
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ {:  قوله تعالى في تفسير، في بدائع التفسير- تعالىرحمه اهللا-قال الحافظ ابن القيم 

 ، ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ،امتنع به واعتصم به والجأ إليه: ومعنى استعذ باهللا" :]٩٨:سورة النحل[}ِباللِّه
 وأصل ،)١())لقد عذت بمعاذ(( :-وسلموآله لى اهللا عليه ص-ه ومنه قول ،وغالب استعماله في المستعاذ به

أي الذي قد عاذ بالعظم :  ومن كالم العرب أطيب اللحم عوذه،من اللجأ إلى الشيء واالقتراب منه: اللفظة
 ،يبية معهم العوذ المطافيلد ومنه في حديث الح،مر وجمعها عوذ كح،يعوذ بها ولدها:  وناقة عائذ،واتصل به
   .جمع مطفل وهي الناقة التي معها فصيلها: والمطافيل

 وال حاجة إلى ،استعار ذلك للنساء أي معهم النساء وأطفالهم: -منهم صاحب جامع األصول-الت طائفة ق
 أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها ، بل اللفظ على حقيقته،ذلك

  :  فأمر سبحانه باالستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن وفي ذلك وجوه،أوالدها
ذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات واإلرادات  ي، أن القرآن شفاء لما في الصدور:منها

  منه القلب ليصادف الدواء محالًي ويخل، فهو دواء لما أمره فيها الشيطان فأمر أن يطرد مادة الداء،الفاسدة
  :  فيتمكن منه ويؤثر فيه كما قيلخالياً

  نا فتمكَّ خالياًفصادف قلباً  ***هوى الأتاني هواها قبل أن أعرفَ
   .فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خال من مزاحم ومضاد له فينجع فيه

 والشيطان نار يحرق النبات ، كما أن الماء مادة النبات،أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب: ومنها
 منه -عز وجل- فأمر أن يستعيذ باهللا ،عى في إفساده وإحراقه فكلما أحس بنبات الخير من القلب س، فأوالًأوالً

   .لئال يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن
 وفي الوجه ،أن االستعاذة في الوجه األول ألجل حصول فائدة القرآن والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله

  .الثاني ألجل بقائها وحفظها وثباتها

                                                
، وقال )١٦٠٦١(، برقم )٢٥/٤٦٠(، وأحمد في المسند )٢٠٣٧(، كتاب الطالق، باب متعة الطالق، برقم ه رواه ابن ماج- ١

فأمر أسيد أن يجهزها :  منكر بذكر أسامة أو أنس، صحيح بلفظ:إسناده صحيح على شرط البخاري، وقال األلباني: محققوه
أن : -رضي اهللا عنها-خرجه البخاري بلفظ عن عائشة ، والحديث أ)١٦٥٧( برقم هويكسوها ثوبين أزرقين، صحيح ابن ماج
لقد عذت بعظيم ((: أعوذ باهللا منك، فقال لها:  ودنا منها قالت-صلى اهللا عليه وسلم- ابنة الجون لما أدخلت على رسول اهللا 

 ).٤٩٥٥(، كتاب الطالق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق، برقم ))الحقي بأهلك
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ر اهللا ملحظ جيد إال أن السنة وآثار م وهو لع، القراءة الحظ هذا المعنىإن االستعاذة بعد: وكأن من قال
 وهو قول جمهور األمة من السلف والخلف وهو ،الصحابة إنما جاءت باالستعاذة قبل الشروع في القراءة

  .محصل لألمرين
رضي اهللا تعالى -  وتستمع لقراءته كما في حديث أسيد بن حضير، القرآنئأن المالئكة تدنو من قار: ومنها
 ،)٢())تلك المالئكة(( :-عليه الصالة والسالم- فقال ،لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح -عنه

 أن يطلب من اهللا تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ئ فأمر القار،والشيطان ضد الملك وعدوه
  .ين فهذه منزلة ال يجتمع فيها المالئكة والشياط،مالئكته
 بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ئأن الشيطان يجلب على القار: ومنها

 فال يكمل ، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن،ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه
   . فأمر عند الشروع أن يستعيذ باهللا عز و جل منه، بهالقارئانتفاع 
 الحسن الصوت بالقرآن من صاحب ئ للقار واهللا تعالى أشد أذناً، يناجي اهللا تعالى بكالمهالقارئ أن :ومنها

ة اهللا تعالى ا أن يطرده باالستعاذة عند مناجالقارئ فأمر ، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء،القينة إلى قينته
  .هـ. ا)٣("واستماع الرب قراءته

ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن (( : هوالذيفي الحديث اآلخر  لكن ،هذا فيه ضعف
   . بأن المراد به أنه من األذن أي االستماع وفسر في بعض الوجوه،)٤())يتغنى به

ا ِإلَّا ِإذَ{ أن اهللا سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول وال نبي :ومنها: "-رحمه اهللا-وقال اإلمام ابن القيم 
إذا تال ألقى الشيطان في :  والسلف كلهم على أن المعنى،]٥٢:سورة الحـج[ }تَمنَّى َألْقَى الشَّيطَان ِفي ُأمِنيِتِه

  :  قال الشاعر في عثمان،تالوته
تمنى كتابمام المقادر وآخره القى ِح ***ِه ليِلَل اهللا أو  

 تارة ويخلط عليه القراءة القارئط غلّ ولهذا ي؛؟يرهم فكيف بغ-عليهم السالم-فإذا كان هذا فعله مع الرسل 
 القارئ فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه ، أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فيخبط عليه لسانه،ويشوشها عليه

   .االستعاذة باهللا تعالى منه:  وربما جمعهما له فكان من أهم األمور،هذا أو هذا
 فهو يشتد عليه حينئذ ،لى اإلنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه أن الشيطان أحرص ما يكون ع:ومنها

 البارحة فأراد أن يقطع يت عل تفلّ شيطاناًنإ((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي وفي الصحيح عن ،ليقطعه عنه

                                                
، ومسلم، كتاب صالة )٤٧٣٠(بخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن، برقم رواه ال - ٢

 ).٧٩٦(المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، برقم 

 .)٩٣-١/٩١(القيم  الشيطان، البن وإغاثة اللهفان من مصائد، )١٢٣-٢/١٢١(بدائع التفسير، لإلمام ابن القيم :  انظر- ٣

ولَا تَنفَع الشَّفَاعةُ ِعنده ِإلَّا ِلمن َأِذن لَه حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوِبِهم {: رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى - ٤
الْكَِبير ِليالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمباذَا قَاَل رومسلم، كتاب )٧٠٤٤(، ولم يقل ماذا خلق ربكم، برقم ]٢٣:سورة سبأ [}قَالُوا م ،

 ).٧٩٣(صالة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، برقم 
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ثر وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى اهللا تعالى كان اعتراض الشيطان له أك، الحديث)٥()) صالتيعلى، 
صلى اهللا - النبي سمع أنه :-رضي اهللا تعالى عنه- وفي مسند اإلمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه

نك ودين أتسلم وتذر دي:  فقعد له بطريق اإلسالم فقال،هقإن الشيطان قعد البن آدم بأطر((: يقول -عليه وسلم
 وإنما مثل ،أتهاجر وتذر أرضك وسماءك: قال ف، ثم قعد له بطريق الهجرة،فأسلمه  فعصا،؟آبائك وآباء آبائك

:  فقال،وهو جهاد النفس والمال،  ثم قعد له بطريق الجهاد، فعصاه وهاجر،)٦(؟لوالمهاجر كالفرس في الطِّ
 على طريق كل د لإلنسانارصم فالشيطان بال،)٧())فعصاه فجاهد: ال ق؟تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال

  .خير
 رواه ،)٨(ما من رفقة تخرج إلى مكة إال جهز معهم إبليس مثل عدتهم: -رحمه اهللا-مجاهد وقال منصور عن 

  .ابن أبي حاتم في تفسيره
 فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ،فهو بالرصد وال سيما عند قراءة القرآن

افر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم  كما أن المس، ثم يأخذ في السيرويستعيذ باهللا تعالى منه أوالً
  .اندفع في سيره

 ولهذا لم تشرع االستعاذة بين يدي ؛ أن االستعاذة قبل القراءة عنوان وإعالم بأن المأتى به بعدها القرآن:ومنها
عاذة  فإذا سمع السامع االست، بل االستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التالوة،كالم غيره

 فهذه بعض ،كم وغيرها وإن كان وحده لما ذكرنا من الِحئ ثم شرع ذلك للقار،استعد الستماع كالم اهللا تعالى
  .فوائد االستعاذة

فَِإذَا قَرْأتَ {:  لقوله عز وجل؛ر صالة إال استعاذال يقرأ في صالة وال غي: وقد قال أحمد في رواية حنبل
  .}ن الشَّيطَاِن الرِجيِم ِمالْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللِّه

أعوذ : سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول:  وقال عبداهللا بن أحمد،كلما قرأ يستعيذ: وقال في رواية ابن مشيش
  .باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم

                                                
 إن عفريتا من الجن تفلت علي((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-، عن النبي - رضي اهللا عنه- رواه البخاري عن أبي هريرة  - ٥

 الصالة، فأمكنني اهللا منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى  ليقطع علي؛-أو كلمة نحوها-البارحة 
سورة [}قَاَل رب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْكًا لَّا ينبِغي ِلَأحٍد من بعِدي{: تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان

، ومسلم، كتاب )٤٤٩(ب المساجد، باب األسير أو الغريم يربط في المسجد، برقم ، أبوا))ه خاسئا فرد:حوقال ر ،]٣٥:ص
 ).٥٤١(المساجد ومواضع الصالة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة، برقم 

 . يدور في مساحة معينة ال يتجاوزها،،هو الحبل الذي يربط به الفرس - ٦

، برقم )٢٥/٣١٥(، وأحمد في المسند )٣١٣٤(لم وهاجر وجاهد، برقم رواه النسائي، كتاب الجهاد، باب ما لمن أس -  ٧
، وصححه األلباني في السلسلة )٤٥٩٣(، برقم )١٠/٤٥٣(إسناده قوي، وابن حبان في صحيحه : ، وقال محققوه)١٥٩٥٨(

 ).١٦٥٢(، وفي صحيح الجامع برقم )٢٩٧٩(الصحيحة برقم 

  .مثل عددهم: أي - ٨
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صلى اهللا عليه - النبيكان :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري
 ، ونفخه،من همزه ، الشيطان الرجيمأعوذ باهللا السميع العليم من((:  قام إلى الصالة استفتح ثم يقول إذا-وسلم
   .)٩())ونفثه

أعوذ باهللا من الشيطان ((: أنه كان يقول قبل القراءة -صلى اهللا عليه وسلم-النبي جاء عن : وقال ابن المنذر
 .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  والقاضي في الجامع أنه كان يقولافعي وأبو حنيفة واختار الش،)١٠())الرجيم

   .ظاهر اآلية وحديث ابن المنذربوهو رواية عن أحمد 
 وهو مذهب ، لحديث أبي سعيد،))أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم((: وعن أحمد من رواية عبداهللا

جلس  -صلى اهللا عليه وسلم-بي أن الن: ا رواه أبو داود في قصة اإلفك ويدل عليه م،الحسن وابن سيرين
  .)١١())أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم((: وكشف عن وجهه وقال

 وبه قال سفيان ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم: وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول
فَاستَِعذْ ِباللِّه ِمن الشَّيطَاِن {:  ألن قوله؛ختاره القاضي في المجرد وابن عقيلالثوري ومسلم بن يسار وا

 ِإنَّه فَاستَِعذْ ِباللِّه{:  وقوله في اآلية األخرى،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: ظاهره أنه يستعيذ بقوله ،}الرِجيِم
ِليمالع ِميعالس وة د وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكيقتضي أن يلحق باالستعاذة ،}ه

   .هـ. ا)١٢(" ألنه سبحانه هكذا ذكر؛"إن"بحرف 
أعوذ باهللا ((:  وقاله وكشف عن وجه جلس-صلى اهللا عليه وسلم-حديث أبي داود في قصة اإلفك أن النبي 

باب من لم يجهر ببسم اهللا الرحمن رواه أبو داود في الصالة :  قال،))يمالسميع العليم من الشيطان الرج
  .رذا حديث منكه:  وقال،الرحيم
ولما كان الغضب مركب الشيطان فتتعاون النفس الغضبية والشيطان : "-رحمه اهللا تعالى-ابن القيم وقال 

س  أمر أن يعاونها باالستعاذة منه فتمد االستعاذة النف،على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع اإلساءة باإلحسان
 وجاء مدد ، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه،المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية

                                                
، والترمذي، كتاب الصالة، )٧٧٥(الصالة، باب من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، برقم رواه أبو داود، كتاب  - ٩

إسناده ضعيف، : ، وقال محققوه)١١٤٧٣(، برقم )١٨/٥١(، وأحمد في المسند )٢٤٢(باب ما يقول عند افتتاح الصالة، برقم
 ).٧٤٨(بي داود برقم ، وفي صحيح أ)١٢١٧(وصححه األلباني في تحقيقه مشكاة المصابيح برقم 

عن " مراسيل أبي داود "  ما في إال من كتب السنة المعروفة يءلم أقف على هذا في ش: " قال الشيخ األلباني رحمه اهللا - ١٠
 فليس فيه -ألنه من مراسيل الحسن البصري-  كان يتعوذ فذكره، وهذا مع ضعفه -صلى اهللا عليه وسلم- الحسن أن رسول اهللا 

كما ورد " السميع العليم: " فاألفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا ،كانت في الصالةأن هذه الصيغة 
 " اإلرواء" في بعض األحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في

 ).١٧٦(تمام المنة في التعليق على فقه السنة : انظر)" ٣٤٢(

، )٧٨٥( برقم هذا حديث منكر،:  وقال،،كتاب الصالة، باب من لم يجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم، رواه أبو داود - ١١
 ).١٣٩(وضعفه األلباني في ضعيف أبي داود برقم 

 ). .٩٥-١/٩٣(وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، البن القيم ، )١٢٥-٢/١٢٣(بدائع التفسير، لإلمام ابن القيم :  انظر- ١٢
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 }ِإنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَِّذين آمنُواْ وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون{ ـاإليمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان ف
  .]٩٩:سورة النحل[

ليس له طريق يتسلط به عليهم ال من : أن يقال  والصواب،ليس له حجة: والمفسرونقال مجاهد وعكرمة 
 ألن صاحبها وإنما سميت الحجة سلطاناً،  والقدرة داخلة في مسمى السلطان، وال من جهة القدرة،جهة الحجة

  .)١٣("يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده
ومن قُِتَل مظْلُوما فَقَد جعلْنَا {: -عز وجل-ول اهللا قو ، ويأتي بمعنى القدرة،السلطان يأتي بمعنى الحجةو

له حجة :  ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال،حجة: المراد به بعضهم قال ،]٣٣:سورة اإلسراء[ }ِلوِليِه سلْطَانًا
 ، بعبارة دقيقة-رحمه اهللا-  الحافظ ابن القيمفعبر ، فيكون مخيراً بين ثالثة أمور،وسبيل يتسلط به على القاتل

  .ألن الحجة هذه هي السبيل التي يتوصل بها إلى االقتدار ؛القدرةذكر الحجة وذكر 
قال في سورة  ،وقد أخبر سبحانه أنه ال سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين: "-رحمه اهللا-وقال 
  * ِإالَّ ِعبادك ِمنْهم الْمخْلَِصين*َألرِض وُألغِْوينَّهم َأجمِعين قَاَل رب ِبمآ َأغْويتَِني ُألزينَن لَهم ِفي ا{: الحجر

تَِقيمسم لَياطٌ عذَا ِصرقَاَل ه*  الْغَاِوين ِمن كعِن اتَّبِإالَّ م لْطَانس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِعب سورة [ }ِإن
   .]٤٢-٣٩:الحجر

 ِإنَّما سلْطَانُه علَى *ِإنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَِّذين آمنُواْ وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون {: وقال في سورة النحل
شِْركُونم ِبِه مه الَِّذينو نَهلَّوتَوي فتضمن ذلك أمرين ،]١٠٠-٩٩:سورة النحل[ }الَِّذين :  

   .حيد واإلخالص نفي سلطانه وإبطاله على أهل التو:أحدهما
  .إلى آخره، )١٤( وعلى من تواله إثبات سلطانه على أهل الشرك:والثاني
نفاه بقوله تعالى حاكياً عنه مقرراً  فكيف ، هاهنا سلطاناًفقد أثبت له على أوليائه: فإن قيل: "-رحمه اهللا-وقال 

م وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم من وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِضي اَألمر ِإن اللّه وعدكُ{: له
  .)١٥("]٢٢:سورة إبراهيم[}َأن دعوتُكُم فَاستَجبتُم ِليسلْطَاٍن ِإالَّ 

 أو ،ه يدل على بطالن حكاية عن قول قائل فإما أن يأتي قبله أو معه أو بعده ما-تبارك وتعالى-ما يذكره اهللا 
سيقُولُون ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم {:  مثالً-عز وجل-حينما يقول اهللا ف ، ويدل ذلك على صحته غالباً،يسكت عنه

 دل على أن هذا }رجما ِبالْغَيِب{: قولهف ،]٢٢:سورة الكهف[ }ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما ِبالْغَيِب
 ففهم ، ما أبطله وال ذكر ما يدل على بطالنه،}ويقُولُون سبعةٌ وثَاِمنُهم كَلْبهم{: لما قالو ،ير صحيحالقول غ

 فيبطل الباطل ويسكت عن ، وقد يذكر أمرين فيكون أحدهما حقاً واآلخر باطالً،صحيحمنه أن هذا هو القول ال
سورة [ }لّه الَ يْأمر ِبالْفَحشَاءدنَا علَيها آباءنَا واللّه َأمرنَا ِبها قُْل ِإن الوِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً قَالُواْ وج{ ،الحق

 :وقوله ، هذا باطل}واللّه َأمرنَا ِبها{ : قوله لكن، فهذا حق،}وجدنَا علَيها آباءنَا{وسكت عن  ]٢٨:األعراف
سورة [ } من كَان هوداً َأو نَصارى ِتلْك َأماِنيهم قُْل هاتُواْ برهانَكُم ِإن كُنتُم صاِدِقينوقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ{

                                                
 ).١/٩٨(  إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، البن القيم- ١٣

 ).١/٩٨(  إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، البن القيم- ١٤

 ).١٧( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لإلمام ابن القيم: انظر - ١٥
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م بشَر  َأنتُوقَالَِت الْيهود والنَّصارى نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه قُْل فَِلم يعذِّبكُم ِبذُنُوِبكُم بْل{: وقوله ،]١١١:البقرة
قَاَل الَِّذين غَلَبوا علَى {: قوله تعالى عن الذين غلبوا على أمرهمف ، غالباًوهذا ،]١٨:سورة المائدة[}ممن خَلَقَ

هل معنى هذا جواز اتخاذ المساجد على   ، وما عقب عليها،]٢١:سورة الكهف[}َأمِرِهم لَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجدا
 ،ن القواعد أغلبيةإ: قالأن ي:  األول،اب عنه بجوابين قطعاً الحتجاجهم ويج،ونيحتج به القبوريهذا و ،؟القبور

 وأنه جائز ،أن ذلك لو كان كما قلتم:  واألمر الثاني، بمعنى الكلية التي تحيط بجميع الجزئيات،كليةوليست 
صلى اهللا عليه -لنبي  والنصوص صريحة عن ا، فقد دلت هذه الشريعة على تحريمه،في شرع من قبلنا

 مع أنه كان محرماً في الشرائع ،نه شرع لنا ما لم ينسخإ:  فغاية ما يقال في شرع من قبلنا، في هذا-وسلم
لو كان يجوز في و ،)١٦())لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( :الحديثوفي  ،السابقة

  .؟يء يجوز في شريعتهم كيف يلعنون على ش،شرعهم لما استحقوا اللعن
 وما كَان لَه *ولَقَد صدقَ علَيِهم ِإبِليس ظَنَّه فَاتَّبعوه ِإلَّا فَِريقًا من الْمْؤِمِنين { :في قوله: -رحمه اهللا-وقال 

  ]٢١- ٢٠:سورة سبأ[ }ي شَكعلَيِهم من سلْطَاٍن ِإلَّا ِلنَعلَم من يْؤِمن ِبالْآِخرِة ِممن هو ِمنْها ِف
  : نفاه من وجهينيثبته له عليهم غير الذأ ي السلطان الذ:قيل

ياه من إ بتمكينهم ،ياهم كيف أرادإ أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتالعبه بهم وسوقه :اأحدهم
ن حجة يتسلط بها غير أنه بليس عليهم م نفاه سلطان الحجة فلم يكن إلالذيوالسلطان ، ذلك بطاعته ومواالته

  .)١٧(دعاهم فأجابوه بال حجة وال برهان
 ودخولهم في جملة ،نفسهم بطاعتهأ ولكن هم سلطوه على ه،بتلأ  ابتداء أن اهللا لم يجعل له عليهم سلطاناً:يالثان

 :مقصود وال،نما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهمإفإن كيده ضعيف و ، فلم يتسلطن عليهم بقوته،جنده وحزبه
أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أوالده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته 

  .)١٨("ط عليه ذلك العدو نفسهأن يسلَّ
: ولما علم عدو اهللا أن اهللا تعالى ال يسلطه على أهل التوحيد واإلخالص قال":  تعالى-رحمه اهللا-وقال 

فعلم عدو اهللا أن من اعتصم  ،]٨٣- ٨٢:سورة ص[ }ِإلَّا ِعبادك ِمنْهم الْمخْلَِصين *ينَّهم َأجمِعين فَِبِعزِتك لَُأغِْو{
 على من  سلطان وإنما يكون له، وأخلص له وتوكل عليه ال يقدر على إغوائه وإضالله-عز وجل-باهللا 

  .بوعهم فهو وليهم وسلطانهم ومت، فهؤالء رعيته،تواله وأشرك مع اهللا
  )١٩("؟....ي هذا الموضع فكيف ينفيه فقد أثبت له السلطان على أوليائه ف: فإن قيل

                                                
، ومسلم، كتاب المساجد )١٢٦٥(ر، برقم  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبو-  ١٦

، )٥٢٩(ومواضع الصالة، باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، برقم 
 .رضي اهللا عنها-من حديث عائشة 

 فإن الناس ينقادون لها، ويخضعون ،، فالحجة هي السبيل إلى االنقياد واإلذعان،، بين الحجة والقدرة-رحمه اهللا- جمع  -  ١٧
 .كما يخضعون لصاحب القدرة

 ).١٨-١٧( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لإلمام ابن القيم - ١٨

 .)١/٩٩ (، البن القيممن مصائد الشيطان إغاثة اللهفان - ١٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 آيةً مكَان آيٍة واللّه َأعلَم اوِإذَا بدلْنَ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف في تفسيره 
اْ ِإنّمُل قَالُونَزا يْل َأكْاِبمفْتٍَر بَأنتَ م ونلَمعالَ ي مهثَر*  تَ الِّذينثَبقّ ِليِبالْح كبِس ِمن رالْقُد وحر لَهقُْل نَز 

ِلِمينسِللْم ىشْربى ودهنُواْ و١٠٢-١٠١:سورة النحل[ }آم[.  
ليهم  وأنه ال يتصور منهم اإليمان وقد كتب ع،يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم

: -صلى اهللا عليه وسلم- وذلك أنهم إذا رأوا تغيير األحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول اهللا ،الشقاوة
بدلْنَا آيةً {:  وقال مجاهد، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أي كذاب:}ِإنَّما َأنْتَ مفْتٍَر{

  .اغيره رفعناها وأثبتنا : أي}مكَان آيٍة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
واللّه {:  قوله:} َأنتَ مفْتٍَرا آيةً مكَان آيٍة واللّه َأعلَم ِبما ينَزُل قَالُواْ ِإنّماوِإذَا بدلْنَ{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 ؛ الجمل االعتراضية أنها تأتي في كل مقام بحسبهه والقاعدة في مثل هذ،راضيةجملة اعت }َأعلَم ِبما ينَزُل
 آيةً مكَان آيٍة واللّه َأعلَم ِبما اوِإذَا بدلْنَ{ :قولهف ، أو غير ذلك من المعاني،ساء قد يلالحتراز تارة من فهٍم

واللّه {:  فاهللا قال،} َأنتَ مفْتٍَراقَالُواْ ِإنّم{ ،} مكَان آيٍة آيةًاوِإذَا بدلْنَ{ ، كأنه جواب على سؤال سائل،}ينَزُل
 فهذا التبديل ، وأن اهللا عالم بذلك،-عز وجل-ى بغيره منزل من اهللا ه وأتَلَد أن الذي أب: يعني}ينَزُلَأعلَم ِبما 
عز - واهللا ، البديلة هي من عند اهللا واآلية، فاآلية المبدلة من عند اهللا، هو من عند اهللا، بباطلحق وليس

 فهذه الجملة االعتراضية أفادت هذا ، ليس فيه شيء مختلق، والجميع منزل، إنما يفعل ذلك عن علم-وجل
 التبديل إنما هو  هذا،}واللّه َأعلَم ِبما ينَزُل{: فقال، } َأنتَ مفْتٍَراقَالُواْ ِإنّم{ ،}وِإذَا بدلْنَا آيةً مكَان آيٍة{ ،المعنى

  . فهو حق، وكله من تنزيله،-تبارك وتعالى-صادر عن علمه 
   . اآلية]١٠٦:سورة البقرة[ }ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها{:  هو كقوله تعالى:وقال قتادة

إلنسان لآلية  كما يسلّم ا، فيجب التسليم له واالنقياد، وأنه حق وبعلمه،يعني إذا علم أنه منزل من عند اهللا
  . فإذا بدل ذلك ونسخه فيجب التسليم واالنقياد،األولى حينما نزلت

  ..... أي جبريل:}قُْل نَزلَه روح الْقُدِس{ :فقال تعالى مجيباً لهم
 ،بيت المقدس :وكذلك ،فة الموصوف إلى الصفةمن باب إضا ،يعني الروح المقدسة }روح الْقُدِس{: قوله
  .د الطهربال: تقول مثالًو
 وتخبت له ، فيصدقوا بما أنزل أوالً وثانياً}الَِّذين آمنُوا ِليثَبتَ{ ، بالصدق والعدل:أي }ِمن ربك ِبالْحقِّ{

  . وبشارة للمسلمين الذين آمنوا باهللا ورسله وجعله هادياً: أي}وهدى وبشْرى ِللْمسِلِمين{ ،قلوبهم
}مَأنّه لَمنَع لَقَدوِبينم ِبيرع انذَا ِلسَهو ِميجِه َأعِإلَي ونلِْحدالِّذي ي انلّس شَرب هلّمعا يِإنّم قُولُونسورة [ } ي

  .]١٠٣:النحل
ن محمداً إنما يعلمه هذا إ :يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب واالفتراء والبهت

  . غالم لبعض بطون قريش، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم،ن القرآن بشر مناالذي يتلوه علي
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ولَقَد { : فقال،يبين بطالنه أعقبه بما يبطله أو ، القائلينإذا ذكر قول -عز وجل-السابقة أن اهللا القاعدة على 
شَرب هلّمعا يِإنّم قُولُوني مَأنّه لَم{:  فقال ،}نَعِبينم ِبيرع انذَا ِلسَهو ِميجِه َأعِإلَي ونلِْحدالِّذي ي انلّس{، رد 

   .مقالتهم
 ،وكان بياعاً يبيع عند الصفا ، غالم لبعض بطون قريش،ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم

اك كان أعجمي اللسان  وذ، يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء-صلى اهللا عليه وسلم-وربما كان رسول اهللا 
فلهذا قال اهللا ، جواب الخطاب فيما ال بد منهال يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد 

 ، القرآن: أي}ِلسان الَِّذي يلِْحدون ِإلَيِه َأعجِمي وهذَا ِلسان عرِبي مِبين{ :تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك
فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبالغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني أي 

  .سكة من العقل كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ ال يقول هذا من له أدنى م،ي ُأرسل نبكل كتاب نزل على
 -اهللا عليه وسلمصلى -كان رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس  جريروروى ابن

وكان اسمه بلعام،علم قيناً بمكةي .  
  .القين يعني الصانع

 يدخل عليه ويخرج من -صلى اهللا عليه وسلم- وكان المشركون يرون رسول اهللا ،وكان أعجمي اللسان
ما يعلِّمه بشَر ِلسان الَِّذي ولَقَد نَعلَم َأنَّهم يقُولُون ِإنَّ{ : فأنزل اهللا هذه اآلية،إنما يعلمه بلعام:  فقالوا،عنده

ِبينم ِبيرع انذَا ِلسهو ِميجِه َأعِإلَي ونلِْحدي{.   
صلى اهللا عليه -إنه يعلم النبي :  الذي قالوا واألقوال في اسم هذا البشر،هذه الرواية ضعيفة في سبب النزول

المبهمات غالب ما و ،صحتال و امتها من المراسيل ع، وعامة ذلك لم يصح فيه شيء، كثيرة جداً-وسلم
نه ولكنه تركه؛  وبي-عز وجل-يشتغل به المشتغلون منها مما ال طائل تحته وأنه لو كان فيه فائدة لذكره اهللا 

 ،من هذا الرجل؟فيقولون  ،]٢٠:سورة القصص[ }وجاء رجٌل من َأقْصى الْمِدينَِة يسعى{ ،ألنه ال حاجة إليه
أنه :  جاء عن عكرمة،]١٠٠:سورة النساء[ }ومن يخْرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللِّه ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموتُ{

 ، خاصة في المبهمات مصنفاتهرفيه السهيلي وغيألف و ،بقي أربع عشرة سنة يبحث عن اسم هذا المبهم
 ، وهو غالم للفاكه بن المغيرة،اسمه جبر: قوال كثيرة جداً بعضهم يقولاألو ، واإلعالم،تفسير مبهمات القرآن
 هو غالم لبني عامر:  وبعضهم يقول،و عبد لبني الحضرمييعيش وه:  وبعضهم يقول،كان نصرانياً فأسلم

 ، وهما نصرانيان لبني الحضرمي،جبر:  واآلخر،يسار:  اسم األول،هما غالمان:  وبعضهم يقول،بن لؤي
: اني في مكة يقال لههو غالم نصر: وبعضهم يقول ،-أنهما غالمان- التي صحت في هذاهي واية وهذه الر
       لما جاء النبي ةل الذي كان في وادي نخاً وأصحاب السير يذكرون عداس،عداس:  وبعضهم يقول،أبو ميسرة

  وسلمان،-ضي اهللا تعالى عنهر- وأبعد هذه األقوال أنه سلمان الفارسي ، إلى الطائف-صلى اهللا عليه وسلم-
 وإنما كانوا ، إال في المدينة-صلى اهللا عليه وسلم- ولم يلقه النبي ، كان في المدينة-رضي اهللا تعالى عنه-

هو من االشتغال بفضول و ،اال فائدة تحته  فالشاهد أن معرفة اسم هذا المبهم،ل كان في مكةيقولون ذلك لرج
  . يكون من أصله وصلبه عن أن فضالً،ح العلملَ وليس بم،العلم
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ِلسان { ،}وهذَا ِلسان عرِبي مِبين{ ، أن لغته أعجمية: يعني}لِْحدون ِإلَيِه َأعجِميلِّسان الَِّذي ي{: قوله تعالى
ِبير{ ،للسان أحياناً وتريد به الكالم والعرب تعبر با، كالم عربي:يأ }عِبيرع انذَا ِلسهوِبينكالم : أي} م 

  . فسماه لساناً،عربي مبين
}َأِليم ذَابع ملَهو اللّه ِديِهمهاِت اللِّه الَ يِبآي ْؤِمنُونالَ ي الِّذين اِت  *ِإنِبآي ْؤِمنُونالَ ي الِّذين فْتَِري الْكَِذبا يِإنّم 

ونالْكَاِذب مه لَِئكُأو١٠٥-١٠٤:سورة النحل[ }اللِّه و[.  
 ولم ،-صلى اهللا عليه وسلم-يخبر تعالى أنه ال يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله 

 فهذا الجنس من الناس ال يهديهم اهللا إلى اإليمان بآياته وما ،يكن له قصد إلى اإليمان بما جاء من عند اهللا
صلى اهللا عليه - ثم أخبر تعالى أن رسوله ،ة ولهم عذاب أليم موجع في اآلخر،أرسل به رسله في الدنيا

  شرار-صلى اهللا عليه وسلم- على اهللا وعلى رسوله  ألنه إنما يفتري الكذب؛ وال كذاب ليس بمفتٍر-وسلم
 والرسول محمد ، من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس}الَِّذين ال يْؤِمنُون ِبآياِت اللَِّه{ ،الخلق

 معروفاً بالصدق ،وإيقاناً هم وأكملهم علماً وعمالً وإيماناً كان أصدق الناس وأبر- عليه وسلمصلى اهللا-
 ولهذا ؛-صلى اهللا عليه وسلم-دعى بينهم إال باألمين محمد  ال يشك في ذلك أحد منهم بحيث ال ي،في قومه

صلى اهللا عليه -سول اهللا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة ر
دع يفما كان ِل:  فقال هرقل،ال: ؟ قالهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال:  كان فيما قال له-وسلم

  .)٢٠(-عز وجل-الكذب على الناس ويذهب فيكذب على اهللا 
ن ِباِإليماِن ولََِكن من شَرح ِبالْكُفِْر صدراً فَعلَيِهم غَضب من كَفَر ِباللِّه ِمن بعِد إيماِنِه ِإالّ من ُأكِْره وقَلْبه مطْمِئ{

ِظيمع ذَابع ملَهاللِّه و نم* الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّه َأناآلخرة و لَىا عنْياةَ الْديواْ الْحبتَحاس مِبَأنّه ذَِلك  
 الَ جرم َأنّهم ِفي اآلخرة هم  *بع اللّه علَى قُلُوِبِهم وسمِعِهم وَأبصاِرِهم وُأولََِئك هم الْغَاِفلُون ُأولََِئك الِّذين طَ*

١٠٩-١٠٦:سورة النحل[ }الْخَاِسرون[.  
 ؛ أنه قد غضب عليه، وشرح صدره بالكفر واطمأن به،أخبر تعالى عمن كفر به بعد اإليمان والتبصر

 ألنهم استحبوا الحياة الدنيا على ؛ عظيماً في الدار اآلخرة وأن لهم عذاباً،لمهم باإليمان ثم عدولهم عنهلع
 ، ولم يهد اهللا قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة ألجل الدنيا،اآلخرة

 وال ،لى سمعهم وأبصارهم فال ينتفعون بها وختم ع، فهم ال يعقلون بها شيئاً ينفعهم،فطبع على قلوبهم
َأنَّهم ِفي { أي ال بد وال عجب أن من هذه صفته }ال جرم{ ،أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد بهم

 ِإلَّا من ُأكِْره وقَلْبه{: وأما قوله ،سروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الذين خ: أي}رونِساالْآِخرِة هم الْخَ
 ، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى}مطْمِئن ِباإلِِيماِن

  . وهو مطمئن باإليمان باهللا ورسوله،وقلبه يأبى ما يقول

                                                
، ومسلم، )٧( برقم -يه وسلمصلى اهللا عل-رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا  - ٢٠

 ).١٧٧٣( إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم، برقم - صلى اهللا عليه وسلم- كتاب األقضية، باب كتاب النبي 
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 هانه ووافق المشركين بلفظفهذا استثناء ممن كفر بلس":  قال،}ِإلَّا من ُأكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِباإلِِيماِن{ :قوله
سبب نزول  اعتبارب أي ،"بلسانه كفر":  قال-رحمه اهللا-  ابن كثيرلحافظفا ،"مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى

آذوه وضربوه حتى تكلم ببعض ما يرضيهم من سب أنهم  ،-رضي اهللا تعالى عنه- جاء عن عمار ،اآلية
 فهذه ،)٢١())إن عادوا فعد((:  قال له- عليه وسلمصلى اهللا- وأن النبي ،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 يهل الرخصة فقط في مسائل التكفير هثم  ،الحكم بالكفرك ، وهي مسألة يترتب عليها أحكام عملية،رخصة

 ،فقط فيما يتعلق بالنطق باللسان وأن ذلك ال يسوغ بحال فيما يتعلق بالفعل؟ من أهل العلم من يخصه باللسان
 ولربما ، لكنه عبر بهذا باعتبار سبب النزول، ال تدل على أنه يتبنى هذا الرأي-رحمه اهللا- وعبارة ابن كثير

 ، فأحدهما أبى فقتل،با شيئاًقر:  لما قيل للرجلين، وهو معروف مشهور،أيضاً احتج بعضهم بحديث الذباب
لو صح هذا الحديث لصح  ، فمات فدخل النار، فقرب ذباباً،قرب ولو ذباباً: واآلخر لم يجد شيئاً فقالوا

 ، والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، لكن الحديث ضعيف،االحتجاج بهذا على أن الفعل غير القول
فإنه يرخص له أن ينطق أو يقول :  ما قال،}ِإلَّا من ُأكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِباإلِِيماِن{:  يقول-عز وجل-اهللا و

 اإلكراه الملجئ الذي ، اإلكراه بنوعيه، فاألقرب أن اإلكراه عذر في القول والفعل لهذا، وإنما أطلقه،الباطل
 أو طيف به على صنم أو نحو ،د لهِجسضع أمام صنم وُأ كما لو جيء به وبالقوة و،ليس لإلنسان فيه اختيار

 أو ،بضرب معتبردد ه وكذلك اإلكراه الذي يكون من قبيل اإلكراه حكماً وهو فيما لو أنه ، فهذا يعذر به،هذا
 العذر يكون ، باإليمان فهو معذوراً فإذا كان قلبه مطمئن،اً أو نحو ذلك فهذا يعتبر إكراه، أو حبس،قتل

القاعدة إال أن  ، وكون هذه وردت في قصة عمار وأنه تكلم بالباطل، ويكون باإلكراه بالفعلباإلكراه بالقول
 من المسائل ه وهذ، فاللفظ عام،"لفظ والمعنى ال بخصوص السبببعموم ال أن العبرة"وهي  ال تهملمعروفة ال

التي يحتاج إلى معرفتها في هذا الباب الذي كثر الخوض فيه والتبس على كثير من الناس؛ لما يترتب عليه 
 يطلب من الو ، العلمةطلب صغار ،كل أحد ولهذا ليس من السهل أن يتكلم فيه ،من األحكام الكبيرة العظيمة

 نسأل ، مباشرة العظيمة يتوب من بعض الذنوب يبدأ يتكلم في هذه األحكاميستقيم أوفبمجرد أن  ،أصالًالعلم 
  .اهللا العافية

رضي -  هذه اآلية نزلت في عمار بن ياسرأن: -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس يوقد روى العوف
 فوافقهم على ذلك ،- عليه وسلمصلى اهللا-حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد  -مااهللا تعالى عنه

  . فأنزل اهللا هذه اآلية،-صلى اهللا عليه وسلم- وجاء معتذراً إلى النبي ،مكرهاً
 هذا من قبيل ،أن هذه اآلية نزلت في عمار بن ياسر:  لفظ الروايةلكن ،رواية العوفي عن ابن عباس ال تصح

 فأولها غير صريح ، هذا صريح،هذه اآليةفأنزل اهللا :  آخر الرواية لكن، نزلت في فالن،غير الصريح
نزلت هذه اآلية في كذا : ن الغالب أن قولهمإ:  ولهذا نقول في الكالم على هذه المسألة عادة،وآخرها صريح

  .ألنهم قد يقصدون بهذه العبارة سبب النزولهو دائماً؛ ليس  ،الغالب: نقول ،أنه من قبيل التفسير

                                                
هذا حديث صحيح على شرط : ، وقال)٣٣٦٢(، والحاكم في المستدرك )١٦٦٧٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  - ٢١

 .الشيخين ولم يخرجاه
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أخذ : عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قالوروى ابن جرير  ،الكوهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو م
صلى اهللا عليه - حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي ،المشركون عمار بن ياسر فعذبوه

صلى - قال النبي ،مطمئناً باإليمان:  قال،))كيف تجد قلبك؟((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،-وسلم
   .))إن عادوا فعد((: -عليه وسلماهللا 

  .وهذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم
 فشكا ذلك ، وذكر آلهتهم بخير،-صلى اهللا عليه وسلم- وفيه أنه سب النبي ،ورواه البيهقي بأبسط من ذلك

:  قال،ركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخيررسول اهللا ما تُ يا:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي إلى 
ِإلَّا من ُأكِْره وقَلْبه { وفي ذلك أنزل اهللا ،))إن عادوا فعد((:  فقال،مطمئناً باإليمان: قال ))؟يف تجد قلبكك((

 ويجوز ، لمهجته ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاٍء؛}مطْمِئن ِباإلِِيماِن
 حتى إنهم ليضعوا ، يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به األفاعيل-عنهرضي اهللا -له أن يأبى كما كان بالل 

 ، أحد،أحد:  وهو يقول، ويأمرونه بالشرك باهللا فيأبى عليهم،الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر
 وكذلك حبيب بن زيد ،- وأرضاهرضي اهللا عنه- ،واهللا لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها: ويقول

أتشهد أني رسول : فيقول. نعم: أتشهد أن محمداً رسول اهللا؟ فيقول: ما قال له مسيلمة الكذاباألنصاري ل
  .  فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك،ال أسمع: ؟ فيقولاهللا

 كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ،واألفضل واألولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله
 فجاءوا به إلى ،أنه أسرته الروم - وعنهمرضي اهللا تعالى عنه-ن حذافة السهمي أحد الصحابة عبد اهللا ب

لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما :  فقال له،ر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتيتنص: ملكهم فقال له
 ،إذاً أقتلك:  فقال، طرفة عين ما فعلت-صلى اهللا عليه وسلم-تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد 

 وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين ،فأمر به فصلب:  قال،أنت وذاك: فقال
   . وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت،در ثم أمر بِق، ثم أمر به فأنزل،النصرانية فيأبى
 وإنما لعله قدر ، ال، على هيئة بقرة المراد أنه تمثال مثالً من نحاس ليس:اس بقرة من نح:المقصود بقوله

 التبقر في ، التبقر في األرض، التبقر في البناء، التبقر في الدار، بمعنى التوسعن التبقرمكبيرة واسعة مأخوذ 
 قدر من نحاس كبيرة :يأ ، جاء ببقرة مثالً من نحاس،القدري  بمعنى التوسع ف، التبقر في المال،الزرع
  . ليلقيه فيها،واسعة

 فأمر به أن يلقى ، وعرض عليه فأبى، فإذا هو عظام تلوح،ء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظروجا
إنما بكيت ألن نفسي إنما هي نفس واحدة :  فقال، فبكى فطمع فيه ودعاه،رة ليلقى فيهاكَ فرفع في الب،فيها

سدي نفس تعذب هذا العذاب  فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في ج،تلقى في هذه القدر الساعة في اهللا
 ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير ، أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياماً: بعض الرواياتي وف،في اهللا

 فقال له ، ولكن لم أكن ألشمتك بي، ليأما إنه قد حلَّ:  فقال،؟ما منعك أن تأكل: م استدعاه فقال ث،فلم يقربه
 فقبل رأسه فأطلقه ،نعم:  قال،؟وتطلق معي جميع أسارى المسلمين: ل فقا،فقبل رأسي وأنا أطلقك: الملك
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حق على كل : -رضي اهللا عنه- فلما رجع قال عمر بن الخطاب ،وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده
  .)٢٢(-مارضي اهللا تعالى عنه- فقام فقبل رأسه ، وأنا أبدأ،مسلم أن يقبل رأس عبد اهللا بن حذافة

                                                
 في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار - رحمه اهللا-، وضعفها األلباني )٤/٢٨٩(ت الكبرى البن سعد الطبقا: انظر - ٢٢

 ).  ٨/١٥٧(السبيل
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