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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
عمالنا، من يهده هللا فال إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أ

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده 
 ورسوله.

ُوُتنَّ ِإَلَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ﴿ قَّ تُ قااتِِه واَلا َتا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا ﴿[، 102]آل عمران:  ﴾َيا أاي ُّها َيا أاي ُّها
اَلا كا  ا رِجا ُهما ا واباثَّ ِمن ْ ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا اءا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ِثرياا واِنسا

انا عالاْيُكْم راِقيباا اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءاُلونا ِبِه وااْْلاْرحا ا الَِّذينا آماُنوا ﴿[، 1]النساء:  ﴾واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا َيا أاي ُّها
ا ) ِديدا ْوَلا سا الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن ُيِطِع اَّللَّا واراُسولاُه 70ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق ا ( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما

ا ) ْوزاا عاِظيما قاْد فاازا ف ا  [.71، 70]األحزاب:  ﴾(71ف ا
أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، وشر االمور حمداثهتا، وكل حمدثة أما بعد، فان 

 بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
فإن علم أسباب النزول من أهم علوم القرآن اليت حيتاج إىل معرفتها طالب العلم الشرعي بل ال  ،مث أما بعد

 م هللا تعاىل دون اإلملام هبا.ميكن ألي عامل مفسر أن يقدم على تفسري كال
 .اْلق ْرآنِ  َمَعاِن  فَ ْهمِ  يف  َقِوي   طَرِيق   الن ُّز ولِ  َسَببِ  بَ َيان  : اْلِعيد   َدِقيق   اْبن   قَالَ 
      .1اِبْلم َسب بِ  اْلِعْلمَ  ث  ي  َور ِ  اِبلس َببِ  اْلِعْلمَ  فَِإن   اْْليَةِ  فَ ْهمِ  َعَلى ي ِعي   الن ُّز ولِ  َسَببِ  َمْعرَِفة  : تَ ْيِمَيةَ  اْبن   َوقَالَ 
 َوِمنْ  ،اْلب َخارِي ِ  َشْيخ   اْلَمِديِن ِ  ْبن   َعِليُّ يف هذا العلم النفيس منهم كتبا مجة حديثا  و  قد ألف العلماء قدمياو 

 م ْسَود ةً  َعْنه   َماتَ  ِكَتاابً   َحَجر   بن ل فَ َوأَ  اْْلَْعََبِيُّ  اْخَتَصَره   َوَقدِ  ِإْعَواز   ِمنْ  ِفيهِ  َما َعَلى اْلَواِحِدي ِ  ِكَتاب    َأْشَهرَِها
 ...وغريهم كثري ". الن ُّز ولِ  َأْسَبابِ  يف  الن ُّق ولِ  ل َباب  "كذالك اإلمام جالل الدين السيوطي له مؤلف فيه مساه و 

  لإلمام الوادعيالصحيح املسند من أسباب النزول يف هذا العصر كتاب  و من أحسن مؤلفات هذا العلم
معتمدا يف ذلك على دواوين السنة  يف مجع اْلاثر الصحيحة يف أسباب النزول  فقد اجتهد ،محه هللار 

 غريها..و  مسند أمحدو  كالصحيحي والسنن األربعة
تعدد الرواايت يف عدة مناسبات أحببت أن أخلص هذا الكتاب حىت و  نظرا لكثرة األسانيد الواردة فيهو 

 .ملام هأهم أسباب النزول الصحيحة الثابتةيسهل على طالب العلم املبتدئ اإل
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..أسأل هللا أن يرحم شيخنا مقبل الوادعي وأن .مقراب للكتاب األصلو  مفيداو  و قد جاء الكتاب خمتصرا
 .لوجهه الكرمي خاصة جيزل له الثواب وأن جيعل هذه الورقات اليسرية

 إبراهيم الفضل أبو حممد :احملقق 108ص1اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي ج :أنظر1/
  م 1974/ ه 1394 :الطبعة للكتاب العامة املصرية اهليئة :الناشر

 
 
 
 

 منهجي يف هذا الكتاب
 .قمت حبذف مجيع األسانيد الواردة يف الكتاب األصل مقتصرا على منت األثر -1

عليها  طالعمن أحب االو  ن الضعيفة لالختصارالطرق املقوية لبعض املتو و  حذفت كذلك الشواهد -2
 فلريجع إىل الكتاب األصل.

 .مل أذكر األسباب األخرىو  متعدد يف كل آية هلا سبب نزول على رواية واحدةاقتصرت  -3

 حذفت تعليقات الشيخ الوادعي رمحه هللا إال النادر واليسري. -4

 .اقتصرت على ذكر مصدر واحد لألثر حيت يسهل حفظه -5
 
 هللا البوكانون التلمسان  كتبه عبيد هللا حبليل حممد بن حممد بن عبد    
 
 

 وهللا املوفق واهلادي               
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 ترمجة الشيخ صاحب الكتاب اْلصل رمحه هللا 
 نسبه

 .اهلمدان الوادعي اخلاليل من قبيلة آل راشد هو الشيخ العالمة احملدث / مقبل بن هادي بن قايدة
 مشاخي ه

عبد الشيخ :من أبرزهمو  على مشايخ أجالء من أعالم هذا العصرالعلم  -رمحه هللا  -أخذ أبو عبد الرمحن 
حممد الشيخ و  هللا بن محيد عبدالشيخ و  حممد انصر الدين األلبانالشيخ و  رمحه هللابن ابز  العزيز بن عبد هللا

سيد الشيخ الو  هللا الصومايل حممد بن عبدالشيخ و  حيي الباكستانالشيخ و  العزيز الراشد عبدالشيخ و  السبيل
 .سائر علماء املسلميو  رمحهم هللا أمجعي الوهاب فائد املصري بن عبداحممد الشيخ و  حممد احلكيم املصري

 الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحي للشيخ مؤلفات عدة تدل على غزارة علمه منها: كتاب :مؤلفاته
الصحيح املسند  كتابو  يف سننهتراجم رجال الدار قطن  كتابو  تراجم رجال احلاكم يف املستدرككتاب و 

وكتاب  اْلامع الصحيح يف القدركتاب و  غارة الفصل على املعتدين على كتب العللكتاب و  من دالئل النبوة
 ..و غريها من الكتب النافعة.الذي خلصته يف هذه الورقات الصحيح املسند من أسباب النزول

 
رحم هللا شيخنا اإلمام وأسكنه  .م 2001يوليو  21ه  املوافق 1422ربيع اْلخر  30تويف يف  :وفاته

 فسيح اْلنان.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  رب يسر وأعن
 

 "سورة البقرة": 
 :قوله تعاىل

قَِلياًل فَ َوْيل  هَل ْم مم ا َكتَ َبْت ا }فَ َوْيل  لِل ِذيَن َيْكت  ب وَن اْلِكَتاَب هِأَْيِديِهْم مث   يَ ق ول وَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اَّللِ  لَِيْشََت وا ِبِه ََثَنً 
 .79اْلية  أَْيِديِهْم َوَوْيل  هَل ْم مم ا َيْكِسب وَن{

 رواه عن ابن عباس رضي هللا عنه }فَ َوْيل  لِل ِذيَن َيْكت  ب وَن اْلِكَتاَب هِأَْيِديِهْم{ قال نزلت يف أهل الكتاب
 .البخاري يف خلق أفعال العباد

 قوله تعاىل:
قًا ِلَما َبْيَ َيَدْيِه َوه ًدى َوب شْ   }َمنْ  اْلية  َرى لِْلم ْؤِمِنَي{َكاَن َعد وًّا ِْلَِْبِيَل فَِإن ه  نَ ز َله  َعَلى قَ ْلِبَك ِبِِْذِن اَّللِ  م َصدِ 
97. 

فقالوا: اي أاب القاسم إان  وعلى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليهعن ابن عباس قال: أقبلت يهود إىل 
سألك عن مخسة أشياء فإن أنبأتنا هبن عرفنا أنك نيب واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ ن

قالوا: أخَبان عن عالمة النيب، قال: "تنام عيناه وال ينام قلبه"،  على ما نقول وكيل، قال: "هاتوا".قالوا هللا 
اءان فإذا عال ماء الرجل ماء املرأة أذكرت، وإذا قالوا: أخَبان كيف تؤنث املرأة وكيف تذكر قال: "يلتقي امل

عال ماء املرأة ماء الرجل أنثت"، قالوا: أخَبان ما حرم إسرائيل على نفسه قال: "كان يشتكي عرق النسا 
فلم جيد شيئا يالئمه إال ألبان كذا وكذا"، قال عبد هللا قال أيب، قال بعضهم: يعن اإلبل فحرم حلومها قالوا: 

َبان ما هذا الرعد قال: "ملك من مالئكة هللا عز وجل موكل ابلسحاب بيده أو يف يده خمراق صدقت؛ أخ
من انر يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر هللا"، قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع. قال: "صوته"، 

لك أيتيه ابخلَب قالوا: صدقت، إمنا بقيت واحدة وهي اليت نبايعك إن أخَبتنا هبا فإنه ليس من نيب إال له م
فأخَبان من صاحبك. قال: "جَبيل عليه السالم". قالوا: جَبيل ذاك الذي ينزل ابحلرب والقتال والعذاب 

فأنزل هللا عز وجل }َمْن َكاَن َعد وًّا  عدوان، لو قلت ميكائيل الذي ينزل ابلرمحة والنبات والقطر لكان.
 أمحد. رواه ِْلَِْبِيَل{ إىل آخر اْلية
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 :اىلقوله تع
 .109اْلية  }فَاْعف وا َواْصَفح وا َحىت  أَيِْتَ اَّلل   هِأَْمرِِه ِإن  اَّلل َ َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِدير {

ركب على محار فقال لسعد: "أمل تسمع ما  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أسامة بن زيد أن 
وكذا" فقال سعد بن عبادة اعف عنه واصفح فعفا عنه قال كذا  -يريد عبد هللا بن أيب–قال أبو احلباب 

وأصحابه يعفون  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموكان  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
َعَلى ك لِ  َشْيء  عن أهل الكتاب واملشركي فأنزل هللا عز وجل }فَاْعف وا َواْصَفح وا َحىت  أَيِْتَ اَّلل   هِأَْمرِِه ِإن  اَّلل َ 

 .أبو الشيخ يف كتاب األخالق أخرجه.َقِدير {
 قوله تعاىل:

}  .115اْلية  }َوَّللِِ  اْلَمْشرِق  َواْلَمْغِرب  َفأَيْ َنَما ت  َولُّوا فَ َثم  َوْجه  اَّللِ 
ة على مكة إىل املدين يصلي وهو مقبل من رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عمر قال: كان 

 }  مسلم يف. رواهراحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت }َفأَيْ َنَما ت  َولُّوا فَ َثم  َوْجه  اَّللِ 
 :قوله تعاىل

اْلية   َكَفر وا{}َوَلم ا َجاَءه ْم ِكَتاب  ِمْن ِعْنِد اَّللِ  م َصدِ ق  ِلَما َمَعه ْم وََكان وا ِمْن قَ ْبل  َيْستَ ْفِتح وَن َعَلى ال ِذينَ 
89. 

حدثن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن قال ابن إسحاق  جاء يف سرية ابن هشام عن
مما دعاان إىل اإلسالم مع رمحة هللا تعاىل وهداه لنا ملا كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك أصحاب 

شرور فإذا نلنا منهم بعض ما  أواثن، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت ال تزال بيننا وبينهم
يكرهون قالوا إنه قد تقارب زمان نيب يبعث اْلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثريا ما نسمع ذلك منهم 

أجبناه حي دعاان إىل هللا تعاىل وعرفنا ما كانوا  رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفلما بعث هللا 
ه وكفروا به ففينا وفيهم نزل اْلايت من البقرة }َوَلم ا َجاَءه ْم ِكَتاب  ِمْن يتوعدوننا به فبادرانهم إليه فآمنا ب

َعَرف وا َكَفر وا ِبِه فَ َلْعَنة   ِعْنِد اَّللِ  م َصدِ ق  ِلَما َمَعه ْم وََكان وا ِمْن قَ ْبل  َيْستَ ْفِتح وَن َعَلى ال ِذيَن َكَفر وا فَ َلم ا َجاَءه ْم َما
 اِفرِيَن{ حديث حسن.اَّللِ  َعَلى اْلكَ 
 قوله تعاىل:

َها{ َلِتِهم  ال يِت َكان وا َعَلي ْ ه ْم َعْن ِقب ْ  .142اْلية  }َسيَ ق ول  السَُّفَهاء  ِمَن الن اِس َما َوال 
يصلي حنو بيت املقدس ويكثر النظر إىل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمكان   :عن الَباء قال

َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك  السماء ينتظر أمر هللا فأنزل هللا }َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء فَ َلن  َول ِيَ ن َك ِقب ْ
َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم{ فقال رجال من املسلمي وددان لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إىل القبلة 
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ِإميَاَنك ْم{ وقال السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها  فأنزل هللا }َوَما َكاَن اَّلل   لِي ِضيعَ 
 .رواه ابن إسحاق ِبسناده .هللا }َسيَ ق ول  السَُّفَهاء  ِمَن الن اِس{ إىل آخر اْلية فأنزل

 قوله تعاىل:
 .143اْلية  }َوَما َكاَن اَّلل   لِي ِضيَع ِإميَاَنك ْم{

إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا أو  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صلى عن الَباء رضي هللا عنه أن
سبعة عشر شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أو صالها صالة العصر وصلى معه قوم 

النيب فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل املسجد وهم راكعون قال: أشهد ابهلل لقد صليت مع 
قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل البيت  عليه وعلى آله وسلم صلى هللا

رواه اِبلن اِس َلَرؤ وف  َرِحيم { رجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل هللا }َوَما َكاَن اَّلل   لِي ِضيَع ِإميَاَنك ْم ِإن  اَّلل َ 
 .البخاري

 قوله تعاىل:
 .144اْلية  ى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء{}َقْد نَ رَ 

صلى حنو بيت املقدس ستة عشر  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمكان   :عن الَباء بن عازب قال
شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيب أن يوجه إىل الكعبة فأنزل هللا 

ى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء{ فتوجه حنو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما عز وجل }َقْد نَ رَ 
{ فصل ى والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها، }ق ْل َّللِِ  اْلَمْشرِق  َواْلَمْغِرب  يَ ْهِدي َمْن َيَشاء  ِإىَل ِصرَاط  م ْسَتِقيم 

جل مث خرج بعدما صلى فمر على قوم من األنصار يف صالة ر  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلممع 
وأنه توجه  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالعصر حنو بيت املقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع 

 .رواه البخاري .رف القوم حىت توجهوا حنو الكعبةحنو الكعبة فتح
 قوله تعاىل:

{}ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشعَ   .158اْلية  ائِِر اَّللِ 
سألت عائشة رضي هللا عنها فقلت هلا أرأيت قول هللا تعاىل }ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر  :قال عروة عن

 ال يطوف ابلصفااَّللِ  َفَمْن َحج  اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ج َناَح َعَلْيِه َأْن َيط و َف هِبَِما{ فوهللا ما على أحد جناح أ
واملروة. فقالت: بئس ما قلت اي ابن أخيت إن هذه اْلية لو كانت كما أولتها عليه كانت ال جناح عليه أال 
يتطوف هبما، ولكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا ابملشلل 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ملروة فلما أسلموا سألوا فكان من أََهل  يتحرج أن يطوف ابلصفا وا
عن ذلك قالوا: اي رسول هللا إان كنا نتحرج أن نطوف ابلصفا واملروة فأنزل هللا تعاىل }ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن 
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{ اْلية. قالت عائشة رضي هللا عنها وقد سن  الطواف  ليه وعلى آله وسلمرسول هللا صلى هللا عَشَعائِِر اَّللِ 
بينهما فليس ألحد أن يَتك الطواف بينهما مث أخَبت أاب بكر بن عبد الرمحن فقال: إن هذا العلم ما كنت 

  -إال من ذكرت عائشة ممن كان يهل مبناة –مسعته ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يذكرون أن الناس 
 تعاىل الطواف ابلبيت ومل يذكر الصفا واملروة يف القرآن قالوا كانوا يطوفون كلهم ابلصفا واملروة فلما ذكر هللا

اي رسول هللا كنا نطوف ابلصفا واملروة وإن هللا أنزل الطواف ابلبيت فلم يذكر الصفا واملروة فهل علينا من 
{ اْلية. قال أبو بكر فأمسع حرج أن نطوف ابلصفا واملروة فأنزل هللا تعاىل }ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّلل ِ 

هذه اْلية نزلت يف الفريقي كليهما يف الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا ابْلاهلية ابلصفا واملروة والذين 
يطوفون مث حترجوا أن يطوفوا هبما يف اإلسالم من أجل أن هللا تعاىل أمر ابلطواف ابلبيت ومل يذكر الصفا 

 .اإلمام البخاري رواه ابلبيت.حىت ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف 
 قوله تعاىل:

َلَة الصِ َياِم الر َفث  ِإىَل ِنَساِئك ْم{ َ َلك م  اخْلَْيط  اأْلَبْ َيض  ِمَن إىل قوله:  }أ ِحل  َلك ْم لَي ْ }وَك ل وا َواْشَرب وا َحىت  يَ تَ َبي 
 .187اْلية  اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد{

إذا كان الرجل صائما  حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأصحاب  كان  :عن الَباء رضي هللا عنه قال
فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل أيكل ليلته وال يومه حىت ميسي وإن قيس بن صرمه األنصاري كان 
صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا أعندك طعام؟ قالت: ال ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان 

للنيب صلى هللا عليه ه عيناه فقالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك يومه يعمل فغلبت
َلَة الصِ َياِم الر َفث  ِإىَل ِنَساِئك ْم{ ففرحوا هبا فرحا شديدا،  وعلى آله وسلم فنزلت هذه اْلية: }أ ِحل  َلك ْم لَي ْ

َ َلك م  اخلَْ   .أخرجه اإلمام البخاري رمحه هللاِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد{  ْيط  اأْلَبْ َيض  ونزلت }وَك ل وا َواْشَرب وا َحىت  يَ تَ َبي 
 قوله تعاىل:

 .189اْلية  }َوْأت وا اْلب  ي وَت ِمْن أَبْ َواهِبَا{
عن أيب إسحاق قال: مسعت الَباء يقول نزلت هذه اْلية فينا كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا مل يدخلوا من 

ولكن من ظهورها فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل اببه فكأنه عري بذلك فنزلت قبل أبواب بيوهتم 
 .أخرجه البخارياهِبَا{ }َولَْيَس اْلَبُّ هِأَْن ََتْت وا اْلب  ي وَت ِمْن ظ ه ورَِها َوَلِكن  اْلَب  َمِن ات  َقى َوْأت وا اْلب  ي وَت ِمْن أَبْ وَ 
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{}َوأَْنِفق وا يف َسبِ  قوله تعاىل:  ..195اْلية  يِل اَّللِ 
أسلم أبو عمران التجييب قال: كنا مبدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من  عن

املسلمي مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى اْلماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من 
ناس وقالوا سبحان هللا يلقي بنفسه إىل التهلكة فقام أبو املسلمي على صف الروم حىت دخل فيهم فصاح ال

أيوب األنصاري فقال: اي أيها الناس إنكم لتؤولون هذه اْلية هذا التأويل، وإمنا نزلت هذه اْلية فينا معشر 
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله  انصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دوناألنصار ملا أعز هللا اإلسالم، وكثر 

إن أمولنا قد ضاعت، وإن هللا قد أعز اإلسالم وكثر انصروه فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع  سلمو 
منها فأنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يرد علينا ما قلناه }َوأَْنِفق وا يف َسِبيِل اَّللِ  َوال ت  ْلق وا 

التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب هِأَْيِديك ْم ِإىَل الت  ْهل َكِة{ فكانت 
 أخرجه الَتمذي. .شاخصا يف سبيل هللا حىت دفن هأرض الروم

{ قوله تعاىل:  . 196اْلية  }َوأِتُّوا احلَْج  َواْلع ْمَرَة َّللِِ 
وقال: كيف  على آله وسلمرسول صلى هللا عليه و صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: جاء إىل عن 

{ فقال  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله َتمرن يف عمرِت، فأنزل هللا عز وجل }َوأِتُّوا احلَْج  َواْلع ْمَرَة َّللِِ 
: "من السائل عن العمرة" فقال: أان. فقال: "ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت وسلم

 رواه الطَبان. تك".عمر صانعا يف حجتك فاصنع يف 

 قوله تعاىل:
} كعب بن   عن 196اْلية  }َمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيًضا َأْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَة  ِمْن ِصَيام  أَْو َصَدَقة  أَْو ن س ك 

 ابحلديبية ورأسي يتهافت قمال فقال: رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعجرة قال: وقفت على 
ؤذيك هوامك" قلت نعم قال: "فاحلق رأسك أو احلق" قال: يف  نزلت هذه اْلية }َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم "ي

: "صم ثالثة أايم أو النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمَمرِيًضا َأْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه{ إىل آخرها، فقال 
 البخاري  رواه تصدق بفرق بي ستة أو انسك مما تيسر".

 له تعاىل:قو 
 .197اْلية  }َوتَ َزو د وا فَِإن  َخرْيَ الز اِد الت  ْقَوى{

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون حنن املتوكلون فإذا قدموا 
         .رواه البخاري املدينة سألوا الناس فأنزل هللا تعاىل }َوتَ َزو د وا فَِإن  َخرْيَ الز اِد الت  ْقَوى{
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 قوله تعاىل:
تَ غ وا َفْضاًل ِمْن َربِ ك ْم{  .198اْلية  }لَْيَس َعَلْيك ْم ج َناح  َأْن تَ ب ْ

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف اْلاهلية فلما كان اإلسالم 
 .رواه البخاري ِم احلَْجِ " قرأ ابن عباس هكذا.ْيك ْم ج َناح  يف َمَواسِ َتَثوا من التجارة فأنزل هللا تعاىل: "لَْيَس َعلَ 

 قوله تعاىل:
}  .199اْلية  }مث   أَِفيض وا ِمْن َحْيث  أَفَاَض الن اس 

واحلمس قريش وما –كان الناس يطوفون يف اْلاهلية عراة إال احلمس :عروة :قالعن هشام بن عروة قال
ون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي املرأة املرأة وكانت احلمس حيتسب -ولدت

الثياب تطوف فيها فمن مل يعطه احلمس طاف ابلبيت عرايان وكان يفيض مجاعة الناس من عرفات ويفيض 
ْن احلمس من مجع. قال وأخَبن أيب عن عائشة رضي هللا عنها أن هذه األية نزلت يف احلمس }مث   أَِفيض وا مِ 

 .. رواه البخاريَحْيث  أَفَاَض الن اس { قال كانوا يفيضون من مجع فدفعوا إىل عرفات
 قوله تعاىل:

}  .207اْلية  }َوِمَن الن اِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسه  اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللِ 
سهما فقال: ال عن عكرمة قال: ملا خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة، فنثل كنانته، فأخرج منها أربعي  

تصلون إيل  حىت أضع يف كل رجل منكم سهما مث أصري بعده إىل السيف فتعلمون أن رجل وقد خلفت 
النيب صلى هللا عليه مبكة قينتي فهما لكم قال: وحدثنا محاد بن سلمة بن اثبت عن أنس حنوه ونزلت على 

{ اْلية فلما رآه }َوِمَن الن اِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسه  اْبتِ  وعلى آله وسلم النيب صلى هللا عليه وعلى َغاَء َمْرَضاِت اَّللِ 
صحيح على شرط   احلديثو  رواه اإلمام احلاكم قال: "أاب حيىي ربح البيع" قال وتال عليه اْلية. آله وسلم

 مسلم ومل خيرجه.
 قوله تعاىل:

 .222اْلية  اَء يف اْلَمِحيِض{}َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو أًَذى فَاْعَتزِل وا النِ سَ 
النيب عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يواكلوها ومل جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب 

 فأنزل هللا تعاىل: صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى يِض{ فقال }َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو أًَذى فَاْعَتزِل وا النِ َساَء يف اْلَمحِ 

: "اصنعوا كل شيء إال النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمران شيئا آله وسلم
إال خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال اي رسول هللا إن اليهود تقول كذا وكذا فال 

حىت ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللاجنامعهن فتغري وجه 
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 آاثرمها فعرفا أن مل جيد عليهما.فأرسل يف  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفاستقبلهما هدية من لنب إىل 
 .أخرجه مسلم
 قوله تعاىل:

نَ ه ْم اِبْلَمْعر وِف{}َوِإَذا طَل ْقت م  النِ َساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَله ن  َفال تَ ْعض   اْلية  ل وه ن  َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجه ن  ِإَذا تَ رَاَضْوا بَ ي ْ
232. 

عن احلسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فَتكها حىت انقضت عدهتا فخطبها فأىب معقل فنزلت 
 .أخرجه البخاري.}َفال تَ ْعض ل وه ن  َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجه ن {

 عاىل:قوله ت
 .238اْلية  }َحاِفظ وا َعَلى الص َلَواِت َوالص الِة اْلو ْسَطى َوق وم وا َّللِِ  قَانِِتَي{

يصلي الظهر ابهلاجرة ومل يكن يصلي  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن زيد بن اثبت قال: كان 
}َحاِفظ وا َعَلى الص َلَواِت  .: فنزلتمنها قالالنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صالة أشد على أصحاب 

 أخرجه اإلمام أمحد. وقال: إن قبلها صالتي وبعدها صالتي. .َوالص الِة اْلو ْسَطى{
 قوله تعاىل:

 .238اْلية  }َوق وم وا َّللِِ  قَانِِتَي{
ة }َحاِفظ وا عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم يف الصالة يكلم أحدان أخاه يف حاجته حىت نزلت هذه اْلي

 أخرجه البخاري  انِِتَي{ فأ ِمْران ابلسكوت.َعَلى الص َلَواِت َوالص الِة اْلو ْسَطى َوق وم وا َّللِِ  قَ 
 قوله تعاىل:

} َ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِ  يِن َقْد تَ َبي   .256اْلية  }ال ِإْكرَاَه يف الدِ 
فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن  1ن مقالاتعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كانت املرأة تكو 

هتوده، فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار، فقالوا ال تدع أبناءان فأنزل هللا تعاىل ذكره }ال 
َ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِ { يِن َقْد تَ َبي   .أخرجه اإلمام ابن جرير يف تفسريه .ِإْكرَاَه يف الدِ 

 قوله تعاىل:
ت ْم{ }َوال تَ َيم م وا اخْلَِبيَث ِمْنه  ت  ْنِفق وَن َوَلْست ْم ِِبِخِذيِه إىل قوله  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا أَْنِفق وا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ

 .267{ اْلية ِإال  َأْن ت  ْغِمض وا ِفيهِ 
نزلت فينا معشر األنصار كنا أصحاب خنل فكان الرجل  :القعن الَباء }َوال تَ َيم م وا اخْلَِبيَث ِمْنه  ت  ْنِفق وَن{ 

أيِت من خنله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل أيِت ابلقنو والقنوين فيعلقه يف املسجد وكان أهل الصفة ليس 
هلم طعام فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل وكان انس ممن ال 
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 أيِت الرجل ابلقنو فيه الشيص واحلشف والقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل هللا تبارك وتعاىل }اَي يرغب يف اخلري
ت ْم َومم ا َأْخَرْجَنا َلك ْم ِمَن اأْلَْرِض َوال تَ َيم م   وا اخْلَِبيَث ِمْنه  ت  ْنِفق وَن أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا أَْنِفق وا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ

ْم ِِبِخِذيِه ِإال  َأْن ت  ْغِمض وا ِفيِه{ قال: "لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى مل أيخذه إال على َوَلْست  
 .إغماض أو حياء". قال: فكنا بعد ذلك أيِت الرجل بصاحل ما عنده. أخرجه اإلمام الَتمذي

 قال تعاىل:
 .272اْلية  اء {}لَْيَس َعَلْيَك ه َداه ْم َوَلِكن  اَّلل َ يَ ْهِدي َمْن َيشَ 

عن ابن عباس قال كانوا ال يرضخون لقراابهتم من املشركي فنزلت }لَْيَس َعَلْيَك ه َداه ْم َوَلِكن  اَّلل َ يَ ْهِدي 
 .أخرجه اإلمام ابن جرير رمحه هللاَمْن َيَشاء { 
 قوله تعاىل:

 .286، 285رة اْليتان إىل آخر السو  }آَمَن الر س ول  مبَا أ ْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه{
}َّللِِ  َما يف الس َماَواِت َوَما يف  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أيب هريرة قال ملا نزلت على 

َمْن َيَشاء  َواَّلل   َعَلى ك لِ   اأْلَْرِض َوِإْن ت  ْبد وا َما يف أَنْ ف ِسك ْم َأو ُت ْف وه  حي َاِسْبك ْم بِِه اَّلل   فَ يَ ْغِفر  ِلَمْن َيَشاء  َوي  َعذِ ب  
رسول هللا فأتوا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال: فاشتد ذلك على أصحاب  .َشْيء  َقِدير {

مث بركوا على الركب فقالوا أي رسول هللا كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله د أنزلت عليك هذه اْلية وال نطيقها والصيام واْلهاد والصدقة وق

: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابي من قبلكم مسعنا وعصينا؟ بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك وسلم
هبا ألسنتهم فأنزل  ربنا وإليك املصري". قالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري؛ فلما اقَتأها القوم ذلت

ك ت ِبِه َور س ِلِه ال ن  َفر ِق  َبْيَ هللا يف أثرها }آَمَن الر س ول  مبَا أ ْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلم ْؤِمن وَن ك ل  آَمَن اِبَّللِ  َوَمالِئَكِتِه َو 
ْعَنا َوَأطَْعَنا غ ْفرَاَنَك َرب  نَ  ا َوإِلَْيَك اْلَمِصري { فلما فعلوا ذلك نسخها هللا تعاىل فأنزل: َأَحد  ِمْن ر س ِلِه َوقَال وا مسَِ

َها َما اْكَتَسَبْت َرب  َنا ال ت  َؤاِخْذاَن ِإْن نَ  ِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن{ }ال ي َكلِ ف  اَّلل   نَ ْفًسا ِإال  و ْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
َنا ْلَنا َما ال طَاَقَة  قال نعم }َرب  َنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ ِإْصرًا َكَما مَحَْلَته  َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا{ قال نعم }َرب  َنا َوال حت َمِ 

أخرج  قال نعم. لََنا بِِه{ قال نعم }َواْعف  َعن ا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْوالاَن فَاْنص ْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{
 .مسلماإلمام 
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 سورة آل عمران
 قوله تعاىل:

 .77اْلية  }ِإن  ال ِذيَن َيْشََت وَن ِبَعْهِد اَّللِ  َوأمَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل{
قال: "من حلف على ميي  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرضي هللا عنه عن بن مسعود  عن عبد هللا

 وهو عليه غضبان" فأنزل هللا تعاىل }ِإن  ال ِذيَن َيْشََت وَن ِبَعْهِد يقتطع هبا مال امرئ هو عليها فاجر لقي هللا
اَّللِ  َوأمَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل{ اْلية. فجاء األشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرمحن يف  أنزلت هذه اْلية كانت يل 

ك، قلت اي رسول هللا إذا حيلف بئر يف أرض ابن عم يل فقال يل: شهودك قلت: ما يل شهود، قال: فيمين
 رواه البخاري. حلديث فأنزل هللا ذلك تصديقا له.هذا ا فذكر النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 قوله تعاىل:
وا فَِإن  اَّلل َ َغف ور  }ِإال  ال ِذيَن اَتب وا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلح  إىل قوله  }َكْيَف يَ ْهِدي اَّلل   قَ ْوًما َكَفر وا بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم{

 .89إىل  87، 86{ اْلايت َرِحيم  
عن ابن عباس قال: كان رجل من األنصار أسلم مث ارتد وحلق ابلشرك مث ندم فأرسل إىل قومه: أرسلوا إىل 

}َوَجاَءه م   –له هل من توبة قال: "فنزلت" }َكْيَف يَ ْهِدي اَّلل   قَ ْوًما َكَفر وا بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم{ إىل قو  رسول هللا
 ... }ِإال  ال ِذيَن اَتب وا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلح وا فَِإن  اَّلل َ َغف ور  َرِحيم {.اْلبَ يِ َنات  َواَّلل   ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمَي{

 بن جرير رمحه هللا.ارواه 
 قوله تعاىل:

 .90اْلية  مث   اْزَداد وا ك ْفرًا َلْن ت  ْقَبَل تَ ْوبَ ت  ه ْم َوأ ولَِئَك ه م  الض الُّوَن{}ِإن  ال ِذيَن َكَفر وا بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم 
عن ابن عباس أن قوما أسلموا مث ارتدوا مث أسلموا مث ارتدوا فأرسلوا إىل قومهم يسألون هلم فذكروا ذلك 

ِذيَن َكَفر وا بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم مث   اْزَداد وا ك ْفرًا َلْن فنزلت هذه اْلية }ِإن  ال   لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 إسناده جيد أخرجه البزار ت  ْقَبَل تَ ْوبَ ت  ه ْم{ 

 قوله تعاىل:
 .113اْلية }لَْيس وا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أ م ة  قَاِئَمة  يَ ت ْل وَن آاَيِت اَّللِ  آاَنَء الل ْيِل َوه ْم َيْسج د وَن{ 

صالة العشاء مث خرج إىل املسجد فإذا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن مسعود قال: أخر 
الناس ينتظرون الصالة قال: "أما إنه ليس من أهل هذه األداين أحد يذكر هللا هذه الساعة غريكم". قال: 

{ حىت بلغ }َوَما يَ ْفَعل وا ِمْن َخرْي  فَ َلْن ي ْكَفر وه  َواَّلل   وأنزل هللا هؤالء اْلايت }لَْيس وا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ 
 أخرجه أمحد  .َعِليم  اِبْلم ت ِقَي{
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 قوله تعاىل:
 .122اْلية  }ِإْذ مَه ْت طَائَِفَتاِن ِمْنك ْم َأْن تَ ْفَشال َواَّلل   َولِي ُّه َما{

مَه ْت طَائَِفَتاِن ِمْنك ْم َأْن تَ ْفَشال َواَّلل   َولِي ُّه َما{ بن  عن جابر رضي هللا عنه قال: نزلت هذه اْلية فينا: }ِإذْ 
 اإلمام البخاري رمحه هللا رواه {}َواَّلل   َولِي ُّه َماسلمة وبن حارثة وما أحب أهنا مل تنزل وهللا يقول: 

 قوله تعاىل:
هَب ْم فَِإهن  ْم ظَاِلم وَن{}لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيء  َأْو يَ ت وَب َعَلْيِهْم َأْو ي  عَ   .128اْلية  – ذِ 

إذا رفع رأسه من  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلممسع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه أنه 
الركوع من الركعة األوىل من الفجر يقول: "اللهم العن فالان وفالان" بعد ما يقول: "مسع هللا ملن محده ربنا 

}فَِإهن  ْم ظَاِلم وَن{ وعن حنظلة  –إىل قوله  –نزل هللا عز وجل }لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيء { لك احلمد" فأ
يدعو على  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبن أيب سفيان قال: مسعت سامل بن عبد هلل يقول: كان 

 –له إىل قو  –َك ِمَن اأْلَْمِر َشْيء { صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو واحلارث بن هشام فنزلت }لَْيَس لَ 
 أخرجه البخاري  .}فَِإهن  ْم ظَاِلم وَن{

 قوله تعاىل:
 .154اْلية  }مث   أَنْ َزَل َعَلْيك ْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمِ  أََمَنًة ن  َعاًسا{

 عن أيب طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إال مييد حتت حجفته من
 حسن  أخرجه الَتمذي ِبسناد .النعاس فذلك قول هللا تعاىل: }مث   أَنْ َزَل َعَلْيك ْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمِ  أََمَنًة ن  َعاًسا{

 قوله تعاىل:
 .161اْلية  }َوَما َكاَن لَِنيب   َأْن يَ غ ل {

مث بعث فردت بغلول  جيشا فردت رايته نيب هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبعث  :عن أيب عباس قال
 .أخرجه الطَبان .لَِنيب   َأْن يَ غ ل { رأس غزال من ذهب فنزلت }َوَما َكانَ 

 قوله تعاىل:
َها ق  ْلت ْم َأَّن  َهَذا ق ْل ه َو ِمْن ِعْنِد أَنْ ف ِسك ْم{ ت ْم ِمثْ َلي ْ  .165اْلية  }َأَوَلم ا َأَصابَ ْتك ْم م ِصيَبة  َقْد َأَصب ْ

إىل  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرضي هللا عنه قال: ملا كان يوم بدر قال نظر  عمر بن اخلطاب عن
النيب صلى هللا عليه وعلى آله أصحابه وهو ثلثمائة ونيف ونظر إىل املشركي فإذا هم ألف وزايدة فاستقبل 

اجنز يل ما وعدتن، اللهم القبلة مث مد يديه وعليه رداؤه وإزاره مث قال "اللهم أين ما وعدتن، اللهم  وسلم
إنك إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا" قال فما زال يستغيث ربه عز وجل 
ويدعوه حىت سقط رداؤه فأاته أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ رداءه فرداه مث التزمه من ورائه مث قال: اي بن هللا 
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وعدك وأنزل هللا عز وجل: }ِإْذ َتْسَتِغيث وَن َرب ك ْم فَاْسَتَجاَب َلك ْم كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
ِدُّك ْم هِأَْلف  ِمَن اْلَمالِئَكِة م ْرِدِفَي{ فلما كان يومئذ والتقوا فهزم هللا عز وجل املشركي، فقتل منهم  ،َأن ِ مم 

أاب بكر وعليا  عليه وعلى آله وسلمرسول هللا صلى هللا سبعون رجال وأسر منهم سبعون رجال، فاستشار 
وعمر رضي هللا عنهم فقال أبو بكر رضي هللا عنه اي رسول هللا هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان فإن أرى 
أن َتخذ منهم الفدية فيكون ما أخذان منهم قوة لنا على الكفار وعسى هللا أن يهديهم فيكونوا عضدا، 

: ما ترى ايبن اخلطاب قلت وهللا ما أرى ما رأى أبو بكر على آله وسلمفقال رسول هللا صلى هللا عليه و 
ولكن أرى أن ِتكنن من فالن قريبا لعمر فأضرب عنقه، وِتكن عليا رضي هللا عنه من عقيل فيضرب عنقه، 

وِتكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه، حىت يعلم هللا أنه ليست يف قلوبنا هوادة للمشركي هؤالء 
رضي هللا عنه  ما قال أبو بكر رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمم وأئمتهم وقادهتم فهوى صناديده

رسول هللا ومل يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما أن كان من الغد قال عمر رضي هللا عنه غدوت إىل 
يان فقلت اي رسول هللا فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي هللا عنه وإذا مها يبك صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

النيب أخَبن ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد تباكيت لبكائكما قال: فقال 
الذي عرض على أصحابك من الفداء لقد عرض على عذابكم أدَّن من  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 – َأْن َيك وَن َله  َأْسَرى َحىت  ي  ْثِخَن يف اأْلَْرِض{ هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل هللا عز وجل }َما َكاَن لَِنيب   
إىل قوله }َلْوال ِكَتاب  ِمَن اَّللِ  َسَبَق َلَمس ك ْم ِفيَما َأَخْذُت ْ{ من الفداء مث أحل هللا هلم الغنائم فلما كان يوم 

سبعون وفر أصحاب النيب  أحد من العام املقبل عوقبوا مبا صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم
وكسرت رابعيته وهشمت البيضة  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمصلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن 

َها{ هأخذكم  ت ْم ِمثْ َلي ْ على رأسه وسال الدم على وجهه وأنزل هللا عز وجل }َأَوَلم ا َأَصابَ ْتك ْم م ِصيَبة  َقْد َأَصب ْ
 أخرجه أمحد  الفداء.

 ه تعاىل:قول
 .171و 170و 169اْلايت  }َوال حَتَْسنَب  ال ِذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اَّللِ  أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرهبِ ِْم ي  ْرَزق وَن{

ملا أصيب إخوانكم هأحد جعل هللا عز  :رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عباس قال: قال 
من َثارها وهتوي إىل قناديل من ذهب يف ظل  اف طري خضر ترد أهنار اْلنة َتكلوجل أرواحهم يف أجو 

العرش فلما وجدوا طيب شرهبم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا اي ليت إخواننا يعلمون مبا صنع هللا لنا لئال 
ل هؤالء اْلايت يزهدوا يف اْلهاد وال ينكلوا عن احلرب فقال هللا عز وجل أان أبلغهم عنكم فأنزل هللا عز وج

 .أخرجه أمحد .على رسوله }َوال حَتَْسنَب  ال ِذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اَّللِ  أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء {
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 قوله تعاىل:
إىل قوله  ْوا َأْجر  َعِظيم {}ال ِذيَن اْسَتَجاب وا َّللِِ  َوالر س وِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصاهَب م  اْلَقرْح  لِل ِذيَن َأْحَسن وا ِمن ْه ْم َوات  قَ 

 172اْلايت  ِظيم {}فَانْ َقَلب وا بِِنْعَمة  ِمَن اَّللِ  َوَفْضل  ملَْ مَيَْسْسه ْم س وء  َوات  بَ ع وا ِرْضَواَن اَّللِ  َواَّلل   ذ و َفْضل  عَ 
 .174و 173و

وا ال حممدا قتلتم وال ملا انصرف أبو سفيان واملشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال :قال عن ابن عباس
فندب الناس فانتدبوا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالكواعب أردفتم شر ما صنعتم فبلغ ذلك 

م  حىت بلغوا محراء األسد أو بئر أيب عيينة فأنزل هللا عز وجل }ال ِذيَن اْسَتَجاب وا َّللِِ  َوالر س وِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصاهَب  
موعدك موسم بدر حيث قتلتم  :للنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلموقد كان أبو سفيان قال  اْلَقرْح {

أصحابنا فأما اْلبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم جيدوا به أحدا وتسوقوا فأنزل 
 ه ْم س وء { احلديث. رواه الطَبان.هللا عز وجل }فَانْ َقَلب وا بِِنْعَمة  ِمَن اَّللِ  َوَفْضل  ملَْ مَيَْسسْ 

 قوله تعاىل:
 .186اْلية  }َولََتْسَمع ن  ِمَن ال ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلك ْم َوِمَن ال ِذيَن َأْشرَك وا أًَذى َكِثريًا{

عليه  وكان أحد الثالثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن األشرف يهجو النيب صلى هللا كعب بن مالك  عن
حي قدم املدينة وأهلها  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلموعلى آله وسلم وحيرض عليه كفار قريش وكان 

 النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأخالط منهم املسلمون واملشركون يعبدون األواثن واليهود وكانوا يؤذون 
وسلم ابلصَب والعفو ففيهم أنزل هللا تعاىل وأصحابه فأمر هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وعلى آله 
النيب فلما أىب كعب بن األشرف أن ينزع عن أذى  }َولََتْسَمع ن  ِمَن ال ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلك ْم{ اْلية.

سعد بن معاذ أن يبعث رهطا  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأمر  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
النيب صلى هللا نه فبعث حممد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت يهود واملشركون فغدوا على يقتلو 

الذي كان  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر هلم  عليه وعلى آله وسلم
كتااب ينتهون إىل ما فيه فكتب   إىل أن يكتب بينه وبينهم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلميقول، ودعاهم 

 .اإلمام أبو داود هبينه وبينهم وبي املسلمون عامة صحيفة. أخرج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 قوله تعاىل:
بُّوَن َأْن حي َْمد وا مبَا ملَْ يَ ْفَعل وا{  .188اْلية  – }ال حَتَْسنَب  ال ِذيَن يَ ْفَرح وَن مبَا أَتَ ْوا َوحيِ 

م  الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رجاال من املنافقي على عهد  عن
رسول إىل الغزو ُتلفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالف  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمكان إذا خرج 

اعتذروا إليه وأحبوا أن  وعلى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليهوإذا قدم  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
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بُّوَن َأْن حي ْ  أخرجه  .َمد وا مبَا ملَْ يَ ْفَعل وا{حيمدوا مبا مل يفعلوا فنزلت }ال حَتَْسنَب  ال ِذيَن يَ ْفَرح وَن مبَا أَتَ ْوا َوحيِ 
 البخاري

 قوله تعاىل:
 .199اْلية  َما أ ْنزَِل إِلَْيك ْم َوَما أ ْنزَِل إِلَْيِهْم{}َوِإن  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ي  ْؤِمن  اِبَّللِ  وَ 

صلى على النجاشي حي نعي فقيل اي رسول هللا تصلي  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أنس أن   
 أخرجه البزار... اْلية{ .على عبد حبشي فأنزل عز وجل }َوِإن  ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ 

 
 "سورة النساء":                  

 قوله تعاىل:
 .3اْلية  }َوِإْن ِخْفت ْم َأال  ت  ْقِسط وا يف اْليَ َتاَمى{

عن عائشة رضي هللا عنها أن رجال كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق، وكان ميسكها عليه، ومل يكن هلا 
قال كانت شريكته يف ذلك  1أحسبه – من نفسه شيء فنزلت فيه }َوِإْن ِخْفت ْم َأال  ت  ْقِسط وا يف اْليَ َتاَمى{

 رواه البخاري العذق ويف ماله.
 وقوله تعاىل:

 .6اْلية  }َوَمْن َكاَن َفِقريًا فَ ْلَيْأك ْل اِبْلَمْعر وِف{
عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها يف قوله تعاىل }َوَمْن َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فَ ْلَيْأك ْل   

 أخرجه البخاري اِبْلَمْعر وِف{ أهنا نزلت يف مال اليتيم إذا كان فقريا فإنه أيكل منه مكان قيامه عليه مبعروف.
 قوله تعاىل:

 .12و 11اْليتان  }ي وِصيك م  اَّلل   يف َأْوالدِك ْم{
ن سلمة ماشيي وأبو بكر يف ب النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال عادن 

ال أعقل فدعا مباء فتوضأ منه مث رش علي فأفقت فقلت ما  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفوجدن 
 .البخاري هأخرجم  اَّلل   يف َأْوالدِك ْم{ َتمرن أن أصنع يف مايل اي رسول هللا، فنزلت }ي وِصيك  

 قوله تعاىل:
 .19اْلية  َلك ْم َأْن َترِث وا النِ َساَء َكْرًها{ }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال حيَِلُّ 

إال عن ابن عباس }اَي أَي َُّها ال ِذيَن  وال أظنه ذكر 2عن ابن عباس: قال الشيبان وذكره أبو احلسن والسوائي
ت م وه ن { قال: كانوا إذا مات آَمن وا ال حيَِلُّ َلك ْم َأْن َترِث وا النِ َساَء َكْرًها َوال تَ ْعض ل وه ن  لَِتْذَهب وا بِبَ عْ  ِض َما آتَ ي ْ
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الرجل كان أولياؤه أحق ابمرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا مل يزوجوها وهم أحق 
 .أخرجه البخاري.هبا من أهلها فنزلت هذه اْلية يف ذلك

 قوله تعاىل:
 .22اْلية  }َوال تَ ْنِكح وا َما َنَكَح آاَبؤ ك ْم{

ابن عباس قال كان أهل اْلاهلية حيرمون ما حيرم إال امرأة األب واْلمع بي األختي قال فأنزل هللا }َوال عن 
أخرجه ابن تَ ْنِكح وا َما َنَكَح آاَبؤ ك ْم ِمَن النِ َساِء ِإال  َما َقْد َسَلَف{ إىل قوله }َوَأْن ََتَْمع وا َبْيَ اأْل ْخَتْيِ{ 

 ت.احلديث رجاله ثقاو  .جرير
 قوله تعاىل:

 .24اْلية  }َواْلم ْحَصَنات  ِمَن النِ َساِء ِإال  َما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم{
يوم حني بعث جيًشا إىل أوطاس فلقوا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن أيب سعيد اخلدري أن 

ول صلى هللا عليه وسلم وعلى الرسعدوا فقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا هلم سبااي فكأن انًسا من أصحاب 
حترجوا من غشياهنن من أجل أزواجهن من املشركي فأنزل هللا عز وجل }َواْلم ْحَصَنات  ِمَن النِ َساِء  آله وسلم

 .رواه مسلمِإال  َما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم{ أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدهتن 
 قوله تعاىل:

 وا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ي  ْؤِمن وَن اِبْْلِْبِت َوالط اغ وِت{ إىل قوله: }فَ َلْن َتََِد َله  َنِصريًا{}أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن أ وت  
 .52و 51اْليتان 

عن ابن عباس قال: ملا قدم كعب بن األشرف مكة قالت له قريش أنت خري أهل املدينة وسيدهم، قال: 
من قومه يزعم أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السدانة،  املنبَت 1نعم، قالوا أال ترى إىل هذا الصنبور

وأنزلت: }أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن أ وت وا وأهل السقاية، قال: أنتم خري منه، قال: فأنزلت: }ِإن  َشانَِئَك ه َو اأْلَْبََت { 
 .أخرجه ابن جرير.}فَ َلْن َتََِد َله  َنِصريًا{َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ي  ْؤِمن وَن اِبْْلِْبِت َوالط اغ وِت{ إىل قوله: 

 قوله تعاىل:
 .59اْلية }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا َأِطيع وا اَّلل َ َوَأِطيع وا الر س وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمْنك ْم{

ِطيع وا الر س وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمْنك ْم{ عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا َأِطيع وا اَّلل َ َوأَ 
أخرجه  يف سرية  عليه وعلى آله وسلمالنيب صلى هللاقال: نزلت يف عبد هللا بن حذافة بن قيس إذ بعثه 

 .البخاري
 قوله تعاىل:

 .60اْلية زَِل ِمْن قَ ْبِلَك{}أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن يَ ْزع م وَن َأهن  ْم آَمن وا مبَا أ ْنزَِل إِلَْيَك َوَما أ نْ 
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عن ابن عباس قال: كان أبو برزة األسلمي كاهنا يقضي بي اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه انس من 
قَ ْبِلَك{ إىل ِمْن املشركي فأنزل هللا عز وجل }أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن يَ ْزع م وَن َأهن  ْم آَمن وا مبَا أ ْنزَِل إِلَْيَك َوَما أ ْنزَِل 

 .أخرجه الطَبانقوله: }ِإْن أََرْداَن ِإال  ِإْحَسااًن َوتَ ْوِفيًقا{ 
 قوله تعاىل:

نَ ه ْم{  .65اْلية  }َفال َوَربِ َك ال ي  ْؤِمن وَن َحىت  حي َكِ م وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
: له وسلمهللا عليه وعلى آالنيب صلى عن عروة قال خاصم الزبري رجاًل من األنصار يف شريج من احلرة فقال 

"اسِق اي زبري مث أرسِل املاَء إىل جارك" فقال األنصاري: اي رسول هللا إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. مث 
النيب صلى هللا قال: "اسق اي زبري مث احبس املاء حىت يرجع إىل اْلدر مث أرسل املاء إىل جارك". واستوعى 

صريح احلكم حي أحفظه األنصاري، وكان أشار عليهما هأمر هلما فيه للزبري حقه يف  عليه وعلى آله وسلم
سعة قال الزبري: فما أحسب هذه اْلية إال تزلت يف ذلك }َفال َوَربِ َك ال ي  ْؤِمن وَن َحىت  حي َكِ م وَك ِفيَما َشَجَر 

نَ ه ْم{   .أخرجه البخاريبَ ي ْ
 قوله تعاىل:

 .69ية اْل }َوَمْن ي ِطِع اَّلل َ َوالر س وَل{
فقال: اي رسول هللا إنك ألحب إيل  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عائشة قالت: جاء رجل إىل 

من نفسي، وإنك ألحب إيل من أهلي ومايل وأحب إيل من ولدي، وإن ألكون يف البيت فأذكرك فما 
رفعت مع النبيي وإن إذا كرت موِت وموتك عرفت أنك إذا دخل اْلنة أصَب حىت آتيك فأنظر إليك وإذا ذ 

شيئا حىت نزل جَبيل عليه  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمدخلت اْلنة خشيت أال أراك فلم يرد عليه 
يِقَي }َوَمْن ي ِطِع اَّلل َ َوالر س وَل َفأ ولَِئَك َمَع ال ِذيَن أَنْ َعَم اَّلل   َعَلْيِهْم ِمَن الن ِبيِ َي َوالص ِ  السالم هبذه اْلية: دِ 

 َوالشَُّهَداِء َوالص احِلَِي{ اْلية أخرجه الطَبان يف الصغري.
  قوله تعاىل:

 .77}أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن ِقيَل هَل ْم ك فُّوا أَْيِدَيك ْم َوأَِقيم وا الص الَة{ اْلية 
ى آله وسلم مبكة فقالوا: اي وعل النيب صلى هللا عليهعن ابن عباس أن عبد الرمحن بن عوف وأصحااب له أتوا 

رسول هللا إان كنا يف عزة وحنن مشركون فلما آمنا صران أذلة، فقال: "إن أمرت ابلعفو فال تقاتلوا، فلما 
يم وا }أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن ِقيَل هَل ْم ك فُّوا أَْيِدَيك ْم َوأَقِ حولنا هللا إىل املدينة أمران ابلقتال فكفوا فأنزل هللا عز وجل 

 أخرجه النسائي. .َة{الص ال

 قوله تعاىل:
 .83اْلية  }َوِإَذا َجاَءه ْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاع وا ِبِه{
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نساءه قال: دخلت املسجد  اعتزل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعمر بن اخلطاب قال ملا  عن
رسول هللا نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن ابحلجاب. قال عمر: فإذا الناس ينكتون ابحلصى ويقولون طلق 

 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفقلت ألعلمن ذلك اليوم فذكر احلديث، وفيه بعد استئذانه على 
فقلت: أطلقتهن اي رسول هللا، قال: "ال" قلت: اي رسول هللا إن دخلت املسجد والناس ينكتون ابحلصى 

، فأنزل فأخَبهم أنك مل تطلقهن، قال: "نعم هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نساءه رسوليقولون طلق 
إن شئت". فذكر احلديث وفيه فقمت على ابب املسجد فناديت هأعلى صوِت مل يطلق رسول هللا نساءه، 

ْو َردُّوه  ِإىَل الر س وِل َوِإىَل أ ويل اأْلَْمِر ِمن ْه ْم{ ونزلت اْلية }َوِإَذا َجاَءه ْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاع وا ِبِه َولَ 
 رواه مسلم. وكنت أان استنبطت ذلك وأنزل هللا آية التخيري.

 قوله تعاىل:
 .88اْلية  }َفَما َلك ْم يف اْلم َناِفِقَي ِفئَ َتْيِ{

إىل أحد رجع انس ى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وعلعنه قال: ملا خرج  عن زيد بن اثبت رضي هللا
فرقتي: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول ال  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمممن خرج وكان أصحاب 

كما نقاتلهم فنزلت }َفَما َلك ْم يف اْلم َناِفِقَي ِفئَ َتْيِ َواَّلل   أَرَْكَسه ْم مبَا َكَسب وا{ وقال إهنا طيبة تنفي الذنوب  
 رواه البخاري  نار خبث احلديد.تنفي ال

 قوله تعاىل:
تَ غ وَن }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا َضَربْ ت ْم يف َسِبيِل اَّللِ  فَ تَ بَ ي  ن وا َوال تَ ق ول وا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيك م  ا لس الَم َلْسَت م ْؤِمًنا تَ ب ْ

نْ َيا َفِعْنَد اَّللِ  َمَغا  .94اْلية  ِِن  َكِثريَة {َعَرَض احْلََياِة الدُّ
عن ابن عباس رضي هللا عنهما }َوال تَ ق ول وا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيك م  الس الَم َلْسَت م ْؤِمًنا{ قال: قال ابن عباس كان 
رجل يف غنيمة له فلحقه املسلمون فقال السالم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل هللا يف ذلك إىل قوله: 

نْ َيا{ تلك الغنيمة}َعَرَض احلَْ   رواه البخاري .َياِة الدُّ

 قوله تعاىل:
اْلية  ْم َوأَنْ ف ِسِهْم{}ال َيْسَتِوي اْلَقاِعد وَن ِمَن اْلم ْؤِمِنَي َغرْي  أ ويل الض َرِر َواْلم َجاِهد وَن يف َسِبيِل اَّللِ  هِأَْمَواهلِِ 

95. 
صلى هللا -رسول هللا َتِوي اْلَقاِعد وَن ِمَن اْلم ْؤِمِنَي{ دعا يقول: ملا نزلت }ال َيسْ  -رضي هللا عنه-الَباء  عن

زيًدا فجاءه بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت }ال َيْسَتِوي  -عليه وعلى آله وسلم
 رواه البخاري.اْلَقاِعد وَن ِمَن اْلم ْؤِمِنَي َغرْي  أ ويل الض َرِر{ 
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 قوله تعاىل:
ت ْم قَال وا ك ن ا م ْسَتْضَعِفَي يف اأْلَْرِض{}ِإن  ال ِذيَن  ، 97اْليتان  تَ َوف اه م  اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنْ ف ِسِهْم قَال وا ِفيَم ك ن ْ

98. 
صلى هللا -رسول هللا ابن عباس أن انًسا من املسلمي كانوا مع املشركي يكثرون سواد املشركي على  عن

لسهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب فيقتل فأنزل هللا }ِإن  ال ِذيَن أيِت ا -عليه وعلى آله وسلم
 رواه البخاري .تَ َوف اه م  اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنْ ف ِسِهم{ اْلية

 قوله تعاىل:
{َوَقَع َأجْ  }َوَمْن خَيْر ْج ِمْن بَ ْيِتِه م َهاِجرًا ِإىَل اَّللِ  َوَرس ولِِه مث   ي ْدرِْكه  اْلَمْوت  فَ َقدْ   .100اْلية  ر ه  َعَلى اَّللِ 

عن ابن عباس قال نزلت هذه اْلية }ِإن  ال ِذيَن تَ َوف اه م  اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنْ ف ِسِهْم{ وكان مبكة رجل يقال له 
ضمرة من بن بكر وكان مريضا فقال ألهله أخرجون من مكة فإن أجد احلر، فقالوا: أين خنرجك؟ فأشار 

رواه ابن  بيده حنو املدينة فنزلت هذه اْلية }َوَمْن خَيْر ْج ِمْن بَ ْيِتِه م َهاِجرًا ِإىَل اَّللِ  َوَرس ولِِه{ إىل آخر اْلية.
  جرير

 قوله تعاىل:
 .102اْلية  }َوِإَذا ك ْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَل م  الص الَة{
بعسفان فاستقبلنا املشركون   عليه وعلى آله وسلمرسول هللا صلى هللاعن أيب عياش الزرقي قال: كنا مع 

الظهر،  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبي القبلة فصلى بنا رسول هللا 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرهتم. مث قالوا: َتِت عليهم اْلن صالة هي أحب إليهم من أبنائهم 

جَبيل عليه السالم هبذه اْلايت }َوِإَذا ك ْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَل م  الص الَة{ قال: فحضرت،  وأنفسهم قال فنزل
فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأخذوا السالح، قال: فصففنا خلفه صفي قال مث ركع 

 رواه اإلمام أمحد. احلديث. –فركعنا مجيعا مث رفع فرفعنا مجيعا 
 عاىل:قوله ت

ت ْم َمْرَضى َأْن َتَضع وا َأْسِلَحَتك ْم{ اْلية   .102}ال ج َناَح َعَلْيك ْم ِإْن َكاَن ِبك ْم أًَذى ِمْن َمطَر  َأْو ك ن ْ
ت ْم َمْرَضى{ قال عبد الرمحن بن  عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما }ِإْن َكاَن ِبك ْم أًَذى ِمْن َمطَر  َأْو ك ن ْ

 رواه البخاري  .ال احلافظ أي فنزلت اْليةعوف وكان جرحيا. ق
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 قوله تعاىل:
{ اْلية   .119}َوَْلم َرهن  ْم فَ َلي  َغريِ  ن  َخْلَق اَّللِ 

} احلديث و  رواه اإلمام الطَبي .عن ابن عباس أنه كره اإلخصاء وقال فيه نزلت }َوَْلم َرهن  ْم فَ َلي  َغريِ  ن  َخْلَق اَّللِ 
 صحيح على شرط مسلم.

 وله تعاىل:ق
 .127اْلية  }َوَيْستَ ْفت وَنَك يف النِ َساِء ق ِل اَّلل   ي  ْفِتيك ْم ِفيِهن {

 }َوِإْن ِخْفت ْم َأال  ت  ْقِسط وا يف اْليَ َتاَمى{عروة بن الزبري أنه سأل عائشة رضي هللا عنها عن قول هللا تعاىل  عن
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله لناس استفتوا فذكرت حنو ما تقدم يف أول السورة قال: قالت مث إن ا

 رواه البخاري .}َوتَ ْرَغب وَن َأْن تَ ْنِكح وه ن { إىل قوله }َوَيْستَ ْفت وَنَك يف النِ َساِء{بعد هذه اْلية فأنزل هللا  وسلم
 قوله تعاىل:

 .128اْلية  }َوِإِن اْمرَأَة  َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ن ش وزًا أَْو ِإْعرَاًضا{
عن عائشة رضي هللا عنها }َوِإِن اْمرَأَة  َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ن ش وزًا أَْو ِإْعرَاًضا{ قالت الرجل تكون عنده املرأة 

رواه   يف حل فنزلت هذه اْلية يف ذلك.ليس مبستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأن
 البخاري

 قوله تعاىل:
 .176اْلية   ي  ْفِتيك ْم يف اْلَكالَلِة{}َيْستَ ْفت وَنَك ق ِل اَّلل   

وأبو بكر يعودان  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمجابر بن عبد هللا قال: مرضت فأاتن  عن
ماشيي فأغمي علي، فتوضأ مث صب علي من وضوئه فأفقت قلت: اي رسول هللا كيف أقضي يف مايل؟ فلم 

 رواه مسلم}َيْستَ ْفت وَنَك ق ِل اَّلل   ي  ْفِتيك ْم يف اْلَكالَلِة{ ملرياث يرد علي  شيئا حىت نزلت آية ا
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 سورة املائدة":"
 قوله تعاىل:

 .6اْلية  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا ق ْمت ْم ِإىَل الص الِة فَاْغِسل وا و ج وَهك ْم{
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله رجنا مع قالت: خ النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عائشة زوج 

رسول هللا صلى هللا عليه يف بعض أسفاره حىت إذا كنا ابلبيداء أو بذات اْليش انقطع عقد يل، فأقام  وسلم
هللا على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول  وعلى آله وسلم

رسول هللا صلى هللا عليه واضع رأسه على فخذي قد انم فقال: حبست  وسلم صلى هللا عليه وعلى آله
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبن أبو بكر وقال ما شاء هللا  وعلى آله وسلم

آله  رسول هللا صلى هللا عليه وعلىأن يقول وجعل يطعنن بيده يف خاصرِت فال مينعن من التحرك إال مكان 
حي أصبح على غري ماء فأنزل هللا آية  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعلى فخذي فقال  وسلم

التيمم فتيمموا فقال أسيد بن احلضري ما هذه هأول بركتكم اي آل أيب بكر قالت: فبعثنا البعري الذي كنت 
 رواه البخاري عليه فأصبنا العقد حتته.

 قوله تعاىل:
َا جَ   .33اْلية  زَاء  ال ِذيَن حي َارِب وَن اَّلل َ َوَرس وَله {}ِإمن 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله قال فيه فبعث  -يعن حديث العرنيي–عن أنس بن مالك هبذا احلديث 
َا َجزَاء  ال ِذيَن حي َارِب وَن اَّلل َ َوَرس  يف طلبهم قافلة فأِت هبم فأنزل هللا يف ذلك وسلم  وَله  َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض }ِإمن 
 رواه أبو داود اْلية. َفَساًدا{

 قوله تعاىل:
 .45إىل  41اْلايت  }اَي أَي َُّها الر س ول  ال حَيْز ْنَك ال ِذيَن ي َسارِع وَن يف اْلك ْفِر{

صلى عاهم يهودي حممما جملودا فد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن الَباء بن عازب قال: مر على 
فقال: "هكذا َتدون حد الزان يف كتابكم" قالوا: نعم فدعا رجال من علمائهم  هللا عليه وعلى آله وسلم

فقال: "أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا َتدون حد الزان يف كتابكم" قال: ال ولوال أنك 
كنا إذا أخذان الشريف تركناه وإذا أخذان الضعيف نشدتن هبذا مل أخَبك، جنده الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا ف

أقمنا عليه احلد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجلعنا التحميم واْللد مكان 
: "اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". فأمر به رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالرجم، فقال 
}ِإْن أ وتِيت ْم َهَذا إىل قوله }اَي أَي َُّها الر س ول  ال حَيْز ْنَك ال ِذيَن ي َسارِع وَن يف اْلك ْفِر{  عز وجل فرجم فأنزل هللا

فإن أمركم ابلتحميم واْللد فخذوه وإن أفتاكم  حممًدا صلى هللا عليه وعلى آله وسلميقول: ائتوا  َفخ ذ وه {
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ْن ملَْ حَيْك ْم مبَا أَنْ َزَل اَّلل   َفأ ولَِئَك ه م  اْلَكاِفر وَن{ }َوَمْن ملَْ حَيْك ْم مبَا أَنْ َزَل }َومَ ابلرجم فاحذروا فأنزل هللا تعاىل 
 رواه مسلم .ِئَك ه م  اْلَفاِسق وَن{اَّلل   َفأ ولَِئَك ه م  الظ اِلم وَن{ }َوَمْن ملَْ حَيْك ْم مبَا أَنْ َزَل اَّلل   َفأ ولَ 

 قوله تعاىل:
 .67اْلية  ي َُّها الر س ول  بَ لِ ْغ َما أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك{}اَي أَ 

إذا نزل منزال نظروا أعظم شجرة يروهنا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أيب هريرة قال: كان 
فبينما هو فجعلوها للنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فينزل حتتها وينزل أصحابه بعد ذلك يف ظل الشجر 

النيب صلى هللا انزل حتت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرايب فأخذ السيف من الشجرة مث دان من 
 وهو انئم فأيقظه فقال: اي حممد من مينعك من فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله عليه وعلى آله وسلم

بَ لِ ْغ َما أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن ملَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ ل ْغَت رَِسالََته  }اَي أَي َُّها الر س ول  وسلم: "هللا" فأنزل هللا عز وجل 
 .اْلية. رواه ابن حبانَواَّلل   يَ ْعِصم َك ِمَن الن اِس{ 

 قوله تعاىل:
 .83ية اْل }َوِإَذا مسَِع وا َما أ ْنزَِل ِإىَل الر س وِل تَ َرى أَْعي  نَ ه ْم َتِفيض  ِمَن الد ْمِع{

}َوِإَذا مسَِع وا َما أ ْنزَِل ِإىَل الر س وِل تَ َرى عن عبد هللا بن الزبري قال: نزلت هذه اْلية يف النجاشي وأصحابه 
 .أخرجه ابن أيب حاُت اْلية. أَْعي  نَ ه ْم َتِفيض  ِمَن الد ْمِع{

 قوله تعاىل:
 .89اْلية  ِعم وَن أَْهِليك ْم{}ِمْن َأْوَسِط َما ت طْ 

}ِمْن بن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوات فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوات فيه شدة فنزلت عن ا
 .رواه ابن ماجه .َأْوَسِط َما ت ْطِعم وَن أَْهِليك ْم{

 قوله تعاىل:
َا اخْلَْمر  َواْلَمْيِسر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزالم  رِْجس  ِمْن َعَمِل الش ْيطَاِن{  .91و 90ية اْل }ِإمن 

نزل حترمي اخلمر يف قبيلتي من قبائل األنصار شربوا حىت إذا َثلوا عبث بعضهم ببعض  :عن ابن عباس قال
فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى األثر بوجهه وحليته فيقول: فعل يب هذا أخي فالن وكانوا إخوة ليس 

ذا حىت وقعت يف قلوهبم الضغائن فأنزل هللا تعاىل يف قلوهبم ضغائن وهللا لو كان يب رءوفا رحيما ما فعل يب ه
َا اخْلَْمر  َواْلَمْيِسر { تَ ه وَن{إىل قوله  }ِإمن  فقال انس من املتكلفي هي رجس وهي يف بطن فالن  }فَ َهْل أَنْ ت ْم م ن ْ

ِفيَما طَِعم وا{ حِلَاِت ج َناح  }لَْيَس َعَلى ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص اقتل يوم بدر وقتل فالن يوم أحد فأنزل هللا 
 .أخرجه ابن جرير اْلية.
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 قوله تعاىل:
 .93اْلية  }لَْيَس َعَلى ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص احِلَاِت ج َناح  ِفيَما طَِعم وا{

رسول كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة وكان مخرهم يومئذ الفضيخ فأمر   :قال عن أنس رضي هللا عنه
مناداي ينادي: أال إن اخلمر قد حرمت. قال: فقال يل أبو طلحة: اخرج صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هللا 

فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت يف سلك املدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي يف بطوهنم فأنزل هللا 
 .أخرجه البخاري اْلية.ا طَِعم وا{ }لَْيَس َعَلى ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص احِلَاِت ج َناح  ِفيمَ 

 قوله تعاىل:
 .101اْلية  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ت  ْبَد َلك ْم َتس ؤْك ْم{

خطبة ما مسعت مثلها قط،  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمخطب  :عن أنس رضي هللا تعاىل عنه قال
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى ا أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قال: فغطى أصحاب قال: لو تعلمون م

ْن }ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء إِ وجوههم، هلم خني فقال رجل: من أيب؟ قال فالن فنزلت هذه اْلية  آله وسلم
  رواه البخاري .ت  ْبَد َلك ْم َتس ؤْك ْم{

 قوله تعاىل:
اِن َن آَمن وا َشَهاَدة  بَ ْيِنك ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت  ِحَي اْلَوِصي ِة اثْ َناِن َذَوا َعْدل  ِمْنك ْم َأْو آَخرَ }اَي أَي َُّها ال ِذي
 .108-106من آية  }َواَّلل   ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَي{اْلية إىل قوله  ِمْن َغرْيِك ْم{

خرج رجل من بن سهم مع ِتيم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال 
رسول هللا صلى هللا هأرض ليس هبا مسلم فلما قدما بَتكته فقدوا جاما من فضة خموصا من ذهب فأحلفهما 

مث وجدوا اْلام مبكة فقالوا: ابتعناه من ِتيم وعدي فقام رجالن من أولياء السهمي  عليه وعلى آله وسلم
اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا قال: وفيهم نزلت هذه اْلية } ق من شهادهتما وأن اْلام لصاحبهمشهادتنا أحفحلفا ل

}  رواه البخاري .َشَهاَدة  بَ ْيِنك ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت 
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 "سورة اْلنعام":  
 قوله تعاىل:

 .52اْلية  ِة َواْلَعِشيِ  ي رِيد وَن َوْجَهه {}َوال َتْطر ِد ال ِذيَن َيْدع وَن َرهب  ْم اِبْلَغَدا
ستة نفر فقال املشركون للنيب صلى هللا عليه  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن سعد قال: كنا مع 

وعلى آله وسلم: اطرد هؤالء ال جيَتئون علينا. قال: وكنت أان وابن مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن 
ما شاء هللا أن يقع فحدث نفسه  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمنفس  لست أمسيهما فوقع يف
 .رواه مسلم }َوال َتْطر ِد ال ِذيَن َيْدع وَن َرهب  ْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ي رِيد وَن َوْجَهه {فأنزل هللا عز وجل 

 قوله تعاىل:
 .121اْلية  َعَلْيِه{ }َوال ََتْك ل وا مم ا ملَْ ي ْذَكِر اْسم  اَّلل ِ 

}َوال يقولون ما ذبح هللا فال َتكلوه فأنزل هللا  :}َوِإن  الش َياِطَي لَي وح وَن ِإىَل َأْولَِياِئِهْم{عن ابن عباس يف قوله 
 رواه أبو داود .َكِر اْسم  اَّللِ  َعَلْيِه{ََتْك ل وا مم ا ملَْ ي ذْ 

 
 "سورة اْلعراف": 

 قوله تعاىل:
 .31اْلية   آَدَم خ ذ وا زِينَ َتك ْم ِعْنَد ك لِ  َمْسِجد {}اَي َبِن 

كانت املرأة تطوف ابلبيت وهي عراينة فتقول: من يعرين تطوافا َتعله على فرجها   :عن ابن عباس قال
 }خ ذ وا زِينَ َتك ْم ِعْنَد ك ل ِ فنزلت هذه اْلية  .. فما بدا منه فال أحله..وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله

 رواه مسلم .َمْسِجد {
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 "سورة اْلنفال":
 قوله تعاىل:

 .1اْلية  }َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ق ِل اأْلَنْ َفال  َّللِِ  َوالر س وِل{
ملا كان يوم بدر جئت بسيف فقلت اي رسول هللا إن هللا قد شفى  :عن مصعب بن سعد عن أبيه قال

السيف فقال: "هذا ليس يل وال لك"، فقلت: عسى أن  صدري من املشركي أو حنو هذا، هب يل هذا
، فقال: "إنك سألتن وليس يل الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلميعطي هذا من ال يبلي بالئي فجاءن 
 رواه الَتمذي ِبسناد حسن صحيح .اْلية }َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل{وإنه قد صار يل وهو لك" قال فنزلت 

 قوله تعاىل:
ِدُّك ْم هِأَْلف  ِمَن اْلَمالِئَكِة م ْرِدِفَي{  .9اْلية  }ِإْذ َتْسَتِغيث وَن َرب ك ْم فَاْسَتَجاَب َلك ْم َأن ِ مم 

إىل أصحابه وهو  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعمر بن اخلطاب قال: ملا كان يوم بدر نظر  عن
القبلة مث  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمايدة فاستقبل ثلثمائة ونيف ونظر إىل املشركي فإذا هم ألف وز 

مد يديه وعليه رداؤه وإزاره مث قال: "اللهم أين ما وعدتن اللهم أجنز يل ما وعدتن اللهم إنك إن هتلك هذه 
العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا". قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حىت سقط 

ه فأاته أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ رداءه فرداه مث التزمه من ورائه مث قال اي نيب هللا كفاك مناشدتك رداؤ 
ِدُّك ْم هِأَْلف  ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل هللا عز وجل:  }ِإْذ َتْسَتِغيث وَن َرب ك ْم فَاْسَتَجاَب َلك ْم َأن ِ مم 

 ه أمحدرواِمَن اْلَمالِئَكِة م ْرِدِفَي{ 

 قوله تعاىل:
ِْم يَ ْوَمِئذ  د ب  َره {  .16اْلية  }َوَمْن ي  َوهلِ 

ِْم يَ ْوَمِئذ  د ب  َره {  رواه أبو داود .عن أيب سعيد قال: نزلت يف يوم بدر }َوَمْن ي  َوهلِ 
 قوله تعاىل:

 .17اْلية  }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكن  اَّلل َ َرَمى{
فأخذ كفا من  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمملا كان يوم بدر أمر  :عن حكيم بن حزام قال

 احلصباء فاستقبلنا به فرماان هبا وقال: شاهت الوجوه فاهنزمنا فأنزل هللا عز وجل: }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيتَ 
 رواه الطَبان .َوَلِكن  اَّلل َ َرَمى{

 قوله تعاىل:
 .19اْلية  ْد َجاءَك م  اْلَفْتح {}ِإْن َتْستَ ْفِتح وا فَ قَ 

عن عبد هللا بن ثعلبة بن صغري قال: كان املستفتح يوم بدر أاب جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وآاتان مبا مل 
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 أخرجه ابن جرير .نعرف فأِحْنه  الغداة، فأنزل هللا }ِإْن َتْستَ ْفِتح وا فَ َقْد َجاءَك م  اْلَفْتح {
 قوله تعاىل:
هَب ْم َوه ْم َيْستَ ْغِفر وَن{ }َوَما َكانَ  هَب ْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّلل   م َعذِ   .33اْلية  اَّلل   لِي  َعذِ 

أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا  عن
هَب ْم َوه ْم  فنزلت: }َوَما َكانَ  حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هَب ْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّلل   م َعذِ  اَّلل   لِي  َعذِ 

هَب م  اَّلل   َوه ْم َيص دُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم{   اْلية. رواه البخاري –َيْستَ ْغِفر وَن، َوَما هَل ْم َأال  ي  َعذِ 
 قوله تعاىل:

 .66اْلية  َوَعِلَم َأن  ِفيك ْم َضْعًفا فَِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِماَئة  َصاِبرَة  يَ ْغِلب وا ِمائَ َتْيِ{ }اْْلَن َخف َف اَّلل   َعْنك مْ 
شق ذلك على  }ِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِعْشر وَن َصاِبر وَن يَ ْغِلب وا ِمائَ َتْيِ{ابن عباس رضي هللا عنهما: ملا نزلت  عن

}اْْلَن َخف َف اَّلل   َعْنك ْم َوَعِلَم َأن  ِفيك ْم شرة فجاء التخفيف فقال املسلمي حي فرض أال يفر واحد من ع
 رواه البخاري .َضْعًفا فَِإْن َيك ْن ِمْنك ْم ِمائَة  َصاِبَرة  يَ ْغِلب وا ِمائَ َتْيِ{

 قوله تعاىل:
 .67ْلية ا }َما َكاَن لَِنيب   َأْن َيك وَن لَه  َأْسَرى َحىت  ي  ْثِخَن يف اأْلَْرِض{

يف األسارى أاب بكر رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: استشار 
رسول هللا صلى هللا عليه فقال: قومك وعشريتك فخل سبيلهم، فاستشار عمر فقال: اقتلهم، قال: ففداهم 

إىل قوله ك وَن َله  َأْسَرى َحىت  ي  ْثِخَن يف اأْلَْرِض{ }َما َكاَن لَِنيب   َأْن يَ فأنزل هللا عز وجل  وعلى آله وسلم
عمر قال: "كاد أن يصيبنا  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال: فلقي  }َفك ل وا مم ا َغِنْمت ْم َحالاًل طَيِ ًبا{

 رواه احلاكم. قال الذهيب على شرط مسلم. بالء يف خالفك".

 قوله تعاىل:
 .69و 68اْليتان  ِمَن اَّللِ  َسَبَق َلَمس ك ْم ِفيَما َأَخْذُت ْ َعَذاب  َعِظيم {}َلْوال ِكَتاب  

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى عن أيب هريرة قال: ملا كان يوم بدر تعجل الناس إىل الغنائم فأصابوها فقال 
 ليه وعلى آله وسلمالنيب صلى هللا ع: "إن الغنيمة ال حتل ألحد سود الرءوس غريكم" وكان آله وسلم

إىل  َّللِ  َسَبَق{}َلْوال ِكَتاب  ِمَن اوأصحابه إذا غنموا غنيمة مجعوها ونزلت انر فأكلتها فأنزل هللا هذه اْلية: 
 رواه الطيالسي. آخر اْليتي.

 قوله تعاىل:
}  .75اْلية  }َوأ ول وا اأْلَْرَحاِم بَ ْعض ه ْم أَْوىَل بِبَ ْعض  يف ِكَتاِب اَّللِ 
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بي أصحابه وورث بعضهم من بعض  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابن عباس قال آخى عن 
{حىت نزلت   روى الطيالسي وا ابلنسب.فَتكوا ذلك وتوارث }َوأ ول وا اأْلَْرَحاِم بَ ْعض ه ْم َأْوىَل بِبَ ْعض 

 
 "سورة التوبة": 

 قوله تعاىل:
{}َأَجَعْلت ْم ِسَقايََة احْلَاجِ  َوِعمَ   .19اْلية  اَرَة اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َكَمْن آَمَن اِبَّللِ 

، فقال رجل: ما أابيل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنعمان بن بشري قال: كنت عند منَب  عن
أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج. وقال آخر: ما أابيل أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن 

عمر املسجد احلرام. وقال آخر: اْلهاد يف سبيل هللا أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: ال ترفعوا أصواتكم أ
وهو يوم اْلمعة، ولكن إذا صليت اْلمعة دخلت  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عند منَب

َة احْلَاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احْلََراِم َكَمْن آَمَن }َأَجَعْلت ْم ِسَقايَ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل هللا عز وجل: 
اْلية إىل آخرها. وحدثنيه عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي حدثن حيىي بن حسان  اِبَّللِ  َواْليَ ْوِم اْْلِخِر{

هللا صلى  رسولحدثنا معاوية أخَبن زيد أنه مسع أاب سالم قال حدثن النعمان بن بشري قال كنت عند منَب 
 رواه مسلم مبثل حديث أيب توبة.لى آله وسلم هللا عليه وع
 قوله تعاىل:

 }  .34اْلية }َوال ِذيَن َيْكِنز وَن الذ َهَب َواْلِفض َة َوال ي  ْنِفق وهَنَا يف َسِبيِل اَّللِ  فَ َبشِ ْره ْم ِبَعَذاب  أَلِيم 
رضي هللا عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال:  عن زيد بن وهب قال: مررت ابلربذة فإذا أان هأيب ذر 

{ قا ل كنت ابلشام فاختلفت أان ومعاوية يف }َوال ِذيَن َيْكِنز وَن الذ َهَب َواْلِفض َة َوال ي  ْنِفق وهَنَا يف َسِبيِل اَّللِ 
عثمان رضي معاوية: نزلت يف أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بين وبينه يف ذلك وكتب إىل 

هللا عنه يشكون، فكتب إيل  عثمان أن اقدم املدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حىت كأهنم مل يرون قبل 
ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال يل: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلن هذا املنزل ولو 

 رواه البخاري أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
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 قوله تعاىل:
َها ِإَذا ه ْم َيْسَخط وَن{}َومِ  َها َرض وا َوِإْن ملَْ ي  ْعَطْوا ِمن ْ  .58اْلية  ن ْه ْم َمْن يَ ْلِمز َك يف الص َدقَاِت فَِإْن أ ْعط وا ِمن ْ

يقسم جاء عبد هللا بن ذي اخلويصرة التميمي  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أيب سعيد قال: بينما 
دعن أضرب  ، فقال: "ويلك من يعدل إذا مل أعدل". قال عمر بن اخلطاب:فقال: اعدل اي رسول هللا

عنقه، قال: "دعه فإن له أصحااب حيقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه ميرقون من الدين كما 
ميرق السهم من الرمية ينظر يف قذذه فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف نصله فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف 

فه فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف نضيه فال يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى رصا
يديه أو قال ثدييه مثل ثدي املرأة أو قال مثل البضعة تدردر خيرجون على حي فرقة من الناس". قال أبو 

لهم وأان معه جيء وأشهد أن عليا قت هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمسعيد أشهد مسعت من رسول 
}َوِمن ْه ْم َمْن قال: فنزلت فيهم  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابلرجل على النعت الذي نعته 

 رواه البخاري .يَ ْلِمز َك يف الص َدقَاِت{
 قوله تعاىل:

َا ك ن ا خَن وض  َونَ ْلَعب  ق ْل َأاِبَّلل ِ  ت ْم َتْستَ ْهزِئ وَن{ }َولَِئْن َسأَْلتَ ه ْم لَيَ ق ول ن  ِإمن   .65اْلية  َوآاَيتِِه َوَرس ولِِه ك ن ْ
عن عبد هللا بن عمر قال: قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤالء ال أرغب بطوان 

رسول هللا وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء، فقال رجل يف اجمللس: كذبت ولكنك منافق ألخَبن 
ونزل القرآن قال عبد هللا: النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، فبلغ ذلك  عليه وعلى آله وسلمصلى هللا

ورسول فأان رأيته متعلقا حبقب انقة رسول هللا تنكبه احلجارة وهو يقول اي رسول هللا إمنا كنا خنوض ونلعب، 
ت ْم َتْستَ ْهزِئ وَن{}َأاِبَّللِ  َوآاَيتِِه وَ يقول:  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف  أخرجه ابن أيب حاُت .َرس ولِِه ك ن ْ

 تفسريه
 قوله تعاىل:

 .79اْلية  }ال ِذيَن يَ ْلِمز وَن اْلم ط وِ ِعَي ِمَن اْلم ْؤِمِنَي يف الص َدَقاِت{
لوا: عن أيب مسعود رضي هللا عنه قال ملا نزلت آية الصدقة كنا حنامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثري فقا

}ال ِذيَن يَ ْلِمز وَن اْلم ط وِ ِعَي مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن هللا لغن عن صاع هذا، فنزلت: 
د وَن ِإال  ج    .رواه البخاري اْلية.ْهَده ْم{ ِمَن اْلم ْؤِمِنَي يف الص َدَقاِت َوال ِذيَن ال جيَِ
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 قوله تعاىل:
 .84اْلية  ِمن ْه ْم َماَت أََبًدا{}َوال ت َصلِ  َعَلى َأَحد  

 النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن عبد هللا بن أيب ملا تويف جاء ابنه إىل 
النيب صلى هللا عليه وعلى فقال: اي رسول هللا أعطن قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له. فأعطاه 

عليه جذبه عمر رضي هللا عنه  ن أصلي عليه" فآذنه، فلما أراد أن يصليقميصه، فقال: "آذ آله وسلم
}اْستَ ْغِفْر هَل ْم أَْو ال فقال: أليس هللا قد هناك أن تصلي على املنافقي، فقال: أان بي خريتي، قال هللا تعاىل 

}َوال ت َصلِ  َعَلى َأَحد  ِمن ْه ْم فصلى عليه فنزلت  .اَّلل   هَل ْم{ َتْستَ ْغِفْر هَل ْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَل ْم َسْبِعَي َمر ًة فَ َلْن يَ ْغِفرَ 
 رواه البخاري .َماَت أََبًدا{
 قوله تعاىل:

ت ْم إِلَْيِهْم لِت  ْعِرض وا َعن ْه ْم َفَأْعِرض وا َعن ْه ْم ِإهن  ْم رِْجس  وَ  م  َجزَاًء مبَا  َمْأَواه ْم َجَهن  }َسَيْحِلف وَن اِبَّللِ  َلك ْم ِإَذا انْ َقَلب ْ
 .96و 95اْليتان  َكان وا َيْكِسب وَن{

من تبوك جلس للناس فلما فعل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمملا قدم  قال:كعب بن مالك عن  
رسول هللا وكانوا بضعة وَثاني رجال، فقبل منهم  ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له،

عالنيتهم وابيعهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل هللا، وصدقته حديثي فقال   وعلى آله وسلم صلى هللا عليه
رسول هللا كعب: وهللا ما أنعم هللا علي من نعمة قط بعد أن هدان لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي 

ل للذين كذبوا؟ أال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن هللا قا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
ت ْم إِلَْيِهْم لِت  ْعِرض وا َعن ْه ْم َفَأْعِرض وا َعن ْه ْم حي أنزل الوحي شر ما قال ألحد:  }َسَيْحِلف وَن اِبَّللِ  َلك ْم ِإَذا انْ َقَلب ْ

 . يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَي{}فَِإن  اَّلل َ الإىل قوله ِإهن  ْم رِْجس  َوَمْأَواه ْم َجَهن م  َجزَاًء مبَا َكان وا َيْكِسب وَن{ 
 أخرجه ابن جرير

 قوله تعاىل:
 .113اْلية  }َما َكاَن لِلن يبِ  َوال ِذيَن آَمن وا َأْن َيْستَ ْغِفر وا لِْلم ْشرِِكَي{

رسول هللا صلى هللا عليه سعيد بن املسيب عن أبيه أنه أخَبه أنه ملا حضرت أاب طالب الوفاة جاءه  عن
رسول هللا صلى هللا عليه فوجد عنده أاب جهل بن هشام وعبد هللا بن أيب أمية بن املغرية قال  ى آله وسلموعل

أليب طالب: "اي عم قل ال إله إال هللا كلمة أشهد لك هبا عند هللا"، فقال أبو جهل وعبد  وعلى آله وسلم
 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هللا بن أيب أمية: اي أاب طالب أترغب عن ملة عبد املطلب فلم يزل

يعرضها عليه ويعودان بتلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد املطلب وأىب أن 
: "أما وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه وعلى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليهيقول: ال إله إال هللا، فقال 
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 ه اْلية. رواه البخاريعنك" فأنزل هللا تعاىل في
 قوله تعاىل:

}اَي أَي َُّها ال ِذيَن إىل قوله  }َلَقْد اَتَب اَّلل   َعَلى الن يبِ  َواْلم َهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر ال ِذيَن ات  بَ ع وه  يف َساَعِة اْلع ْسَرِة{
 .119-117اْلايت  آَمن وا ات  ق وا اَّلل َ وَك ون وا َمَع الص اِدِقَي{

رسول هللا صلى هللا عليه كعب بن مالك حيدث حي ُتلف عن قصة تبوك قال كعب: مل أُتلف عن عن  
يف غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك، غري أن ُتلفت يف غزوة بدر ومل نعاتب أحدا ُتلف عنها  وعلى آله وسلم

رسول ولقد شهدت مع  إمنا خرج رسول يريد عري قريش حىت مجع هللا بينهم وبي عدوهم على غري ميعاد،
ليلة العقبة حي تواثقنا على اإلسالم وما أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

يف الناس منها، كان من خَبي أن مل أكن قط أقوى وال أيسر حي ُتلفت عنه يف تلك  كانت بدر أذكر
رسول هللا صلى هللا  مجعتهما يف تلك الغزوة ومل يكن الغزوة، وهللا ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حىت

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى يريد غزوة إال ورى بغريها حىت كانت تلك الغزوة غزاها  عليه وعلى آله وسلم
يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثريا فجلى للمسلمي أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، آله وسلم 
كثري وال جيمعهم كتاب   رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبوجهه الذي يريد واملسلمون مع  فأخَبهم
قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إال ظن أنه سيخفى له ما مل ينزل فيه وحي هللا،  -يريد الديوان–حافظ 
رسول هللا صلى هللا عليه َتهز تلك الغزوة حي طابت الثمار و  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموغزا 

واملسلمون معه فطفقت أغدو لكي أَتهز معهم فأرجع ومل أقض شيئا فأقول يف نفسي أان وعلى آله وسلم 
 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقادر عليه فلم يزل يتمادى يب حىت اشتد ابلناس اْلد فأصبح 

َتهز بعده بيوم أو يومي مث أحلقهم فغدوت بعد أن واملسلمون معه، ومل أقض من جهازي شيئا فقلت أ
فصلوا ألَتهز. فرجعت ومل أقض شيئا مث غدوت مث رجعت ومل أقض شيئا مل يزل يب حىت أسرعوا وتفارط 
الغزو ومهمت أن أرحتل فأدركهم وليتن فعلت، فلم يقدر يل ذلك فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج 

فطفت فيهم وأحزنن أن ال أرى إال رجال مغموصا عليه النفاق،  آله وسلموعلى  رسول هللا صلى هللا عليه
حىت بلغ تبوك فقال  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأو رجال ممن عذر هللا من الضعفاء، ومل يذكرن 

ره يف حبسه برداه ونظ رسول هللاوهو جالس يف القوم بتبوك: "ما فعل كعب؟ " فقال رجل من بن سلمة: اي 
رسول هللا عطفه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، وهللا اي رسول هللا ما علمنا عليه إال خريا فسكت 

. قال كعب بن مالك: فلما بلغن أنه توجه قافال حضرن مهي، فطفقت صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
من أهلي، فلما قيل إن أتذكر الكذب وأقول مباذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي 

قد أظل قادما زاح عن الباطل وعرفت أن لن أخرج منه أبدا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
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قادما وكان إذا قدم من  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبشيء فيه كذب فأمجعت صدقه وأصبح 
ا فعل ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه سفر بدأ ابملسجد فريكع فيه ركعتي، مث جلس للناس، فلم

عالنيتهم،  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموحيلفون له، وكانوا بضعة وَثاني رجال، فقبل منهم 
وابيعهم واستغفر هلم، ووكل سرائرهم إىل هللا فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم املغضب مث قال: "تعال" 

ي يديه، فقال يل: "ما خلفك أمل تكن قد ابتعت ظهرك" فقلت بلى إن وهللا فجئت أمشي حىت جلست ب
اي رسول هللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، وهللا لقد أعطيت 
جدال ولكن وهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عن ليوشكن هللا أن يسخطك 

ك حديث صدق َتد علي فيه إن ألرجو فيه عفو هللا، ال وهللا ما كان يل من عذر وهللا ما  علي ولئن حدثت
: "أما هذا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمكنت قط أقوى وال أيسر من حي ُتلفت عنك، فقال 

هللا ما فقد صدق، فقم حىت يقضي هللا فيك". فقمت واثر رجال من بن سلمة فاتبعون فقالوا يل: و
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أال تكون اعتذرت إىل 

مبا اعتذر إليه املخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لك  وسلم
ت هلم هل لقي هذا معي أحد، قالوا: نعم، فوهللا ما زالوا يؤنبونن حىت أردت أن أرجع فأكذب نفسي، مث قل

رجالن قاال مثل ما قلت فقيل هلما مثل ما قيل لك. فقلت من مها قالوا مرارة بن الربيع العمري وهالل بن 
هللا صلى هللا عليه وعلى آله أمية الواقفي، فذكروا يل فيهما أسوة فمضيت حي ذكرومها يل، وهنى رسول 

ها الثالثة من بي من ُتلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغريوا لنا حىت تنكرت يف املسلمي عن كالمنا أي وسلم
نفسي األرض فما هي اليت أعرف فلبثنا على ذلك مخسي ليلة فأما صاحباي فاستكاان وقعدا يف بيوهتما 

يبكيان، وأما أان فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصالة مع املسلمي وأطوف يف 
عليه وهو يف جملسه بعد  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأسلم رسول  ال يكلمن أحد وآِتاألسواق و 

الصالة فأقول يف نفسي: هل حرك شفتيه يرد السالم علي أم ال؟ مث أصلى قريبا منه فأسارقه النظر فإذا 
وة الناس مشيت أقبلت على صالِت أقبل إيل. وإذا التفت حنوه أعرض عن حىت إذا طال علي ذلك من جف

حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إيل فسلمت عليه فوهللا ما رد علي السالم 
فقلت اي أاب قتاة أنشدك ابهلل هل تعلمن أحب هللا ورسوله، فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له 

اْلدار قال: فبينما أان أمشي بسوق فنشدته، فقال: هللا ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت 
املدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم ابلطعام يبيعه ابملدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك 

فطفق الناس يشريون له حىت إذا جاءن دفع إيل  كتااب من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد.. فإنه قد بلغن أن 
 بدار هوان وال مضيعة فَاحلَْْق بنا نواسك فقلت ملا قرأهتا: وهذا أيضا من صاحبك قد جفاك ومل جيعلك هللا
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رسول هللا صلى البالء فتيممت هبا التنور فسجرته هبا حىت إذا مضت أربعون ليلة من اخلمسي إذا برسول 
تزل امرأتك، أيمرك أن تع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأيتين فقال: إن  هللا عليه وعلى آله وسلم

فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: ال، بل اعتزهلا وال تقرهبا وأرسل إىل صاحيب مثل ذلك، فقلت المرأِت 
رسول احلقي هأهلك، فتكون عندهم حىت يقضي هللا يف هذا األمر. قال كعب فجاءت امرأة هالل بن أمية 

الل بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل فقالت: اي رسول هللا إن ه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هللا
تكره أن أخدمه. قال: "ال، ولكن ال يقربك". قالت: إنه وهللا ما به حركة إىل شيء وهللا ما زال يبكي منذ  

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله كان من أمره ما كان إىل يومه هذا، فقال يل بعض أهلي لو استأذنَت 
رأة هالل بن أمية أن ُتدمه، فقلت: وهللا ال أستأذن فيها رسول هللا صلى هللا يف امرأتك كما أذن الم وسلم

إذا استأذنته فيها وأان  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعليه وعلى آله وسلم وما يدرين ما يقول 
 عليه رسول هللا صلى هللارجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حىت كملت لنا مخسون ليلة من حي هنى 

عن كالمنا، فلما صليت صالة الفجر صبح مخسي ليلة وأان على ظهر بيت من بيوتنا،  وعلى آله وسلم
فبينما أان جالس على احلال الذي ذكر هللا: قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي األرض مبا رحبت، 

رت ساجدا مسعت صوت صارخ أوىف على جبل سلع، صاح هأعلى صوته اي كعب بن مالك أبشر، قال فخر 
بتوبة هللا علينا حي صلى صالة  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموقد عرفت أنه قد جاء فرج وآذن 

الفجر، فذهب الناس بيبشروننا وذهب قبل صاحيب مبشرون، وركض إيل رجل فرسا، وسعى ساع من أسلم 
صوته يبشرن نزعت ثويب  فأوىف على اْلبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءن الذي مسعت 

رسول هللا صلى فكسوته إايمها ببشراه، وهللا ما أملك غريمها يومئذ، واستعرت ثوبي فلبستهما، وانطلقت إىل 
فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنون ابلتوبة، يقولون: لتهنك توبة هللا عليك، قال   هللا عليه وعلى آله وسلم

جالس حوله الناس فقام إيل   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللاكعب: حىت دخلت املسجد، فإذا 
طلحة بن عبيد هللا يهرول حىت صافحن وهنأن وهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه، وال أنساه لطلحة 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال كعب: فلما سلمت على 
هللا صلى م وهو يَبق وجهه من السرور: "أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" ، وكان رسول آله وسل

إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بي  هللا عليه وعلى آله وسلم
ى هللا عليه وعلى آله رسوله صليديه قلت: اي رسول هللا إن توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل هللا وإىل 

: "أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك". قلت: رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال  وسلم
فإن أمسك سهمي الذي خبيَب، فقلت: اي رسول هللا إن هللا إمنا جنان ابلصدق، وإن من توبيت أن ال 

اله هللا يف صدق احلديث منذ ذكرت ذلك أحدث إال صدقا ما بقيت، فوهللا ما أعلم أحدا من املسلمي أب
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لرسول هللا صلى لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أحسن مما أبالن، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك 
إىل يومي هذا كذاب، وإن ألرجو أن حيفظن هللا فيما بقيت، وأنزل هللا على رسوله  هللا عليه وعلى آله وسلم

 }وَك ون وا َمَع الص اِدِقَي{إىل قوله }َلَقْد اَتَب اَّلل   َعَلى الن يبِ  َواْلم َهاِجرِيَن{ م صلى هللا عليه وعلى آله وسل
لرسول هللا صلى هللا فوهللا ما أنعم هللا علي من نعمة قط بعد أن هدان لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي 

وا فإن هللا تعاىل قال للذين كذبوا حي أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذب عليه وعلى آله وسلم
ت ْم{أنزل الوحي شر ما قال ألحد فقال تبارك وتعاىل  }فَِإن  اَّلل َ ال إىل قوله  }َسَيْحِلف وَن اِبَّللِ  َلك ْم ِإَذا انْ َقَلب ْ

هو ُتليفه إايان  إمناوليس الذي ذكر هللا سبحانه وتعاىل حينما خلفنا عن الغزو  يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَي{
 رواه البخاري.وإرجاؤه
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   "سورة هود"
 قوله تعاىل:

ا ي  ْعِلن وَن ِإن ه  َعِليم  }َأال ِإهن  ْم يَ ثْ ن وَن ص د وَره ْم لَِيْسَتْخف وا ِمْنه  َأال ِحَي َيْستَ ْغش وَن ثَِياهَب ْم يَ ْعَلم  َما ي ِسرُّوَن َومَ 
 .5اْلية  ِبَذاِت الصُّد وِر{

قال: سألته عنها فقال }َأال ِإهن  ْم يَ ثْ ن وَن ص د وَره ْم{ مد بن عباد بن جعفر أنه مسع ابن عباس يقرأ حم عن
أانس كانوا يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إىل السماء وأن جيامعوا نساءهم فيفضوا إىل السماء فنزل ذلك 

 البخاريرواه  فيهم.
 قوله تعاىل:

 .114اْلية  َهاِر َوز َلًفا ِمَن الل ْيِل ِإن  احلََْسَناِت ي ْذِهنْبَ الس يِ َئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذ اِكرِيَن{}أَِقِم الص الَة طََريفَِ الن   
فأخَبه فأنزل هللا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفأتى النيب  عن ابن مسعود أن رجال أصاب من امرأة قبلة،

فقال الرجل اي رسول هللا: أيل  .ز َلًفا ِمَن الل ْيِل ِإن  احلََْسَناِت ي ْذِهنْبَ الس يِ َئاِت{}أَِقِم الص الَة طََريفَِ الن  َهاِر وَ 
 رواه البخاري هذا؟ قال: "ْلميع أميت كلهم".

 "سورة يوسف":
 قوله تعاىل:

 .3اْلية  }حَنْن  نَ ق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص{
اْلية. قال: أنزل هللا القرآن على  – ق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص{}حَنْن  ن َ عن سعد يف قول هللا عز وجل: 

فتاله عليهم زماان، فقالوا: اي رسول هللا لو قصصت علينا فأنزل هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
رسول هللا َن اْلَقَصِص{ اْلية. فتالها }الر تِْلَك آاَيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبِي{ إىل قوله }حَنْن  نَ ق صُّ َعَلْيَك َأْحسَ 

}اَّلل   نَ ز َل َأْحَسَن زماان، فقالوا: اي رسول هللا لو حدثتنا فأنزل هللا تعاىل  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 .أخرجه ابن راهويه اْلية.ِكَتااًب م َتَشاهِبًا{   احْلَِديثِ 

 "سورة الرعد": 
 قوله تعاىل:

 .13اْلية  فَ ي ِصيب  هِبَا َمْن َيَشاء  َوه ْم جي َاِدل وَن يف اَّللِ  َوه َو َشِديد  اْلِمَحاِل{ }َوي  ْرِسل  الص َواِعقَ 
رجال من أصحابه إىل رجل من عظماء  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبعث  :عن أنس قال

حديد هو؟ من حناس هو؟ من اْلاهلية يدعوه إىل هللا تبارك وتعاىل فقال أيش ربك الذي تدعون إليه من 
فأخَبه فأعاد النيب صلى هللا عليه وعلى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله آله وسلم الثانية. فقال مثل ذلك. فأرسله إليه الثالثة. فقال مثل ذلك. فأتى 
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اعقة فأحرقته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "إن هللا فأرسل هللا تبارك وتعاىل عليه ص وسلم
}َوي  ْرِسل  الص َواِعَق فَ ي ِصيب  هِبَا تبارك وتعاىل قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته". فنزلت هذه اْلية: 

 البزار أخرجه اإلمام . َوه َو َشِديد  اْلِمَحاِل{َمْن َيَشاء  َوه ْم جي َاِدل وَن يف اَّلل ِ 
 "سورة إبراهيم":

 قوله تعاىل:
نْ َيا َويف اْْلِخَرِة{  .27اْلية  }ي  ثَ بِ ت  اَّلل   ال ِذيَن آَمن وا اِبْلَقْوِل الث اِبِت يف احْلََياِة الدُّ

الث اِبِت يف  }ي  ثَ بِ ت  اَّلل   ال ِذيَن آَمن وا اِبْلَقْولِ قال  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن الَباء بن عازب عن 
نْ َيا َويف اْْلِخَرِة{ حممد قال نزلت يف عذاب القَب يقال له: من ربك؟ فيقول ريب هللا ودين دين  احْلََياِة الدُّ

نْ َيا َويف فذلك قوله  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  }ي  ثَ بِ ت  اَّلل   ال ِذيَن آَمن وا اِبْلَقْوِل الث اِبِت يف احْلََياِة الدُّ
 أخرجه النسائي .اْْلِخَرِة{

 "سورة النحل": 
 قوله تعاىل:

 .76و 75اْليتان  }َضَرَب اَّلل   َمَثاًل َعْبًدا مَمْل وًكا ال يَ ْقِدر  َعَلى َشْيء {
قال: نزلت يف رجل من قريش وعبده، ويف  }َضَرَب اَّلل   َمَثاًل َعْبًدا مَمْل وًكا{عن ابن عباس يف قوله عز وجل 

َا أَْبَكم  ال يَ ْقِدر  َعَلى َشْيء { إىل قوله }َوه َو َعَلى ِصرَاط  م ْسَتِقيم {}َمثَ قوله  قال هو  .اًل َرج َلْيِ َأَحد مه 
عثمان بن عفان، قال: واألبكم الذي أينما يوجهه ال أيِت خبري، ذاك موىل عثمان بن عفان كان عثمان 

اإلسالم وأيابه، وينهاه عن الصدقة واملعروف فنزلت ينفق عليه ويكفله ويكفيه املؤونة، وكان اْلخر يكره 
 .أخرجه ابن جرير فيهما.

 قوله تعاىل:
َا ي  َعلِ م ه  َبَشر  ِلَسان  ال ِذي ي  ْلِحد وَن إِلَْيِه أَْعَجِمي  َوَهَذا  اْلية  ِلَسان  َعَريب  م ِبي {}َوَلَقْد نَ ْعَلم  َأهن  ْم يَ ق ول وَن ِإمن 

103. 
 بن مسلم احلضرمي أنه كان هلم عبدان من أهل غري اليمن وكاان طفلي وكاان يقال ألحدمها عن عبد هللا

رمبا جلس إليهما،  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلميسار واْلخر جَب فكاان يقرآن التوراة وكان 
ان  ال ِذي ي  ْلِحد وَن إِلَْيِه }ِلسَ فقال كفار قريش: إمنا جيلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل هللا سبحانه وتعاىل 

 أخرجه ابن جرير .أَْعَجِمي  َوَهَذا ِلَسان  َعَريب  م ِبي {
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 قوله تعاىل:
ة اْلي َغف ور  َرِحيم {}مث   ِإن  رَب َك لِل ِذيَن َهاَجر وا ِمْن بَ ْعِد َما ف ِتن وا مث   َجاَهد وا َوَصََب وا ِإن  َرب َك ِمْن بَ ْعِدَها لَ 

110. 
عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون ابإلسالم، فأخرجهم املشركون يوم بدر 
معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال املسلمون: كان أصحابنا هؤالء مسلمي وأكرهوا فاستغفروا هلم 

قال: وكتب إىل من بقي مبكة من  { إىل آخر اْلية.ِهمْ }ِإن  ال ِذيَن تَ َوف اه م  اْلَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنْ ف سِ فنزلت 
}َوِمَن املسلمي هذه اْلية ال عذر هلم قال: فخرجوا فلحقهم املشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه اْلية 

َنَة الن اِس َكَعَذاِب اَّلل ِ  إىل آخر اْلية. فكتب املسلمون { الن اِس َمْن يَ ق ول  آَمن ا اِبَّللِ  فَِإَذا أ وِذَي يف اَّللِ  َجَعَل ِفت ْ
}مث   ِإن  َرب َك لِل ِذيَن َهاَجر وا ِمْن بَ ْعِد َما ف ِتن وا مث   إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خري مث نزلت فيهم 

لكم خمرجا، فخرجوا فكتبوا إليهم بذلك إن هللا قد جعل  َجاَهد وا َوَصََب وا ِإن  َرب َك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغف ور  َرِحيم {
 .ابن جريرأخرجه  فأدركهم املشركون فقاتلوهم مث جنا من جنا وقتل من قتل.

 قوله تعاىل:
ت ْم ِبِه َولَِئْن َصََبُْت ْ هَل َو َخرْي  لِلص اِبرِيَن{ ت ْم فَ َعاِقب وا مبِْثِل َما ع وِقب ْ  .126اْلية  }َوِإْن َعاقَ ب ْ

أصيب من األنصار أربعة وستون رجال ومن املهاجرين ستة منهم  أيب بن كعب قال: ملا كان يوم أحد عن
محزة، فمثلوا هبم فقالت األنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربي عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل 

ت ْم ِبِه َولَِئْن َصََبُْت ْ هَل وَ  هللا تعاىل: ت ْم فَ َعاِقب وا مبِْثِل َما ع وِقب ْ فقال رجل ال قريش بعد  َخرْي  لِلص اِبرِيَن{ }َوِإْن َعاقَ ب ْ
 : "كفوا عن القوم إال أربعة". رواه الَتمذيرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلماليوم فقال 

 "سورة اإلسراء":
 قوله تعاىل:

تَ غ وَن }ق ِل اْدع وا ال ِذيَن َزَعْمت ْم ِمْن د ونِِه َفال مَيِْلك وَن َكْشَف الضُّرِ  َعْنك ْم وَ  ال حَتْوِياًل، أ ولَِئَك ال ِذيَن َيْدع وَن يَ ب ْ
 .57و 56اْليتان  ِإىَل َرهبِ ِم  اْلَوِسيَلَة{

تَ غ وَن ِإىَل َرهبِ ِم  اْلَوِسيَلَة{عن عبد هللا  قال كان نفر من اإلنس يعبدون نفرا من اْلن  }أ ولَِئَك ال ِذيَن َيْدع وَن يَ ب ْ
تَ غ وَن ِإىَل َرهبِ ِم  اْلَوِسيَلَة{اإلنس بعبادهتم فنزلت  فأسلم النفر من اْلن واستمسك  .}أ ولَِئَك ال ِذيَن َيْدع وَن يَ ب ْ

مث ساقه من طريق أخرى إىل ابن مسعود وفيه: فأسلم اْلنيون واإلنس الذين كانوا يعبدوهنم ال يشعرون 
 أخرجه مسلم فنزلت.

 قوله تعاىل:
 . 59اْلية  ايِت ِإال  َأْن َكذ َب هِبَا اأْلَو ل وَن{}َوَما َمنَ َعَنا َأْن ن  ْرِسَل اِبْْل 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 41 

أن جيعل هلا الصفا ذهبا وأن ينحي  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عباس قال: سأل أهل مكة 
وا، فإن كفروا أهلكوا  اْلبال عنهم فيزدرعون فقيل له إن شئت أن تستأن هبم وإن شئت أن تؤتيهم الذين سأل

 كما أهلكت من قبلهم قال: "ال بل أستأن هبم". فأنزل هللا عز وجل هذه اْلية:
َنا ََث وَد الن اَقَة م ْبِصَرًة{  أخرجه أمحد .}َوَما َمنَ َعَنا َأْن ن  ْرِسَل اِبْْلايِت ِإال  َأْن َكذ َب هِبَا اأْلَو ل وَن َوآتَ ي ْ

 وقوله تعاىل:
 .85اْلية  َك َعِن الرُّوِح ق ِل الرُّوح  ِمْن أَْمِر َريبِ  َوَما أ وتِيت ْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال  قَِلياًل{}َوَيْسأَلونَ 

يف ضرب املدينة وهو النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بينما أان أمشي مع  بن مسعود قال عن عبد هللا
عض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: ال تسألوه يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لب

ال جييء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه، فقام رجل منهم فقال: اي أاب القاسم ما الروح؟ 
}َوَيْسأَلوَنَك َعِن الرُّوِح ق ِل الرُّوح  ِمْن أَْمِر فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما اجنلى عنه فقال: " 

 رواه البخاري ". قال األعمش: هي كذا قراءتنا. وتِيت ْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال  قَِلياًل{َريبِ  َوَما أ  

 قوله تعاىل:
َاِفْت هِبَا َوابْ َتِغ َبْيَ َذِلَك َسِبياًل{  .110اْلية  }َوال ََتَْهْر ِبَصالِتَك َوال ُت 

َاِفْت هِبَا{ }َوال ََتَْهْر ِبَصالِتَك وَ عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله تعاىل:  ورسول هللا قال: نزلت ال ُت 
خمتف مبكة كان إذا صلى هأصحابه رفع صوته ابلقرآن فإذا مسع املشركون  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 }َوال ََتَْهرْ : لنبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلمسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال هللا تعاىل 
َاِفْت هِبَا{ك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن أي بقراءت ِبَصالِتَك{ عن أصحابك فال تسمعهم  }َوال ُت 

 رواه البخاري .}َوابْ َتِغ َبْيَ َذِلَك َسِبياًل{
 "سورة مرمي":
 قوله تعاىل:

 .64اْلية  }َوَما نَ تَ نَ ز ل  ِإال  هِأَْمِر َربِ َك{
ْلَبيل "ما مينعك أن تزوران أكثر مما  لى آله وسلمالنيب صلى هللا عليه وععن ابن عباس رضي هللا عنهما قال 

 رواه البخاري .}َوَما نَ تَ نَ ز ل  ِإال  هِأَْمِر َربِ َك َله  َما َبْيَ أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا{تزوران؟ " فنزلت 
 قوله تعاىل:

 .80و 79و 78و 77اْلايت  }أَفَ رَأَْيَت ال ِذي َكَفَر ِِبايتَِنا َوقَاَل أَل وَتَي  َمااًل َوَوَلًدا{
عن خباب قال كنت قينا يف اْلاهلية وكان يل على العاص بن وائل دين أتقاضاه، فقال: ال أعطيك حىت 
تكفر مبحمد، فقلت: ال أكفر حىت مييتك هللا مث تبعث، قال: دعن حىت أموت وأبعث فسأوتى ماال وولدا 
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َنا َوقَاَل أَل وَتَي  َمااًل َوَوَلًدا، َأط َلَع اْلَغْيَب أَِم اُت ََذ ِعْنَد الر مْحَِن }أَفَ رَأَْيَت ال ِذي َكَفَر ِِبايتِ فأقضيك. فنزلت 
 أخرجه البخاري .َعْهًدا{

 "سورة اْلنبياء":
 قوله تعاىل:

َها م ب َْعد وَن{  .102و 101اْليتان  }ِإن  ال ِذيَن َسبَ َقْت هَل ْم ِمن ا احْل ْسََن أ ولَِئَك َعن ْ
عباس قال: آية يف كتاب هللا عز وجل ال يسألن الناس عنها وال أدري أعرفوا وال يسألون عنها  عن ابن

شق ذلك على  }ِإن ك ْم َوَما تَ ْعب د وَن ِمْن د وِن اَّللِ  َحَصب  َجَهن َم أَنْ ت ْم هَلَا َوارِد وَن{فسئل ما هي قال ملا نزلت 
آهلتنا. قال: وما  حممدابن الزبعري فقال ما شأنكم؟ قالوا شتم أهل مكة، وقالوا شتم حممد آهلتنا، فجاءهم 

قال ادعوه يل، فدعا  }ِإن ك ْم َوَما تَ ْعب د وَن ِمْن د وِن اَّللِ  َحَصب  َجَهن َم أَنْ ت ْم هَلَا َوارِد وَن{قال. قالوا: قال: 
هلتنا خاصة أم لكل ما عبد من فقال ابن الزبعري اي حممد هذا شيء ْل حممدا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 حممددون هللا؟ قال: "بل لكل ما عبد من دون هللا عز وجل". قال: فقال خصمناه ورب هذه البنية اي 
ألست تزعم أن عيسى عبد صاحل وعزيرا عبد صاحل واملالئكة عباد صاحلون قال: "بلى". قال فهذه النصارى 

}ِإن  ال ِذيَن ليح تعبد املالئكة، قال فضج أهل مكة، فنزلت: تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا وهذه بنو م
َها م ب َْعد وَن{ }َوَلم ا ض ِرَب اْبن  َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَ ْوم َك ِمْنه  قال ونزلت  َسبَ َقْت هَل ْم ِمن ا احْل ْسََن أ ولَِئَك َعن ْ

 أخرجه اإلمام الطحاوي يف مشكل اْلاثر وهو الضجيج. َيِصدُّوَن{
 "سورة احلج": 

 قوله تعاىل:
 .19اْلية  }َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصم وا يف َرهبِ ِْم{
يف ستة من قريش علي ومحزة }َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصم وا يف َرهبِ ِْم{ عن أيب ذر رضي هللا عنه قال: نزلت 

 البخاريأخرجه  وعبيد بن احلارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

 قوله تعاىل:
 .39اْلية  }أ ِذَن لِل ِذيَن ي  َقاتَ ل وَن هأَِهن  ْم ظ ِلم وا َوِإن  اَّلل َ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِدير {

من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إان هللا  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عباس قال: ملا خرج 
قال نعرف  ِدير {}أ ِذَن لِل ِذيَن ي  َقاتَ ل وَن هأَِهن  ْم ظ ِلم وا َوِإن  اَّلل َ َعَلى َنْصرِِهْم َلقَ  :وإان إليه راجعون ليهلكن فنزلت

 أخرجه أمحد. أنه سيكون قتال قال ابن عباس هي أول آية نزلت يف القتال.

 سورة املؤمنون": 
 قوله تعاىل:
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 .76اْلية  وا لَِرهبِ ِْم َوَما يَ َتَضر ع وَن{}َوَلَقْد َأَخْذاَنه ْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكان  
أنشدك هللا  حممدفقال: اي  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إىل 

هبِ ِْم َوَما }َوَلَقْد َأَخْذاَنه ْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكان وا لِرَ والرحم فقد أكلنا العلهز "يعن الوبر والدم"، فأنزل هللا 
 أخرجه ابن جرير .يَ َتَضر ع وَن{

 "سورة النور": 
 قوله تعاىل:

 .3اْلية  }الز اِن ال يَ ْنِكح  ِإال  زَانَِيًة أَْو م ْشرَِكًة{
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أيب مرثد وكان رجال حيمل األسرى  عن

قال وكانت امرأة بغي مبكة يقال هلا عناق وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجال من مكة وأيِت هبم املدينة 
من أسارى مكة حيمله، قال فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة مقمرة قال 
فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي جبنب احلائط فلما انتهت إيل  عرفت فقالت: مرثد، فقلت: مرثد، 

هال. هلم فبت عندان الليلة، فقلت: اي عناق حرم هللا الزان. قالت: اي أهل اخليام هذا الرجل فقالت مرحبا وأ
حيمل أسراكم قال فتبعن َثانية، وسلكت اخلندمة، فانتهيت إىل غار أو كهف فدخلت. فجاءوا حىت قاموا 

ال، حىت انتهيت على رأسي وعماهم هللا عن، قال: مث رجعوا ورجعت إىل صاحيب فحملته وكان رجال ثقي
رسول هللا صلى هللا عليه إىل اْلخر ففككت عنه أكبله فجعلت أمحله ويعيين حىت قدمت املدينة فأتيت 

ومل يرد  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفقلت: اي رسول هللا أنكح عناقا، فأمسك وعلى آله وسلم 
{ }الز اِن ال يَ ْنِكح  ِإال  زَاعلى شيئا حىت نزلت  رسول فقال نَِيًة أَْو م ْشرَِكًة َوالز انَِية  ال يَ ْنِكح َها ِإال  زَان  َأْو م ْشرِك 

}الز اِن ال يَ ْنِكح  ِإال  زَانَِيًة َأْو م ْشرَِكًة َوالز انَِية  ال يَ ْنِكح َها ِإال  زَان  : "اي مرثد هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 }  رواه الَتمذيها". فال تنكحَأْو م ْشرِك 

 قوله تعاىل:
َدات  اِبَّللِ  ِإن ه  َلِمَن }َوال ِذيَن يَ ْرم وَن أَْزَواَجه ْم َومَلْ َيك ْن هَل ْم ش َهَداء  ِإال  أَنْ ف س ه ْم َفَشَهاَدة  َأَحِدِهْم أَْرَبع  َشَها

 .9و 8و 7و 6اْلايت  الص اِدِقَي{
عدي وكان سيد بن عجالن فقال: كيف تقولون يف رجل وجد عن سهل بن سعد أن عوميرا أتى عاصم بن 

عن ذلك. هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  رسول  مع امرأته رجال يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل يل
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى فأتى عاصم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال: اي رسول هللا فكره 

كره املسائل وعاهبا قال   رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمسائل، فسأله عومير فقال: إن املآله وسلم 
عومير وهللا ال أنتهي حىت أسأل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فجاء عومير فقال اي 
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 صلى هللا عليه وعلى رسول هللارسول هللا، رجل وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "قد أنزل هللا القرآن فيك ويف صاحبتك" فأمرمها آله وسلم

ابملالعنة مبا مسى هللا يف كتابه فالعنها، مث قال اي رسول هللا إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة 
: "انظروا فإن جاءت به أسحم ل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسو ملن كان بعدمها يف املتالعني مث قال 

أدعج العيني عظيم األليتي خدجل الساقي فال أحسب عومير إال قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر  
رسول هللا صلى كأنه وحرة فال أحسب عومير إال قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به 

 أخرجه البخاري من تصديق عومير فكان بعد ينسب إىل أمه. له وسلمهللا عليه وعلى آ
 قوله تعاىل:

ْفِك ع ْصَبة  ِمْنك ْم ال حَتَْسب وه  َشرًّا َلك ْم َبْل ه َو َخرْي  َلك ْم ِلك لِ  اْمرِئ  مِ  ن ْه ْم َما اْكَتَسَب }ِإن  ال ِذيَن َجاء وا اِبأْلِ
 .22إىل اْلية  11من اْلية  ه  ِمن ْه ْم َله  َعَذاب  َعِظيم {ِمَن اأْلِمثِْ َوال ِذي تَ َوىل  ِكَبَْ 

عن عائشة رضي هللا عنها حي قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فَبأها هللا منه. قال الزهري وكلهم حدثن طائفة 
من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي 

رسول هللا صلى هللا عليه ائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة قالت: كان حدثن عن ع
إذا أراد أن خيرج سفرا أقرع بي أزواجه فأيتهن خرج سهمها أخرج هبا معه. فأقرع بيننا يف  وعلى آله وسلم

ه فسران حىت إذا غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أ نزَِل احلجاب فأان أ مَحل  يف هودج وأنزل في
من غزوته تلك وقفل ودنوان من املدينة آذن ليلة ابلرحيل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فرغ 

فقمت حي آذنوا ابلرحيل، فلمست صدري، فإذا عقد يل من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست 
لوه علي بعريي الذي أركب وهو عقدي فحبسن ابتغاؤه. فأقبل الذين يرحلون يب فاحتملوا هودجي فرح

حيسبون أن فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافًا مل يثقلن ومل يغشهن اللحم، وإمنا أيكلن العلقة من الطعام، فلم 
يستنكر القوم حي رفعوه ثقل اهلودج فاحتملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اْلمل وساروا، فوجدت 

هلم وليس فيه أحد فأممت منزيل الذي كنت، وظننت أهنم عقدي بعد ما استمر اْليش، فجئت منز 
سيفقدون فريجعون إيل ، فبينما أان جالسة غلبتن عيناي فنمت، وكان صفوان بن املعطل السلمي مث 
الذكوان من وراء اْليش فأصبح عند منزيل فرأى سواد إنسان انئم، وأاتن وكان يران قبل احلجاب 

خ راحلته فوط  يدها فركبتها، فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اْليش فاستيقظت ابسَتجاعه حي أان
بعدما نزلوا معرسي يف حنر الظهرية، فهلك من هلك وكان الذي توىل اإلفك عبد هللا بن أيب بن سلول. 

فقدمنا املدينة فاشتكيت هبا شهرا والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك ويريبن يف وجهي أن ال أرى من 
اللطف الذي كنت أرى منه حي أمرض إمنا يدخل فيسلم مث يقول: النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
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"كيف تيكم"، ال أشعر بشيء من ذلك حىت نقهت فخرجت أان وأم مسطح ِقَبَل املناصع م َتََب َزان ال خنرج 
 -العرب األول يف الَبية أو يف التنزه وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمران أمر-إال ليال إىل ليل 

فأقبلت أان وأم مسطح بنت أيب رهم منشي فعثرت يف مرطها، فقالت: تعس مسطح. فقلت هلا: بئس ما 
قلت، أتسبي رجال شهد بدرا. فقالت: اي هنتاه أمل تسمعي ما قالوا؟ فأخَبتن بقول أهل اإلفك، فازددت 

علي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فسلم فقال:  مرضا إىل مرضي. فلما رجعت إىل بييت دخل
 "كيف تيكم"، فقلت: ائذن يل إىل أبوي. قالت: وأان حينئذ أريد أن أستيقن اخلَب من قبلهما فأذن يل

م فأتيت أبوي، فقلت ألمي: ما يتحدث به الناس، فقالت: اي بنية رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسل
لشأن فوهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها. هون على نفسك ا

فقلت: سبحان هللا ولقد يتحدث الناس هبذا، قالت فبت تلك الليلة حىت أصبحت ال يَ ْرَقأ يل دمع وال 
امة بن علي بن أيب طالب وأسرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أكتحل بنوم، مث أصبحت، فدعا 

زيد حي استلبث الوحي يستشريمها يف فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه الذي يعلم يف نفسه من الود هلم، 
فقال أسامة: أهلك اي رسول هللا وال نعلم وهللا إال خريا. وأما علي فقال اي رسول هللا مل يضيق هللا عليك، 

 بريرة فقال: "اي بريرة هل رأيت فيها شيئا والنساء سواها كثري، وسل اْلارية تصدقك، فدعا رسول هللا
أغمصه عليها قط أكثر من أهنا جارية  يريبك". فقالت بريرة ال والذي بعثك ابحلق، إن رأيت منها أمرا
من  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمحديثة السن تنام عن العجي، فتأِت الداجن، فتأكله. فقام 

: "من يعذرن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبن أيب بن سلول فقال  يومه فاستعذر من عبد هللا
من رجل بلغن أذاه يف أهلي، فوهللا ما علمت على أهلي إال خريا، وقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال 
ه، إن  خريا، وما كان يدخل على أهلي إال معي". فقام سعد بن معاذ فقال: اي رسول هللا أان وهللا أعذرك من

كان من األوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد اخلزرج، وكان قبل ذلك رجال صاحلا وكان احتملته احلمية فقال: كذبت لعمر هللا، ال تقتله وال 

 لنقتلنه، فإنك منافق َتادل عن تقدر على ذلك. فقام أسيد بن احلضري، فقال كذبت لعمر هللا وهللا
على املنَب فنزل ورسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم املنافقي، فثار احلي اِن األوس  واخلزرج  حىت مهوا 

وخفضهم حىت سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ال يرقأ يل دمع، وال أكتحل بنوم، فأصبح عندي 
أن البكاء فالق كبدي. قال: فبينما مها جالسان عندي وأان  أبواي، وقد بكيت ليليت ويوما حىت ظننت

رسول أبكي، إذ استأذنت امرأة من األنصار فأذنت هلا فجلست تبكي معي، فبينما حنن كذلك إذ دخل 
فجلس ومل جيلس عندي من يوم قيل يف  ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ن شيء قالت: فتشهد مث قال: "اي عائشة فإنه بلغن عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة ال يوحى إليه يف شأ
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فسيَبئك هللا، وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري هللا وتويب إليه، فإن العبد إذا اعَتف بذنبه مث اتب اتب هللا 
س منه قطرة، مقالته قلص دمعي حىت ما أح رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعليه". فلما قضى 

هللا  رسولل  ، قال: وهللا ما أدري ما أقولرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموقلت أليب: أجب عن 
فيما  وعلى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليه. فقلت ألمي: أجييب عن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

. قالت: وأان جارية حديثة وعلى آله وسلم ليهلرسول هللا صلى هللا عقال. قالت: وهللا ما أدري ما أقول 
السن ال أقرأ كثريًا من القرآن فقلت إن وهللا لقد علمت أنكم مسعتم ما يتحدث به الناس، ووقر يف أنفسكم 
وصدقتم به، ولئن قلت لكم إن بريئة وهللا يعلم أن لَبيئة ال تصدقون بذلك، ولئن اعَتفت لكم هأمر وهللا 

يل  َواَّلل   اْلم ْستَ َعان  لتصدقن وهللا ما أجد يل ولكم مثال إال أاب يوسف إذ قال:  يعلم أن بريئة، }َفَصَْب  مجَِ
مث حتولت على فراشي وأان أرجو أن يَبئن هللا، ولكن وهللا ما ظننت أن ينزل يف شأن َعَلى َما َتِصف وَن{ 

رسول هللا صلى هللا كن كنت أرجو أن يرى وحيا، وألان أحقر يف نفسي من أن يتكلم ابلقرآن يف أمري، ول
يف النوم رؤاي يَبئن هللا، فوهللا ما رام جملسه وال خرج أحد من أهل البيت حىت أنزل عليه وعلى آله وسلم 

عليه، فأخذه ما كان أيخذه من الَبحاء، حىت إنه ليتحدر منه مثل اْلمان من العرق يف يوم شات، فلما 
وهو يضحك، فكان أو لكلمة تكلم هبا أن قال يل: "اي هللا عليه وعلى آله وسلم  رسول هللا صلىس ر َِي عن 

. فقلت: ال وهللا ال أقوم إليه وال أمحد رسول هللاعائشة امحدي هللا فقد برأك هللا". فقالت أمي: قومي إىل 
ْفِك ع ْصَبة  ِمْنك ْم{إال هللا فأنزل هللا تعاىل  فلما أنزل هللا هذا يف براءِت  –اْلايت  – }ِإن  ال ِذيَن َجاء وا اِبأْلِ

قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه وكان ينفق على مسطح بن أاثثة لقرابته منه: وهللا ال أنفق على مسطح 
}َغف ور  { إىل قوله }َوال أَيَْتِل أ ول و اْلَفْضِل ِمْنك ْم َوالس َعةِ شيئا أبدا بعد ما قاله لعائشة، فأنزل هللا تعاىل: 

فقال أبو بكر: بلى وهللا إن ألحب أن يغفر هللا يل. فرجع إىل مسطح الذي كان جيري عليه. وكان  .َرِحيم {
يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: "اي زينب ما علمت  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

وهي اليت كانت تسامين ما رأيت". فقالت: أمحي مسعي وبصري وهللا ما علمت عليها إال خريًا. قالت 
 فعصمها هللا ابلورع. أخرجه البخاري
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 قوله تعاىل:
 .33اْلية  }َوال ت ْكرِه وا فَ تَ َياِتك ْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصًُّنا{

عن جابر قال كان عبد هللا بن أيب بن سلول يقول ْلارية له: اذهيب فابغينا شيئا، فأنزل هللا عز وجل: }َوال 
نْ َيا َوَمْن ي ْكرِْهه ن  ت   تَ غ وا َعَرَض احْلََياِة الدُّ  فَِإن  اَّلل َ ِمْن بَ ْعِد ْكرِه وا فَ تَ َياِتك ْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصًُّنا لِتَ ب ْ

 .ِإْكرَاِهِهن  َغف ور  َرِحيم {
ه. وفيه أن جارية لعبد هللا احلديث أخرجه أيضا مسلم من طريق أخرى تنتهي إىل األعمش عن أيب سفيان ب

النيب بن أيب بن سلول يقال هلا مسيكة، وأخرى يقال هلا أميمة، فكان يكرههما على الزان فشكتا ذلك إىل 
 رواه مسلمفأنزل هللا اْلية. صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 قوله تعاىل:
 .55اْلية  }َوَعَد اَّلل   ال ِذيَن آَمن وا ِمْنك ْم{

وأصحابه املدينة  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعب رضي هللا عنه قال: ملا قدم عن أيب بن ك
وآوهتم األنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا ال يبيتون إال ابلسالح وال يصبحون إال فيه، فقالوا 

ل ِذيَن آَمن وا ِمْنك ْم َوَعِمل وا }َوَعَد اَّلل   اترون أان نعيش حىت نكون آمني مطمئني ال خناف إال هللا فنزلت 
َنن  هَل ْم ِدينَ ه   م  ال ِذي اْرَتَضى هَل ْم الص احِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن  ه ْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَي َمكِ 

لَن  ه ْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا{  أخرجه  .اْلَفاِسق وَن{ }َفأ ولَِئَك ه م  يعن ابلنعمة  َفَر بَ ْعَد َذِلَك{}َفَمْن كَ إىل َولَي  َبدِ 
 قال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأقره الذهيب.و  احلاكم

 قوله تعاىل:
 .61اْلية  }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرَج {

فيدفعون ه وعلى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليعن عائشة قالت كان املسلمون يرغبون يف النفري مع 
مفاتيحهم إىل ضمناهم ويقولون هلم قد أحللنا لكم أن َتكلوا ما أحببتم فكانوا يقولون إنه ال حيل لنا أهنم 

}لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرَج  َوال َعَلى اأْلَْعرَِج َحرَج  َوال َعَلى أذنوا من غري طيب نفس فأنزل هللا عز وجل 
ال َعَلى أَنْ ف ِسك ْم َأْن ََتْك ل وا ِمْن ب  ي وِتك ْم َأْو ب  ي وِت آاَبِئك ْم َأْو ب  ي وِت أ م َهاِتك ْم َأْو ب  ي وِت اْلَمرِيِض َحرَج  وَ 

 .{}أَْو َما َمَلْكت ْم َمَفاحِتَه  إىل قوله ِإْخَواِنك ْم َأْو ب  ي وِت َأَخَواِتك ْم َأْو ب  ي وِت أَْعَماِمك ْم َأْو ب  ي وِت َعم اِتك ْم{ 
 أخرجه البزار
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 "سورة الفرقان": 
 قوله تعاىل:

ْنَساِن َخذ واًل{إىل قوله  }َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظ امل  َعَلى َيَدْيِه{  .29و 28و 27اْلايت  }وََكاَن الش ْيطَان  ِلإْلِ
 ال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مبكةعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن أاب معيط كان جيلس مع 

يؤذيه وكان رجال حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان أليب معيط خليل غائب عنه ابلشام، 
فقالت قريش: صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليال فقال المرأته: ما فعل حممد مما كان عليه؟ فقالت: 

ت بليلة سوء! فلما أصبح أاته أبو أشد مما كان أمرا. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبا
معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال: مالك ال ترد علي حتييت؟ فقال: كيف أرد عليك حتيتك وقد 

صبوت؟ فقال: أوقد فعلتها قريش؟ قال فما يَبئ صدورهم إن أان فعلت؟ قال: َتتيه يف جملسه وتبزق يف 
أن مسح  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفلم يزد وجهه وتشتمه هأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، 

وجهه من البزاق مث التفت إليه فقال: "إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صَبا" فلما كان 
يوم بدر وخرج أصحابه أىب أن خيرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال قد وعدن هذا الرجل إن وجدن 

نقي صَبا، فقالوا: لك مجل أمحر ال يدرك فلو كانت اهلزمية طرت عليه، خارجا من جبال مكة أن يضرب ع
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى جدد من األرض فأخذه  فخرج معهم فلما هزم هللا املشركي وحل به مجله يف

زقت يف سبعي من قريش، وقدم إليه أبو معيط، فقال: تقتلن من بي هؤالء. قال: "نعم مبا ب آله وسلم أسريا
ْنَساِن إىل قوله  َعَلى َيَدْيِه{ }َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظ امل  يف وجهي"، فأنزل هللا يف أيب معيط:  }وََكاَن الش ْيطَان  ِلإْلِ

 أخرجه أبو نعيم يف الدالئل بسند صحيح .َخذ واًل{
 قوله تعاىل:

 .68اْلية  الن  ْفَس ال يِت َحر َم اَّلل   ِإال  اِبحلَْقِ  َوال يَ ْزن وَن{ }َوال ِذيَن ال َيْدع وَن َمَع اَّللِ  ِإهَلًا آَخَر َوال يَ ْقت  ل ونَ 
أي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم سألت أو سئل  قال رضي هللا عنهبن مسعود  عن عبد هللا

شية أن الذنب عند هللا أكَب؟ قال: "أن َتعل هلل ندا وهو خلقك"، قلت: مث أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خ
رسول هللا يطعم معك"، قلت: مث أي؟ قال: "أن تزان حبليلة جارك" قال: ونزلت هذه اْلية تصديقا لقول 

}َوال ِذيَن ال َيْدع وَن َمَع اَّللِ  ِإهَلًا آَخَر َوال يَ ْقت  ل وَن الن  ْفَس ال يِت َحر َم اَّلل   ِإال   صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 أخرجه البخاري .يَ ْزن وَن{اِبحلَْقِ  َوال 
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 قوله تعاىل:
 .70 ف ورًا َرِحيًما{}ِإال  َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفأ ولَِئَك ي  َبدِ ل  اَّلل   َسيِ َئاهِتِْم َحَسَنات  وََكاَن اَّلل   غَ 

}َوال ي اْليتي ما أمرمها عن سعيد بن جبري، قال: أمرن عبد الرمحن بن أبزي قال: سل ابن عباس عن هات
ًدا{ فسألت ابن عباس فقال: ملا أنزلت اليت  تَ ْقت  ل وا الن  ْفَس ال يِت َحر َم اَّلل   ِإال  اِبحلَْقِ { }َوَمْن يَ ْقت ْل م ْؤِمًنا م تَ َعمِ 

تينا الفواحش يف الفرقان قال مشركو أهل مكة فقد قتلنا النفس اليت حرم هللا ودعوان مع هللا إهلا آخر وقد أ
وأما اليت يف النساء الرجل إذا عرف اإلسالم وشرائعه مث قتل فجزاؤه جهنم خالًدا  }ِإال  َمْن اَتَب{فأنزل هللا 

 أخرجه البخاري م.فيها. فذكرته جملاهد فقال: إال من ند
 "سورة القصص":

 قوله تعاىل:
 .51اْلية  ر وَن{}َوَلَقْد َوص ْلَنا هَل م  اْلَقْوَل َلَعل ه ْم يَ َتذَك  

 .}َوَلَقْد َوص ْلَنا هَل م  اْلَقْوَل َلَعل ه ْم يَ َتذَك ر وَن{عن حيىي بن جعدة قال نزلت هذه اْلية يف عشرة أان أحدهم 
 أخرجه ابن جرير

 قوله تعاىل:
 .56اْلية  }ِإن َك ال هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكن  اَّلل َ يَ ْهِدي َمْن َيَشاء {

لعمه عند املوت: "قل ال إله إال هللا أشهد لك  رسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هريرة قال قال عن أيب
اْلية. وأخرجه من طريق أخرى تنتهي إىل يزيد  }ِإن َك ال هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت{هبا عند هللا". فأىب فأنزل هللا 

رت هبا عينك فأنزل هللا ه على ذلك اْلزع ألقر بن كيسان وفيه قال لوال أن تعرين قريش يقولون إمنا محل
 . رواه مسلماْلية

 "سورة العنكبوت": 
 قوله تعاىل:

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ح ْسًنا{ َنا اأْلِ  .8اْلية  }َوَوص ي ْ
مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آايت من القرآن قال: حلفت أم سعد أال تكلمه أبدا حىت  عن

وال تشرب قالت: زعمت أن هللا وصاك بوالديك وأان أمك وأان آمرك هبذا، قال: يكفر بدينه وال َتكل 
مكثت ثالاث حىت غشي عليها من اْلهد، فقام ابن هلا يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ح ْسًنا َوِإْن جَ فأنزل هللا عز وجل يف القرآن هذه اْلية  َنا اأْلِ وفيها اَهَداَك لِت ْشرَِك يب{ }َوَوص ي ْ
نْ َيا َمْعر وفًا{  غنيمة  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال وأصاب أصحاب }َوَصاِحب ْه َما يف الدُّ

فقلت: أنفلن هذا السيف الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به 
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رده من حيث أخذته" فانطلقت حىت إذا أردت أن ألقيه يف القبض المتن فأان من قد علمت حاله فقال: "
نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه، قال فشد يل صوته: "رده من حيث أخذته". قال: فأنزل هللا عز وجل 

فأاتن، فقلت  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم}َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل{ قال ومرضت فأرسلت إىل 
عن أقسم مايل حيث شئت قال: فأىب، قلت: فالنصف، قال: فأىب، قلت: فالثلث، قال: فسكت فكان د

بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من األنصار واملهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك مخرا وذلك 
زق من مخر فإذا رأس جزور مشوي عندهم و  -واحلش البستان-قبل أن حترم اخلمر قال: فأتيتهم يف حش

قال: فأكلت وشربت معهم قال فذكرت األنصار واملهاجرين عندهم فقلت: املهاجرون خري من األنصار 
 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفأخذ رجل أحد حلى الرأس فضربن به فجرح هأنفي فأتيت 

َا اخْلَمْ شأن اخلمر  -يعن نفسه–فأخَبته فأنزل هللا عز وجل يف   ر  َواْلَمْيِسر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزالم  رِْجس  ِمْن }ِإمن 
 رواه مسلم  .َعَمِل الش ْيطَاِن{

 قوله تعاىل: 
}            تقدم سبب نزوهلا يف سورة النحل. 10اْلية  }َوِمَن الن اِس َمْن يَ ق ول  آَمن ا اِبَّللِ 
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 "سورة لقمان":
 قوله تعاىل:

ْرَك َلظ ْلم    .13اْلية  َعِظيم {}ِإن  الشِ 
{ قال ملا نزلت:  بن مسعود عن عبد هللا رسول هللا صلى قال أصحاب }ال ِذيَن آَمن وا َومَلْ يَ ْلِبس وا ِإميَاهَن ْم ِبظ ْلم 

ْرَك َلظ ْلم  َعِظيم {أينا مل يظلم نفسه؟ فأنزل هللا عز وجل :هللا عليه وعلى آله وسلم  رواه البخاري .}ِإن  الشِ 
 سجدة":"سورة ال

 قوله تعاىل:
 .16اْلية  }تَ َتَجاىَف ج ن وهب  ْم َعِن اْلَمَضاِجِع{
نزلت يف انتظار الصالة اليت تدعى  }تَ َتَجاىَف ج ن وهب  ْم َعِن اْلَمَضاِجِع{عن أنس بن مالك عن هذه اْلية 

 أخرجه الَتمذي .العتمة، هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه
 :"سورة اْلحزاب"

 قوله تعاىل:
}  .5اْلية  }اْدع وه ْم ِْلاَبِئِهْم ه َو أَْقَسط  ِعْنَد اَّللِ 

ما   رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن زيد بن حارثة موىل 
{}اْدع وه ْم ِْلاَبِئِهْم ه َو أَْقَسط  ِعنْ كنا ندعوه إال زيد بن حممد حىت أنزل هللا   رواه البخاري .َد اَّللِ 

 قوله تعاىل:
َتِظر    .23اْلية  {}ِمَن اْلم ْؤِمِنَي رَِجال  َصَدق وا َما َعاَهد وا اَّلل َ َعَلْيِه َفِمن ْه ْم َمْن َقَضى حَنَْبه  َوِمن ْه ْم َمْن يَ ن ْ

عن أول  عن أنس رضي هللا عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: اي رسول هللا غبت
فلما كان يوم أحد وانكشف  قتال قاتلت املشركي لئن هللا أشهدن قتال املشركي لريين هللا ما أصنع.

يعن –وأبرأ إليك مما صنع هؤالء  -يعن أصحابه–املسلمون قال: اللهم إن اعتذر مما صنع هؤالء 
ورب النضر إن أجد رحيها من  مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: اي سعد بن معاذ اْلنة -املشركي

دون أحد قال سعد: فما استطعت اي رسول هللا ما صنع. قال أنس فوجدان به بضعا وَثاني ضربة ابلسيف 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدانه قد قتل وقد مثل به املشركون فما عرفه أحد إال أخته ببنانه. قال أنس  

إىل }ِمَن اْلم ْؤِمِنَي رَِجال  َصَدق وا َما َعاَهد وا اَّلل َ َعَلْيِه{ ويف أشباهه كنا نرى أو نظن أن هذه اْلية نزلت فيه 
 آخر اْلية. أخرجه البخاري

 قوله تعاىل:
 .25اْلية  }َكَفى اَّلل   اْلم ْؤِمِنَي اْلِقَتاَل{
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الشمس  عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه شغلنا املشركون يوم اخلندق عن صالة الظهر حىت غربت
رسول هللا صلى هللا فأمر }َكَفى اَّلل   اْلم ْؤِمِنَي اْلِقَتاَل{ وذلك قبل أن ينزل يف القتال ما نزل هللا عز وجل 

بالال فأقام لصالة الظهر فصالها كما كان يصليها لوقتها، مث أقام للعصر فصالها كما   عليه وعلى آله وسلم
قوله           .أخرجه النسائي.ا كما كان يصليها يف وقتهاكان يصليها يف وقتها مث أذن املغرب فصاله

 تعاىل:
نْ َيا َوزِينَ تَ َها فَ تَ َعاَلْيَ أ َمتِ عْ  ك ن  َوأ َسر ِْحك ن  َسرَاًحا مجَِياًل{ }اَي أَي َُّها الن يبُّ ق ْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ك ْننت   ت رِْدَن احْلََياَة الدُّ

 .29، 28اْليتان 
 بن عباس رضي هللا عنهما قال: مل أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي هللا عنه عن املرأتي عن عبد هللا

اللتي قال هللا هلما }ِإْن تَ ت واَب ِإىَل اَّللِ  فَ َقْد َصَغْت ق  ل وب ك َما{  أزواج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلممن 
على يديه من اإلداوة فتوضأ، فقلت اي  فحججت معه فعدل وعدلت معه اإلداوة فتَبز مث جاء فسكبت

اللتان قال هللا عز وجل هلما: }إن  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأمري املؤمني من املرأاتن من أزواج 
تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما{ فقال واعجًبا لك اي ابن عباس، عائشة وحفصة مث استقبل عمر احلديث 

يل من األنصار يف بن أمية بن زيد وهي من عوايل املدينة وكنا نتناوب النزول يسوقه فقال إن كنت وجار 
فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خَب ذلك اليوم من  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على

قوم تغلبهم  األمر وغريه وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على األنصار إذا هم
نساؤهم، فطفق نساؤان أيخذن من أدب نساء األنصار فصحت على امرأِت فراجعتن فأنكرت أن تراجعن، 

لرياجعنه وإن إحداهن  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم النيبفقالت ومل تنكر أن أراجعك؟ فوهللا إن أزواج 
عظيم، مث مجعت علي ثيايب فدخلت لتهجره النهار حىت الليل. فأفزعن فقلت: خابت من فعلت منهن ب

على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول هللا اليوم حىت الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: 
فتهلكي ال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب هللا لغضب 

جعيه يف شيء وال هتجريه واسألين ما بدا تستكثري على رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وال ترا
– رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلملك وال يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إىل 

وكنا حتدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوان فنزل صاحيب يوم نوبته فرجع عشاء فضرب ابيب  -يريد عائشة
إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان؟  ضراب شديدا وقال: أانئم هو؟ ففزعت فخرجت

، قال قد خابت حفصة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نساءهقال: ال بل أعظم منه وأطول، طلق 
النيب صلى هللا وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيايب فصليت صالة الفجر مع 

ه فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أومل فدخل مشربة لعليه وعلى آله وسلم 
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؟ قالت: ال أدري هو ذا يف املشربة، رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأكن حذرتك، أطلقكن 
فخرجت فجئت املنَب فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليال مث غلبن ما أجد فجئت املشربة 

مث خرج  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلملغالم له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم اليت هو فيها فقلت 
فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حىت جلست مع الرهط الذين عند املنَب مث غلبن ما أجد، فجئت 
مر الغالم فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند املنَب مث غلبن ما أجد، فجئت الغالم فقلت استأذن لع

 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغالم يدعون قال أذن لك 
فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصري ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال جبنبه متك  على 

ل هللا، فرفع بصره إيل وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه مث قلت وأان قائم: طلقت نساءك اي رسو 
فقال: "ال" مث قلت وأان قائم: طلقت نساءك اي رسول هللا، فرفع بصره إيل فقال: "ال" مث قلت وأان قائم 
فتبسم –أستأنس: اي رسول هللا لو رأيتن وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم 

ت اي رسول هللا لو رأيتن ودخلت على حفصة فقلت ال يغرنك مث قل -النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
فتبسم  -يريد عائشة– النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إىل 

أخرى فجلست حي رأيته تبسم مث رفعت بصري يف بيته فوهللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غري أهبة ثالث 
ع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم ال يعبدون هللا. وكان فقلت ادع هللا فليوس

متكئا فقال: "أويف شك أنت ايبن اخلطاب! أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا". فقلت: اي 
ته حفصة رسول هللا استغفر يل فاعتزل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من أجل ذلك احلديث حي أفش

عن عائشة وكان قد قال: "ما أان بداخل عليهن شهرا" من شدة موجدته عليهن حي عاتبه هللا فلما مضت 
تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ هبا، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أال يدخل علينا شهرا وإان 

سلم: "الشهر تسع وعشرون" أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا. فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله و 
وكان ذلك الشهر تسع وعشرون قالت عائشة: فأنزلت آية التخيري فبدأ يب أول مرة فقال: "إن ذاكر لك 
أمرا وال عليك أال تعجلي حىت تستأمري أبويك" قالت قد علم أن أبوي مل يكوان أيمران بفراقك. مث قال 

ْزَواِجَك{ إىل قوله }َعِظيًما{ قلت: أيف هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد هللا "إن هللا قال }اَي أَي َُّها الن يبُّ ق ْل أِلَ 
 ورسوله والدار اْلخرة مث خري نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. أخرجه البخاري
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 قوله تعاىل:
 .35اْلية  }ِإن  اْلم ْسِلِمَي َواْلم ْسِلَماِت{

فقالت ما أرى كل شيء إال للرجال  عليه وعلى آله وسلمالنيب صلى هللا عن أم عمارة األنصارية أهنا أتت 
اْلية  }ِإن  اْلم ْسِلِمَي َواْلم ْسِلَماِت َواْلم ْؤِمِنَي َواْلم ْؤِمَناِت{وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه اْلية 

 أخرجه الَتمذي ا يعرف هذا احلديث من هذا الوجه.هذا حديث حسن غريب وإمن

 قوله تعاىل:
 .37اْلية  ِفي يف نَ ْفِسَك َما اَّلل   م ْبِديِه{}َوُت ْ 

نزلت يف شأن زينت بنت  }َوُت ِْفي يف نَ ْفِسَك َما اَّلل   م ْبِديِه{عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن هذه اْلية 
 أخرجه البخاري جحش وزيد بن حارثة.

 قوله تعاىل:
َها َوطَرًا َزو ْجَنا   .37اْلية  َكَها{}فَ َلم ا َقَضى َزْيد  ِمن ْ

 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن أنس بن مالك قال: ملا انقضت عدة زينت بنت جحش قال
لزيد بن حارثة ما أجد أحدا آمن عندي وأوثق يف نفسي منك ائت إىل زينب فاخطبها علي قال فانطلق 

أن أنظر إليها حي عرفت أن  زيد فأاتها وهي ُتمر عجينها فلما رأيتها عظمت يف صدري فلم أستطع
قد ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقيب وقلت اي زينب  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

يذكرك قالت: ما أان بصانعة شيئا حىت أؤامر ريب  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأبشري إن 
َها َوطَرًا َزو ْجَناَكَها{}فَ َلم ا َقَضى َزيْ فقامت إىل مسجدها ونزل القرآن   أخرج ابن سعد. د  ِمن ْ

 قوله تعاىل:
 .51اْلية  }ت  ْرِجي َمْن َتَشاء  ِمن ْه ن  َوت  ْؤِوي إِلَْيَك َمْن َتَشاء {

لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كنت أغار على الالِت وهنب أنفسهن 
}ت  ْرِجي َمْن َتَشاء  ِمن ْه ن  َوت  ْؤِوي إِلَْيَك َمْن َتَشاء  َوَمِن نفسها؟ فلما أنزل هللا تعاىل وأقول: أهتب املرأة  وسلم

 أخرجه البخاري : ما أرى ربك إال يسارع يف هواك.قلت ابْ تَ َغْيَت مم ْن َعزَْلَت َفال ج نَاَح َعَلْيَك{
 قوله تعاىل:

 .53اْلية  ا ب  ي وَت الن يبِ  ِإال  َأْن ي  ْؤَذَن َلك ْم{}اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال َتْدخ ل و 
حي بَن بزينب ابنة جحش فأشبع  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أنس رضي هللا عنه قال َأْومَلَ 

الناس خبزا وحلما، مث خرج إىل حجر أمهات املؤمني كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو 
ويسلمن عليه ويدعون له فلما رجع إىل بيته رأى رجلي جرى هبما احلديث فلما رآمها رجع عن بيته هلن، 
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رجع عن بيته وثبا مسرعي فما أدري أان أخَبته  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفلما رأى الرجالن 
ية احلجاب وقال ابن أيب مرمي خبروجهما أم أخَب فرجع حىت دخل البيت وأرخى السَت بين وبينه، وأنزلت آ

 أخرجه البخاري .النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأخَبان حيىي حدثن محيد مسع أنسا عن 
 "سورة يس":
 قوله تعاىل:

 .12اْلية  }َوَنْكت ب  َما َقد م وا َوآاَثَره ْم{
ب عد  يه وعلى آله وسلمرسول هللا صلى هللا علعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال إن بن سلمة شكوا إىل 
 .أخرجه البزارمنازهلم من املسجد فنزلت: }َوَنْكت ب  َما َقد م وا َوآاَثَره ْم{ 

 قوله تعاىل:
ْنَسان  َأان  َخَلْقَناه  ِمْن ن ْطَفة {  إىل آخر السورة. 77اْلية  }َأَوملَْ يَ َر اأْلِ

لرسول هللا من البطحاء ففته بيده مث قال  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال إن العاص بن وائل أخذ عظما
: رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: أحيىي هللا هذا بعد ما أرم؟ فقال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 أخرجه ابن أيب حاُت ". قال: ونزلت اْلايت من آخر يس."نعم مييتك هللا مث حيييك مث يدخلك جهنم
 ":"سورة الزمر
 قوله تعاىل:

{}  .53اْلية  اَي ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرف وا َعَلى أَنْ ف ِسِهْم ال تَ ْقَنط وا ِمْن َرمْحَِة اَّللِ 
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله عن عمر قال كنا نقول ما ملفتنت توبة وما هللا بقابل منه شيئا فلما قدم 

ف وا َعَلى أَنْ ف ِسِهْم ال تَ ْقَنط وا ِمْن َرمْحَِة اَّللِ  ِإن  اَّلل َ يَ ْغِفر  الذُّن وَب }اَي ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسرَ املدينة أنزل فيهم  وسلم
يًعا ِإن ه  ه َو اْلَغف ور  الر ِحيم { واْلايت بعدها قال عمر فكتبتها بيدي يف صحيفة وبعثت هبا إىل هشام بن  مجَِ

طوى أصعد هبا فيه وأصوب وال أفهمها حىت العاص قال هشام بن العاص فلما أتتن جعلت أقرؤها بذي 
قلت اللهم فهمنيها قال: فألقى يف قليب أهنا إمنا أنزلت فينا وفيما كنا نقول يف أنفسنا ويقال فينا قال 

وهو ابملدينة قال  برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفرجعت إىل بعريي فجلست عليه فلحقت 
  مسلم ومل خيرجاه وأقره الذهيب.احلاكِم، هذا حديث صحيح على شرط 

 قوله ت
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 عاىل:
 .67اْلية  }َوَما َقَدر وا اَّلل َ َحق  َقْدرِِه{

من أهل الكتاب فقال: اي أاب القاسم  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عبد هللا قال جاء رجل إىل 
رضي على أصبع والشجر على أبلغك أن هللا عز وجل حيمل اخلالئق على أصبع والسموات على أصبع واأل

اَّلل َ  حىت بدت نواجذه فأنزل هللا عز وجل }َوَما َقَدر واالنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أصبع، فضحك 
 أخرجه أمحد َحق  َقْدرِِه{ اْلية.
 "سورة فصلت":

 قوله تعاىل:
ت ْم َتْسَتَت وَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيك ْم مَسْع ك ْم َوال  .22اْلية أَْبَصار ك ْم{  }َوَما ك ن ْ

ت ْم َتْسَتَت وَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيك ْم مَسْع ك ْم{عن ابن مسعود   اْلية. }َوَما ك ن ْ
يف بيت فقال  -أو رجالن من ثقيف وخنت هلما من قريش–كان رجالن من قريش وخنت هلما من ثقيف 

وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه بعضهم لبعض أترون أن هللا يسمع حديثا. قال بعضهم يسمع بعضه، 
ت ْم َتْسَتَت وَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيك ْم مَسْع ك ْم َوال أَْبَصار ك ْم{ لقد يسمع كله، فأنزلت   أخرجه البخاري اْلية.}َوَما ك ن ْ

 "سورة الشورى": 
 قوله تعاىل:

 .23اْلية  {}ق ْل ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإال  اْلَمَود َة يف اْلق ْرىَب 
عن طاووس قال أتى ابن عباس رجل فسأله. وسليمان بن داود قال أخَبان شعبة أنبأن عبد امللك قال 

}ق ْل ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإال  مسعت طاووسا يقول سأل رجل ابن عباس املعَن عن قول هللا عز وجل: 
إن قال ابن عباس عجلت  حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قرىب فقال سعيد بن جبري اْلَمَود َة يف اْلق ْرىَب{

لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله مل يكن بطن من قريش إال  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 أن تصلوا قرابة ما بين إال– }ق ْل ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإال  اْلَمَود َة يف اْلق ْرىَب{فيهم قرابة فنزلت  وسلم
 أخرجه أمحد .-وبينكم

 قوله تعاىل:
 .27}َوَلْو َبَسَط اَّلل   الر ِْزَق لِِعَباِدِه لَبَ َغْوا يف اأْلَْرِض{ اْلية 

}َوَلْو َبَسَط اَّلل   الر ِْزَق لِِعَباِدِه أصحاب الصفة  يقولون إمنا أنزلت هذه اْلية يف عمرو بن حريث وغريه عن
 ذلك هأهنم قالوا لو أن لنا فتمنوا. أخرجه ابن جرير. .يف اأْلَْرِض َوَلِكْن ي  نَ ز ِل  ِبَقَدر  َما َيَشاء { لَبَ َغْوا
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 "سورة الزخرف":
 قوله تعاىل:

 .57اْلية  }َوَلم ا ض ِرَب اْبن  َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَ ْوم َك ِمْنه  َيِصدُّوَن{
ما سألن عنها رجل قط، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا  لقد علمت آية من القرآن قال ابن عباس عن

عنها أم مل يفطنوا فيسألوا عنها، مث طفق حيدثنا، فلما قام تالومنا أال نكون سألناه عنها، فقلت: أان هلا إذا 
راح غدا. فلما راح الغد قلت: ايبن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن مل يسألك عنها رجل قط فال 

لمها الناس فلم يسألوا عنها أم مل يفطنوا هلا، فقلت: أخَبن عنها وعن الالِت قرأت قبلها قال نعم، تدري أع
قال لقريش: "اي معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمإن 

ألست تزعم  حممدفقالوا اي  دحممفيه خري" وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مرمي وما تقول يف 
أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد هللا صاحلا فلئن كنت صادقا فإن آهلتم كما تقول، قال فأنزل هللا عز 

}َوِإن ه  قال قلت ما يصدون؟ قال: يضجون.  }َوَلم ا ض ِرَب اْبن  َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَ ْوم َك ِمْنه  َيِصدُّوَن{وجل 
 أخرج أمحد مي عليه السالم قبل يوم القيامة.قال: هو خروج عيسى بن مر  اَعِة{َلِعْلم  لِلس  

 "سورة الدخان":
 قوله تعاىل:

-10اْلايت }ِإان  َكاِشف وا اْلَعَذاِب قَِلياًل ِإن ك ْم َعاِئد وَن{ إىل قوله }فَاْرَتِقْب يَ ْوَم ََتِْت الس َماء  ِبد َخان  م ِبي { 
15. 
النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إمنا كان هذا ألن قريشا ملا استعصوا على  سعود قالبن م عبد هللاعن 

دعا عليهم بسني كسن يوسف، فأصاهبم قحط وجهد حىت أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إىل السماء 
 الس َماء  ِبد َخان  م ِبي ، يَ ْغَشى فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اْلهد فأنزل هللا تعاىل }فَاْرَتِقْب يَ ْوَم ََتِْت 

، فقيل اي رسول هللا: استسق رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالن اَس َهَذا َعَذاب  أَلِيم { قال: فأتى 
هللا ملضر فإهنا قد هلكت، قال: "ملضر؟ إنك ْلريء". فاستسقى فسقوا فنزلت }ِإن ك ْم َعاِئد وَن{ فلما 

هية عادوا إىل حاهلم حي أصابتهم الرفاهية فأنزل هللا عز وجل }يَ ْوَم نَ ْبِطش  اْلَبْطَشَة اْلك َْبَى ِإان  أصابتهم الرفا
َتِقم وَن{ قال يعن يوم بدر.  أخرجه البخاري م ن ْ
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 "سورة اجلاثية": 
 قوله تعاىل:

نْ َيا مَن وت  َوحَنَْيا َومَ   ا ي  ْهِلك َنا ِإال  الد ْهر  َوَما هَل ْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلم  ِإْن ه ْم ِإال  َيظ نُّوَن{}َوقَال وا َما ِهَي ِإال  َحَيات  َنا الدُّ
 .24اْلية 

قال: كان أهل اْلاهلية يقولون إمنا يهلكنا الليل  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أيب هريرة عن 
نْ َيا مَن وت  َوحَنَْيا َوَما والنهار وهو الذي يهلكنا ومييتنا وحييينا فقال هللا يف كت ابه: }َوقَال وا َما ِهَي ِإال  َحيَات  َنا الدُّ

ي  ْهِلك َنا ِإال  الد ْهر { قال فيسبون الدهر، فقال هللا تبارك وتعاىل "يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأان الدهر 
 أخرجه ابن جرير بيدي األمر أقلب الليل والنهار".

 "سورة اْلحقاف": 
 تعاىل:قوله 

}  .10اْلية  }ق ْل أَرَأَيْ ت ْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اَّللِ 
يوما وأان معه حىت دخلنا كنيسة اليهود  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عوف بن مالك قال: انطلق 

اي معشر : "رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابملدينة يوم عيد هلم، فكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم 
وعلى  حممدا رسول هللا صلى هللا عليهاثن عشر رجال منكم يشهدون أنه ال إله إال هللا وأن  1اليهود أرون 
، حيط هللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليه" قال: فسكتوا فما آله وسلم
قال: "أبيتم فوهللا إن ألان احلاشر منهم أحد، مث رد عليهم فلم جيبه أحد مث ثلث فلم جيبه أحد، ف 2أجابه

وأان العاقب وأان النيب املصطفى آمنتم أو كذبتم". مث انصرف وأان معه حىت إذا كدان خنرج اندى رجل من 
اي معشر اليهود. قالوا: وهللا ما  3قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون حممدخلفنا: كما أنت اي 

بكتاب هللا منك وال أفقه منك وال من أبيك وال من جدك قبل أبيك. قال: نعلم أنه كان فينا رجل أعلم 
رسول فإن أشهد له هأنه نيب هللا الذي َتدونه يف التوراة. قالوا: كذبت. وردوا عليه قوله، وقالوا فيه شرًّا. قال 

ري ما أثنيتم وملا آمن عليه من اخل : "كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنونهللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
هللا صلى هللا عليه وعلى  رسولأكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل فيه قولكم". قال فخرجنا وحنن ثالثة، 

}ق ْل أَرَأَيْ ت ْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اَّللِ  وََكَفْرُت ْ ِبِه َوَشِهَد وأان وعبد هللا بن سالم وأنزل هللا عز وجل فيه  آله وسلم
 أخرج أمحد. .ِهد  ِمْن َبِن ِإْسرائيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكََبُْت ْ ِإن  اَّلل َ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمَي{َشا
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 قوله تعاىل:
َنا إِلَْيَك نَ َفرًا ِمَن اْلِْنِ {  .}يف َضالل  م ِبي {إىل قوله  30-29اْلايت  }َوِإْذ َصَرف ْ

وهو يقرأ القرآن ببطن خنلة فلما  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال هبطوا على  دبن مسعو  عن عبد هللا
}َوِإْذ َصَرفْ َنا إِلَْيَك نَ َفرًا ِمَن اْلِْنِ  مسعوه أنصتوا قالوا: صه، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل هللا عز وجل 

إلسناد صحيح اأخرجه احلاكم وقال  }َضالل  م ِبي {اْلية إىل  وا{َيْسَتِمع وَن اْلق ْرآَن فَ َلم ا َحَضر وه  قَال وا أَْنِصت  
 .ومل خيرجاه وأقره الذهيب

 "سورة الفتح":
عن حبيب بن أيب اثبت قال أتيت أاب وائل أسأله، فقال: كنا بصفي فقال رجل: أمل تر إىل الذين يدعون 

يعن  -نفسكم فلقد رأيتنا يوم احلديبيةإىل كتاب هللا تعاىل. فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف اهتموا أ
ولو نرى قتاال لقاتلنا، فجاء عمر  -واملشركي النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالصلح الذي كان بي 

فقال: ألسنا على احلق وهم على الباطل، أليس قتالان يف اْلنة وقتالهم يف النار، قال: "بلى"، قال: ففيم 
ولن يضيعن هللا أبدا".  رسول هللاع وملا حيكم هللا بيننا فقال: "ايبن اخلطاب، إن نعطي الدنية يف ديننا ونرج

فرجع متغيظا، فلم يصَب حىت جاء أاب بكر، فقال: اي أاب بكر ألسنا على احلق وهم على الباطل؟ قال: ايبن 
 أخرجه البخاري .سورة الفتحاخلطاب إنه رسول هللا ولن يضيعه هللا أبدا. فنزلت 

 تعاىل:قوله 
 .5اْلية  }لِي ْدِخَل اْلم ْؤِمِنَي َواْلم ْؤِمَناِت{

مرجعه من احلديبية وأصحابه  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأمحد عن أنس أهنا نزلت على أخرج 
م ِبيًنا{ }ِإان  فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا خيالطون احلزن والكآبة وقد حيل بينهم وبي مساكنهم، وحنروا اهلدي ابحلديبية 

قال: "لقد أنزلت علي آيتان مها أحب إيل من الدنيا مجيعا". قال: فلما تالمها }ِصرَاطًا م ْسَتِقيًما{ إىل قوله 
قد بي لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل هللا عز وجل اْلية اليت  رسول هللاقال رجل هنيئا مريئا اي 

 اْلية.َناِت َجن ات  ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَار { }لِي ْدِخَل اْلم ْؤِمِنَي َواْلم ْؤمِ بعدها 
 قوله تعاىل:

 .24اْلية  }َوه َو ال ِذي َكف  أَْيِديَ ه ْم َعْنك ْم َوأَْيِدَيك ْم َعن ْه ْم بَِبْطِن َمك َة{
يه رسول هللا صلى هللا علعن املسور بن خمرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قاال: خرج 

: "إن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمزمن احلديبية حىت إذا كانوا ببعض الطريق قال  وعلى آله وسلم
خالد بن الوليد ابلغميم يف خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمي" فوهللا ما شعر هبم خالد حىت إذا هم 

حىت إذا كان ابلثنية اليت  على آله وسلمالنيب صلى هللا عليه و بقَتة اْليش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار 
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النيب صلى هللا يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فأحلت فقالوا خألت القصواء فقال 
: "ما خألت القصواء وما ذلك هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل"، مث قال: "والذي عليه وعلى آله وسلم

فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إايها" مث زجرها فوثبت، قال فعدل  نفسي بيده ال يسألون خطة يعظمون
الناس تَبضا، فلم يلبثه الناس حىت نزحوه،  2عنهم حىت نزل هأقصى احلديبية على َثد قليل املاء يتَبضه

العطش، فانتزع سهما من كنانته مث أمرهم أن جيعلوه  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وشكى إىل
فوهللا ما زال جييش هلم ابلري حىت صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء اخلزاعي يف نفر فيه، 

من أهل هتامة فقال إن  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلممن قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح 
ملطافيل وهم مقاتلوك وصادوك تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه احلديبية ومعهم العوذ ا

: "إان مل جن  لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن البيت فقال 
وإن قريشا هنكتهم احلرب وأضرت هبم، فإن شاءوا أمددهتم مدة وخيلوا بين وبي الناس، فإن أظهر فإن 

وإال فقد مجعوا، وإن هم أبوا، فوالذي نفسي بيده ألقاتلهم  شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا،
على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت، ولينفذن هللا أمره" فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حىت أتى 
قريشا، قال: إان قد جئناكم من هذا الرجل، ومسعناه يقول قوال، فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا، فقال 

ة بنا أن ُتَبان عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما مسعته. قال: مسعته يقول كذا سفهاؤهم: ال حاج
، فقال عروة بن مسعود: أي قوم ألستم ابلولد. النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلموكذا، فحدثهم مبا قال 

ألستم تعلمون أن قالوا: بلى. قال: أولست ابلوالد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهمون؟ قالوا: ال، قال: 
استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم هأهلي وولدي ومن أطاعن. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد 

صلى هللا عليه وعلى آله عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعون آته. قالوا: ائته. فأاته فجعل يكلم النيب 
ن قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي حممد، حنوا م النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فقال وسلم

أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل مسعت هأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن األخرى فإن 
وهللا ال أرى وجوها، وإن ألرى أشوااب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر رضي هللا عنه: 

وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لوال امصص بظر الالت: أحنن نفر عنه 
فكلما  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلميد كانت لك عندي مل أجزك هبا ألجبتك. قال: وجعل يكلم 

ومعه السيف وعليه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تكلم أخذ بلحيته، واملغرية بن شعبة قائم على رأس 
ضرب يده بنعل السيف، وقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم غفر، فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية امل

، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ فقالوا هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمله أخر يدك عن حلية رسول 
قوما يف اْلاهلية فقتلهم املغرية بن شعبة. فقال: أي غدر ألست أسعى يف غدرتك. وكان املغرية صحب 
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: "أما اإلسالم فأقبل، وأما املال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلموأخذ أمواهلم مث جاء فأسلم، فقال 
بعينيه قال: النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فلست منه يف شيء". مث إن عروة جعل يرمق أصحاب 

خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى فوهللا ما تنخم 
وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواهتم 
عنده، وما حيدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إىل أصحابه فقال: أي قوم وهللا لقد وفدت على امللوك 

حممد صر وكسرى والنجاشي، وهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب ووفدت على قي
. وهللا إن يتنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم، فذلك هبا وجهه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حممدا

اهتم عنده، وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصو 
وما حيدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بن كنانة: 

رسول هللا وأصحابه قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم دعون آتيه. فقالوا: ائته، فلما أشرف على 
لبدن فابعثوها له" فبعثت له واستقبله : "هذا فالن وهو من قوم يعظمون اصلى هللا عليه وعلى آله وسلم

الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان هللا، ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إىل أصحابه 
قال: رأيت البدن وقد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن 

: "هذا مكرز وهو النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمليهم قال حفص وقال: دعون آتيه. فلما أشرف ع
فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رجل فاجر". فجعل يكلم 

النيب صلى هللا عليه وعلى آله وقال معمر فأخَبن أيوب عن عكرمة أنه ملا جاء سهيل بن عمرو، وقال 
م من أمركم قال معمر: قال الزهري يف حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات أكتب قد سهل لك وسلم

الكاتب، فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبيننا وبينك كتااب. فدعا 
لكن اكتب وسلم: "اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم". فقال سهيل: أما الرمحن، فوهللا ما أدري ما هي و 

النيب "ابمسك اللهم" كما كنا نكتب. فقال املسلمون: وهللا ال تكتبها إال "بسم هللا الرمحن الرحيم" فقال 
: "اكتب ابمسك اللهم" مث قال: "هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا". فقال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

. حممد بن عبد هللالبيت وال قاتلناك، ولكن اكتب سهيل: وهللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما صددانك عن ا
وإن كذبتمون، اكتب حممد بن عبد هللا"  لرسول هللا: "وهللا إن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفقال 

النيب صلى قال الزهري: وذلك لقوله ال يسألون خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إايها فقال هلم 
: "على أن ُتلوا بيننا وبي البيت فنطوف به" فقال سهيل: وهللا ال تتحدث العرب ى آله وسلمهللا عليه وعل

أان أ ِخْذان ضغطة، ولكن ذلك من العام املقبل فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه ال أيتيك منا رجل وإن كان 
جاء مسلما. فبينما هم  على دينك إال رددته إلينا. قال املسلمون: سبحان هللا كيف يرد إىل املشركي وقد 
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كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه 
النيب صلى هللا عليه بي أظهر املسلمي، فقال: سهيل هذا اي حممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إيل. فقال 

النيب صلى هللا  إذا مل أصاحلك على شيء أبدا. قال : "إان مل نقض الكتاب بعد". قال: فوهللاوعلى آله وسلم
: "فأجزه يل" قال: ما أان مبجيزه لك. قال: "بلى فافعل"، قال: ما أان بفاعل، قال عليه وعلى آله وسلم

مكرز: بلى قد أجزانه لك. قال أبو جندل: أي معشر املسلمي أ َردُّ إىل املشركي وقد جئت  مسلما؟ أال 
نيب هللا صلى هللا عليه وكان قد عذب عذااب شديدا يف هللا قال عمر بن اخلطاب: فأتيت  ترون ما قد لقيت؟
. قال: "بلى"، قلت: ألسنا على احلق وعدوان على الباطل؟ نيب هللا حقا  فقلت: ألستوعلى آله وسلم 

انصري". ، ولست أعصيه، وهو رسول هللاقال: "بلى". قلت: فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قال: "إن 
قلت: أولست كنت حتدثنا أان أنِت البيت فنطوف به؟ قال: "بلى فأخَبك أان أنتيه العام"؟ قال قلت: ال، 

قال: "فإنك آتيه ومطوف به". قال: فأتيت أاب بكر، فقلت: اي أاب بكر أليس هذا نيب هللا حقا. قال: بلى، 
م نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قال: أيها قلت: ألسنا على احلق وعدوان على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فل

وليس يعصي ربه وهو انصره، فاستمسك بغرزه فوهللا إنه على احلق. قلت: أليس كان  لرسول هللاالرجل إنه 
حيدثنا أان أنِت البيت ونطوف به، قال: بلى فأخَبك أنك آتيه العام. قلت: ال، قال: فإنك آتيه ومطوف به، 

لذلك أعماال، فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول هللا صلى هللا عليه  قال الزهري قال عمر: فعملت
وعلى آله وسلم ألصحابه: "قوموا فاحنروا مث احلقوا". قال: فوهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث 
 مرات، فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: اي نيب هللا

أحتب ذلك، اخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم 
أحدا منهم حىت فعل ذلك. حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق 

 أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا }ايَ بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما. مث جاءه نسوة مؤمنات فأنزل هللا تعاىل 
فطلق عمر يومئذ امرأتي كانتا له يف  }ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر{حىت بلغ  َجاءَك م  اْلم ْؤِمَنات  م َهاِجرَات  فَاْمَتِحن وه ن {

النيب صلى هللا عليه وعلى الشرك. فتزوج إحدامها معاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن أمية. مث رجع 
إىل املدينة. فجاءه أبو بصري رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا يف طلبه رجلي، فقالوا: العهد  آله وسلم

الذي جعلت لنا فدفعه إىل الرجلي فخرجا به حىت بلغ ذا احلليفة، فنزلوا أيكلون من ِتر هلم، فقال أبو بصري 
اْلخر فقال: أجل وهللا إنه ْليد، لقد ألحد الرجلي: وهللا إن ألرى سيفك هذا اي فالن جيدا، فاستله 

جريت به مث جريت، فقال أبو بصري: أرن أنظر إليه فأمكنه به فضربه حىت برد، وفر اْلخر حىت أتى املدينة 
: "لقد رأى هذا الرجل ذعرا" فلما رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفدخل املسجد يعدو، فقال 

قال: قتل صاحيب وإن ملقتول. فجاء أبو بصري فقال: اي نيب  وعلى آله وسلمالنيب صلى هللا عليه انتهى إىل 
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: "ويل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمهللا قد أوىف هللا ذمتك قد رددتن إليهم مث أجنان هللا منهم. قال 
حر أمه مسعر حرب لو كان له أحد"، فلما مسع ذلك عرف أنه سريده إليهم، فخرج حىت أتى سيف الب

قال، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق هأيب بصري، فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق 
هأيب بصري، حىت اجتمعت منهم عصابة، فوهللا ما يسمعون بعري  لقريش خرجت إىل الشام إال اعَتضوا هلا 

تناشده ابهلل والرحم ملا  وسلم النيب صلى هللا عليه وعلى آلهفقتلوهم وأخذوا أمواهلم. فأرسلت قريش إىل 
}َوه َو ال ِذي  إليهم فأنزل هللا تعاىل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أرسل فمن أاته فهو آمن، فأرسل 

ي َة اْْلَاِهِلي ِة{}احلَْ حىت بلغ  َكف  أَْيِديَ ه ْم َعْنك ْم َوأَْيِدَيك ْم َعن ْه ْم بَِبْطِن َمك َة ِمْن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَك ْم َعَلْيِهْم{  ِمي َة محَِ
أخرجه  وكانت محيتهم أهنم مل يقروا أنه نيب هللا ومل يقروا ببسم هللا الرمحن الرحيم. وحالوا بينهم وبي البيت.

 البخاري
 "سورة احلجرات":

 قوله تعاىل:
م وا َبْيَ َيَدِي اَّللِ  َوَرس ولِ   .1اْلية ِه{}اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال ت  َقدِ 

النيب صلى هللا عليه وعلى عن ابن أيب مليكة أن عبد هللا بن الزبري أخَبهم أنه قدم ركب من بن ِتيم على 
، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، فقال عمر: بل أمر األقرع بن حابس، قال أبو آله وسلم

}اَي ماراي حىت ارتفعت أصواهتما فنزلت يف ذلك بكر: ما أراد إال خاليف. قال عمر: ما أردت خالفك، فت
} ْْ م وا َبْيَ َيَدِي اَّللِ  َوَرس ولِِه  أخرجه البخاري حىت انقضت. أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال ت  َقدِ 

 قوله تعاىل:
 .2اْلية  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال تَ ْرفَ ع وا َأْصَواَتك ْم فَ ْوَق َصْوِت الن يبِ {

النيب صلى ابن أيب مليكة قال كاد اخلريان أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما؛ رفعا أصواهتما عند  عن
حي قدم عليه ركب بن ِتيم، فأشار أحدمها ابألقرع بن حابس أخي بن جماشع.  هللا عليه وعلى آله وسلم

ما أردت إال خاليف، قال: ما وأشار اْلخر برجل آخر، قال انفع: ال أحفظ امسه فقال أبو بكر لعمر: 
اْلية قال }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال تَ ْرفَ ع وا َأْصَواَتك ْم{ فأنزل هللا  أردت خالفك، فارتفعت أصواهتما يف ذلك

بعد هذه اْلية حىت يستفهمه، ومل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابن الزبري فما كان عمر يسمع 
 يه يعن أاب بكر. أخرجه البخارييذكر ذلك عن أب
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 قوله تعاىل:
نَ ه َما{  تَ تَ ل وا َفَأْصِلح وا بَ ي ْ  .9اْلية }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلم ْؤِمِنَي اق ْ

لو أتيت عبد هللا ابن أيب، فانطلق إليه للنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنس رضي هللا عنه قال: قيل  عن
وركب محارا فانطلق املسلمون ميشون معه وهي أرض سبخة، فلما أاته لى آله وسلم النيب صلى هللا عليه وع

فقال: إليك عن فوهللا لقد آذان ننت محارك، فقال رجل من األنصار النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
رجل من أطيب رحيا منك. فغضب لعبد هللا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منهم: وهللا حلمار 

قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب ابْلريد والنعال واأليدي، فبلغنا أهنا 
تَ تَ ل  أنزلت  نَ ه َما{}َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلم ْؤِمِنَي اق ْ  أخرجه البخاري .وا َفَأْصِلح وا بَ ي ْ

 قوله تعاىل:
 .11اْلية }َوال تَ َنابَ ز وا اِبأْلَْلَقاِب{ 

عن أيب جبرية بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له االمسان والثالثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره 
 أخرجه الَتمذي .هذا حديث حسن صحيح}َوال تَ َنابَ ز وا اِبأْلَْلَقاِب{ فنزلت هذه اْلية 

 "سورة القمر": 
شق القمر مبكة مرتي فنزلت آية: فان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أنس قال سأل أهل مكة 

أخرجه  أي ذاهب. هذا حديث حسن صحيح.}ِسْحر  م ْسَتِمر { إىل قوله }اْقََتََبِت الس اَعة  َواْنَشق  اْلَقَمر { 
 الَتمذي

 قوله تعاىل:
 .49، 48{ اْليتان اه  ِبَقَدر  }يَ ْوَم ي ْسَحب وَن يف الن اِر َعَلى و ج وِهِهْم ذ وق وا َمس  َسَقَر، ِإان  ك ل  َشْيء  َخَلْقنَ 

يف القدر فنزلت  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمجاء مشركو قريش خياصمون  عن أيب هريرة قال:
 أخرجه مسلم }يَ ْوَم ي ْسَحب وَن يف الن اِر َعَلى و ج وِهِهْم ذ وق وا َمس  َسَقَر، ِإان  ك ل  َشْيء  َخَلْقَناه  ِبَقَدر {
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 ة الواقعة":"سور 
 قوله تعاىل

ب وَن{  .82اْلية  }َوََتَْعل وَن رِْزَقك ْم أَن ك ْم ت َكذِ 
النيب صلى هللا عليه فقال  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابن عباس، قال: مطر الناس على عهد  عن

قد صدق نوء كذا : "أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر"، قالوا: هذه رمحة. وقال بعضهم: لوعلى آله وسلم
ب وَن{}َوََتَْعل وَن رِْزقَ حىت بلغ  }َفال أ ْقِسم  مبََواِقِع النُّج وِم{وكذا فنزلت هذه اْلية:  أخرجه  .ك ْم أَن ك ْم ت َكذِ 

 مسلم
 "سورة اجملادلة":

آله النيب صلى هللا عليه وعلى عن عائشة قالت احلمد هلل الذي وسع مسعه األصواب لقد جاءت اجملادلة إىل 
}َقْد مسََِع اَّلل   قَ ْوَل ال يِت َت َاِدل َك يف تكلمه وأان يف انحية البيت ما أمسع ما تقول فأنزل هللا عز وجل:  وسلم

 أخرجه أمحد يف املسند إىل آخر اْلية. َزْوِجَها{
 قوله تعاىل:

 .8اْلية  }َوِإَذا َجاء وَك َحي  ْوَك مبَا مَلْ حي َيِ َك ِبِه اَّلل  {
م: سام عليك، مث لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلعبد هللا بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون عن 

إىل  َك بِِه اَّلل  {}َوِإَذا َجاء وَك َحي  ْوَك مبَا ملَْ حي َي ِ يقولون يف أنفسهم، لوال يعذبنا هللا مبا نقول، فنزلت هذه اْلية 
 أخرجه أمحد آخر اْلية.
 وقوله تعاىل:

 .14اْلية  }َوحَيِْلف وَن َعَلى اْلَكِذِب َوه ْم يَ ْعَلم وَن{
: "يدخل عليكم رجل ينظر بعي شيطان هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رسولعن ابن عباس قال: قال 

أو بعين شيطان". قال فدخل رجل أزرق فقال: اي حممد عالم سببتن أو شتمتن أو حنو هذا قال وجعل 
أخرجه  واْلية األخرى.}َوحَيِْلف وَن َعَلى اْلَكِذِب َوه ْم يَ ْعَلم وَن{ نزلت هذه اْلية يف اجملادلة حيلف، قال: و 

 أمحد
 "سورة احلشر":                 

عن سعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم 
دا منهم إال ذكر فيها، قال: قلت سورة األنفال، قال: نزلت يف بدر. قال: ومنهم حىت ظنوا أهنا مل تبق أح

}َما َقطَْعت ْم ِمْن لِيَنة  َأْو تَ رَْكت م وَها قَاِئَمًة َعَلى أ ص وهِلَا قوله تعاىل:  ، قال: نزلت يف بن النضريسورة احلشرقلت 
 } خنل بن النضري،  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا اْلية رضي هللا عنهما قال: حرق فَِبِإْذِن اَّللِ 
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{ وقطع، وهي البويرة فنزلت: أخرجه  .}َما َقطَْعت ْم ِمْن لِيَنة  َأْو تَ رَْكت م وَها قَائَِمًة َعَلى أ ص وهِلَا فَِبِإْذِن اَّللِ 
 .البخاري

 قوله تعاىل:
 .9اْلية  {}َوي  ْؤثِر وَن َعَلى أَنْ ف ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصة  

فبعث إىل نسائه. فقلن ما  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رجال أتى 
: "من يضم أو يضيف هذا". فقال رجل من رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلممعنا إال املاء، فقال 

. فقالت: ل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسو األنصار: أان، فانطلق به إىل امرأته، فقال: أكرمي ضيف 
ما عندان إال قوت صبيان، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. 

فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبياهنا، مث قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأته، فجعال يراينه  
فقال: "ضحك  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأصبح غدا إىل كأهنما أيكالن، فباات طاويي، فلما 

}َوي  ْؤثِر وَن َعَلى أَنْ ف ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصة  َوَمْن ي وَق ش ح  هللا الليلة أو عجب من فعالكما"، فأنزل هللا 
 البخاري هأخرج .ِلح وَن{نَ ْفِسِه َفأ ولَِئَك ه م  اْلم فْ 

 حنة":"سورة املمت
}اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ال تَ ت ِخذ وا َعد وِ ي َوَعد و ك ْم َأْولَِياَء عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله عز وجل: 

ىل  نزل يف مكاتبة حاطب بن أيب بلتعة ومن معه إ}َواَّلل   مبَا تَ ْعَمل وَن َبِصري { إىل قوله ت  ْلق وَن إِلَْيِهْم اِبْلَمَود ِة{ 
هنوا أن يتأسوا ابستغفار إبراهيم ألبيه فيستغفروا  }ِإال  قَ ْوَل ِإبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه{كفار قريش حيذروهنم. وقوله 

َنًة لِل ِذيَن َكَفر وا{للمشركي. وقوله تعاىل  ال تعذبنا هأيديهم وال بعذاب من عندك،  }َرب  َنا ال ََتَْعْلَنا ِفت ْ
لشيخي ومل حديث صحيح على شرط ا أخرجه احلاكم وقالاحلق ما أصاهبم. فيقولون: لو كان هؤالء على 

 خيرجاه وأقره الذهيب.
 قوله تعاىل:

 .10اْلية  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا َجاءَك م  اْلم ْؤِمَنات  م َهاِجرَات  فَاْمَتِحن وه ن {
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم اب مروان واملسور بن خمرمة رضي هللا عنهما خيَبان عن أصح عن

قال: ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشَتط سهيل بن عمرو على النيب صلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم، أنه ال أيتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه. فكره املؤمنون ذلك 

إال ذلك، فكاتبه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على ذلك فرد يومئذ أاب  وامتعضوا منه، وأيب سهيل
جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو، ومل أيته أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلما. وجاء 

لى رسول هللا صلى هللا عليه وعاملؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل 
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أن يرجعها إليهم، فلم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يؤمئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون آله وسلم 
}َوال إىل قوله }ِإَذا َجاءَك م  اْلم ْؤِمَنات  م َهاِجرَات  فَاْمَتِحن وه ن  اَّلل   َأْعَلم  ِبِِميَاهِنِن { يرجعها إليهم ملا نزل فيهن 

كان ميتحنهن هبذه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  قال عروة: فأخَبتن عائشة أن  .ن {ه ْم حيَِلُّوَن هَل  
. قالت عروة }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا َجاءَك م  اْلم ْؤِمَنات  م َهاِجرَات  فَاْمَتِحن وه ن { إىل }َغف ور  َرِحيم {اْلية 

قد ابيعتك كالما هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منهن قال هلا رسول  قالت عائشة: فمن أقر هبذا الشرط
 البخاري هيكلمها به، وهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة وما ابيعهن إال بقوله. أخرج

 "سورة الصف":
ران، فتذاك رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عبد هللا بن سالم قال: قعدان نفر من أصحاب 

}َسب َح َّللِِ  َما يف الس َماَواِت َوَما يف فقلنا: لو نعلم أي األعمال أحب إىل هللا تعاىل لعملناها، فأنزل هللا تعاىل 
ها، قال عبد حىت ختم اأْلَْرِض َوه َو اْلَعزِيز  احلَِْكيم ، اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ملَ تَ ق ول وَن َما ال تَ ْفَعل وَن، َكَب َ َمْقًتا{

حىت ختمها، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هللا: فقرأها علينا 
أخرجه  نا األوزاعي، وقرأها علينا حممد.سالم، قال حيىي قرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا حيىي، وقرأها علي

 الدارمي
 "سورة اجلمعة":

إذ أقبلت عري حتمل  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال: بينما حنن نصلي مع  جابر بن عبد هللا عن
إال اثنا عشر رجال، فنزلت هذه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم طعاما، فالتفتوا إليها حىت ما بقي مع 

َها َوتَ رَك وَك قَ }َوِإَذا رََأْوا َِتَارًَة َأْو هَلًْوا انْ َفضُّوا إِ اْلية   أخرجه البخاري .اِئًما{لَي ْ
 "سورة املنافقون":

حىت  رسول هللاعن زيد بن أرقم قال: كنت يف غزاة، فسمعت عبد هللا بن أيب يقول: ال تنفقوا على من عند 
ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن األعز منها األذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره 

إىل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، فدعان فحدثته، فأرسل وسلمللنيب صلى هللا عليه وعلى آله 
وصدقه،  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعبد هللا بن أيب وأصحابه، فحلفوا ما قالوا فكذبن 

رسول هللا صلى فأصابن هم مل يصبن مثله قط. فجلست يف البيت فقال يل عمي: ما أردت إىل أن كذبك 
{ومقتك فأنزل هللا تعاىل:   عليه وعلى آله وسلمهللا ْْ النيب صلى هللا عليه فبعث إيل  }ِإَذا َجاَءَك اْلم َناِفق وَن

 أخرجه البخاري فقرأ فقال: "إن هللا قد صدقك اي زيد". وعلى آله وسلم
 قوله تعاىل:

 . َحىت  يَ ن َْفضُّوا{}ه م  ال ِذيَن يَ ق ول وَن ال ت  ْنِفق وا َعَلى َمْن ِعْنَد َرس وِل اَّلل ِ 
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وقال أيضا لئن  رسول هللاابن أيب: ال تنفقوا على من عند  زيد بن أرقم رضي هللا عنه ملا قال عبد هللا عن
فالمن األنصار، وحلف عبد هللا بن أيب ما  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرجعنا إىل املدينة أخَبت به 

فأتيته فقال إن هللا قد  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمدعان قال ذلك، فرجعت إىل املنزل فنمت ف
 أخرجه البخاري اْلية. }ه م  ال ِذيَن يَ ق ول وَن ال ت  ْنِفق وا{صدقك ونزل: 

 "سورة التغابن": 
 قوله تعاىل:

 .14اْلية  فَاْحَذر وه ْم{ }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  ِمْن أَْزَواِجك ْم َوَأْوالدِك ْم َعد وًّا َلك مْ 
عن ابن عباس سأله رجل عن هذه اْلية }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  ِمْن أَْزَواِجك ْم َوَأْوالدِك ْم َعد وًّا َلك ْم 

، النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفَاْحَذر وه ْم{ قال هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة، وأرادوا أن أيتوا 
رسول هللا ، فلما أتوا هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم أن أيتوا رسول  فأىب

}اَي أَي َُّها ال ِذيَن رأوا أصحاهبم قد فقهوا يف الدين، مهوا أن يعاقبوهم، فأنزل هللا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 هذا حديث حسن صحيح.و  أخرجه الَتمذي اْلية. ه ْم{َعد وًّا َلك ْم فَاْحَذر و  آَمن وا ِإن  ِمْن أَْزَواِجك ْم َوَأْوالدِك مْ 

 "سورة التحرمي":
كان ميكث عند زينب ابنة جحش،   النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعائشة رضي هللا عنها أن  عن

فلتقل:  آله وسلم النيب صلى هللا عليه وعلىويثرب عندها عسال فتواصيت أان وحفصة أن أيتنا دخل عليها 
إن ألجد منك ريح مغافري، أكلت مغافري. فدخل على إحدامها فقالت له ذلك، فقال: "ال هأس شربت 

}تَ ت واَب ِإىَل إىل  }اَي أَي َُّها الن يبُّ ملَ حت َر ِم  َما َأَحل  اَّلل   َلَك{عسال عند زينب ابنة جحش ولن أعود له". فنزلت 
}  أخرجه البخاري لقوله بل شربت عسال. }َوِإْذ َأَسر  الن يبُّ ِإىَل بَ ْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا{لعائشة وحفصة  اَّللِ 

 قوله تعاىل:
 .5اْلية  }َعَسى َربُّه  ِإْن طَل َقك ن  َأْن ي  ْبِدَله  أَْزَواًجا َخرْيًا ِمْنك ن {

نساءه قال: دخلت املسجد فإذا  له وسلمنيب هللا صلى هللا عليه وعلى آعمر بن اخلطاب قال ملا اعتزل  عن
نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  رسول هللاالناس ينكتون ابحلصى ويقولون طلق 

ابحلجاب، فقلت: ألعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة، فقلت: ايبنة أيب بكر أقد بلغ من شأنك 
فقالت: مايل ومالك ايبن اخلطاب عليك بعيبتك. قال: ى آله وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وعلأن تؤذي 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله فدخلت على حفصة فقلت هلا: اي حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي 
. فبكت أشد البكاء، فقلت هلا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أان لطلقك الال حيبك، ولو وسلم 
قالت: هو يف خزانته يف املشربة، فدخلت فإذا أان برابح غالم   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللاأين 
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قاعدا على أسكفة املشربة مدل رجليه على نفري من خشب، وهو  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
ستأذن يل عندك على وينحدر، فناديت اي رابح ا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمجذع يرقي عليه 

، فنظر رابح إىل الغرفة مث نظر إيل فلم يقل شيئا، مث قلت: اي رابح رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
. فنظر رابح إىل الغرفة مث نظر إيل فلم يقل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمستأذن يل عندك على 

فإن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يل عندك على شيئا. مث رفعت صوِت فقلت: اي رابح استأذن 
بضرب عنقها ألضربن عنقها، ورفعت صوِت فأومأ إيل أن  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأظن أن 

وهو مضطجع على حصري فجلست فأدَّن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ارقه، فدخلت على 
رسول هللا صلى هللا عليه ريه وإذا احلصري قد أثر يف جنبه، فنظرت ببصري يف خزانة عليه إزاره وليس عليه غ

فإذا أان بقبضة من شعري حنو الصاع ومثلها قرظا وإذا أفيق معلق، قال: فابتدرت عيناي.  وعلى آله وسلم
جسمك، وهذه وما يل ال أبكي، وهذا احلصري قد أثر يف  نيب هللاقال: "ما يبكيك ايبن اخلطاب"؟ قلت: اي 

رسول هللا صلى هللا عليه نت أخزانتك ال أرى فيها إال ما أرى، وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألهنار، و 
وصفوته وهذه خزانتك. فقال: "ايبن اخلطاب أال ترضى أن تكون لنا اْلخرة وهلم الدنيا".  وعلى آله وسلم

ما يشق عليك  رسول هللاضب. فقلت: اي قلت: بلى. قال ودخلت عليه حي دخلت وأان أرى يف وجهه الغ
من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن هللا معك ومالئكته وجَبيل ومكائيل وأان وأبو بكر واملؤمنون معك 
وقلما تكلمت وأمحد هللا بكالم إال رجوت أن يكون هللا يصدق قويل الذي أقول ونزلت اْلية، آية التخيري 

َ ه َو َمْواله  َوِجَْبِيل  َوَصاِلح   }َعَسى َربُّه  ِإْن طَل َقك ن    َأْن ي  ْبِدَله  أَْزَواًجا َخرْيًا ِمْنك ن { }َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيِه فَِإن  اَّلل 
النيب وكانت عائشة بنت أيب بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء  اْلم ْؤِمِنَي َواْلَمالِئَكة  بَ ْعَد َذِلَك َظِهري {

إن دخلت  رسول هللافقلت اي رسول هللا: أطلقتهن؟ قال: "ال". قلت: اي  على آله وسلمصلى هللا عليه و 
املسجد واملسلمون ينكتون ابحلصى يقولون طلق رسول هللا نساءه. فأنزل فأخَبهم أنك مل تطلقهن. قال: 

"نعم إن شئت". فلم أزل أحدثه حىت حتسر الغضب عن وجهه وحىت كشر فضحك وكان من أحسن الناس 
رسول هللا صلى ونزلت، فنزلت أتشبث ابْلذع، ونزل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمثغرا مث نزل 

إمنا كنت يف الغرفة تسعة  رسول هللاكأمنا ميشي على األرض ما ميسه بيده فقلت: اي   هللا عليه وعلى آله وسلم
د فناديت هأعلى صوِت مل يطلق وعشرين قال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين". فقمت على ابب املسج

}َوِإَذا َجاَءه ْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف نساءه ونزلت هذه اْلية:  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
فكنت أان استنبطت ِبط ونَه  ِمن ْه ْم{ أََذاع وا ِبِه َوَلْو َردُّوه  ِإىَل الر س وِل َوِإىَل أ ويل اأْلَْمِر ِمن ْه ْم َلَعِلَمه  ال ِذيَن َيْستَ نْ 

ذلك األمر وأنزل هللا عز وجل آية التخيري. وقد تقدم يف سورة البقرة قول عمر وافقت ريب يف ثالث وذكر 
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 منها:
 .أخرجه مسلم .}َعَسى َربُّه  ِإْن طَل َقك ن  َأْن ي  ْبِدَله  أَْزَواًجا َخرْيًا ِمْنك ن {

 "سورة اجلن":
يف طائفة من أصحابه عامدين إىل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال: انطلق عن ابن عباس 

سوق عكاظ، وقد حيل بي الشياطي وبي خَب السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطي. 
خَب فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبي خَب السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبي 
السماء إال ما حدث، فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا، فانظروا ما هذا األمر الذي حدث. فانطلقوا 

فضربوا مشارق األرض ومغارهبا بنظرون ما هذا األمر الذي حال بينهم وبي خَب السماء. قال: فانطلق 
وهو عامد إىل سوق عكاظ،  بنخلة،رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الذين توجهوا حنو هتامة إىل 

وهو يصلي هأصحابه صالة الفجر. فلما مسعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبي 
ْعَنا ق  ْرآاًن َعَجًبا، يَ ْهِدي ِإىَل الرُّْشِد َفآَمن ا ِبِه وَ  َلْن السماء. فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا اي قومنا: }ِإان  مسَِ

َتَمَع }ق ْل أ وِحَي ِإيَل  أَن ه  اسْ : نبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلمب َِنا َأَحًدا{ وأنزل هللا عز وجل على ن ْشرَِك ِبرَ 
 البخاري هأخرج .نَ َفر  ِمَن اْلِْنِ {

 "سورة املزمل":
، عن ابن عباس قال: ملا نزلت أول املزمل كانوا يقومون حنوا من قيامهم يف شهر رمضان، حىت نزل آخرها

 أبو داود هأخرج وكان بي أوهلا وآخرها سنة.
 "سورة املدثر": 

}اَي أَي َُّها سألت أاب سلمة بن عبد الرمحن عن أول ما نزل من القرآن قال:  قال عن حيىي بن أيب كثري
ث ِر {  رضي هللا فقال أبو سلمة: سألت جابر عن عبد هللا }اق ْرَْأ اِبْسِم َربِ َك ال ِذي َخَلَق{قلت: يقولون  اْلم د 

رسول هللا صلى هللا عليه عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: ال أحدثك إال ما حدثنا 
قال: "جاورت حبراء، فلما قضيت جواري هبطت. فنودي فنظرت عن ميين فلم أر شيئا،  وعلى آله وسلم

في فلم أر شيئا، فرفعت رأسي ونظرت عن مشايل فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خل
فرأيت شيئا، فأتيت خدجية فقلت: "دثرون وصبوا علي ماء ابردا، قال: فدثرون وصبوا علي ماء ابردا". قال 

، ق ْم َفأَ  ث ِر   البخاري هأخرج .ْنِذْر{فنزلت: }اَي أَي َُّها اْلم د 
 قوله تعاىل:

 اْلايت. }َذْرِن َوَمْن َخَلْقت  َوِحيًدا{
فقرأ عليه القرآن فكأنه رق  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمباس أن الوليد بن املغرية جاء عن ابن ع
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له، فبلغ ذلك أاب جهل فأاته، فقال: "اي عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال". قال: مل؟ قال: ليعطوكه 
، قال: فقل فيه قوال يبلغ فأنت أتيت حممد لتعرض ما قبله، قال: قد علمت قريش أن من أكثرها ماال

قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول، فوهللا ما منكم رجل أعرف ابألشعار من وال أعلم برجزه وال 
بقصيده من وال هأشعار اْلن، وهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووهللا إن لقوله الذي يقوله حالوة، 

أسفله، وإنه ليعلو وال يعلى، وإنه ليحطم ما حتته. قال: ال يرضي وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله، مغدق 
عنك قومك حىت تقول فيه. قال: قف عن حىت أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إال سحر يؤثر أيثره عن 

 إسحاق هأخرج .اْلايت .غريه فنزلت: }َذْرِن َوَمْن َخَلْقت  َوِحيًدا، َوَجَعْلت  َله  َمااًل مَمْد وًدا، َوبَِنَي ش ه وًدا{
 "سورة القيامة":

 قوله تعاىل:
َنا مَجَْعه  َوق  ْرآنَه {  .17، 16اْليتان  }ال حت َر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه، ِإن  َعَلي ْ

ى آله رسول هللا صلى هللا عليه وعلعن ابن عباس يف قوله تعاىل }ال حت َر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه{ قال: كان 
رسول هللا يعاجل من التنزيل شدة، وكان مما حيرك شفتيه، فقال ابن عباس فأان أحركهما لكم كما كان  وسلم

حيركهما. وقال سعيد أان أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما فحرك  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
َنا مَجَْعه  َوق  ْرآنَه { قال مجعة له يف صدره  شفتيه، فأنزل هللا تعاىل }ال حت َر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجلَ  بِِه، ِإن  َعَلي ْ

بعد ذلك إذا أاته جَبيل استمع فإذا انطلق جَبيل  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموتقرأه. فكان 
 البخاري هأخرج كما قرأه.  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقرأه 

 قوله تعاىل:
 .35، 34اْليتان  ىَل، مث   َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل{}َأْوىَل َلَك َفَأوْ 

رسول هللا صلى عن سعيد بن جبري قال: قلت البن عباس }َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل، مث   أَْوىَل َلَك َفَأْوىَل{ قال: قاله 
 النسائي هأخرج أليب جهل مث أنزله هللا عز وجل. هللا عليه وعلى آله وسلم
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 "سورة النازعات":
 ه تعاىل:قول

َن م ْرَساَها، ِفيَم أَْنَت ِمْن ذِْكرَاَها{  اْلايت. }َيْسأَلوَنَك َعِن الس اَعِة َأاي 
يسأل عن الساعة حىت أنزل هللا عز وجل }ِفيَم  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عائشة قالت مل يزل 

تَ َهاَها{أَْنَت ِمْن ذِْكَراَها  بن جريرا هأخرج .، ِإىَل َربِ َك م ن ْ
 "سورة عبس":

{عن عائشة أنزلت  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف ابن أم مكتوم األعمى أتى  }َعَبَس َوتَ َوىل 
يعرض عنه، ويقبل على اْلخر.  فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرجل من عظماء املشركي، 

 . هذا حديث حسن غريب ج الَتمذيأخر  ويقول: "ترى مبا أقول هأسا" ففي هذا نزل.
 "سورة املطففني":
املدينة كانوا من أخبث الناس كيال فأنزل هللا  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمملا قدم  :عن ابن عباس قال
 ابن ماجه هأخرج الكيل وبعد ذلك.فأحسنوا  }َوْيل  لِْلم طَفِ ِفَي{سبحانه وتعاىل: 

 "سورة الضحى": 
فلم يقم ليلتي أو ثالاث  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلماشتكى  :سفيان قالجندب بن  عن

إن ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك مل أره قربك منذ ليلتي أو ثالاث فأنزل  حممدفجاءت امرأة فقالت اي 
 البخاري اهرو  .َلى{د َعَك َربَُّك َوَما ق َ }َوالضَُّحى، َوالل ْيِل ِإَذا َسَجى، َما وَ هللا عز وجل: 
 قوله تعاىل:

 .5اْلية  }َوَلَسْوَف ي  ْعِطيَك َربَُّك َفََتَْضى{
ما هو  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه قال عرض على 

يف اْلنة ألف  ى{ فأعطاهمفتوح على أمته كنزا كنزا، فسر بذلك فأنزل هللا }َوَلَسْوَف ي  ْعِطيَك َربَُّك َفََتْضَ 
 هإسنادو  ألف قصر يف كل قصر ما ينبغي له من األزواج واخلدم. رواه ابن جرير وابن أيب حاُت من طريقه

 صحيح إىل ابن عباس ومثل هذا ما يقال إال عن توقيف.
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 "سورة العلق":
 قوله تعاىل:

ْنَساَن لََيْطَغى{  اْلايت. }َكال  ِإن  اأْلِ
: قال أبو جهل هل يعفر حممد وجهه بي أظهركم؟ قال: فقيل نعم، فقال: والالت والعزى عن أيب هريرة قال

رسول هللا صلى هللا عليه لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته، وألغفرن وجهه يف الَتاب، قال: فأتى 
ويتقي  وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إال وهو ينكص على عقبيه وعلى آله وسلم

رسول هللا صلى هللا بيديه، قال فقيل له: مالك؟ فقال: إن بين وبينه خلندقا من انر وهو ال وأجنحة، فقال 
: "لو دان الختطفته املالئكة عضوا عضوا". قال فأنزل هللا عز وجل ال ندري يف حديث عليه وعلى آله وسلم

ْنَساَن لََيطْ  َغى، َأْن َرآه  اْستَ ْغََن، ِإن  ِإىَل َربِ َك الرُّْجَعى، أَرَأَْيَت ال ِذي يَ ن َْهى، أيب هريرة أو شي  بلغه }َكال  ِإن  اأْلِ
 }  -يعن أاب جهل-َعْبًدا ِإَذا َصل ى، أَرَأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اهْل َدى، َأْو أََمَر اِبلت  ْقَوى، أَرَأَْيَت ِإْن َكذ َب َوتَ َوىل 

َتِه لََنْسَفًعا اِبلن اِصَيِة، اَنِصَية  َكاِذبَة  َخاِطَئة ، فَ ْلَيدْع  اَنِديَه ، َسَندْ }أملَْ يَ ْعَلْم هأَِن  اَّلل َ  ع  الز اَبنَِيَة،   يَ َرى، َكال  لَِئْن ملَْ يَ ن ْ
 اهرو  َكال  ال ت ِطْعه { زاد عبيد هللا يف حديثه قال وأمره مبا أمره به وزاد ابن عبد األعلى فليدع اندية يعن قومه.

 مسلم
 "سورة الكوثر":

عن ابن عباس قال: قدم كعب بن األشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم أال ترى إىل هذا الصنبور 
املنبَت من قومه يزعم أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خري منه، قال: 

 إسناده صحيح.و  البزار هأخرج {}ِإن  َشانَِئَك ه َو اأْلَْبََت  فنزلت 
 "سورة اللهب":

النيب صلى هللا عليه وعلى صعد  }َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَق َْرِبَي{عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ملا نزلت 
على الصفا فجعل ينادي: "اي بن عدي" لبطون قريش حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع آله وسلم 

نظر ما هو فجاء أبو هلب وقريش فقال: "ارأيتكم لو أخَبتكم أن خيال ابلوادي تريد أن خيرج أرسل رسوال لي
أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟ " قالوا: نعم، ما جربنا عليك إال صدقا قال: "إن نذير لكم بي يدي 

، َما أَْغََن }تَ ب ْت َيَدا َأيب هلََ عذاب شديد". فقال أبو هلب: تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا. فنزلت  ب  َوَتب 
 .رواه البخاري َعْنه  َمال ه  َوَما َكَسَب{

 
 و احلمد هلل رب العاملي

 البوكانون بن حممد بن عبد هللا طويلب العلم حبليل حممد
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