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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ا ِفي صدوِركُم َأو تُبدوه يعلَمه اللّه قُْل ِإن تُخْفُواْ م{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهِض وا ِفي األرماِت واوما ِفي السم لَمعيٍر  *وخَي ِملَتْ ِمنا عكُلُّ نَفٍْس م تَِجد موي

نَهيب َأن لَو دٍء تَووِملَتْ ِمن سا عما ورضحاِدمُؤوفُ ِبالِْعبر اللّهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيا وِعيدا بدَأم نَهيبا و{ 
  .]سورة آل عمران) ٣٠-٢٩([

بل ،  وأنه ال يخفى عليه منهم خافية، عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر-تبارك وتعالى- يخبر
ويجمع ما في السماوات ، يام واللحظات وجميع األوقاتعلمه محيط بهم في سائر األحوال واألزمان واأل

  .واألرض ال يغيب عنه مثقال ذرة وال أصغر من ذلك في جميع أقطار األرض والبحار والجبال
}ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهلئال ؛وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته،  أي قدرته نافذة في جميع ذلك}و 

وإن ، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، فإنه عالم بجميع أمورهم، عنه وما يبغضه منهميرتكبوا ما نهى 
  . عزيز مقتدر أخذر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذأنظَ

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 
، مشركين أخبر أنه عالم بالسرائر وما تخفيه النفوس عباده المؤمنين عن موالة ال-عز وجل-فلما نهى اهللا 

 كما أنه ال يخفى عليه شيء -تبارك وتعالى-ال يخفى على اهللا  -عز وجل-وأن إسرارهم للمواالة ألعداء اهللا 
لم يذهب منه شيء ، في األرض وال في السماء فسيجدون ذلك يوم بعثهم ونشورهم محضراً ماثالً أمامهم

وإن ،  نسيان وال تضييع-تبارك وتعالى-فال يكون منه ،  جميعاً عليهم وأحاط به-عز وجل-أحصاه اهللا 
  .دقته في نظرهملحصل منهم ما يحصل من نسيان ذلك لتقادم العهد أو لكثرته أو 

يعني ، ]رانسورة آل عم) ٣٠([ اآلية }...يوم تَِجد كُلُّ نَفٍْس ما عِملَتْ ِمن خَيٍر محضرا{ :ولهذا قال بعد هذا
 }ينَبُأ الِْإنسان يومِئٍذ ِبما قَدم وَأخَّر{ :كما قال تعالى، يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر

وود ، ما رأى من قبيح ساءه وغاضه و،ه ذلك وأفرحهفما رأى من أعماله حسناً سر، ]سورة القيامة) ١٣([
  .هما أمد بعيدوأن يكون بين، أ منهلو أنه تبر

فال يلحقه ، أن يكون بينه وبين هذا العمل بعد المشرقين، األمد البعيد يعني أن يكون بينه وبينه غاية بعيدة
  .فهو يتمنى مجانبته ومباعدته، بسببه تبعة؛ ألن هذا العمل هو سبب للمؤاخذة والعقاب

يا لَيتَ بيِني وبينَك بعد { :على فعل السوءوهو الذي جرأه ، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنيا
الْقَِرين ِن فَِبْئسشِْرقَي{: ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً ومتوعداً، ]سورة الزخرف) ٣٨([ }الْمهنَفْس اللّه كُمذِّرحيو{ 

  . يخوفكم عقابه:أي
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 وهو أدق من عبارة ابن -رحمه اهللا-كما يعبر ابن جرير  طوهاخيعني أن تس }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{: قوله
  . فسرها بالزمها-رحمه اهللا-فإن ابن كثير ، كثير

يوم تَِجد كُلُّ نَفٍْس { فتوافونه بارتكاب ما يسخطهها وأن تسخط  أي}ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{ :فالمقصود أن معنى
ه  إن:منهم من يقولف، العلماء مختلفون فيما يتصل به }يوم{إن هذا الظرف  ف}ما عِملَتْ ِمن خَيٍر محضرا
  .يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً  واذكر أي،متصل به فعل مقدر مذكور

  .ويحذركم اهللا نفسه يوم القيامة: كأنه يقولالخ، ..يوم تجد ويحذركم اهللا نفسه: وبعضهم يقول
  .أعلم، واهللا هذا وبعضهم يقول غير

قال ، }واللّه رُؤوفُ ِبالِْعباِد{ ويقنطوا من لطفه، يئسوا من رحمته لئال ي؛ مرجياً لعباده-هجل جالل-ثم قال 
  .من رأفته بهم حذرهم نفسه: الحسن البصري

وأن يتبعوا رسوله ، أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم: وقال غيره
  .-صلى اهللا عليه وسلم-الكريم 

وهو ، هذا جمع لهم بين الترغيب والترهيب }واللّه رُؤوفُ ِبالِْعباِد ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{:  قولهعلى كل حال
تبارك -  فمن رأفته]سورة المائدة) ٩٨([ }اعلَمواْ َأن اللّه شَِديد الِْعقَاِب وَأن اللّه غَفُور رِحيم{: قولهمثل 
وحذرهم من ، يحتاج إلى بيان فلم يترك في الحق لبساًوأنزل الكتب وبين كل ما ،  أن أرسل الرسل-وتعالى

  .مغبة فعلهم السيئ بعد أن بين لهم الحالل والحرام
}و كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو اللّه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللّه ونتُِحب قُْل ِإن كُنتُمِحيمر غَفُور اللّه * واْ اللّهقُْل َأِطيع

الْكَاِفِرين ِحبالَ ي اللّه اْ فَِإنلَّووَل فِإن تَوسالرسورة آل عمران) ٣٢-٣١([} و[.  
فإنه كاذب في ، هذه اآلية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اهللا وليس هو على الطريقة المحمدية

كما ثبت ، تبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحوالهحتى يدعواه في نفس األمر 
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-في الصحيح عن رسول اهللا 

  .)١())رد
 ظاهرها العموم فيخاطب بها كل }يغِْفر لَكُم ذُنُوبكُمقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اللّه و{: هذه اآلية

، -عز وجل-أو كان خارجاً عنه ممن يدعي محبة اهللا ، سواء كان داخالً في اإلسالم فيطالب بالمتابعة، أحد
 وإال كانت تلك المحبة -صلى اهللا عليه وسلم-فإن المعيار الذي يعرف به صدق هذه المحبة هو إتباع النبي 

  .فبرهانها هو المتابعة،  يدعيها من غير أن يكون صادقاً بهادعوى
ن الخطاب في هذه اآلية متوجه إ:  يقول-رحمه اهللا-ومن أهل العلم ومن كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

؛ باعتبار ما سبق من أن صدر هذه -صلى اهللا عليه وسلم- الوفد الذين قدموا على النبي  وهم،إلى النصارى
منه هذه اآلية قد نزل بسبب ذلك الوفد وعلى كل حال حتى لو كانت هذه اآلية نازلة في وفد نصارى السورة و
 بهذه اآلية - اهللامرحمه-ولذلك كثر احتجاج العلماء ، فإن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، نجران

-عون أنهم يحبون النبي  ال سيما أولئك الذين يدكل مقصر في اإلتباع ولزوم السنةعلى أهل البدع وعلى 
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هذه اآلية حاكمة على كل من ادعى محبة بها من سلطان، فاهللا أتون ببدع ما أنزل  في-صلى اهللا عليه وسلم
  . فإنه كاذب في دعواه وليس هو على الطريقة المحمديةاهللا

 مثل هذه ":مديةوليس هو على الطريقة المح" و "الشرع المحمدييتبع " :كالم الحافظ ابن كثير هناوبالنسبة ل
 وجدت في  فقدمثل هذه العباراتأما و، الشريعة اإلسالمية وما أشبه ذلك: أن يقالاألحسن والعبارات األولى 

على كل حال هذا الدين هو دين و، الدين المحمديو، الديانة المحمدية:  يقولون فتجدهمكالم بعض المتأخرين
  . -عز وجل-ويسمى بما سماه اهللا ، اإلسالم
 يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه : أي}تَِّبعوِني يحِببكُم اللّهقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَا{:  قالولهذا

  .وهو أعظم من األول، وهو محبته إياكم
قُْل ِإن { :زعم قوم أنهم يحبون اهللا فابتالهم اهللا بهذه اآلية فقال: وقال الحسن البصري وغيره من السلف

  ]سورة آل عمران) ٣١([ }تَِّبعوِني يحِببكُم اللّهنتُم تُِحبون اللّه فَاكُ
-الرسول تباعكم اب :أي ]سورة آل عمران) ٣١([ }ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رِحيم{ :ثم قال تعالى

  . يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته-صلى اهللا عليه وسلم
،  خالفوا عن أمره:أي }قُْل َأِطيعواْ اللّه والرسوَل فِإن تَولَّواْ{ :عالى آمراً لكل أحد من خاص وعامثم قال ت

}الْكَاِفِرين ِحبالَ ي اللّه واهللا ال يحب من ،  على أن مخالفة في الطريقة كفرفدلَّ، ]سورة آل عمران) ٣٢([ }فَِإن
حتى يتابع الرسول النبي األمي خاتم ،  أنه يحب اهللا ويتقرب إليهوإن ادعى وزعم في نفسه، اتصف بذلك

 الذي لو كان األنبياء بل المرسلون بل أولوا العزم منهم  إلى جميع الثقلين الجن واإلنسالرسل ورسول اهللا
 :كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى، تباع شريعتهافي زمانه ما وسعهم إال إتباعه والدخول في طاعته و

}ِإذْ َأخَذَونيِميثَاقَ النَِّبي إن شاء اهللا تعالى ]سورة آل عمران) ٨١([ اآلية}  اللّه.  
هذه الجملة التي ختمت  ]سورة آل عمران) ٣٢([ }فِإن تَولَّواْ فَِإن اللّه الَ يِحب الْكَاِفِرين{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 أن -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه -عز وجل-ل التي أمر اهللا تحتمل أن تكون من جملة مقول القو، بها اآلية
يعني أمره ، تتولوا:  فعالً مضارعاً حذفت منه إحدى التاءين يعني}تَولَّواْ{:  قولهفيكون على ذلك، يخاطبهم بها
أن يقول ثم أمره ، إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم: أن يقول لهم

  .، أي أنه أمره أن يخاطبهم بهذا الخطابفإن اهللا ال يحب الكافرين إن تتولوا ووأطيعوا اهللا والرسول: لهم
 تعقيباً منه على هذا -عز وجل-فيكون ذلك من قول اهللا ،  فعالً ماضياً}تَولَّواْ{ : قولهكونيويحتمل أن 

صلى اهللا عليه -قل لهم يا محمد : يعني يقول، ه لهم أن يقول-صلى اهللا عليه وسلم-الخطاب الذي أمر نبيه 
فَِإن { ، أي أعرضوا}فِإن تَولَّواْ{: -عز وجل-ثم قال اهللا ، هذا الذي أمره به ف، أطيعوا اهللا والرسول:-وسلم

الْكَاِفِرين ِحبالَ ي فيكون ذلك من الموصول لفظاً المقطوع معن، }اللّهمن وجوه  هوهذ، وقد سبق له نظائر، ى
فأهل ، االحتمال في اآليات من جهة التصريف الذي يحصل بسببه تفاوت المعنى ويختلف بسببه أهل التفسير

 هل }تَولَّواْ{  اللفظة مثل هذه-تصريف اللفظة- يختلفون ألمور كثيرة منها ما يرجع إلى التصريفالتفسير 
هل هي  ]سورة البقرة) ٢٣٣([ }آر واِلدةٌ ِبولَِدهاالَ تُض{ :هي فعل مضارع أم فعل ماضي، وهي مثل قوله تعالى
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 أيضاً هل ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{ : مثل قوله تعالىر؟ وكذلك ال تضارأم، رال تضاِر
  خرين؟ باآلأو أنه نهي عن أن يلحق الضرر  بمعنى أنه نهي عن اإلضرار به؟ ال يضاررأم ال يضاِرر هي
 }قُْل َأِطيعواْ اللّه والرسوَل فِإن تَولَّواْ فَِإن اللّه الَ يِحب الْكَاِفِرين{ : في نفس اآلية-تبارك وتعالى-في قوله و
-حدد شيئاً معيناً في طاعة اهللا وطاعة الرسول  وذلك أنه لم يأنه حذف المتعلق، الحظ ي]سورة آل عمران) ٣٢([

أطيعوا و، فيما يأمركم به أطيعوا اهللا والرسول فالمقدر هو ،المتعلق يفيد العموم وحذف -وسلمصلى اهللا عليه 
 األحوال  جميعأطيعوا اهللا والرسول فيو، أطيعوا اهللا والرسول في الواجباتوهللا والرسول فيما ينهاكم عنه ا

  .في كل األبواب، وأطيعوا اهللا والرسول العامةوالشخصية 
}اص اللّه ِإنالَِمينلَى الْعع انرآَل ِعمو اِهيمرآَل ِإبا ونُوحو مطَفَى آد * ِميعس اللّهٍض وعا ِمن بهضعةً بيذُر

ِليمعليه -فاصطفى آدم ، يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض ]سورة آل عمران) ٣٤([} ع
 وأسكنه الجنة ثم ، وعلمه أسماء كل شيء،أسجد له مالئكته، و روحه ونفخ فيه من، خلقه بيده-السالم

  . لما له في ذلك من الحكمة؛أهبطه منها
ا عبد الناس األوثان وأشركوا في لم،  وجعله أول رسول إلى أهل األرض-عليه السالم-واصطفى نوحاً 

 قومه يدعوهم إلى اهللا ليالً ونهاراً وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني، دين اهللا ما لم ينزل به سلطاناً
ولم ينج منهم إال من اتبعه ، فدعا عليهم فأغرقهم اهللا عن آخرهم، فلم يزدهم ذلك إال فراراً، سراً وجهاراً

-ومنهم سيد البشر وخاتم األنبياء على اإلطالق محمد ، واصطفى آل إبراهيم، على دينه الذي بعثه اهللا به
  .-صلى اهللا عليه وسلم

}وانرفعيسى ،  والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهما السالم}آَل ِعم-
 كما سيأتي بيانه في سورة األنعام إن شاء اهللا تعالى وبه -عليه السالم- من ذرية إبراهيم -عليه السالم

  .الثقة
يخبر : -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير يقول  ]سورة آل عمران) ٣٣([ }وآَل ِإبراِهيم وآَل ِعمران{ :في قوله تعالى

 يحتمل أن يكون المقصود بآل إبراهيم وآل عمران هو، تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض
فإن ،  معروف في القرآن وفي كالم ا لعربىوهذا معن،  نفسه-صلى اهللا عليه وسلم- وإبراهيم ،عمران نفسه

 أو من يسبون إليه من قومه الذين هم على دينه هوقد يراد بها أهل، لق ويراد بها نفس الشخص قد تط"آل"
 اآلية هذهف، ]سورة غافر) ٤٦([} َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب{ : يقول-عز وجل-فاهللا ، وملته أو نحو ذلك
ن له على دينه؟ يال أتباع فرعون والموافقأو المقصود إدخ، دخلوا فرعون أشد العذابأ تحتمل هل المقصود

  .اآلية تحتمل هذا وهذاف
 ]سورة آل عمران) ٣٣([ }ونُوحا آدم طَفَىِإن اللّه اص{ :وهنا، المقصود به فرعون: ومن أهل العلم من يقول

  . كانوا قلةاتبعه من اتبعه وإن اًوآل نوح مع أن نوح:  ولم يقل- الصالة والسالمماعليه-  ونوحاًذكر آدمف
 ؟-عليهما السالم- كما ذكر نوحاً وآدم  وعمرانهل المقصود به إبراهيم }وآَل ِعمران وآَل ِإبراِهيم{ :قال
، أهل اإليمان ممن ينتسبون إليهم أوسع وأعم من ذلك كأن يكون المراد المقصود أن أو، هذا تحتمله اآليةف

  .يعني المؤمنين منهم
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: -عز وجل-ه معنى قول، لكن ]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{ :هوهنا لم يتكلم على قول
أي في اإليمان ويمكن أن يكون المراد  ،متناسلة متشعبة يحتمل أن يكون المراد }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{

في اإليمان والعمل والنية  }ِمن بعٍضذُريةً بعضها {، أي  واإلخالص له-عز وجل-والتوحيد وطاعة اهللا 
  .هذا تحتمله اآلية، واإلخالص والتوحيد

كما ،  أي في التناصر والمواالة]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{: قولهويمكن أن يكون المراد ب
اهللا قال في ف ]سورة التوبة) ٦٧([ }ضهم من بعٍضالْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ بع{ : عن المنافقين-عز وجل-قال اهللا 

 : وذكر أهل النفاق فقال]سورة التوبة) ٧١([ }والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض{ :أهل اإليمان
}ينكَِر وِبالْم ونرْأمٍض يعن بم مهضعنَاِفقَاتُ بالْمو نَاِفقُونالْممهِديَأي ونقِْبضيوِف ورعِن الْمع نو٦٧([ }نْه (

  .،]سورة التوبة
ة في الدين  يعني في المواال]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{ : يقول-رحمه اهللا-بن جرير ا

الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ { :وطريقتهم واحدة كما في قوله، ويضيف إلى ذلك بأن دينهم واحد، والتناصر فيه
  . فطريقتهم واحدة ودينهم واحد ]سورة التوبة) ٦٧([ }بعضهم من بعٍض

}ِليمالْع ِميعَأنتَ الس ْل ِمنِّي ِإنَّكا فَتَقَبررحطِْني ما ِفي بم تُ لَكِإنِّي نَذَر بر انرَأةُ ِعمرِإذْ قَالَِت ام *ا فَلَم
وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى وِإنِّي سميتُها مريم ِوِإنِّي 

  .]سورة آل عمران) ٣٦-٣٥([ }ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم
وكانت امرأة : قال محمد بن إسحاق، وهي حنة بنت فاقوذ -عليها السالم-هي أم مريم ن هذه امرأة عمرا

  .ال تحمل
وقد أولع ،  جاء في كالم بعض السلف وهو مما أخذ من بني إسرائيل،مما أخذ من اإلسرائيليات هذه التسمية
ولكنه ، أخذ ما فيه وزاد عليه كثيراًف  وجاء البلنسي، هذه المبهمات وألف فيها السهيلي كتاباً معروفاًقوم بتتبع

  . في أغلب المواضعه ال طائل تحت
فاستجاب اهللا دعاءها فواقعها ، فرأت يوماً طائراً يزق فرخه فاشتهت الولد فدعت اهللا تعالى أن يهبها ولداً

بيت ولخدمة   خالصاً مفرغاً للعبادة:أي، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراً، زوجها فحملت منه
  .المقدس

أحسن ما هذا ، ووما عداه فشاذ، هذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف وهو اختيار ابن جرير
بأنه محرر يعني من الرق والعبودية الحقيقية؛ ألنهم أحرار وما ولد : وال ينبغي بحال أن يقال،  هذايفسر به

أي الذي :  المقصود بالمحرر وهو أن،غي العدول عنههذا هو القول الذي ال ينبف، منهم وتناسل فإن له حكمهم
وإنما ، -تبارك وتعالى-يكون مفرغاً للعبادة ليس عليه التزامات وواجبات يقوم بها ويشتغل بها عن عبادة اهللا 

  وهو،وكان ذلك جائزاً في دينهم، ويتفرغ لذلكفتجعله لبيت المقدس مثالً ليقوم بالتعبد ، هو مفرغ لهذا فقط
  .ال يشتغل في األسواق وال يذهب وال يتزوج، ليس له عمل آخرف، ع للعبادةاالنقطا
 ]سورة آل عمران) ٣٥([ }رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفي بطِْني محررا فَتَقَبْل ِمنِّي ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم{ :فقالت

  . السميع لدعائي العليم بنيتي:أي
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فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتْ {ي بطنها أذكراً أم أنثى تعلم ما فولم تكن 
  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى

قراءة ابن عامر وأبي ثانية والقراءة ال، هذه قراءة الجمهوربضمير الغائب  }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{ :قوله
 فعلى  المعنى،بضمير المتكلم، وعلى هذا يالحظ افتراق }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ، وهي قراءة متواترةبكر

ِإنِّي نَذَرتُ لَك { :هي تقولوسط كالمها، ف -عز وجل-من كالم اهللا القراءة األولى تكون هذه جملة اعتراضية 
) ٣٦([ }فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى* محررا فَتَقَبْل ِمنِّي ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليمما ِفي بطِْني 
 بعده اً آخر ثم يأتي كالم}واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: فجاءت جملة اعتراضية من كالم اهللا، ]سورة آل عمران
حتمل أن تكون يهذه الجملة ف ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ :هوا وون من كالمهيحتمل أن يك

 يحتمل أن تكون، و]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{ : قوله هو كالم اهللا فقطمن كالمها ليكون
، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى َأعلَم ِبما وضعتِْواللّه {:  أنه يقول أيكالم اهللا  منهذه الجملة
فتبقى الجملة االعتراضية هل ، عاًقطهذا من كالمها  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }وِإنِّي سميتُها مريم{ :وقوله تعالى

 واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: أو أنها أطول من هذا، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: هي فقط
  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى

يكون كله من  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: على القراءة الثانيةوقوله 
هذه الجملة االعتراضية ، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ءة األولىوعلى القرا، كالمها

؛ باعتبار أنها ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{، المتبادر أن هذا التعقيب في غاية المناسبة هنا
  .فعلمه هو هو،  علمه من هذا اإلخبار شيء لم يزد في-عز وجل-فاهللا ،  وضعتها أنثى أنهاأخبرت

 على سبيل التعظيم جاء ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ن قوله إ:ومن أهل العلم من يقول
 عبادة اهللا منهذه البنت ال تستطيع أن تقوم بما يقوم به الذكر إن : فهي كأنها تقول، والتفخيم لشأن هذا المولود

 }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: فقال، ما إلى ذلكو؛ ألنه يعتورها ما يعتورها مما يمنعها من الصالة -عز وجل-
ويفترق بسببه ، البنت لها شأن عظيم وسيولد منها مولود يكون آية للعالمينأن هذه أي  ]سورة آل عمران) ٣٦([

 فوق الذين كفروا من  فيكونون،العلو والرفعةم هلن وسيكون أهل اإليما، بنو إسرائيل إلى مؤمنين وكفار
  .اإلسرائيليين

لدفع أن ذلك جاء تعقيباً على إخبارها  والمتبادر واهللا أعلم، على كل حال هذا قال به جماعة من أهل العلمو
 :ا قالتفهنا لم، أحياناً لدفع توهم أو إجابة سؤال قد يرد أو التعقيب بأتي في القرآن التوهم؛ ألن االعتراض

:  وهو العالم بكل شيء فقال-تبارك وتعالى-كأنها تخبر ربها  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى{
  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{

نذر ولداً لم يكن هم في من  ألن النذر في شريعت:قيل، ]سورة آل عمران) ٣٦([} الذَّكَر كَاُألنثَىولَيس { :اوقوله
وهو - }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ويمكن أن يكون  ،فلما وضعت البنت قالت ما قالت، يقبل منه إال الذكر فقط

وهو أقوى منها على ، فالذكر يقوم بأمور ال تقوم بها المرأة، ليس الذكر كاألنثىأنه  -المتبادر واهللا أعلم
  .العبادة والعمل
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 سلَيكَاُألنثَىو في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد األقصى: أي}الذَّكَر .  
}ميرا متُهيمِإنِّي سفيه الداللة على جواز التسمية يوم الوالدة ]سورة آل عمران) ٣٦([ }و.  

  .أو خادم الرب، يعني خادمة الرب، ن معنى مريم في لغتهمإ: - بهذاواهللا أعلم-يقولون 
 ى معن]سورة آل عمران) ٣٦([ }وِإنِّي سميتُها مريم{: -رحمه اهللا-لمعنى الذي استنبطه الحافظ ابن كثير وهذا ا
يوم الوالدة ويمكن أن يسمى في اليوم السابع  المولود يسمىحيث ،  ويدل عليه أيضاً أدلة من السنةاًصحيح

  .كما دلت السنة على ذلك أيضاً
  .كما هو الظاهر من السياق؛ ألنه شرع من قبلنا، سمية يوم الوالدةفيه داللة على جواز الت

حيث ، وقد جاء في شرعنا ما يقرره، باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخههذا 
وكذلك سمى غيره كأخي ،  ابنه إبراهيم حين ولد كما جاء في الصحيحين-صلى اهللا عليه وسلم-سمى النبي 

  .حينما جيء بهم بعد الوالدة، -صلى اهللا عليه وسلم- وغير هؤالء ممن سماهم النبي ،ماه عبد اهللاأنس س
ولد لي الليلة ولد ((:  حيث قال-صلى اهللا عليه وسلم-وبذلك ثبتت السنة عن رسول اهللا ، كي مقرراًوقد ح

  .)٢(]أخرجاه[ ))سميته باسم أبي إبراهيم
-ه إلى رسول اهللا  ذهب بأخيه حين ولدته أم-رضي اهللا تعالى عنه-وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك 

  .وكذلك ثبتت تسميت اآلخرين يوم الوالدة، كه وسماه عبد اهللا فحنَّ-صلى اهللا عليه وسلم
صلى - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب 

فقد رواه  )٣()) غالم رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسهكل((:  قال-اهللا عليه وسلم
  . واهللا أعلم،وهو أثبت وأحفظ )٤())ويدمى ((، ويروىأحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ

 أحفظ ))ويدمى(( يرى أن -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير وهذا غريب أن ، أثبتو وه: قالو، ويدمى: يقول
رجه في أخ لما -رحمه اهللا-ها كثير من الحفاظ ومنهم أبو داود  مع أن هذه الرواية رد،ىمن ويسموأثبت 

  .السنن عقبه بما يدل على هذا
ذبح تحينما  الذبيحة من صوف العقيقة وتوضع على أوداجي أنه حينما يعق عنه يؤخذ أ: مىومعنى يد
، فيصيب رأسه على يافوخه،  الدم منها كالخيطبحيث يسيلثم بعد ذلك تجعل فوق رأسه ،  الدمفيصيبها

  .ويصيبه الدم على كل حال
إال ، وبعضهم أثبته بناء على هذه الرواية، وأنه ال يجوز، وبعض أهل العلم يرى أن هذا من علم أهل الجاهلية

  .))ىويسم(( أكثر أهل العلم على أن ذلك ال يشرع وال يجوز وأن الرواية المحفوظةأن 
  .ويمكن يكون من المفيد قراءته، ذكر كالم أهل العلم في هذه المسألة -رحمه- وابن القيم

                                                
  ).١٨٠٧ص  / ٤ج ) (٢٣١٥ (سلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكو باب رحمته صلى اهللا عليه - أخرجه مسلم في كتاب الفضائل - 2

في  باب -وأبو داود في كتاب الضحايا) ٢٠٨٣ص  / ٥ج ) (٥١٥٥ (باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة -أخرجه البخاري في كتاب العقيقة  - 3
 ).٦٥ص  / ٣ج ) (٢٨٣٩ (العقيقة

قال أبو داود وليس يؤخذ    ) ٦٥ص   / ٣ ج) (٢٨٣٩ ( العقيقة يباب ف  -وسنن أبي داود في كتاب الضحايا       ) ٢٢ص   / ٥ج  ) (٢٠٢٦٩( مسند أحمد    - 4
 .بهذا
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مثل حديث ، سماع الحسن عن سمرة فيه كالم أنه لم يسمع منه لكنه يستثنى من ذلك حديث العقيقة هذاو
  .هو من رواية الحسن عن سمرة وضعف بأنه لم يسمع منهفسكتات اإلمام 

  :-رحمه اهللا تعالى-قال الحافظ ابن القيم ، رسول اهللا وصلى اهللا وسلم على ،الحمد هللا
  :الفصل الثالث في أدلة االستحباب

صلى اهللا عليه -هي من سنة رسول اهللا : ما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالواأف
: -وسلمصلى اهللا عليه - قال رسول اهللا :قال ه واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيح-وسلم

  .)٥())مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى((
  . وليس على التدمية يتكلم على العقيقة اآلنهو

 بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ةكل غالم رهين((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  :وعن سمرة قال
  .]هذا حديث حسن صحيح:  الترمذيوقال، رواه أهل السنن كلهم[ )٦())ويسمى فيه ويحلق رأسه

وعلى ذلك إذا مات فإنه ، عتاقاً له من الشيطاننيكون ذلك ا: قيل، ))مرتهن بعقيقته(( : في قولهمعنى الرهينة
  .ال يعق عنه

ومعنى ،  ذلك يكون حبساً له عن الشفاعة ألبويه إذا ما عق عنهإن: -رحمه اهللا-وبعضهم يقول كاإلمام أحمد 
ربما يحتمل هذا ف، هذا سبب الخالف، فإنه يعق عنه لتحصيل هذا المعنى في اآلخرةدته  والذلك إذا مات حين

  .أم الهل يعق عنه إذا مات ، لكن هذا مأخذ الخالف في المسألة،  عنهواألحوط أن يعق، وهذا
وته في حال يشفع فإن ذلك ال يتخلف بم إنه :وإذا قلنا، إذا مات فال عقيقةنعتاق له من الشيطان فاإذا قلنا ف

أحكام  ف، أنه يشفع-صلى اهللا عليه وسلم- فقد ثبت عن النبي ،إذا ولد ميتاً بعد نفخ الروحوكذا ، الصغر
 لكن إذا استهل صارخاً بعد خروجه حياً ثبتت له،: يقولونلق بذلك من الميراث وما أشبه هذا العقيقة وما يتع
أما الشفاعة فهي ثابتة بأحاديث و، ال عقيقة وال ميراث، أحكام المولودفإنها ال تجري عليه ، إذا خرج ميتاً

  .أخرى
عن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وعن عائشة قالت

  .)٧())شاة
هة تكون إحداهما مشاب، يكون بينهما شبه في الحجم والهيئة الظاهرة واللون والقرون يعني)) مكافئتان: ((قوله

 .في السمن والهيئة الظاهرةوفي سعرها ، لألخرى

 أن -صلى اهللا عليه وسلم-أمرنا رسول اهللا : وفي لفظ، حديث صحيح: رواه اإلمام أحمد والترمذي وقال
  ].رواه اإلمام أحمد في مسنده [نعق عن الجارية شاة وعن الغالم شاتين
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عن الغالم شاتان ((: فقال،  عن العقيقة-ه وسلمصلى اهللا علي-وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول اهللا 
  .)٨(]هذا حديث صحيح: وقال، رواه اإلمام أحمد والترمذي[ ))وعن األنثى واحدة وال يضركم ذكراناً كن أو إناثاً

أنبأنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة : وقال الضحاك بن مخلد
إن اليهود تعق عن الغالم وال تعق عن الجارية فعقوا عن الغالم ((:  قال- عليه وسلمصلى اهللا-أن النبي 

  .]ذكره البيهقي[ ))شاتين وعن الجارية شاة
رواه أبو داود ،  عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً-صلى اهللا عليه وسلم-وعن ابن عباس أن رسول 

  .بكبشين كبشين: ولفظ النسائي، والنسائي
 أمر بتسمية المولود يوم -صلى اهللا عليه وسلم- شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا وعن عمرو بن

  .هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي. سابعه ووضع األذى عنه والعق
ما جاء اهللا لكنا في الجاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ف: وعن بريدة األسلمي قال

  .]رواه أبو داود[.  ونحلق رأسه ونلطخه بزعفرانباإلسالم كنا نذبح شاة
أنا أبا بكرة : وروى ابن المنكدر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه

وأنكر ، فاطعم أهل البصرة، فنحر عنه جزوراً، ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول مولود ولد بالبصرة
  . بشاتين عن الغالم وعن الجارية بشاة-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا أمر رسو: وقال، بعضهم ذلك

 من فعله ومن أمر ذكر الشاة -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي ،  يشرع في العقيقة أن تكون من البقر أو اإلبلال
  .األفضل فيه اإلبلف بخالف الهدي  وهذا،ولم يذكر غيرها

كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح ((:  قال في العقيقة- وسلمصلى اهللا عليه-وعن الحسن عن سمرة أن النبي 
  .)٩())عنه يوم سابعة ويحلق ويدمى

ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل ، إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها: قال
، ويدمى: عنيوهذا وهم من همام بن يحيى ي: قال أبو داود، ثم يغسل رأسه ويحلق، على رأسه مثل الخيط

قال أبو ، )١٠())كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى((: قال، ثم ساقه من طريق أخرى
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجةويسمى أصح، : داود

قال لي : قال، شهيدفذكره البخاري في صحيحه عن الحبيب بن ال، وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة
  .من سمرة بن جندب: فسألته فقال، ابن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة

قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن : حدثنا يحيى بن حمزة قال: وقد ذكر الترمذي عن سلمان بن شرحبيل
صلى اهللا -لنبي سألت أبا عبد اهللا عن حديث ا: بن هانئوقال إسحاق ، يحرم شفاعة ولده: بعقيقته؟ قال

                                                
 كم يعق عن الجاريـة  باب -والنسائي في كتاب العقيقة   ) ٩٨ص   / ٤ج  ) (١٥١٦ (األذان في أذن المولود    -أخرجه الترمذي في كتاب األضاحي       - 8
 ).٤١٥٢(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ١٦٥ص  / ٧ج ) (٤٢١٧(
 )١٧ص  / ٥ج ) (٢٠٢٠٦(أخرجه أحمد بهذا اللفظ  - 9

 ).٣١٦٥(وصحيح ابن ماجه لأللباني برقم ) ١٠٥٦ص  / ٢ج ) (٣١٦٥ (باب العقيقة -سنن ابن ماجه في كتاب الذبائح  - 10



 ١٠

 أن يعق -صلى اهللا عليه وسلم- سنة النبي ،نعم:  ما معناه؟ قال))الغالم مرتهن بعقيقته((: -عليه وسلم
  . فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه، عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة

كل غالم مرتهن ((: ني في العقيقةيع، ما في هذه األحاديث أوكد من هذا: قال أبو عبد اهللا: وقال األثرم
  .)١١())بعقيقته
: ة؟ يقولهل هي واجب، من ناحية الداللة على أكدية العقيقةيقصد ": ما في هذه األحاديث أوكد من هذا: "قوله

هذا آكد ما : فيقول، ؛ ألنه توقف في مسألة الوجوب))مرتهن بعقيقته(( :هذا أشد شيء في العقيقة أي قوله
  .وى ما ورد فيهاأقأي ، ورد فيها

الغالم ((:  أشد من هذا الحديثئاًما أعلم فيه شي:  فقال،وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد اهللا عن العقيقة
  .))مرتهن بعقيقته

صلى اهللا -وال أحب لمن أمكنه وقدر أن ال يعق عن ولده وال يدعه؛ ألن النبي : قال أبو عبد اهللا: وقال حنبل
صلى اهللا عليه -وإنما كره النبي ، وهو أشد ما روي فيه، ))م مرتهن بعقيقتهالغال((:  قال-عليه وسلم

  . قد فعل ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-فأما الذبح فالنبي ،  من ذلك االسم-وسلم
: فهو هنا يقول، على هؤالء اإلمام أحمد فأنكر، من عمل الجاهلية وأنه ال يشرعنفس العقيقة : بعضهم قال
  .ألن فيه معنى العقوقيكره؛  هو الذي االسم فقط

ثم ، ال أقول واجبة،  أما واجبة فال أدري: فقالقيل ألبي عبد اهللا العقيقة واجبة هي؟: وقال أحمد بن القاسم
مرتهن عن الشفاعة : وقد قال أحمد في موضع آخر، أن الرجل مرتهن بعقيقته: أشد شيء فيه: قال

  .لوالديه
وفسرها ،  ويدمى:فرواها همام عن يحيى عن قتادة فقال،  اللفظةفقد اختلف في هذه، ويدمى: وأما قوله

 الزهري هوكره، هذا من فعل أهل الجاهلية: وقالوا، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، قتادة بما تقدم حكايته
  .ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

سألت أبي عن : ن أحمدوقال عبد اهللا بهذا من فعل الجاهلية، ،  رأس الصبيأكره أن يدمى: قال أحمد
ي العباس بن أحمد أن نأخبر: وقال الخالل، ال يدمى: العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟ فقال أبي

فإن هماماً كان : قيل له، ال أحبه إنه من فعل الجاهلية: أبا عبد اهللا سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم؟ فقال
  .وال أحب قول همام في هذا، يسميه: كان يقول:  قالفذكر أبو عبد اهللا عن رجل، يدميه: يقول

: وقال اآلخر، يدمى: قال أحدهما، اختلف همام وسعيد في العقيقة: وأخبرنا أحمد هاشم األنطاكي قال أحمد
  .أن التدمية سنة:  وعن أحمد رواية أخرى،يسمى

،  في الصبي يدمى رأسهسمعت أبا عبد اهللا: قال، حدثنا حنبل: ة بن عصام قالبأخبرني عص: ال الخاللق
  .هذه سنة ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهية: قال
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يحلق : سمعت أبا عبد اهللا يقول: حدثنا حنبل قال: عصبة بن عصام في موضع آخروأخبرني : قال الخالل
م يذكر ي محمد بن علي حدثنا صالح وأنبأنا أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق كلهنوأخبر. رأس الصبي

  .لم يروه إال في حديث سمرة، الدم مكروه: عن أبي عبد اهللا قال
فيدمى؟ : قلت، نعم: فيحلق رأسه؟ قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال ألبي عبد اهللا

: أما همام فيقول: فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدمى؟ قال: قلت، هذا من فعل الجاهلية، ال: قال
  .ويسمى: وأما سعيد فيقول، ويدمى

  . خطًأ وما أراه إال، ويدمى: يسمى وقال همام: وقال في رواية األثرم قال ابن أبي عروبة
يد بن كاسب حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثني حدثنا يعقوب بن حم: ه في سننهوقد قال أبو عبد اهللا بن ماج

صلى اهللا -د اهللا المزني أن رسول اهللا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عب
كنا في الجاهلية إذا :  وقد تقدم حديث بريدة،)١٢())يعق عن الغالم وال يمس رأسه بدم((:  قال-عليه وسلم

 فلما جاء اإلسالم كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه ،ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها
  .بزعفران

كان أهل : حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالتوقد روى البيهقي وغيره من 
 أن -صلى اهللا عليه وسلم-فأمر النبي ، صبيالالجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس 

  .يجعل مكان الدم خلوقاً
، )١٣())يطوا عنه األذىأهريقوا عليه دماً وأم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ثبت أن النبي : قال ابن المنذر

، الدم أذى وهو من أكبر األذى،  قد أمرنا بإماطة األذى-صلى اهللا عليه وسلم-فإذا كان النبي ، والدم أذى
  .فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم

 لَحم َأو دما مسفُوحا َأو{ :قال تعالى،  هو الدم المسفوح النجس يخرج من أوداج الذبيحة وهي تذبحالدم الذي
سِرج يعني نجس ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِخنِزيٍر فَِإنَّه.  

  :يقول ابن كثير
سورة آل ) ٣٦([ }ِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم{ :إخباراً عن أم مريم أنها قالت: وقوله
 -عليه السالم-ذت ذريتها وهو ولدها عيسى وعو،  من شر الشيطان-عز وجل-أي عوذتها باهللا ، ]عمران

  . فاستجاب اهللا لها ذلك
أي ألجأ إليه وألوذ : أعوذ باهللا:  تقول كما}ِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها{ : فقوله،أصل المعاذ هو الملجأ والموئل

  .به وأعتصم به من الشيطان الرجيم
-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال- تعالى عنهرضي اهللا-كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة 

 ثم يقول ))ما من مولود يولد إال مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مسه إياه إال مريم وابنها((: 
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 } الرِجيِمِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن{: وا إن شئتمؤاقر: -رضي اهللا تعالى عنه-أبو هريرة 
  .)١٤(]أخرجاه[ ]سورة آل عمران) ٣٦([
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