلا ولكن : من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قال
كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله، فقام أسيد بن احلضري وهو ابن : احتملته احلمية، فقال لسعد بن معاذ

كذبت لعمر اهللا لنقتلنه، إنك منافق جتادل عن املنافقني، فثار احليان من : اذ فقال لسعد بن عبادةعم سعد بن مع
االوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على املنرب، فلم يزل خيفضهم حىت 

وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، وبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم، : سكتوا وسكت، قالت
: فبينما مها جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت علي امرأة من االنصار، فأذنت هلا وجلست تبكى معي، قالت: قالت

فبينا حنن على ذلك إذ دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جلس، ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل، 
أما : فتشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس مث قال: إليه يف شأين شئ، قالت وقد لبث شهرا ال يوحى

  بعد يا عائشة فإنه بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا، وإن كنت أملمت بذنب
  :فاستغفري اهللا وتويب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه، قالت

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة، فقلت اليب أجب عين ) فلما(قلما 
أجييب رسول اهللا، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قال، قال واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا، فقلت المي



واهللا لقد عرفت : السن الأقرأ كثريا من القرآن وأنا جارية حديثة: واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا، فقلت: فقالت
أنكم مسعتم هذا وقد استقر يف نفوسكم فصدقتم به، ولئن قلت لكم إين بريئة واهللا يعلم أين منه بريئة لتصدقين، واهللا 

مث حتولت : قالت -فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون  -ما أجد يل ولكم مثال إال ما قال أبو يوسف 
وأنا واهللا حينئذ أعلم أين بريئة، وأن اهللا مربئي بربأيت، ولكن واهللا ماكنت أظن أن : عت على فراشي، قالتواضطج

ينزل يف شأين وحي يتلى، ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن يتكلم اهللا تعاىل يف بأمر يتلى، ولكين كنت أرجو أن 
فو اهللا مارام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  هبا، قالتيرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رؤيا يربئين اهللا تعاىل

منزله والخرج من أهل البيت أحد حىت أنزل اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وأخذه ماكان يأخذه من 
ه، الربحاء عند الوحي، حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف اليوم الشايت من ثقل القول الذي أنزل علي

: فلما سرى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم هبا أن قال: قالت
واهللا الأقوم إليه وال أمحد إال اهللا : قومي إليه، فقلت: البشرى يا عائشة، أما واهللا لقد برأك اهللا، فقالت يل أمي

العشر  -إن الذين جاءوا باالفك عصبة منكم  -حانه وتعاىل فأنزل اهللا سب: سبحانه وتعاىل هو الذي برأين، قالت
  .اآليات

واهللا ال أنفق عليه شيئا : فلما أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية يف براءيت قال الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره
  ة أن يؤتوا أوىل القرىبوال يأتل أولوا الفضل منكم والسع -أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل اهللا تعاىل 

واهللا إين أحب أن يغفر اهللا يل، فرجع إىل مسطح النفقة : فقال أبو بكر -أال حتبون أن يغفر اهللا لكم  -إىل قوله  -
  .ال أنزعها منه أبدا: اليت كانت عليه وقال

  .رواه البخاري ومسلم كالمها عن أيب الربيع الزهراين

  .اآلية) م ما يكون لنا أن نتكلم هبذالوال إذ مسعتموه قلت: (قوله تعاىل* 
أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغوىل : أخربنا أبو بكر ابن زكريا قال: أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب حامد العدل قال

أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن : أخربنا اهليثم بن خارجة قال: أخربنا أبو بكر بن أيب خيثمة قال: قال
مسعت عطاء اخلراساين، عن الزهر ي، عن عروة أن عائشة رضى اهللا عنها حدثته حبديث االفك، وقالت : قال جابر

وما : يا أبا أيوب أمل تسمع مبا حتدث الناس ؟ قال: فيه وكان أبو أيوب االنصاري حني أخربته امرأته وقالت
: ذا سبحانك هذا هبذا هبتان عظيم، قالتما يكون لنا أن نتكلم هب: يتحدثون ؟ فأخربته بقول أهل االفك، فقال

أخربنا أبو  -ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم  -فأنزل اهللا عز وجل 
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل : أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر ابن مالك قال: سعيد عبد الرمحن بن محدان قال

أخربنا معمر، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن أيب مليكة، عن : أخربنا عبد الرزاق قال: أيب قالحدثين : قال
ذكوان موىل عائشة أنه استأذن البن عباس على عائشة وهي متوت، وعندها ابن أخيها عبد اهللا بن عبد الرمحن، 

ن عباس ومن تزكيته، فقال هلا عبد اهللا دعين من اب: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خري بنيك، فقالت: فقال
: إنه قارئ لكتاب اهللا عز وجل فقيه يف دين اهللا سبحانه فأذين له فليسلم عليك وليودعك، فقالت: بن عبد الرمحن

  البشرى: فأذن له إن شئت، فأذن له، فدخل ابن عباس مث سلم وجلس، فقال
أو قال وصب فتلقى االحبة حممدا عليه الصالة  يا أم املؤمنني ما بينك وبني أن يذهب عنك كل أذى ونصب

والسالم وحزبه، أو قال وأصحابه، إال أن يفارق الروح جسده، كنت أحب أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



إليه، ومل يكن حيب إال طيبا، فأنزل اهللا تعاىل براءتك من فوق سبع مسوات فليس يف االرض مسجدا إال وهو يتلى 
  يل والنهار، وسقطت قالدتك ليلة االبواء فاحتبس النيب صلى اهللا عليه وسلمفيه آناء الل

 -فتيمموا صعيدا  -يف املنزل والناس معه يف ابتغائها، أو قال طلبها حىت أصبح الناس على غري ماء، فأنزل اهللا تعاىل 
يا ابن عباس من هذا فواهللا دعين : اآلية، فكان يف ذلك رخصة للناس عامة يف سببك، فواهللا إنك ملباركة، فقالت

  .لوددت أين كنت نسيا منسيا
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم: (قوله تعاىل* 

أخربنا عبد اهللا بن يوسف بن : أخربنا احلسن بن حممد الدينورى قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب قال
: أخربنا عمرة بن ثور وإبراهيم بن سفيان قاال: قال) سحتويه(سني ابن سحنتويه أخربنا احل: أمحد بن مالك قال

جاءت امرأة من االنصار : حدثنا قيس عن أشعث بن سوار، عن ابن ثابت قال: حدثنا حممد ابن يوسف القرياىب قال
ولد، فيأيت االب فيدخل يا رسول اهللا إين أكون يف بييت على حال ال أحب أن يراين عليها أحد ال والد وال : فقالت

  .علي، وإنه ال يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك احلال فكيف أصنع ؟ فنزلت هذه اآلية
  .اآلية -ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها 

أفرأيت اخلانات واملساكن يف يا رسول اهللا : فلما نزلت هذه اآلية قال أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه: قال املفسرون
  .اآلية -ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة  -طرق الشام ليس فيها ساكن، فأنزل اهللا تعاىل 

نزلت يف غالم حلويطب بن عبد العزى : اآلية) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم: (قوله تعاىل* 
ه فأىب عليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له يقال له صبيح سأل مواله أن يكاتب

  .منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنني يف احلرب
  .اآلية) وال تكرهوا فتياتكم على البغاء: (قوله تعاىل* 

أخربنا أبو : بن محدان قال أخربنا حممد: أخربنا حاجب بن أمحد الطوسي قال: أخربنا أمحد ابن احلسن القاضي قال
  كان عبد اهللا: معاوية عن االعمش، عن أيب سفيان عن جابر قال

 -إىل قوله  -وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  -اذهيب فابغينا شيئا، فأنزل اهللا عز وجل : ابن أيب يقول جلارية له
  .رواه مسلم عن أيب كريب، عن أيب معاوية -غفور رحيم 

: أخربنا أمحد بن احلسن احلافظ قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا بن محدون قال: حممد الفارسي قالأخربنا احلسن بن 
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمر بن ثابت أن : أخربنا إمساعيل بن أيب أويس قال: أخربنا حممد بن حيىي قال

د اهللا ابن أيب ابن سلول، وهبذا االسناد عن نزلت يف معاذة جارية عب -وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  -هذه اآلية 
حدثين : أخربنا أمحد بن إسحاق قال: أخربنا عبد االعلى قال: أخربنا عباس بن الوليد قال: حممد بن حيىي قال

كانت معاذة جارية لعبد اهللا بن أيب وكانت مسلمة، وكان يستكرها على البغاء، : الزهري عن عمر بن ثابت قال
  .إىل آخر اآلية -وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  - فأنزل اهللا تعاىل

أخربنا داود بن عمرو : أخربنا أبو القاسم البغوي قا ل: أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا سعيد بن حممد املؤذن قال
ل هلا كان لعبد اهللا بن أيب جارية يقا: أخربنا منصور بن االسود عن االعمش، عن أيب نضرة، عن جابر قال: قال

  مسيكة،
  .إىل آخر اآلية -وال تكرهوا فتياتكم على البغاء  -فكان يكرهها على البغاء، فأنزل اهللا عز وجل 



وقال املفسرون نزلت يف معاذة ومسيكة جارييت عبد اهللا بن أيب املنافق كان يكرههما على الزنا لضريبة يأخذها 
، فلما جاء االسالم قالت معاذة ملسيكة إن هذا االمر الذي منهما وكذلك كانوا يفعلون يف اجلاهلية يؤاجرن إماءهم

حنن فيه ال خيلو من وجهني، فإن يك خريا فقد استكثرنا منه وإن يك شرا فقد آن لنا ندعه، فأنزل اهللا تعاىل هذه 
  .اآلية

  وقال مقاتل نزلت يف ست جوار لعبداهللا بن أيب كان يكرههن على الزنا ويأخذ

سيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار وجاءت أخرى أجورهن، وهن معاذة وم
بدونه، فقال هلما ارجعا فازنيا، فقالتا واهللا ال نفعل قد جاءنا اهللا باالسالم وحرم الزنا، فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم وشكيتا إليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
حممد بن عبد العزيز فيما كتب إيل أن أمحد بن الفضل احلواري أخربهم عن حممد بن حيىي  أخربنا احلاكم أبو عمرو

أخربنا معمر عن الزهري أن رجال من قريش أسر يوم : أخربنا عبد الرزاق قال: أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال: قال
، وكان القرشي االسري يراودها عن بدر، وكان عند عبد اهللا بن أيب أسريا، وكانت لعبداهللا جارية يقال هلا معاذة

نفسها، وكانت متتنع منه السالمها، وكان ابن أيب يكرهها على ذلك ويضرهبا الجل أن حتمل من القرشي فيطلب 
قال أغفر  -غفور رحيم  -إىل قوله  -وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا  -فداء ولده، فقال اهللا تعاىل 

  .هلن ما أكرهن عليه
  .اآلية) وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله: (قوله تعاىل* 

  هذه اآلية: قال املفسرون
واليت بعدها يف بشر املنافق وخصمه اليهودي حني اختصما يف أرض، فجعل اليهودي جيره إىل رسول اهللا صلى اهللا 

علينا، وقد مضت إن حممدا حييف : عليه وسلم ليحكم بينهما، وجعل املنافق جيره إىل كعب ابن االشرف ويقول
  .يف سورة النساء -يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت  -هذه القصة عند قوله 

  .اآلية) وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات: (قوله تعاىل* 
مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عشر سنني بعد ما : روى الربيع بن أنس عن أيب العالية يف هذه اآلية قال

وحى اهللا إليه خائفا هو وأصحابه يدعون إىل اهللا سبحانه سرا وعالنية، مث أمر باهلجرة إىل املدينة وكانوا هبا خائفني، أ
يا رسول اهللا ما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع : يصبحون يف السالح وميسون يف السالح، فقال رجل من أصحابه

  فيه

لن تلبثوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املال العظيم حمبيا : مالسالح، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
إىل آخر اآلية، فأظهر اهللا  -وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات  -ليست فيهم حديدة، وأنزل اهللا تعاىل 

كذلك يف إمارة أيب بكر تعاىل نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا مث قبض اهللا تعاىل نبيه فكانوا آمنني 
وعمر وعثمان رضى اهللا عنهم حىت وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا النعمة، فأدخل اهللا عليهم اخلوف وغريوا، فغري اهللا 

  .هبم
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن : أخربنا جدى قال: أخربنا إمساعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني النقيب قال

أخربنا أيب عن الربيع بن : أخربنا علي بن احلسني بن واقد قال: نا أمحد بن سعيد الدارمي قالأخرب: النصراباذي قال
ملا قدم النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه املدينة وآوهتم االنصار : أنس، عن أيب العالية، عن أيب بن كعب قال



ترون أنا نعيش : حون إال يف المتهم، فقالوارمتهم العرب عن قوس واحد، فكانوا ال يبيتون إال يف السالح وال يصب
  حىت نبيت آمنني مطمئنني ال خناف إال اهللا

ومن كفر بعد ذلك  -إىل قوله  -وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات  -عز وجل، فأنزل اهللا تعاىل لنبيه 
  .يعين بالنعمة -فأولئك هم الفاسقون 

  .بن هانئ، عن أيب سعيد ابن ساذان، عن الدارمي رواه احلاكم يف صحيحه عن حممد بن صاحل
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم: (قوله تعاىل* 

وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالما من االنصار يقال له مدجل بن عمرو إىل عمر بن اخلطاب : قال ابن عباس
ل فرأى عمر حبالة كره رؤيته ذلك، فقال يا رسول اهللا وددت لو أن اهللا رضى اهللا عنه وقت الظهرية ليدعوه، فدخ

  .تعاىل أمرنا وهنانا يف حال االستئذان، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت يف أمساء بنت مرثد كان هلا غالم كبري، فدخل عليها يف وقت كرهته، فأتت رسول اهللا صلى اهللا : وقال مقاتل

  .منا وغلماننا يدخلون علينا يف حال نكرهها، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذه اآليةإن خد: عليه وسلم فقالت

  .اآلية) ليس على االعمى حرج: (قوله تعاىل* 
حترج املسلمون عن مؤاكلة املرضى والزمىن  -ال تأكلوا أموالكم بينكم  -ملا أنزل اهللا تبارك وتعاىل : قال ابن عباس
وقد هنى اهللا تعاىل عن أكل املال بالباطل، واالعمى ال يبصر موضع الطعام  -موال الطعام أفضل اال: والعرج، وقالوا

  .الطيب، واملريض ال يستوىف الطعام، فأنزل اهللا هذه اآلية
كان العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة االصحاء، الن الناس يتقذروهنم : وقال سعيد بن جبري والضحاك

دينة ال خيالطهم يف طعامهم أعمى وال أعرج وال مريض تقذرا، فأنزل اهللا تعاىل ويكرهون مؤاكلتهم، وكان أهل امل
  .هذه اآلية
نزلت هذه اآلية ترخيصا للمرضى والزمىن يف االكل من بيوت من مسى اهللا تعاىل يف هذه اآلية، وذلك : وقال جماهد

ما يطعموهنم ذهبوا هبم إىل بيوت  أن قوما من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا إذا مل يكن عندهم
  آبائهم وأمهاهتم أو بعض

من مسى اهللا تعاىل يف هذه اآلية، وكان أهل الزمانة يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام النه أطعمهم غري مالكيه، 
  .ويقولون إمنا يذهبون بنا إىل بيوت غريهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا أمحد بن حممد بن : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن الفضل التاجر قال: قال أخربنا احلسن بن حممد الفارسي
حدثين مالك عن ابن شهاب عن : أخربنا إمساعيل ابن أىب أويس قال: أخربنا حممد بن حيىي قال: احلسن احلافظ قال

صلى اهللا عليه وسلم  نزلت يف أناس كانوا إذا خرجوا مع النيب: سعيد ابن املسيب أنه كان يقول يف هذه اآلية
وضعوا مفاتيح بيوهتم عند االعمى واالعرج واملريض وعند أقارهبم، وكانوا يأمروهنم أن يأكلوا مما يف بيوهتم إذا 

خنشى أن ال تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل اهللا تعاىل : احتاجوا إىل ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون
  .هذه اآلية

نزلت يف حي من كنانة يقال هلم : قال قتادة والضحاك) ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا: (قوله تعاىل* 
  بنو ليث بن عمرو، وكانوا يتحرجون



أن يأكل الطعام وحده، فرمبا قعد الرجل والطعام بني يديه من الصباح إىل الرواح، والشول حفل واالحوال منتظمة 
  .ى ومل جيد أحدا أكل، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةحترجا من أن يأكل وحده، فإذا أمس

نزلت يف قوم من االنصار كانوا ال يأكلون إذا نزل هبم ضيف إال مع ضيفهم، فرخص هلم أن يأكلوا : وقال عكرمة
تبارك الذي إن : (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(كيف شاءوا مجيعا متحلقني أو أشتاتا متفرقني سورة الفرقان 

  .اآلية) اء جعل لك خريا من ذلكش
أخربنا عبد اهللا بن حممد يعقوب : أخربنا أمحد ابن أيب الفرات قال: أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم املقرئ قال

  أخربنا حممد بن محيد: البخاري قال
  .أخربنا جوهر عن الضحاك: أخربنا إسحاق بن بشر قال: ابن فرقد قال

ماهلذا الرسول يأكل الطعام : ملشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفاقة قالواملا عري ا: عن ابن عباس قال
: وميشي يف االسواق، حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزل جربيل عليه السالم من عند ربه معزيا له، فقال

املرسلني إال أهنم ليأكلون  وما أرسلنا قبلك من -السالم عليك يا رسول اهللا، رب العزة يقرئك السالم ويقول لك 
فبينا جربيل عليه السالم والنيب صلى اهللا عليه وسلم : أي يبتغون املعاش يف الدينا قال -الطعام وميشون يف االسواق 

يا رسول اهللا وما اهلدرة ؟ قال العدسة، فقال : يتحدثان إذ ذاب جربيل عليه السالم حىت صار مثل اهلدرة، قيل
يا حممد فتح باب من أبواب السماء ومل : مالك ذبت حىت صرت مثل اهلدرة قال: عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

يكن فتح قبل ذلك اليوم، وإين أخاف أن يعذب قومك عند تعيريهم إياك بالفاقة، وأقبل النيب وجربيل عليهما 
خازن اجلنة قد أتاك بالرضا السالم يبكيان، إذ عاد جربيل عليه السالم إىل حاله، فقال أبشر يا حممد هذا رضوان 

  من ربك،

يا حممد رب العزة يقرئك السالم، ومعه سقط من نور يتالال ويقول لك ربك، هذه : فأقبل رضوان حىت سلم مث قال
مفاتيح خزائن الدنيا مع ما ال ينتقص لك مما عنده يف اآلخرة مثل جناح بعوضة، فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 

يا رضوان ال حاجة يل : تواضع هللا، فقال: م كاملستشري به، فضرب جربيل بيده إىل االرض فقالجربيل عليه السال
أصبت أصاب اهللا بك، وجاء نداء : فيها، الفقر أحب إيل وأن أكون عبد ا صابرا شكورا، فقال رضوان عليه السالم
ىل العرش، وأوحى اهللا تعاىل إىل جنة من السماء فرفع جربيل عليه السالم رأسه، فإذا السموات قد فتحت أبواهبا إ

عدن أن تدىل غصنا من أغصاهنا عليه عذق عليه غرقة من زبرجدة خضراء هلا سبعون ألف باب من ياقوتة محراء، 
  يا حممد ارفع بصرك، فرفع فرأى منازل االنبياء: فقال جربيل عليه السالم

أرضيت يا حممد ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه : ناد يناديوغرفهم، فإذا منازله فوق منازل االنبياء فضال له خاصة، وم
رضيت، فاجعل ما أردت أن تعطيين يف الدنيا ذخرية عندك يف الشفاعة يوم القيامة ويرون أن هذه اآلية أنزهلا : وسلم

  .تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها االهنار وجيعل لك قصورا -رضوان 
  .اآلية) ويوم يعض الظامل على يديه: (ىلقوله تعا* 

كان أيب بن خلف حيضر النيب صلى اهللا عليه وسلم وجيالسه ويستمع إىل : قال ابن عباس يف رواية عطاء اخلراساين
وكان عقبة خليال : كالمه من غري أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أيب معيط عن ذلك، فنزلت هذه اآلية وقال الشعيب

وجهي من وجهك حرام إن تابعت حممدا عليه الصالة والسالم، وكفر : أسلم عقبة، فقال أميةالمية بن خلف، ف
  .وارتد لرضا أمية، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذه اآلية

إن أيب بن خلف وعقبة بن أيب معيط كانا متحالفني، وكان عقبة ال يقدم من سفر إال صنع طعاما : وقال آخرون



ن يكثر جمالسة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما فدعا فدعا إليه أشراف قومه، وكا
  )أسباب النزول - ١٥(الناس، ودعا رسول اهللا 

ما أنا بآكل من طعامك : صلى اهللا عليه وسلم إىل طعامه، فلما قرب الطعام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أشهد أن الإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فأكل رسول : ل اهللا، فقال عقبةحىت تشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسو

واهللا : صبأت يا عقبة، فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طعامه، وكان أيب بن خلف غائبا، فلما أخرب بقصته قال
ن بييت ومل يطعم، ماصبأت ولكن دخل علي رجل فأىب أن يطعم من طعامي إال أن أشهد له، فاستحيت أن خيرج م

ما أنا بالذي رضى منك أبدا إال أن تأتيه فتبزق يف وجهه وتطأ عنقه، ففعل ذلك عقبة، : فشهدت فطعم، فقال أيب
  فأخذ رحم دابة فألقاها بني

ال ألقاك خارجا من مكة إال علوت رأسك بالسيف، فقتل عقبة يوم : كتفيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ما أيب بن خلف فقتله النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد يف املبارزة، فأنزل اهللا تعاىل فيهما هذه اآليةبدر صربا، وأ
ملا بزق عقبة يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عاد بزاقه يف وجهه فتشعب شعبتني، فأحرق : وقال الضحاك

  .خديه وكان أثر ذلك فيه حىت املوت
  .إىل آخر اآليات) ال يدعون مع اهللا إهلا آخروالذين : (قوله تعاىل* 

: أخربنا املؤمن ابن احلسن بن عيسى قال: أخربنا احلسن بن أمحد املخلدي قال: أخربنا أبو إسحاق الثعاليب قال
أخربين يعلى بن مسلم، عن : أخربنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخربنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين قال

 مسعه حيدث، عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، مث أتوا حممدا عليه سعيد بن جبري
والذين ال يدعون  -إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن لو ختربنا أن ملا عملنا كفارة، فنزلت : الصالة والسالم فقالوا

  .مسلم عن إبراهيم بن دينار عن حجاجرواه  -غفورا رحيما  -اآليات إىل قوله  -مع اهللا إهلا آخر 
أخربنا إبراهيم : أخربنا حممد بن إسحاق الثقفي قال: أخربنا والدي قال: أخربنا حممد بن إبراهيم بن حجى قال

حدثنا جرير، عن منصور واالعمش، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن أيب : احلنظلي وحممد بن صباح قاال
  :أي الذنب أعظم ؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعود قالميسرة، عن عبد اهللا ابن م

أن : قلت مث أي قال: أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك، قال: قلت مث أي ؟ قال: أن جيعل هللا ندا وهو خلقك، قال
يقتلون النفس اليت حرم والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر، وال  -تزاين حليلة جارك، فأنزل اهللا تعاىل تصديقا لذلك 

  .رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن أيب شيبة، عن جرير -اهللا إال باحلق وال يزنون 
: أخربنا أمحد ابن حممد بن إبراهيم قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: أخربنا أبو بكر بن احلارث قال
أخربنا أبو راشد موىل املهرس، عن سعد بن سامل : قالأخربنا احلارث بن الزبري : أخربنا إمساعيل بن إسحاق قال

يا حممد : أتى وحشى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " القداج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال
قد كنت أحب أن أراك على غري : أتيتك مستجريا فأجرين حىت أمسع كالم اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإين أشركت باهللا وقتلت النفس اليت حرم : ، فأما إذ أتيتين مستجريا فأنت يف جواري حىت تسمع كالم اهللا قالجوار
والذين ال يدعون  -اهللا تعاىل وزنيت، هل يقبل اهللا مين توبة ؟ فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل 

أرى : إىل آخر اآلية، فتالها عليه قال -باحلق، وال يزنون مع اهللا إهلا آخر، وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال 
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  -شرطا فلعلي ال أعمل صاحلا أنا يف جوارك حىت أمسع كالم اهللا، فنزلت 



قل يا  -لت ولعلى ممن ال يشاء أنا يف جوارك حىت أمسع كالم اهللا فنز: فدعا به فتالها عليه، فقال -ذلك ملن يشاء 
  ".نعم اآلن ال أرى شرطا فأسلم : فقال -عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 

  .سورة القصص بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اآلية) إنك ال هتدي من أحببت: (قوله تعاىل

أخربنا : بن حممد ابن مخروية قال أخربنا حممد بن عبد اهللا: أخربنا أبو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الشريازي قال
  أخربنا أبو اليمان احلكم بن رافع: علي بن حممد اخلزاعي قال

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه : أخربين سعيد بن املسيب عن أبيه قال: أخربين شعيب عن الزهري قال: قال
يا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد اهللا بن أيب أمية ف

  عم قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك هبا عند اهللا
سبحانه وتعاىل، فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا 

أنا على ملة عبد املطلب، : كلمهم به عليه وسلم يعرضها عليه ويعاودانه بتلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما
واهللا الستغفرن لك ما مل أنه عنك، فأنزل اهللا عز : وأىب أن يقول ال إله إال اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 -اآلية، وأنزل يف أيب طالب  -ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىب  -وجل 
رواه البخاري عن أيب اليمان، ورواه مسلم، عن حرملة، عن  -هتدى من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء إنك ال 

أخربنا احلسن بن : ابن وهب، عن يونس، عن الزهري أخربنا االستاذ أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم قال
: أخربنا أبو عبد الرمحن بن بشر قال: أخربنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ قال: حممد ابن علي الشيباين قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أبو حازم، عن أيب هريرة قال: أخربنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال
لوال أن تعريين نساء قريش يقلن أنه محله على ذلك : قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا يوم القيامة، قال: وسلم لعمه
رواه مسلم، عن  -إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء  -ررت هبا عينك، فأنزل اهللا تعاىل اجلزع الق

مسعت أبا : مسعت أبا احلسن بن مقسم يقول: مسعت أبا عثمان احلريى يقول: حممد بن حامت، عن حيىي بن سعيد قال
  .طالب أمجع املفسرون أهنا نزلت يف أيب: إسحاق الزجاج يقول يف هذه اآلية

نزلت يف احلارث بن عثمان بن عبد مناف، وذلك أنه ) وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا: (قوله تعاىل* 
إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن مينعنا من اتباعك أن العرب ختطفنا من أرضنا : قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اهللا تعاىل هذه اآلية المجاعهم على خالفنا وال طاقة لنا هبم، فأنزل

  أخربنا أبو بكر احلارث) أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه: (قوله تعاىل* 
أخربنا بالل : أخربنا عبد اهللا بن حازم االبلي قال: أخربنا حممد بن سليمان قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: قال

: نزلت يف علي ومحزة وأيب جهل، وقال السدى: آلية قالأخربنا شعبة، عن أبان، عن جماهد يف هذه ا: بن احملرب قال
  .نزلت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب جهل: وقيل: نزلت يف عمار والوليد ابن املغرية

نزلت جوابا للوليد بن املغرية حني قال فيما أخرب اهللا : قال أهل التفسري) وربك خيلق ما يشاء وخيتار: (قوله تعاىل* 
  .يبعث الرسل باختيارهتعاىل أنه ال 

  .سورة العنكبوت بسم اهللا الرمحن الرحيم
قال الشعيب نزلت يف أناس كانوا مبكة قد أقروا باالسالم، فكتب إليهم : اآليتان) أمل أحسب الناس: (قوله تعاىل



عامدين إىل  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة أنه ال يقبل منكم إقرار وال إسالم حىت هتاجروا، فخرجوا
: املدينة فاتبعهم املشركون فآذوهم، فنزلت فيهم هذه اآلية وكتبوا إليهم أن قد نزلت فيكم آية كذاوكذا، فقالوا

خنرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فاتبعهم املشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من جنا، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية -بعد ما فتنوا مث إن ربك للذين هاجروا من  -فيهم 

نزلت يف مهجع موىل عمر ابن اخلطاب كان أول قتيل من املسلمني يوم بدر رماه عمرو بن احلضرمي : وقال مقاتل
سيد الشهداء مهجع، وهو أول من يدعى إىل باب اجلنة من هذه : بسهم فقتله فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية، وأخرب أنه البد هلم من البالء واملشقة يف ذات اهللا االمة، فجزع عليه أبواه وامرأته، فأنزل 
  .تعاىل

  .اآلية) ووصينا االنسان بوالديه حسنا: (قوله تعاىل* 
  يا سعد بلغين أنك صبوت: نزلت يف سعد بن أيب وقاص وذلك أنه ملا أسلم قالت له أمه مجيلة: قال املفسرون

  ن الضح والريح وال آكل وال أشرب حىت تكفر مبحمدفواهللا ال يظلين سقف بيت م
صلى اهللا عليه وسلم وترجع إىل ماكنت عليه، وكان أحب ولدها إليها، فأىب سعد فصربت هي ثالثة أيام مل تأكل ومل 

تشرب ومل تستظل بظل حىت غشى عليها، فأتى سعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وشكا ذلك إليه، فأنزل اهللا تعاىل 
  .ية واليت يف لقمان واالحقافهذه اآل

أخربنا أبو خيثمة : أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا حممد بن أمحد بن محدان قال: أخربنا أبو سعد بن أيب بكر الغازي قال
حدثين مصعب بن سعد بن أيب : أخربنا مساك بن حرب قال: أخربنا زهري قال: أخربنا احلسن بن موسى قال: قال

حلفت أم سعد ال تكلم أبدا حىت يكفر بدينه، وال تأكل وال : نزلت هذه اآلية يف قال: وقاص عن أبيه أنه قال
رواه  -حسنا  -ووصينا االنسان بوالديه  -تشرب ومكثت ثالثة أيام حىت غشى عليها من اجلهد، فأنزل اهللا تعاىل 

  .مسلم عن أيب خيثمة
  .اآلية) وإن جاهداك لتشرك يب: ((قوله تعاىل* 

: أخربنا أبو يعلى قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال: بن حممد ابن عبد اهللا بن احلافظ قالأخربنا أمحد 
أخربنا داود بن أيب هند عن أيب عثمان : أخربنا مسلمة بن علقمة قال: أخربنا أمحد بن أيوب بن راشد الضىب قال

 -تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وإن جاهداك ل -أنزلت يف هذه اآلية : النهدي أن سعد بن مالك قال
يا سعد ماهذا الدين الذي قد أحدثت، لتدعن عن دينك هذا أو ال : قال كنت رجال برا بأمي، فلما أسلمت قالت

: ال تفعلي يا أمه فإين الأدع ديين هذا لشئ، قال: آكل وال أشرب حىت أموت فتعري يب فيقال يا قاتل أمه، قلت
فمكثت يوما آخر وليلة ال تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها، : فأصبحت قد جهدت، قالفمكثت يوما ال تأكل 

فلما رأيت ذلك قلت تعلمني واهللا يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديين هذا : قال
  .آليةا -لشئ، إن شئت فكلي وإن شئت فال تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت، فأنزلت هذه اآلية وإن جاهداك 

نزلت يف أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصاهبم بالء : قال جماهد) ومن الناس من يقول آمنا باهللا: (قوله تعاىل* 
  .من اهللا ومصيبة يف أنفسهم افتتنوا

  .نزلت يف أناس من املنافقني مبكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إىل الشرك: وقال الضحاك
 -نزلت يف املؤمنني الذين أخرجهم املشركون عن الدين فارتدوهم والذين نزلت فيهم : سوقال عكرمة عن ابن عبا



  .اآلية -إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم 
  .اآلية) وكأين من دابة ال حتمل رزقها: (قوله تعاىل* 

أخربنا : د بن جعفر اجلمال قالأخربنا أمح: أخربنا أبو حممد بن حيان قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد التميمي قال
أخربنا احلجاج بن منهال، عن الزهري، عن عبد : أخربنا يزيد بن هارون قال: عبد الواحد بن حممد البجلى قال

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دخل بعض حيطان : الرحيم بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عمر قال
: ال أشتهيه يا رسول اهللا، فقال: يا ابن عمر مالك ال تأكل ؟ فقلت: أكل، فقالاالنصار، فجعل يلقط من التمر وي

لكين أشتهيه، وهذه صبيحة رابعة ما ذقت طعاما، ولو شئت لدعوت ريب فأعطاين مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف 
وكأين من  -زلت فواهللا ما برحنا حىت ن: بك يا ابن عمر إذا بقيت يف قوم خيبئون رزق سنتهم ويضعف اليقني ؟ قال

  .-دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 
  .اآلية) أمل غلبت الروم: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الروم 

قال املفسرون بعث كسرى جيشا إىل الروم واستعمل عليهم رجال يسمى شهريران، فسار إىل الروم بأهل فارس 
لهم وخرب مدائنهم وقطع زيتوهنم، وكان قيصر بعث رجال يدعى حينس فالتقى مع شهريران وظهر عليهم، فقت

بأذرعات وبصرى وهي أدىن الشام إىل أرض العرب، فغلب فارس الروم، وبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  وأصحابه مبكة، فشق

أهل اجملوس على أهل الكتاب من الروم، ذلك عليهم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكره أن يظهر االميون من 
إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب : وفرح كفار مكة وشتموا، فلقوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

وحنن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل 
  .إىل آخر اآليات -ت الروم يف أدىن االرض أمل غلب -اهللا تعاىل 

أخربنا أمحد بن احلسني بن عبد : أخربنا حممد بن أمحد بن حامد العطار قال: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم الواعظ قال
أخربنا املعتمر بن سليمان عن أبيه، عن االعمش، عن عطية العويف، عن : أخربنا احلرث بن شريح قال: اجلبار قال
  .ملا كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب املؤمنون بظهور الروم على فارس: د اخلدري قالأيب سعي

نزلت : قال الكليب ومقاتل) ومن الناس من يشترى هلو احلديث: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة لقمان 
ر االعاجم فريويها وحيدث هبا قريشا يف النضر بن احلارث، وذلك أنه كان خيرج تاجرا إىل فارس فيشتري أخبا

إن حممدا عليه الصالة والسالم حيدثكم حبديث عاد ومثود، وأنا أحدثكم حبديث رستم واسفنديار : ويقول هلم
  .وأخبار االكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فنزلت فيه هذه اآلية

أخربنا حممد بن الفضل : أمحد بن حممد بن إبراهيم املقرئ قال نزلت يف شراء القيان واملغنيات أخربنا: وقال جماهد
أخربنا مشمعل ابن ملحان : أخربنا علي بن حجر قال: أخربنا جدى قال: بن حممد ابن إسحاق بن خزمية قال

  الطائي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيد اهللا بن زحر، عن علي بن يزيد،
  ال حيل تعليم: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: عن القاسم، عن أيب أمامة قال

ومن الناس من يشترى هلو احلديث ليضل عن  -املغنيات والبيعهن وأمثاهنن حرام، ويف مثل هذا نزلت هذه اآلية 
  .إىل آخر اآلية -سبيل اهللا 

هذا وما من رجل يرفع صوته بالغناء إال بعث اهللا تعاىل عليه شيطانني، أحدمها على هذا املنكب واآلخر على 



  .املنكب، فال يزاالن يضربان بأرجلهما حىت يكون هو الذي يسكت
  .نزلت هذه اآلية يف رجل اشترى جارية تغنيه ليال وهنارا: وقال ثور بن أىب فاختة عن أبيه، عن ابن عباس

  .نزلت يف سعد بن أيب وقاص، على ما ذكرناه يف سورة العنكبوت) وإن جاهداك على أن تشرك يب: (قوله تعاىل* 
يريد أبا بكر، : نزلت يف أيب بكر رضى اهللا عنه، قال عطاء، عن ابن عباس) واتبع سبيل من أناب إيل: (قوله تعاىل* 

وذلك أنه حني أسلم أتاه عبد الرمحن ابن عوف وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبري فقالوا 
نعم، فأتوا رسول اهللا صلى : الة والسالم ؟ فقال أبو بكرآمنت وصدقت حممدا عليه الص: اليب بكر رضى اهللا عنه

يعين أبا بكر رضى اهللا  -واتبع سبيل من أناب إيل  -اهللا عليه وسلم فآمنوا وصدقوا، فأنزل اهللا تعاىل يقول لسعد 
  .عنه
عليه وسلم  قال املفسرون سألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا) ولو أن ما يف االرض من شجرة أقالم: (قوله تعاىل* 

فلما هاجر  -ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريب، وما أوتيتم من العلم إال قليال  -عن الروح، فأنزل اهللا 
وما أوتيتم من  -يا حممد بلغنا عنك أنك تقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا

ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوتينا التوراة وفيا : ومك ؟ فقال كال قد عنيت، قالواأفتعنينا أم ق -العلم إال قليال 
  :علم كل شئ ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا حممد كيف تزعم هذا أنت : هي يف علم اهللا سبحانه قليل، ولقد آتاكم اهللا تعاىل ما إن عملتم به انتفعتم به فقالوا
  -فقد أوتى خريا كثريا ومن يؤت احلكمة  -تقول 

  .اآلية -ولو أن ما يف االرض من شجرة أقالم  -وكيف جيتمع هذا علم قليل وخري كثري، فأنزل اهللا تعاىل 
نزلت يف احلارث بن عمرو بن حارثة ابن حمارب بن حفصة من أهل البادية ) إن اهللا عنده علم الساعة: (قوله تعاىل* 

إن أرضنا أجدبت، فمىت ينزل الغيث وتركت : ه عن الساعة ووقتها، وقالأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأل
  .امرأيت حبلى فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا أمحد بن احلسن احلافظ : أخربنا حممد بن محدون بن الفضل قال: أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد املؤذن قال
حدثىن : حدثنا إياس بن سلمة قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا النضر بن حممد قال: أخربنا محدان السلمي قال: الق

من : أىب أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل بفرس له يقودها عقوق ومعها مهرة له يبيعها، فقال له
سول اهللا، قال مىت تقوم الساعة ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ومن نيب اهللا ؟ قال ر: أنا نيب اهللا، قال: أنت ؟ قال

ما يف بطن : مىت متطر السماء ؟ قال غيب وال يعلم الغيب إال اهللا، قال: غيب وال يعلم الغيب إال اهللا، قال: وسلم
م سيفه فهزه أرين سيفك، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسل: غيب وال يعلم الغيب إال اهللا قال: فرسي هذه ؟ قال

وقد كان الرجل، : أما إنك مل تكن تستطيع الذي أردت، قال: الرجل مث رده إليه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أذهب إليه فأسأله عن هذه اخلصال، مث أضرب عنقه: قال

ثمان بن أيب أخربنا حممد بن ع: أخربنا أبو عمرو حممد بن جعفر بن مطر قال: أخربنا أبو عبد اهللا بن إسحاق قال
قال رسول اهللا : حدثنا سفيان الثوري، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال: حدثنا أبو حذيفة قال: سويد قال

  مفاتيح: صلى اهللا عليه وسلم
 الغيب مخسة ال يعلمهم إال اهللا تعاىل، ال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا، وال يعلم ما تغيض االرحام إال اهللا، وال يعلم

  .ما يف غد إال اهللا، وال يعلم بأي أرض متوت إال اهللا، وال يعلم مىت ينزل الغيث إال اهللا
  .رواه البخاري، عن حممد بن يوسف عن سفيان



  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة السجدة 
نزلت،  سألت أنس بن مالك عن هذه اآلية فيمن: قال مالك بن دينار) تتجاىف جنوهبم عن املضاجع: (قوله تعاىل

كان أناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلون من املغرب إىل صالة العشاء اآلخرة، فأنزل : فقال
  .اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية

أخربنا احلسني : أخربنا موسى بن حممد قال: أخربين أبو احلسني بن حممد الدينوى قال: أخربنا أبو إسحاق املقرى قال
فينا : أخربنا املسيب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: ربنا إمساعيل ابن عيسى قالأخ: بن علويه قال

  .اآلية -تتجاىف جنوهبم عن املضاجع  -نزلت معاشر االنصار 
: كنا نصلى املغرب فال نرجع إىل رحالنا حىت نصلي العشاء مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال احلسن وجماهد

ين الذين يقومون الليل إىل الصالة، ويدل على صحة هذا ما أخربنا أبو بكر حممد بن عمر اخلشاب نزلت يف املتهجد
: أخربنا قتيبة بن سعيد قال: أخربنا حممد بن إسحاق السراج قال: أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا االصفهاين قال: قال

بينما حنن مع رسول اهللا : بن جبل قالأخربنا جدى عن االعمش، عن احلكم، عن ميمون بن أيب شبيب، عن معاذ 
صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك وقد أصابنا احلر فتفرق القوم، فنظرت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري : يا رسول اهللا أنبئين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، قال: أقرهبم مين، فقلت
تعبد اهللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدى الزكاة املفروضة، وتصوم : اهللا تعاىل عليهعلى من يسره 

  الصوم جنة: قلت أجل يا رسول اهللا، قال: رمضان، وإن شئت أنبأتك بأبواب اخلري، فقال
 -مث قرأ هذه اآلية : قال: الصوم جنة، والصدقة تكفر اخلطيئة، وقيام الرجل يف جوف الليل يبتغي وجه اهللا تعاىل

  نزلت يف: اآلية) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا: (قوله تعاىل*  -تتجاىف جنوهبم عن املضاجع 

أخربنا عبد اهللا بن حممد احلافظ : أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد االصفهاين قال: على بن أيب طالب والوليد بن عقبة
: أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال: أخربنا حبيش بن مبشر الفقيه قال: أخربنا إسحاق بن بيان االمناطي قال: قال

قال الوليد بن عقبة بن أيب معيط لعلي بن : أخربنا ابن أيب ليلى، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
اسكت فإمنا : يأنا أحد منك سنانا، وأبسط منك لسانا، وأمال للكتيبة منك، فقال له عل: أيب طالب رضى اهللا عنه

يعين باملؤمن عليا، وبالفاسق الوليد بن : قال -أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون  -أنت فاسق، فنزل 
  .عقبة

  .اآلية) يا أيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االحزاب 
بن أيب جهل وأيب االعور السلمي قدموا املدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد اهللا بن نزلت يف أيب سفيان وعكرمة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم االمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد اهللا بن سعد بن أيب ) نيب(أيب، وقد أعطاهم النيب 
ارفض ذكر آهلتنا الالت : طابسرح وطعمة ابن أبريق، فقالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده عمر بن اخل

والعزى ومنات، وقل إن هلا شفاعة ومنفعة ملن عبدها وندعك وربك، فشق على النيب صلى اهللا عليه وسلم قوهلم، 
: إين قد أعطيتهم االمان، فقال عمر: فقال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ائذن لنا يا رسول اهللا يف قتلهم، فقال

، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيرجهم من املدينة، فأنزل اهللا عز وجل هذه اخرجوا يف لعنة اهللا وغضبه
  .اآلية

نزلت يف مجيل ابن معمر الفهرى، وكان رجال لبيبا حافظا ملا ) ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه: (قوله تعاىل* 



إن يل قلبني أعقل بكل واحد منهما أفضل : مسع، فقالت قريش، ما حفظ هذه االشيا ء إال وله قلبان، وكان يقول
  من

عقل حممد صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان يوم بدر وهزم املشركون وفيهم يومئذ مجيل ابن معمر، تلقاه أبو سفيان 
فما بالك : يا أبا معمر ما حال الناس ؟ قال اهنزموا، قال: وهو معلق إحدى نعليه بيده واالخرى يف رجله، فقال له

ما شعرت إال أهنما يف رجلي، وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان : يك يف يدك واالخرى يف رجلك ؟ قالإحدى نعل
  .ملا نسى نعله يف يده

نزلت يف زيد بن حارثة كان عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه ) وما جعل أدعياءكم أبناءكم: (قوله تعاىل* 
هللا عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت حتت زيد بن حارثة، قالت وتبناه قبل الوحي، فلما تزوج النيب صلى ا

  .تزوج حممد صلى اهللا عليه وسلم امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: اليهود واملنافقون
أخربنا : لد قالأخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن نعيم االشكايب قال أخربنا احلسن بن أمحد بن حممد ابن علي بن خم

أخربنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن موسى بن عقبة، عن : أخربنا قتيبة بن سعيد قال: حممد بن إسحاق الثقفي قال
ادعوهم  -ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيدا بن حممد حىت نزلت يف القرآن : سامل عن عبد اهللا يزعم أنه كان يقول

  .خاري، عن معلى بن أسد، عن عبد الرمحن ابن املختار، عن موسى بن عقبةرواه الب -آلبائهم هو أقسط عند اهللا 
: أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم قال) من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه: (قوله تعاىل* 

  أخربنا مكى: أخربنا عبد اهللا بن خالد قال
أخربنا سليمان ابن املغرية، عن ثابت، عن : أخربنا هبز بن أسد قال: أخربنا عبد اهللا بن هاشم قال: ابن عبد ان قال

غبت عن أول مشهد : غاب عمى أنس بن النضري وبه مسيت أنسا عن قتال بدر، فشق عليه ملا قدم وقال: أنس قال
ن يوم أحد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا لئن أشهدين اهللا سبحانه قتاال لريين اهللا ما أصنع، فلما كا

  اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء املشركون وأعتذر إليك: انكشف املسلمون فقال

أي سعد والذى نفسي بيده إين الجد : فيما صنع هؤالء، يعين املسلمني، مث مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال
بضع ومثانون جراحة من بني ضربة فوجدناه بني القتلى به : ريح اجلنة دون أحد، فقاتلهم حىت قتل، قال أنس

من  -بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم، وقد مثلوا به، وما عرفناه حىت عرفته أخته ببنانه، ونزلت هذه اآلية 
أنزلت هذه اآلية فيه ويف أصحابه رواه مسلم عن : وكنا نقول: قال -املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 

  .بن أسدحممد بن حامت، عن هبز 
أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا : أخربنا أبو علي بن أيب بكر الفقيه قال: أخربنا سعد بن أمحد بن جعفر املؤذن قال

حدثين أيب عن مثامة، عن أنس بن مالك : أخربنا حممد ابن عبد اهللا االنصاري قال: أخربنا بندار قال: الزيارجي قال
رواه البخاري، عن  -من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه  -نزلت هذه اآلية يف أنس بن النضر : قال
  .بندار

نزلت يف طلحة بن عبيد اهللا ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ) فمنهم من قضى حنبه: (قوله تعاىل* 
  .اللهم أوجب لطلحة اجلنة: حىت أصيبت يده، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أمحد بن جعفر بن نصر الرازي : أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: د بن حممد بن عبد اهللا التميمي قالأخربنا أمح
  :أخربنا العباس بن إمساعيل الرقى قال: قال



أخربنا : قالوا: أخربنا إمساعيل بن حيىي البغدادي، عن أيب سنان، عن الضحاك، عن النزال بن سربة، عن علي قال
طلحة ممن  -فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر  -ك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب اهللا تعاىل عن طلحة قال ذل

  .قضى حنبه ال حساب عليه فيما يستقبل
حدثين : أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك قال: أخربنا عبد الرمحن بن محدان قال

  بن حيىي أخربنا وكيع عن طلحة: أىب قال

  .هذا ممن قضى حنبه: عن عيسى بن طلحة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر عليه طلحة فقال
  .اآلية) إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: (قوله تعاىل* 

أبو  أخربنا: أخربنا أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم قال: أخربنا أبو حممد بن حيان قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
 -أخربنا سفيان عن أيب احلجاف، عن عطية، عن أيب سعيد : أخربنا عمار بن حممد الثوري قال: الربيع الزهراين قال

نزلت يف مخسة، يف النيب صلى اهللا عليه : قال -إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 
  .وسلم وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم

حدثين أيب : أخربنا عبد اهللا ابن أمحد بن حنبل قال: أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي قال: أخربنا أبو سعد النضوى قال
حدثين من مسع أم سليم تذكر أن النيب : أخربنا عبد امللك، عن عطاء ابن أيب رباح قال: أخربنا ابن منري قال: قال

ادعى : ة رضى اهللا عنها بربمة فيها خزيرة، فدخلت هبا عليه، فقال هلاصلى اهللا عليه وسلم كان يف بيتها، فأتته فاطم
فجاء علي وحسن وحسني، فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة وهو على منامة : يل زوجك وابنيك، قالت

ذهب عنكم إمنا يريد اهللا لي -له، وكان حتته كساء حربى، قالت، وأنا يف احلجرة أصلي، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
  الرجس أهل البيت
اللهم : فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، مث أخرج يديه فألوى هبما إىل السماء، مث قال: قالت -ويطهركم تطهريا 

أنا معكم : فأدخلت رأسي البيت وقلت: هؤالء أهل بييت وخاصيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، قال
  .ريإنك إىل خري إنك إىل خ: يارسول اهللا، قال

أخربنا احلسن بن علي بن عفان : أخربنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج قال
: أخربنا أبو حيىي احلماين، عن صاحل بن موسى القرشي، عن خصيف، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: قال

  .-منا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إ -أنزلت هذه اآلية يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا حممد بن جرير : أخربنا املعاىف بن زكريا القاضي قال: أخربنا عقيل بن حممد اجلرجاين فيما أجاز يل لفظا قال
ا إمن -أخربنا االصبغ، عن علقمة، عن عكرمة يف قوله تعاىل : أخربنا حيىي بن واضح قال: أخربنا ابن محيد قال: قال

ليس الذين يذهبون إليه إمنا هي أزواج النيب صلى اهللا عليه : قال -يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
  .وكان عكرمة ينادي هذا يف السوق: وسلم، قال

  .اآلية) إن املسلمني واملسلمات: (قوله تعاىل* 
وجها جعفر بن أيب طالب دخلت على بلغين أن أمساء بت عميس ملا رجعت من احلبشة معها ز: قال مقاتل بن حيان

هل نزل فينا شئ من القرآن ؟ قلن ال، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم : نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
الهنن ال يذكرن يف اخلري كما يذكر : ومم ذلك، قالت: يارسول اهللا إن النساء لفي خيبة وخسار، قال: فقالت

  .إىل آخرها -إن املسلمني واملسلمات  -الرجال، فأنزل اهللا تعاىل 



ذكرتن ومل : وقال قتادة ملا ذكر اهللا تعاىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل نساء من املسلمات عليهن فقلن
  نذكر، ولو كان فينا خري لذكرنا، فأنزل اهللا تعاىل

  .-إن املسلمني واملسلمات  -
  .اآلية) ترجى من تشاء منهن: (قوله تعاىل* 

حني غار بعض نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم وآذينه بالغرية وطلنب زيادة النفقة، فهجرهن رسول : قال املفسرون
اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهرا حىت نزلت آية التخيري، وأمر اهللا تعاىل أن خيريهن بني الدنيا واآلخرة، وأن خيلى سبيل 

انه ورسوله على أهنن أمهات املؤمنني وال ينكحن أبدا، وعلى أن من اختارت الدنيا وميسك من اختارت اهللا سبح
يؤوي إليه من يشاء ويرجى منهن من يشاء، فرضني به قسم هلن أو مل يقسم، أو فضل بعضهن على بعض بالنفقة 
والقسمة والعشرة، ويكون االمر يف ذلك إليه يفعل ما يشاء، فرضني بذلك كله فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  لم مع ما جعل اهللا تعاىل له من التوسعة يسوي بينهن يف القسمةوس

  .أخربنا عبد امللك بن احلسن ابن يوسف السقطي: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املزكى قال
عن عاصم االحول عن : أخربنا عباد بن عباد: أخربنا حيىي ابن معني قال: أخربنا أمحد بن حيىي احللواين قال: قال
ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ما نزلت : اذة، عن عائشة قالتمع

إن كان ذلك إيل : كنت أقول: ما كنت تقولني ؟ قالت: يستأذننا إذا كان يف يوم املرأة منا، قالت معاذة -من تشاء 
عن ابن املبارك ورواه مسلم، عن شريح ابن يونس، مل أوثر أحدا على نفسي، رواه البخاري، عن حيان ابن موسى، 

  .عن عباد كالمها عن عاصم
يا نيب اهللا اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا، : ملا نزلت آية التخيري أشفقن أن يطلقن: وقال قوم

  .فنزلت هذه اآلية
  :بن نعيم قالأخربنا حممد بن عبد اهللا بن حممد : أخربنا عبد الرمحن بن عبدان قال

أخربنا حماضر ابن املودع، عن هشام بن : أخربنا حممد بن عبد الوهاب قال: أخربنا حممد بن يعقوب االخرم قال
أما تستحي املرأة أن هتب نفسها ؟ : عروة، عن أبيه، عن عائشة أهنا كانت تقول لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقالت عائشة أرى ربك يسارع لك يف  -ء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجى من تشا -فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
  .هواك

  .رواه البخاري عن زكريا بن حيىي ورواه مسلم عن أيب كريب كالمها عن أيب أسامة عن هشام
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب: (قوله تعاىل* 

 عليه وسلم بزينب بنت جحش أومل عليها بتمر وسويق وذبح شاة، ملا بنا رسول اهللا صلى اهللا: قال أكثر املفسرين
وبعثت إليه أمي أم سليم حبيس يف تور من حجارة، فأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أدعو أصحابه إىل : قال أنس

 - ١٦( يا نيب اهللا قد: الطعام، فجعل القوم جييئون فيأكلون فيخرجون، مث جيئ القوم ويأكلون وخيرجون، فقلت
  )أسباب النزول

ارفعوا طعامكم، فرفعوا وخرج القوم وبقى ثالثة أنفار يتحدثون يف البيت، : دعوت حىت ما أجد أحدا أدعوه فقال
فأطالوا املكث، فتأذى منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان شديد احلياء، فنزلت هذه اآلية، وضرب رسول 

  .سترا اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبينه



أخربنا عمران بن موسى بن : أخربنا أبو عمر حممد بن أمحد احلريى، قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الفقيه قال
أخربنا املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أيب جملز، عن أنس بن : أخربنا عبد االعلى بن محاد النرسي قال: جماشع قال
: وسلم زينب بنت جحش، دعاالقوم فطعموا، مث جلسوا يتحدثون، قالملا تزوج النيب صلى اهللا عليه : مالك قال

  فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام قعد ثالثة
وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء فدخل فإذا القوم جلوس وأهنم قاموا وانطلقوا، فجئت وأخربت النيب صلى اهللا 

وذهبت أدخل فألقى احلجاب بيين وبينه، وأنزل اهللا تعاىل يا : فجاء حىت دخل قال: هنم قد انطلقوا، قالعليه وسلم أ
إن ذلكم كان عند اهللا عظيما  -اآلية إىل قوله  -أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام 

سلم عن حيىي بن حبيب احلارثي، كالمها عن املعتمر رواه البخاري، عن حممد بن عبد اهللا الرقاشي، ورواه م -
: أخربنا حممد بن احلسن بن اخلليل قال: أخربنا أبو عمرو بن جنيد قال: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم الواعظ قال

أخربنا عبد اهللا بن عوف، عن عمرو بن شعيب، عن أنس : أخربنا اخلليل بن موسى قال: أخربنا هشام بن عمار قال
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ مر على حجرة من حجره فرأى فيها قوما جلوسا : ك قالبن مال

لئن كان ما تقول : يتحدثون، مث عاد فدخل احلجرة وأرخى الستر دوين، فجئت أبا طلحة فذكرت ذلك له، فقال
  .اآلية -لوا بيوت النيب يا أيها الذين آمنوا ال تدخ -حقا لينزلن اهللا فيه قرآنا، فأنزل اهللا تعاىل 

  أخربنا: أخربنا حاجب بن أمحد قال: أخربنا أمحد بن احلسن احلريى قال

قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا : أخربنا محيد عن أنس قال: أخربنا يزيد بن هارون قال: عبد الرحيم بن منيب قال
  . باحلجاب، فأنزل اهللا تعاىل آية احلجابعنه قلت يارسول اهللا يدخل عليك الرب والفاجر، فلو أمرت أمهات املؤمنني

  .رواه البخاري عن مسدد، عن حيىي بن أيب زائدة، عن محيد
أخربنا : أخربنا حممد ابن جرى قال: أخربين أبو حكم اجلرجاين فيما أجازين لفظا قال أخربنا أبو الفرج القاضي قال

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يطعم معه بعض أخربنا هشيم، عن ليث، عن جماهد أن رس: يعقوب بن إبراهيم قال
  أصحابه، فأصابت يد رجل منهم

  .يد عائشة وكانت معهم، فكره النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت آية احلجاب
لو توىف : قال رجل من سادة قريش: قال ابن عباس يف رواية عطاء) وال تنكحوا أزواجه من بعده أبدا: (قوله تعاىل* 

  .صلى اهللا عليه وسلم لتزوجت عائشة، فأنزل اهللا تعاىل ما أنزلرسول اهللا 
أخربنا احلسن بن : أخربنا أبو سعيد عن ابن عمر النيسابوري قال) إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب: (قوله تعاىل

أخربنا : ذيفة قالأخربنا أبو ح: أخربنا حممد بن حيىي قال: أخربنا املؤمل ابن احلسن بن عيسى قال: أمحد اخللدى قال
قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : سفيان، عن الزبري بن عدى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال

إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا  -قد عرفنا السالم عليك وكيف الصالة عليك، فنزلت 
  .-صلوا عليه وسلموا تسليما 

أخربنا حممد بن حيىي الصوىل : أخربنا أبو العباس أمحد بن عيسى الوشا قال: رمحن بن محدان العدل قالأخربنا عبد ال
إن اهللا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه : مسعت املهدى على منرب البصرة يقول: أخربنا الرياشي، عن االصمعي قال: قال

آثره  -أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا  -وثىن مبالئكته، فقال 
  .صلى اهللا عليه وسلم هبا من بني الرسل واختصكم هبا من بني االنام، فقابلوا نعمة اهللا بالشكر



مسعت االمام سهل بن حممد بن سليمان يقول، هذا التشريف الذي شرف : مسعت االستاذ أبو عثمان الواعظ يقول
أبلغ وأمت من تشريف آدم بأمر  -إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب  -ى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل به نبينا صل

املالئكة بالسجود له، النه ال جيوز أن يكون اهللا مع املالئكة يف ذلك التشريف، وقد أخرب اهللا تعاىل عن نفسه 
  من بالصالة على النيب، مث عن املالئكة بالصالة عليه، فتشرف صدر عنه أبلغ

تشريف ختتص به املالئكة من غري جواز أن يكون اهللا معهم يف ذلك، والذي قاله سهل منتزع من قول املهدى، 
ولعله رآه ونظر إليه، فأخذه منه وشرحه وقابل ذلك بتشريف آدم، وكان أبلغ وأمت منه، وقد ذكر يف الصحيح ما 

أخربنا إبراهيم بن سفيان : د بن عيسى بن عمرويه قالأخربنا حمم: أخربنا أبو بكر حممد ابن إبراهيم الفارسي قال
أخربنا إمساعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب : أخربنا قتيبة وعلي بن حجر قاال: أخربنا مسلم قال: قال

  .من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشرا: هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اآلية  -إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب  -ملا نزلت : قال جماهد) يصلي عليكم ومالئكته هو الذي: (قوله تعاىل* 

  .-هو الذي يصلى عليكم ومالئكته  -ما أعطاك اهللا تعاىل من خري إال أشركنا فيه، فنزلت : قال أبو بكر
ابن عباس رأى عمر رضى اهللا عنه  عن: قال عطاء) والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا: (قوله تعاىل* 

جارية من االنصار متربجة فضرهبا وكره ما رأى من زينتها فذهبت إىل أهلها تشكو عمر، فخرجوا إليه فآذوه، 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

نزلت يف علي بن أيب طالب، وذلك أن أناسا من املنافقني كانوا يؤذونه ويسمعونه وقال الضحاك : وقال مقاتل
نزلت، يف الزناة الذين كانوا ميشون يف طرق املدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء : السدى والكليبو

  حوائجهن، فريون املرأة فيدنون منها فيغمزوهنا، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرهتم انتهوا عنها، ومل يكونوا

منا خيرجن يف درع ومخار، فشكون ذلك إىل يطلبون إال االماء، ولكن مل يكن يومئذ تعرف احلرة من االمة إ
  .أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية الدليل على صحة هذا

  .اآلية) يا أيها النيب قل الزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن: (قوله تعاىل* 
أخربنا زياد بن : أخربنا أمحد بن احلسني بن اجلنيد قال: أخربنا أبو علي الفقيه قال: قال أخربنا سعيد بن حممد املؤذن

كانت نساء املؤمنني خيرجن بالليل إىل حاجاهتن وكان : أخربنا هشيم عن حصني، عن أيب مالك قال: أيوب قال
  .املنافقون يتعرضون هلن ويؤذوهنن، فنزلت هذه اآلية

يقة املنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجوا، فقضني احلاجة وكان فساق املدينة وقال السدى كانت املدينة ض
خيرجون، فإذا رأوا املرأة عليها قناع قالوا هذه حرة فتركوها، وإذا رأوا املرأة بغري قناع قالوا هذه أمة، فكانوا 

  .يراودوهنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .اآلية) إنا حنن حنىي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم: (قوله تعاىل )بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة يس 

كان بنو سلمة يف ناحية من املدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إىل قرب املسجد، فنزلت هذه اآلية : قال أبو سعيد اخلدري
آثاركم تكتب فلم إن : فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم -إنا حنن حنىي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم  -

  .تنتقلون ؟
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن : حدثين جدى قال: أخربنا الشريف إمساعيل بن احلسن بن حممد بن احلسن الطربي قال

أخربنا الثوري عن سعد بن الظريف، عن أىب : حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرمحن بن بشر قال: الشرقي قال
  ت بنو سلمة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد منازهلم من املسجد،شك: نضرة، عن أيب سعيد قال



عليكم منازلكم فإمنا تكتب : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -ونكتب ما قدموا وآثارهم  -فأنزل اهللا تعاىل 
  .آثاركم

  إن أيب: قال املفسرون) قال من حيىي العظام وهي رميم: (قوله تعاىل* 
نعم، :  صلى اهللا عليه وسلم بعظم حائل، فقال يا حممد أترى اهللا حيىي هذا بعد ما قد رم ؟ فقالابن خلف أتى النيب

وضرب لنا مثال ونسى خلقه قال من حيىي العظام وهي رميم  -ويبعثك ويدخلك يف النار، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
-.  

: أخربنا أمحد بن احلسني بن اجلنيد قال: الفقيه قال أخربنا أبو علي بن أيب بكر: أخربنا سعيد بن حممد بن جعفر قال
حدثنا حصني عن أيب مالك، أن أيب بن خلف اجلمحي جاء إىل رسول : حدثنا هشيم قال: حدثنا زياد بن أيوب قال

 نعم، يبعث اهللا: يا حممد يبعث اهللا هذا بعد ما أرم ؟ فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعظم حائل ففته بني يديه، وقال
  .هذا ومييتك مث حيييك مث يدخلك نار جهنم، فنزلت هذه اآليات

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن محدويه : أخربنا أبو القاسم بن أيب نصر اخلزامي قال) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة ص 
حدثنا حممد بن : قالحدثنا أىب : حدثنا حممد ابن عثمان ابن أيب شيبة قال: أخربنا أبو بكر بن دارم احلافظ قال: قال

: حدثنا سفيان عن االعمش، عن حيىي بن عمارة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: عبد اهللا االسدي قال
مرض أبو طالب، فجاءت قريش وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وعند رأس أيب طالب جملس رجل، فقام أبو جهل 

يا عم إمنا أريد منهم كلمة تذل : أخي ما تريد من قومك ؟ قال يا ابن: كى مينعه ذلك، فشكوه إىل أيب طالب فقال
أجعل : ال إله إال اهللا، فقالوا: كلمة واحدة، قال ماهي ؟ قال: هلم هبا العرب وتؤدى إليهم اجلزية هبا العجم، قال

حىت بلغ  -ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا يف عزة وشقاق  -فنزل فيهم القرآن : اآلهلة إهلا واحدا ؟ قال
  .-إن هذا إال اختالق  -

ملا أسلم عمر بن اخلطاب شق ذلك على قريش وفرح املؤمنون، قال الوليد بن املغرية هلالص قريش : قال املفسرون
  امشوا إىل أيب طالب،: هم الصناديد واالشراف

ضي بيننا وبني ابن أخيك، أنت شيخنا وكبرينا قد علمت ما فعل هؤالء السفهاء، وإنا آتيناك لتق: فأتوه فقالوا له
يا ابن أخي هؤالء قومك يسألونك ذا السؤال فال متل : فأرسل أبو طالب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه فقال

ارفضنا وارفض ذكر آهلتنا وندعك وإهلك، فقال النيب صلى اهللا : وماذا يسألوين ؟ قالوا: كل امليل على قومك، قال
هللا أبو ك لنعطينكها : واحدة متلكون هبا العرب وتدين لكم هبا العجم ؟ فقال أبو جهلأتعطوين كلمة : عليه وسلم

أجعل اآلهلة إهلا : قولوا ال إله إال اهللا، فنفروا من ذلك، فقاموا فقالوا: وعشر أمثاهلا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .-كذبت قبلهم قوم نوح  -آليات واحدا، كيف يسع اخللق كلهم إله واحد فأنزل اهللا تعاىل فيهم هذه ا

  .سورة الزمر بسم اهللا الرمحن الرحيم
نزلت يف أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه، : اآلية قال ابن عباس يف رواية عطاء) آمن هو قانت آناء الليل: (قوله تعاىل

  .نزلت يف عمار بن ياسر: وقال ابن عمر نزلت يف عثمان بن عفان، وقال مقاتل
  .اآلية) والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها( :قوله تعاىل* 

نزلت يف ثالثة أنفار كانوا يف اجلاهلية يقولون ال إله إال اهللا وهم زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري : قال ابن زيد
  .وسلمان الفارسي

بكر الصديق  إن أبا: قال عطاء، عن ابن عباس) فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (قوله تعاىل* 



رضى اهللا عنه آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وصدقه، فجاء عثمان وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري وسعيد 
  بن زيد

يريد : قال -فبشر عباد الذين يستمعون القول  -وسعد بن أيب وقاص فسألوه، فأخربهم بإميانه فآمنوا ونزلت فيهم 
  .-فيتبعون أحسنه  -من أيب بكر 

  )أفمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو على نور من ربه: (له تعاىلقو* 
نزلت يف محزة وعلي وأيب هلب وولده، فعلي ومحزة ممن شرح اهللا صدره، وأبو هلب وأوالده الذين قست : اآلية

  .-فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا  - قلوهبم عن ذكر اهللا، وهو قوله تعاىل 
  .اآلية) احلديث اهللا نزل أحسن: (قوله تعاىل* 

أخربنا : أخربنا جعفر بن حممد الفريايب قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: أخربنا عبد القاهر بن طاهر البغدادي قال
أخربنا خالد الصفار عن عمرو بن قيس املالئي، عن : أخربنا عمرو بن حممد القرشي قال: إسحاق بن راهويه قال

اهللا نزل أحسن  -يارسول اهللا لو حدثتنا فأنزل اهللا تعاىل : سعد قالواعمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن 
  .-احلديث 

  .اآلية) قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا: (قوله تعاىل* 
له، يزعم حممد أن من عبد االوثان وقتل النفس اليت حرم اهللا مل يغفر : نزلت يف أهل مكة قالوا: قال ابن عباس

  .فكيف هناجر ونسلم وقد عبدنا مع اهللا إهلا آخر وقتلنا النفس اليت حرم اهللا ؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت هذه اآلية يف عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من املسلمني كانوا أسلموا مث فتنوا : وقال ابن عمر

ء صرفا وال عدال أبدا، قوم أسلموا مث تركوا دينهم بعذاب عذبوا ال يقبل اهللا من هؤال: وعذبوا فافتتنوا، وكنا نقول
به، فنزلت هذه اآليات، وكان عمر كاتبا، فكتبها إىل عياش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك النفر فأسلموا 

  .وهاجروا
أخربنا علي بن عبد  :أخربنا حممد بن حممد بن احلسن الكازروىن قال: أخربنا عبد الرمحن بن حممد السراج قال

  أخربنا احلجاج،: أخربنا القاسم بن سالم قال: العزيز قال

حدثين يعلى بن مسلم أنه مسع سعيد بن جبري حيدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك : عن ابن جريج قال
  كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، مث أتوا حممدا

يا عبادي  -تدعو إليه حلسن إن ختربنا ملا عملناه كفارة، فنزلت هذه اآلية إن الذي : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  .رواه البخاري عن إبراهيم ابن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج -الذين أسرفوا على أنفسهم 
ا حممد بن أخربن: أخربنا يونس بن بكري قال: أخربنا احلسني بن حممد بن العالء قال: أخربنا أبو إسحاق املقرئ قال

ملا اجتمعنا إىل اهلجرة انبعثت أنا وعياش بن أيب ربيعة وهشام بن العاص : أخربنا نافع، عن عمر أنه قال: إسحاق قال
امليعاد بيننا املناصف ميقات بين غفار، فمن حبس منكم لراياهتا فقد حبس فليمض صاحبه، فأصبحت : بن وائل فقلنا

ما اهللا بقابل من هؤالء توبة، قوم عرفوا : وافتنت، فقدمنا املدينة فكنا نقولعندها أنا وعياش وحبس عنا هشام وفنت 
 -إىل قوله  -يا عبادي الذين أسرفوا  -اهللا ورسوله، مث رجعوا عن ذلك لبالء أصاهبم من الدنيا، فأنزل اهللا تعاىل 

لما قدمت علي خرجت هبا فكتبتها بيدي مث بعثت هبا، فقال هشام ف: قال عمر -أليس يف جهنم مثوى للمتكربين 
اللهم فهمنيها، فعرفت أهنا أنزلت فينا، فرجعت فجلست على بعريي، فلحقت رسول اهللا : إىل ذي طوى، فقلت



صلى اهللا عليه وسلم ويروى أن هذه اآلية نزلت يف وحشي قاتل محزة رمحة اهللا عليه ورضوانه، وذكرنا ذلك يف 
  .آخر سورة الفرقان

أخربنا ابن أيب : أخربين أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال) وا اهللا حق قدرهوما قدر: (قوله تعاىل* 
أتى النيب صلى اهللا : أخربنا أبو معاوية عن االعمش، عن علقمة، عن عبد اهللا قال: أخربنا ابن منري قال: عاصم قال

حيمل اخلالئق على أصبع واالرضني على أصبع يا أبا القاسم بلغك أن اهللا : عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال
والشجر على أصبع والثرى على أصبع، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، فأنزل اهللا 

  .اآلية -وما قدروا اهللا حق قدره  -تعاىل 

دنا ما حيمله بأصبعه، ومعىن هذا أن اهللا تعاىل يقدر على قبض االرض ومجيع ما فيها من اخلالئق والشجر قدرة أح
أي يقبضها  -واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة  -فخوطبنا مبا نتخاطب فيما بيننا لنفهم، أال ترى أن اهللا تعاىل قال 

  .بقدرته
  .اآلية) وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة السجدة 

أخربنا : أخربنا حممد بن إبراهيم بن سعد قال: أخربنا إمساعيل ابن جنيد قال: البغدادي قال أخربنا االستاذ أبو منصور
أخربنا روح بن القاسم، عن منصور، عن جماهد، عن أيب معمر، عن : أخربنا يزيد بن زريع قال: أمية بن بسطام قال

كان رجالن : قال -اآلية  -صاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أب -ابن مسعود يف هذه اآلية 
أترون اهللا يسمع : من ثقيف وخنت هلما من قريش، أو رجالن من قريش وخنت هلما من ثقيف يف بيت فقال بعضهم

لئن كان يسمع بعضه لقد مسع كله، فنزلت : قد مسع بعضه ومل يسمع بعضه، قالوا: جنوانا أو حديثنا ؟ فقال بعضهم
  .اآلية -ون أن يشهد عليكم وما كنتم تستتر -هذه اآلية 

  .رواه البخاري، عن احلميدي، ورواه مسلم عن أيب عمر، كالمها، عن سفيان، عن منصور
أخربنا أمحد بن علي بن املثىن : أخربنا حممد بن أمحد بن علي احلريى قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الفقيه قال

: أخربنا االعمش، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد اهللا قال: قالأخربنا حممد بن حازم : أخربنا أبو خيثمة قال: قال
كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثالثة أنفار كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي 

رفعنا أصواتنا أترون اهللا مسع كالمنا هذا ؟ فقال اآلخر إذا : وختنه قرشيان، فتكلموا بكالم مل أفهمه، فقال بعضهم
: فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم: مسع، وإذا مل نرفع مل يسمع، وقال اآلخر إن مسع منه شيئا مسعه كله، قال

  وما كنتم -فنزل عليه 

  .-فأصبحتم من اخلاسرين  -إىل قوله تعاىل  -تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم 
  .اآلية) قالوا ربنا اهللا مث استقاموا إن الذين: (قوله تعاىل* 

ربنا اهللا واملالئكة : نزلت هذه اآلية يف أيب بكر رضى اهللا عنه، وذلك أن املشركني قالوا: قال عطاء عن ابن عباس
ربنا اهللا وعزير ابنه وحممد صلى اهللا عليه وسلم ليس : بناته وهؤالء شفعاؤنا عند اهللا فلم يستقيموا، وقالت اليهود

ربنا اهللا وحده ال شريك له، وحممد صلى اهللا عليه وسلم عبده : فلم يستقيموا، وقال أبو بكر رضى اهللا عنهبنيب 
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(ورسوله واستقام سورة الشورى حم عسق 

عليه وسلم  ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا: قال ابن عباس) قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب: (قوله تعاىل
إن هذا الرجل قد هداكم اهللا تعاىل به : املدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس يف يده لذلك سعة، فقال االنصار



وهو ابن أختكم وتنوبه نوائب وحقوق وليس يف يده لذلك سعة، فامجعوا له من أموالكم ماال يضركم، فأتوه به 
يا رسول اهللا إنك ابن أختنا وقد هدانا اهللا تعاىل على يديك وتنوبك : اليعينه على ما ينوبه ففعلوا، مث أتوا به فقالو

نوائب وحقوق، وليست لك عندنا سعة فرأينا أن جنمع لك من أموالنا فنأتيك به فتستعني على ما ينوبك وهو هذا، 
  .فنزلت هذه اآلية

ى اهللا عليه وسلم يسأل على ما أترون حممدا صل: اجتمع املشركون يف جممع هلم، فقال بعضهم لبعض: وقال قتادة
  .يتعاطاه أجرا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

  .اآلية) ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف االرض(قوله تعاىل، * 
  .نزلت يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الدنيا والغىن

  .فينا نزلت هذه اآلية: قال خباب بن االرت
  والنضري فتمنيناها، فأنزل اهللا تباركوذلك أنا بطرنا إىل أموال قريظة 

  وتعاىل هذه اآلية

أخربنا احلسني بن : أخربنا أبو حممد ابن معاذ قال: أخربنا أبو علي الفقيه قال: أخربنا أبو عثمان املؤذن قال: قال
و بن حريث أخربين أبو هانئ اخلوالىن أنه مسع عمر: أخربنا حيوة قال: أخربنا ابن املبارك قال: احلسن بن حرب قال

ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف االرض ولكن ينزل بقدر ما  -إمنا نزلت هذه اآلية يف أصحاب الصفة : يقول
  .لو أن لنا الدنيا، فتمنوا الدنيا: وذلك أهنم قالوا -يشاء 

أال : ى اهللا عليه وسلماآلية وذلك أن اليهود قالوا للنيب صل) وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا: (قوله تعاىل* 
مل ينظر : تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلم اهللا موسى ونظر إليه ؟ فإنا لن نؤمن بك حىت تفعل ذلك، فقال

  .موسى إىل اهللا، وأنزلت هذه اآلية
  .اآلية) وملا ضرب ابن مرمي مثال: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الزخرف 
: أخربنا حممد بن احلسن بن اخلليل قال: أخربنا إمساعيل بن جنيد قال: ل بن إبراهيم النصر اباذي قالأخربنا إمساعي

حدثنا شيبان بن عبد الرمحن، عن عاصم بن أيب النجود، : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا هشام بن عمار قال
يا معشر : صلى اهللا عليه وسلم قال لقريشعن ابن رزين، عن أيب حيىي موىل ابن عفراء، عن ابن عباس أن النيب 

أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صاحلا، فإن كان كما : قريش ال خري يف أحد يعبد من دون اهللا، قالوا
  .اآلية -وملا ضرب ابن مرمي مثال  -تزعم فهو كآهلتهم، فأنزل اهللا تعاىل 

 صلى اهللا عليه وسلم يف آخر سورة االنبياء عند قوله تعاىل وذكرنا هذه القصة ومناظرة ابن الزبعرى مع رسول اهللا
  .-إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم  -

نزلت يف عدو اهللا أيب : قال قتادة) ذق إنك أنت العزيز الكرمي: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الدخان 
  .ن بني جبليها، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةأبو عدين حممد واهللا النا أعز م: جهل، وذلك أنه قال

: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو حيىي الرازي قال: أخربنا عبد اهللا بن حيان قال: أخربنا أبو بكر احلارثي قال
لقد : لقى النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا جهل فقال أبو جهل: حدثنا أسباط، عن أيب بكر اهلذيل عن عكرمة قال

ذق  -فقتله اهللا يوم بدر وأذله وعريه بكلمته، ونزل فيه : ين أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكرمي، قالعلمت أ
  .-إنك أنت العزيز الكرمي 



قال ابن عباس ) قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة اجلاثية 
عمر بن اخلطاب خاصة، وأراد بالذين ال يرجون أيام اهللا عبد اهللا بن أيب، وذلك إهنم نزلوا يف يريد : يف رواية عطاء

ما : غزاة بين املصطلق على بئر يقال هلا املرسيع، فأرسل عبد اهللا غالمه ليستقى املاء، فأبطأ عليه فلما أتاه قال
مال قرب النيب وقرب أيب بكر ومال ملواله، غالم عمر قعد على قف البئر فما ترك أحدا يستقى حىت : حبسك ؟ قال
مسن كلبك يأكلك، فبلغ قوله عمر رضى اهللا عنه، فاشتمل بسيفه : ما مثلنا ومثل هؤالء إال كما قيل: فقال عبد اهللا

  .يريد التوجه إليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
أخربنا : حدثنا موسى بن حممد بن علي قال: قالأخربنا احلسني بن حممد بن عبد اهللا : أخربنا أبو إسحاق الثعاليب قال

  حدثنا حممد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران: حدثنا إمساعيل ابن عيسى العطار قال: احلسن بن علي أنه قال

قال يهودي باملدينة يقال له  -من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  -ملا نزلت هذه اآلية : عن ابن عباس قال
رب حممد، فلما مسع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج يف طلبه، فجاء جربيل عليه السالم إىل احتاج : فنحاص

واعلم أن  -قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا  -إن ربك يقول : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
ه وسلم يف طلبه، فلما جاء عمر قد اشتمل على سيفه وخرج يف طلب اليهودي، فبعث رسول اهللا صلى اهللا علي

قل للذين  -فإن ربك يقول : صدقت يا رسول اهللا أشهد أنك أرسلت باحلق قال: يا عمر ضع سيفك، قال: قال
  .ال جرم والذي بعثك باحلق وال يرى الغضب يف وجهي: قال -آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا 

  .اآلية) وما أدري ما يفعل يب وال بكم: (اىلقوله تع) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االحقاف 
ملا اشتد البالء بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام : قال الثعليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس

أنه يهاجر إىل أرض ذات خنل وشجر وماء، فقصها على أصحابه، فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من 
يا رسول اهللا مىت هناجر إىل االرض اليت رأيت، فسكت : كني، مث إهنم مكثوا برهة ال يرون ذلك، فقالواأذى املشر

يعين ال أدري أخرج إىل  -وما أدري ما يفعل يب وال بكم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىل 
  .منامي ما أتبع إال يوحى إيل إمنا هو شئ رأيته يف: املوضع الذي رأيته يف منامي أوال ؟ مث قال

  .اآلية) حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة: (قوله تعاىل* 
أنزلت يف أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه، وذلك أنه صحب رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن عباس يف رواية عطاء

نة وهم يريدون الشام يف عليه وسلم وهو ابن مثان عشرة سنة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عشرين س
التجارة، فنزلوا منزال فيه سدرة، فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ظلها ومضى أبو بكر إىل راهب هناك 

  من الرجل: يسأله عن الدين، فقال له

أحد بعد هذا واهللا نيب، وما استظل حتتها : ذاك حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، قال: الذي يف ظل السدرة ؟ فقال
عيسى بن مرمي إال حممد نيب اهللا، فوقع يف قلب أيب بكر اليقني والتصديق، وكان ال يفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يف أسفاره وحضوره، فلما نبئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن أربعني سنة وأبو بكر ابن مثان 
رب أوزعين أن أشكر  -يه وسلم، فلما بلغ أربعني سنة قال وثالثني سنة أسلم وصدق رسول اهللا صلى اهللا عل

  .-نعمتك اليت أنعمت علي 
أخربنا : أخربنا حممد ابن إسحاق الثقفي قال: أخربنا والدي قال: سورة الفتح أخربنا حممد بن إبراهيم الداركى قال

حاق، عن الزهري، عن عروة، أخربنا حممد بن سلمة، عن حممد بن إس: احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراىن قال



نزلت سورة الفتح بني مكة واملدينة يف شأن احلديبية من أوهلا إىل : عن املسور ابن خمرمة ومروان ابن احلكم قال
  .آخرها

أخربنا عبد اهللا بن حممد الفامى : أخربنا منصور بن أيب منصور الساماىن قال) إنا فتحنا لك فتحا مبينا: (قوله تعاىل* 
مسعت أيب حيدث : أخربنا املعتمر بن سليمان قال: أخربنا أبو االشعث قال: نا حممد بن إسحاق الثقفي قالأخرب: قال

ملا رجعنا من غزوة احلديبية وقد حيل بيننا وبني نسكنا فنحن بني احلزن والكآبة، أنزل اهللا : عن قتادة، عن أنس قال
لقد أنزلت علي آية هي أحب إيل من : ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل -إنا فتحنا لك فتحا مبينا  -عز وجل 

  .الدنيا وما فيها كلها
وما أدري ما يفعل  -إن اليهود مشتوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ملا نزل قوله : وقال عطاء عن ابن عباس

ى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا كيف نتبع رجال ال يدري ما يفعل به، فاشتد ذلك على النيب صل: وقالوا -يب وال بكم 
  إنا فتحنا لك -تعاىل 

  .-فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

  .اآلية) ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات: (قوله عز وجل* 
السقطي  أخربنا أمحد بن عبد الرمحن: أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد املديين قال: أخربنا سعيد ابن حممد املقرى قال

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر  -ملا نزلت : أخربنا مهام عن قتادة، عن أنس قال: أخربنا يزيد بن هارون قال: قال
هنيئا لك يا رسول اهللا ما أعطاك : قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

  .اآلية -ملؤمنني واملؤمنات جنات جترى من حتتها االهنار ليدخل ا: (اهللا، فما لنا، فأنزل اهللا تعاىل
أخربنا : أخربنا أمحد بن علي املوصلي قال: أخربنا أبو عمر بن أيب حفص قال: أخربنا حممد بن عبد الرمحن الفقيه قال

ة على النيب أنزلت هذه اآلي: أخربنا سعيد، عن قتادة عن أنس قال: أخربنا يزيد بن زريع قال: عبد اهللا بن عمر قال
عند رجوعه من احلديبية نزلت وأصحابه خمالطون احلزن، وقد  -إنا فتحنا لك فتحا مبينا  -صلى اهللا عليه وسلم 

لقد أنزلت علي آية خري من : حيل بينهم وبني نسكهم وحنروا اهلدى باحلديبية، فلما أنزلت هذه اآلية قال الصحابه
هنيئا مريئا يا رسول اهللا قد بني اهللا ما يفعل :  عليه وسلم قال رجل من القومالدنيا مجيعها، فلما تالها النيب صلى اهللا
  .اآلية -ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات  -بك، فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل اهللا تعاىل 

  .اآلية) وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم: (قوله عز وجل* 
أخربنا إبراهيم بن حممد : أخربنا حممد بن عيسى ابن عمرويه قال: لأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسى قا

أخربنا أمحد بن سلمة عن ثابت، عن : أخربنا يزيد ابن هارون قال: حدثين عمرو الناقد قال: أخربنا مسلم قال: قال
 يريدون أنس أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحني

  وهو -غرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم أسراء فاستحياهم، فأنزل اهللا تعاىل 
  .-الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم 

  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية: وقال عبد اهللا بن مغفل اهلوىن

ل اهللا يف القرآن، فبينما حنن كذلك، إذ خرج علينا ثالثون شابا عليهم السالح فثاروا يف يف أصل الشجرة اليت قا
وجوهنا، فدعا عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ اهللا تعاىل بأبصارهم وقمنا إليهم فأخذناهم، فقال هلم رسول 

اللهم ال، فخلى سبيلهم، فأنزل : ؟ قالواهل جئتم يف عهد أحد، وهل جعل لكم أحد أمانا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .اآلية -وهو الذي كف أيديهم عنكم  -اهللا تعاىل 
أخربنا ) يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة احلجرات 

أخربنا : أخربنا عبيد اهللا بن حممد البغوي قال: الأخربنا عبيد اهللا بن حممد العكربى ق: أبو نصر حممد بن إبراهيم قال
حدثين ابن أيب مليكة أن عبد اهللا : أخربنا ابن جريج قال: أخربنا حجاج بن حممد قال: احلسن ابن حممد الصباح قال

 أمر القعقاع بن: ابن الزبري أخربه أنه قدم ركب من بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكر
ما أردت خالفك، : ما أردت إال خاليف، وقال عمر: بل أمر االقرع بن حابس، فقال أبو بكر: معبد، وقال عمر

إىل  -يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله  -فتماريا حىت ارتفعت أصواهتما، فنزل يف ذلك قوله تعاىل 
يأيها : (قوله عز وجل* اري عن احلسن بن حممد الصباح رواه البخ -ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم  -قوله 

  .اآلية) الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب
نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس كان يف أذنه وقر، وكان جهورى الصوت، وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته، 

  .نزل اهللا تعاىل هذه اآليةفرمبا كان يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيتأذى بصوته، فأ
  )أسباب النزول - ١٧(أخربنا : أخربنا عبيد اهللا بن حممد الزاهد قال: أخربنا أمحد بن إبراهيم املزكى قال

ملا : أخربنا ثابت عن أنس: أخربنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: أبو القاسم البغوي قال أخربنا قطر بن نسري قال
أنا الذي كنت أرفع صويت فوق : قال ثابت بن قيس -أصواتكم فوق صوت النيب ال ترفعوا  -نزلت هذه اآلية 

هو من أهل اجلنة رواه مسلم : صوت النيب وأنا من أهل النار، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
د النيب صلى اهللا أبو بكر وعمر رفعا أصواهتما عن: كاد اخلريان أن يهلكا: عن قطر بن نسري، وقال ابن أيب مليكة

عليه وسلم حني قدم عليه ركب بىن متيم، فأشار أحدمها باالقرع بن حابس وأشار اآلخر برجل آخر، فقال أبو بكر 
ال ترفعوا  -ما أردت خالفك وارتفعت أصواهتما يف ذلك، فأنزل اهللا تعاىل : ما أردت إال خاليف، وقال عمر: لعمر

ا كان عمر يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية حىت فم: اآلية وقال ابن الزبري -أصواتكم 
  .يستفهمه

ال  -ملا نزل قوله تعاىل : اآلية قال عطاء عن ابن عباس) إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا: (قوله تعاىل* 
لسرار، فأنزل اهللا تعاىل يف تأىل أبو بكر أن ال يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال كأخى ا -ترفعوا أصواتكم 

: حدثنا حممد بن يعقوب قال: أخربنا أبو بكر القاضي قال -إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا  -أيب بكر 
حدثنا : حدثنا حسن بن عمر االمحسي قال: حدثنا حيىي بن عبد احلميد قال: حدثنا حممد ابن إسحاق الصغاين قال

  .خمارق عن طارق
إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك  -ملا نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم : لعن أيب بكر قا

فآليت على نفسي أن ال أكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال : قال أبو بكر -الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى 
  .كأخى السرار

: أخربنا أمحد بن عبيد اهللا املخلدي قال) هم ال يعقلونإن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثر: (قوله تعاىل* 
حدثنا حممد بن حيىي : حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية قال: أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن زياد الدقاق قال

  مسعت: حدثنا أبو مسلم البجلي قال: حدثنا داود الطفواى قال: حدثنا املعتمر بن سليمان قال: العتكى قال



يا حممد يا حممد، فأنزل اهللا : أتى ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو يف احلجرة: يد بن أرقم يقولز
  .-إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون  -تعاىل 

سلم فدخلوا نزلت يف جفاة بين متيم، قدم وفد منهم على النيب صلى اهللا عليه و: وقال حممد بن إسحاق وغريه
املسجد، فنادوا النيب صلى اهللا عليه وسلم من وراء حجرته أن اخرج إلينا يا حممد، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شني، 

 -إنا جئناك يا حممد نفاخرك، ونزل فيهم : فأذى ذلك من صياحهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخرج إليهم، فقالوا
وكان فيهم االقرع بن حابس وعيينة ابن حصن  -هم ال يعقلون إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثر

والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وكانت قصة هذه املفاخرة على ما أخربناه أبو إسحاق أمحد بن حممد املقرئ 
حدثنا الفضل بن حممد : حدثين حممد بن صاحل بن هانئ قال: أخربنا احلسن بن حممد بن احلسن السدوسى قال: قال
حدثنا عبد احلميد ابن جعفر، عن عمر : حدثنا معلى بن عبد الرمحن قال: حدثنا قاسم بن أىب شيبة قال: سيب قالامل

جاء بنو متيم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنادوا على الباب يا حممد اخرج : ابن احلكم عن جابر بن عبد اهللا قال
إمنا ذلكم اهللا : صلى اهللا عليه وسلم، فخرج عليهم وهو يقول إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شني، فسمعهم النيب

حنن ناس من بين متيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك فقال رسول اهللا : الذي مدحه زين وذمه شني، فقالوا
  صلى اهللا عليه وسلم ما بالشعر بعثت وال بالفخار أمرت ولكن هاتوا،

احلمد هللا الذي جعلنا خري : م قم فاذكر فضلك وفضل قومك، فقام فقالفقال الزبرقان بن بدر لشاب من شباهب
خلقه، وآتانا أمواال نفعل فيها ما نشاء، فنحن من خري أهل االرض ومن أكثرهم عدة، وماال وسالحا، فمن أنكر 

ه وسلم لثابت علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولنا، وفعال هي خري من فعالنا، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
احلمد هللا أمحده وأستعينه وأومن به، وأتوكل عليه وأشهد أن ال إله إال اهللا : ابن قيس بن مشاس قم فأجب فقام فقال

وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، دعا املهاجرين واالنصار من بين عمه أحسن الناس وجوها 
  وأعظمهم أحالما فأجابوا، فاحلمد هللا
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الذي جعلنا أنصاره، ووزراء رسوله وعزا لدينه، فنحن نقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، فمن قاهلا منع منا 
نفسه وماله، ومن أباها قتلناه، وكان رغمه من اهللا تعاىل علينا هينا، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا للمؤمنني 

ملؤمنات، فقال الزبرقان ابن بدر لشاب من شباهنم قم يا فالن فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل قومك، فقام وا
من * فينا الرؤوس وفينا يقسم الربع ونطعم الناس عند القحط كلهم * حنن الكرام فال حى يفاخرنا : الشاب فقال

فأرسل رسول اهللا صلى : ا كذلك عند الفخر نرتفع قالإن* السديف إذا مل يؤنس القزع إذا أبينا فال يأىب لنا أحد 
جاءت بنو : وما يريد مين وقد كنت عنده ؟ قال: اهللا عليه وسلم إىل حسان بن ثابت، فانطلق إليه الرسول فقال

متيم بشاعرهم وخطيبهم، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثابت بن قيس فأجاهبم وتكلم شاعرهم، فأرسل إليك 
* نصرنا رسول اهللا والدين عفوة : جاء حسان فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جييبه فقال حسانجتيبه ف

إذا طاب ورد املوت بني العساكر ونضرب * على رغم سار من معد وحاضر ألسنا خنوض املوت يف حومة الوغى 
  إىل حسب من جرم غسان قاهر* هام الدارعني وننتمى 

وأمواتنا من خري * على الناس باحلقني هل من منافر فأحياؤنا من خري من وطئ احلصى * تكرما فلوال حياء اهللا قلنا 
إين واهللا لقد جئت المر ما جاء له هؤالء، وقد قلت شعرا فامسعه، : فقام االقرع بن حابس فقال: أهل املقابر قال

املكارم وإنا رءوس الناس من كل  إذا فاخرونا عند ذكر* أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا : هات، فقال: فقال
  تكون بنجد أو بأرض التهائم* وأن ليس يف أرض احلجاز كوارم وإن لنا املرباع يف كل غارة * معشر 

يعود وباال عند * بىن دارم ال تفخروا إن فخركم : قم يا حسان فأجب، فقال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ردافتنا من * لنا خول من بني ظئر وخادم وأفضل ما نلتم من اجملد والعلى * أنتم ذكر املكارم هبلتم علينا تفخرون و

وال * وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم فال جتعلوا هللا ندا وأسلموا * بعد ذكر االكارم فإن كنتم جئتم حلقن دمائكم 
فقام االقرع بن : وارم قالعلى هامكم باملرهفات الص* تفخروا عند النيب بدارم وإال ورب البيت مالت أكفنا 

إن حممدا املوىل إنه واهللا ما أدرى ما هذا االمر، تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قوال، وتكلم : حابس فقال
أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، : شاعرنا فكان شاعرهم أشعر، مث دنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما نصرك ما كان قبل هذا، مث أعطاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكساهم : وسلمفقال النيب صلى اهللا عليه 
ال ترفعوا أصواتكم  -وارتفعت االصوات وكثر اللغط عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل اهللا هذه اآلية 

  .وأجر عظيم -فوق صوت النيب إىل قوله 
  .اآلية) كم فاسق بنبإ فتبينوايا أيها الذين آمنوا إن جاء: (قوله عز وجل* 

نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيل بين املصطلق مصدقا، وكان بينه 
وبينهم عداوة يف اجلاهلية، فلما مسع القوم تلقوه تعظيما هللا تعاىل ولرسوله فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله فهاهبم، 

إن بين املصطلق قد منعوا صدقاهتم وأرادوا قتلي، : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال فرجع من الطريق
فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



اهللا تعاىل، فبدا له يف الرجوع، فخشينا  مسعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق: وقالوا
  أن يكون إمنا رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  -غضبته علينا، وإنا نعوذ باهللا من غضبه وغضب رسوله، فأنزل اهللا تعاىل 
  .يعين الوليد بن عقبة -فتبينوا 

أخربنا حممد بن عبد : أخربنا حممد بن عبد اهللا بن زكريا الشيباين قال: اخي قالأخربنا احلاكم أبو عبد اهللا الشاذي
أخربنا : أخربنا عيسى بن دينار قال: أخربنا حممد بن سابق قال: أخربنا سعيد بن مسعود قال: الرمحن الدغويل قال

 إىل االسالم، فدخلت يف قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاين: أيب أنه مسع احلارث ابن ضرار يقول
يا رسول اهللا أرجع إىل قومي فأدعوهم إىل االسالم وأداء : االسالم وأقررت ودعاين إىل الزكاة، فأقررت هبا، فقلت

الزكاة، فمن استجابين مجعت زكاته، فترسل البان كذا وكذا آلتيك مبا مجعت من الزكاة، فلما مجع احلارث بن 
أن يبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتبس عليه الرسول، فلم يأته، فظن ضرار وبلغ اال بان الذي أراد 

احلارث أن قد حدث فيه سخطة من اهللا ورسوله، فدعا سروات قومه، فقال هلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 عليه وسلم خلف، قد كان وقت يل وقتا لريسل إيل ليقبض ماكان عندي من الزكاة، وليس من رسول اهللا صلى اهللا

  وال أرى
حبس رسوله إال من سخطه، فانطلقوا فنأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الوليد بن عقبة إىل احلارث ليقبض ماكان عنده مما مجع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حىت بلغ بعض الطريق، فرق 

إن احلارث منعين الزكاة، وأراد قتلي، فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البعث إىل  يا رسول اهللا: فرجع فقال
هذا احلارث، فلما : احلارث، وأقبل احلارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من املدينة، فلقيهم احلارث فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم كان بعث إليك إن رسول اهللا : ومل ؟ قالوا: إليك، قال: غشيهم قال هلم إىل من بعثتم ؟ قالوا
والذي بعث حممدا باحلق ما رأيته وال أتاين، : الوليد بن عقبة، فرجع إليه، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال

ال والذي : منعت الزكاة وأردت قتل رسويل ؟ قال: فلما أن دخل احلارث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ولك، وال أتاين وال أقبلت إال حني احتبسبعثك ما رأيت رس

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم  -فنزلت يف احلجرات : علي رسولك خشية أن يكون سخط من اهللا ورسوله، قال
فضال من اهللا ونعمة واهللا  -إىل قوله تعاىل  -فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

  .- عليم حكيم
  .اآلية) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا: (قوله تعاىل* 

أخربنا أمحد بن علي : أخربنا حممد بن أمحد بن سنان املقرى قال: أخربنا حممد بن أمحد ابن جعفر النحوي قال
ا نيب ي: مسعت أيب حيدث عن أنس قال: أخربنا معتمر بن سليمان قال: أخربنا إسحاق بن إسرائيل قال: املوصلي قال

اهللا لو أتيت عبد اهللا بن أيب، فانطلق إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فركب محارا وانطلق املسلمون ميشون وهي 
إليك عين، فواهللا لقد آذاين ننت محارك، فقال رجل من : أرض سبخة فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ب رحيا منك، فغضب لعبد اهللا رجل من قومه، وغضب لكل حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطي: االنصار
  واحد منهما أصحابه، وكان بينهم ضرب باجلريد وااليدي والنعال، فبلغنا

رواه البخاري عن مسدد، ورواه مسلم عن  -وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما  -أنه أنزلت فيهم 



  .حممد بن عبد االعلى، كالمها عن املعتمر
  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم: (قوله عز وجل* 

  .نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس
وذلك أنه كان يف أذنه وقر فكان إذا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوسعوا له حىت جيلس إىل جنبه، فيسمع ما 

قد : تفسحوا، تفسحوا فقال له رجل: ويقول يقول، فجاء يوما وقد أخذ الناس جمالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس
أنا فالن، فقال ثابت بن فالنة، : من هذا ؟ فقال: أصبت جملسا فاجلس، فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل فقال

  .وذكر أما كانت له يعري هبا يف اجلاهلية، فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
نزلت يف امرأتني من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ساء عسى أن يكن خريا منهنوال نساء من ن: (قوله تعاىل* 

  سخرتا من أم سلمة، وذلك أهنا ربطت حقويها

بسبنية وهي ثوب أبيض، وسدلت طرفها خلفها فكانت جتره، فقالت عائشة حلفصة انظري ما جتر خلفها كأنه لسان 
  .كلب، فهذا كان سخريتها

زلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم عرين أم سلمة بالقصر، وقال عكرمة عن ابن عباس ن: أنس) وقال(وقالت 
إن النساء يعرينين ويقلن يا يهودية بنت : إن صفية بنت حىي بن أخطب أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

موسى وإن زوجي حممد، فأنزل  إن أيب هارون وإن عمى: هال قلت: يهوديني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز : أخربنا أبو عبد اهللا بن عطية قال: قال) وال تنابزوا بااللقاب: (قوله تعاىل* 
 جبرية أخربنا حفص بن غياث، عن داود بن هند، عن الشعيب، عن أيب: أخربنا إسحاق بن إبراهيم املروزى قال: قال

  بن الضحاك
قدم علينا النيب عليه الصالة والسالم، فجعل الرجل يدعو للرجل ينبزة، فيقال يا رسول : عن أبيه وعمومته، قالوا
  .-وال تنابزوا بااللقاب  -اهللا إنه يكرهه، فنزلت 

  .اآلية) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى: (قوله تعاىل* 
بت بن قيس، وقوله يف الرجل الذي مل يفسح له ابن فالنة، فقال رسول اهللا صلى اهللا نزلت يف ثا: قال ابن عباس

ما رأيت يا : انظر يف وجوه القوم، فنظر فقال: أنا يا رسول اهللا فقال: عليه وسلم من الذاكر فالنة ؟ فقام ثابت فقال
  .التقوى، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةفإنك ال تفضلهم إال يف الدين و: رأيت أبيض وأمحر وأسود، قال: ثابت ؟ فقال
ملا كان يوم فتح مكة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال حىت أذن على ظهر الكعبة، فقال عتاب : وقال مقاتل

أما وجد حممد غري : احلمد هللا الذي قبض أيب حىت مل ير هذا اليوم، وقال احلارث بن هشام: بن أسيد بن أيب العيص
  إين ال أقول: إن يرد اهللا شيئا يغريه، وقال أبو سفيان: االسود مؤذنا ؟ وقال سهيل بن عمروهذا الغراب 

شيئا أخاف أن خيرب به رب السماء، فأتى جربيل عليه السالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه مبا قالوا، فدعاهم 
تفاخر باالنساب والتكاثر باالموال واالزدراء فأقروا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وزجرهم عن ال: وسأهلم عما قالوا

  .بالفقراء
أخربنا أبو حممد إسحاق بن حممد اخلزاعي : أخربنا هارون بن حممد االستراباذي قال: أخربنا أبو حسان املزكى قال

أيب مليكة  أخربنا ابن: أخربنا عبد اجلبار بن الورد املكى قال: حدثين جدى قال: أخربنا أبو الوليد االزرقي قال: قال



يا عباد اهللا أهذا العبد االسود يؤذن على ظهر : ملا كان يوم الفتح رقى بالل ظهر الكعبة ؟ فقال بعض الناس: قال
 -يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  -إن يسخط اهللا هذا يغريه، فأنزل اهللا تعاىل : الكعبة ؟ فقال بعضهم
  مر رسول اهللا: وقال يزيد بن الشخري

لى اهللا عليه وسلم ذات يوم ببعض االسواق باملدينة وإذا غالم أسود قائم ينادي عليه بياع فيمن يزيد، وكان ص
ال مينعىن من الصلوات اخلمس خلف رسول اهللا صلى اهللا : ما هو ؟ قال: من اشتراين فعلى شرط، قيل: الغالم يقول

 صلى اهللا عليه وسلم عند كل صالة مكتوبة عليه وسلم فاشتراه رجل على هذا الشرط، وكان يراه رسول اهللا
قوموا بنا نعوده، فقاموا معه : حمموم يا رسول اهللا، فقال الصحابه: ففقده ذات يوم، فقال لصاحبه أين الغالم ؟ فقال

يا رسول اهللا الغالم قورب به، فقام ودخل عليه : ما حال الغالم ؟ فقال: فعادوه، فلما كان بعد أيام قال لصاحبه
يف نزعاته، فقبض على تلك احلال، فتوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه، فدخل على  وهو

هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منا يف حياته ومرضه : أصحابه من ذلك أمر عظيم، فقال املهاجرون
يناه بأموالنا فآثر علينا عبدا حبشيا، فأنزل اهللا آويناه ونصرناه وواس: وموته ما لقى هذا الغالم، وقالت االنصار

يعين أن كلكم بنو أب واحد وأمرأة واحدة، وأراهم  -يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  -تبارك وتعاىل 
  .-إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم  -فضل التقوى بقوله تعاىل 

  .اآلية) قالت االعراب آمنا: (قوله تعاىل* 
  .اب من بين أسدنزلت يف أعر

ابن خزمية قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة يف سنة جدبة وأظهروا الشهادتني ومل يكونوا مؤمنني يف 
أتيناك : السر وأفسدوا طرق املدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قاتلك بنو فالن، فأعطنا من الصدقة، وجعلوا مينون عليه، فأنزل اهللا تعاىل فيهم  باالثقال والعيال ومل نقاتلك كما
  .هذه اآلية
  ولقد خلقنا السموات واالرض: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة ق 

أيام إن اهللا خلق اخللق يف ستة : قالت اليهود: قال احلسن وقتادة) وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب
  .واستراح يوم السابع وهو يوم السبت يسمونه يوم الراحة فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا إبراهيم بن حممد بن احلسن : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر احلافظ قال: أخربنا أمحد بن حممد التميمي قال
سعد البقال، عن عكرمة عن ابن عباس أن أخربنا أبو بكر ابن عياش عن أيب : أخربنا قتادة بن السرى قال: قال

خلق اهللا االرض يوم االحد : اليهود أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسألت عن خلق السموات واالرض فقال
واالثنني، وخلق اجلبال يوم الثالثاء، وخلق السموات يوم االربعاء واخلميس، وخلق يوم اجلمعة النجوم والشمس 

قد أصبت لو متمت مث استراح، فغضب : ماذا يا حممد ؟ قال مث استوى على العرش، قالوا مث: والقمر، قالت اليهود
ولقد خلقنا السموات واالرض وما بينهما يف ستة أيام وما  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضبا شديدا، فنزلت 

  .-مسنا من لغوب فاصرب على ما يقولون 

  .اآلية) هو أعلم بكم إذ أنشأكم من االرض: (ه عز وجلقول) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة النجم 
أخربنا أمحد : أخربنا إبراهيم بن حممد بن احلسني قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ قال: أخربنا أبو بكر بن احلارث قال

: أخربين ابن هليعة عن احلارث بن يزيد، عن ثابت بن احلارث االنصاري قال: أخربنا بن وهب قال: بن سعد قال



كذبت يهود : إذا هلك هلم صيب، صغري هو صديق فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: كانت اليهود تقول
هو أعلم بكم إذ  -ما من نسمة خيلقها اهللا يف بطن أمه إال أنه شقى أو سعيد، فأنزل اهللا تعاىل عند ذلك هذه اآلية 

  .ىل آخرهاإ -أنشأكم من االرض وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم 
  .اآليات) أفرأيت الذي توىل وأعطى قليال وأكدى: (قوله تعاىل* 

نزلت يف عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق باخلري، فقال له : قال ابن عباس والسدى والكليب واملسيب بن شريك
إن يل ذنوبا أخوه من الرضاعة عبد اهللا بن أيب سرح ماهذا الذي تصنع يوشك أن ال يبقى لك شيئا، فقال عثمان 

أعطين ناقتك برحلها وأنا : وخطايا، وإين أطلب مبا أصنع رضا اهللا سبحانه وتعاىل وأرجو عفوه، فقال له عبد اهللا
أحتمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 

  .عاد عثمان إىل أحسن ذلك وأمجلهف -أفرأيت الذي توىل وأعطى قليال وأكدى  -
نزلت يف الوليد بن املغرية، وكان قد اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على دينه فعريه : وقال جماهد وابن زيد
إين خشيت عذاب اهللا، : مل تركت دين االشياخ وضللتهم وزعمت أهنم يف النار ؟ قال: بعض املشركني، وقال

من ماله ورجع إىل شركه أن يتحمل عنه عذاب اهللا سبحانه وتعاىل، فأعطى الذي عاتبه فضمن له إن هو أعطاه شيئا 
  .بعض ماكان ضمن له مث خبل ومنعه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا أبو عبد اهللا الفضل : أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الواعظ قال) وأنه هو أضحك وأبكى: (قوله تعاىل* 
مر : حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: أخربتنا دالل بنت أىب املدل قالت: بن أيب بكر املقدمي قالأخربنا حممد : قال

لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال، فنزل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوم يضحكون، فقال
خطوت أربعني خطوة حىت أتاين  فرجع إليهم فقال ما -وإنه أضحك وأبكى  -عليه جربيل عليه السالم بقوله 

  .-وأنه هو أضحك وأبكى  -إن اهللا عز وجل يقول : ائت هؤالء وقل هلم: جربيل عليه السالم فقال
  سورة القمر

أخربنا أبو حليم عقيل بن حممد اجلرجاين ) اقتربت الساعة وانشق القمر: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(
: أخربنا احلسني بن أىب حيىي املقدسي قال: أخربنا حممد بن جرير قال: لقاضي أخربهم قالإجازة بلفظه أن أبا الفرج ا
انشق القمر : أخربنا ابن عوانة، عن املغرية، عن أىب الضحى، عن مسروق عن عبد اهللا قال: أخربنا حيىي ابن محاد قال

شة سحركم، فاسألوا السفار هذا سحر ابن أىب كب: على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت قريش
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا  -نعم قد رأينا، فأنزل اهللا عز وجل : فسألوهم فقالوا

  .-سحر مستمر 
أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن ) إنا كل شئ خلقناه بقدر -إىل  -إن اجملرمني يف ضالل وسعر : (قوله تعاىل* 

أخربنا محدان بن صاحل االشج : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى الكعيب قال: إمالء قال حممد السراج
أخربنا سفيان الثوري عن زياد بن إمساعيل املخزومي، عن : أخربنا عبد اهللا بن عبد العزيز بن أيب رواد قال: قال

إن اجملرمني يف  -القدر، فأنزل اهللا تعاىل  جاءت قريش خيتصمون يف: حممد بن عباد بن جعفر، عن أيب هريرة قال
  ضالل وسعر، يوم يسحبون يف النار على

  .رواه مسلم عن أيب بكر ابن أيب شيبة عن وكيع عن سفيان -وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شئ خلقناه بقدر 
أشهد باهللا لقد أخربنا أبو : أشهد باهللا لقد أخربنا أبو احلارث حممد بن عبد الرحيم احلافظ جبرجان قال: قال الشيخ



أشهد باهللا لسمعت أبا احلسن : أشهد باهللا لقد مسعت علي بن حنبل يقول: نعيم أمحد بن حممد بن إبراهيم البزار قال
أشهد باهللا لسمعت عفري : حممد بن أمحد بن أىب خبراسان يقول أشهد باهللا لسمعت عبد اهللا بن الصقر احلافظ يقول

  أشهد باهللا لسمعت: باهللا لسمعت سليمان بن عامر يقولأشهد : ابن معدان يقول
 -إن هذه اآلية نزلت يف القدرية : أشهد باهللا لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبا أمامة الباهلى يقول

  .-إن اجملرمني يف ضالل وسعر يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 
حدثنا علي بن : حدثنا جرير بن هارون قال: أخربنا عبد اهللا بن حممد االصفهاين قال: لأخربنا أبو بكر بن احلارث قا

جاء أسقف : حدثنا حبر السقاء عن شيخ من قريش، عن عطاء قال: حدثنا عبد اهللا بن موسى قال: الطنافسى قال
حار بقدر، والسماء بقدر، يا حممد تزعم أن املعاصي بقدر، والب: جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أنتما خصماء اهللا، فأنزل اهللا : وهذه االمور جتري بقدر، فأما املعاصي فال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .-خلقناه بقدر  -إىل قوله  -إن اجملرمني يف ضالل وسعر  -تعاىل 

حدثنا : حدثنا أمحد بن اخلليل قال: احلسن قالحدثنا عمر بن عبد اهللا بن : أخربنا عبد اهللا قال: أخربنا أبو بكر قال
حدثنا خالد بن سلمة القرشى، : حدثنا عمرو بن العالء أخو أىب عمرو بن العالء قال: عبد اهللا بن رجاء االزدي قال

حدثنا سعيد بن عمرو ابن جعدة املخزومى، عن ابن أىب زرارة االنصاري، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا : قال
أنزلت هذه اآلية يف أناس من آخر هذه االمة : قال -إن اجملرمني يف ضالل وسعر  -م قرأ هذه اآلية عليه وسل

  .يكذبون بقدر اهللا تعاىل

حدثنا : حدثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج قال: حدثنا حممد بن يعقوب املعقلى قال: أخربنا أمحد بن احلسن احلريى قال
إذا رأيتموين أنطلق : حضرت حممد بن كعب وهو يقول: بن أسيد عن أبيه قالحدثنا ابن ثوبان، عن بكري : بقية قال

إن اجملرمني يف ضالل  -يف القدر فغلوىن فإين جمنون، فوالذي نفسي بيده ما أنزلت هذه اآليات إال فيهم، مث قرأ 
  .-خلقناه بقدر  -إىل قوله  -وسعر 

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الواقعة 
نظر املسلمون إىل فوج وهو الوادي خمصب بالطائف : قال أبو العالية والضحاك) يف سدر خمضود: (قوله تعاىل

  .يا ليت لنا مثل هذا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: فأعجبهم سدره، فقالوا
ل من ثلة من االولني وقلي -أنزل اهللا تعاىل : قال عروة بن رومي) ثلة من االولني وثلة من االخرين: (قوله تعاىل* 

 -يا رسول اهللا آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا قليل، فأنزل اهللا تعاىل : بكى عمر وقال -االخرين 
يا عمر بن اخلطاب قد أنزل : فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر فقال -ثلة من االولني وثلة من اآلخرين 

رضينا عن ربنا وتصديق نبينا، فقال رسول اهللا : رين فقال عمراهللا فيما قلت، فجعل ثلة من االولني وثلة من اآلخ
من آدم إلينا ثلة، ومىن إىل يوم القيامة ثلة، وال يستتمها إال سودان من رعاة االبل ممن قال ال : صلى اهللا عليه وسلم

  .إله إال اهللا
أخربنا حممد بن عبد اهللا بن  :أخربنا سعيد ابن حممد املؤذن قال) وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون: (قوله تعاىل* 

حدثنا : حدثنا النضر بن حممد قال: حدثنا محدان السلمى قال: أخربنا أمحد بن احلسن احلافظ قال: محدون قال
مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين ابن عباس قال: حدثنا أبو زميل قال: عكرمة بن عمار قال

هذه رمحة وضعها اهللا : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا:  عليه وسلموسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا
  لقد صدق نوء: تعاىل، وقال بعضهم



رواه مسلم  -وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون  -حىت بلغ  -فال أقسم مبواقع النجوم  -كذا، فنزلت هذه اآليات 
اهللا عليه وسلم خرج يف سفر فنزلوا وأصاهبم  عن عباس بن عبد العظيم، عن النضر بن حممد وروى أن النيب صلى

  أرأيتم إن دعوت لكم: العطش وليس معهم ماء، فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
فصلى ركعتني : يا رسول اهللا ما هذا حبني االنواء، قال: فسقيتم فلعلكم تقولون سقينا هذا املطر بنوء كذا ؟ فقالوا

هاجت ريح مث هاجت سحابة فمطروا حىت سالت االودية، ومالوا االسقية، مث مر رسول اهللا ودعا اهللا تبارك وتعاىل ف
سقينا بنوء كذا ومل يقل هذا من رزق اهللا سبحانه، فأنزل اهللا : صلى اهللا عليه وسلم برجل يغترف بقدح له ويقول

  .-وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون  -سبحانه 
حدثنا حرملة : أخربنا احلسن بن سفيان قال: دثنا أبو عمرو حممد بن أمحد قالح: أخربنا أبو بكر بن عمر الزاهد قال

: أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخربنا عبيد اهللا بن وهب قالو: بن حيىي وعمرو بن سواد السرجي قال
أمل تروا إىل ما قال : سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: أخربين عبيداهللا ابن عبد اهللا بن عتبة أن أبا هريرة قال

ما أنعمت على عبادي من نعمة إال أصبح فريق هبا كافرين ؟ يقول الكوكب وبالكوكب، رواه مسلم : ربكم، قال
  .عن حرملة وعمرو بن سواد

  .اآلية) ال يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح(قوله تعاىل ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة احلديد 
ن الكليب أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه، ويدل على هذا ما أخربنا روى حممد بن فضيل ع

حدثنا عثمان بن سلمان : حدثنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا السليطي قال: حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال
حدثنا عبد العالء بن : شيباين قالحدثنا عمر بن حفص ال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم املخزومى قال: البغدادي قال
  حدثنا أبو إسحاق الفزارى، عن سفيان: عمرو قال

بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر الصديق وعليه : الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر قال
يا حممد ماىل أرى : م وقالعباءة قد خلها على صدره خبالل، إذ نزل عليه جربيل عليه السالم فأقرأه من اهللا السال

  أبا بكر عليه عباءة قد خلها
: فأقرئه من اهللا سبحانه وتعاىل السالم، وقل له: يا جربيل أنفق ماله قبل الفتح علي، قال: على صدره خبالل، فقال

يا  :يقول لك ربك، أراض أنت عىن يف فقرك هذا أم ساخط ؟ فالتفت النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر فقال
أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط ؟ : أبا بكر هذا جربيل يقرئك من اهللا سبحانه السالم، ويقول لك ربك

  .فبكى أبو بكر وقال على رىب أغضب ؟ أنا عن رىب راض، أنا عن رىب راض
  .اآلية) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا: (قوله تعاىل* 

حدثنا : يف املنافقني بعد اهلجرة بسنة، وذلك أهنم سألوا سلمان الفارسى ذات يوم فقالوا نزلت: قال الكليب ومقاتل
  .عما يف التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت هذه اآلية

  .وقال غريمها نزلت يف املؤمنني
حدثنا إسحاق  :أخربنا جعفر ابن حممد الفرياىب قال: أخربنا أبو عمرو بن مطر قال: أخربنا عبد القاهر بن طاهر قال

حدثنا خالد بن الصفار، عن عمرو بن قيس املالئى عن عمرو : حدثنا عمرو بن حممد القرشى قال: بن راهويه قال
أنزل القرآن زمانا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتاله عليهم : بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال

فتاله عليهم زمانا،  -حنن نقص عليك أحسن القصص  - تعاىل يا رسول اهللا لو قصصت، فأنزل اهللا: زمانا، فقالوا
كل ذلك يؤمرون بالقرآن، قال : قال -اهللا نزل أحسن احلديث  -يا رسول اهللا لو حدثتنا، فأنزل اهللا تعاىل : فقالوا



شع قلوهبم لذكر أمل يأن للذين آمنوا أن خت -يا رسول اهللا لو ذكرتنا، فأنزل اهللا تعاىل : وزاد فيه آخر قالوا: خالد
  .-اهللا 

  قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة اجملادلة 
  .اآلية) زوجها

أخربنا أمحد بن علي : أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى قال: أخربنا أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن الغازى قال
حدثنا أىب، عن االعمش، عن متيم بن : حدثنا أمحد بن عبيدة قال: بن أىب شيبة قال أخربنا أبو بكر: بن املثىن قال

تبارك الذي وسع مسعه كل شئ إين المسع كالم خولة بنت ثعلبة، وخيفى علي : قالت عائشة: سلمة، عن عروة قال
شباىب ونثرت له بطين يا رسول اهللا أبلى : بعضه وهي تشتكى زوجها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تقول
فما برحت حىت نزل جربيل عليه السالم : حىت إذا كرب سىن وانقطع ولدى ظاهر مىن، اللهم إىن أشكو إليك، قال

رواه أبو عبد اهللا يف صحيحه عن أيب  -قد مسع اهللا قول الىت جتادلك يف زوجها وتشتكى إىل اهللا  -هبذه اآليات 
  .عن حممد بن أىب عبيدةحممد املزين، عن مطر، عن أىب كريب، 

أخربنا أمحد : أخربنا عبد ان بن أمحد قال: أخربنا أبو الشيخ احلافظ االصفهاىن قال: أخربنا أبو بكر بن احلارث قال
  .بن حممد بن حيىي بن سعيد

ي احلمد هللا الذ: عن عائشة قالت: أخربنا االعمش عن متيم بن سلمة، عن عروة: أخربنا ابن عيسى الرملي قال: قال
توسع لسمع االصوات كلها، لقد جاءت اجملادلة فكلمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا يف جانب البيت ال 

  .-قد مسع اهللا قول الىت جتادلك يف زوجها  -أدرى ما يقول، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية) الذين يظاهرون منكم من نسائهم: (قوله تعاىل* 

أخربنا أبو بكر حممد ابن زياد : أخربنا علي بن عمر احلافظ قال: املنصوري قالأخربنا أبو منصور حممد بن حممد 
أخربنا سعيد بن بشري أنه سأل : أخربنا حممد بن بكار قال: أخربنا أبو بكر ر حممد بن االشعث قال: النيسابوري قال

  )أسباب النزول - ١٨: (فحدثين أن أنس بن مالك قال: قتادة عن الظهار قال

  الصامت ظاهر من أمرأته خويلة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إىل النيب صلى إن أوس بن
ظاهر مىن حني كرب سىن ورق عظمي، فأنزل اهللا تعاىل آية الظهار، فقال رسول اهللا صلى : اهللا عليه وسلم، فقالت
إذا أخطأين أن  أما إين: فصم شهرين متتابعني، قال: ماىل بذلك يدان، قال: أعتق رقبة، فقال: اهللا عليه وسلم الوس

فأعانه : فأطعم ستني مسكينا، قال ال أجد إال أن تعينين منك بعون وصلة، قال: ال آكل يف اليوم كل بصرى، قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسة عشر صاعا حىت مجع اهللا له واهللا رحيم، وكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك 

أخربنا : أخربنا حممد بن حممد بن عبد اهللا ابن زكريا قال: حامد العدل قالستون مسكينا أخربنا عبد الرمحن بن أىب 
أخربنا : أخربنا أبو االصبع احلراىن قال: أخربنا أبو احلسن أمحد ابن سيار قال: حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال

: هللا ابن سالم قالحممد بن مسلمة، عن حممد ابن إسحاق، عن معمر بن عبد اهللا بن حنظلة، عن يوسف بن عبد ا
دخل علي ذات يوم : حدثتين خويلة بنت ثعلبة وكانت عند أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت، قالت

أنت علي كظهر أمي، مث خرج يف نادى قومه مث رجع إيل : وكلمين بشئ وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب فقال
كال والذى : ا تغلب به املرأة الرجل الضعيف، فقلتفراودين عن نفسي، فامتنعت منه، فشادىن فشاددته فغلبته مب

نفس خويلة بيده ال تصل إيل حىت حيكم اهللا تعاىل يف وفيك حبكمه، مث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أشكو ما 



قد مسع اهللا قول الىت  -زوجك وابن عمك اتقى اهللا وأحسىن صحبته، فما برحت حىت نزل القرآن : لقيت، فقال
يا نيب اهللا : مريه فليعتق رقبة، قلت: حىت انتهى إىل الكفارة، قال -إن اهللا مسيع بصري  -إىل  -زوجها  جتادلك يف

: يا نيب اهللا شيخ كبري ما به من صيام، قال: واهللا ما عنده رقبة يعتقها، قال مريه فليصم شهرين متتابعني، قلت
بلى سنعينه بعرق من متر مكتل يسع ثالثني : يطعم، قاليا نيب اهللا واهللا ما عنده ما : فليطعم ستني مسكينا، قلت

  .قد أحسنت فليتصدق: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: صاعا، قلت

نزلت يف اليهود واملنافقني، وذلك أهنم كانوا : قال ابن عباس وجماهد) أمل تر إىل الذين هنو عن النجوى: (قوله تعاىل* 
ما : إىل املؤمنني ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى املؤمنون جنواهم قالوايتناجون فيما بينهم دون املؤمنني وينظرون 

نراهم إال وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا يف السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزمية، فيقع ذلك يف 
إىل رسول اهللا  قلوهبم وحيزهنم، فال يزالون كذلك حىت يقدم أصحاهبم وأقرباؤهم، فلما طال ذلك وكثر، شكوا

صلى اهللا عليه وسلم، فأمرهم أن يتناجوا دون املسلمني فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إىل مناجاهتم، فأنزل اهللا تعاىل 
  .هذه اآلية

أخربنا أبو إسحاق : أخربنا أبو بكر حممد بن عمر اخلشاب قال) وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا: (قوله تعاىل* 
أخربنا جرير : أخربنا قتيبة بن سعيد قال: أخربنا حممد بن إسحاق السراج قال: اهللا االصفهاين قالإبراهيم بن عبد 

جاء ناس من اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن االعمش، عن أىب الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت
مه يا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالسام عليكم وفعل اهللا بكم، ف: السام عليك يا أبا القاسم، فقلت: فقالوا

ألست ترين : يا رسول اهللا ألست أدرى ما يقولون ؟ قال: عائشة فإن اهللا تعاىل ال حيب الفحش وال التفحش، فقلت
  .-وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا  -وعليكم، ونزلت هذه اآلية يف ذلك : أرد عليهم ما يقولون ؟ أقول

أخربنا أمحد بن علي : أخربنا أبو عمرو حممد ابن أمحد احلريى قال: د حممد بن عبد الرمحن الغازى قالأخربنا أبو سعي
أخربنا شيبان، عن قتادة، عن أنس أن يهوديا : أخربنا يونس بن حممد قال: أخربنا زهري بن حممد قال: بن املثىن قال

هل تدرون ما : ، فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلمالسام عليك، فرد القوم: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ال، ولكن: قال ؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم يا نيب اهللا، قال
  نعم،: قلت السام عليكم، قال: قال كذاوكذا ردوه علي، فردوه عليه، فقال

عليك ما قلت، أي : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك
  .-وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا  -ونزل قوله تعاىل 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم: (قوله تعاىل* 
اهللا صلى اهللا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصفة ويف املكان ضيق وذلك يوم اجلمعة، وكان رسول : قال مقاتل

عليه وسلم يكرم أهل بدر من املهاجرين واالنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إىل اجمللس، فقاموا حيال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم فلم يفسحوا هلم، وشق ذلك على رسول اهللا صلى 

قم يا فالن وأنت يا فالن، فأقام من اجمللس بقدر النفر الذي قاموا  اهللا عليه وسلم فقال ملن حوله من غري أهل بدر،
بني يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من جملسه وعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم الكراهية يف وجوههم، 

أخذوا  ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بني الناس ؟ فواهللا ما عدل على هؤالء قوم: فقال املنافقون للمسلمني
  .جمالسهم وأحبهم القرب من نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية



  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول: (قوله تعاىل* 
ون مناجاته نزلت اآلية يف االغنياء، وذلك أهنم كانوا يأتون النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكثر: قال مقاتل ابن حيان

ويغلبون الفقراء على اجملالس حىت كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك من طول جلوسهم ومناجاهتم، فأنزل 
اهللا تبارك وتعاىل هذه اآلية، وأمر بالصدقة عند املناجاة، فأما أهل العسرة فلم جيدوا شيئا، وأما أهل امليسرة فبخلوا، 

  . عليه وسلم، فنزلت الرخصةواشتد ذلك على أصحاب النيب صلى اهللا
  إن يف كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد: وقال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه

كان يل دينار فبعته، وكنت إذا ناجيت  -يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول  -قبلي وال يعمل هبا أحد بعدي 
  .-فقتم أن تقدموا بني يدى جنواكم صدقات أأش -الرسول تصدقت بدرهم حىت نفذ، فنسخت باآلية االخرى 

وحيسبون أهنم على شئ أال إهنم هم  -اآليات إىل قوله ) أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم: (قوله تعاىل* 
نزلت يف عبد اهللا بن نبتل املنافق كان جيالس النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يرفع : وقال السدى ومقاتل -الكاذبون 

يدخل عليكم اآلن رجل قلبه : يثه إىل اليهود، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجرة من حجره، إذ قالحد
عالم : قلب جبار وينظر بعيىن شيطان، فدخل عبد اهللا بن نبتل وكان أزرق، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فعلت، فانطلق فجاء : النيب صلى اهللا عليه وسلم تشتمين أنت وأصحابك ؟ فحلف باهللا ما فعل ذلك، فقال له
  .بأصحابه فحلفوا باهللا ما سبوه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أخربنا حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي، أخربنا حممد بن جعفر بن مطر، أخربنا حممد بن جعفر الفرياىب، أخربنا أبو 
حدثين سعيد بن جبري أن ابن عباس حدثه أن : مساك ابن حرب قالجعفر النفيلى، أخربنا زهري بن معاوية، أخربنا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف ظل حجرة من حجره وعنده نفر من املسلمني قد كان الظل يقلص عنهم، 
 إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعني شيطان، وإذا أتاكم فال تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه رسول اهللا: فقال هلم

عالم تشتمين أنت وفالن وفالن ؟ نفر دعا بأمسائهم، فانطلق الرجل فدعاهم، : صلى اهللا عليه وسلم وكلمه، فقال
يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أهنم على  -فحلفوا باهللا واعتذروا إليه، فأنزل اهللا تعاىل 

صحيحه عن االصم عن أيب عفان عن عمرو العنصري عن إسرائيل،  رواه احلاكم يف -شئ أال أهنم هم الكاذبون 
  .عن مساك

  .اآلية) ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله: (قوله تعاىل* 
حدثت أن أبا قحافة سب النيب صلى اهللا عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منها، مث : قال ابن جريج

واهللا لو كان : فال تعد إليه، فقال أبو بكر: نعم، قال: أو فعلته ؟ قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قالذكر ذلك 
  .السيف قريبا مىن لقتلته، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذه اآلية

  .دنزلت هذه اآلية يف أىب عبيدة بن اجلراح قتل أباه عبد اهللا بن اجلراح يوم أح: وروى عن ابن مسعود أنه قال
يا رسول اهللا دعين أكن يف الرعلة االوىل، فقال له رسول اهللا صلى : ويف أيب بكر دعا ابنه يوم بدر إىل الرباز، فقال

متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي مبنزلة مسعي وبصرى، ويف مصعب بن عمري قتل أخاه : اهللا عليه وسلم
  .عبيد بن عمري يوم أحد
عاص بن هشام بن املغرية يوم بدر، ويف علي ومحزة قتلوا عتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة ويف عمر قتل خاله ال
  .-ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم  -يوم بدر، وذلك قوله 



  .يةاآل) هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة احلشر 
نزلت هذه اآلية يف بين النضري، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة صاحله بنو النضري : قال املفسرون

على أن ال يقاتلوه وال يقاتلوا معه، وقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم، فلما غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
واهللا إنه النيب الذي وجدنا نعته يف التوراة الترد له راية، فلما : نو النضريوسلم بدرا وظهر على املشركني قالت ب

غزا أحدا وهزم املسلمون نقضوا العهد وأظهروا العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني، فحاصرهم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث صاحلهم عن اجلالء من املدينة

بن حممد الفارسي، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن الفضل التاجر، أخربنا أمحد بن حممد بن  أخربنا أبو حممد احلسن
احلسن احلافظ، أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن 

اليهود، أنكم هل احللقة  أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إىل: رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
واحلصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا، وال حيول بيننا وبني خدم نسائكم وبني اخلالخل شئ، فلما بلغ 

  كتاهبم اليهود أمجعت بنو النضري الغدر، وأرسلوا إىل النيب

ثون حربا حىت نلتقي مبكان أن اخرج إلينا يف ثالثني رجال من أصحابك وليخرج معنا ثال: صلى اهللا عليه وسلم
نصف بيننا وبينك ليسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

ثالثني من أصحابه، وخرج إليه ثالثون حربا من اليهود، حىت إذا برزوا يف براز من االرض قال بعض اليهود لبعض 
من أصحابه كلهم حيب أن ميوت قبله ؟ فأرسلوا كيف نتفق وحنن ستون كيف ختلصون إليه ومعه ثالثون رجال 

إليك ثالثة من علمائنا إن آمنوا بك آمنا بك كلنا وصدقناك، ) وخنرج(رجال، اخرج يف ثالثة من أصحابك وخترج 
دوا فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة من أصحابه وخرج ثالثة من اليهود واشتملوا على اخلناجر وأرا

الفتك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسلت امرأة ناصحة من بين النضري إىل أخيها وهو رجل مسلم من 
االنصار فأخربته خرب ما أراد بنو النضري من الغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقبل أخوها سريعا حىت أدرك 

لى اهللا عليه وسلم، فلما كان من الغد عدا عليهم بالكتائب النيب صلى اهللا عليه وسلم فساره خبربهم، فرجع النيب ص
فحاصرهم فقاتلهم حىت نزلوا على اجلالء على أن هلم ما أقلت االبل إال احللقة وهي السالح، وكانوا خيربون بيوهتن 

على كل  واهللا -حىت بلغ  -هللا ما يف السموات وما يف االرض  -فيأخذون ما وافقهم من خشبها، فأنزل اهللا تعاىل 
  .-شئ قدير 

  .اآلية) ما قطعتم من لينة: (قوله تعاىل* 
وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل ببىن النضري وحتصنوا يف حصوهنم أمر بقطع خنيلهم وإحراقها، 

زعمت يا حممد أنك تريد الصالح، أفمن الصالح عقر الشجر املثمر وقطع : فجزع أعداء اهللا عند ذلك وقالوا
النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد يف االرض ؟ فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

ال تقطعوا فإنه مما أفاء : فوجد املسلمون يف أنفسهم من قوهلم وخشوا أن يكون ذلك فسادا يف ذلك، فقال بعضهم
  .اهللا علينا

اآلية تصديقا ملن هنى عن قطعه وحتليال ملن  -ما قطعتم من لينة  - بل اقطعوا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل: وقال بعضهم
  قطعه، وأخرب أن قطعه وتركه بإذن اهللا تعاىل



أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الداركى، أخربنا والدي، أخربنا حممد بن إسحاق الثقفي، أخربنا قتيبة، أخربنا 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرق خنل النضري وقطع وهي البويرة، الليث بن سعد عن نافع، عن ابن عمر أن رسول 

رواه البخاري  -ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزى الفاسقني  -فأنزل اهللا تعاىل 
  .ومسلم عن قتيبة

لرازي، أخربنا سهل بن عثمان، أخربنا أبو بكر بن احلارث، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، أخربنا أبو حيىي ا
أخربنا عبد اهللا بن املبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع خنل 

حريق بالبويرة مستطري وفيها نزلت * وها على سراة بين لؤى : بين النضري وحرق وهي البويرة وهلا بقول حسان
رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن ابن املبارك،  -أو تركتموها قائمة على أصوهلا  ما قطعتم من لينة -اآلية 

وأخربنا أبو بكر، أخربنا عبد اهللا، أخربنا سلم ابن عصام أخربنا رسته، أخربنا عبد الرمحن بن مهدى، أخربنا حممد بن 
  ميمون التمار،

أنا : ء يهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالجا: أخربنا جرموز عن حامت النجار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
أنا أقوم إىل هذه : قدر اهللا لك أن تقعد، قال: أنا أقعد، قال: قدر اهللا لك ذلك أن تصلى، قال: أقوم فأصلى، قال

يا حممد لقنت حجتك كما : فجاء جربيل عليه السالم فقال: قدر اهللا لك أن تقطعها، قال: الشجرة فأقطعها، قال
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزى  -إبراهيم على قومه، وأنزل اهللا تعاىل  لقنها

  .يعين اليهود -الفاسقني 
  .اآلية) والذين تبوءوا الدار واالميان من قبلهم: (قوله تعاىل* 

م بيننا وبني إخواننا من املهاجرين يارسول اهللا أقس: روى جعفر ابن برقان عن يزيد بن االصم أن االنصار قالوا
رضينا، فأنزل اهللا تعاىل : ولكنهم يكفونكم املؤونة وتقامسوهنم الثمرة واالرض أرضكم، قالوا: االرض نصفني، قال

  .-والذين تبوءوا الدار واالميان من قبلهم  -

جعفر املؤذن، أخربنا أبو علي أخربنا سعد بن أمحد بن ) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة: (قوله تعاىل* 
الفقيه، أخربنا حممد بن منصور ابن أيب اجلهم السبيعى، أخربنا نصر بن علي اجلهضمى، أخربنا عبد اهللا بن داود، عن 
فضيل بن غزوان، عن أىب حازم، عن أىب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفع إىل رجل من االنصار رجال 

: ال إال قوت الصبية، قال: هل من شئ ؟ قالت: ه االنصاري إىل أهله، فقال للمرأةمن أهل الصفة، فذهب ب
ففعلت وجعل االنصاري يقدم إىل ضيفه ما بني يديه، مث : فنوميهم فإذا ناموا فأتيىن، فإذا وضعت فأطفأ السراج، قال

ويؤثرون على  -، ونزلت لقد عجب من فعالكما أهل السماء: غدا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .رواه البخاري عن مسدد، عن عبد اهللا بن داود -أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

  .ورواه مسلم عن أىب كريب عن وكيع، كالمها عن فضيل ابن غزوان
ن أخربنا أبو عبد اهللا بن إسحاق املزكى، أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا السليطى أخربنا أبو العباس بن عيسى ب

حممد املروزي، أخربنا املسخر بن الصلت، أخربنا القاسم بن احلكم العريب، أخربنا عبيد اهللا بن الوليد عن حمارب بن 
إن : أهدى لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس شاة، فقالت: دثار، عن عبد اهللا ابن عمر قال

فلم يزل يبعث به واحدا إىل آخر حىت تداوله سبعة أهل أبيات  أخي فالنا وعياله أحوج إىل هذا منا، فبعث به إليه،
  .إىل آخر اآلية -ويؤثرون على أنفسهم  -فنزلت : حىت رجعت إىل أولئك، قال

) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة املمتحنة 



  .اآلية
نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة وذلك أن سارة موالة أيب عمر بن صهيب بن هشام بن عبد : نقال مجاعة من املفسري
  مناف أتت رسول اهللا

: لفتح مكة فقال هلا) يتجهز(صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتجهر 
والعشرية واملوايل، وقد احتجت حاجة شديدة  أنتم االهل: فما جاء بك ؟ قالت: ال، قال: أمسلمة جئت ؟ قالت

فأين أنت من شباب أهل مكة، وكانت مغنية، قالت ما طلب مىن شئ : فقدمت عليكم لتعطوين وتكسوين، قال هلا
بعد وقعة بدر فحث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بىن عبد املطلب فكسوها ومحلوها وأعطوها، فأتاها حاطب بن 

من : إىل أهل مكة وأعطاها عشرة دنانري على أن توصل إىل أهل مكة، وكتب يف الكتاب أىب بلتعة وكتب معها
حاطب إىل أهل مكة، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم، فخرجت سارة ونزل جربيل 

وسلم عليا وعمارا عليه السالم، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا فعل حاطب، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  انطلقوا: والزبري وطلحة واملقداد بن االسود وأبا مرثد وكانوا كلهم فرسانا، وقال هلم

حىت تأتوا روضة خاخ، فإن فيها ظعينة معها كتاب من حاطب إىل املشركني، فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن مل 
أين الكتاب ؟ فحلفت باهللا ما معها : ، فقالوا هلاتدفعه إليكم فاضربوا عنقها، فخرجوا حىت أدركوها يف ذلك املكان

كتاب، ففتشوا متاعها فلم جيدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع، فقال علي واهللا ما كذبنا وال كذبنا، وسل سيفه، 
أخرجي الكتاب وإال واهللا الجزرتك والضربن عنقك، فلما رأت اجلد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته يف : وقال

ا سبيلها ورجعوا بالكتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعرها، فخلو
يارسول اهللا واهللا : فما محلك على ما صنعت ؟ فقال: نعم، قال: هل تعرف الكتاب ؟ قال: إىل حاطب فأتاه، فقال له

هم، ولكن مل يكن أحد من املهاجرين إال ما كفرت منذ أسلمت وال غششتك منذ نصحتك وال أحببتهم منذ فارقت
وله مبكة من مينع عشريته، وكنت غريبا فيهم وكان أهلى بني ظهرانيهم، فخشيت على أهلى فأردت أن أختذ عندهم 
يدا، وقد علمت أن اهللا ينزل هبم بأسه وكتايب ال يغىن عنهم شيئا، فصدقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعذره، 

  يا أيها الذين آمنوا -ة فنزلت هذه السور

دعين يارسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق، فقال : فقام عمر بن اخلطاب فقال -ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
اعملوا ما شئتم فقد : وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال هلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .غفرت لكم
د بن احلسن بن حممد، أخربنا حممد بن يعقوب، أخربنا الربيع، أخربنا الشافعي، أخربنا سفيان بن أخربنا أبو بكر أمح

: عيينة، عن عمرو بن دينار، عن احلسن بن حممد، أخربنا حممد بن يعقوب بن علي بن عبيداهللا بن أيب رافع، قال
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن : ملقداد قالبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري وا: مسعت عليا يقول

  لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب،: فيها ظعينة معها كتاب، فقلنا هلا
من حاطب ابن أىب بلتعة إىل ناس من : فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا فيه

ال تعجل على، إين : ما هذا يا حاطب ؟ فقال: ليه وسلم فقالاملشركني ممن مبكة، خيرب بعض أمر النيب صلى اهللا ع
كنت امرأ ملصقا يف قريش ومل أكن من نفسها، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا قراباهتم، ومل 

بعد  يكن يل مبكة قرابة، فأحببت إذ فاتين ذلك أن أختذ عندهم يدا، واهللا ما فعلته شاكا يف ديين وال رضا بالكفر



دعين يارسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق : إنه قد صدق، فقال عمر: االسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 -اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونزلت : إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال: فقال

رواه البخاري عن محيد، ورواه مسلم  -اء تلقون إليهم باملودة يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولي
  .عن أىب بكر بن أىب شيبة ومجاعة، كلهم عن سفيان

لقد كان لكم يف : يقول اهللا تعاىل للمؤمنني) قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه: (قوله عز وجل* 
 معاداة ذوي قراباهتم من املشركني، فلما نزلت هذه اآلية عادى إبراهيم ومن معه من االنبياء واالولياء اقتداء هبم يف

املؤمنني أقرباءهم املشركني يف اهللا وأظهروا هلم العداوة والرباءة، وعلم اهللا تعاىل شدة وجد املؤمنني بذلك، فأنزل اهللا 
  مث فعل ذلك بأن -عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة  -

نهم وصاروا هلم أولياء وإخوانا، وخالطوهم وناكحوهم، وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أسلم كثري م
  .حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب، فالن هلم أبو سفيان وبلغه ذلك، الفحل ال يقرع أنفه

و يعلى، أخربنا أخربنا أبو صاحل منصور بن عبد الوهاب البزار، أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى، أخربنا أب
: إبراهيم بن احلجاج، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه قال

  قدمت قتيلة بنت
عبد العزى على ابنتها أمساء بنت أيب بكر هبوايا وضباب ومسن وأقط، فلم تقبل هداياها ومل تدخلها منزهلا، فسألت 

  .اآلية -ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين : يب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقالهلا عائشة الن
  .فأدخلتها منزهلا وقبلت منها هداياها

  .رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف صحيحه، عن أىب العباس السيارى، عن عبد اهللا الغزال، عن أيب سفيان، عن ابن املبارك
  .اآلية) الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن يا أيها: (قوله تعاىل* 

إن مشركي مكة صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية على أن من أتاه من أهل مكة : قال ابن عباس
ت سبيعة بنت احلرث رده إليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو هلم، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه، فجاء

يا حممد : االسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية، فأقبل زوجها وكان كافرا، فقال
رد علي امرأيت، فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب مل جتف بعد، فأنزل اهللا تعاىل هذه 

  .اآلية
د الفارسي، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن الفضل، أخربنا أمحد ابن حممد بن احلسن احلافظ، أخربنا احلسن بن حمم

قال حممد ابن إسحاق، حدثين : أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا حسن بن الربيع بن اخلشاب، أخربنا ابن إدريس قال
د صاحب الوليد بن عبد امللك يسأله عن دخلت على عروة بن الزبري وهو يكتب كتابا إىل ابن هن: الزهري قال

  وكتب: قال -يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  -قوله 

إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحل قريشا يوم احلديبية على أن يرد عليهم من جاء بغري إذن وليه، فلما 
ىل املشركني إذا هن امتحن، فعرفوا أهنن إهنا جئن رغبة يف االسالم برد هاجرن النساء أىب اهللا تعاىل أن يرددهن إ

وذلك حكم اهللا : أصدقائهن إليهم إذا احتبسن عنهم إذا هم ردوا على املسلمني أصدقة من حبسوا من نسائهم، قال
  حيكم

  .بينكم، فأمسك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء ورد الرجال



  .اآلية) الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم يا أيها: (قوله تعاىل* 
نزلت يف ناس من فقراء املسلمني كانوا خيربون اليهود بأخبار املسلمني وتواصلوا هبم فيصيبون بذلك من مثارهم، 

  .فنهاهم اهللا تبارك وتعاىل عن ذلك
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الصف 

أخربنا حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر، ) ت وما يف االرض وهو العزيز احلكيمسبح هللا ما يف السموا: (قوله تعاىل
أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا حممد بن : أخربنا حممد ابن عبد اهللا بن زكريا، أن حممد بن عبد الرمحن الدغوىل قال

قعدنا نفر من : م قالكثري الصنعاىن عن االوزاعي، عن حيىي بن أىب كثري، عن أىب سلمة، عن عبد اهللا بن سال
سبح هللا  -لو نعلم أي أحب إىل اهللا تبارك وتعاىل عملناه، فأنزل اهللا تعاىل : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقلنا

إىل  -إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا  -إىل قوله  -ما يف السموات وما يف االرض وهو العزيز احلكيم 
  .ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمآخر السورة، فقرأها علين

لو نعلم أحب : كان املسلمون يقولون: قال املفسرون) يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون: (قوله تعاىل* 
إن اهللا حيب الذين  -االعمال إىل اهللا تعاىل لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فدهلم اهللا على أحب االعمال إليه فقال 

  .اآلية -سبيله صفا  يقاتلون يف
  .-مل تقولون ما ال تفعلون  -فابتلوا يوما بذلك فولوا مدبرين، فأنزل اهللا تعاىل 

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة اجلمعة 
أخربنا االستاذ أبو طاهر الزيادي، أخربنا أبو احلسن علي بن ) وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها: (قوله عز وجل
  نا حممد بن مسلم بن واره، أخربنا احلسن بن عطية، أخربنا إسرائيل، عن حصنيإبراهيم، أخرب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم : ابن عبد الرمحن، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبد الرمحن قال
وإذا  - تبارك وتعاىل اجلمعة إذ أقبلت عري قد قدمت، فخرجوا إليها حىت مل يبق معه إال إثنا عشر رجال، فأنزل اهللا

رواه البخاري عن حفص بن عمر، عن خالد بن عبد اهللا، عن  -رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما 
  .حصني

أخربنا حممد بن إبراهيم املزكى، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حيىي الطلحى، أخربنا جعفر بن أمحد بن عمران الشامي، 
د بن عبد اهللا بن يونس أخربنا عنتر بن القاسم، أخربنا حصني، عن سامل بن أىب اجلعد، عن أخربنا عبد اهللا بن أمح
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلمعة، فمرت عري حتمل الطعام فخرج الناس إال : جابر بن عبد اهللا قال

  .اثىن عشر رجال، فنزلت آية اجلمعة
رير، ورواه البخاري يف كتاب اجلمعة عن معاوية بن عمرو عن زائدة رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن ج

أصاب أهل املدينة أصحاب الضرار جوع وغالء سعر فقدم دحية بن خليفة : كالمها عن حصني قال املفسرون
الكليب يف جتارة من الشام وضرب هلا طبل يؤذن الناس بقدومه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة، 

فخرج إليه الناس فلم يبق يف املسجد إال اثنا عشر رجال منهم أبو بكر وعمر، فنزلت هذه اآلية، فقال النيب صلى 
  .والذي نفس حممد بيده لو تتابعتم حىت مل يبق أحد منكم لسال بكم الوادي نارا: اهللا عليه وسلم

أخربنا حممد ابن عبد اهللا بن حممد : ان قال أخربنا عبد الرمحن بن عبد) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة املنافقني 
احلافظ، أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد بن أمحد اجملبوى، أخربنا سعيد ابن مسعود، أخربنا عبيد اهللا بن موسى، 



أخربنا إسرائيل، عن السدى، عن أىب سعيد االزدي، عن زيد بن أرقم قال غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ناس منوكان معنا 

االعراب وكنا نبدر املاء، وكان االعراب يسبقونا، فيسبق االعرايب أصحابه فيمال احلوض وجيعل النطع عليه حىت 
جيئ أصحابه، فأتى رجل من االنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأىب أن يدعه االعرايب، فأخذ خشبة فضرب هبا 

رأس املنافقني، فأخربه وكان من أصحابه، فغضب عبد اهللا رأس االنصاري فشجه، فأتى االنصاري عبد اهللا بن أىب 
إذا رجعتم : ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا من حوله، يعين االعراب، مث قال الصحابه: بن أىب مث قال

 فسمعت عبد اهللا، فأخربت رسول اهللا: إىل املدينة فليخرج االعز منها االذل، قال زيد ابن أرقم وأنا ردف عمى
ما أردت أن مقتك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم، فانطلق وكذبين، فجاء إيل عمي فقال

وكذبك املسلمون، فوقع علي من الغم ما مل يقع على أحد قط، فبينا أنا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ 
هبا الدنيا، فلما أصبحنا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه  أتاىن فعرك أذىن وضحك يف وجهى، فما كان يسرين أن يل

هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول  -حىت بلغ  -قالوا نشهد إنك لرسول اهللا  -وسلم سورة املنافقني 
  .ليخرجن االعز منها االذل -حىت بلغ  -اهللا حىت ينفضوا 

اهللا عليه وسلم بىن املصطلق، فنزل على ماء من مياههم غزا رسول اهللا صلى : قال أهل التفسري وأصحاب السري
يقال له املريسيع، فوردت واردة الناس ومع عمر بن اخلطاب أجري من بىن غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود 
فرسه، فازدحم جهجاه وسنان اجلهىن حليف بين العوف من اخلزرج على املاء، فاقتتال، فصرخ اجلهىن يا معشر 

  االنصار،

ال واهللا : مالك ويلك، قال: صرخ الغفاري يا معشر املهاجرين، فلما أن جاء عبد اهللا بن أىب قال ابنه وراءك، قالو
ال تدخلها أبدا إال بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولتعلم اليوم من االعز من االذل، فشكا عبد اهللا إىل 

ارحتل عنه حىت يدخل، : إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما صنع ابنه، فأرسل
  أما إذ جاء

يا أبا حباب إنه قد نزلت فيك آى : أمر النيب عليه الصالة والسالم فنعم، فدخل، فلما نزلت هذه وبان كذبه قيل له
قيل هلم تعالوا وإذا  -شداد فاذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر لك، فلوى رأسه، فذلك قوله 

  .اآلية -يستغفر لكم رسول اهللا لووا رؤسهم 
) يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة التغابن 

  .اآلية
هب فتدع أهلك ننشدك اهللا أن تذ: كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا: قال ابن عباس

  .وعشريتك وتصري إىل املدينة بال أهل وال مال، فمنهم من يرق هلم ويقيم وال يهاجر، فأنزل اهللا هذه اآلية
أخربنا أمحد بن عبد اهللا الشيباين، أخربنا أبو الفضل أمحد بن إمساعيل بن حيىي ابن حازم، أخربنا عمر بن حممد بن 

كان : نا أشعث بن عبد اهللا أخربنا شعبه عن إمساعيل بن أىب خالد قالحيىي، أخربنا حممد بن عمر املقدمى، أخرب
قال  -إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم  -الرجل يسلم فيلومه أهله وبنوه، فنزلت هذه اآلية 

وا أن وهؤالء الذين منعهم أهلهم عن اهلجرة ملا هاجروا ورأوا الناس قد فقهوا يف الدين مه: عكرمة عن ابن عباس
  .وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم -يعاقبوا أهليهم الذين منعوهم، فأنزل اهللا تعاىل 



  .اآلية) يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الطالق 
وسلم حفصة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وقيل له راجعها طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى قتادة عن أنس قال

  .فإهنا صوامة قوامة، وهي من إحدى أزواجك ونسائك يف اجلنة
نزلت يف عبد اهللا بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضا، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : وقال السدى

إذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن جيامعها، فإهنا العدة الىت أمر يراجعها وميسكها حىت تطهر مث حتيض حيضة أخرى، ف
  .اهللا هبا

أخربنا منصور بن عبد الوهاب بن أمحد الشالنجى، أخربنا أبو عمر حممد بن أمحد احلريى، أخربنا حممد بن دجيونة، 
وهي حائض تطليقة أخربنا عبد العزيز بن حيىي، أخربنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته 

واحدة، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يراجعها، مث ميسكها حىت تطهر وحتيض عنده حيضة أخرى، مث 
ميهلها حىت تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فيطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها، فتلك العدة الىت أمر اهللا 

  .تعاىل أن تطلق هلا النساء
  .ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا: (اىلقوله تع* 

نزلت اآلية يف عوف بن مالك االشجعي، وذلك أن املشركني أسروا ابنا له، فأتى ) ويرزقه من حيث ال حيتسب
إن العدو أسر ابين وجزعت االم فما تأمرين ؟ فقال النيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشكا إليه الفاقة، وقال

ال حول وال قوة إال باهللا، فعاد إىل بيته : اتق اهللا واصرب، وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول: صلى اهللا عليه وسلم
أسباب  - ١٩(إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرىن وإياك أن نستكثر من قول ال حول وال قوة : وقال المرأته

  )النزول

دو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء هبا إىل أبيه وهي أربعة نعم ما أمرنا به، فجعال يقوالن، فغفل الع: إال باهللا، فقالت
  .آالف شاة، فنزلت هذه اآلية

أخربنا أبو القاسم احلسن بن حممد بن احلسني : أخربنا عبد العزيز بن عبد ان، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم قال
 بن آدم أخربنا إسرائيل، أخربنا عمار السكوين، أخربنا عبيد بن كثري العامري، أخربنا عباد بن يعقوب، أخربنا حيىي

  بن معاوية عن سامل
ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال  -نزلت هذه اآلية : ابن أيب اجلعد، عن جابر بن عبد اهللا قال

يف رجل من أشجع كان فقريا خفيف ذات اليد كثري العيال، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله  -حيتسب 
ما أعطاين شيئا، : ما أعطاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: اتق اهللا واصرب، فرجع إىل أصحابه فقالوا: فقال
اتق اهللا واصرب، فلم يلبث إال يسريا حىت جاء ابن له بغنم وكان العدو أصابوه، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .إياكها: اهللا صلى اهللا عليه وسلموسلم فسأله عنها وأخربه خربها، فقال رسول 
  .اآلية -واملطلقات يتربصن بأنفسهن  -ملا نزلت : قال مقاتل) والالئى يئسن من احمليض من نسائكم: (قوله تعاىل* 

يارسول اهللا فما عدة اليت ال حتيض، وعدة الىت مل حتض، وعدة احلبلى ؟ : قال خالد بن النعمان بن قيس االنصاري
  . هذه اآليةفأنزل اهللا تعاىل

أخربنا أبو االزهر، : أخربنا أبو إسحاق املقرئ، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن محدون، أخربنا مكى ابن عبدان قال
ملا نزلت عدة النساء يف سورة البقرة يف : أخربنا أسباط بن حممد عن مطرف، عن أىب عثمان عمرو بن سامل قال

يارسول اهللا إن نساء من أهل املدينة يقلن قد بقى من النساء من مل : عباملطلقة واملتوىف عنها زوجها قال أيب بن ك



إىل  -والالئى يئسن  -الصغار والكبار وذوات احلمل، فنزلت هذه اآلية : وما هو ؟ قال: يذكر فيها شئ، قال
  .آخرها

  .اآلية)  لكيا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة التحرمي 
أخربنا حممد بن منصور الطوسى، أخربنا علي بن عمر بن مهدي أخربنا احلسني بن إمساعيل العاملي، أخربنا عبد اهللا 

  حدثىن إسحاق: بن شبيب قال
حدثىن أبو النضر موىل عمر بن عبيداهللا، عن علي بن عباس، عن ابن عباس، : ابن حممد، أخربنا عبد اهللا بن عمر قال

مل : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأم ولده مارية يف بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت: العن عمر ق
تدخلها بيىت، ما صنعت يب هذا من بني نسائك إال من هواين عليك، فقال هلا، ال تذكري هذا لعائشة، هي علي 

ال تذكريه الحد، : يقرهبا وقال هلا وكيف حترم عليك وهي جاريتك، فحلف هلا ال: حرام إن قربتها، قالت حفصة
مل حترم ما  -فذكرته لعائشة، فأىب أن يدخل على نسائه شهرا واعتزهلن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 

  .اآلية -أحل اهللا لك 
الفريايب، أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الواعظ، أخربنا بشر بن أمحد بن بشر، أخربنا جعفر بن احلسن 

كان رسول اهللا : أخربنا منجاب بن احلرث، أخربنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
صلى اهللا عليه وآله حيب احللواء والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فدخل على حفصة بنت 

يل أهدت هلا امرأة من قومها عكة : لك، فقيلعمر واحتبس عندها أكثر مما كان حيتبس، فعرفت فسألت عن ذ
إنه سيدنو : أما واهللا لنحتال له، فقلت لسودة بنت زمعة: عسل، فسقت منه النيب صلى اهللا عليه وسلم شربة، قلت

: يا رسول اهللا أكلت مغافري، فإنه سيقول لك سقتين حفصة شربة عسل، فقويل: منك إذا دخل عليك فقويل له
فواهللا ما هو إال أن قام على : وسأقول ذلك، وقويل أنت يا صفية ذلك، قالت تقول سودةجرست حنله العرفط، 

  الباب فكدت أن أبادئه مبا أمرتىن به، فلما دنا منها

سقتين حفصة : فما هذه الريح اليت أجد منك، قال: يا رسول اهللا أكلت مغافري ؟ قال ال، قالت: قالت له سودة
فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، فلما دار إىل صفية قالت له مثل : عرفط قالتجرست حنلة ال: شربة عسل، قالت

  يا رسول اهللا: ذلك، فلما دار إىل حفصة قالت
اسكيت رواه البخاري عن : سبحان اهللا لقد حرمناه، قالت هلا: ال حاجة يل فيه، تقول سودة: أسقيك منه ؟ قال

  .لي بن مسهرفرقد، ورواه مسلم عن سويد بن سعيد، كالمها عن ع
أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب حامد، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا احلسن بن حممد ابن مصعب، أخربنا حيىي بن 
حكيم، أخربنا أبو داود، أخربنا عامر اجلزاز، عن ابن أىب مليكة، أن سودة بنت زمعة كانت هلا خؤولة باليمن، 

اهللا عليه وسلم يأتيها يف غري يومها يصيب من ذلك العسل،  وكان يهدى إليها العسل، وكان رسول اهللا صلى
ماترين إىل : وكانت حفصة وعائشة متواخيتني على سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت إحدامها لالخرى

: هذا ؟ قد اعتاد هذه يأتيها يف غري يومها يصيب من ذلك العسل، فإذا دخل فخذي بأنفك، فإذا قال مالك ؟ قوىل
أجد منك رحيا الأدرى ماهى، فإنه إذا دخل علي قلت مثل ذلك، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذت 

رحيا أجد منك وما أراه إال مغافري، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبه أن : مالك ؟ قالت: بأنفها فقال
لقد قالت يل هذا فالنة، وما : الت له مثل ذلك، فقاليأخذ من الريح الطيبة إذ وجدها، مث إذ دخل على االخرى فق



  .هذا إال من شئ أصبته يف بيت سودة، وواهللا ال أذوقه أبدا
يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغى مرضاة  -نزلت هذه اآلية يف هذا : قال ابن عباس: قال ابن أيب مليكة

  .-أزواجك 
  .يةاآل) إن تتوبا إىل اهللا: (قوله تعاىل* 

أخربنا أبو منصور املنصوري، أخربنا أبو احلسن الدارقطين، أخربنا احلسن بن إمساعيل، أخربنا عبد اهللا بن شبيب 
وجدت يف كتاب أىب، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن : حدثىن أمحد بن حممد بن عبد العزيز قال: قال

الخربهنا، فقال : ه وسلم مع أم إبراهيم يف يوم عائشة فقالتوجدت حفصة رسول اهللا صلى اهللا علي: ابن عباس قال
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  هي علي حرام إن قربتها فأخربت عائشة بذلك، فأعلم اهللا رسوله ذلك، فعرف حفصة
ائه شهرا، نبأىن العليم اخلبري، فآىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نس: من أخربك قال: بعض ما قالت، فقالت له

  .اآلية -إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما  -فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
  .اآلية) وأسروا قولكم أو اجهروا به: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة امللك 
السالم مبا نزلت يف املشركني كانوا ينالون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخربه جربيل عليه : قال ابن عباس

  .قالوا فيه ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض، أسروا قولكم لئال يسمع إال حممد
أخربنا أبو بكر احلارثى، أخربنا عبد ) وإنك لعلى خلق عظيم: (قوله عز وجل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة القلم 

ر بن حيىي، أخربنا حسني بن علوان اهللا بن حممد بن حيان، أخربنا أمحد بن جعفر ابن نصر احلمال، أخربنا جري
ما كان أحد أحسن خلقا من رسول اهللا صلى اهللا عليه : الكوىف، أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

وإنك لعلى خلق  -وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه وال من أهل بيته إال قال لبيك، ولذلك أنزل اهللا عز وجل 
  .-عظيم 

نزلت حني أراد الكفار أن يعينوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اآلية) ن يكاد الذين كفرواوإ: (قوله عز وجل* 
ما رأينا مثله وال مثل حججه، وكانت العني يف بىن أسد حىت أن : فيصبوه بالعني، فنظر إليه قوم من قريش، فقالوا

ا جارية خذي املكتل والدرهم فأتينا بلحم من ي: كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة متر بأحدهم فيعينها مث يقول
  .حلم هذه، فما تربح حىت تقع باملوت فتنحر

  كان رجل ميكث ال يأكل يومني أو ثالثة، مث يرفع جانب خبائه: وقال الكليب
ما رعى اليوم إبل وال غنم أحسن من هذه فما تذهب إال قريبا حىت يسقط منها طائفة وعدة، : فتمر به النعم فيقول

أل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعني ويفعل به مثل ذلك، فعصم اهللا تعاىل نبيه فس
  .وأنزل هذه اآلية

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة احلاقة 
ليد بن حدثنا أبو بكر التميمي، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، أخربنا الو) وتعيها أذن واعية: (قوله عز وجل

: مسعت صاحل بن هشيم يقول: أبان، أخربنا العباس الدوري، أخربنا بشر بن آدم، أخربنا عبد اهللا بن الزبري قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي إن اهللا أمرين أن أدنيك وال أقصيك، وأن أعلمك : مسعت بريدة يقول

  .يةوتعيها أذن واع -وتعى وحق على اهللا أن تعي، فنزلت 



  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة املعارج 
اللهم إن كان هذا احلق من  -اآليات نزلت يف النضر بن احلرث حني قال ) سأل سائل بعذاب واقع: (قوله تعاىل

سأل سائل  -اآلية، فدعا على نفسه وسأل العذاب، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صربا، ونزل فيه  -عندك 
  .اآلية -بعذاب واقع 

كان املشركون جيتمعون حول النيب : قال املفسرون) أيطمع كل امرء منهم أن يدخل جنة نعيم كال: (قوله تعاىل* 
لئن دخل هؤالء اجلنة : صلى اهللا عليه وسلم يستمعون كالمه وال ينتفعون به، بل يكذبون به ويستهزءون ويقولون

  .اهللا تعاىل هذه اآلية لندخلنها قبلهم، وليكوننن لنا فيها أكثر مما هلم، فأنزل

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة املدثر 
  .أخربنا أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم املقرئ

  أخربين أىب، أخربنا االوزاعي، أخربنا حيىي بن أىب كثري: أخربنا عبد امللك بن الوليد قال
جاورت حبراء شهرا فلما قضيت : الحدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق: مسعت أبا سلمة عن جابر قال: قال

جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامى وخلفي وعن مييىن وعن مشاىل فلم أر أحدا، مث 
دثروين دثروين، فصبوا علي : نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش يف اهلواء، يعىن جربيل عليه السالم، فقلت

رواه زهري ابن حرب، عن الوليد بن  -ا املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر يا أيه -ماء، فأنزل اهللا عز وجل 
أخربنا أبو القاسم احلذامى، أخربنا حممد بن عبد اهللا ) ذرىن ومن خلقت وحيدا: (قوله تعاىل* مسلم، عن االوزاعي، 

عبد الرزاق، عن معمر، عن  بن نعيم، أخربنا حممد بن علي الصغاىن، أخربنا إسحاق بن إبراهيم اللزبرى، أخربنا
أيوب السختياىن، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرأ عليه 

القرآن وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال ليعطوكه، فإنك أتيت حممدا 
فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، : مت قريش أىن من أكثرها ماال، قالقد عل: تتعرض ملا قبله، فقال

وماذا أقول ؟ فواهللا ما فيكم رجل أعلم باالشعار مىن، وال أعلم برجزها وبقصيدها مىن، واهللا ما يشبه الذى : قال
ر أعاله معذق أسفله وإنه ليعلو يقول شيئا من هذا، واهللا إن لقوله الذى يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثم

هذا سحر يؤثر يأثره عن : فدعين حىت أفكر فيه، فقال: ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه، قال: وما يعلى، قال
  .اآليات كلها -فذرين ومن خلقت وحيدا  -غريه، فنزلت 
  إن الوليد بن املغرية كان يغشى النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر: قال جماهد

إن قريشا تزعم أنك إمنا تأتى حممدا وابن أىب قحافة : ى اهللا عنه حىت حسبت قريش أنه يسلم، فقال له أبو جهلرض
  إنكم: تصيب من طعامهما، فقال الوليد لقريش

: اللهم ال، قال: ذوو أحساب وذوو أحالم، وأنكم تزعمون أن حممدا جمنون، وهل رأيتموه يتكهن قط ؟ قالوا
فتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من : ال قال: رأيتموه ينطق بشعر قط، قالوا تزعمون أنه شاعر هل

إنه فكر  -فما هو إال ساحر، وما بقوله سحر، فذلك قوله : فما هو ؟ قال: ال، قالت قريش للوليد: الكذب ؟ قالوا
  .-إن هذا إال سحر يؤثر  -إىل قوله تعاىل  -وقدر 

نزلت يف عمر بن ) أحيسب االنسان أن لن جنمع عظامه: (قوله عز وجل) ن الرحيمبسم اهللا الرمح(سورة القيامة 
حدثىن عن يوم القيامة مىت يكون وكيف أمرها وحاهلا، : ربيعة، وذلك أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال



أو من به، أو جيمع اهللا لو عاينت ذلك اليوم مل أصدقك يا حممد ومل : فأخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال
  .هذه العظام، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

: قال عطاء عن ابن عباس) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االنسان 
بض الشعري وذلك أن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه نوبة أجر نفسه يسقى خنال بشئ من شعري ليلة حىت أصبح وق

وطحن ثلثه، فجعلوا منه شيئا ليأكلوا يقال له اخلزيرة، فلما مت إنضاجه، أتى مسكني فأخرجوا إليه الطعام، مث عمل 
الثلث الثاين، فلما مت إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه مث عمل الثلث الباقي، فلما مت إنضاجه أتى أسري من املشركني 

  .فيه هذه اآليةفأطعموه وطووا يومهم ذلك، فأنزلت 

وهو ابن أم مكتوم، وذلك أنه أتى ) عبس وتوىل أن جاءه االعمى: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة عبس 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يناجى عتبة بن ربيعة

إسالمهم، فقام وأبا جهل بن هشام وعباس بن عبد املطلب وأبيا وأمية ابين خلف، ويدعوهم إىل اهللا تعاىل ويرجو 
يا رسول اهللا، علمين مما علمك اهللا، وجعل يناديه ويكرر النداء وال يدرى أنه مشتغل مقبل : ابن أم مكتوم وقال

يقول : على غريه، حىت ظهرت الكراهية يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقطعه كالمه، وقال يف نفسه
والعبيد، فعبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعرض عنه وأقبل على هؤالء الصناديد إمنا أتباعه العميان والسفلة 

القوم الذين يكلمهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليات، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه 
  .مرحبا مبن عاتبين فيه رىب: يقول

مد بن أمحد بن محدان أخربنا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن أخربنا حممد بن عبد الرمحن املصاحفى، أخربنا أبو جنم وحم
أنزلت عبس وتوىل يف ابن أم : هذا ما قرأنا على هشام بن عروة، عن عائشة قالت: حيىي بن سعيد، حدثنا أىب قال

يا رسول اهللا أرشدين، وعند رسول اهللا رجال من : مكتوم االعمى، أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل يقول
ماء املشركني، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على اآلخرين، ففى هذا أنزلت عبس وتوىل، عظ

  .رواه احلاكم يف صحيحه عن علي بن عيسى احلريى، عن العتاىب، عن سعد بن حيىي
ن بن أمحد الشيباين، أخربنا أبو سعيد ابن أيب عمرو، أخربنا احلس) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه: (قوله تعاىل* 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم، حدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن سنان، حدثنا إبراهيم بن هراسة، حدثنا عائذ 
: أحنشر عراة ؟ قال: قالت عائشة للنيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنس بن مالك قال: بن شريح الكندي قال

  .-لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه  -ىل واسوأتاه، فأنزل اهللا تعا: نعم، قالت

  سورة التكوير
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(

  ).وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني: (قوله تعاىل
أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أخربنا أبو بكر بن عبدوس، أخربنا أبو حامد بن بالل، حدثنا أمحد بن 

ملا أنزل اهللا عز : حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سلمان بن موسى قال: بو مسهر قاليوسف السلمي، حدثنا أ
وما  -ذلك إلينا إن شئنا استقمنا وإن مل نشأ مل نستقم، فأنزل اهللا تعاىل : قال -ملن شاء منكم أن يستقيم  -وجل 

  .-تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني 
أخربنا إمساعيل ابن احلسن بن حممد بن احلسني ) ويل للمطففني: (قوله تعاىل) رحيمبسم اهللا الرمحن ال(سورة املطففني 



أخربنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ، حدثنا عبد الرمحن بن بشر : أخربنا جدى حممد بن احلسني قال: النقيب قال
عكرمة حدثه عن ابن عباس حدثين يزيد النحوي، أن : حدثين أىب قال: حدثنا علي بن احلسني ابن واقد قال: قال
 -ويل للمطففني  -ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كانوا من أخبث الناس كيال، فأنزل اهللا تعاىل : قال

  .فأحسنوا الكيل بعد ذلك
 تعاىل قال القرطيب كان باملدينة جتار يطففون، وكانت بياعاهتم كشبه القمار املنابذة واملالمسة واملخاطرة، فأنزل اهللا

  .هذه اآلية، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السوق وقرأها
قدم رسول اهللا املدينة وهبا رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدمها ويكتال باآلخر، فأنزل : وقال السدى

  .اهللا تعاىل هذه اآلية

نزلت ) والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء: (قوله تعاىل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الطارق 
  يف أيب طالب، وذلك أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم خببز

هذا جنم رمى به : أي شئ هذا ؟ فقال: ولنب، فبينما هو جالس إذ احنط جنم فامتال ما مث نارا، ففزع أبو طالب وقال
  .تعاىل هذه اآليةوهو آية من آيات اهللا، فعجب أبو طالب فأنزل اهللا 

حدثنا أبو معمر بن إمساعيل االمساعيلي إمالء جبرجان سنة إحدى وثالثني ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الليل 
وأربعمائة، أخربنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ، أخربنا علي ابن احلسن بن هارون، أخربنا العباس بن عبد اهللا 

نا احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجال كانت له خنلة فرعها الترقفى، أخربنا حفص بن عمر، أخرب
يف دار رجل فقري ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء ودخل الدار فصعد النخلة ليأخذ منها التمر فرمبا سقطت التمرة 

دهم أدخل أصبعه فيأخذها صبيان الفقري، فينزل الرجل من خنلته حىت يأخذ التمرة من فمهم، فإن وجدها يف فم أح
حىت خيرج التمرة من فيه، فشكا الرجل ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه مبا يلقى من صاحب النخلة، 

تعطيين خنلتك املائلة اليت فرعها يف دار فالن : اذهب، ولقى صاحب النخلة وقال: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن يل خنال كثريا وما فيها خنلة أعجب إىل مثرة منها، مث ذهب الرجل فلقى : رجلولك هبا خنلة يف اجلنة ؟ فقال له ال

يا رسول اهللا أتعطيين ما : رجال هو ابن الذحداح كان يسمع الكالم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
: ها منه فقال لهنعم، فذهب الرجل فلقى صاحب النخلة فساوم: أعطيت الرجل خنلة يف اجلنة إن أنا أخذهتا، قال

  يعجبين مثرها، فقال له: أشعرت أن حممدا أعطاين هبا خنلة يف اجلنة ؟ فقلت

لقد : أربعون خنلة قال له الرجل: فما مناك قال: ال إال أن أعطى هبا ما ال أظنه أعطى قال: أتريد بيعها ؟ قال: اآلخر
أشهد يل إن : أنا أعطيك أربعني خنلة، فقال له: هجئت بعظيم تطلب بنخلتك املائلة أربعني خنلة مث سكت عنه، فقال ل

  كنت
يا رسول اهللا إن : صادقا، فمر ناس فدعاهم فأشهد له بأربعني خنلة، مث ذهب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

إن النخلة : النخلة قد صارت يف ملكي فهي لك، فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل صاحب الدار فقال
والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى وما خلق الذكر واالنثى إن سعيكم لشىت  -الك، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل لك ولعي

-.  
أخربنا أبو بكر بن احلرث، أخربنا أبو الشيخ احلافظ، أخربنا الوليد بن أبان أخربنا حممد بن إدريس، أخربنا منصور 

بن إسحاق، عن عبد اهللا، أن أبا بكر اشترى بالال من أمية بن بن مزاحم، أخربنا ابن أيب الوضاح، عن يونس، عن ا



 -إن سعيكم لشىت  -إىل قوله  -والليل إذا يغشى  -خلف بربدة وعشر أواق، فأعتقه، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
  .اآليات) فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن: (قوله تعاىل* سعى أيب بكر وأمية وأىب بن خلف 

د اهللا حممد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن جعفر بن اهليثم االنباري، أخربنا جعفر ابن حممد بن شاكر، أخربنا أبو عب
أخربنا قبيصة، أخربنا سفيان الثوري، عن منصور واالعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن 

: ب مقعده من اجلنة ومقعده من النار، قالواقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما منكم من أحد إال كت: علي قال
فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره  -اعملوا فكل ميسر مث قرأ : يا رسول اهللا أفال نتكل ؟ قال

رواه البخاري عن أيب نعيم عن االعمش، ورواه مسلم عن أيب زهري بن حرب عن جرير عن منصور  -لليسرى 
حدثين عبد اهللا ابن أمحد بن حنبل، أخربنا أمحد : أخربنا أمحد بن جعفر بن مالك قالأخربنا عبد الرمحن بن محدان، 

بن أيوب، أخربنا إبراهيم بن سعد، عن حممد ابن إسحاق، عن حممد بن عبد اهللا، عن ابن أىب عتيق، عن عامر بن 
  عبد اهللا، عن

  فا، فلو أنك إذايا بين أراك تعتق رقابا ضعا: بعض أهله، قال أبو قحافة البنه أىب بكر
: يا أبت إىن إمنا أريد ما أريد، قال: فعلت ما فعلت أعتقت رجاال جلدة مينعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر

  .إىل آخر السورة -فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن  -فتحدث ما أنزل هؤالء اآليات إال فيه وفيما قاله أبوه 
يا بين : كان أبو بكر يبتاع الضعفة من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه:  يقولوذكر من مسع ابن الزبري وهو على املنرب

 -وسيجنبها االتقى الذي يؤتى ماله يتزكى  -ما منع ظهري أريد، فنزلت فيه : لو كنت تبتاع من مينع ظهرك، قال
  .إىل آخر السورة

ا وكان عبد ا لعبداهللا بن جدعان، وقال عطاء عن ابن عباس، أن بالال ملا أسلم ذهب إىل االصنام فسلح عليه
فشكى إليه املشركون ما فعل، فوهبه هلم ومائة من االبل ينحروهنا آلهلتهم، فأخذوه وجعلوا يعذبونه يف الرمضاء 

ينجيك أحد أحد، مث أخرب رسول اهللا صلى اهللا : أحد أحد، فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وهو يقول
ما فعل أبو : أن بالال يعذب يف اهللا، فحمل أبو بكر رطال من ذهب فابتاعه به، فقال املشركونعليه وسلم أبا بكر 

 -وما الحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه االعلى  -بكر ذلك إال ليد كانت لبالل عنده، فأنزل اهللا تعاىل 
أخربنا أبو احلسن أمحد ابن احلسن السراج،  أخربنا أبو منصور البغدادي،): بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الضحى 

: أخربنا احلسن بن مثىن بن معاذ، أخربنا أبو حذيفة، أخربنا سفيان الثوري، عن االسود بن قيس، عن جندب قال
والضحى والليل إذا سجى  -ما أرى شيطانك إال ودعك، فنزل : قالت امرأة من قريش للنيب صلى اهللا عليه وسلم

رواه البخاري عن أمحد بن يونس، عن زهري، عن االسود، ورواه مسلم عن حممد بن  -لى ما ودعك ربك وما ق
  .رافع، عن حيىي بن آدم، عن زهري

  أخربنا أبو حامد أمحد بن احلسن الكاتب، أخربنا حممد بن أمحد بن شاذان،
أبطأ : بن عروة، عن أبيه قال أخربنا عبد الرمحن بن أىب حامت، أخربنا أبو سعيد االشج، أخربنا أبو معاوية، عن هشام

جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجزع جزعا شديدا، فقالت خدجية، قد قالك ربك ملا يرى 
  .-والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى  -جزعك، فأنزل اهللا تعاىل 

د اهللا بن زكريا أخربنا حممد بن عبد الرمحن أخربنا أبو عبد الرمحن بن أىب حامد، أخربنا أبو بكر حممد بن عب
حدثتين أمي : الدغوىل، أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن يونس، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حفص بن سعيد القرشى قال



عن أمها خولة، وكانت خادمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن جروا دخل البيت، فدخل حتت السرير فمات، 
  .يا خولة ما حدث يف بيىت: صلى اهللا عليه وسلم أياما ال ينزل عليه الوحى، فقال فمكث نىب اهللا

لو هيأت البيت وكنسته فأهويت باملكنسة حتت السرير فإذا شئ ثقيل : جربيل عليه السالم ال يأتيين ؟ فقالت خولة
ى اهللا عليه وسلم ترعد حلياه، فلم أزل حىت أخرجته، فإذا جرو ميت، فأخذته فألقيته خلف اجلدار، فجاء نىب اهللا صل

والضحى والليل إذا سجى ما  -يا خولة دثريين، فأنزل اهللا تعاىل : وكان إذا نزل عليه الوحى استقبلته الرعدة فقال
  .-ودعك ربك وما قلى 

 بن أخربنا أبو بكر بن أىب احلسن املستبيين، أخربنا حممد بن عبد اهللا) ولآلخرة خري لك من االوىل: (قوله تعاىل* 
حدثىن أبو عمرو أمحد بن حممد ابن إسحاق، أخربنا حممد بن احلسن العسقالين، أخربنا عصام بن : حممد الضىب قال

حدثىن علي بن عبد اهللا ابن عباس، عن أبيه : حدثىن أىب، أخربنا االوزاعي، عن إمساعيل بن عبد اهللا قال: داود قال
ولآلخرة  -فتح على أمته من بعده، فسر بذلك، فأنزل اهللا عز وجل رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ي: قال

فأعطاه ألف قصر يف اجلنة من لؤلؤ ترابه مسك يف كل : قال -خري لك من االوىل ولسوف يعطيك ربك فترضى 
  .قصر منها ما ينبغى له

وىف، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا املفضل بن أمحد بن حممد بن إبراهيم الص) أمل جيدك يتيما فآوى: (قوله تعاىل* 
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري، أخربنا حيىي بن حممد بن حيىي، أخربنا عبد اهللا بن عبد اهللا احلجىب، 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا محاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
يا رب إنه قد كانت االنبياء قبلى منهم من سخرت له : وودت أىن مل أكن سألته، قلت وسلم لقد سألت ريب مسألة

أمل : الريح وذكر سليمان بن داود، ومنهم من كان حيىي املوتى وذكر عيسى ابن مرمي، ومنهم ومنهم، قال قال
أمل أجدك عائال : قالقلت بلى يا رب : أمل أجدك ضاال فهديتك ؟ قال: قلت بلى، قال: أجدك يتيما فآويتك ؟ قال

  .قلت بلى يا رب: أمل أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك ؟ قال: قلت بلى يا رب قال: فأغنيتك ؟ قال
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة اقرأ 

  .ذكرنا نزول هذه السورة يف أول هذا الكتاب
  .إىل آخر اآلية) فليدع ناديه سندع الزبانية: (قوله تعاىل

  .نزلت يف أيب جهل
أخربنا أبو منصور البغدادي، أخربنا أبو عبد اهللا بن يزيد اخلوزى، أخربنا إبراهيم ابن حممد بن سفيان، أخربنا أبو 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلى، فجاء : سعيد االشج، أخربنا أبو خالد عبد العزيز بن هند، عن ابن عباس قال
واهللا : رف إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهلأمل أهنك عن هذا التصرف ؟ فانص: أبو جهل فقال

واهللا لو دعا ناديه : قال ابن عباس -فليدع ناديه سندع الزبانية  -إنك لتعلم ما هبا ناد أكثر مين، فأنزل اهللا تعاىل 
  .الخذته زبانية اهللا تبارك وتعاىل

  لتميمي، أخربنا عبد اهللا بن حباب،أخربنا أبو بكر ا) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة القدر 
  أخربنا أبو حيىي الرازي، أخربنا إمساعيل العسكري، أخربنا حيىي بن أىب زائدة، عن

ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من بين إسرائيل لبس السالح يف : مسلم، عن ابن أىب جنيح، عن جماهد قال
إنا أنزلناه يف ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة  -ل اهللا تعاىل سبيل اهللا ألف شهر، فتعجب املسلمون من ذلك، فأنز



  .خري من الىت لبس فيها السالح ذلك الرجل: قال: قال -القدر، ليلة القدر خري من ألف شهر 
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة إذا زلزلت 

بن مطر، أخربنا إبراهيم بن علي أخربنا أبو عمرو : أخربنا أبو منصور البغدادي وحممد بن إبراهيم املزكى قال
الذهلى، أخربنا حيىي بن حيىي، أخربنا عبد اهللا بن وهب، عن حسني بن عبد اهللا، عن أىب عبد الرمحن اجليلى، عن عبد 

وأبو بكر الصديق رضى اهللا عنه قاعد، فبكى أبو بكر، فقال  -إذا زلزلت االرض زلزاهلا  -نزلت : اهللا بن عمر قال
أبكاين هذه السورة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما يبكيك يا أبا بكر ؟ قال: ى اهللا عليه وسلمله رسول اهللا صل

فمن يعمل (قوله تعاىل * لو أنكم ال ختطئون وال تذنبون خللق اهللا أمة من بعدكم خيطئون ويذنبون فيغفر هلم : وسلم
نزلت يف رجلني كان أحدمها يأتيه السائل فيستقل  :قال مقاتل) مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

ما هذا شئ وإمنا نؤجر على ما نعطى وحنن حنبه، وكان اآلخر يتهاون : أن يعطيه التمرة والكسرة واجلوزة، ويقول
 ليس علي من هذا شئ، إمنا أوعد اهللا بالنار على الكبائر، فأنزل اهللا: بالذنب اليسري الكذبة والغيبة والنظرة ويقول

فمن  -عز وجل يرغبهم يف القليل من اخلري فإنه يوشك أن يكثر، وحيذرهم اليسري من الذنب فإنه يوشك أن يكثر 
  .إىل آخره -يعمل مثقال ذرة خريا يره 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل حي من كنانة : قال مقاتل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة العاديات 
قتلوا مجيعا، فأخرب اهللا تعاىل عنها، فأنزل : ملنذر بن عمرو االنصاري، فتأخر خربهم، فقال املنافقونواستعمل عليهم ا

  .يعىن تلك اخليل -والعاديات ضبحا  -
أخربنا عبد الغافر بن حممد الفارسى، أخربنا أمحد بن حممد البىت، أخربنا حممد ابن مكى، أخربنا إسحاق بن إبراهيم، 

ة، أخربنا حفص بن مجيع، أخربنا مساك عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربنا أمحد بن عبد
ضبحت مبناخرها إىل آخر السورة،  -والعاديات ضبحا  -وسلم بعث خيال فأسهبت شهرا مل يأته منها خرب، فنزلت 

  .وهي االرض الواسعة مجع سهب: أمعنت يف السهوب: ومعىن أسهبت
نزلت يف : قال مقاتل والكليب) أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر: (قوله تعاىل) م اهللا الرمحن الرحيمبس(سورة التكاثر 
بين عبد مناف وبين سهم كان بينهما حلا فتعاند السادة واالشراف أيهم أكثر، فقال بنو عبد : حيني من قريش

نعد : ك، فكثرهم بنو عبد مناف، مث قالواحنن أكثر سيدا وعزا وعزيزا وأعظم نفرا، وقال بنو سهم مثل ذل: مناف
موتانا حىت زاروا القبور، فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم، الهنم كانوا أكثر عددا يف اجلاهلية، وقال قتادة، نزلت يف 

أسباب  - ٢٠(حنن أكثر من بىن فالن، وبنو فالن أكثر من بىن فالن، أهلاهم ذلك حىت ماتوا ضالال : اليهود، قالوا
  )لالنزو

  سورة الفيل
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(

نزلت يف قصة أصحاب الفيل وقصدهم ختريب الكعبة، وما فعل اهللا تعاىل هبم من إهالكهم وصرفهم عن البيت وهي 
  .معروفة

أخربنا القاضي أبو بكر : نزلت يف قريش وذكر منة اهللا عليهم) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة اليالف قريش 
نا أبو جعفر عبد اهللا بن إمساعيل اهلامشي، أخربنا سواد بن علي، أخربنا أمحد بن أىب بكر الزهري، أخربنا احلريى، أخرب

إبراهيم بن حممد بن ثابت، أخربنا عثمان ابن عبد اهللا بن عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة، عن أبيه، عن جدته أم 



اهللا فضل قريشا بسبع خصال مل يعطها قبلهم أحد وال إن : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هانئ بنت أيب طالب
يعطها أحدا بعدهم، أن اخلالفة فيهم واحلجابة فيهم، وأن السقاية فيهم، وأن النبوة فيهم، ونصروا على الفيل، 

  .-اليالف قريش  -وعبدوا اهللا سبع سنني مل يعبده أحدا غريهم، ونزلت فيهم سورة مل يذكر فيها أحد غريهم 
نزلت يف : قال مقاتل والكليب) أرأيت الذي يكذب بالدين: (قوله تعاىل)..بسم اهللا الرمحن الرحيم(يت سورة أرأ

كان أبو سفيان ابن حرب ينحر كل أسبوع جزورين، فأتاه يتيم فسأله : العاص بن وائلى السهمى وقال ابن جريج
  .-لذى يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك ا -شيئا فقرعه بعصا، فأنزل اهللا تعاىل 

نزلت يف العاص، وذلك أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن عباس) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة الكوثر 
  وسلم خيرج من املسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بىن سهم

ذاك : حتدث ؟ قالمن الذي كنت : وحتدثا وأناس من صناديد قريش يف املسجد جلوس، فلما دخل العاص قالوا له
  االبتر، يعىن النيب صلوات اهللا وسالمه عليه، وكان قد

توىف قبل ذلك عبد اهللا بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من خدجية، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر، 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه السورة

أمحد بن عبد اجلبار، أخربنا يونس بن بكري عن  أخربنا حممد بن موسى بن الفضل، أخربنا حممد بن يعقوب، أخربنا
كان العاص بن وائل السهمى إذا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين يزيد بن رومان قال: حممد بن إسحاق قال

 -دعوه فإمنا هو رجل أبتر ال عقب له، لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك : وسلم قال
  .اك الكوثر إىل آخر السورةإنا أعطين

إين الشنؤك وإنك البتر : كان العاص بن وائل مير مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ويقول: وقال عطاء عن ابن عباس
  .من خري الدنيا واآلخرة -إن شانئك هو االبتر  -من الرجال، فأنزل اهللا تعاىل 
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة قل يا أيها الكافرون 

اتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة، فإن كان  -يا حممد هلم :  رهط من قريش قالوانزلت يف
الذي جئت به خريا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا حبظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خريا مما يف يدك قد شركت 

إىل آخر  -قل يا أيها الكافرون  -، فأنزل اهللا تعاىل معاذ اهللا أن أشرك به غريه: يف أمرنا وأخذت حبظك، فقال
السورة، فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد احلرام وفيه املال من قريش، فقرأها عليهم حىت فرغ من 

  منه عند ذلك) فيأسوا(السورة، فأنسوا 

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة النصر 
  عليه وسلم من غزوة نزلت يف منصرف النيب صلى اهللا

حنني وعاش سنتني بعد نزوهلا أخربنا سعيد بن حممد املؤذن، أخربنا أبو عمر بن أىب جعفر املقرئ، أخربنا احلسن ابن 
حدثين أىب، عن عكرمة، عن ابن : سفيان، أخربنا عبد العزيز بن سالم، أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن كيسان قال

يا : قال -إذا جاء نصر اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم من غزوة حنني وأنزل اهللا تعاىل ملا أقبل رسول اهللا : عباس قال
فسبحان  -جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا  -: علي ابن أىب طالب ويا فاطمة قوال
  .ريب وحبمده وأستغفره إنه كان توابا

  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة تبت 



أمحد بن احلسن احلريى، أخربنا حاجب ابن أمحد، أخربنا حممد بن محاد، أخربنا أبو معاوية عن االعمش، عن  أخربنا
: صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

لو أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما أرأيتم : مالك ؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا له
تبا لك، أهلذا دعوتنا : قال إين نذير لكم بني يدى عذاب شديد، فقال أبو هلب: بلى، قال: كنتم تصدقون ؟ قالوا

  .إىل آخرها -تبت يدا أيب هلب وتب  -مجيعا، فأنزل اهللا عز وجل 
  .رواه البخاري عن حممد بن سالم عن أىب معاوية إىل آخرها

أخربنا سعد بن حممد العدل، أخربنا أبو علي بن أيب بكر الفقيه، أخربنا علي ابن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، أخربنا 
قام رسول اهللا : أبو االشعث أمحد بن املقدام، أخربنا يزيد ابن زريع عن الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال

  صلى اهللا

لؤي، يا آل مرة، يا آل كالب، يا آل عبد مناف، يا آل قصي إين ال أملك يا آل غالب، يا آل : عليه وسلم فقال
  لكم من اهللا منفعة وال من الدنيا نصيبا إال أن تقولوا

  .-تبت يدا أيب هلب  -تبا لك هلذا دعوتنا، فأنزل اهللا تعاىل : ال إله إال اهللا، فقال أبو هلب
أخربنا مكى بن عبدان، أخربنا عبد اهللا بن هاشم، أخربنا عبد  أخربنا أبو إسحاق املقرئ، أخربنا عبد اهللا بن حامد،

وأنذر  -ملا أنزل اهللا تعاىل : اهللا بن منري، أخربنا االعمش عن عبد اهللا بن مرة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
اه، فاجتمع يا صباح: اهللا عليه وسلم الصفا فصعد عليه مث نادى) صلى(أتى رسول اهللا صل  -عشريتك االقربني 

يا بين عبد املطلب، يا بىن فهر يا بىن لؤي لو أخربتكم أن : إليه الناس من بني رجل جيئ ورجل يبعث رسوله، فقال
فإين نذير لكم بني يدي عذاب : نعم، قال: هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم صدقتموين ؟ قالوا) بسفح(خيال يسفح 

  .-تبت يدا أيب هلب وتب  -دعوتنا إال هلذا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل  تبا لك سائر اليوم ما: شديد، فقال أبو هلب
جاء ناس من اليهود إىل النيب صلى اهللا : قال قتادة والضحاك ومقاتل) بسم اهللا الرمحن الرحيم(سورة االخالص 
ي جنس هو ؟ صف لنا ربك، فإن اهللا أنزل نعته يف التوراة، فأخربنا من أي شئ هو ؟ ومن أ: عليه وسلم فقالوا

أذهب هو أم حناس أم فضة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها ؟ فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذه 
  .السورة وهي نسبة اهللا خاصة

أخربنا أبو نصر أمحد بن إبراهيم املهرجاين، أخربنا عبيد اهللا بن حممد الزاهد، أخربنا أبو القاسم بن بنت منيع، أخربنا 
د بن منيع، أخربنا أبو سعد الصغاين، أخربنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن أيب جدى أمح

  انسب لنا ربك، فأنزل اهللا تعاىل: بن كعب أن املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ليس شئ يولدفالصمد الذي مل يلد ومل يولد النه : قال -قل هو اهللا أحد اهللا الصمد  -
مل يكن : إال سيموت، وليس شئ ميوت إال سيورث، وإن اهللا تعاىل ال ميوت وال يورث، ومل يكن له كفوا أحد، قال

  .له شبيه وال عدل وليس كمثله شئ
أخربنا أبو منصور البغدادي، أخربنا أبو احلسن السراج، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي، أخربنا سريج بن 

قالوا يا رسول اهللا انسب لنا ربك، فنزلت : إمساعيل بن خمالد، عن خمالد، عن الشعىب، عن جابر قال يونس، أخربنا
  .إىل آخرها -قل هو اهللا أحد  -

كان غالم من اليهود خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتت إليه اليهود ومل يزالوا به : املعوذتان قال املفسرون



هللا عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي حىت أخذ مشاطة النيب صلى ا
توىل ذلك لبيد بن أعصم اليهودي، مث دسها يف بئر لبين زريق يقال هلا ذروان، فمرض رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بينما هو نائم ذات يوم وسلم وانتثر شعر رأسه، ويرى أنه يأيت نساءه وال يأتيهن، وجعل يدور وال يدري ما عراه، ف
وما : طب، قال: ما بال الرجل ؟ قال: أتاه ملكان فقعد أحدمها عند رأسه واآلخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه

: مبشط ومشاطة، قال: ومب طبه ؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي، قال: ومن سحره ؟ قال: سحر، قال: طب ؟ قال
  .ة يف بئر ذروانيف جف طلعة حتت راعوف: وأين هو ؟ قال

: حجر يف أسفل البئر يقوم عليه املائح، فانتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قشر الطلع، والراعوفة: واجلف
يا عائشة ما شعرت أن اهللا أخربين بدائي، مث بعث عليا والزبري وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة 

جوا اجلف، فإذا هو مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر معقد فيه أحد عشر عقدة احلناء، مث رفعوا الصخرة وأخر
مغروزة باالبر، فأنزل اهللا تعاىل سوريت املعوذتني، فجعل كلما قرأ آية احنلت عقدة، ووجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم خفة حىت احنلت العقدة االخرية، فقام كأمنا نشط من عقال، وجعل جربيل

يا رسول اهللا أو ال : بسم اهللا أرقيك من كل شئ يؤذيك ومن حاسد وعني اهللا يشفيك، فقالوا: السالم يقولعليه 
  .أما أنا فقد شفاين اهللا وأكره أن أثري على الناس شرا: نأخذ اخلبيث فنقتله ؟ فقال

خربنا أمحد بن علي أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن جعفر، أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد احلريى، أ
: املوصلي، أخربنا جماهد بن موسى، أخربنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى اهللا عنها قالت
سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أنه ليتخيل إليه أنه فعل الشئ وما فعل، حىت إذا كان ذات يوم وهو عندي 

: وما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال: ئشة أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه ؟ قلتأشعرت يا عا: دعا اهللا ودعا، مث قال
  .أتاين ملكان، وذكر القصة بطوهلا

رواه البخاري، عن عبيد ابن إمساعيل، عن أيب أسامة، وهلذا احلديث طريق يف الصحيحني مت كتاب أسباب نزول 
  .القرآن

  ا حممد وآله والتابعني هلم بإحسانواحلمد هللا الواحد املنان وصلى اهللا على سيدن

بسم اهللا الرمحن الرحيم خامتة احلمد هللا الذي أنزل الكتاب املبني، على رسوله الكرمي، وختم به االنبياء واملرسلني، 
  .سيدنا حممد النيب االمني، وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

  .اليب احلسن علي بن أمحد النيسابوري" أسباب النزول " هللا تعاىل طبع كتاب فقد مت حبمد ا: أما بعد
  ه ١٣٨٨ربيع ثان سنة  ١٩وكان الفراغ من طبعه يوم االثنني 

أشعرت يا : حىت أنه ليتخيل إليه أنه فعل الشئ وما فعل، حىت إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا اهللا ودعا، مث قال
  .أتاين ملكان، وذكر القصة بطوهلا: وما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال: ا استفتيته فيه ؟ قلتعائشة أن اهللا قد أفتاين فيم

رواه البخاري، عن عبيد ابن إمساعيل، عن أيب أسامة، وهلذا احلديث طريق يف الصحيحني مت كتاب أسباب نزول 
  .القرآن

  بإحسان واحلمد هللا الواحد املنان وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله والتابعني هلم



بسم اهللا الرمحن الرحيم خامتة احلمد هللا الذي أنزل الكتاب املبني، على رسوله الكرمي، وختم به االنبياء واملرسلني، 
  . سيدنا حممد النيب االمني، وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين
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