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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد

املنية  ق بذلكستبأففي ثنااي مشروعي إلخراج ما ميكن أن ينتفع به من أعمال علمية يل 
اجستري يف امل اليتسب أجرها عند هللا مت اقتطاع هذا الكتيب الصغري من رسوأحتوحنوها 
 أجيزت بدرجة واليت حبمد هللا ـه1416أصول الدين جبامعة األزهر عام بكلية املقدمة 

ألهلة ( إىل انك عن ألو االمتياز وكان موضوعها اآلايت من سورة البقرة من قوله تعاىل ) يس
ع مملأثور فيها سري ابلتف وهللا غفور رحيم ( دراسة ملروايت اقوله ) أولئك يرجون رمحة هللا

 املقارنة أبقوال املفسرين .

 ام ابجلهاد يفه اهتمن لوهذا اجلزء من الرسالة من األمهية مبكان واحلاجة إليه ملحة لكل م
لضيق  عة جداواضسبيل هللا الذي هو ذروة سنام اإلسالم فها هو بني أيديكم خبدمة مت

 األعمال كم صاحلومن وقد آثران إخراجه كذلك حىت النعدم الفائدة وهللا يتقبل مناالوقت 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

د دوز فسلوينىل اإكانت الرسالة مكتوبة على جهاز ملاكنتوش فلما نقلت   :ملحوظة )
 (نستعامكن تعديله على العجالة وهللا املأالتنسيق مجلة وتفصيال وهذا ما 

 كتبو                                                                       

 د بن رزق بن طرهوينحمم                                                            

 رض هللا الواسعة أ                                                                

 هـ 1441حمرم  29                                                              
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 إن عتدواال تو كم يقاتلونقوله تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين 
 ( هللا الحيب املعتدين

 
 : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية

سول ر لك أن حلديبية وذعن ابن عباس رضي هللا عنهما : نزلت هذه اآلايت يف صلح ا -1
 صاحله يبية مثحلدملا صد عن البيت هو وأصحابه حنر اهلدي ابصلى هللا عليه وسلم  هللا

ت فيطوف ابلبي ة أايمالثرجع عامه مث أييت القابل على أن خيلوا له مكة ثاملشركون على أن ي
 هز رسول هللاقبل جتم املفلما كان العاصلى هللا عليه وسلم  ويفعل ماشاء وصاحلهم رسول هللا

ن يصدوهم ذلك وأيش بوأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن التفي هلم قر صلى هللا عليه وسلم 
اىل أنزل هللا تعحلرم ف ايفتلوهم وكره أصحابه قتاهلم يف الشهر احلرام عن املسجد احلرام ويقا

يعين :  ،ل هللا يبسوقاتلوا يف  :)وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم( يعين قريشا  )ويف رواية 
 حمرمني ( تال يف احلرما ابلقدأو حمرمني  الذين يقاتلونكم ، يعين : قريشا  والتعتدوا ، يعين : فتب

ه وسلم  عليى هللاصل عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل النيب-2
لك يف سبيل فأي ذ ايءر فقال : ايرسول هللا أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل 

هو هي العليا ف ة هللاكلم  : من قاتل لتكونصلى هللا عليه وسلم  هللا ؟ قال : فقال رسول هللا
  عز وجل يف سبيل هللا
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مريا على ا أمر أإذيه وسلم صلى هللا عل عن بريدة رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا -3
ال : اغزوا ق، مث  رياخجيش أو سرية ، أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ، ومن معه من املسلمني 

متثلوا ، ، وال تغدرواا ، والتغلو سبيل اللـــــه ، قاتلوا من كفر ابهلل ، اغزوا وال يفبسم هللا ، 
 ، أو خالل ، ث خصالـالوالتقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عـدوك من املشركني فادعهم إىل ثــــ

بل قاففإن أجابوك  ،فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم ، وكـف عنهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم 
ـم إن أخربهم أهنو  ، منهم وكف عنهم ، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين

هم منها ، فأخرب  تحولوان يفعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى املهاجرين ، فإن أبوا أ
 ، واليكون ملؤمننيالى أهنم يكونون كأعراب املسلمـني ، جيرى عليهم حكم هللا الذى جيرى ع

ية ، اجلز ا فسلهم أبــو  هم هلم فــي الغنيمة والفيء شيء ، إال أن جياهدوا مع املسلمني ، فإن
حاصرت  اذوقاتلهم  وإ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن ابهلل ،
بيه ، ــه والذمة نمة اللذم أهل حصـن فأرادوك أن جتعــل هلم ذمة هللا وذمة نبيه ، فال جتعل هل

ذممكم وا ن ختفر م أولكن اجعل هلم ذمتك )ويف رواية : وذمة أبيك ( وذمة أصحابك ؛ فإنك
إذا و مة رسـوله ، ــه وذللـاوذمم أصحابكم )ويف رواية : وذمم آابئكم ( أهون من أن ختفروا ذمة 
 ، ولكن كم هللاحلى عحاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكـــم هللا ، فال تنزهلـم 

 أنزهلم على حكمك ؛ فإنك التــدرى أتصـيب حكم هللا فيهم أم ال 
بعث  إذام يه وسلصلى هللا عل  عنهما قال : كان رسول هللاعن ابن عباس رضي هللا-4

وا ، وا ، وال تغل تغدر ال ، سبيل هللا من كفر ابهلليف  جيوشه قال : اخرجوا ابسم هللا ، قاتلوا
  وال متثلوا ، وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع

وا ابسم : انطلق قالوسلم ه صلى هللا علي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا -5
مرأة ، اصغريا ، وال ، وال فالطهللا وابهلل ، وعلى ملة رسول هللا ، والتقتلوا شيخا فانيا ، وال 

 نني سوال تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا ، إن هللا حيب احمل
 هللا سولعض مغازي ر بيف  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة -6

   بيانء والصلنساعن قتل اصلى هللا عليه وسلم  ، فنهى رسول هللاصلى هللا عليه وسلم 
صلى هللا عليه وسلم  عن صفوان بن عسال املرادي رضي هللا عنه قال : بعثنا رسول هللا -7

وليدا  يف سرية قال : سريوا ابسم هللا ، يف سبيل هللا ، تقاتلـون أعداء هللا ، التغلوا ، والتقتلوا
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، وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن ميسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيـم يوم 
 وليلة 
ل واحلرم يف احل طاعة هللا عن ابن عباس رضي هللا عنه : )وقاتلوا يف سبيل هللا ( يف -8

 (عتدين ب امل الحيهللا )الذين يقاتلونكم( يبدءونكم ابلقتال ) والتعتدوا ( التبتدءوا )إن
  املبتدئني ابلقتال يف احلل واحلرم

(  ين يقاتلونكم الذسبيل هللا يف وعن جماهد رمحه هللا يف قوله هللا تعاىل ذكره ) وقاتلوا -9
  أمروا بقتال الكفارصلى هللا عليه وسلم  ألصحاب حممد

يد ز ييتبع   الشام فخرجعن حيىي بن سعيد قال : حدثت أن أاب بكر بعث جيوشا إىل -10
رما ، وال كبريا ه امرأة ، بن أيب سفيان فقال : إين أوصيك بعشر : التقتلن صبيا ، وال
 الوالتغرقن خن ،أكلة ملال والتقطعن شجرا مثمرا ، والختربن عامرا ، والتعقرن شاة والبعريا إ

  والحترقنه ، وال تغلل وال جتنب
تعتدوا إن  كم واللذين يقاتلونا سبيل هللا يفعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وقاتلوا  -11

ن ملكبري ، وال لشيخ ااال هللا الحيب املعتدين ( يقول : التقتلوا النساء ، وال الصبيان ، و 
   ألقى إليكم السلم وكف يده ، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم

 سبيل هللا يفاتلوا تاب هللا )وقك  يفوعن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا : إين وجدت آية  -12
ىن يقاتلك ، يع من ال اتلالذين يقاتلونكم ، وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين ( أي التق

 النساء والصبيان والرهبان 
هذه اآلية  أله عنبد العزيز أسوعن حيىي بن حيىي الغساين ، قال : كتبت إىل عمر بن ع -13

ب إيل ( قال : فكت عتدينامل  حيبسبيل هللا الذين يقاتلونكم والتعتدوا إن هللا اليف  ) وقاتلوا
  النساء والذرية ، ومن مل ينصب لك احلرب منهميف  أن ذلك

  ى السلموعن مقاتل بن حيان حنو أثر ابن عباس إال قوله : وال من ألق-14
 و الرجل يقتلال : هقب املعتدين( وعن احلسن رمحه هللا قوله : )والتعتدوا إن هللا الحي -15

فسه ، نمن يف قد أو فيجيء قومه فيصاحلون على الدية ، مث خيرج اآلخر الرجل مث يهرب ، 
 عتدين( الحيب املا إن هللاتدو فيؤتى فيقتل ، وترد الدية إليه ، فأنزل هللا يف هذا وأخيه )والتع
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م  رم هللا عليكىل ماحإ: التعتدوا  وعن احلسن رمحه هللا : )إن هللا الحيب املعتدين( قال -16
 (أتتوا ماهنيتم عنه )ويف لفظ : أن

ية آل : هذه أول كم ( قالذين يقاتلونسبيل هللا ا يفوعن أيب العالية رمحه هللا ) وقاتلوا  -17
،  اتل من قاتلهيقسلم ه و صلى هللا علي نزلت يف القتال ابملدينة ، فلما نزلت كان رسول هللا

  ويكف عمن كف عنه ، حىت نزلت سورة براءة
 عتدوا إن هللاتكم وال لذين يقاتلوناسبيل هللا  يفقوله ) وقاتلوا  يف عن الربيع رمحه هللا -18

 ن رسول هللازلت كانلما القتال ابملدينة ، ف يفالحيب املعتدين ( قال : هذه أول آية نزلت 
  راءةبيقاتل من يقاتله ، ويكف عمن كف عنه حىت نزلت صلى هللا عليه وسلم 

،  ىل آخر اآليةونكم( إالذين يقاتل سبيل هللا يفوقاتلوا  قوله ) يفعن ابن زيد رمحه هللا  -19
ناسخة فة ( وهذه النكم كاتلو قال : قد نسخ هذا ، وقرأ قول هللا )قاتلوا املشركني كافة كما يقا

يث حوا املشركني فاقتل رم، وقرأ ) براءة من هللا ورسوله ( حىت بلغ ) فإذا انسلخ األشهر احل
 ) فور رحيموجدمتوهم ( إىل )إن هللا غ

_____________________________________ 
 احلواشي :

علقا فقاال : قال الكليب : عن ( م1/168( والبغوي يف معامل التنزيل )37أخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص 1-
حنوه ومل  ( وذكر الرازي189ية آ 3أيب صاحل عن ابن عباس  فذكراه وهذا إسناد اتلف تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
كره أبو حيان ذ ( و 128 -5/127ينسبه البن عباس مث تبني من كالمه بعده أنه عن ابن عباس )انظر مفاتيح الغيب 

ره السيوطي حتت ( ومل يذك1/168، لباب التأويل 2/64واخلازن كذلك بنحوه ونسباه البن عباس )انظر البحر احمليط 
أخرج الواحدي من طريق الكليب و ( فقال : 1/206م ابلشهر احلرام ( )هذه اآلية وإمنا ذكره حتت قوله ) الشهر احلرا

 لك ذعن أيب صاحل عن ابن عباس  فذكره بنحوه ومل يصرح ابآلية وإمنا قال : فأنزل هللا 
 2783ابن ماجه رقم ( و 4/397،405،417( وأمحد )3/1512( ومسلم )6/27،  1/222أخرجه البخاري ) -2

الغيب  مفاتيح انظر )ن أيب موسى به  وذكره الرازي حتت هذه اآلية وهو متجه من طرق عن شقيق أيب وائل ع
 (1/168اخلازن )انظر لباب التأويل  ( وكذا ذكره5/128

( وابن 3/37( وأبو داود )5/352،358 مسنده )يف( وأمحد 1358-3/1357أخرجه مسلم يف صحيحه ) -3
 ( من طريق علقمة1/168والبغوي يف معامل التنزيل ) (362-12/361( وابن أيب شيبة يف املصنف )2/953ماجه )

  لنعمان بن مقرنوه عن اا بنحبن مرثد عن سليمان بـــن بريدة عن أبيه به وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه أيض
ث قف يف حدياس اآليت ومل أ( وعزاه ملسلم وأمحد ولفظه مشابه للفظ حديث ابن عب1/328وذكره ابن كثري ابختصار)

  دة على ذكر ألصحاب الصوامعبري
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م بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن طرق عن إبراهي ( من9/90( والبيهقي يف السنن الكربى )1/300أخرجه أمحد ) -4
 ط  وقال اهليثمي : رواه أمحد( وعزاه ألمحد فق1/328داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس به وذكره ابن كثري )

قه أمحد ن أيب حبيبة وثبمساعيل إم بن  يف الكبري واألوسط  وقال : ويف رجال البزار إبراهيوأبو يعلى والبزار والطرباين
جر يف ابن أيب حبيبة : ( وقال احلافظ ابن ح5/317وضعفه اجلمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح )اجملمع 

( وقد 2728ه رقم تحقيق( واحلديث قال فيه أمحد شاكر : إسناده حسن )انظر املسند ب87ضعيف )التقريب ص
بد دينة موىل لبين ع( عن محيد بن عبد الرمحن عن شيخ من أهل امل12/387أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )

 يسم وقد ملخ مدين عن شيفاألشهل عن داود به فلم يسمه وذكره من طريقه ابن حزم وقال : وأما حديث ابن عباس 
بيهقي : وأما ( وقال ال474-7/473يب حبيبة وهو ضعيف )انظر احمللى مساه بعضهم فذكر إبراهيم بن إمساعيل بن أ

 ( ويف9/93لكربى السنن ا)هالة حديث إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة فلم يذكره الشافعي وهو أضعف مما رده ابجل
 النهي عن قتل الصبيان أحاديث أخرى منها عن ابن عباس يف الصحيح وغريه 

ي يف السنن ( والبيهق383-12/382ه وابن أيب شيبة يف مصنفه )( واللفظ ل38-3/37أخرجه أبو داود ) -5
اود أليب د ثري وعزاهك( من طريقني عن حسن بن صاحل عن خالد بن الفرز عن أنس به وذكره ابن  9/90الكربى )

ا وقال : وأمأيب شيبة به  (  وذكره ابن حزم من طريق ابن1/205( وذكره السيوطي وعزاه البن أيب شيبة )1/328)
حجر يف خالد بن الفرز :  ( وقال احلافظ ابن7/472،474حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو جمهول )انظر احمللى 

 (1346امع نظر ضعيف اجل( وقال األلباين يف احلديث بعد أن عزاه أليب داود : ضعيف )ا190مقبول )التقريب ص
( وأمحد يف 1/297ة حيىي ( ومالك يف املوطأ )رواي3/1364( ومسلم )6/148أخرجه البخاري يف صحيحه ) -6

ي يف ( والبيهق12/381( وابن أيب شيبة يف املصنف )2/947وابن ماجه ) (123، 122، 115، 2/100املسند )
عزاه للصحيحني  وذكره و  ( 1/328( من طرق عن انفع عن ابن عمر به وقد ذكره ابن كثري  )9/76السنن الكربى )

كربى ومالك ئي يف المذي والنساوعزاه للصحيحني وابن أيب شيبة وذكره األلباين وعزاه أيضا للت ( 1/205السيوطي  )
ليل انظر إرواء الغ)فع به عن ان وابن حبان والدارمي والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر وابن اجلارود والبيهقي من طرق

5/34) 
حلارث اهلمداين عن أيب اعن أيب روق عطية بن ( من طرق 2/953( وابن ماجه )4/240أخرجه أمحد يف مسنده )-7

ـــة ق وابن أيب شيبد الرزاىل عبإالعريف عبيد هللا بن خليفة عن صفوان به وقد ذكر السيوطى الشطر األول منه ونسبه 
قوله : التقتلوا وليدا  وقال  ( مقتصرا على12/388( وهو عند ابن أيب شيبة يف مصنفه )2/430)انظر اجلامع الكبري 

( 2/140ح ابن ماجه ( وقال األلباين : حسن صحيح )صحي2/122لبوصريي : هذا إسناد حسن )مصباح الزجاجة ا
( وقد تقدم مايشهد له  1/142وحسن إسناده الشيخ حكمت بشري يف تعليقه على مروايت اإلمام أمحد يف التفسري )

 ويف املسح على اخلفني أحاديث أخرى يف الصحيح وغريه 
غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/92تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) أخرجه صاحب -8

 (189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
 يح عن جماهد به وإسناده صحيح ( من طرق عن ابن أيب جن895( وابن أيب حامت )رقم 2/190أخرجه ابن جرير ) -9
  ملدينةابل مانزل  يف كوهنا أو ( إال أنه حدث خلط يف الكتاب مع أثر أيب العالية اآليت1/205ه السيوطي )الدر وذكر 
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( 298-1/297ه ومالك يف املوطأ )رواية حيىي واللفظ ل 384-12/383أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  -10
 به  وفيه مبهم وهو من طرق عن حيىي 89،  9/86والبيهقي يف السنن الكربى  5/199وعبد الرزاق يف املصنف 

كر فذكر حنو ن أاب بأسيب حمدث حيىي فاإلسناد فيه ضعف  إال أن له شاهدا إبسناد ظاهره الصحة عن سعيد بن امل
مل يقف  لبيهقي يف املعرفة أنه( وتكلم فيه اإلمام أمحد  وذكر ا9/85ذلك مطوال أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )

( وقد اتبع يونس بن يزيد يف 9/85ي ألجله أنكره وقيل أنكره من حديث الزهري )انظر اجلوهر النقي على املعىن الذ
صح تن أيب بكر طرق أخرى هبا ع( إال أنه أرسله عنه  وللرواية 5/200روايته له عن الزهري معمر عند عبد الرزاق )

ي مايدل على عدم ثبوت يهقي عن الشافع( ونقل الب9/86،90( والبيهقي )5/200عنه أخرجها أيضا عبد الرزاق )
ا مراسيل ي هللا عنه كلهبكر رض ن أيبعهذه الرواية عن أيب بكر فقال معقبا : وإمنا قال هذا ألن الرواايت اليت ذكرانها 
علق عليه ابن التكماين بقوله : ( و 9/93إال أهنا رويت من أوجه ورواها ابن املسيب وهو حسن املرسل )السنن الكربى 

كره القرطيب ( واألثر ذ 9/93قي كفاان مؤونة البحث مع إمامه فإن الشافعي حيتج ابملرسل يف مواضع  )اجلوهر الن  قد
 (2/65( وأبو حيان )البحر1/723)اجلامع
ي ، ية عن علاحل ، قال : ثين معاو ( قال : حدثين علي بن داود ، قال : ثنا أبو ص2/190أخرجه ابن جرير ) -11

 ناد حسن قال النحاس يف( عن أبيه عن أيب صاحل به وهذا إس896أخرجه ابن أيب حامت )رقم عن ابن عباس به  و 
 يطعن يف ن عباس والذي( يف إسناد علي بن أيب طلحة عن ابن عباس : وهو صحيح عن اب1/64الناسخ واملنسوخ )

ل اليوجب طعنا ذا القو وه مةإسناده يقول ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس وإمنا أخذ التفسري عن جماهد وعكر 
( ونقل عن ابن 1/43تقان ألنه أخذه عن رجلني ثقتني وهو يف نفسه ثقة صدوق  وقال السيوطي : صحيح )انظر اإل

للشيخ أمحد عائش رسالة ( و 2/241حجر قوله : بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فال ضري يف ذلك )انظر اإلتقان 
كتور حلديث عنها الد افاض يف أأيضا ذا اإلسناد وقد قدم هلا بدراسة وافية عنه و ماجستري جبامعة أم القرى يف مروايت ه

ضا البن املنذر )انظر ( واألثر عزاه السيوطي أي71األثر رقم  2/48حكمت بشري )انظر تفسري ابن أيب حامت 
 (1/205الدر

زيز ، عبد الع مة ، عن سعيد بنيب سلأ( قال : حدثين ابن الربقي ، قال ثنا عمرو بن 2/190أخرجه ابن جرير ) -12
حيم   بن عبد الر ن عبد هللاد ابقال : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة فذكره  وابن الربقي هو احلافظ أمح

بو لتنوخي أنسا فيما حكاه أا( وقد رأى سعيد بن عبد العزيز 1/570كان من احلفاظ املتقنني )انظر تذكرة احلفاظ 
د له ره السيوطي ، ويشه( فاإلسناد حسن متصل إن شاء هللا ومل يذك4/60هتذيب التهذيب  جعفر العامري )انظر

 ماأييت 
كيع عن صدقة الدمشقي ، عن و ( من طريق 2/190( وابن جرير )12/385أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) -13

 قة بن عبدقدم  ويف إسناده صدا ت( لوكيع وقد أخرجه عنه ابن أيب شيبة كم1/205حيىي به  وعزاه السيوطي يف الدر )
لغساين وهو ضعيف أخرج ا( وكذا حيىي بن أيب زكراي 275هللا السمني الدمشقي قال ابن حجر: ضعيف )التقريب ص

  ( ويشهد له الرواية السابقة590له البخاري متابعة )انظر التقريب ص
  قف عليه كامالأ( ومل 328 /1( وذكره أيضا ابن كثري )898علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -14
( قال :حدثنا علي بن احلسني ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة قاال : ثنا حممد 899حامت )رقم  أخرجه ابن أيب -15

بن احلسن الواسطي ثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن به  وهذا إسناد صحيح إىل احلسن البصري رمحه هللا وأظن أن ذكر 
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وابلفعل  178هذا األثر حمله عند قوله تعاىل )فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم( البقرة آية هذه اآلية هنا خطأ وأن 
بعد مراجعة اآلاثر الواردة يف اآلية املذكورة تبني أن األثر أخرجه وكيع وعبد بن محيد وابن جرير عن احلسن بلفظ : يف 

اجلاهلية إذا قتل قتيال ينضم إىل قومه فيجيء قومه  قوله )فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( قال : كان الرجل يف
فيصاحلون عنه ابلدية فيخرج الفار وقد أمن يف نفسه فيقتله ويرمي إليه ابلدية فذلك االعتداء )انظر تفسري ابن 

( وأظن أن اخلطأ يف ذلك من عثمان بن حممد بن أيب شيبة فقد قال فيه احلافظ 1/173، الدر املنثور  2/112جرير
( فلعله اختلطت عليه اآليتان وهللا 386حجر : ثقة حافظ شهري وله أوهام وقيل كان الحيفظ القرآن )التقريب ص ابن

 أعلم  ويقوي ذلك ماأييت عن احلسن من غري هذه الطريق  وهذا األثر مل يذكره السيوطي 
بت أبو ن بن هالل ثنا اثثين حبا( قال :  )طمس ابألصل( فيما كتب إيل حد900أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -16

( قال : حدثنا احلسني بن 901ثنا عاصم األحول عن احلسن به  واللفظ اآلخر أخرجه أيضا ابن أيب حامت )رقم  زيد
خر فاألثر مها اآلد أحدالسكن ثنا أبو زيد النحوي ثنا قيس عن عاصم به  وكال الطريقني عن عاصم األحول يش

  صحيح عن احلسن ومل يذكره السيوطي
لية أيب العا ن أيب جعفر عن الربيع عنع( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم 894أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -17

ع وعزاه السيوطي أيضا ( وانظر ماأييت عن الربي189آية  12به  وهذا إسناد حسن تقدمت دراسته )األثر رقم 
 لط بني أثر أيبلكتاب خاوقع يف  حامت من طريقه إال أنه ( آلدم بن أيب إايس يف تفسريه وهو عند ابن أيب1/205)الدر

 العالية هذا وبني أثر جماهد املتقدم عند أول السورة كما أشرت إىل ذلك آنفا  
ابن سعد ، و  : ثنا عبد الرمحن بن ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحق ، قال2/189أخرجه ابن جرير ) -18

ية آ 14األثر رقم  راسته )دقدمت ل : ومل يذكر عبد الرمحن املدينة  وهذا اإلسناد تجعفر ، عن أيب جعفر عنه به وقا
 لربيع رمحه هللااواضح أن و عفر  ج( وهو إسناد قابل للتحسني وقد اتبع عبد الرمحن بن سعد هنا عبد هللا بن أيب  189

  قد أخذ هذا عن شيخه أيب العالية وانظر ماسبق  ومل يذكره السيوطي
ذا ذكره  وهبن زيد  فقال : قال ا قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، (2/189جه ابن جرير )أخر  -19

بد وابن وهب هو ع األعلى ن عبدإسناد صحيح إىل ابن زيد وهو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم رمحه هللا ، ويونس هو اب
  ( ومل يذكره السيوطي2/753،754هللا  )وانظر هتذيب الكمال 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

ليس الرب و  تعاىل ) عرفة هللاق مقال الرازي : إنه تعاىل أمر ابالستقامة يف اآلية املتقدمة يف طري
 يفأمر ابلتقوى و هبا ( بواأبن أتتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أ

م ، والتقوى امة علستقلواجبات فاالطريق طاعة هللا ، وهو عبارة عن ترك احملظورات وفعل ا
قسام التقوي أأبشد  يةعمل ، وليس التكليف إال يف هذين ، مث ملا أمر بذلك أمر يف هذه اآل

 (1(  )وأشقها على النفس ، وهو قتل أعداء هللا فقال :)وقاتلوا يف سبيل هللا
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عليه وسلم  هللا ىصل يئا عن احلديبية وماحدث هبا لرسول هللاشبعد أن ذكر  -وقال القرطيب
،  الكفار ن قابل جتهز لعمرة القضاء ، وخاف املسلمون غدرم: فلما كان  -وأصحابه 

ن قاتلكم إلقتال اكم لوكرهوا القتال يف احلرم والشهر احلرام فنزلت هذه اآلية أي : حيل 
 (2)ا  الكفار  فاآلية متصلة مباسبق من ذكر احلج وإتيان البيوت من ظهوره

وبذكر  :لنزول ابب سحيان بني هذين املناسبتني وقال تعقيبا على ماروي يف  وقد مجع أبو
 )3هذا السبب ظهرت مناسبة هذه اآلايت ملا قبلها  )

 (ب( )ويف نص الكتاب ختليط حاولت تقوميه وهللا أعلم ابلصوا5/127مفاتيح الغيب ) (1)
 (1/722اجلامع ألحكام القرآن ) (2)

 (2/64البحر احمليط  ) (3) 
 

 ذ ذاك ممنوعابيله إسان وقال البقاعي : وملا ذكر سبحانه احلج يف هذه السورة املدنية ، وك
هم  د الذيسجعن أهل اإلسالم أبهل احلرب الذين أخرجوهم من بلدهم ومنعوهم من امل

 لدنيا لااد ختليا من احلج من اجلهاد ، وكان كل من الصوم واجله أحق به من غريهم ، وكان
ت مؤقتة وهي الصالة وكانت أمهات العبادا  (1) لصوم ورهبانية أميت اجلهادسياحة أميت ا

 الفا ملا كانحلرب خاهل والزكاة والصوم واحلج ، وغري مؤقتة وهي الذكر واجلهاد وهو قتال أ
 يف وكان القتال حلرم ،ر اعليه أهل اجلاهلية من توقيته مكاان بغري احلرم وزماان بغري األشه

كر العبادات ه قد ذ حان احلرم يف غاية املنع فكيف عند املسجد ، وكان سباألشهر احلرم ويف
 (2املؤقتة أتبعها بغري املؤقتة وهي اجلهاد  )

دعا إليه  ستطرادو اوقال ابن عاشور : مجلة )وقاتلوا( معطوفة على مجلة )وليس الرب( وه
ملشركني ا غدر لمنيسلعمرة القضاء سنة ست وتوقع املصلى هللا عليه وسلم  استعداد النيب

ايت آلونزول هذه ا :ال ابلعهد وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله )الذين يقاتلونكم( مث ق
لحديبية لخلروج اأن شعقب اآلايت اليت أشارت إىل اإلحرام ابلعمرة واليت نراها نزلت يف 

ن مث أعرضوا ع ملسلمنيوا صلى هللا عليه وسلم ينىبء أبن املشركني كانوا قد أضمروا صد النيب
د حلرام ( إرشااملسجد اند عذلك ملا رأوا هتيؤ املسلمني لقتاهلم ، فقوله تعاىل )والتقاتلوهم 

 ن القتال عادكلمة عملتللمسلمني مبا فهي صالح هلم يومئذ أال ترى أنه ملا انقضت اآلايت ا
 (3)( الكالم إىل الغرض الذي فارقته وذلك قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل
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السياحة  يف تفسرييام  و مل يصرح بكونه حديثا وقد روى ابن جرير عن عائشة قالت : سياحة هذه األمة الص (1)

هبانية ر إن لكل أمة  :( وروى أبو يعلى وأمحد عن أنس مرفوعا  3/281ملنثور )انظر الدر ا -ابلصوم آاثر كثرية 
 (5/278زوائد )لانظر جممع ا -ه ه وضعفه أبو زرعة وغري ورهبانية هذه األمة اجلهاد وفيه زيد العمي وثقه أمحد وغري 

 (3/105نظم الدرر ) (2)
 (2/1/200التحرير والتنوير ) (3)

 
لقتال اليت حكام اأعض بوميكن أن يقال : إن هذه اآلية ومابعدها توطئة ملا سيأيت ذكره من 

لقتال حكام اأعض نزلت بسبب عمرة القضية وماكان خيشى من ورائها فاقتضى احلال ذكر ب
دث عن احلج يت تتحال متهيدا لذلك واملناسبة شاملة جملموع هذه اآلايت مع اآلية السابقة

رام جد احلملساوبعض أحكامه للجامع املشتك بني احلج والعمرة وتعلقهما ابلصد عن 
شهب عن أارواه ك موإبخراج أهله منه وحرماهنم من جواره وتيسر النسك عليهم  ويقوي ذل

ال من ة أمروا بقتحلديبيا( أهل ( أن املراد بقوله )وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم1مالك )
 قاتلهم  

ن نه احلج ، كار سبحاذك وكذا ميكن أن تكون املناسبة بني هذه اآلية واليت قبلها ، أنه ملا
، بلد  حلرامبلده ام لذلك مدعاة إلاثرة شجون املؤمنني ، الذين أخرجوا من دايرهم وجواره

لى ج املؤمنني علتهيي تيااملناسك ، اليت جعلها هللا مثابة للناس وأمنا ، فكان ذكر ذلك موا
األوطان  مفارقةو ،  قتال عدوهم الذي كان سببا يف تلك احلال اليت هم عليها من احلرمان

  واخلالن  وهللا تعاىل أعلم
 

 (2/725نقله القرطيب عنه )انظر اجلامع  (1)
 

 : ليه اآلاثرجممل مادلت ع
قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل يف أتويل هذه اآلية فقال بعضهم : هذه أول آية نزلت 
يف أمر املسلمني بقتال أهل الشرك وقالوا : أمر فيها املسلمون بقتال من قاتلهم من املشركني 
 ، والكف عمن كف عنهم مث نسخت برباءة  وقال : وقال آخرون : بل ذلك أمر من هللا

تعاىل ذكره للمسلمني بقتال الكفار مل ينسخ ، وإمنا االعتداء الذى هناهم هللا عنه ، هو هنيه 
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عن قتل النساء والذرارى ، قالوا : والنهي عن قتلهم اثبت حكمه اليوم ، قالوا : فال شيء 
 نسخ من حكم هذه اآلية 

ى املدعي ن دعو أليز مث قال : وأوىل القولني ابلصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العز 
لى صحة دعواه ؛ حتكم ، عبغري داللة  -ون غري منسوخة حيتمل أن تك -نسخ آية 

يها : وقاتلوا أ اوصفناملى والتحكم ال يعجز عنه أحد  مث قال : فتأويل اآلية إذا كان األمر ع
 ل هلمه ، يقو لعباد رعهاملؤمنون يف سبيل هللا وسبيله : طريقه الذي أوضحه ، ودينه الذي ش

وىل عنه  ليه منا إتعاىل ذكره : قاتلوا يف طاعيت ، وعلى ماشرعت لكم من ديين ، وادعو 
هل  أرا إن كانوا ية صغاجلز واستكرب ، ابأليدي واأللسن ، حىت ينيبوا إىل طاعيت ، أو يعطوكم ا

ن مل يكن مر دون لكفكتاب ، وأمرهم تعاىل ذكره بقتال من كان فيه قتال من مقاتلة أهل ا
لك هم فقهروا فذلون منقاته قتال من نسائهم وذراريهم ؛ فإهنم أموال وخول هلم إذا غلب املفي

لم يقاتل من فمن كف ف عمعىن قوله )قاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم ( ألنه أابح الك
اء اجلزية لى إعطعاب مشركي أهل األواثن ، والكافني عن قتال املسلمني من كفار أهل الكت

كتابني ية من أهل الم اجلز عطاكفمعىن قوله )والتعتدوا ( التقتلوا وليدا والامرأة والمن أ صغارا 
 عليهم من مه هللااحر مواجملوس )إن هللا الحيب املعتدين( الذين جياوزون حدوده فيستحلون 

 (1قتل هؤالء الذين حرم قتلهم من نساء املشركني وذراريهم  )
اقتلوا ) نزل حىت يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه وقال القرطيب : فكان عليه السالم

: نسخها  الربيعد و املشركني( فنسخت هذه اآلية ، قاله مجاعة من العلماء  وقال ابن زي
عبد العزيز  عمر بنو اس )وقاتلوا املشركني كافة( فأمر ابلقتال جلميع الكفار  وقال ابن عب

 ( 2وجماهد : هي حمكمة  )
 

 (2/190جامع البيان ) (1)
 (1/722اجلامع ألحكام القرآن ) (2)

 
  ألقوالاناقشة مند عمث ذكر القرطيب مضمون ماروي عنهم مث نقل كالم النحاس اآليت ذكره 

يب موسى  أحديث  ذكرو  وقال الرازي : )وقاتلوا يف سبيل هللا ( أي يف طاعته وطلب رضوانه 
 : وجوه لىتلونكم ( عكما تقدم  مث قال :اختلفوا يف املراد بقوله ) الذين يقا
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ن وجه الدفع ع ما علىكم إأحدها ( وهو قول ابن عباس ، املراد منه : قاتلوا الذين يقاتلون )
باس يف عن ابن عويناه ( ، أو على وجه املقاتلة ابتداء ، وهذا الوجه موافق ملا ر 1احلق )

 سبب نزول هذه اآلية 
  تالواثنيها ( قاتلوا كل من له قدرة وأهلية على الق )
، قال  للسلم جنح واثلثها ( قاتلوا كل من له قدرة على القتال وأهلية كذلك سوى من )

  ( تعاىل ) وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا
كم ( يقتضى  قاتلونيين واعلم أن القول األول أقرب إىل الظاهر ألن ظاهر قوله تعاىل ) الذ

إنه اليوصف فليه ، عه ه قبل إقدامكوهنم فاعلني للقتال ، فأما املستعد للقتال واملتأهل ل
 (2بكونه مقاتال إال على سبيل اجملاز  )

 
 (2/65ان )يب حيجاء يف املطبوع عن احلج وال جمال لذكر احلج هنا والتصويب من البحر احمليط أل (1)
 (5/128مفاتيح الغيب ) (2)

 
ن خيالفونكم الذي عىنوبنحو ذلك قال أبو حيان وزاد : وأبعد منه جمازا من ذهب إىل أن امل

 اتل  اتل أم مل يققسواء  الففجعل املخالفة قتاال ألنه يؤول إىل القتال فيكون أمرا بقتال من خ
ه ىل ، فدخل في تعاهللا مث قال أبو حيان : )والتعتدوا( هني عام يف مجيع جماوزة كل حد حده

ان ومن صبيان والرهباء والسلنااالعتداء يف القتال مباالجيوز ، وقيل : املعىن والتعتدوا يف قتل 
سرين  ن املفة مجيري جمراهم قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وجماهد ورجحه مجاع

ؤالء وألن هون من يككالنحاس وغريه ألن املفاعلة غالبا التكون إال من اثنني والقتال ال
مث قال :  يب بكرن أوعصلى هللا عليه وسلم  النهي ورد يف ذلك  فذكر ماورد عن رسول هللا

 قيل ابلبداءةو لقتال ارك وقيل : والتعتدوا يف قتال من بذل اجلزية قاله ابن حبر  وقيل يف ت
يف  احلرام وقيل الشهر يف واملفاجأة قبل بلوغ الدعوة وقيل ابملثلة وقيل اببتدائهم يف احلرم

 (1القتال لغري وجه هللا كاحلمية وكسب الذكر  )
أيب العالية وأثر ابن زيد وقوله ابلنسخ  : ويف هذا نظر ، ألن وقال ابن كثري معقبا على أثر 

قوله : ) الذين يقاتلونكم ( إمنا هو هتييج وإغراء ابألعداء الذين مهتهم قتال اإلسالم وأهله ، 
أي : كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم ، كما قال : )وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة( 
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ية : )واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم( أي : هذه اآل وهلذا قال يف
لتكن مهتكم منبعثة على قتاهلم ، كما أن مهتهم منبعثة على قتالكم ، وعلى إخراجهم من 

  بالدهم اليت أخرجوكم منها ، قصاصا
ذلك  يفال تعتدوا و هللا  بيلسوقوله : ) وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين ( أي : قاتلوا يف 

تل النساء ل ، وقلغلو ذلك ارتكاب املناهي كما قاله احلسن البصري من املثلة وايف  ويدخل
مع ، وحتريق الصوا حابوالصبيان والشيوخ الذين ال رأى هلم وال قتال فيهم ، والرهبان وأص

 ، يزد العز عب األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة ، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن
 (2ن حيان وغريهم  )ومقاتل ب

كم من شأهنم قاتلونيين وذكر الشنقيطي يف اآلية ثالثة أوجه للعلماء وهي : أن املراد ابلذ
ها قال : وأظهر  ثري مثكبن  االقتال ، أو أهنا منسوخة ، أو أن املراد التهييج على حنو ماذكره 

ا ركني كافة كما املشتلو األول وعلى القول الثالث فاملعىن يبينه ويشهد له قوله تعاىل )وقا
  (3يقاتلونكم كافة (  )

 
 (2/65البحر احمليط ) (1)
 (1/327تفسري القرآن العظيم ) (2)
 (1/122أضواء البيان ) (3)

 
هة النظر جذا من ه:  وقال يف الوجه األول : يظهر يل أنه الصواب  وقال يف الوجه الثاين

لثالث : هو لقول ان اتشريع ، وقال عظاهر حسن جدا  مث تكلم عن عالقته حبكمة هللا يف ال
 (1أحسنها وأقرهبا  )

 
 : األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية مناقشة

املتأمل للرواايت الواردة يف اآلية ميكن أن جيمل معناها يف أن هللا سبحانه وتعاىل أمر عباده 
ذلك منهم على  املؤمنني مبقاتلة من يقاتلهم من املشركني مقاتلة حقيقية شريطة أن يكون

جهة التقرب إليه ويف سبيل نصرة دينه وإعالء كلمته الرايء والمسعة والمحية وأال يتجاوزوا 
ماحده هللا ورسوله يف قتاهلم هذا من عدم قتل األطفال والنساء ومن ساملهم ومن مل تصله 



16 

 

 عليهم ألن الدعوة أو أجاهبم إىل اجلزية ومن عدم جواز املثلة والغلول وحنو ذلك مما حرمه هللا
  ذلك اعتداء وهللا الحيب املعتدين

 يدل على حصولليه ماق عوأما أثر احلسن املتعلق ابلقتل بعد أخذ الدية فقد قدمت يف التعلي
قوال فق لباقي األاملوا هو خطأ فيه وأنه اليتعلق آبيتنا هذه ، وماجاء عنه من غري هذه الطريق

 بل هو جامع هلا 
 : دميا وحديثا مباحثوفيما ذكره املفسرون ق

  أوال : يف ادعاء أن هذه أول آية نزلت يف القتال نظر واسع ألمور
هل عضها أ بيفمنها : عدم ثبوت ذلك إبسناد صحيح متصل ومراسيل أيب العالية تكلم 

 (2)  العلم مثل الشافعي وأمحد وذكر ابن سريين أنه كان يصدق كل من حدثه
 

 ( 39-37الكتاب )ص دفع إيهام االضطراب عن آايت (1)
  (187انظر شرح علل التمذي )ص  (2)

 
والتمذي  ن محيدد بومنها : أنه قد ورد مايعارض ذلك وهو مارواه عبد الرزاق وأمحد وعب

رباين بن حبان والطامت وا حوحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن املنذر وابن أيب
صلى  يبملا خرج الن :ي يف الدالئل عن ابن عباس قال واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهق

يهلكن القوم لاجعون ر ليه إمن مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إان هلل وإان هللا عليه وسلم 
ون قتال قال نه سيكأمت فنزلت )أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا ( اآلية قال أبو بكر : فعل

 ريب والقرطيببن العة ال  وقد أشار إىل هذه الروايابن عباس : وهي أول آية نزلت يف القتا
ن أيب هريرة عد هلا واهشوأبو حيان وغريهم  والرواية هذه أرجح لقوة سندها واتصاهلا ووجود 

 (1وجماهد وعروة وابن زيد  )
 (2) تأخرة مية وقال ابن العريب : إن آية اإلذن يف القتال مكية ، وهذه اآلية مدن

ة اليساعد على ذلك ألهنا لوكانت أول آية نزلت لكان فيها إشكال يف ومنها : أن لفظ اآلي
قوله )الذين يقاتلونكم ( حيث إنه مل يكن مث قتال ابملعىن املشهور من قبل كفار مكة 
للمسلمني وإمنا كان التعذيب والتضييق واإليذاء ابلضرب والسباب وحنو ذلك ، واملفسرون 

واملذكور يف اآلية املراد به املناجزة ابلسيف وحنوه وقد قال  على أن معىن القتال املأمور به هنا
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أبو حيان : وأبعد من ذهب إىل أن قوله )وقاتلوا ( ليس أمرا بقتال وإمنا أراد ابملقاتلة 
املخاصمة واجملادلة والتشدد يف الدين وجعل ذلك قتاال ألنه يؤول إىل القتال غالبا تسمية 

وهذا القول خالف الظاهر والعدول عن الظاهر لغري مانع للشيء ابسم مايؤول إليه  قال : 
 ( 3اليناسب  )

 
  (364-4/363انظر الدر املنثور ) (1)
 (1/102أحكام القرآن ) (2)
  (2/65البحر احمليط ) (3)

 
ا تقدم عها كمما ومنها : أهنا مرتبطة مبا بعدها من اآلايت وروي يف بعض الطرق نزوهل

تال كثري بقها قسقد و واآلايت اليت بعدها نزلت يف احلديبية  واليثبت وسيأيت مناقشة ذلك
 فكيف تكون هذه أول آية نزلت يف القتال ؟

و ه كما نقل أبألمر بازل ومع التنزل ميكن اجلمع أبن يقال : نزل اإلذن أوال يف القتال مث ن
ه يف مث أذن ل سنةلة احلادحيان عن الراغب قوله : أمر أوال ابلرفق واالقتصار على الوعظ واجمل

ضى سب مقتحلى عالقتال مث أمر بقتال من أيىب احلق ابحلرب وذلك كان أمرا بعد أمر 
ناك مايدل هوليس  تالالسياسة  اهـ ويعكر عليه ورود آية يف نفس السورة فيها األمر ابلق

ليم ( هللا مسيع ع موا أناعلو على أتخرها عن آيتنا هذه وهي قوله تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا 
  244البقرة آية 

ال ملن األمر ابلقت دل علىي،  اثنيا : املعىن الظاهر لآلية واآلاثر الصحيحة الواردة يف تفسريها
ن خالفة عند مهوم املمف قاتل ، ومل تتعرض اآلية ملن مل يقاتل يف منطوقها ، وإمنا دل عليه

وم هلا ، وإمنا نص المفه( ، واألقرب أنه 1أيخذ به من أهل العلم ، وهي مسألة خالفية )
ر ده ورود األمويؤي  ثريعلى قوله )الذين يقاتلونكم( هتييجا وإغراء هبم كما ذكر ذلك ابن ك

 املتقدم ذكرها  244مطلقا يف نفس السورة يف اآلية 
اثلثا : تعرضت اآلاثر يف تفسري اآلية لبعض املنهيات يف القتال ومنها النهي عن قتل 

الفاين ومن مل يقاتل وحنو ذلك واملسألة خالفية وليس هذا موضع أصحاب الصوامع والشيخ 
حتريرها ويف النهي عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان والفالحني وحنوهم أحاديث 
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السيوطي وال غريمها من أهل التفسري وقد ذكر بعضا منها  وآاثر كثرية مل يذكرها ابن كثري وال
اته الفقهية ومل أرد اإلطالة بذكرها وإليها أشار ابن كثري بقوله : القرطيب رمحه هللا يف استطراد

 (3( وقد ذكرت حديث صفوان كمثال لذلك  )2واألحاديث واآلاثر يف هذا كثرية جدا )
ملرأة إذا قتل ا وازوقد تعرض ابن العريب والقرطيب لبعض األحكام املتعلقة بذلك ، من ج

أي ر ن ذا اكوالشيخ إذا   ا ،ل ، وكذا الصبيان إذا قاتلو حاربت ، أو كان هلا أثر كبري يف القتا
ملراجع اظر يف تن أو مال أو مطيقا للحرب ، وحنو ذلك ويف املسألة آاثر أيضا وأحاديث

  علمأونكم( وهللا يقاتل ذينالسابق ذكرها ، وهؤالء غري داخلني هبذه القيود يف قوله تعاىل )ال
 

 (179ص( ، إرشاد الفحول للشوكاين )2/1153بن حزم )اإلحكام يف أصول األحكام ال انظر (1)
 (1/328تفسري القرآن العظيم  ) (2)
( 93-9/77لكربى للبيهقي )ا( والسنن 388-12/381ينظر لبعض هذه الرواايت مصنف ابن أيب شيبة ) (3)

ىل  ذلك إي يفاكتفيت بذكر ماله تعلق وطيد ابآلية ويرجع للخالف الفقه ( ( وإمنا318-5/315وجممع الزوائد )
 ( وغريه من كتب الفقه املقارن 477-7/472احمللى البن حزم )

 
قتضي ية ماييس يف اآل( أيضا للمرتدين والزائغني والزاندقة واخلوارج ول1وتعرض القرطيب)

  احلديث عليهم وإمنا هذا استطراد منه رمحه هللا
سخ يف ول النحص شك يفرابعا : أما قضية النسخ ، فاحلديث فيها يطول وذو شجون ، وال 

ومل  -ن شذ ذ مالكتاب والسنة إال أنه قد توسع فيه البعض توسعا غري مرضي ، كما ش
اله قنا مبا همجلة وتفصيال  وأكتفي  فأنكر النسخ -حيصل ذلك إال من جاهل أو مكابر 

 قضية ق على مطلقي العنان يفمضيقا اخلنا -اه طيب هللا ثر  -اإلمام أبو حممد بن حزم 
  سخالن
 

  (2/725أحكام القرآن )  (1)
 

قال رمحه هللا : الحيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقول يف شيء من القرآن والسنة : 
هذا منسوخ ، إال بيقني ، ألن هللا عز وجل يقول : )وماأرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا 

أنزل هللا تعاىل يف القرآن أو على لسان ( وقال تعاىل ) اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ( فكل ما
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نبيه ففرض اتباعه ، فمن قال يف شيء من ذلك : إنه منسوخ ؛ فقد أوجب أال يطاع ذلك 
األمر ، وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية هلل جمردة ، وخالف مكشوف  إال أن يقوم برهان 

 على صحة قوله ، وإال فهو مفت مبطل 
ني دعواه فرق بالنه وله يؤول إىل إبطال الشريعة كلها ، ألومن استجاز خالف ماقلناه فق

حديث ما ، وبني  دعوى غريه النسخ يف آية ما أو النسخ يف آية ما أو حديث ما ، وبني
سنة آن واللقر ادعوى غريه النسخ يف آية أخرى وحديث آخر ، فعلى هذا اليصح شيء من 

طاعة  ن نسقطوز أابلظنون ، والجيوهذا خروج عن اإلسالم  وكل ماثبت بيقني فال يبطل 
ثبت ، فلنقل و ح ذلك د صأمر أمران به هللا تعاىل ورسوله إال بيقني نسخ الشك فيه ، فإذا ق

فقد  ،لوجوه الك يف الوجوه اليت هبا يصح نسخ اآلية أو احلديث ، فإذا عدم شيء من ت
  بطلت دعوى من ادعى النسخ يف شيء من اآلايت أو األحاديث

على نسخ  -م ف من واحد منهكلهم بالخال  -مد : فإذا اجتمعت علماء األمة قال أبو حم
ميكن رين الألماآية أو حديث فقد صح النسخ حينئذ  فإن اختلفوا نظران ؛ فإن وجدان 

على  ا جليانص استعماهلما معا ، أو وجدان أحدمها كان بعد اآلخر بال شك أو وجدان
 مرتبة تبة إىلن مر أمر أو أمر بعد هني أو نقل ممنسوخ ووجدان نصا يف ذلك من هني بعد 

 ( 1قد أيقنا ابلنسخ  )ف -على ماقدمنا 
ويال ممتعا الما طكذكر  مث ذكر رمحه هللا بعض األمثلة وبعض الطرق األخرى ملعرفة النسخ و  

 (2اكتفيت منه مبا أوردته وعلى هللا التكالن  )
لثامنة وهي افظ من حلايد وحده وقد عده اومل يصرح ابلنسخ يف اآلية عند التأمل إال ابن ز 

ت روايته لذكر ( وليس من شرط البحث ولكن ذكر 3الطبقة الوسطى من أتباع التابعني )
 العلماء هلا وحلديثهم عنها  

 
 (591-1/590اإلحكام يف أصول األحكام ) (1)
، إرشاد الفحول  2/24يوطي، اإلتقان للس 75وينظر يف مسألة النسخ أيضا )نواسخ القرآن البن اجلوزي ص (2)

 (25لوصول ملراد شكري ص ، حتقيق ا 22-11، النسخ يف القرآن الكرمي حملمد صاحل علي ص  185للشوكاين ص
  ( 340،  75انظر تقريب التهذيب )ص  (3)

 



20 

 

سول عليه ج يف فعل الر التدر  كراوأما أبو العالية وتلميذه الربيع فلم يتعرضا للنسخ البتة وإمنا ذ 
 يل له )وأنذرفقسلم و يه صلى هللا عل والسالم وهذا قريب من اآلايت الواردة يف دعوتهالصالة 

ل له وقي 7( الشورى وقيل له )لتنذر أم القرى ومن حوهلا 214عشريتك األقربني( الشعراء 
من اآلايت الواردة يف  وقريب  158)قل ايأيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا( األعراف 

بقرة نفعهما ( ال كرب منما أكقوله تعاىل ) قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهحترمي اخلمر  
وله ) إمنا وق 43 نساءوقوله )التقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ماتقولون( ال 219

فأي نسخ  90ئدة ملاااخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ( 
 (1يدعى يف ذلك ؟ )

ري وقال ابن كثس و وقد اعتض مجع من املفسرين على ادعاء النسخ يف اآلية ومنهم النحا
: وذكر  السنة أماالنحاس : إن القول أبهنا حمكمة هو أصح القولني من السنة والنظر ف

م عن أيب ماتقد نحوحديث ابن عمر وأثر عمر بن عبد العزيز مث ذكر ماتقتضيه املفاعلة ب
  (2حيان )

ن عن بو حياأقل نعتض بعضهم أيضا على بعض اآلايت املدعى أهنا انسخة هلا كما وقد ا
 (3ري الظمآن  )

عند من  فهومها ميفويف احلقيقة لو سلم القول ابلنسخ فليس ذلك يف منطوق اآلية وإمنا 
ور  اللهم بن عاشاهر يقول ابملفهوم وقد أشرت إىل ذلك فيما سبق ونص عليه اآللوسي والطا

من تفسري قوله )وال   (6(   واخلازن )5(  والقرطيب )4ى الوجه الذي ذكره البغوي )إال عل
 :لقرطيب وقال ا لفظ يفما كتعتدوا ( أي : ال تبدءوهم ابلقتال أو : التقاتلوا من مل يقاتل ،  

لفظ بآلاثر احت فعلى هذا تكون اآلية منسوخة ابألمر ابلقتال جلميع الكفار  وقد صر 
خ ، وهو  النسيفخل ري اآلية هبذا الوجه ولكن مبفهوم أضيق جيعلها التدالقرطيب يف تفس

يف  والشيوخ ومن ألطفالوا ماذكرته يف مادلت عليه اآلاثر وهو أن املراد مبن مل يقاتل النساء
 معناهم  

 
 38وقد أشار إىل حنو من ذلك الشنقيطي يف دفع إيهام االضطراب ص (1)
 (1/517الناسخ واملنسوخ  ) (2)
 (2/65البحر احمليط ) (3)
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 (1/168معامل التنزيل ) (4)
 (2/725اجلامع ألحكام القرآن ) (5)
  (1/168لباب التأويل ) (6)

 
دل على عدم وي مايللغاوعند النزاع ميكن أن يقال : إن كلمة )والتعتدوا( ليس يف مدلوهلا 
زه الجيوز جتاو  د الذياحل قتال من مل يقاتل ، وقد تقدم أن االعتداء هو جماوزة احلد ، وضابط

ت األدلة إذا دلة فهو مادل عليه الكتاب والسنة وهذا يعين أن تبحث املسألة خارج اآلي
خل حتت اء فيدعتداخلارجية صراحة على عدم جواز قتال من مل يقاتل مطلقا اعترب هذا ا

وإن دلت  آلية ،ات حتاآلية ، وإن دلت على وجوب مقاتلته مل يعترب هذا اعتداء فال يدخل 
ادلت على عدم البعض اآلخر دخل م على جواز قتال بعض من مل يقاتل وعدم جواز قتال

  جوازه ومل خيل مادلت على جوازه ، وإال فهو مسكوت عنه
ن الناس من ال : مفق وقد ذكر الرازي مفصال ماذكره البغوي والقرطيب وغريمها جممال ورده

ل عاىل أوجب قتاتاآلية دلت على أن هللا  ( وذلك أن هذه1قال : هذه اآلية منسوخة ،)
هللا الذين   سبيليفوا املقاتلني ، وهنى عن قتال غري املقاتلني ، بدليل أنه قال ) وقاتل

ذه كم فثبت أن هيقاتلن الميقاتلونكم ( مث قال بعده : )والتعتدوا ( هذا القدر ، والتقاتلوا 
ثقفتموهم (  هم حيثتلو ىل بعد ذلك ) واقاآلية مانعة من قتال غري املقاتلني ، مث قال تعا

 نسوخة مية فاقتضى هذا حصول اإلذن يف قتال من مل يقاتل ، فدل على أن هذه اآل
 كن هذا احلكمللنا ، قاتيولقائل أن يقول : نسلم أن هذه اآلية دالة على األمر بقتال من مل 

 : ماصار منسوخا
 

بد ( وأبو ع65وخ صخ واملنسالناس ابقي اآلية هبة هللا ابن سالمة ) ممن قال بنسخ قوله فقط )والتعتدوا( وإحكام (1)
  (27هللا بن حزم )الناسخ واملنسوخ ص

 
  سلم مأما قوله : إهنا دالة على املنع من قتال من مل يقاتلنا ، فهذا غري

وأما قوله تعاىل ) والتعتدوا ( فهذا حيتمل وجوها أخر سوي ماذكرمت ، منها أن يكون املعىن : 
والتبدءوا يف احلرم بقتال ، ومنها أن يكون املراد : والتعتدوا بقتال من هنيتم عن قتاله من 
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الذين بينكم وبينهم عهد ، أو ابحليلة أو ابملفاجأة من غري تقدمي دعوة ، أوبقتل النساء 
 والصبيان والشيخ الفاىن ، وعلى مجيع هذه التقديرات التكون اآلية منسوخة 

 بقتال من مر أوالأىل النسخ يف اآلية ، ولكن ما السبب يف أن هللا تعا فإن قيل : هب أنه
  يقاتل ، مث يف آخر األمر أذن يف قتاهلم سواء قاتلوا أومل يقاتلوا

املة واللني واجمل الرفق مالقلنا : ألن يف أول األمر كان املسلمون قليلني ، فكان الصالح استع
ت وتكررها ملعجزار ام منهم على الشرك ، بعد ظهو ، فلما قوي اإلسالم وكثر اجلمع ، وأقا

هلم على  بقتاعاىلعليهم حاال بعد حال ، حصل اليأس من إسالمهم ، فال جرم أمر هللا ت
 (1اإلطالق  )

لذلك بقوله  لقرطيبب اخامسا : ابلنسبة للقول أبن اآلايت نزلت خماطبة أهل احلديبية وتعق
 (2: والصحيح أنه خطاب جلميع املسلمني )

عموم اللفظ  إمنا بو بب أقول : المانع من نزوهلا خماطبة هلم ، ولكن العربة لست خبصوص الس
 (3كما هو متقرر  )

د التخصيص باس ور عبن وقد أشار إىل حنو هذا اآللوسي يف تعليقه على رواية أيب صاحل عن ا
  (4ألنه بغري دليل وقال : خصوص السبب اليقتضي خصوص احلكم )

ن ملشركو اىء : وهي وإن نزلت لسبب خاص فهي عامة يف كل حال يباد وقال ابن عاشور
  (5فيه املسلمني ابلقتال ألن السبب الخيصص )

  ذلك الرازيشار إىلأما سادسا : ليس يف اآلية دليل للمعتزلة على نفي خلق هللا لالعتداء ك
 (7)  ينية(  ألنه فرق بني اإلرادة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الد6)
 
 

 (128-5/127مفاتيح الغيب ) (1)
 (2/724اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
  (2/60انظر املستصفى للغزايل ) (3)
 (2/75روح املعاين ) (4)
 (2/1/200التحرير والتنوير ) (5)
 (37( وانظر أيضا )االحتجاج ابلقدر البن تيمية ص 5/129مفاتيح الغيب ) (6)
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-50، شرح العقيدة الواسطية هلراس  246-240،  64-59لية للسلمان ص انظر للتفصيل ) الكواشف اجل (7)
  ( 446،  445،  57،  56شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ص  ، 155-156 ، 52

 
  ، وخرج هبالى هللاة عوكذا تعرض أبو حيان للكالم يف صفة احملبة وحقيقتها وجعلها مستحيل

يه السلف الذي علو ي  إرادة الثواب ، وتبعه اآللوس إىل جمال التأويل ، وجعلها جمازا عن
سمعه ألنه يلى من عئه الذين هم أعلم ابهلل منا عدم التعرض لذلك التضاح املعىن وعدم خفا
لى الوجه عبحانه ه سلبلسان عريب مبني ، وأما الصفة اليت وصف هللا هبا نفسه ، فنثبتها 

ة تقدم اإلشار  لم كماألعاسلم كما أنه الطريق الذي يليق به وهو أعلم به وهذا هو الطريق األ
  (1)  إىل ذلك

  : سابعا : ذكر ابن كثري حتت هذه اآلية حديثا فقال
م ، ىب مسلن أبن سالم ، حدثنا األجلح ، عن قيس وقال االمام أمحد : حدثنا مصعب ب

سلم و   عليهصلى هللا عن ربعي بن حراش قال : مسعت حذيفة يقول : ضرب لنا رسول هللا
 سول هللالنا ر  ضربأمثاال : واحدا ، وثالثة ، ومخسة ، وسبعة ، وتسعة ، وأحد عشر ، ف

مسكنة ، ضعف و  أهل منها مثال وترك سائرها ، قال : إن قوما كانواصلى هللا عليه وسلم 
فاستعملوهم  دوهم ، عقاتلهم أهل جترب وعداء ، فأظهر هللا أهل الضعف عليهم ، فعمدوا إىل

  فأسخطوا هللا عليهم إىل يوم يلقونه وسلطوهم ،
ملا قدروا على  أن هؤالء الضعفاء : قال ابن كثري : هذا حديث حسن اإلسناد  ومعناه

بسبب هذا  عليهم هللااألقوايء ، فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما ال يليق هبم ، أسخطوا 
 (3االعتداء  )

 
عقيدة الواسطية ، شرح ال 637-63ألمساء والصفات للبيهقي ص، ا 5ولالستفاضة )ينظر التوحيد البن خزمية ص (1)

 ( عثيمنيثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للالقواعد امل ، كتيب : 107-104،  54-53،  28-20هلراس ص 
 (5/407مسند أمحد ) (2)
  (1/328تفسري القرآن العظيم  ) (3)

 
ابن كثري وأن الصواب أهنم بعد أن  عدم صحة املعىن الذي ذكره -وهللا أعلم  -والذي أراه 

ظهروا عليهم مكنوهم من األعمال اهلامة وجعلوا هلم سلطة على املؤمنني األول ويكون فقه 
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هذا احلديث عدم جواز تولية املتجرب الذي مكن هللا منه الضعفاء الذين سبق قهره هلم أاي من 
أي من األعمال اهلامة إكراما السلطة على هؤالء الضعفاء وال يستعمله إمام املسلمني  يف 

للمستضعفني الذين صربوا حىت مكنهم هللا  وذلك يشري إليه قوله تعاىل )ونريد أن منن على 
الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف األرض ونري فرعون 

 6،  5وهامان وجنودمها منهم ماكانوا حيذرون ( القصص آية 
 

 : لغويةمسائل 
قتال و أن يكون الهم وهاأل قوله : )يف سبيل هللا( : قدم اجملرور على املفعول الصريح ،  ألنه

 سبيل هللا يفاتلوا وق بسبب إظهار شريعة اإلسالم أال ترى االقتصار عليه يف حنو قوله : )
 (1واعلموا أن هللا مسيع عليم (  قاله أبو حيان  )

م للمعاين  شرائعه وهو من استعارة األجرالدين هللا و  -يق طر وهو ال -وقد استعري السبيل 
 يه ، وهو علىاقعا فو نه وهو ظرف جمازي للقتال ألنه ملا كان واقعا بسبب نصرة الدين كان كأ

 (2حذف مضاف تقديره : يف نصرة سبيل هللا  )
 

 (2/65البحر احمليط ) (1)
 (2/74املرجع السابق بتصرف ، وانظر روح املعاين ) (2)

 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

ث حي قوله تعاىل ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من
  ) أخرجوكم

 
دمتوهم م ( وجيث ثقفتموهعن ابن عباس رضي هللا عنهما : )واقتلوهم ( إن بدءوكم )ح -1

  كميف احلل واحلرم )وأخرجوهم ( من مكة ) من حيث أخرجوكم ( كما أخرجو 
يث أخرجوهم من حو حيث ثقفتموهم قوله : ) واقتلوهم يف  عن احلسن رمحه هللا -2

   أخرجوكم ( قال : عىن هللا هبذا املشركني
م  قال : جدمتوهو م ( قال : وعن ابن عباس أن انفع بن االزرق سأله عن قوله ) ثقفتموه -3

 وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما مسعت قول حسان :
 فإما يثقفن بين لؤي             جذمية إن قتلهم دواء

 
____________________________________ 

 احلواشي :
غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/92أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -1

 (189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
 سرور ر ، حدثينهيم بن عبد هللا بن بشاثنا احلسن بن أمحد ، ثنا إبرا( قال : حد 902أخرجه ابن أيب حامت ) رقم  -2

( وهو إسناد ليس فيه متكلم 1/205بن املغرية عن عباد بن منصور عن احلسن به  وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )
ن مل ن يف اإلسناد مأ  إاللتحسنيلفيه سوى عباد بن منصور وهو راوية التفسري عن احلسن وروايته للتفسري عنه حمتملة 

 ( ومل6/120داد )ريخ بغيف ات تتحقق أهليته وهو إبراهيم بن عبد هللا بن بشار الواسطي ترجم له اخلطيب البغدادي
أبو  وقد قال فيه - كلم فيهه متواألزدي نفس -يذكر فيه جرحا والتعديال أما سرور ابن املغرية فقد تكلم فيه األزدي 

( وعليه فإسناد 8/301لثقات ا،  3/11، لسان امليزان  4/325بان )انظر اجلرح والتعديل حامت : شيخ  ووثقه ابن ح
 األثر فيه ضعف وهللا أعلم 

ووقع  1/168سيوطي يف اإلتقان )( وقد أخرجه ال 1/205أخرجه الطسيت يف مسائل انفع بن األزرق )انظر الدر -3
( وسبق بيان مافيه  وقد ذكره 189ية آ 9تقدم ذكره ) األثر رقم فيه تثقفن ابلفوقية( إبسناده إىل الطسيت ابإلسناد امل

 (1/190، فتح القدير  2/75اآللوسي والشوكاين )انظر روح املعاين 
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 : مناسبة اآلية ملا قبلها

  )وهمقتلقال البقاعي : وملا حرم االعتداء صرح إبابحة أصل القتال فقال )وا
 (1اص قال : )وأخرجوهم ( )وقال : وملا كانت اآلية انظرة إىل القص

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

ركني ونكم من املشيقاتل ذينقال ابن جرير : يعين تعاىل ذكره بذلك : واقتلوا أيها املؤمنون ال
معىن و  ) همتمو حيث أصبتم مقاتلهم ، وأمكنكم قتلهم ، وذلك هو معىن قوله )حيث ثقف

ر يف القتال د احلذجي ه لثقف لقف ؛ إذا كانالثقفة ابألمر : احلذق به والبصر ، يقال: إن
لوهم حيث )واقت عىنبصريا مبواقع القتل  وأما التثقيف فمعىن غري هذا وهو التقومي  فم

  ثقفتموهم ( اقتلوهم يف أي مكان متكنتم من قتلهم وأبصرمت مقاتلتهم
وا من جن أخر لذياوأما قوله )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ( فإنه يعين بذلك املهاجرين 

كم كم وقد أخرجو قاتلونن يدايرهم ومنازهلم مبكة ، فقال هلم تعاىل ذكره : أخرجوا هؤالء الذي
  (2من دايركم من مساكنهم ودايرهم كما أخرجوكم منها  )

 (3)وبنحوه قال القرطيب خمتصرا وزاد : ويف هذا دليل على قتل األسري  
 

 (3/108،110نظم الدرر ) (1)
 (2/191جامع البيان )(2)
  بقه لذلكس( فقد 1/106( وانظر أحكام القرآن البن العريب )2/725اجلامع ألحكام القرآن ) (3)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

 شركني يف أيقتل املبني املعىن اإلمجايل حسب مادلت عليه اآلاثر أن هللا تعاىل أمر املؤمن
يت ذكره ناء ماأيقدم من عدم االعتداء وحنوه ، وابستثسب الشرط املتح -مكان وجدوهم فيه 

جهم سواء  إخرالسعي يفمث أمرهم اب -يف اآلية التالية فإن االايت كلها متابطة متصلة 
   ابلقتال أو بغريه من حيث أخرجوهم أي من مكة قصاصا وتطهريا
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 هذه اآلية اعترب نمال وليس بني أقوال املفسرين خالف فيحتاج األمر إىل املناقشة اللهم إ
رد على من ادعى ال انسخة ملا سبق حيث إن هذا القول فيه نظر من وجوه تقدم بعضها يف

م لكان اتلونكيق النسخ أصال ويضاف هنا أنه لو قيل إن هذه اآلية انسخة لقوله الذين
ألن يعود و وصول امل الكالم غري مستقيم ألن الضمري يف قوله )واقتلوهم( يعود إىل االسم

   مجلةملشركني اضمري إىل مذكور أوىل من يعاد إىل غري مذكور إن قيل إنه يعود إىلال
اد من قال املر  لى قولعنه ولو قيل إهنا انسخة لقوله )والتعتدوا( ملا استقام الكالم أيضا أل

 اقتلوهم يعودو ري يف لضمابعدم االعتداء عدم قتال من مل يقاتل يرجع الكالم إىل ماتقدم ألن 
ذلك  ء وحنولنسايقاتلوننا ، وعلى قول من قال : االعتداء هو قتل الولدان واللذين 

 فالتعارض أصال ألن األمر بقتلهم مشروط بعدم االعتداء املتقدم 
 ومنليه وسلم عهللا  لىص قال الرازي : قوله تعاىل ) اقتلوهم ( اخلطاب فيه واقع على النيب

ائد إىل هم ( عتلو ، والضمري يف قوله )اق هاجر معه وإن كان الغرض به الزما لكل مؤمن
ث  ىل بقتلهم حي تعاهللا الذين أمر بقتاهلم يف اآلية األوىل وهم الكفار من أهل مكة ، فأمر

ة األوىل هاد يف اآليمر ابجلأىل كانوا يف احلل واحلرم ، ويف الشهر احلرام ، وحتقيق القول أنه تعا
وا هم سواء قاتلهاد معجله زاد يف التكليف فأمر اببشرط إقدام الكفار على املقاتلة ، ويف هذ

 أومل يقاتلوا ، واستثىن منه املقاتلة عند املسجد احلرام 
يف  اتلواقو وهى قوله )  ة ،مث قال : نقل عن مقاتل أنه قال : إن اآلية املتقدمة على هذه اآلي

هذه اآلية و وهم( مقفتسبيل هللا الذين يقاتلونكم ( منسوخة بقوله تعاىل )واقتلوهم حيث ث
 ) ة بقوله تعاىلمنسوخ يةمنسوخة بقوله تعاىل ) والتقاتلوهم عند املسجد احلرام ( مث تلك اآل

  وقاتلوهم حىت التكون فتنة ( وهذا الكالم ضعيف
فقد  ،هبذه اآلية  منسوخ م (أما قوله : إن قوله تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونك

ند املسجد عتلوهم تقاقوله : إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل ) والتقدم إبطاله ، وأما 
ند املسجد عتلوهم تقااحلرام ( فهذا من ابب التخصيص ال من ابب النسخ ، وأما قوله ) وال
بتداء الا ألنه الجيوز ،احلرام ( منسوخ بقوله )وقاتلوهم حىت التكون فتنة ( فهو خطأ أيضا 

 نموألنه يبعد  ف ،حلكم مانسخ بل هو ابق مثبت أن قوله ضعيابلقتال يف احلرم ، وهذا ا
 (1)ي  احلكيم أن جيمع بني آايت متوالية تكون كل واحدة منها انسخة لألخر 
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ه لضمري يف قولوله: واقه إال أنه على الرغم من يؤيد ماذكرت -رمحه هللا  -والذي قاله اإلمام 
أهل  نموهم الكفار  قوله :بره ية األوىل  فإنه فس)اقتلوهم ( عائد إىل الذين أمر بقتاهلم يف اآل

ا ، ذين يقاتلوننهم ال وىلمكة  وهذا اليقبل على إطالقه ألن الذين أمر بقتاهلم يف اآلية األ
  علمأولذا فقد اضطر إىل توسيع الدائرة هبذه اآلية والداعي لذلك وهللا 
هو األمر كليف و ت ية زايدةوقد أجاد أبو حيان رمحه هللا يف رده على من زعم أن يف اآل

لى الذين ععائد  مريجبهادهم سواء قاتلوا أم مل يقاتلوا فقال : وليس كما قال  ألن الض
  (2هم  )تمو يقاتلونكم فالوصف ابق إذ املعىن واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقف

 
 (130-5/129مفاتيح الغيب ) (1) 
 (2/66البحر احمليط ) (2)

 
يه منهم وإن عثر علن يشور نفيس يف هذا املوضع قال : هذا أمر بقتل موكالم الطاهر ابن عا

ملواقع والبقاع ، زايدة ا مممل يكن يف ساحة القتال ، فإنه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم ، ع
دم االكتفاء على ع بعثتيف أحوال القتل ، وتصرحيا بتعميم األماكن ؛ فإن أمهية هذا الغرض 

فكل مكان  ،لك ص تعميم األمكنة ، ليكون املسلمون مأذونني بذابقتضاء عموم األشخا
  اتلوكمن قإحيل فيه العدو فهو موضع قتال ، فاملعىن : واقتلوهم حيث ثقفتموهم 

قتل خاص  تضمنتهما وعطفت اجلملة على اليت قبلها وإن كانت هي مكملة هلا ، ابعتبار أن
  يقل :ملو  ) واقتلوهم (ف ولذلك قال هنا :غري قتال الوغى ، فحصلت املغايرة املقتضية العط

ه غري مباشر ور عليلعثاوقاتلوهم مثل اآلية قبلها ، تنبيها على قتل احملارب ولو كان وقت 
 ( 1للقتال ، وأنه من خرج حماراب فهو قاتل وإن مل يقتل  )

 تلوهم: واق قالفوذكر ابن اجلوزي فائدة عزيزة يف قوله )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم( 
نها إال من اجهم مخر إبحيث ثقفتموهم عام يف مجيع املشركني إال من كان مبكة فإهنم أمروا 

 (2قاتلهم فإهنم أمروا بقتاهلم )
م من أخرجوهو لك ذوقال : )اقتلوهم حيث ثقفتموهم( أي يف غري احلرم بدليل قوله عقيب 

 (3)حيث أخرجوكم ولو جاز قتلهم يف احلرم ملا احتاج إىل ذكر اإلخراج  
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بعض  ب إليهذه وأما القول أبن هذه اآلية فيها وعد بفتح مكة أو بشارة ابلنصر كما
 هم وبنييث أخرجو ح( فالأراه سائغا ألنه فرق بني األمر إبخراجهم هلم من 4املفسرين )

وذلك حنو  ورين ،أمالوعد بتحقق ذلك ، واألمر هنا ويف غريه معرض للتطبيق وعدمه من امل
على الرغم من ف  23 ئدةا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون( املاقوله تعاىل )ادخلو 

 علم  مر ، وهللا أوا لألتثلصريح البشارة هنا وفيما سبقها من آايت إال أهنم مل يدخلوا ومل مي
 

 (202-2/1/201التحرير والتنوير ) (1)
 (1/198زاد املسري يف علم التفسري ) (2)
 (184نواسخ القرآن )ص (3)
 (2/1/202( ، التحرير والتنوير )1/98انظر تفسري النسفي ) (4)

 
 : مسألة لغوية

دراك الشيء ق يف إحلذقوله : )ثقفتموهم( تقدم كالم الطربي فيه وقال الراغب : الثقف : ا
به فيستعمل  يتجوز مث وفعله مث قال : ويقال : ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك حلذق يف النظر

قال الزخمشري ( و 1) (هم ن معه ثقافة قال تعاىل )واقتلوهم حيث ثقفتمو يف اإلدراك وإن مل تك
ريع قف : سجل ث( ومثله قال الرازي : الثقف وجود على وجه األخذ والغلبة ومنه ر 2)

 األخذ القرانه ، قال :
 (3فإما تثقفوين فاقتلوىن       فمن أثقف فليس إىل خلود )

ثقفته و فر به : ظ شاهدا لقوله : وثقف الرجلوقد جاء هذا البيت يف لسان العرب وذكره 
يف  وثقفنا فالان : قال ه مثثقفا مثال : بلعته بلعا ، أي : صادفته وقال : فإما تثقفوين  فذكر 

 ( فتموهمثق موضع كذا أي أخذانه ومصدره الث ِّْقف ويف التنزيل : )واقتلوهم حيث
يف  اىل )فإما تثقفنهمت به قال تعوثقفته إذا ظفر  ، وفيه عن ابن دريد : ثقفت الشيء حذقته

 (4احلرب ( )
 

 79املفردات ص (1)
 (1/342الكشاف ) (2)
 (5/129مفاتيح الغيب ) (3)
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ر أيضا  بيت مذكو ن ابيل  وال( وجاء فيه الشطر الثاين للبيت هكذا  : فإن أثقف فسوف ترو 1/492لسان العرب ) (4)
نسوب لقائله عمرو ذي ( ومشروح وم2/285 البيضاوي )( وتفسري1/204كما هو أعاله يف إرشاد العقل السليم )

 (2/285الكلب يف حاشية الشهاب على البيضاوي )
 
 

ما روي وهم كجدمتو والقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا والذي يشهد لكون معىن ثقفتموهم : 
النساء  وهم (جدمتنصا عن ابن عباس ورود ذلك يف قوله تعاىل ) فخذوهم واقتلوهم حيث و 

  91عدها أيضا قال ) فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( النساء وب 89
 112ل عمران آقفوا( ا ثوقد جاءت هبذا املعىن أيضا يف قوله تعاىل )ضربت عليهم الذلة أينم

  61اب ويف قوله تعاىل )ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال( األحز 
ها اح فإن تسويت الرمقوميلتقومي  أراد به توأما قول الطربي : والتثقيف معىن غري هذا وهو ا

 ( 1تثقيفها والثقاف ماتسوى به الرماح  )
 

 (493-1/492انظر لسان العرب  (1) 
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 ( قوله تعاىل ) والفتنة أشد من القتل

 
(  أشر )من ن )أشدادة األواثعن ابن عباس رضي هللا عنه : )والفتنة ( الشرك ابهلل وعب -4

  القتل( يف احلرم
ن ؤمن إىل الوثاد املقول : ارتدعن جماهد رمحه هللا : )والفتنة أشد من القتل( : قال : ي -5

  أشد من أن يقتل حمقا
  لقتلاشد من : الشرك أ عن قتادة رمحه هللا قوله ) والفتنة أشد من القتل ( يقول -6
  قتلال نالشرك أشد م والفتنة أشد من القتل ( يقول : عن الربيع رمحه هللا : ) -7
  شركعن الضحاك رمحه هللا ) والفتنة أشد من القتل ( قال : ال -8
  د من القتلشرك أشيقول : ال وعن أيب العالية رمحه هللا قوله )والفتنة أشد من القتل( -9

  وعن سعيد بن جبري وعكرمة واحلسن حنو ذلك -10
  نة الكفرال : فتقد من القتل ( قوله جل ذكره ) والفتنة أشيف  رمحه هللاوعن ابن زيد  -11
يها تم مقيمون عللىت أنل : الفتنة اوعن أيب مالك رمحه هللا ) والفتنة أشد من القتل ( قا -12

  أكرب من القتل
 

_______________________________________ 
 احلواشي :

ليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الصغري عن الك1/92) سري ابن عباسأخرجه صاحب تنوير املقباس يف تف -4
 (189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

األقرب و يح عنه وهذا إسناد صحيح ( من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أيب جن1/98التفسري املنسوب إىل جماهد ) -5
 دكتور حكمت بشريفاضل الان الأيب إايس ومافيه عن جماهد هو أغلب مروايته كما حققه أخو  أن هذا التفسري آلدم بن

يد مح( هبذا اللفظ لعبد بن 1/205وعزاه السيوطي يف الدر ) ( 2ملحق رقم  -هـ 1412)انظر جملة اجلامعة اإلسالمية 
أيضا  اهد بنحوه  وأخرجهيح عن جم( من طريق عيسى وشبل عن ابن أيب جن2/191وابن جرير  وقد أخرجه ابن جرير )

 ( عن جماهد 904 )رقم يب حامت( من طريق عبد هللا بن كثري عن جماهد بلفظ : الفتنة : الشرك  وعلقه ابن أ2/191)
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  تادة بهقعيد عن قال : ثنا س ( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ،2/191أخرجه ابن جرير ) -6
( عنه  ومل يذكره 909رقم امت )ه أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه  وعلقه ابن أيب حوإسناده صحيح وأخرج مثل

  السيوطي
يه عن ن أىب جعفر ، عن أب( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : حدثنا اب2/191أخرجه ابن جرير ) -7

 يوطي ( عنه  ومل يذكره الس911الربيع به ، وفيه مبهم  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
نه به  جويرب ع نا : أبو زهري ، عن( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قال ث2/191أخرجه ابن جرير ) -8

ن الفضل ب ل : مسعت( بلفظ : الشرك أشد من القتل فقال : حدثت عن احلسني بن الفرج ، قا2/192وأخرجه )
عيف جدا ضافظ : ال احلقإلسناد األول فيه جويرب خالد ، قال : ثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك فذكره  وا

  عن الضحاك  ومل يذكره السيوطي (910(  واإلسناد الثاين فيه مبهم  واألثر علقه ابن أيب حامت )رقم 143)التقريب ص
( وهو إسناد حسن وإليه فقط عزاه 189آية  12( ابإلسناد املتقدم )األثر رقم 903أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -9

 (1/205يوطي يف الدر )الس
 (1/328ره ابن كثري  )( ومل أقف عليه موصوال وذك905،906،907علقه عنهم ابن أيب حامت )رقم  -10
اده ذكره وإسنال : قال ابن زيد  ف( قال :حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، ق2/192أخرجه ابن جرير) -11

  صحيح  ومل يذكره السيوطي
به  أيب مالك ، أبنا جرير عن حصني عن ( قال : حدثين أيب ثنا حيىي بن املغرية912 )رقم أخرجه ابن أيب حامت -12

ق عي أو سبمالك ولعله خطأ مطب ( إال أن فيه عن أيب العالية بدال من أيب1/205وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )
 د الرمحنميد وحصني هو ابن عببن عبد احل( وعزاه أليب مالك  وجرير هو ا1/328قلم وهللا أعلم وقد ذكره ابن كثري )

واية جماهد وروايته هنا تدل على ( عنه حنو ر 908وأبو مالك هو غزوان واإلسناد إليه صحيح  وعلق ابن أيب حامت )رقم 
 ذلك 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

م هن ما أ ىلنبه تعاىل ع ،قال ابن كثري : وملا كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس ، وقتل الرجال 
أعظم وأطم من و  شدمشتملون عليه من الكفر ابهلل والشرك به والصد عن سبيله ، أبلغ وأ

 (1القتل ، وهلذا قال : )والفتنة أشد من القتل(  )
إن مل فأي :  م (وقال البقاعي : وملا كانت اآلية انظرة إىل القصاص قال : )وأخرجوه

عائر ل الشة وحمهي موطن احلج والعمر يقاتلوكم )من حيث أخرجوكم( أي : من مكة اليت 
   املقصودة ألهل اإلسالم

قال : وملا كان هذا مشعرا أبهنم مل يكن منهم إليهم قتال يف مكة غري األذى احملوج إىل 
اخلروج من الداير علم أن التقدير : فإن اإلخراج من السكن أشد فتنة وقد فتنوكم به فعطف 
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خراج وغريه من أنواع اإلخافة )أشد( بينهم )من القتل(  عليه قوله )والفتنة( أي العذاب ابإل
(2) 
 

 جممل مادلت عليه اآلاثر :
شد من أ والشرك ابهلل قال ابن جرير : يعين تعاىل ذكره بقوله )والفتنة أشد من القتل ( ،
 م : وابتالءل الكالأويالقتل  وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة االبتالء واالختبار ، فت

ضر من أن ليه وأد عيف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركا ابهلل من بعد إسالمه أش املؤمن
 (3يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه حمقا فيه  )

  وتقدم كالم ابن كثري
 

 (1/328تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (3/110نظم الدرر ) (2)
 (2/191جامع البيان ) (3)

 
 : هفتنة أشد من القتل ( ففيه وجو وقال الرازي : أما قوله تعاىل ) وال

وإمنا مسى  عاىل ،تهلل أحدها ( وهو منقول عن ابن عباس : أن املراد من الفتنة الكفر اب ) 
فر إمنا جعل الكنة ، و لفتاالكفر ابلفتنة ألنه فساد يف األرض يؤدي إىل الظلم واهلرج ، وفيه 

ذلك ، كل ليس  لقتالدائم ، واأعظم من القتل ، ألن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب 
 ل  مث قال ن القتم موالكفر خيرج صاحبه به عن األمة ، والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظ

أخرجوهم من ىن : و املعالوجه اخلامس ( أن ارتداد املؤمن أشد عليه من أن يقتل حمقا ، و  )
كم بك أوىل ذل حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم إن قتلتم وأنتم على احلق كان

 (1وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أوتتكاسلوا يف طاعة ربكم  )
يه  فلوا بقتاهلم ال تبافحا وقال اآللوسي : والفتنة أشد من القتل أي : شركهم يف احلرم أشد قب

 احلرم يفلقتال ن امث بني أن هذه اجلملة جاءت على سبيل التكميل واالحتاس عن توهم أ
 (2ؤمر به  )قبيح فكيف ي
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 (131-130 /5مفاتيح الغيب ) (1)
 (2/75روح املعاين ) (2)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

ر ، أو م عليه الكافاملقي واءأوال : الذي تدل عليه االاثر أن املراد ابلفتنة هنا هو الشرك ، س
  قتلاملراد عليه املؤمن ؛ فالشرك من حيث هو شرك ، أشد من ال

راق التكون الستغلعهد و لم ويف احلقيقة تقييد الفتنة هنا ابلشرك هو األوىل ، وعليه تكون الال
ه ، وهو ليسلم ل الاجلنس  وقول بعضهم : إن التذييل جيب أن يكون أعم من الكالم املذي

 (1مفتقر إىل الدليل إن سلم أن ماحنن بصدده تذييل  )
شد من ماهية ألفتنة اية والقول ابلعموم وتقرير أن ماه وتقييد الفتنة أصال أمر البد منه ،

 ه ، قال تعاىله وماليف أهل ( غري مقبول ، ألن الفنت أنواع ، ومنها كمثال فتنة الرجل2القتل )
لرجل ) فتنة ا عليه وسلم صلى هللا ، وقال رسول هللا 15)إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة( التغابن 

هي ملعروف والنألمر ابة واوجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدقيف أهله وماله ونفسه وولده 
 (3عن املنكر( يف حديث عن الفنت  )

 مور بهالقتال املأ تب علىت وأما القتل فأيضا األقرب أن الالم فيه للعهد ، واملقصود القتل امل
 ما القتل يفأريه  و ل غآنفا سواء كان قتال للمؤمن أم للكافر فيدخل يف ذلك قول جماهد وقو 

ليه وبيان كالم عال احلرم فالرواية عن ابن عباس التصح وأمر القتال يف احلرم سوف أييت
  حكمه وشرطه يف بقية اآلية فاألوىل أتسيس معىن جديد

اثنيا : بعض املفسرين قارن بني الفتنة والقتل من حيث كرب ذنب كل منهما ومايتتب عليه 
د من التعرض للفرق بني قوله تعاىل هنا )أشد من (  وأرى أنه الب4من عذاب أخروي )

)أكرب من القتل( خللط مجع من املفسرين بينهما ، مع  217القتل( وقوله يف اآلية اآلتية برقم
ذكرت آنفا ،  فهناك تتكلم اآلية عن  مالحظة أن التأسيس يف املعىن أوىل من التكرار كما
ه )قل قتال فيه كبري( ، مث بني أن الفتنة عظم جرم القتل يف األشهر احلرم حيث قال سبحان

وهي الشرك أيضا أعظم جرما من القتل يف األشهر احلرم فقال )والفتنة أكرب من القتل( ، وأما 
هنا فاملعىن خيتلف فعلى قول جماهد نصل إىل معىن زائد هلذه اآلية وهو أن فتنة املؤمن 
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، وعلى قول أيب مالك يكون املعىن أن إلخراجه من اإلميان إىل الشرك أشد عليه من أن يقتل 
بقاء الكافر على شركه أشد خطرا من قتله ألن بقاءه على الكفر يؤدي إىل الصد عن سبيل 
هللا وانتشار الكفر والتسلط على حرم هللا وهذا أكرب عند هللا من بقائه على الكفر كما سيأيت 

 اج أهله منه أكرب عند هللا ( تفصيله يف قوله ) وصد عن سبيل هللا واملسجد احلرام وإخر 
  (2/1/202انظر التحرير والتنوير ) (1)
 (2/66انظر البحر احمليط ) (2)
 ( عن حذيفة رضي هللا عنه مرفوعا 4/2218،  1/231أخرجه مسلم يف صحيحه ) (3)
 (1/169انظر كمثال لباب التأويل للخازن ) (4)

 
بن  ن عمرو شأزلت هذه اآلايت يفاثلثا : قال ابن عطية : قال ابن إسحق وغريه : ن 

والذي ذكره ابن  ( وليس هذا بصحيح1احلضرمي وواقد وهي سرية عبد هللا بن جحش  اهـ )
أيت وسي 217 ( هو نزول قوله )يسألونك عن الشهر احلرام ( البقرة2إسحق يف ذلك )

   الكالم عليها إن شاء هللا تعاىل
ظم جرما هلل وكفرهم به أعاب: أي شركهم  -دي جماهأ-رابعا : قول القرطيب : وقال غريه 

احلضرمي  مرو بنعأن وأشد من القتل الذي عريوكم به  وهذا دليل على أن اآلية نزلت يف ش
و مذكور سب ماهحام حني قتله واقد بن عبد هللا التميمي يف آخر يوم من رجب الشهر احلر 

 (3)وغريه   يف سرية عبد هللا ابن جحش على ماأييت بيانه ، قاله الطربي
 (1/262احملرر الوجيز ) (1)
 (439،440انظر سرية ابن هشام بشرح الوزير )ص (2)
 (1/725اجلامع ألحكام القرآن ) (3)

 
 : عليه مالحظات من جهات ثالث

اهد ية عن غري جماملرو  ايتاألوىل : قوله :" الذي عريوكم به "  مل أقف عليه يف شيء من الروا
  وهي زايدة مغرية للمعىن متاما ، وقد تقدمت أبلفاظها ،

هذه القصة  وإمنا رميالثانية : وهي مابناه على األوىل من ربط لآلية بقصة عمرو بن احلض
  رهذك عالقتها بقوله تعاىل )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه( كما سبق

  أعلم هللاو ن ذلك ء مالثالثة : وهي يف قوله : قاله الطربي وغريه ومل يتعرض الطربي لشي
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ا ورتبوا عليه حلضرمين اوقد أشار ابن عطية كما تقدم والرازي وأبو حيان وغريهم إىل قصة اب
  بعض األوجه يف تفسري اآلية وليس ذلك بصحيح كما قدمنا

لدائم الذي عذاب اال خامسا : قول الرازي : ) الوجه الثالث ( أن يكون املراد من الفتنة
ك من راء ذلن و يل : اقتلوهم حيث ثقفتموهم ، واعلم أيلزمهم بسبب كفرهم ، فكانه ق

نده ( ب من ععذاعذاب هللا ماهو أشد منه كقوله ) وحنن نتبص بكم أن يصيبكم هللا ب
سبب ، لى املب عوإطالق اسم الفتنة على العذاب جائز ، وذلك من ابب إطالق اسم السب

مه ابكم  اخل كالأي عذ (م وقوا فتنتكقال تعاىل ) يوم هم على النار يفتنون ( مث قال عقيبه )ذ
قيل :  ، وإن جنس ابلطبع(  يشكل عليه توجيه معىن الالم هنا ، ألهنا ليست لل1رمحه هللا  )

مناسبا لو   د يكونقاق إهنا للعهد ، يقال : مل يتقدم لذلك ذكر وتصوره بعيد ، مث إن السي
لكالم ا نأأما واحلال  ،شد من ذلك كان فيه هتديد هلم أبهنم سيقتلون ، مث قيل هلم الفتنة أ

 مع املؤمنني فاملسألة فيها بعد 
أشد يف  ،ن مكة مهم سادسا : ليس يف اآلية مايدل على أن إيذاء املشركني وفتنهم إبخراج

(   2املراد من اآلية ) فضال عن أن يكون هذا هو املعىن ، تليينهم لقبول اإلسالم من القتل
 يفلدخول ى اة وحبث عن الشيء الذي حيرض املشركني علومقام اآلايت ليس مقام دعو 

نني ن ظلم املؤمممنتقام االاإلسالم ، وإمنا املقام مقام حتريض وهتييج على القتل والقتال ، و 
كة ج من مخرا وأخرجهم من دايرهم وصدهم عن أداء مناسكهم ، على أن القول أبن اإل

  ، وانظر ماأييتللكافر  للمسلم وال يسلم به ال أشد من القتل ال
 (130 /5مفاتيح الغيب ) (1) 
 (110 /3مل يقل بذلك إال البقاعي )نظم الدرر (2)

 
ا اإلنسان  فتنت هب يسابعا : ذكر أكثر من مفسر وجها يف تفسري اآلية وهو أن احملنة اليت

ا ، لنفس هبامل كاإلخراج من الوطن احملبب للنفس أصعب من القتل ، لدوام تعبها وأت
 بعضهم بقول الشاعر : واستشهد

 (1لقتل حبد السيف أهون موقعا     على النفس من قتل حبد فراق )
 

 (1/285اب)(، حاشية الشه2/75(، روح املعاين )2/66(، البحر احمليط )1/342انظرالكشاف ) (1) 
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غل الزمان يه شواتنسو  وهذا يف احلقيقة غري مسلم ، وأكثر الناس يتكيف مع وضعه اجلديد ، 
لوم قول شاعر مع ؛ فهو اعرأمل الفراق ، وكثري منهم اليقيس ذلك ابلقتل البتة ، وأما قول الش
عىن وإن صح هذا املو  لك ذمافيه واليبعد عنه املبالغة السيما واجملال جمال فراق ووصل وحنو 

 سالفراق ولي و بصددهن توجيهه من انحية اللغة إال أنه مبعزل عن جو اآلية ألن هذا يقال مل
ل يستقيم أن هوجه ؟ ال ملن هو بصدد القتل ، فأي معىن يريد هللا أن يوصله لعباده على هذا

فراقكم و م منه جوكيقال : اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وأخرجوهم من بلدكم اليت أخر 
 ن تقتلوا )يفم من أليكألوطانكم )اليت أنتم مفارقون هلا فعال اآلن منذ عدة سنني ( أشد ع

من كون أمل  نفسهم ل يفالذي أنمركم اآلن به ( ؟ وهل يريد هللا أن خيربهم مبا جيو القتال 
م ؟  دة إىل دايرهي العو ا هالفراق أشد عليهم من القتل ؟ وهل الغاية اليت يقاتل اآلن من أجله

كه  بله ضاء نسد قكيف ذلك ومن املعلوم أنه مل يسمح للمهاجر ابملكث أكثر من ثالث بع
لت ن الصواب مادية وأاآل مة ! وعليه فالقول املذكور األقرب كونه غري مراد منالعودة واإلقا

 عليه اآلاثر وهللا أعلم 
 

در تقديره ؤال مقن ساثمنا : قال الصاوي يف قوله )والفتنة أشد من القتل( : هذا جواب ع
الذي  الشركفاحلرم م و إن خفتم أن تقاتلوهم يف الشهر احلرام وراعيتم حرمة الشهر واإلحرا

  (1حصل منهم الذي فيه هتاون برب احلرم أبلغ  )
قيم مع قوله اليست الهوهذا الذي قاله يكاد يكون متفردا به والداعي له إطالقا بل إن ماق

عظم جرم  رم معاحل جواب لسؤال مقدر واملفروض أن يكون التقدير لوكان : كيف نقتلهم يف
  حول اآلية يؤكد ذلك ذلك ؟ واألقرب بعد هذا القول وماسبق من كالم

 
 (1/88حاشية الصاوي على اجلاللني ) (1) 

 
اتسعا : نظرا ملا تقدم من مناقشة ألقوال متداخلة أحب أن أوجز ماتوصلت إليه فأقول : إن 
هللا تعاىل عندما أمر عباده مبقاتلة من يقاتلهم ونبههم إىل عدم االعتداء يف هذا القتال ، 

دوهم فيه ، سوى ماسوف يستثنيه ، حمرضا إايهم عليهم بذكر أمرهم بقتلهم يف أي مكان وج
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مافعلوه من إخراجهم من مكة ، آمرا هلم ابالقتصاص منهم يف ذلك  وملا كان ذلك األمر 
ابلقتال والقتل على هذا الوجه من التهييج والتحريض الشديد ، مؤداي يف مضمونه حلصول 

افر،  بني سبحانه أن قتل املؤمن يف سبيل دينه القتل املتكرر يف كل من الفريقني املؤمن والك
أهون ضررا من وقوعه يف يد الكافر ليفتنه ويرده إىل الشرك والكفر ، وأن قتل الكافر بيد 
املؤمن أهون ضررا من بقائه على كفره الذي يدفعه إىل الصد عن سبيل هللا وحماربة دين هللا 

 فقال )والفتنة أشد من القتل( 
 

 : مسألة لغوية
من رداءته   جودته ظهرقوله : )والفتنة( ، قال الراغب : أصل الفنت إدخال الذهب النار لت

 صيبة والقتلية وامللبلوقال : والفتنة من األفعال اليت تكون من هللا تعاىل ومن العبد كا
كمة ، ومىت جه احلى و والعذاب وغري ذلك من األفعال الكريهة ، ومىت كان من هللا يكون عل

مكان حنو  يف كل فتنةاإلنسان يكون بضد ذلك ، وهلذا يذم هللا اإلنسان أبنواع الكان من 
ه المتحان ، وإطالقاوقال أبو حيان : مث صار يستعمل يف  ( قوله )والفتنة أشد من القتل

  (1ائع  )ش -عين أقوال املفسرين ي -على مافسر به يف هذه األقوال 
عذاب ، ر ، اللكفاد عشر وجها وهي : الشرك ، وقد ذكر الدامغاين للفتنة يف القرآن أح

وذكر   نها ، اجلنوننة بعيلفتاالبتالء ، اإلحراق ابلنار ، القتل ، الصد ، الضالل ، املعذرة، ا
  (2تنة(  )فتكون الىت من الشواهد للشرك آيتنا هذه وقوله سبحانه بعدها آبية )وقاتلوهم ح

 
 

 (2/75وح املعاين )( ، وانظر أيضا ر 2/66( ، البحر احمليط )371،372املفردات يف غريب القرآن )ص  (1)
 (348-347إصالح الوجوه والنظائر )ص (2)
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إن كم فيه فاتلو يق قوله تعاىل ) والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت

 ) قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
 

  : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية
وث بعوهو يبعث ال -عيد نه قال لعمرو بن سعن أيب شريح العدوي رضي هللا عنه أ -13

م الغد من يو م يه وسلصلى هللا عل ا األمري أحدثك قوال قام به النيبائذن يل أيه : -إىل مكة 
:  عليه مث قال وأثىن الفتح مسعته أذاني ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به : محد هللا

هبا  آلخر أن يسفكليوم اوا المرىء يؤمن ابهلل إن مكة حرمها هللا ومل حيرمها الناس ، فال حيل
فيها  ه وسلمليعصلى هللا  دما ، واليعضد هبا شجرة ، فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا
ت ار ، مث عادهنعة من سا فقولوا : إن هللا قد أذن لرسوله ومل أيذن لكم ، إمنا أذن يل فيها

ال عمرو ؟ ق: ما  ريحشئب  فقيل أليب حرمتها اليوم كحرمتها ابألمس ، وليبلغ الشاهد الغا
 ربة  خبرا قال : أان أعلم منك ايأاب شريح ، اليعيذ عاصيا والفارا بدم والفا

حلرام( يف املسجد ابتداء )عند عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : )والتقاتلوهم( ابال -14
هكذا  قتلوهم كذلك(اء )فادبتاحلرم )حىت يقاتلوكم فيه( يف احلرم ابالبتداء )فإن قاتلوكم( ابال

  )جزاء الكافرين( ابلقتل
كافرين ( ال زاء الجقتلوهم كذلك عن جماهد رمحه هللا : ) فإن قاتلوكم ( يف احلرم ) فا -15

  فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك ، تقاتل أحدا فيه أبدا
  وهذا قول طاووس رمحه هللا -16
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رم )حىت عين احلجد احلرام( ي: )والتقاتلوهم عند املسعن مقاتل بن حيان رمحه هللا  -17
 (فرينلكايقاتلوكم فيه( يقول : إن قاتلوكم يف احلرم فاقتلوهم )كذلك جزاء ا

لوكم يه ، فإن قاتلوكم فرام حىت يقاتعن قتادة رمحه هللا : ) وال تقاتلوهم عند املسجد احل -18
بدءوا يام ، إال أن د احلر ملسجاال يقاتلهم عند  أنصلى هللا عليه وسلم  فاقتلوهم ( فأمرهللا نبيه

شركني حيث وا املقتلفيه بقتال ، مث نسخ هللا ذلك بقوله ) فإذا انسلخ األشهر احلرم فا
ىت ند البيت ، حم ، وعحلر احلل وايف  وجدمتوهم ( فأمر هللا نبيه إذا انقضى األجل أن يقاتلهم

  هللا   يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأن حممدا رسول
وا م فيه ( فكانقاتلوكياحلرام حىت  عن الربيع رمحه هللا قوله ) وال تقاتلوهم عند املسجد -19

  ( تنةفون ال يقاتلوهنم فيه ، مث نسخ ذلك بعد ، فقال : ) قاتلوهم حىت ال تك
لوكم فيه ( ىت يقاتحسجد احلرام قوله ) وال تقاتلوهم عند امليف  عن ابن زيد رمحه هللا -20

 أمره هللا بتا حىتاث ال : حىت يبدءوكم  كان هذا قد حرم ، فأحل هللا ذلك له ، فلم يزلق
  بقتاهلم بعد

هم عند تقتلو  راءتك : )والقعن محزة الزايت رمحه هللا قال : قلت لألعمش : أرأيت  -21
وا تهن ، فإن انلكافريء ااملسجد احلرام حىت يقتلوكم فيه ، فإن قتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزا
 :م رجل قالوا تل منهقذا فإن هللا غفور رحيم( إذا قتلوهم كيف يقتلوهنم ؟ قال : إن العرب إ

 قتلنا  وإذا ضرب منهم رجل قالوا : ضربنا 
( كلها اتلوكمقيه فإن عن عاصم : )وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم ف-22

  ابأللف ، )فاقتلوهم( آخرهن بغري ألف
  فعمش قال : كان أصحاب عبد هللا يقرءوهنا كلهن بغري ألعن األ-23

  ألف هن كلهن بغريؤ عن أيب األحوص قال : مسعت أاب اسحق يقر  -24
__________________________________________ 

 احلواشي :
ه يذكر  ( ومل1/328( وغريهم )ذكره ابن كثري4/31،32( وأمحد )2/987( ومسلم )198 /1ي )أخرجه البخار -13    

  السيوطي
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/92أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -14

  ذكره السيوطي(  ومل ي189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
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يح ، ن أيب جنبل ، عن ابقال : ثنا ش ،: ثنا أبو حذيفة ( قال : حدثنا املثىن ، قال 2/192أخرجه ابن جرير ) -15

( 554قريب صفظ )التء احلعن جماهد به  ورجال هذا اإلسناد ثقات ماعدا أاب حذيفة قال فيه احلافظ : صدوق سي
ما أو هد كأنه نسخة  سري جماىل تفإوهنا الينزل حديثه عن احلسن ألن هذا اإلسناد متكرر عند ابن جرير وابن أيب حامت 

 ثر علقهإلمام أبو حامت الرازي  واألويف أغلب األحيان يتابعه ا 189آية  14املثىن فقد سبق الكالم عليه يف األثر رقم 
 ( ومل يذكره السيوطي 519النحاس من طريق ابن أيب جنيح )الناسخ واملنسوخ ص

( ومل يذكره 2/67( وأبو حيان )1/726( وكذا القرطيب )519ذكره عنه تعليقا النحاس يف الناسخ واملنسوخ )ص -16
  السيوطي ومل أقف عليه موصوال

 موسى ثنا حممد بن علي بن ( قال : قرأت على حممد بن الفضل بن933،934أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -17
 ماعدا بكري بن له ثقاتن رجااحلسن بن شقيق ثنا حممد بن مزاحم ثنا بكري بن معروف عن مقاتل به  وهذا إسناد حس

انظر بن أيب حامت )و ل عند امقات روف ففيه كالم يسري الينزل حبديثه عن احلسن السيما واإلسناد هذا متكرر لتفسريمع
 طي ( ومل يذكره السيو 2/351، ميزان االعتدال  128تقريب التهذيب صلى هللا عليه وسلم 

تادة به  ام عن قنهال ، قال : ثنا مهملا( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا احلجاج بن 2/192أخرجه ابن جرير ) -18
له يت يف قو  قتادة  وانظر ماأي( من طريق مهام به حنوه وإسناده صحيح إىل72وأخرجه ابن اجلوزي يف )نواسخ القرآن ص

جه وقد أخر   33ة صخ لقتادالنسو و تعاىل )حىت ال تكون فتنة( وقوله )يسألونك عن الشهر احلرام ( وانظر أيضا الناسخ 
ريق عبد الرزاق به  ورواه ابن ( من ط2/193( عن معمر عنه خمتصرا  وأخرجه ابن جرير )1/90ق يف تفسريه )عبد الرزا

يف  ه السيوطيه حنوه  وعزاب( إبسناده إىل اإلمام أمحد عن حسني عن شيبان عن قتادة 73اجلوزى )نواسخ القرآن ص
 لفاظ ه مع اختالف يف األ(  البن أيب شيبة وعبد بن محيد وأيب داود يف انسخ1/205الدر )
 بيه ، عن بن أيب جعفر ، عن أ( حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا عبد هللا2/192أخرجه ابن جرير ) -19

  الدر ثر مل يذكره السيوطي يفوهو ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  واأل 89آية  29الربيع به  وإسناده تقدم يف األثر
ا ذكره وهذال : قال ابن زيد : ف: حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ق ( قال2/193أخرجه ابن جرير ) -20

  ( ومل يذكره السيوطي19األثر رقم  190إسناد صحيح تقدم الكالم عليه يف )آية 
اد ، عن ن أيب محل : ثنا عبد الرمحن ب( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/193أخرجه ابن جرير ) -21

 189آية  14قم ر األثر  حق يفمحزة به  وهذا إسناد حمتمل للتحسني وقد تقدم الكالم على املثىن وإس أيب محاد عن
ذكر أنه أخذ شهور  و احل مصوعبد الرمحن هو ابن سكني أبو حممد بن أيب محاد الكويف ترمجه ابن اجلزري وقال : 

-1/369ية النهايةءة  )غالقراابوه يف القيام القراءة عن محزة بن حبيب الزايت املقرىء وقال : وهو أحد الذين خلف
ناسخني وهكذا أ من الدة خط( وأما شيخه أبو محاد : فقد قال فيه أمحد شاكر : الندري من هو والظن أنه زاي370

 ه السيوطي ( وهكذا أظن أان أيضا  ومل يذكر 3/568ظن أخي السيد حممود )تفسري الطربي بتحقيقه 
مل أقف على إسناده إال أن القراءة ( و 1/205ريق أىب بكر بن عياش عنه )انظر الدرأخرجه عبد بن محيد من ط -22

  اتيف هذا األثر ، وانظر ماأييت يف مسألة يف القراء املتواترة املروية عن عاصم كما
  ة يف القراءات( ومل أقف على إسناده وانظر مسأل1/205أخرجه عبد بن محيد )انظر الدر -23
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 إسحق دم يف األثر السابق فإن أاب( ومل أقف على إسناده وانظر ماتق1/205يد )انظر الدرأخرجه عبد بن مح -24
  السبيعي من املالزمني ألصحاب ابن مسعود

 
 مناسبة اآلية ملا قبلها :

تداء أذن يف االب كان قدو ال قال البقاعي : وملا كان اإلذن يف اإلخراج مستلزما يف العادة للقت
زوة الفتح ع يف غسيقلك فقال انظرا إىل املقاصة أيضا ومشريا إىل مابه حيث ثقفوا خصص ذ

كم لء الذين أذن ي هؤالأ(  املشار إليها بقوله بعد )وكفر به واملسجد احلرام( : ) والتقتلوهم
يه( ىت يقتلوكم فوكم )حانعيف إخراجهم ) عند املسجد احلرام ( أي احلرم إذا أردمت إخراجهم فم

  (1لذي هو عند املسجد  )أي يف ذلك املوضع ا
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
م به ، م حىت يبدءوكاحلرا سجدقال الطربي : والتبتدئوا أيها املؤمنون املشركني ابلقتال عند امل

ب الكافرين عل ثواج فإن بدءوكم به هنالك عند املسجد احلرام يف احلرم فاقتلوهم فإن هللا
  خرة الدنيا واخلزي الطويل يف اآلعلى كفرهم وأعماهلم السيئة القتل يف

تنة( وقوله تكون فال مث قال : وقد نسخ هللا تعاىل ذكره هذه اآلية بقوله )وقاتلوهم حىت
 (2)فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ( وحنو ذلك من اآلايت  )

،  هابلقتال في بدءوكمن يأوقال ابن كثري : يقول تعاىل: ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام إال 
أصحابه يوم  ه وسلمليعصلى هللا  فلكم حينئذ قتاهلم وقتلهم دفعا للصيال ، كما ابيع النيب
االهم من أحياء ثقيف قريش ومن و  احلديبية حتت الشجرة على القتال ، ملا أتلبت عليه بطون

وأيديكم  م عنكمديهواألحابيش عامئذ مث كف هللا القتال بينهم فقال : )وهو الذى كف أي
منات مل ساء مؤ ن ونببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم( وقال : )ولوال رجال مؤمنو عنهم 

وا اء ، لو تزيلمن يش تهرمحيف  تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم ، ليدخل هللا
 (3لعذبنا الذين كفروا منهم عذااب أليما (  )

 
 (3/111نظم الدرر) (1) 
 (2/192،193جامع البيان ) (2)
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 (1/329تفسري القرآن العظيم ) (3)
 

لوكم رام حىت يقاتجد احلملسوقال ابن اجلوزي  : واختلف العلماء يف قوله : )والتقاتلوهم عند ا
نه اليقاتل كم وأه حمفيه( هل هو منسوخ أم ال ؟ فذهب جماهد يف مجاعة من الفقهاء إىل أن

ه أنليه وسلم صلى هللا ع يدل على ذلك احلديث الصحيح عن النيب ، فيه إال من قاتل
ص يف أنه خ سلمصلى هللا عليه و  خطب الناس يوم فتح مكة  فذكر احلديث وقال : فبني

تال ظر القك حتلك الساعة ابإلابحة على سبيل التخصيص ال على وجه النسخ فثبت بذل
قد ذهب و نسوخ  مري يف احلرم إال أن يقاتلوا فيدفعون دفعا ، وهذا أمر مستمر واحلكم غ

ل تاهلم يف احلأمر بق( فتادة إىل أنه منسوخ بقوله تعاىل )فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهمق
 )وقاتلوهم ه تعاىلقولبواحلرم وعلى كل حال  وذهب الربيع بن أنس وابن زيد إىل أنه منسوخ 
م( والقول قفتموهث ثحىت التكون فتنة( وزعم مقاتل أنه منسوخ بقوله تعاىل )واقتلوهم حي

 (1صح  )األول أ
 (2صة  )خا وقال الرازي : هذا بيان لبقاء هذا الشرط يف قتاهلم يف هذه البقعة

 (1/199زاد املسري ) (1)
 (5/131مفاتيح الغيب ) (2)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

يه يقتل فكاان المىن دلت اآلاثر مع النظر إىل سياق اآلايت أن هللا سبحانه وتعاىل استث
يف  تلة املؤمننيلى مقاعين املؤمنون الكافرين إن ثقفوهم فيه إال بشرط واحد وهو إقدام الكافر 

أييت  ا وسوفسخههذا املكان  هذا هو خالصة معىن اآلية بغض النظر عن قول من قال بن
  احلديث عن ذلك مستقال إن شاء هللا

سبحانه وتعاىل جعل مكة مثابة  وإمنا كان هذا االستثناء لعظم حرمة هذا املكان وكون هللا
للناس مجيعهم وأمنا ، وجعلها حرما آمنا الجيوز فيه ماجيوز يف غريه ، ويدل على حترميها 
مطلقا حديث أيب شريح املذكور يف الرواايت وماثبت عن أيب هريرة مرفوعا : أال وإهنا مل حتل 

إال وإهنا ساعيت هذه حرام  ألحد قبلي ومل حتل ألحد بعدي أال وإهنا حلت يل ساعة من هنار 
(  وحديث ابن عباس يف الصحيح أيضا مرفوعا : فإن هذا بلد حرم هللا يوم خلق 1احلديث )



44 

 

السموات واألرض وهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل 
(  وهذه نصوص يف غاية 2حيل يل إال ساعة من هنار فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة )

الصراحة والصحة دالة على حرمة القتال أو سفك الدم يف احلرم وهذا هو األصل اليتغري 
واليتبدل وإمنا يستثىن منه مقاتلة املقاتلني فيه ابتداء على وجه القصاص وهو مادلت عليه 

 اآلية واآلاثر واحلمد هلل رب العاملني 
 لتحرمي بقولهاوسلم  ليهعصلى هللا  قوله : قد أكد النيبونقل احلافظ ابن حجر عن ابن املنري 

أراد  ار وكان إذاهنعة من سا حرمه هللا مث قال : فهو حرام حبرمة هللا مث قال : ومل حتل يل إال
  (3التأكيد ذكر الشيء ثالاث قال : فهذا نص الحيتمل التأويل  )

بيل ا كافر فال سأ إليهجل وسنة ، فإنوقال ابن العريب : فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآان 
 (4)قرآن  ال إليه  إىل أن قال : إال أن يبتدىء الكافر ابلقتال فيها فيقتل بنص

 
  (999-2/988( ومسلم )1/205أخرجه البخاري ) (1)
  (2/986( ومسلم )4/47أخرجه البخاري ) (2)
 (4/48فتح الباري ) (3)
 (1/108أحكام القرآن ) (4)

 
تفصيل ،  ملسألةايف ع من املفسرين للكالم يف حكم إقامة احلد يف احلرم ، و وقد تعرض مج

تال ت اآلية عن قا حتدثإمنواآلية مل تتعرض لذلك ، ويعترب هذا من قبيل االستطراد الفقهي ، و 
م ان مقاتال هلكنه لو  أين من قاتل املسلمني يف احلرم بشرط أن يبدأهم ابلقتال فيه ، وهذا يع

ىل ا فمن ابب أو : ولذ قالالجيوز هلم أن يقاتلوه داخل احلرم إن وجد مث ، وقد يخارج احلرم ف
فظ قد تعرض احلاثرية و ر كأال يقام احلد على من ارتكبه خارج احلرم مث عاذ به ويف الباب آاث

قال الرازي : و (  1ابن حجر إىل احلديث عن ذلك ابختصار يف شرحه حلديث ابن عباس )
د تل عند املسجز القجيمل  اآلية يف مسألة امللتجىء إىل احلرم ، وقالوااحلنفية متسكوا هبذه 

لذي هو دون لذنب اب ااحلرام بسبب جناية الكفر فألن الجيوز القتل يف املسجد احلرام بسب
 (2الكفر كان أوىل ، ومتام الكالم يف كتب اخلالف  )
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جلمهور اية عن آلاهذه  أما مسألة النسخ واخلالف فيها : فقد نقل أبو حيان القول بنسخ
قتلوا وله )اف وق( وذكرها يف املنسوخ هبة هللا ابن سالمة  وجعل انسخها آىة السي3)

خها قوله )فإن وجعل انس ( وذكرها أبو عبد هللا بن حزم4املشركني حيث وجدمتوهم ( )
ن عا ب صفحهللا قد أضر  ( فأغرب رمحه هللا  ويالحظ أن ابن كثري رمحه5قاتلوكم فاقتلوهم( )

ن اختيار لرغم مى اذكر ماادعي من نسخ اآلية كأنه مل يرتض القول بذلك ولو احتماال عل
ابن  د تقدم ترجيحا ، وقيعمجابن جرير له والعادة أن ابن كثري يهتم بذكر اختياره رمحهما هللا 

ية من ذه اآله:  اجلوزي للقول بعدم النسخ ، وهو األقرب بل هو األصل ، وقال النحاس
 ( 6مايف الناسخ واملنسوخ) أصعب

 
 (4/47فتح الباري ) (1)
 (5/131مفاتيح الغيب ) (2)
 (2/67البحر احمليط  ) (3)
 (66الناسخ واملنسوخ له )ص (4)
 (28-27الناسخ واملنسوخ له )ص  (5)
 (1/519الناسخ واملنسوخ له ) (6)

 
أييت الكالم و(  1وهي على ماروي عن مقاتل انسخة منسوخة كما نص على ذلك البغوي)

  عليه إن شاء هللا
منسوخة ملا  اآلية انتوقد قدمت كالم العلماء يف قضية النسخ وصعوبة اإلقدام عليها ولو ك

 ،اعة من هنار سها له أحل لالعتذار عن قتاله فيها أبن هللاصلى هللا عليه وسلم  احتاج النيب
لك إال ن من ذتثه مل يسوإمنا دل احلديث داللة الغموض فيها على بقاء حكم اآلية وأن

 دعائه أن قتلة يف النجعافيها  وقد أبعد ابن عاشور صلى هللا عليه وسلم  ماأذن هللا لرسوله
 (  وأىن2ها  )فيسلم ه و صلى هللا علي ابن خطل كان بعد انتهاء الساعة اليت أذن لرسول هللا

 وقد نص غريه صح ،نزع املغفر أم مل يصلى هللا عليه وسلم  له إثبات ذلك سواء صح أنه
انقل عن السلف يف م( وأما 3على كون ذلك يف الساعة ذاهتا ومنهم القرطيب رمحه هللا  )

بعني وقد والتا ابةمسألة النسخ هذه فالشأن فيه أنه مل يصح عن أحد سوى قتادة من الصح
 خالفه من هو أتقن منه وأكرب منه وهو جماهد رمحهما هللا  
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قل عن مقاتل رازي نال اذكره ابن اجلوزي عن مقاتل فلم أقف عليه مسندا وقد تقدم أنوأما م
هم عاىل )واقتلو قوله تبخة أنه قال : إن آية ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم ( منسو 

 رام ( مث تلكجد احلملساحيث ثقفتموهم( وهذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل ) والتقاتلوهم عند 
عيف  مث بني ضلكالم ا انسوخة بقوله تعاىل ) وقاتلوهم حىت التكون فتنة ( وقال :هذاآلية م

لوهم بقوله )وقات منسوخ (ام وجه ضعفه يف آيتنا بقوله وأما قوله )والتقاتلوهم عند املسجد احلر 
وهذا احلكم  حلرم ، احىت التكون فتنة( فهو خطأ أيضا ، ألنه الجيوز االبتداء ابلقتال يف

 (4ل هو ابق مثبت أن قوله ضعيف  )مانسخ ب
 

 (1/169معامل التنزيل ) (1)
 (206-2/1/205التحرير والتنوير ) (2)
 (1/726انظر أحكام القرآن له ) (3)
 (130-5/129مفاتيح الغيب ) (4)

 
سخة لقوله آلية اناذه وقال عند قوله تعاىل )وقاتلوهم حىت التكون فتنة( : قال القوم : ه

ذلك ، ألن كه ليس  أن وهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( والصحيحتعاىل )والتقاتل
لصفة عامة ان هذه ب أالبداية ابملقاتلة عند املسجد احلرام نفت حرمته ، أقصى ماىف البا

 ما علىاء كان مقدأن العام سو  -وهو الصحيح  -ولكن مذهب الشافعى رضي هللا عنه 
 ( 1صوصا به وهللا أعلم  )املخصص أو متأخرا عنه فإنه يصري خم

 
 (5/132مفاتيح الغيب ) (1) 

 
  نسخله ابلقو  ويف احلقيقة املروي عن مقاتل مسندا كما تقدم يف اآلاثر اليدل على

وللجصاص يف تلك املسألة كالم نفيس قال رمحه هللا : فلزم مبضمون اآلية أال نقتل من 
ن يكون قد قتل يف احلرم فحينئذ يقتل بقوله وجدان يف احلرم سواء كان قاتال أو غري قاتل إال أ

)فإن قاتلوكم فاقتلوهم( فإن قيل : هو منسوخ بقوله )وقاتلوهم حىت التكون فتنة ويكون 
الدين هلل( قيل له : إذا أمكن استعماهلما مل يثبت النسخ ، السيما مع اختالف الناس يف 

 رم وقال : ومع ذلك فإن قولهنسخه  فيكون قوله )وقاتلوهم حىت التكون فتنة( يف غري احل
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وقاتلوهم حىت التكون فتنة ويكون الدين هلل( إذا كان انزال مع أول اخلطاب عند قوله )
)والتقاتلوهم عند املسجد احلرام( فغري جائز أن يكون انسخا له ، ألن النسخ اليصح إال 

وإذا كان  بعد التمكن من الفعل ، وغري جائز وجود الناسخ واملنسوخ يف خطاب واحد ،
اجلميع مذكورا يف خطاب واحد على مايقتضيه نسق التالوة ونظام التنزيل فغري جائز ألحد 
إثبات اتريخ اآليتني وتراخي نزول إحدامها عن األخرى إال ابلنقل الصحيح ، والميكن ألحد 
دعوى نقل صحيح يف ذلك ، وإمنا روي ذلك عن الربيع بن أنس فقال : هو منسوخ بقوله 

قتادة : هو منسوخ بقوله )فاقتلوا املشركني حيث  وهم حىت التكون فتنة(  وقال)وقاتل
وجدمتوهم( ، وجائز أن يكون ذلك أتويال منه ورأاي ألن قوله )فاقتلوا املشركني حيث 
وجدمتوهم( الحمالة انزل بعد سورة البقرة الخيتلف أهل النقل يف ذلك ، وليس فيه مع ذلك 

ستعماهلما أبن يكون قوله )فاقتلوا املشركني( مرتبا على قوله )وال داللة على النسخ إلمكان ا
تقتلوهم عند املسجد( فيصري قوله ؛ اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم إال عند املسجد احلرام 
إال أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس وأيب شريح 

  (1اخلزاعي وأيب هريرة  )
نفس السورة  لها يفمث د على كالمه رمحه هللا : أن اآلية الناسخة عند قتادة قد تقدموأزي

ثبت ماذكره ي( مما وهمسابقة يف نسق التنزيل آليتنا وهي قوله تعاىل )واقتلوهم حيث ثقفتم
 يث ثقفتموهم(حتلوهم واقرمحه هللا من التتيب  بل إن ابن اجلوزي رمحه هللا بني أن قوله )

جاز  : ولو قال احلرم بدليل قوله عقيب ذلك : )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم(خيرج منه 
 ( 2قتلهم يف احلرم مل حيتج إىل ذكر اإلخراج  )

قدم ذكرهم م من تمنهو وممن ذهب إىل عدم النسخ يف اآلية كثري من املفسرين قدميا وحديثا 
ب ابن عاشور ، طر (  واض6( وابن سعدي )5(  واآللوسي )4(   والشوكاين )3والقرطيب )

( ولعل ذلك 8) (  ، وآخره القول ابلنسخ7فكان ظاهر أول كالمه القول بعدم النسخ )
 بسبب أتثره ابملذهب وهللا أعلم 

 
 (1/323أحكام القرآن ) (1)
  ( وقد تقدم عند اآلية املذكورة184نواسخ القرآن )ص (2)
 (1/726،727اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
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 (1/191فتح القدير ) (4)
 (2/75روح املعاين ) (5)
 (233-1/232تيسري الكرمي الرمحن ) (6)
 (303-2/1/203التحرير والتنوير) (7)
 (206-2/1/205التحرير والتنوير ) (8)

 
 : مسألة لغوية

فيه" أنه عرب بـ "كاعي :  لبقاقوله : )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( : قال 
 مهما وجد إىل ،ل فيه قتايف األول واملراد احلرم يف كل منهما كفا عن ال يف الثاين و "عند"

لسجود ال ااصدها مق الكف سبيل ، تعظيما له وإجالال حملله ألنه موضع للصالة الىت أعظم
  (1لغريه ، فضال عن القتال  )

 
 : مسألة يف القراءات

رأها ق : (اقتلوهملوكم فاتقيه فإن قوله تعاىل )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم ف
والباقون  ،ألعمش م امحزة والكسائي وخلف بغري ألف يف األفعال الثالثة من القتل ووافقه

يعي بو إسحق السب(  وقرأها بدون ألف أيضا أصحاب ابن مسعود وأ2ابأللف من القتال  )
  فيما روي وقد تقدمت اآلاثر يف ذلك

كم ام حىت يقتلو د احلر سجراء الكوفيني ) وال تقتلوهم عند املوقال ابن جرير : قرأ ذلك عظم ق
اتني ال : وأوىل هقه  مث بكم فيه ، فإن قتلوكم فاقتلوهم ( مبعىن : وال تبدءوهم بقتل حىت يبدءو 

م فيه فإن قاتلوكيىت حالقراءتني ابلصواب قراءة من قرأ )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام 
إذا  صحابه يف حالوأسلم و يه صلى هللا عل تعاىل ذكره مل أيمر نبيه قاتلوكم فاقتلوهم( ألن هللا

ون قتاهلم ، فتكبوهلم  له قاتلهم املشركون ابالستسالم هلم حىت يقتلوا منهم قتيال بعد ماأذن
ك ، كان ذلك كذل    وإنتانالقراءة ابإلذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أوىل من القراءة مبااخ

منهم  بل أن يقتلواركني قملشا أذن هلم بقتاهلم إذا كان ابتداء القتال من فمعلوم أنه كان تعاىل
 ( 3قتيال وبعد أن يقتلوا منهم قتيال  )
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 (3/112نظم الدرر ) (1)
 ، الكوكب الدري يف 113ص، الغاية يف القراءات العشر 1/199، زاد املسري 155انظر إحتاف فضالء البشر ص (2)

  385شرح طيبة ابن اجلزري ص
  (2/193جامع البيان ) (3)

 
أنه الجيوز  عم قومز قد و وبنحو ذلك خمتصرا قال النحاس ، بل قال : هذه القراءة بينة البعد 

  (1اءهتم  )خرج قر مب القراءة هبا مث قال : غري أنه قد قرأ به مجاعة وهللا جل وعز أعلم
إن كال  :يقال  نأباس وميكن أن يرد على هذا االختيار من ابن جرير واالستشكال من النح
 اءة األخرى ، القر عىنملالقراءتني اثبت متواتر كما هو معلوم وأن معىن قراءة القصر مردود 

منني حلرص ر املؤ نظ وإمنا عرب ابلقتل عن القتال ألنه غاية مايتطلب منه ، واملراد لفت
ئية لنتيجة النهاا ني يفاءتأعدائهم على قتلهم إمعاان يف هتييجهم ، ويدل على ذلك اشتاك القر 

 م ه  وهللا أعللف فياأل يف الفعل الرابع ، وهي قوله )فاقتلوهم( ومل يقرأ أحد منهم إبثبات
  (2)  فتدبر رينوقد وجه اآللوسي القراءتني لغواي مث قال : وقد خفي على بعض الناظ

 واستشهد أبو حيان لقراءة القصر بقول الشاعر :
 ن تقصدوا الذم نقصدفإن تقتلوان نقتلكم         وإ

يني فما وهن ن الربس موقال : ونظريه )قتل معه ربيون كثري فما وهنوا( أي : قتل معهم أان
  (3الباقون )

 : واستشهد هلا ابن عاشور بقول الشاعر
 (4غضبت متيم أن تقتل عامر        يوم النسار فأعتبوا ابلصيلم )

احلديبية   هدنةيفاعة وثب بنو بكر على خز وأستشهد هلا أان مبا قاله عمرو بن سامل عندما 
 : قال

 (5هم بيتوان ابلوتري هجدا          وقتلوان ركعا وسجدا )
 

 (1/524الناسخ واملنسوخ له ) (1) 
  (2/76روح املعاين ) (2)
 (2/67البحر احمليط ) (3)
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يف رواية للبيت : فأعقبوا و  وعزاه لقائله 4/2489( وذكر البيت يف لسان العرب 2/1/204التحرير والتنوير ) (4)
  ابلصيلم

 (4/278البداية والنهاية ) (5)
 

مة اد به املخاصلق وير يط وأيضا فإن اجلمع بني القراءتني يزيل لبسا قد يقع ، ألن القتال قد
و القتال خرى هاأل والضرب ، فجاءت قراءة القتل مصرحة أبن القتال املقصود يف القراءة

 الذي يهدف منه القتل 
            لدكتورالك ذنتقاد ابن جرير للقراءات املتواترة كثري يف تفسريه وقد كتب يف وا

 } ت املتواترةابن جرير الطربي وموقفه من القراءا{رسالته يف الدكتوراه املسماة 
واردة األحاديث ال مع بنيجي ويف الواقع البد من اجلمع بني القراءات الواردة يف آية واحدة كما

الجتهاد لجمال ية الواحدة للوصول إىل املعىن الصحيح ، مادامت القراءات توقيفيف وقعة 
 : فيها وقد قال الشاطيب رمحه هللا

 (1فدونك مافيه الرضا متكفال )        ومالقياس يف القراءة مدخل
 

  (31حرز األماين )ص (1) 
 

  تك كلهله اليجرك وليس هذا ابلطبع جمال الرد على الطاعنني يف القراءات ولكن مااليد
اءة كون معىن قر    منه هللاوعليه فباجلمع بني القراءتني يعلم أن ماخافه اإلمام ابن جرير رمح

ىل ؤول املعىن إقني ويلباالشيخني أن يصرب املسلمون حىت يقتل املشركون منهم مدفوع بقراءة ا
  ماقدمناه

 ،له بغري ألف وكم( كتلقكم ()فإن وقال الرازي : قرأ محزة والكسائي )والتقتلوهم()حىت يقتلو 
جياز ، كما لك لإلكذ  والباقون مجيع ذلك ابأللف ، وهو يف املصحف بغري ألف ، وإمنا كتبت

د واللني ، قال وماأشبه ذلك من حروف امل ، كتب : الرمحن بغري ألف ، وكذلك : صاحل
ل ما ، كما يعمعمل هبال القاضي رمحه هللا : القراءاتن املشهوراتن إذا مل يتناف العمل وجب
،  التنايف فيه هوراتنملشاابآليتني إذا مل يتناف العمل هبما ، وما يقتضيه هااتن القراءاتن 

   ر عن األعمش(  مث ذكر ماتقدم يف اآلاث1فيجب العمل هبما مامل يقع النسخ فيه  )
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 فعل يفلابري ويف التعب ويالحظ أنه قد قرىء ابالتفاق يف الرابع )فاقتلوهم( قال البقاعي :
 بشارة بنصرة -زة والكسائي يف قراءة مح -أو الفعل  -مهور يف قراءة اجل -جواب املفاعلة 

  (2)  املبغي عليه وقوة إدالته ، وبنحو ذلك قال اآللوسي
 

  (5/191مفاتيح الغيب ) (1)
 (2/75روح املعاين ) (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 ) قوله تعاىل ) فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم
 

 : الواردة يف تفسري اآلية الرواايت
فإن هللا )اتبوا ر والشرك و عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : )فإن انتهوا( عن الكف -1

  غفور( ملن اتب )رحيم( ملن مات على التوبة
 (غفور رحيم عن جماهد رمحه هللا : )فإن انتهوا( فإن اتبوا )فإن هللا -2
  ةالتوب م( قال : رحيم هبم بعدعن سعيد بن جبري رمحه هللا قوله : )رحي-3
ان يم( يغفر ماكور رح غفعن مقاتل رمحه هللا : )فإن انتهوا( عن قتالكم وأسلموا )فإن هللا-4

  يف شركهم إذا أسلموا
 

__________________________________________ 
 احلواشي :

لصغري عن الكليب عن أيب لسدي ا( من طريق ا1/92،93أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -1
  مل يذكره السيوطي( و 189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

يح ، بن أيب جناال : ثنا شبل ، عن ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا أبو حذيفة ، ق2/193أخرجه ابن جرير ) -2
ذيفة ( عن أبيه عن أيب ح936 ( وأخرجه أيضا ابن أيب حامت )رقم1/205يف الدر ) عنه به  وإليه فقط عزاه السيوطي

 هد ( وهو حسن إىل جما6األثر رقم  191به مثله  وقد تقدمت دراسة هذا اإلسناد )اآلية 
يد به  ن سع عطاء عنا ابن هليعة حدثين( قال : حدثنا أبو زرعة ثنا حيىي بن عبد هللا ث938أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3

  وهذا إسناد فيه ضعف ألجل الكالم يف ابن هليعة  ومل يذكره السيوطي
إسناد حسن إىل مقاتل  ومل  ( وهو191آية  16( ابإلسناد السابق )يف رقم 935،937أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4

  يذكره السيوطي
 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
سرا على لظفر عالى سيما حالة اإلشراف عقال البقاعي : وملا كان النزوع بعد الشروع ال

ن أبوفيه إشعار  ماته ،مقدو األنفس األبية واهلمم العلية قال : ) فإن انتهوا ( أي عن القتال 
  (1)  طائفة منهم تنتهي فإن العامل بكل شيء اليعرب أبداة الشك إال كذلك
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
ن قتاهلم ونكم عقاتلفإن انتهى الكافرون الذين يقال الطربي : يعين تعاىل ذكره بذلك : 

ن شركه مواتب  نهمموكفرهم ابهلل ، فتكوا ذلك واتبوا ، فإن هللا غفور لذنوب من آمن 
ه بفضله  آخرته يفبوأانب إىل هللا من معاصيه اليت سلفت منه وأايمه اليت مضت ، رحيم 

 ( 2ته  )صيحمبته من مع عليه وإعطائه مايعطي أهل طاعته من الثواب إبانبته إىل
ك  الشر  نعفإن انتهوا  ن :وقال الرازي  : قال ابن عباس : فإن انتهوا عن القتال ، وقال احلس

كان قوله ) اتلة فملقاحجة القول األول : أن املقصود من اإلذن يف القتال منع الكفار من 
 ورمحته ال غفران هللار الينافكفإن انتهوا ( حمموال على ترك املقاتلة  حجة القول الثاين : أن ال

 (3بتك القتال ، بل يتك الكفر  )
 (3/112نظم الدرر ) (1)
 (2/193جامع البيان ) (2)
 (5/131مفاتيح الغيب ) (3)

 
رم ، احليف  لقتالركوا اتإن فوقال ابن كثري : قوله : ) فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم ( أى : 

رم هللا ، ملسلمني يف حتلوا اققد  فإن هللا يغفر ذنوهبم ، ولو كانواوأانبوا إىل االسالم والتوبة ، 
 ( 1فإنه تعاىل ال يتعاظمه ذنب أن يغفره ملن اتب منه إليه  )

 : مناقشة األقوال واخلالصة وما يستفاد من اآلية
 سبحانه ن هللاأليه فالظاهر للمتأمل أن اآلية حث للكافرين على التوبة والرجوع عما هم 

ن صدقوا يف إرمحهم وي  مهما تقدم منهم من كفر وقتل لعباده املؤمنني سوف يغفر هلموتعاىل
 : احثمب توبتهم وذلك التصافه سبحانه أبنه غفور رحيم  وفيما ذكره املفسرون
ن قتالكم يف عنتهوا اإن أوال : ماذكره الرازي ونسبه البن عباس من أن املراد من اآلية : ف

  قد خلط بنيه هللاي رمحاملروي عنه خالف ذلك  والذي أظنه أن الراز احلرم  مل أقف عليه بل 
نه يف قوله اروي عمني ماروي عن ابن عباس يف قوله : )فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم( وب

 قادمة ال )فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني( ولينظر ماأييت يف اآلية
الحيصل يف احلقيقة إال أبمرين ؛ أحدمها :التوبة ،  اثنيا : قال الرازي : االنتهاء عن الكفر

واآلخر : التمسك ابإلسالم ، وإن كان قد يقال يف الظاهر ملن أظهر الشهادتني :إنه انتهى 
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عن الكفر إال أن ذلك إمنا يؤثر يف حقن الدم فقط ، أما الذي يؤثر يف استحقاق الغفران 
  (2)  والرمحة فليس إال ماذكران

 (1/329لقرآن العظيم )تفسري ا (1) 
 (5/132مفاتيح الغيب ) (2)

 
ا ني تعرضتا هن اللتيتنيوماذكره رمحه هللا من تفريع ملعىن االنتهاء ميكن أن يوزع على اآل

حلقن  عرض مبنطوقهامل تت لذالالنتهاء فأما اآلية اليت حنن بصددها فاملراد االنتهاء احلقيقي و 
الشهادتني وترك  مبعىن إظهار نتهاءاال ا اآلية الثانية فاملراد منهاالدم وإمنا ملغفرة هللا ورمحته  وأم

   أعلمالدماء وهللا ا حقنهباد القتال ولذا قال فيها : )فالعدوان إال على الظاملني( وهي اليت ير 
 يقة قول واحد احلقو يفاثلثا : يالحظ أن مااعتربه ابن اجلوزي قولني يف تفسري االنتهاء ه

ن القتال  أللقتال ن اععن كفرهم فقد أسلموا ،و وإسالمهم يقتضي اإلقالع  ألهنم إن انتهوا
 كان ألجل اختالف الدين 

ية هم حتتمل اآلون كفر دكم وقد ذكر ابن اجلوزي أنه على القول أبن املراد فإن انتهوا عن قتال
فران غلابأنه أيمركم  معنيني : األول : غفور لكم حيث أسقط عنكم تكليف قتاهلم والثاين :

ممن ذكرها يف املنسوخ و  ( 1والرمحة هلم وقال : فعلى هذا تكون اآلية منسوخة آبية السيف  )
  (3)(  وأبو عبد هللا ابن حزم 2على هذا التأويل هبة هللا ابن سالمة )

ية على لت اآلن دوالذي يبدو يل ضعف املعنيني كليهما ألنه على التوجيه األول من أي
غفرته هلم ألجل ذلك ؟ املؤمنني مب حىت يقال إنه سبحانه يعلم عباده إسقاط التكليف بقتاهلم

زام هذا مع إل ؟لك وعلى التوجيه الثاين كيف يصرف اللفظ عن ظاهره بالحجة وال حاجة لذ
أي على ر قل أو ن نالتوجيه للقائل به أن يقول بنسخ آية من كتاب هللا البرهان صحيح م

بن ايب أن لعج )إن هللا غفور رحيم( ؟ ومن انسخها ! وهل يصح أن ينسخ قوله تعاىل
لل هذا ديع وعلبابعاشور اقتصر على هذا التوجيه الثاين وجعله من إجياز احلذف ونعته 

( 4النتهاء )اب على تتالنعت بقوله : إذ كل سامع يعلم أن وصف هللا ابملغفرة والرمحة الي
 وبة من الكفرنه التم نتهاء املرادوأقول : هذا التعليل دليل عدم صحة ماذهب إليه ألن اال

  ل سامعلك وقتال املؤمنني وهذا الشك يتتب عليه مغفرة هللا ورمحته كما يبدو
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 (185( ، نواسخ القرآن )ص1/200زاد املسري ) (1)
 (67الناسخ واملنسوخ له )ص (2)
 (28الناسخ واملنسوخ له )ص (3)
 (2/1/206التحرير والتنوير ) (4)

 
وجب أم أنه تعاىل ( فاعلحيمر لرازي : أما قوله تعاىل )فإن انتهوا فإن هللا غفور رابعا : قال ا

إن انتهوا يزول و ال عليهم القتال على ماتقدم ذكره ، وكان جيوز أن يقدر أن ذلك القتال
يهم وجب القتل علعد ماأ بواتبوا كما ثبت يف كثري من احلدود أن التوبة التزيله ، فقال تعاىل

ب القتل قط وجو سلك ذفإن هللا غفور رحيم ( بني هبذا أهنم مىت انتهوا عن  ) فإن انتهوا
  (1لف( )سقد عنهم ، ونظريه قوله تعاىل )قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما
ب لى تقدير جواعر إال كفاواملتأمل يف اآلية الجيد فيها تعرضا لدور املؤمنني عند انتهاء ال

حلذف ال عدم ألصنتهوا فاتركوهم إن هللا غفور رحيم  واللشرط حمذوف أبن يقال فإن ا
رك تالشرط وأما  ي جواب( هوابلتايل عدم التقدير واألوىل أن تعترب مجلة )فإن هللا غفور رحيم

 ينه تفصيال يفسوف يبه و املؤمنني هلم فمعلوم بداهة النتفاء سبب القتال الذي أمرهم هللا ب
ا وجب عليهم ء فرمبنتهااملؤنني هلم غري متتب على االاآلية القادمة أضف إىل ذلك أن ترك 

 د قوله تعاىلانه عنبي تركهم وإن مل ينتهوا عن الشرك وذلك إذا أقروا ابجلزية على ماأييت
 )وقاتلوهم حىت التكون فتنة(

مل قتاهلم لك ليشوذ ويالحظ أن قوله )فإن انتهوا( مطلق مل يبني فيه ماالذي انتهوا عنه
اليت  هوا عن حاهلمإن انتفاد ا القتال وهو الكفر ومعاداة اإلسالم وأهله وكأنه أر ومادعا إىل هذ

ى قاء  ويدل علند اللم عهم عليها اآلن من الكفر والقتال فإن هللا غفور هلم مامضى رحيم هب
رين( الكاف زاءجلزوم توبتهم من الشرك تذييل اآلية السابقة حيث قال سبحانه )كذلك 

لك ذ كما أشار إىل  قتاهلم وكفرهم قرينة لشمول االنتهاء لألمرين ، فجمع يف اآلية بني
الدين  ويكون ون فتنة( ويقويه أيضا قوله بعد ذلك مباشرة )وقاتلوهم حىت التك2اآللوسي )

 هلل( وقوله بعدها )فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني( 
 

 (5/131مفاتيح الغيب ) (1)
  (2/76روح املعاين ) (2)
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كفروا إن   )قل للذين 39-38قد أكد سبحانه هذا املعىن بقوله يف سورة األنفال آية رقمو 

كون فتنة ىت التحهم ينتهوا يغفر هلم ماقد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني وقاتلو 
عم  موالكم نهللاوا أن علمويكون الدين كله هلل فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم وإن تولوا فا

 (عم النصرياملوىل ون
مجيع   يغفر هلمفإن هللا انوقد أمجل القرطيب ذلك يف قوله : )فإن انتهوا( أي عن قتالكم ابإلمي

  (1ماتقدم  )
ب مهما عظم أي ذن من خامسا : استنبط الرازي رمحه هللا من اآلية مايدل على قبول التوبة

تل قلالتوبة عن ا : فقال : دلت اآلية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة ، وقول من قال
 ر فقبول توبةالكاف وبةتالعمد غري مقبولة خطأ ، ألن الشرك أشد من القتل ، فإذا قبل هللا 

ية فلما دلت اآل اتال ،ه قالقاتل أوىل ، وأيضا فالكافر قد يكون حبيث مجع مع كونه كافرا كون
 (  2علم  )أ على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتال مقبولة وهللا

ملفسرين احد من وا وهو استنباط قوي وجيه منه طيب هللا ثراه ، وقد أشار إىل بعضه غري
دلته عد استيعاب أإال ب بولة(  إال أن ختطئة القائل بعدم قبول التوبة من قاتل العمد غري مق3)

 يف حالة ملهاهي تش مناوالرد عليها وليس هذا جماله واآلية ليست صرحية يف تلك املسألة وإ
ني فاألمر ملعارضد اعدم ورود نصوص خمصصة هلذه املسألة ، أما واحلال أن هناك نصوصا عن

 إن هللا يغفرعاىل )تله اليعدو أن تكون اآلية من النصوص املؤيدة للقول اآلخر ولن تبلغ قو 
 وحنوها يف الداللة وهللا أعلم  53الذنوب مجيعا( الزمر آية رقم 

ية وهذا عن اآل مهريب لبقاء الرق على من أسلم بعد األسر يف كالسادسا : تعرض ابن الع
ن ملى االنتهاء تتب عيقد الدخل له هبا ألن مغفرة هللا ورمحته املقررة يف اآلية التقتضي ما

  أحكام دنيوية وهللا أعلم
 
 

 (1/728اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
 (5/132مفاتيح الغيب ) (2)
 (2/76( ، روح املعاين )2/67انظر البحر احمليط ) (3)
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فإن  ين هللويكون الد قوله تعاىل ) وقاتلوهم حىت التكون فتنة
 ( العدوان إال على الظاملنيانتهوا ف

 
 : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية

 إن الناس قد :بري فقاال فتنة ابن الز يف  عن ابن عمر رضي هللا عنهما : أاته رجالن -1
قال : فرج ؟ ن ختفما مينعك أصلى هللا عليه وسلم  ضيعوا ، وأنت ابن عمر وصاحب النيب

ل : فتنة( ؟ فقا  تكون الأمل يقل هللا : )وقاتلوهم حىت مينعين أن هللا حرم دم أخي  فقاال :
 ن فتنة ويكونىت تكو ا حقاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين هلل ، وأنتم تريدون أن تقاتلو 

 الدين لغري هللا 
ن حتج أك على ن ، ما محلعن انفع : أن رجال أتى ابن عمر فقال : اي أاب عبد الرمح -2

 فيه ؟ هللاا رغب مت مسبيل هللا عز وجل ، وقد عليف  تك اجلهادعاما ، وتعتمر عاما ، وت
س ، موالصلوات اخل فقال : اي ابن أخي ، بين اإلسالم على مخس : إميان ابهلل ورسوله ،

 ر هللاكذ أالتسمع ما  ن ،وصيام رمضان ، وأداء الزكاة ، وحج البيت  قال : اي أاب عبد الرمح
امها على غت إحدإن بؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فكتابه : )وإن طائفتان من امليف  

علنا تنة( قال : ففتكون  ال األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا( ، )قاتلوهم حىت
دينه : إما  يف فنتجل يوكان اإلسالم قليال ، فكان الر صلى هللا عليه وسلم  على عهد النيب

ي وعثمان ؟ يف عل ولكسالم فلم تكن فتنة  قال : فما ققتلوه وإما يعذبونه ، حىت كثر اإل
ن عم بوأما علي فا ،نه عقال : أما عثمان فكان هللا عفا عنه ، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا 

 ترون  حيث وختنه  وأشار بيده فقال : هذا بيتهصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا
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بنا ، ث يعـجدثنا حبديحينرجوا أن عن سعيد بن جبري قال :خـرج إلينا ابن عمر وحنن  -3
جل قال إن هللا عز و نة ؟ فلفتفبدران إليه رجل فقال : ايأاب عبدالرمحن ، ماتقول يف القتال يف ا

لى ص رسول هللا ا كانإمن : )وقاتلوهم حىت التكون فتنة(  قـــال : وحيك ، أتدري ماالفتنة ؟
 على امللك  قتالكميس بينهم فتنة ، وليقاتل املشركني ، وكان الدخول يف دهللا عليه وسلم 

ىت ال لناس حاتقاتل مع  عن أيب ظبيان قال : جاء رجل إىل سعد فقال له : أال خترج -4
كن فتنة ، ىت مل تحم صلى هللا عليه وسل تكون فتنة ؟ فقال سعد : قد قاتلت مع رسول هللا

  فأما أنت وذو البطني فتيدون أن أقاتل حىت تكون فتنة
حىت )احلرم و م يف احلل بن عباس رضي هللا عنهما : )وقاتلوهم( ابالبتداء منهعن ا -5

حلرم ادة هلل يف اوالعب المالتكون فتنة( الشرك ابهلل يف احلرم )ويكون الدين هلل ( يكون اإلس
لظاملني( على ا إال))فإن انتهوا( عن قتالكم يف احلرم )فالعدوان( فالسبيل لكم ابلقتل 

  املبتدئني ابلقتل
  : شرك تنة ( يقولفوعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) وقاتلوهم حىت ال تكون  -6
  تقدمباس املعو قول ابن وعن أيب العالية واحلسن ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم حن -7
فإن  ين هللون الدن شرك )ويكعن جماهد رمحه هللا : )حىت التكون فتنة( : يقول : اليكو  -8

  لكمإال على الظاملني ( يقول : التقاتلوا إال من قاتانتهوا فالعدوان 
 فيه ( كانوا اتلوكمرام حىت يقعن قتادة رمحه هللا قوله ) وال تقاتلوهم عند املسجد احل -9

كون فتنة ( تىت ال حهم اليقاتلون فيه حىت يبدءوا ابلقتال ، مث نسخ بعد ذلك فقال )وقاتلو 
ليها هللا وإ يبنعليها قاتل  ،أن يقال : ال إله إال هللا حىت ال يكون شرك ) ويكون الدين هلل ( 

  دعا
  فالشرك :لفتنة قال : أما ا عن السدي رمحه هللا : ) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ( -10
  عن الربيع ) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ( أى الشرك -11
وقرأ )  ىت اليكون كفر ،ال : حوقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ( ق ) قولهيف  عن ابن زيد -12

  ( تقاتلوهنم أو يسلمون
وكان أبوبكر صلى هللا عليه وسلم  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : ملا تويف رسـول هللا -13

 بعده وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : ايأاببكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا
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ىت يقولوا : ال إله إال هللا ، فمن قال : ال إله : أمرت أن أقاتل الناس حصلى هللا عليه وسلم 
إال هللا ، فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على هللا تعاىل ؟ قــال أبوبكر : وهللا 
ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق املال  وهللا لومنعوين عناقا كانوا يؤدوهنا 

لقاتلتهم على منعها  قال عمر : فوهللا ماهو إال أن رأيت سلم صلى هللا عليه و  إىل رسول هللا
 أن هللا عز وجل قد شــرح صدر أيب بكر رضي هللا عنه للقتال فعرفت أنه احلق 

يه وسلم  علصلى هللا النيب عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل -14
فأي ذلك يف  ،رايء  اتليقاتل محية ، ويقفقال : ايرسول هللا أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ، و 

ليا هللا هي الع ن كلمةتكو : من قاتل لصلى هللا عليه وسلم  سبيل هللا ؟ قال : فقال رسول هللا
  فهو يف سبيل هللا عز وجل

  هللاكر لنا أن نيب  ذ هللاال إله إال  عن قتادة رمحه هللا : ) ويكون الدين هلل ( أن يقال : -15
لوا ال إله إال هللا  مث يقو  كان يقول : إن هللا أمرين أن أقاتل الناس حىتوسلم   صلى هللا عليه

  (ذكر مثل حديث الربيع )يعين : اآليت ذكره
 ، الإله إال هللا وذلك  عبد اال هللايعن الربيع رمحه هللا : ويكون الدين هلل يقول حىت ال  -16

ت : إين أمر لم ليه وسع صلى هللا فقال النيبوإليه دعا ، صلى هللا عليه وسلم  عليه قاتل النيب
وا ذلك ة ، فإذا فعلالزكا تواأن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ، ويقيموا الصالة ويؤ 

  عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا
  عن أيب العالية : حىت يقول ال إله إال هللا -17
  م : حىت ال يعبد إال هللاعن احلسن وزيد بن أسل -18
ل : ي أىب أن يقو مل الذني ( : والظاعن قتادة رمحه هللا قوله ) فال عدوان إال على الظامل -19

 ( ال إله إال هللا  زاد يف رواية : )يقاتل حىت يقول الإله إال هللا
أىب أن  م منال : هقالظاملني (  عن عكرمة رمحه هللا يف هذه اآلية )فال عدوان إال على -20

  يقول : ال إله إال هللا
ن يقول : أىب أ عين : على منيعن أيب العالية : قوله )فالعدوان إال على الظاملني(  -21

  الإله إال هللا
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  شركونقال : هم امل عن الربيع رمحه هللا ) فال عدوان إال على الظاملني ( -22
  تقاتلوا إالول : اللظاملني ( يقعلى اعن جماهد رمحه هللا ) فإن انتهوا فال عدوان إال  -23

  من قاتلكم
إن هللا ال ني ( ف على الظاملعن السدي رمحه هللا قال : ) فإن انتهوا فال عدوان إال -24

مااعتدوا  م مبثلليهعحيب العدوان على الظاملني ، وال على غريهم ، ولكن يقول : اعتدوا 
  عليكم
  عن مقاتل بن حيان : حنو ذلك -25

____________________________________ 
 احلواشي : 

بن فع عن انا عبيد هللا عن ان( قال : حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدث8/183أخرجه البخاري ) -1
ه لشيخ وابن مردويا( من رواية البخاري فقط  وعزاه السيوطي له وأليب 1/329عمر به  وذكره ابن كثري )

  (1/205)الدر
ره من طريق حيوة عن بكر بن عمرو عن بكري عن انفع به  وذك (309،310 ، 184-8/183ه البخاري )أخرج -2

  ( ومل ينسباه لغري البخاري1/206( والسيوطي )1/330ابن كثري )
(  والنسائي )التفسري 5381قم واللفظ له ، ر   5690( وأمحد )املسند رقم 13/45،  8/310أخرجه البخاري ) -3

 بو نعيم يفجه أيضا البيهقي وأ( من طريق بيان عن وبرة عن سعيد به  وأخر 939يب حامت )التفسري رقم ( وابن أ1/229
  ( ومل يذكره السيوطي8/311املستخرج )انظر الفتح 

ره ابن   تفسريه لسورة البقرة  وذكيفط األنوار( ومل أقف عليه  1/214،  1/206أخرجه ابن أيب حامت )انظر الدر -4
اهيم  عوانة عن األعمش عن إبر ( وعزاه البن مردويه من طريق أيب3/597ة املشاهبة يف سورة األنفال )كثري حتت اآلي

فقال   أبدا ، قال : يقول : ال إله إال هللاالأقاتل رجال -ن زيد بيعين أسامة  -التيمي عن أبيه قال : قال ذو البطني 
التكون فتنة  وقاتلوهم حىت) أمل يقل هللا :ال هللا أبدا  فقال رجل سعد بن مالك : وأان وهللا الأقاتل رجال يقول : ال إله إ

اايت عدة سعد للفتنة رو  اعتزال ويف  ويكون الدين كله هلل ( ؟ فقاال : قد قاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين كله هلل
 (170،171/7)انظر كمثال اتريخ دمشق البن عساكر 

غري عن الكليب عن أيب صاحل من طريق السدي الص (1/93) ابن عباس أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري -5
  ره السيوطي( ومل يذك189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم

( قال : حدثين علي بن داود ، قال : ثنا عبد هللا بن صاحل ، قال : حدثين معاوية بن 2/194أخرجه ابن جرير ) -6
من طريق عبد هللا بن صاحل به مطوال  2/582، عن علي بن أيب طلحة ، عنه به  وأخرجه البيهقي يف الدالئل صاحل 

( وأخرجه ابن أيب حامت 190اآلية  11وفيه اجلزء املذكور أعاله  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 
حدثين حممد بن سعد ، قال : حدثين أيب ،  : قال (2/194من طريق الضحاك عنه بنحوه  وأخرجه ابن جرير ) 940

قال : حدثين عمي ، قال : ثين أيب ، عن أبيه ، عنه بلفظ : قاتلوا حىت اليكون شرك  وذكره السيوطي يف الدر 
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قوله )وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة( يقول : شرك ابهلل يف  ( وعزاه للمخرجني وقال : من طرق عن ابن عباس1/204)
   (دين( وخيلص التوحيد )هلل)ويكون ال

  ره السيوطيومل أقف عليه موصوال  ومل يذك 941،943،946،948علقه عنهم ابن أيب حامت  -7
ليه الكالم ع إسناده صحيح تقدمو  ( من طريق آدم قال : ثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عنه 1/98تفسري جماهد ) -8

ه مقتصرا على تفسري يق عيسى وشبل عن ابن أيب جنيح بطر  ( من2/194( وأخرجه ابن جرير )191آية  5)برقم 
  عنه 942( لعبد بن محيد  وعلقه ابن أيب حامت 1/205الفتنة  وعزاه يف الدر )

ه  قتادة ب ال : ثنا سعيد ، عن( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، ق2/192أخرجه ابن جرير ) -9
وه  وأخرجه ابن جرير ( من طريق روح عن سعيد به بنح520املنسوخ صوإسناده صحيح وأخرجه النحاس )الناسخ و 

( ومن طريقه 1/90ه )تفسري  ( من طريق سعيد عنه مقتصرا على تفسري الفتنة فقط وقد أخرجه عبد الرزاق يف2/194)
وأخرج   944يب حامت أ عنه ابن ( عن معمر عنه مثله  وانظر ماتقدم يف اآلية السابقة عنه   وعلقه2/194ابن جرير )

ين أن : إن هللا أمر  ان يقولسلم كو عبد بن محيد وأبو الشيخ عن قتادة حنوه وزاد : وذكر لنا أن النيب صلى هللا عليه 
يقول : ال  ذي أىب أنلاوإن الظامل  :قال  أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني

ديث مل أييت يف حمله إن شاء هللا  واحل(  وتفسري الظا1/205حىت يقول : الإله إال هللا )انظر الدرإله إال هللا ، يقاتل 
  أييت خترجيه أيضا بغري هذا اللفظ

 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/194أخرجه ابن جرير ) -10
عنه  ومل يذكره  947يب حامت (  وعلقه ابن أ189آية  16عليه يف )األثر رقم عنه به  وهذا اإلسناد تقدم الكالم 

 السيوطي 
 ن الربيععبن أيب جعفر عن أبيه ( قال : حدثت عن عمار بن احلسن قال : حدثنا ا2/194أخرجه ابن جرير ) -11

  لسيوطيه اعن الربيع  ومل يذكر  945به  وفيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  وعلقه ابن أيب حامت 
ذكره  بن زيد  فقال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربين ابن وهب ،2/194أخرجه ابن جرير ) -12

  وإسناده صحيح ومل يذكره السيوطي
 

( من طريق 1/11،35،47ه ، لواللفظ  1/19( وأمحد يف املسند )1/51( ومسلم )3/321أخرجه البخاري ) -13
( وعزاه للصحيحني   ومل يذكره 1/227 بن عتبـة بن مسـعود عنه به   ذكره ابن كثري  )الزهرى عن عبيد هللا بن عبدهللا

لباب لظاملني  ويف ان على اعدواالسيوطي  وتقدم عن قتادة مرسال بلفظ : حىت يقولوا الإله إال هللا فإن انتهوا فال
 وغريمها  (1/52اجه )( وابن م1/52أحاديث أخرى منها عن جابر رضي هللا عنه مرفوعا عند مسلم )

  مل يذكره السيوطي( و 1/227( ذكره ابن كثري )التفسري 2األثر رقم 190تقدم خترجيه )آية  -14
ده ه  وإسنابال : ثنا سعيد ، عنه ق( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال ثنا يزيد ، 2/195أخرجه ابن جرير ) -15

عنه  وماذكره قتادة مرسال  (952 ة( وعلقه ابن أيب حامت  )رقمصحيح  وانظر ماتقدم عند قوله تعاىل )حىت التكون فتن
 (1/205تقدم موصوال  ذكره السيوطي )
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  ه عنه بهبن أىب جعفر ، عن أبي( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا ا2/195أخرجه ابن جرير ) -16
( عنه بلفظ : 953 )رقم حامت لقه ابن أيبوفيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومارواه الربيع مرسال تقدم موصوال  وع

 (1/205حىت يقول ال إله إال هللا  ذكره السيوطي )
  لسيوطيا( عنه ومل أقف عليه موصوال  ومل يذكره  951علقه ابن أيب حامت )رقم  -17
  يذكره السيوطي ( عنهما ومل أقف عليه موصوال  ومل 955،  954علقه ابن أيب حامت )رقم  -18
د رواه به  وق عيد ، عنهقال : ثنا س ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد 2/195ابن جرير ) أخرجه -19

امت بن أيب حاحيح  وعلقه ص( من طريق سعيد به مطوال والزايدة املذكورة منه وإسناده 520النحاس يف انسخه )ص 
 (ة( عنه  وانظر ماتقدم حتت قوله )وقاتلوهم حىت التكون فتن962)رقم

قال  بن غياث فر قال : حدثنا عثمان( قال : حدثين املثىن قال : حدثنا حممد بن جع2/195أخرجه ابن جرير ) -20
ابن أيب  ( وعلقه189اآلية  14قم : مسعت عكرمة  فذكره  وإسناده رجاله ثقات واملثىن تقدم الكالم عليه )يف األثر ر 

 (1/205(  عنه  ذكره السيوطي )961حامت  )رقم 
ازي جعفر الر   ثنا آدم ثنا أبو(  قال : حدثنا أيب ثنا حممد بن خلف العسقالين960أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -21

اإلسناد إىل أيب العالية حسن ( و 477عن الربيع عن أيب العالية به  وحممد بن خلف قال احلافظ : صدوق )التقريب ص
  ( ومل يذكره السيوطي189آية  12وانظر )األثر رقم

يه ، عنه ، عن أب نا ابن أيب جعفر( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ث2/195أخرجه ابن جرير ) -22
( عنه  963ه ابن أيب حامت )رقم ( وعلق189آية  14به  وإسناده قابل للتحسني وقد تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

 بنحوه  ومل يذكره السيوطي 
ن ، عن اب اصم ، قال : ثنا عيسىع( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو 2/196أخرجه ابن جرير ) -23

يق ( من طر 956رقم حامت ) ن أيبأىب جنيح ، عنه به وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله  وأخرجه اب
ون تلوهم حىت التكىل )وقاه تعاقولورقاء عن ابن أيب جنيح به  وإسناده صحيح وقد تقدم خترجيه من تفسري جماهد عند 

  (فتنة
عنه به   ،و ، قال : ثنا أسباط ( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/196أخرجه ابن جرير ) -24

 لسيوطي سلم  ومل يذكره ام( عن أيب زرعة عن عمرو به مثله  وإسناده على شرط 957وأخرجه ابن أيب حامت ) رقم 
  لسيوطي( عنه ومل أقف عليه موصوال  ومل يذكره ا958امت )رقم علقه ابن أيب ح -25

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

ه بقوله : ان حققكل  ذاهم أبي فعقال البقاعي : وملا كان املراد مبا مضى من قتاهلم كف أ
ن يكونوا  م من أأع وقاتلوهم ( أي هؤالء الذين نسبناهم إىل قتالكم وإخراجكم وفتنتكم)

إلسالم ان أهل محدا أأو ال ) حىت التكون ( أي توجد فتنة أبن اليقدروا أن يؤذوا كفارا 
 ( 1)  ى حقهيغلبوه عل خيلعوه من ماله أو خيرجوه من داره أو لريدوه عن دينه أو
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 (3/113نظم الدرر ) (1)
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
فار لونكم من الكن يقاتلذيانتهى اقال ابن جرير : يعين تعاىل ذكره بقوله ) فإن انتهوا ( فإن 

اهم عليه من متركوا و ،  عن قتالكم ، ودخلوا يف ملتكم ، وأقروا مبا ألزمكم هللا من فرائضه
ني  على الظاملبغى إالين عبادة األواثن ، فدعوا االعتداء عليهم وقتاهلم وجهادهم ، فإنه ال

  القهموهم املشركون ابهلل ، والذين تركوا عبادته وعبدوا غري خ
 (؟ قيل : إنلظاملنيى افإن قال قائل : وهل جيوز االعتداء على الظامل ) فال عدوان إال عل

ني من ملا كان من املشرك وإمنا ذلك على وجه اجملازاة ، املعىن يف ذلك غري الوجه الذي ذهبت
 ين ظلمامعاطيت ن تاالعتداء ، يقول : افعلوا هبم مثل الذى فعلوا بكم ، كما يقال : إ
 : تعاطيته منك ، والثاين ليس بظلم ، كما قال عمرو بن شأس األسدي

  نعلجزينا ذوي العدوان ابألمس قرضهم       قصاصا سواء حذوك النعل ابل
  ( هم منر هللاوإمنا كان ذلك نظري قوله ) هللا يستهزىء هبم ( ) فيسخرون منهم سخ

 دوان إال علىفال ع تهواقوله ) فإن انقال : فكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول يف 
قال  بعضهم فكأنه ون إالنتهيالظاملني ( ال جيوز أن يقول : )فإن انتهوا( إال وقد علم أهنم ال 

فمن متتع  ال : )ا ق: فإن انتهى بعضهم فال عدوان إال على الظاملني منهم ، فأضمر ، كم
كما تقول : و هلدى  ن امه ما استيسر ابلعمرة اىل احلج فما استيسر من اهلدى ( يريد : فعلي

إن انتهوا وله: فيتأو ذلك ، يف  إىل من تقصد أقصد ، يعىن إليه  وكان بعضهم ينكر اإلضمار
  (1ون  ) ينتهن الفان هللا غفور رحيم ملن انتهى ، وال عدوان إال على الظاملني الذي

 ن ابتدأ قولهى مع ماطيتع وقال الراغب : ومن العدوان الذي هو على سبيل اجملازاة ويصح أن
  (2)فال عدوان إال على الظاملني( )

 (3) وقال الزخمشري :وضع قوله )إال على الظاملني( موضع : على املنتهني
 ويلني من بدأد التأأح وقال ابن عطية : الدين هنا الطاعة والشرع وقال : الظاملون هم على

رطيب يف معىن الظاملني (  وتبعه الق4ة )ابلقتال وعلى التأويل اآلخر من بقي على كفر وفتن
(5)  
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قابلة للشيء مدواان عاء وقال ابن اجلوزي : والعدوان الظلم وأريد به هنا اجلزاء فسمى اجلز 
  (7نسفي )(  وبنحوه قال ال6مبثله كقوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ( )

  (196-2/195جامع البيان )  (1)
 (327املفرادت )ص (2)
 (1/342كشاف )ال (3)
 (1/263احملرر الوجيز ) (4)
 (1/728اجلامع ألحكام القرآن ) (5)
 (1/200زاد املسري ) (6)
 (1/99تفسري النسفي ) (7)

 
تنتهم فالوا : كانت لكفر قوا وقال الرازي : يف املراد ابلفتنة ههنا وجوه ؛ أحدها : أهنا الشرك

 احلبشة مث بوا إىل ذهمبكة حىتعليه وسلم صلى هللا  أهنم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النيب
ن يتكوا ألفتنة رة تلك اذلك اإليذاء حىت ذهبوا إىل املدينة وكان غرضهم من إاث واظبوا على

يفتنوكم  تظهروا فالوهم حىتاتلدينهم ويرجعوا كفارا ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية ، واملعىن : ق
ن رم قال : ألهنا اجلهنة ل أبو مسلم : معىن الفتعن دينكم فالتقعوا يف الشرك  واثنيها : قا

ني ، ملا ة على املؤمنان فتنه كهللا تعاىل أمر بقتاهلم حىت اليكون منهم القتال الذي إذا بدءوا ب
  خيافون عنده من أنواع املضار

 نه بني الشركك ، أللشر أما قوله تعاىل )ويكون الدين هلل( فهذا يدل على محل الفتنة على ا
ئر ملطاع دون سااعبود و املأن يكون الدين كله هلل واسطة ، واملراد منه أن يكون تعاىل هوبني 

،  يثبت اإلسالملكفر و ل امايعبد ويطاع غريه ، فصار التقدير كأنه تعاىل : وقاتلوهم حىت يزو 
 ) تقاتلوهنم تعاىل ولهوحىت يزول مايؤدي إىل العقاب وحيصل مايؤدي إىل الثواب ، ونظريه ق

 د يسلمون( ويف ذلك بيان أنه تعاىل إمنا أمر ابلقتال هلذا املقصو أو 
هو و جب قتاهلم ، جله و ألذي أما قوله تعاىل ) فإن انتهوا ( فاملراد : فإن انتهوا عن األمر ال

نتهوا ن كفروا إن يل للذيق)  إما كفرهم أو قتاهلم ، فعند ذلك الجيوز قتاهلم ، وهو كقوله تعاىل
  ( فيغفر هلم ماقد سل

أما قوله تعاىل ) فال عدوان إال على الظاملني ( ففيه وجهان ؛ األول : فإن انتهوا فال عدوان 
، أي فال قتل إال على الذين الينتهون على الكفر فإهنم إبصرارهم على كفرهم ظاملون 
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ألنفسهم على ماقال تعاىل ) إن الشرك لظلم عظيم (  فإن قيل : مل مسى ذلك القتل عدواان 
ع أنه يف نفسه حق وصواب ؟ قلنا : ألن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطالق اسم ، م

العدوان عليه كقوله تعاىل )وجزاء سيئة سيئة مثلها( وقوله تعاىل )فمن اعتدي عليكم فاعتدوا 
عليه مبثل مااعتدي عليكم( )ومكروا ومكر هللا( )فيسخرون منهم سخر هللا منهم(  والثاين : 

بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظاملني فنسلط عليكم من يعتدي  إن تعرضتم هلم
 ( 1عليكم  )

 (133-5/132مفاتيح الغيب ) (1)
 

له عنه أبو مل  نقلظااوقال األخفش : فإن انتهى بعضهم فالعدوان إال على من مل ينته وهو 
  (1حيان )

  (2 موضعها  )وقال اخلازن : مسى الكافر ظاملا لوضعه العبادة يف غري
هي الشرك ، و لفتنة ااب وقال ابن القيم حتت هذه اآلية : فمد قتاهلم إىل أن ينتهوا عن أسب

غري منته ،  إلسالمالى وأخرب أنه العدوان إال على الظاملني ، واجملاهر ابلسب والعدوان ع
 يه العدوانعلمل ، فظا فقتاله واجب إذا كان غري مقدور عليه ، وقتله مع القدرة حتم ، وهو

 ( 3وح  )لوضالذي نفاه عمن انتهى وهو القتل والقتال وهذا حبمد هللا يف غاية ا
ك  قاله ابن ى : شر ( أوقال ابن كثري : مث أمر تعاىل بقتال الكفار : ) حىت ال يكون فتنة
 زيد بن أسلم دى ، و السعباس ، وجماهد ، واحلسن ، وقتادة ، والربيع ، ومقاتل بن حيان ، و 

ه : ) فإن وقول  اينكون الدين هلل ( أى : يكون دين هللا هو الظاهر على سائر األد) وي
منني ك وقتال املؤ ن الشر ميه انتهوا فال عدوان إال على الظاملني ( يقول : فإن انتهوا عما هم ف

  وهذا لظاملنيالى ع، فكفوا عنهم ، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل ، وال عدوان إال 
لصوا من الظلم خت فقد تهواجماهد : ال يقاتل إال من قاتل  أو يكون تقديره : فإن انمعىن قول 

قوله : املقاتلة ، كاقبة و ملع، وهو الشرك فال عدوان عليهم بعد ذلك ، واملراد ابلعدوان هاهنا ا
ئة سيئة زاء سيوج ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ( وقوله : )

لذي ادة : الظامل ة وقتاكرم) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبم به (  وهلذا قال ع مثلها ( ،
  (4أىب أن يقول : الإله إال هللا   )
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 (2/69البحر احمليط ) (1)
   (1/170لباب التأويل ) (2)
 (1/388( ، بدائع التفسري )2/829أحكام أهل الذمة ) (3)
 (1/329تفسري القرآن العظيم ) (4)

 
ه هو من مل ينتو ن ظلم ى مل الشوكاين : )فالعدوان إال على الظاملني( أي التعتدوا إال علوقا

  (1لة  )شاكعن الفتنة ومل يدخل يف اإلسالم وإمنا مسى جزاء الظاملني عدواان م
 (1/191فتح القدير ) (1)

 
 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :

باده  سبحانه عأمر هللا لهااد من اآلية هو بيان الغاية اليت ألجمن املمكن أن يقال : إن املر 
وانتشار  وأهله كفراملؤمنني بقتال الكفار وهي زوال الشرك أو مايدعو إليه من رفعة ال

يعة نة اخللق لشر ودينو  ايناإلسالم وارتفاع مناره بعلو كلمة التوحيد وهيمنتها على سائر األد
مهم أو م إبسالسالية فانتهى الكفار عن حماربة أهل اإلرهبم جل وعال ، فإن حصلت الغا

يل  إال على سبملؤمننيابل إبذعاهنم ، فال يقبل إيقاع شيء من الظلم على هؤالء املنتهني من ق
قلع إلسالم ومل ياة أهل ارباجملازاة للظامل منهم كمن أصر على الكفر ومل يذعن أو أقام على حم

 أقوال يفمباحث ئل و من اإلسالم أو اإلذعان  وبقيت مسا، أو تبني عدم صدقه فيما ادعاه 
 أهل التفسري نفعنا هللا بعلومهم :

مجاهري  هو قولو كة مأوال : الضمري يف قوله : )وقاتلوهم( الشك يف كون املراد به كفار 
ذي لويف الوصف ا ،لة املفسرين ، ومن أدخل فيه غريهم فهو من ابب اتفاقهم يف سبب املقات

وله ر الواردة وقاآلاث ليلله )كذلك جزاء الكافرين(  وإمنا اخلطاب يف األصل هلم بدظهر يف قو 
ل البقاعي أما قو و   تعاىل )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم( ورجوع الضمائر كلها ملذكور واحد

  بشموله الكفار وغريهم فليس بوجيه
 :ة اثنيا : تعرض ابن العريب لبعض املسائل الفقهية املتتبة على اآلي
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و كفرهم هلقتال ا افاستدل هبا على أن غاية القتال انتهاؤهم عن الكفر وبني أن سبب هذ
ل إال من اليقاته فورد على أيب حنيفة وأصحابه يف زعمهم أن سبب القتل هو اخلربة وعلي

اليت اندرج و لقتال لية قاتل  واخلالصة أن قتاهلم هو بسبب كفرهم فعال ولكن ابلشروط الشرع
 (قوله )والتعتدوا إن هللا ال حيب املعتدينبعضها حتت 

  وليس اجلزية إلمياناال واستدل هبا للقائلني : التقبل من مشركي العرب جزية ألن غاية القت
صيص من ختل بعد قتامث رد عليهم جبعل ذلك ختصيصا آخر من احلالة العامة وهي األمر ابل

 ( 1انتهى منهم ابإلميان  )

م ليس هذا مبسللكفر و انا ا كله مبين على اجلزم أبن املراد ابلفتنة هوميكن أن يقال : إن هذ
ند قوله ذلك ع كرتذ عند الكل مث إن املتأمل يلمح سبب تسمية الكفر أو الشرك فتنة وقد 

ملسلم اولة إرجاع اعىن حممب : والقتنة أشد من القتل  وذلك أن الفتنة يراد هبا الكفر أو الشرك
يكون له و سالم اإل ة واضحة جدا إال أن القتال حىت ترتفع رايةإىل دين الكفر وهذه فتن

ويراد  ،لجزية لين السلطة والتحكم كاف يف إيقافها ولو بقي بعض الكفار على دينهم مؤد
 نة بطريق غريهذه فتو كه هبا الكفر أو الشرك مبعين بقاء الكافر على كفره أو املشرك على شر 

ا ذليال مقهور  ذا كانا إيزا منيعا ذا إظهار لدينه ، أممباشر شريطة أن يكون هذا الكافر عز 
تضمنة أداء ماآلية فيه صاغرا مؤداي للجزية فال فتنة حينئذ فتعترب الغاية قد حتققت ، وعل

من بقاء الفتنة مع مصري   (2اجلزية على املعنيني وهللا املوفق وأما ماذهب إليه ابن عاشور )
هم السم من دس هودعليه وهو ذكره لبعض مواقف الي املشركني ضعفاء فقد استدل له بدليل

هود كانوا ن الييم أبوقتله بعض أصحابه ، وهذا مع التسلصلى هللا عليه وسلم  لرسول هللا
قرر مجلزية م اضعفاء مقهورين فما ذكره حجة عليه ألن إبقاءهم على شركهم مع أدائه

 علم ابالتفاق فما يقال فيهم يقال يف غري الكتابيني وهللا أ
كون الدخول يار أن لكفوقال ابن عطية : واالنتهاء يف هذا املوضع يصح مع عموم اآلية يف ا

 (  3يف اإلسالم ويصح أن يكون أداء اجلزية )
 

 (1/112أحكام القرآن له ) (1) 
 (2/1/208التحرير والتنوير ) (2)
  (1/263احملرر الوجيز ) (3)
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  (1وبنحوه قال القرطيب )
اجلصاص مه  و كال  ة من الفقهاء بل ومن املفسرين ومنهم الرازي وقد تقدموقد ذهب مجاع

أن الوثين اليقبل منه  (  إىل6(  واآللوسي )5(  والبقاعي )4(  واخلازن )3(  والبغوي )2)
هم وذكر ابن علمائ عن إال اإلسالم فإن أابه قتل وعللوا ذلك ببعض العلل ونقله ابن عاشور

ألة إال أن ه املسهذ دم صحة هذا القول وليس اجملال هنا لتحريرالعريب بعض األدلة على ع
 آيتنا الداللة فيها على ذلك كما قدمت آنفا 

 
 (1/728اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
 (1/323أحكام القرآن له ) (2)
 (1/169معامل التنزيل ) (3)
 (1/169لباب التأويل ) (4)
 (3/114نظم الدرر ) (5)
  (2/76روح املعاين ) (6)

 
ىل ون( فيحتاج إو يسلمأم وأما احتجاج ابن زيد وتبعه الرازي واآللوسي بقوله تعاىل )تقاتلوهن

ىل أولو أبس كر تعاذ ما وقفة ألن اآلية يف قوم غري مشركي مكة املقصودين آبيتنا وهم قوم ك
غوي ىن اللملعشديد  وقد اختلف يف املقصود هبم  وعلى كل فقوله )يسلمون( حيتمل ا

ث وهللا حبج إىل تا حتم وهو االستسالم واخلضوع فيشمل بذلك قبول اجلزية واملسألة لإلسال
  أعلم

ون فتنة( مع  التكحىت اثلثا : أاثر الرازي إشكاال قال : فإن قيل : كيف يقال ) وقاتلوهم
 حقا  كونعلمنا أبن قتاهلم اليزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خرب هللا الي

ألغلب اب ألن غلواب من وجهني ؛ األول : أن هذا حممول على األورد عليه بقوله : اجل
 ف منه الثباتتل خيايقعند قتاهلم زوال الكفر والشرك ، ألن من قتل فقد زال كفره ، ومن ال

 تلوهماأن املراد ق  :على الكفر فإذا كان هذا هو األغلب جاز أن يقال ذلك  اجلواب الثاين
ذا ، ولذلك راده همون ن اجلواب على املقاتل للكفار أن يكقصدا منكم إىل زوال الكفر ، أل

 (1)مىت ظن أن من يقاتله عن الكفر بغري القتال وجب عليه العدول عنه  
 (133-5/132مفاتيح الغيب ) (1)
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ورة متعلقة املذك ايةوأرى وهللا أعلم أنه الداعي إلاثرة مثل هذا اإلشكال وذلك ألن الغ

ن كافرين جيب أني والسلماستمرارية الكفر مبعىن أن القتال بني امل ابستمرارية القتال وليس
يكون فتنة و  ن ذلك معىن قوله )حىت التكونأبمع التسليم  -يستمر إىل أن يزول الكفر 

ما أن اآلية كنيني ،  أن القتال سيزيل الكفر وفرق كبري بني املع وليس املراد -الدين هلل( 
 األصل وهللا روج عنرب خكذاب فإخراجها عن اإلنشاء إىل اخلإنشائية أمرية الحتتمل صدقا أو  

 تعاىل أعلم  
ية ى تفسريهم لآلادا علعتمرابعا : أكثر املفسرين أعرض عن تفسري قوله تعاىل )فإن انتهوا ( ا

وقد  تني اآلييفنه عاملشاهبة السابقة  مع مالحظة أنه قد خيتلف معىن مايطلب انتهاؤهم 
   أعلمهللاورمبا قواه اختالف التذييل يف كل من اآليتني أشرت إىل ذلك سابقا و 

ن ملني( أن يكو ى الظاعل خامسا : ماذكره غري واحد من احتمال املعىن يف قوله )فالعدوان إال
عتدي ط عليهم من ي يسلهللا املراد ابلظاملني املؤمنني الذين يقاتلون من انتهى من الكفار وأن

لظاملني لاتلني ملقىن ضعيفا أريد منه اهلروب من وصف اعليهم بسبب هذا الظلم  أراه مع
اولة   وكذلك حممحه هللا ر ابالعتداء ، وليس يف أثر جماهد مايدل عليه كما يوهم كالم ابن كثري

ي أ ( ) فال عدوان :تفسري العدوان مبعىن آخر غري معىن االعتداء ومن ذلك قول البقاعي 
املني ( قال لى الظ ععليهم ، فإنه العدوان ) إال فال سبيل يقع فيه العدو الشديد للقتال

 -إىل أدانه  الدين علىأاحلرايل : فذكر الظلم الشامل لوجوه إيقاع األمر يف غري موضعه من 
دوا لظلم فال تعتاسم ا نهمانتهى  وجيوز أن يكون التقدير : فإن انتهوا عن الشرك فقد انتفى ع

إال  نفإنه العدوا م ،لظلمكم هلم من يعتدي عليك عليهم ، فإن اعتديتم عليهم سلطنا عليكم
 الفال عدوان إ ،على الظاملني الذين دخلتم يف مسماهم وخرجوا من مسماهم ابالنتهاء 

 ( 1)عزمعليكم ال عليهم ، ومعىن العدوان : القتال بغاية العدو والشدة وال
يهم وإما جوم علالهفوقول ابن عاشور : والعدوان هنا إما مصدر عدا مبعىن وثب وقاتل أي 

( كما لظاملنيى امصدر عدا مبعىن ظلم كاعتدى فتكون تسميته عدواان مشاكلة لقوله )عل
 ( 2مسى جزاء السيئة ابلسوء سيئة وهذه املشاكلة تقديرية  )
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يف  اكلة اللفظيةت املشثبو لوالداعي ملثل تلك احملاوالت واألقرب أن " عدا " هنا مبعىن "ظلم" 
ة العدوان ود كلمور  تنزيل تقدم بعضها  وهو قول مجهور املفسرين ويقويهمواضع عدة من ال

لبقرة ا والعدوان( ابإلمث يهمهبذا املعىن يف التنزيل يف مجيع مواضعها قال تعاىل : )تظاهرون عل
قال : و  30 ، وقال : )ومن يفعل ذلك عدواان وظلما فسوف نصليه انرا( النساء 85

 62إلمث والعدوان( املائدة وقال : )يسارعون يف ا 2وان( املائدة )والتعاونوا على اإلمث والعد
اجون ابإلمث وقال : )ويتن 28وقال : ) أميا األجلني قضيت فالعدوان علي( القصص 

طنب بعض وقد أ 9ادلة وقال : )فالتتناجوا ابإلمث والعدوان ( اجمل 8والعدوان ( اجملادلة 
اثر واضح ليه اآلعلت لك اآلية  واملعىن الذي داملفسرين كأيب حيان واآللوسي يف توجيه ت

 سلس ليس فيه أي إشكال واحلمد هلل رب العاملني 
 

 : مسائل لغوية
 (3) قوله )حىت التكون فتنة( : كان هنا اتمة وحىت مبعىن كي أو إىل أن 

 
 (116-3/115نظم الدرر ) (1)
  (2/1/209التحرير والتنوير ) (2)
 (1/99النسفي ) (3)

 
 نفال ألن أصلية األ آيفيكون الدين هلل( : مل يؤت هنا ابلتوكيد بـ " كل" كما جاء قوله )و 

اك التوكيد اسب هنفن نزول هذه اآلية هنا يف مشركي العرب وأما هناك فهي يف عموم الكفار
قال البقاعي : ملا كان (  بنحوه  و 2( واآللوسي )1بقوله كله وتركه هنا  أفاده أبو حيان )

 ( 3التأكيد  ) راه منأع اهلجرة قبل أن يروا من نصر هللا هلم مايقوي عزائمهم هذا يف أوائل
هوا قدير فإن انته والتقامقوله )فال عدوان إال على الظاملني( : علة للجزاء احملذوف أقيمت م

  لوسيني  قاله اآلبظامل سواوأسلموا فال تعتدوا عليهم ألن العدوان على الظاملني واملنتهون لي
ان : مصدر من عدا وقد عقد الدامغاين لتلك املادة فقرتني فقال : عدا : على وجهني والعدو 

التعدي عما أمر هللا عز وجل ، االعتداء بعينه وهو الظلم مث ذكر أمثلته من القرآن  مث قال : 
عدا : على وجهني ال سبيل ، الظلم فوجه منهما : العدوان يعين السبيل قوله تعاىل يف سورة 
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)فالعدوان إال على الظاملني( وقوله سبحانه يف سورة القصص )أميا األجلني قضيت فال البقرة 
(  وذكر أبو حيان هذا الوجه يف تفسري العدوان هنا 4عدوان علي( يعين السبيل علي  )

(  وقد تقدم كالم يف ذلك وأن األقرب املشاكلة 5وقال : وهو جماز عن التسليط والتعرض )
يصح أن يفسر العدوان فيها ابلظلم ، وأما قضية اجملاز وجوازه يف اللفظية وآية القصص 

القرآن فقد حدث فيها خالف ومجهور أهل العلم من املتأخرين على جوازه واملسألة أراها 
اختالفا لفظيا يف حقيقة األمر وأن سبب نفي وجود اجملاز يف القرآن توسع الغالة فيه 

وأفعاله هبذا اجملاز فضلت يف ذلك فرق وهللا املستعان   مماأوقعهم يف التعرض لذات هللا وصفاته
(6) 
 

 (2/68البحر احمليط ) (1)
 (2/76روح املعاين ) (2)
 (3/114نظم الدرر ) (3)
 (319إصالح الوجوه والنظائر )ص (4)
 (2/69) البحر احمليط (5)
( ، نفي جواز اجملاز يف املنزل 332-2/2انظر لالستفاضة : خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ) (6)

  لإلعجاز للشنقيطي
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 (صاصقات قوله تعاىل ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرم

 
 : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية

ه وسلم  عليصلى هللا هللاعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : مل يكن رسول  -1
  نسلخ ييغزو يف الشهر احلرام إال أن يغزى  ويغزو فإذا حضـــره ، أقام حىت

وأيخذ منكم  عن ابن عباس رضي هللا عنه قال : رضي هللا ابلقصاص من عباده ،-2
جة ، وعمرة حجة حب( فالعدوان ؛ قال هللا : )الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص

 بعمرة 
وا وا حبسشركون كانعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله )واحلرمات قصاص( هم امل -3
 يف ذي رجعه هللافذلك يف ذي القعدة عن البيت ، ففخروا عليه بلم صلى هللا عليه وس حممدا

  القعدة ، فأدخله هللا البيت احلرام واقتص له منهم
سوا بح هم املشركون عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) واحلرمات قصاص ( قال :-4

 ،لبيت احلرام خله ادة فأذي القعدة ، فرجعه هللا يف ذي القعديف  صلى هللا عليه وسلم حممدا
   فاقتص له منهم

رسول  ذلك أنو احلديبية  صلحيف  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : نزلت هذه اآلية -5
مه القابل رجع عايأن  ملا بعد عن البيت مث صاحله املشركون علىصلى هللا عليه وسلم  هللا

 ريش بذلك وأنق تفي الن فوا أفلما كان العام القابل جتهز وأصحابه قتاهلم لعمرة القضاء وخا
 0زل هللا ذلك ام فأنحلر الشهر ايف  يصدوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتاهلم
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 مرةاء العت فيه لقض( الذي دخل عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) الشهر احلرام -6
  ابلشهر احلرام ( الذي صدوك عنه ) واحلرمات قصاص ( بدل)

احلرمات و حلرام ابلشهر ا رامرمحه هللا يف قول هللا جل ثناؤه ) الشهر احل عن جماهد -7
رما يف ذي بية حمدييوم احلصلى هللا عليه وسلم  ( قال : فخرت قريش بردها رسول هللاقصاص

قضى عمرته ، قعدة فال القعدة عن البلد احلرام ، فأدخله هللا مكة يف العام املقبل من ذي
  بينها يوم احلديبية وأقصه مبا حيل بينه و 

قصاص ( قال  حلرماتر احلرام واقولة تعاىل ) الشهر احلرام ابلشهيف  عن عكرمة رمحه هللا -8
عن البيت  أصحابهو لم صلى هللا عليه وس : كان هذا يف سفر احلديبية ، صد املشركون النيب

  م املقبللعاه افي يف الشهر احلرام ، فقاضوا يومئذ املشركني قضية أن هلم أن يعتمروا
من العام  ه وسلمهللا علي صلى عن عروة وابن شهاب رمحهما هللا قاال : خرج رسول هللا -9

ذى صده فيه املشركون الشهر ال ذي القعدة سنة سبع وهويف  القابل من عام احلديبية معتمرا
( ت قصاصاحلرماو حلرام ر اعن املسجد احلرام  وأنزل هللا يف تلك العمرة )الشهر احلرام ابلشه

  هيف الشهر احلرام الذي صد فيصلى هللا عليه وسلم  فاعتمر رسول هللا
 قبل نيب هللاصاص( أقام واحلرمات عن قتادة رمحه هللا قوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلر  -10

 وا ابحلديبيةذا كانىت إوأصحابه فاعتمروا يف ذي القعدة ومعهم اهلدي حصلى هللا عليه وسلم 
لك ، ذعامه  من على أن يرجعصلى هللا عليه وسلم  ن ، فصاحلهم نيب هللاصدهم املشركو 

اكب وخيرج ، سالح ر بال إحىت يرجع من العام املقبل ، فيكون مبكة ثالثة أايم ، وال يدخلها 
إذا كان من  ، حىت رواوال خيرج أبحد من أهل مكة ، فنحروا اهلدي ابحلديبية ، وحلقوا وقص

 فأقاموا هبا ،لقعدة اذي  هللا وأصحابه حىت دخلوا مكة ، فاعتمروا يفالعام املقبل أقبل نيب 
م ، هنمفأقصه هللا  ،ثالث ليال ، فكان املشركون قد فخروا عليه حني ردوه يوم احلديبية 

احلرام  الشهر ) ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه ذي القعدة ، فقال هللايف  فأدخله مكة
 ( ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص 

عن مقسم رمحه هللا يف قوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص ( قال :   -11
وأصحابه عن البيت يف صلى هللا عليه وسلم  كان هذا يف سفر احلديبية ، صد املشركون النيب

الشهر احلرام ، فقاضوا املشركني يومئذ قضية : إن لكم أن تعتمروا يف العام املقبل   يف هذا 
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شهر الذي صدوهم فيه ، فجعل هللا تعاىل ذكره هلم شهرا حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم ال
 الذي صدوا ، فلذلك قال ) واحلرمات قصاص ( 

ملا اعتمر  قال : (حلرمات قصاص عن السدي رمحه هللا ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام وا -12
صده  ،هاجره ن ممقعدة سنة ست عمرة احلديبية يف ذي الصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

ل ة من عام قابله مك لوااملشركون ، وأبوا أن يتكوه ، مث إهنم صاحلوه يف صلحهم على أن خي
 من بعد فتح خيرب ه وسلمليصلى هللا ع ثالثة أايم خيرجون ، ويتكونه فيها ، فأاتهم رسول هللا

 ية حلارث اهلاللبنت ا ونةتلك ميم عمرتهيف  السنة السابعة ، فخلوا له مكة ثالثة أايم ، فنكح
ص ( ات قصاحلرام واحلرماعن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) الشهر احلرام ابلشهر  -13

ام بيت احلر لا فأدخله هللا يف ذي القعدة عن البيت احلرام ،صلى هللا عليه وسلم  أحصروا النيب
  ( ت قصاصاحلرماو م احلرا العام املقبل ، واقتص له منهم ، فقال ) الشهر احلرام ابلشهر

 أقبل رسول هللا قال : (لشهر احلرام عن أيب العالية رمحه هللا  قوله : ) الشهر احلرام اب -14
ىت إذا  حدي ، م اهلوأصحابه فأحرموا ابلعمرة يف ذي القعدة ، ومعهصلى هللا عليه وسلم 

ن يرجعوا مث أ، سلم ه و صلى هللا علي كانوا ابحلديبية صدهم املشركون ، فصاحلهم رسول هللا
 حر رسول هللاة ، فنمك يقدم عاما قابل فيقيم مبكة ثالثة أايم ، والخيرج معه أبحد من أهل

قابل أقبل  ان عامكلما  وأصحابه اهلدي ابحلديبية وحلقوا أو قصروا ، فصلى هللا عليه وسلم 
ا وأقاموا اعتمرو فعدة وأصحابه ، حىت دخلوا مكة يف ذي القصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

هم ، ص هللا له منة ، فقيبيهبا ثالثة أايم ، وكان املشركون قد فخروا عليه حني صدوه يوم احلد
حلرام االشهر ):  فأدخله مكة يف ذلك الشهر الذي ردوه فيه يف ذي القعدة ، فقال هللا

 ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص ( 
وأصحابه ، فأحرموا ابلعمرة صلى هللا عليه وسلم  عن الربيع رمحه هللا قال : أقبل نيب هللا -15

 يف ذي القعدة ومعهم اهلدي ، حىت إذا كانوا ابحلديبية صدهم املشركون ، فصاحلهم رسول هللا
أن يرجع ذلك العام حىت يرجع العام املقبل فيقيم مبكة ثالثة أايم ، وال صلى هللا عليه وسلم 

دي ابحلديبية ، وحلقوا وقصروا حىت إذا كانوا من خيرج معه أبحد من أهل مكة ، فنحروا اهل
وأصحابه حىت دخلوا مكة ، فاعتمروا يف ذي صلى هللا عليه وسلم  العام املقبل ، أقبل النىب

القعدة وأقاموا هبا ثالثة أايم ، وكان املشركون قد فخروا عليه حني ردوه يوم احلديبية ، فقاص 
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ذي القعدة ، قال هللا جل يف  هر الذي كانوا ردوه فيهذلك الشيف  هللا له منهم ، وأدخله مكة
 ثناؤه ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص ( 

حلرام لشهر اهر احلرام ابعن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء وسألته عن قوله ) الش -16
م هر احلراالش نزلت )، ف احلديبية ، منعوا يف الشهر احلراميف  واحلرمات قصاص ( قال : نزلت

  شهر حرام بعمرة يف شهر حراميف  ابلشهر احلرام ( عمرة
ل : ن اآلية ، قافرغ م احلرام( حىت عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) الشهر احلرام ابلشهر -17

افة ( يقاتلونكم ك فة كماكا  هذا كله قد نسخ ، أمره أن جياهد املشركني وقرأ ) قاتلوا املشركني
لوا ثناؤه ) قات  جلل هللان يلونكم من الكفار ( العرب فلما فرغ منهم ، قاوقرأ )قاتلوا الذي

وهم  )ىت بلغ قوله له ( حرسو الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ماحرم هللا و 
  ه وسلمليعصلى هللا  صاغرون ( قال : وهم الروم ، قال : فوجه إليهم رسول هللا

تالنا يف قيت عن السالم : أهن أن مشركي العرب قالوا للنيب عليهعن احلسن رمحه هللا  -18
  ه اآليةه ، فنزلت هذلوه فيقاتالشهر احلرام ؟ قال : نعم  وأرادوا أن يغتوه يف الشهر احلرام في

____________________________________ 
 احلواشي :

ابر ج الزبيــــر عن حدثنا ليث بن سعد ، عن أيب ( قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ،3/345خرجه أمحد )املسند أ -1
( 347-2/346ه ابن جرير )( عن حجني بن املثىن أيب عمرو عن ليث بـه  وأخرج3/334به   وأخرجه أيضا )املسند 

به  وهذا احلديث  ( من طريقني آخرين عن الليث1/401( واجلصاص يف األحكام )1/535والنحاس يف انسخه )
ط  151 )ص ملـدلسنيقات اطبيف  ة الليث عن أيب الزبري حتمل على السماع كما ذكره احلافظعلى شرط مسلم ورواي

( وذكره السيوطي وعزاه ملن 1/330دار الكتب العلمية(  وهلذا قال احلافظ  ابن كثري : هذا إسناد صحيح )التفسري
 (1/207تقدم ذكرهم )الدر

كرمة عوب ، عن مساعيل بن علية ابنا أي، ثنا النفيلي ، ثنا إ ( قال : حدثنا أيب965أخرجه ابن أيب حامت  )رقم  -2
 وب به بلفظ : أمركم هللا( من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أي2/198عنه به  وإسناده صحيح وأخرجه ابن جرير )

 ابلقصاص ، وأيخذ منكم العدوان  ومل يذكره السيوطي  
ثين أيب ،  :ل : ثين عمي ، قال د ، قال : ثين أيب ، قا( قال : حدثين حممد بن سع2/198أخرجه ابن جرير ) -3

يشهد له ما تقدم وماأييت  وقد ( و 189آية  1عن أبيه ، عنه به وهذا إسناد ضعيف تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 
  طيه  ومل يذكره السيو من طريق أمحد بن كامل عن حممد بن سعد ب 187أخرجه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن ص 

( قال : حدثين حممد بن عبد هللا بن بزيع  قال : ثنا يوسف ، يعىن ابن خالد 197-2/196أخرجه ابن جرير ) -4
وهو فقيه  3/575والصواب السميت كما يف طبعة دار املعارف بتحقيق أمحد شاكر  -السهمي )كذا يف طبعة احلليب 

نا انفع بن مالك ، عن عكرمة ، عنه به  وإسناده ( ، قال : ث3/1559بصري له ترمجة غري مرضية يف هتذيب الكمال 
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( ذكره السيوطي 1/526ضعيف بسبب يوسف بن خالد  وعلقه النحاس عن ابن عباس بنحوه )الناسخ واملنسوخ 
 ( وعزاه البن جرير فقط وحصل خلط يف متنه مع بعض الرواايت يف الباب 1/206)

  ( وانظر ماأييت42باب النقول صل،  206 /1به )انظر الدرأخرجه الواحدي من طريق الكليب عن أيب صاحل عنه  -5
غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/93أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -6

ذكره السيوطي  وانظر األثر (  ومل ي189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
 ق الساب
يب أعن ابن  م ، قال : ثنا عيسى( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاص2/197أخرجه ابن جرير ) -7

( من طريق ورقاء عن 1/98هد )جنيح ، عنه وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله  وهو يف تفسري جما
( وعزاه يف الدر 1/526ن جماهد )الناسخ واملنسوخ ابن أيب جنيح به حنوه  وإسناده صحيح  وعلقه النحاس ع

   ( لعبد بن محيد أيضا1/206)
ومل   ناده ضعيف ألن فيه مبهما( عن معمر ، عن رجل ، عن قتادة به  وإس1/90أخرجه عبد الرازق )التفسري  -8

 يذكره السيوطي 
نده بدون نقاط احلذف وقد عفظ ( وهذا الل1/206أخرجه البيهقي يف الدالئل كذا ذكر السيوطي يف الدر ) -9

ول جدا حذف السيوطي القدر غري ( بلفظ مط316-4/314أضفت النقاط ألن األثر رواه البيهقي يف دالئله )
جل أنزل و كر أن هللا عز ظ : )وذ ي بلفاملتعلق ابآلية مكان هذه النقاط وتصرف يف لفظ )وأنزل هللا يف ( فإنه عند البيهق

أبو عالثة  دي قال : حدثناالبغدا جعفر بيهقي : أخربان أبو عبد هللا احلافظ  قال : أخربان أبويف ( وإسناده هكذا قال ال
ن الفضل بان أبو احلسني ( وأخرب ري )حقال : حدثنا أيب قال : حدثنا ابن هليعة قال : حدثنا أبو األسود عن عروة بن الزب

قال :  ا ابن أيب أويس: حدثن ة قالن عبد هللا بن املغري القطان قال : أخربان أبو بكر بن عتاب قال : حدثنا القاسم ب
عيل بن : أخربان إمسا افظ قال احلحدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة )ح( وأخربان أبو عبد هللا
عن موسى بن ليح فمد بن حمدثنا حممد بن الفضل الشعراين قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن املنذر قال : ح

بيهقي إىل ه  وهذه أسانيد متكررة عند القال :  فذكر  -يث إمساعيل عن عمه وهذا لفظ حد -عقبة عن ابن شهاب 
وسى بن عقبة ه أخذ مب وعنمغازي عروة وموسى بن عقبة وابن شهاب وكلها مراسيل وأصلها عروة وعنه أخذ ابن شها

 ن املتخصصني يفلثقات مائمة : أما موسى بن عقبة فقد عده األ ومغازيه من أصح املغازي قال الدكتور فاروق محادة
إلمام اإنه ثقة وكذلك عقبة ف سى بنهذا الفن فكان اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا يثين عليه ويقول : عليكم مبغازي مو 

وتقوميها  ةالنبوي لسريةالشافعي كان يعتمد مغازي موسى بن عقبة وقد عول عليها البخاري يف صحيحه )مصادر ا
د له عة ولكن قد يشهابن هلي ل يف( وابلنسبة للقدر املتعلق ابآلية فاإلسناد فيه إىل عروة فيه بعض كالم ملا قي48ص

 ا تقدم غازي كم املثبوت معناه عن ابن شهاب من طريقني إىل موسى بن عقبة عنه وابن شهاب تلميذ عروة يف
سناده نه به وإعد ، قال : ثنا سعيد ، بن معاذ ، قال : حدثنا يزي( قال : حدثنا بشر 2/197أخرجه ابن جرير ) -10

نحوه من طريق معمر عنه  ( ب2/197( لعبد بن محيد  وأخرجه أيضا ابن جرير )1/206صحيح  وكذا عزاه يف الدر )
 (37كما أييت يف أثر مقسم  وعلقه الواحدي عنه خمتصرا بدون إسناد )أسباب النزول ص
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ن ع معمر ، الرزاق قال : أخربان ( قال : حدثنا احلسن بن حيىي قال : أخربان عبد2/197أخرجه ابن جرير) -11
ن ساج اجلزري قال احلافظ : ب قتادة ، وعن عثمان ، عن مقسم به  ومل يذكره السيوطي  ويف إسناده عثمان بن عمرو

  ( فاإلسناد الأبس به ملا له من شواهد386فيه ضعف )التقريب ص
 ،نا أسباط رو بن محاد ، قال : ث( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عم197 /2ير )أخرجه ابن جر  -12

  عنه به  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي
نه به   ويرب ، عجل : ثنا أبو زهري عن ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/197أخرجه ابن جرير ) -13

  ضعيف  ومل يذكره السيوطي ( فاإلسناد143: راوي التفسري ضعيف جدا )التقريب ص وجويرب األزدي قال فيه احلافظ
زي عفر الراجعسقالين ثنا آدم ثنا أبو ( قال : حدثنا أيب ثنا حممد بن خلف ال960أخرجه ابن أيب حامت  )رقم  -14

( 1/206( ذكره السيوطي )193ية آ 21عن الربيع عن أيب العالية به  واإلسناد إىل أيب العالية حسن وانظر )األثر رقم
  وعزاه أيضا البن جرير والذي فيه عن الربيع مل يبلغ به أاب العالية وانظر ماأييت

يه ، عنه ، عن أب ل : ثنا ابن أيب جعفر( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/198أخرجه ابن جرير ) -15
  طي وانظر ماسبق عن أيب العالية( ومل يذكره السيو 189آية  14ألثر به  وإسناده قابل للتحسني تقدم الكالم عليه )ا

 ه وأخرجهبال : ثنا حجاج ، عنه ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/198أخرجه ابن جرير ) -16
 (1/206كره السيوطي )( من طريقني عن حجاج به حنوه وإسناده صحيح  وذ 1/525النحاس فس الناسخ واملنسوخ )

 وعزاه ملن تقدم 
ذكره  ف بن زيد : قال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/198أخرجه ابن جرير ) -17

 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
قه ( وسب1/201سري )زاد امل لسري والزجاجاذكره ابن اجلوزي تعليقا عنه بدون إسناد وقال : واختاره إبراهيم بن  -18

ه  وكذا ثري التصرف يف ألفاظ الرواايت ولذا مل أثبت لفظ( ولكنه ك264-1/263ذكره ابن عطية )احملرر الوجيز  إىل
( عن 2/69يان )البحر احمليط ح( وأبو 1/729( والقرطيب )اجلامع ألحكام القرآن 5/134نقله الرازي )مفاتيح الغيب 

ه مبعناه ابن العريب )أحكام ( وذكر 2/1/210ير والتنوير احلسن ابختالف يف اللفظ  ونقله ابن عاشور أيضا )التحر 
 ( ومل ينسبه ألحد  ومل أقف على إسناد له 1/111القرآن 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

هذه  نهم ، ذكر يفيما بيفرا قال الرازي : اعلم أن هللا تعاىل ملا أابح القتال ، وكان ذلك منك
 (1رام ابلشهر احلرام()اآلية مايزيل ذلك ، فقال )الشهر احل

وقال البقاعي : وملا أابح تعاىل القتال يف كل مكان حىت يف احلرم وكان فعله يف األشهر احلرم 
العزم للسؤال عنه فقال معلما هلم مايفعلون يف عمرة القضاء إن  -عندهم شديدا جدا اثر 

ن قاتلتموهم فيه احتاجوا على وجه عام : ) الشهر احلرام ( وهو ذو القعدة من سنة سبع إ
لكوهنم قاتلوهنم يف شهر حرام ) ابلشهر احلرام ( الذي قاتلوكم فيه وهو ذو القعدة سنة ست 
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حيث صدوكم فيه عن عمرة احلديبية  وملا أشعر مامضى ابلقصاص أفصح به على وجه أعم 
فقال : ) واحلرمات ( أي كلها وهى مجع حرمة وهى ماحيفظ ويرعى والينتهك ) قصاص ( 

 (2تبع املساواة واملماثلة  )أي ت
خاصة كان   حالةم يفوقال ابن عاشور : ملا بني تعميم األمكنة وأخرج منها املسجد احلرا

يتوقع  ر احلرم اليتاألشه عينأالسامع حبيث يتساءل عما مياثل البقاع احلرام وهو األزمنة احلرام 
 ( 3حظر القتال فيها  )

 
 (5/134مفاتيح الغيب ) (1)
 (3/116الدرر )نظم  (2)
 (2/1/210التحرير والتنوير ) (3)

 
بة ية ، واملناسول اآلنز  وكل ماتقدم من كالم عن املناسبة إمنا هو يف احلقيقة مبعزل عن سبب

 بعد أن صدوا ،ا هبا دمو قاحلقيقية تكمن يف كونه تعاىل يتكلم معهم عما يتعلق بعمرهتم اليت 
نه يف مبا حرموا م متاما قهماطرهم أنه قد اقتص هلم حعنها العام املنصرم ، فبني هلم تطييبا خل

إن  لقتالق ابالعمرة السابقة ، وذلك يف غضون بيان ماقد حيتاجونه من أحكام تتعل
 اضطروهم إليه  وهللا أعلم 

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

هو الشهر قال ابن جرير : يعين قوله جل ثناؤه ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام ( ذا القعدة ، و 
اعتمر فيه عمرة احلديبية ، فصده مشركو أهل مكة صلى هللا عليه وسلم  الذى كان رسول هللا

صلى هللا  عن البيت ودخول مكة ، وكان ذلك سنة ست من هجرته ، وصاحل رسول هللا
تلك السنة ، على أن يعود من العام املقبل ، فيدخل مكة ويقيم ثالاث  يفاملشركني عليه وسلم 

ا كان العام املقبل ، وذلك سنة سبع من هجرته خرج معتمرا وأصحابه يف ذي القعدة ، ، فلم
سنة ست ، وأخلى له أهل مكة  يفوهو الشهر الذي كان املشركون صدوه عن البيت فيه 

، فقضى حاجته منها ، وأمت عمرته ، صلى هللا عليه وسلم  البلد ، حىت دخلها رسول هللا
صلى هللا عليه  منها منصرفا إىل املدينة ، فقال هللا جل ثناؤه لنبيه وأقام هبا ثالاث ، مث خرج
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وللمسلمني معه ) الشهر احلرام ( يعين ذا القعدة الذي أوصلكم هللا فيه إىل حرمه وبيته وسلم 
على كراهة مشركي قريش ذلك حىت قضيتم منه وطركم ) ابلشهر احلرام ( الذي صدكم 

يه ، حىت انصرفتم عن كره منكم عن احلرم فلم تدخلوه ومل مشركو قريش العام املاضي قبله ف
تصلوا إىل بيت هللا ، فأقصكم هللا أيها املؤمنون من املشركني إبدخالكم احلرم يف الشهر احلرام 

الشهر احلرام من الصد واملنع من الوصول إىل  يفعلى كره منهم لذلك ، مبا كان منهم إليكم 
 ( 1البيت  )

 (2/196) جامع البيان (1) 
 

رم حتاهلية كانت اجليف  عربوقال : وإمنا مسى هللا جل ثناؤه ذا القعدة الشهر احلرام ، ألن ال
اتل أبيه أو لرجل قاقي لفيه القتال والقتل وتضع فيه السالح ، وال يقتل فيه أحد أحدا ولو 

انت كلذي  هللا اب فسماه ،وب ابنه ، وإمنا كانوا مسوه ذا القعدة لقعودهم فيه عن املغازي واحلر 
  العرب تسميه به

  جرةوأما احلرمات فإهنا مجع حرمة كالظلمات مجع ظلمة ، واحلجرات مجع ح
لد احلرام ، م والبراوإمنا قال جل ثناؤه ) واحلرمات قصاص ( فجمع ، ألنه أراد الشهر احل

 يف رامكم هذاححلرم إبم اوحرمة اإلحرام ، فقال جل ثناؤه لنبيه حممد واملؤمنني معه : دخولك
لىت جعلها ارمات احل شهركم هذا احلرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم املاضي ، وذلك هو

 هللا قصاصا 
وضع من ملاوهو يف هذا  ،وقد بينا أن القصاص هو اجملازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن 

  (1جهة الفعل  )
 (2/198جامع البيان ) (1) 

 
وه  فذكر يف الوجه األول مااتفقت عليه اآلاثر ، وذكر يف الوجه الثاين وقال الرازي : فيه وج

أثر احلسن وربطه بقوله تعاىل ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد 
اآلية لبيان احلكم يف  عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام ( وقال : فأنزل هللا تعاىل هذه
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: ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام ( أي من استحل دمكم من املشركني يف  هذه الواقعة ، فقال
   الشهر احلرام فاستحلوه فيه

فر نعكم عن الكا مل ميمل مث قال : واثلثها : ماذكره قوم من املتكلمني وهو أن الشهر احلرام
  جانبكمم من احلرا ابلابهلل ، فكيف مينعنا عن مقاتلتكم ، فالشهر احلرام من جانبنا ، مق
يحة ، األفعال القبلكفر و ن اواحلاصل يف الوجوه الثالثة أن حرمة الشهر احلرام ملا مل متنعهم ع

  فكيف جعلوه سببا يف أن مينع للقتال من شرهم وفسادهم
ن انتهاكه امنع مممة أما قوله تعاىل تعاىل ) واحلرمات قصاص ( فاحلرمات مجع حرمة واحلر 

ألول : فهو لوجه االى عهذا ففي اآلية تعود تلك الوجوه  أما  والقصاص املساواة وإذا عرفت
صاص ( ) احلرمات ق فقوله رامأن املراد ابحلرمات ؛ الشهر احلرام ، والبلد احلرام ، وحرمة اإلح

غمكم يف على ر  موهمعناه أهنم ملا أضاعوا هذه احلرمات يف سنة ست فقد وقفتم حىت قضيت
 سنة سبع 

قال  أنتم أيضا ، اتلوهمفق : فهو أن املراد : إن أقدموا على مقاتلتكم وأما على الوجه الثاين
ل رمات على سبيذه احلا هالزجاج : وعلم هللا تعاىل هبذه اآلية أنه ليس للمسلمني أن ينتهكو 

وهو قوله )  ة ،االبتداء بل على سبيل القصاص ، وهذا القول أشبه مبا قبل هذه اآلي
كم من اعتدي عليفوله ) و قام حىت يقاتلوكم فيه ( ومبا بعدها وهوالتقاتلوهم عند املسجد احلر 

 فاعتدوا عليه مبثل مااعتدي عليكم 
رين  ن الشهمحد أما على القول الثالث : فقوله ) واحلرمات قصاص ( يعىن حرمة كل وا
لكفر ر من الشهاكحرمة اآلخر فهما مثالن ، والقصاص هو املثل فلما مل مينعكم حرمة 

 (1لقتال فكيف مينعنا عن القتال  )والفتنة وا
 (5/134مفاتيح الغيب ) (1)

 
  : مناقشة اآلقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

دلت اآلاثر الثابتة يف الباب على اتصال هذه اآلية ابآلايت قبلها وبينت أصل القضية 
من الغم والضيق عن العمرة عام احلديبية أصاهبم  بتمامها ، فإن املسلمون ملا صدهم املشركون

ماالخيفى على أحد من طالب العلم ومهوا ابلقتال وأحداث ذلك مشهورة ، فطيب هللا 
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خاطرهم أبن اقتص هلم منهم وصدقهم وعده يف دخوهلم املسجد احلرام متلبسني إبحرامهم يف 
نفس الشهر احلرام الذي صدوا فيه ، وبني هلم من األحكام ماقد تدعو إليه احلاجة إذا حصل 

ال كما كان على وشك احلصول يف العام الفائت فكان من تلك األحكام ماتقدم من قت
األمر بقتال من يقاتلهم واملنع من ابتدائهم القتال يف احلرم حىت يبدءوا هم مث الكف عنهم إن 

  انتهوا
 : ويف اآلية بعض مباحث

صلى  دم غزوهع يفاألول : ذكر ابن كثري والسيوطي حتت هذه اآلية حديث جابر املتقدم 
تال شهر احلرام قعن ال لونكيف الشهر احلرام ، وأعاده ابن كثري عند قوله )يسأهللا عليه وسلم 

عالقته قط ، و فها فيه( وهو األنسب واألليق واأللصق ، وقد أخرجه الطربي والنحاس عند
 آبيتنا طفيفة وهللا أعلم 

م ضية على الرغرة القعمة احلديبية و الثاين : ابلطبع ليس اجملال جمال تفصيل ملاحصل يف غزو 
ية ت من كون اآللروااي امن تعرض الرواايت الواردة يف اآلية لذلك ، وإمنا يكفينا الشاهد يف

  نزلت متعلقة بتلك األحداث بغض النظر عن التفاصيل
وجوب قضاء  معناه أن الثالث : قيل بنسخ قوله )الشهر احلرام ابلشهر احلرام( على اعتبار

لي بن عشيخه  ي عنابإلحرام يف الشهر احلرام يف شهر حرام مثله  نقل ابن اجلوز ماوجب 
ه هللا ، ال رمحقما كعبيد هللا حكاية ذلك عن عطاء ، ورده وقال : اليعرف ذلك عنه  وهو  

 وكالم عطاء تقدم وليس فيه مايدل على ذلك 
 )يسألونك عن بقوله بطهور الرابع : ماذكره الرازي عن احلسن فيه زايدات عما ذكره غريه عنه 

ا ألن باط له آبيتنالارت أنهالشهر احلرام( غريب ، ولعله األوىل إن ثبتت الرواية عن احلسن ، و 
م الشهر احلرا رمي يفحلضتلك اآلية هي اليت نزلت يف كالم املسلمني واملشركني عن قتل ابن ا

رة القضية مع بعد ك بعم(  وربط ذل1، يف أوائل العهد املدين على ماحققه أهل السري  )
لك عن حنو ذ قدمتالزمان بينهما فيه بعد الخيفى ، فلعل البعض خلط بني اآليتني كما 

 احلسن أيضا يف اآلايت السابقة وهللا أعلم 
 (181-178انظر سرية ابن هشام ) (1)
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تهك تهك منين اخلامس : ماذكره الرازي ونسبه للمتكلمني غري وجيه ، وليس معىن أن
نتهاك مات ابحلر هللا أن يكون ذلك مسوغا ألن يقابل ذلك من يعتقد حرمة هذه ا حرمات

 إال إذا ثبت آخر هلا ، وتكون هذه حجة عقلية له على خصمه بل العكس هو األصوب ،
  أن هللا أجاز االنتهاك ، وذلك طريق النقل ال العقل

نعهم ام ملا مل متر احلر شهة الالسادس : كذلك قول الرازي : واحلاصل يف الوجوه الثالثة أن حرم
سادهم  رهم وفن شمعن الكفر واألفعال القبيحة ، فكيف جعلوه سببا يف أن مينع للقتال 

 غري صحيح على الوجه األول وهذا واضح ليس به خفاء 
(  وأبو 2لسيوطي )(  واجلالل ا1السابع : ماذهب إليه بعض املفسرين ومنهم الزخمشري )

تك الشهر راد هى أن املمحل معىن )الشهر احلرام ابلشهر احلرام( عل (  وغريهم من3السعود )
 ال : مل حيصلنه أو أل يه ابلقتال يف مقابل هتك املشركني له عام احلديبية ابلقتال ، غري وج

ل يؤخذ آلية بن اقتال بل حصلت مصاحلة  واثنيا : ليس ماذكره مأخوذ من تلك القطعة م
ثا : مل حيصل هتك (  اثل4أشار إىل حنو ذلك الرازي  ) من قوله )فمن اعتدى عليكم(وقد

جاء يف  اد كماملر اأصال من املشركني كما مل حيصل هتك يف املقابل من املسلمني وإمنا 
قد يقال و  أعلم  الرواايت حصول العمرة يف شهر حرام كما صدوا عنها يف نفس الشهر وهللا

املفسرين   قل بعضنقد لعود مرة أخرى ، و إن الصد فيه هتك فيقال إن هناية األمر مصاحلة ل
لقتال اقضية  د أن رد(  أنه حصل من املشركني رمي ابحلجارة والسهام ورده بع5كاآللوسي )

  (6)من قبل املشركني مجلة الشهاب رمحه هللا يف حاشيته على البيضاوي  
 (1/342الكشاف ) (1)
 (28تفسري اجلاللني )ص (2)
 (1/204إرشاد العقل السليم ) (3)
 (135-5/134مفاتيح الغيب ) (4)
 (2/77روح املعاين ) (5)
 (2/286عناية القاضي وكفاية الراضي ) (6)

 
 : مسألة يف القراءات

  (1ع إتباع  ) اجلمم يفقوله : )واحلرمات( : قرأها احلسن إبسكان الراء على األصل ألن الض
 (155( ، إحتاف فضالء البشر )ص2/69البحر احمليط ) (1)
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ى اعتدما قوله تعاىل ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل
 ( عليكم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني

 
اعتدى ثل مامباعتدوا عليه فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فمن اعتدى عليكم  -19

ملشركني ، ايقهر  طانعليكم ( فهذا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل ، وليس هلم سل
 ن جيازي مبثلأمنهم  ازيوكان املشركون يتعاطوهنم ابلشتم واألذى فأمر هللا املسلمني من جي

ينة إىل املدسلم و عليه  صلى هللا ماأويت إليه أويصرب أويعفو فهو أمثل ، فلما هاجر رسول هللا
ضهم عبوأن ال يعدو  ،م ، وأعز هللا سلطانه أمر املسلمني أن ينتهوا يف مظاملهم إىل سلطاهن

 على بعض كأهل اجلاهلية 
رم يف احل كم ( ابلقتلتدأ ) عليعن ابن عباس رضي هللا عنهما )فمن اعتدى ( اب -20

البتداء خشوا هللا اب( واهللا فاعتدوا ( فابتدءوا )عليه مبثل مااعتدى عليكم ( ابلقتل ) واتقوا)
  )واعلموا أن هللا مع املتقني( مع املتقني ابلنصرة

ليكم( عثل مااعتدى مبعن جماهد رمحه هللا ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  -21
  فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم

من فعين : دى عليكم ( يوعن سعيد بن جبري رمحه هللا يف قول هللا : ) فمن اعت -22
رم ، يف احلاتلوا ول : قيق (قاتلكم من املشركني يف احلرم فاعتدوا عليه  قال : )فاعتدوا عليه 
لقتال  تبدأوهم ابم ، فالذرهمبثل مااعتدى عليكم  قال : ) واتقوا هللا ( يعين : املؤمنني ، حي
تقني ( هللا مع امل موا أناعلو يف احلرم ، فإن بدأ املشركون فاعلموا أن هللا مع املتقني قال :) 

 يعين : متقي الشرك ، يف النصر هلم ، خيربهم أنه انصرهم 
 (عتدى عليكماء ومقاتل بن حيان حنو قول سعيد يف قوله )فمن وعن عطا -23
 (دوا عليهوعن مقاتل بن حيان ، حنو ذلك قول سعيد يف قوله )فاعت -24

______________________________________ 
 احلواشي :

ين معاوية بن صاحل ، ( قال : حدثين به املثىن ، قال : ثنا عبد هللا بن صاحل ، قال : ث2/199أخرجه ابن جرير ) -19
( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل كاتب الليث به 966عن علي بن أيب طلحة ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت ) رقم 
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عن علي بن أيب  186مثله  وإسناده حسن  إال أن فيه بعض وهم يف متنه وعلقه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن ص
هذا اليثبت عن ابن عباس واليعرف له صحة اهـ وقد عارض ماأخرجه النحاس و  : طلحة عن ابن عباس مبعناه  وقال

( 1/13عن ابن عباس إبسناد قال فيه السيوطي : جيد رجاله كلهم ثقات من علماء العربية املشهورين )انظر اإلتقان 
لنزول سورة البقرة كاملة وفيه أن ماقبل سورة األنعام مدنيات ومل يستثن منهن وال آية ، وكذا خالف الرواايت املثبتة 

ابملدينة وماذكرانه من رواايت عن ابن عباس يف بداية اآلية مما يدلل على نزوهلا ابملدينة  وانظر ماأييت يف مناقشة األقوال  
قوله فمن اعتدى عليكم يف  سننه عنه يف  انسخه وابن املنذر والبيهقييف  (  أليب داود1/207وعزاه السيوطي أيضا )

ليه مبثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من فاعتدوا ع
سبيل وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به قال هذا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل فليس هلم سلطان يقهر 

فامر هللا املسلمني من يتجازى منهم ان يتجاوز مبثل ما أوتى اليه أو املشركون فكان املشركون يتعاطوهنم ابلشتم واالذى 
يف  يصربأ ويعفوا فلما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىل املدينة وأعز هللا سلطانه أمر هللا املسلمني أن ينتهوا

د جعلنا لوليه سلطان اآلية مظاملهم اىل سلطاهنم وال يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهلية فقال ومن قتل مظلوما فق
يقول ينصره السلطان حىت ينصفة من ظلمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل حبمية 

 اجلاهلية ومل يرض حبكم هللا تعاىل  والذي يف هذا املوضع من ابن جرير خمتصر كما ترى 
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ريق السدي ا( من ط1/92أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -20

  ذكره السيوطي(  ومل ي189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
 ،بن جريج ال : ثين حجاج ، عن ا( قال : حدثين القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/199أخرجه ابن جرير ) -21

ظ : ضعف مع ه احلافال فيقم هو ابن احلسن واحلسني هو ابن داود امللقب سنيد قال : قال جماهد فذكره  والقاس
النقطاع بني ابن جريرج ا( ابإلضافة إىل 257إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن حممد شيخه )التقريب ص

( فاإلسناد 2/372خ لتاريابه اوجماهد ، فقد قال حيىي مل يسمع منه إال حرفا واحدا يف القرآن )حيىي بن معني وكت
( 969مبدون إسناد )رق ( وعزاه البن جرير فقط  وعلقه عنه ابن أيب حامت1/207ضعيف  واألثرذكره السيوطي )

ردودا  بت لكان ماليثبت ولوث ( وزاد يف الرواية نسخ ذلك مث قال :186وعلقه عنه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص
 كما ترى يعين بذلك النسخ  وليس يف الرواية نسخ  

بد ثنا أبو زرعة ، ثنا حييي بن ع( مفرقا ؛  قال : حد974،  973،  971،  967أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -22
مت درسه الشيخ حك سناد قدا اإلهللا بن بكري ، حدثين عبد هللا بن هليعة ، حدثين عطاء بن دينار عن سعيد به  وهذ

ال  وعلقه عنه ابن ق( وهو كما 69األثر رقم  7تحقيقه آل عمران آية بشري وتوصل إىل حتسينه )تفسري ابن أيب حامت ب
ليه اعتدوا عاعتدى عليكم ف ( بلفظ آخر مطول معناه مقارب ملا هنا يف قوله )فمن188اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص

  مبثل مااعتدى عليكم( ومل يذكره السيوطي
 سيوطي اد  ومل يذكره ال( عنهما بدون إسن970،  968علقه ابن أيب حامت )رقم  -23
  ( عنه بدون إسناد  ومل يذكره السيوطي972علقه ابن أيب حامت )رقم  -24
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 : مناسبة اآلية ملا قبلها
ملعاقبة اا يف هلخص قال ابن سعدي : وملا كانت النفوس يف الغالب التقف عند حدها إذا ر 

 ( 1ها  )جتاوز  عدمو حدوده لطلبها التشفي ، أمر تعاىل بلزوم تقواه اليت هي الوقوف عند 
ا قبله ، ية مباآل وسبق أن ذكرت يف مناسبة أوائل اآلية مايدل على تعلق هذا اجلزء من

 ، وهو يف لقريقني التضمنه حكما هاما يتوقع احلاجة املاسة إليه يف حالة حصول قتال بني
  ملباركةارة لعمك ااحلقيقة استكمال ألحكام القتال اليت بدأ الكالم عليها مبناسبة تل

 (1/235تيسري الكرمي الرمحن ) (1) 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
ك : ن : بل معىن ذل: وقال آخرو  -لرواية عن ابن عباس ابعد أن ذكر  -قال ابن جرير 

على  لت هذه اآليةا : نز الو فمن قاتلكم أيها املؤمنون من املشركني ، فقاتلوهم كما قاتلوكم وق
 اهد ثر جمابملدينة وبعد عمرة القضية  فذكر أعليه وسلم  صلى هللا رسول هللا

لها بقألن اآلايت  د ،وقال : وأشبه التأويلني مبا دل عليه ظاهر اآلية الذي حكي عن جماه
سبيل هللا  يف تلواوقاإمنا هي أمر من هللا للمؤمنني جبهاد عدوهم على صفة ، وذلك قوله )

يف  إمنا هو (عليه  دواوله ) فمن اعتدى عليكم فاعتالذين يقاتلونكم ( واآلايت بعدها ، وق
ؤمنني لقتال على املفرض ا مناسياق اآلايت اليت فيها األمر ابلقتال واجلهاد ، وهللا جل ثناؤه إ

اعتدى ثل ماه مببعد اهلجرة ، فمعلوم بذلك أن قوله ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي
كة ، وأن منني مبملؤ ركني مل يكن وجب على اعليكم( مدين ال مكي ، إذ كان فرض قتال املش

 سبيليف  تلوا) وقا ولهققوله ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم ( نظري 
لقتال تدوا عليه ابكم فاعاتلهللا الذين يقاتلونكم ( وأن معناه : فمن اعتدى عليكم يف احلرم فق

نكم أيها ستحل من ات احلرمات قصاصا ، فمحنو اعتدائه عليكم بقتاله إايكم ألين قد جعل
 املؤمنون من املشركني حرمة يف حرمي ، فاستحلوا منه مثله فيه 

ملشركني  لوا اتوقوله ) وقا ،رم احليف  وهذه اآلية منسوخة إبذن هللا لنبيه بقتال أهل احلرم ابتداء
 ( 1كافة (  )
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ه مبعىن اجملازاة وإتباع لفظ (  : إن2) مث ذكر ابن جرير توجيه التعبري ابالعتداء يف اآلية فقال
م سخر هللا ون منهسخر لفظا وإن اختلف معنامها ، كما قال ) ومكروا ومكر هللا( وقال ) في

عىن العدو كون مبن يمنهم ( وماأشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف املعنيان  واآلخر أ
  الذي هو شد ووثوب من قول القائل : عدا األسد على فريسته

 : فاعدوا عليه ،فيكون معىن الكالم : فمن عدا عليكم : أي فمن شد عليكم ووثب بظلم 
دا ، فيقال عيف  ءلتاأي فشدوا عليه وثبوا حنوه قصاصا ملا فعل بكم ال ظلما ، مث تدخل ا
لب ، وما عىن جمبذا افتعل مكان فعل ، كما يقال اقتب هذا األمر مبعىن قرب ، واجتلب ك

 أشبه ذلك 
 (200 - 2/199جامع البيان ) (1) 
ان ك( ورمبا  3/581 بتحقيقه لتفسريوقع خرم يف كالم ابن جرير كما بني ذلك العالمة أمحد شاكر رمحه هللا )انظر ا (2)

  ه أقربولعل األمر عدم وقوع خرم ولكن اعتض ابن جرير كالمه عن االعتداء بكالمه عن نسخ اآلىة
 

 ) قنيع املت مىل ) واتقوا هللا واعلموا أن هللاأتويل قوله تعايف  مث قال : القول
وزوا ا فيها فتتجاتعتدو  ه أنحرماته وحدوديف  يعىن جل ثناؤه بذلك : واتقوا هللا أيها املؤمنون

ارمه  حمرائضه وجتنب داء فه أبفيها مابينه وحده لكم ، واعلموا أن هللا حيب املتقني الذين يتقون
(1) 

عليكم (  ااعتدىمثل ىل ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبوقال الرازي : أما قوله تعا
،  ليكم فقابلوهعتدى عامن فاملراد منه : األمر مبا يقابل االعتداء من اجلزاء ، والتقدير: ف

ل ) تقوي ، مث قاعىن الم موالسبب يف تسميته اعتداء قد تقدم  مث قال )واتقوا هللا ( وقد تقد
 (2)  ( أي ابملعونة والنصرة واحلفظ والعلمواعلموا أن هللا مع املتقني 

 (200 - 2/199جامع البيان ) (1) 
 (5/135مفاتيح الغيب ) (2)

 
وقال ابن كثري : وقوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم( أمر ابلعدل 

اء سيئة سيئة حىت يف املشركني كما قال )وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به( وقال : )وجز 
مثلها( وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن قوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 



87 

 

مبثل مااعتدى عليكم( نزلت مبكة حيث الشوكة والجهاد مث نسخ آبية اجلهاد ابملدينة  وقد 
، رد هذا القول ابن جرير ، وقال : بل اآلية مدينة بعد عمرة القضية ، وعزا ذلك إىل جماهد 

 رمحه هللا 
نه تعاىل مع أبقواه وإخبار  وتة هللاوقوله :) واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني ( أمر هلم بطاع

  (1الدنيا واآلخرة  )يف  الذين اتقوا ابلنصر والتأييد
 (1/331تفسري القرآن العظيم ) (1)

 
: )  -ة املماثلو املساواة عد أن تكلم على احلرمات وأهنا قصاص أي تتبع ب -وقال البقاعي 

ياء ن األشميء شفمن ( أي : فتسبب عن هذا أنه من )اعتدى عليكم( أي تعمد أذاكم يف 
ية لعزائمهم لة تقو شاكميف أي زمان أو مكان كان ) فاعتدوا عليه( أي فجازوه ، مسي اعتداء 

أي عدوانه  ( اعتدىما وتوطينا هلممهم أي افعلوا وإن مساه املتعنت بغري ماحيق له ) مبثل
، لدفع  األول همه)عليكم ( أي مبثل الذي اعتدى عليكم به ، ولعله أعاد الظرف وإن أف
لى ماوقع له أبعقابأتعنت من لعله يقول : الكالم شامل العتدائه علي وعلى غريي فلي أن 

 ه  له من ذلك ، ألن املراد ردعه ولو مل يرد احلكم هذا لقيد مبا ينفي
النفس  ستسالاعد ماثلة حدا ، وكان أمرها خفيا ، والوقوف عنده بقال : وملا جعل امل

عتداء اسميته بت إبرساهلا صعبا ، حذر من تعديه بعد اإلذن يف القصاص الذي جر أغلبه
ل شيء لما بكط ععلى وجه اندب إىل العفو للمستبصر فقال : )واتقوا هللا ( أي احملي

 لتقوى يف اببقيد اب يموا ( أظهر ومل يضمر لئالابلتحري يف القصاص حىت التتجاوزوا ) واعل
 قيتم ابلتحريإن ات عكماالعتداء مثال فقال : ) إن هللا ( أي الذي له مجيع صفات الكمال م

بدا عمازاد هللا  "لفالح ل افيه أوابلعفو فإن هللا ) مع املتقني ( ومن كان )هللا( معه أفلح ك
 ( 1بعفو إال عزا  )

 
 (118-3/117نظم الدرر) (1) 
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 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
ا اجة إىل بياهنف يف حوقخالصة هذا اجلزء من اآلية أنه استكمال ألحكام القتال اليت كان امل

إذن عام و اتقدم ل ملتعلق األمر مبكان حرام يف شهر حرام أبانس حمرمني فكانت خالصة لك
أهل العلم  وكالم اثرنظر عن هذه احلرمات  ويف اآلملقابلة املعتدي مبثل اعتدائه بغض ال

 وقفات :
شك يف ذلك دين ال( ماألوىل : قوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم
م هلهود وتذكريا رة للياو حم، وسورة البقرة مانزلت إال بعد اهلجرة بل هي أول مانزل ابملدينة 

م عن ة تتكلحقملذكورة جاءت ضمن آايت سابقة والابلعهد الذي أخذ عليهم ، واآلية ا
عليه وسلم  ى هللاصل أحكام القتال ، وابألخص مايتعلق ابلقتال عند احلرم ملناسبة قدومه

لعمرة ادث يف ا حللعمرة ومايتعلق هبذه العمرة من أحكام وكيف يفعل من أحصر عنها كم
املسلمون من الشتم  ان يتعرض لهك اليت صدوا عنها ، والعالقة البتة لآلية املذكورة مبا

اطها وارتب لهاواألذى مبكة ، بل إدخال ذلك هنا حيدث صدعا يف معاين اآلايت وتسلس
ملشاهبة اآلايت ض اوحبك مدلوالهتا والذي يبدو حصول اخلطأ من أحد الرواة يف إدخال بع

دينة هنا نزلت ابملكأراء  إلساملا ذكره ابن عباس ، أو اختلطت عليه آية آبية فهو أيضا أتى آبية 
،  وقصرا والطوهي مكية الشك ، والذي يقوي ذلك اختالف لفظ الرواية عن ابن عباس 

ة عضه يف الوقفب ذكر يأيتوإمجاال وتفصيال ، وكالم بعض احلفاظ يف رواة األثر املذكور كما س
للقرآن ظهم عدم حفث لالثانية ، وكذا ثبوت اخلطأ يف اآلايت القرآنية من بعض حفاظ احلدي

ايدل كبار ممال ، ابإلضافة إيل جميء ماخيالف ذلك من طرق عن ابن عباس وعن تالميذه
 على تعلق ذلك بعمرة القضية 

(  1ريض )لتمولعل هذا هو السبب الذي جعل النحاس يذكر ذلك عن ابن عباس بصيغة ا
 هرمح وقد تصرف على الرغم من تصحيحه لرواية علي بن أيب طلحة عنه يف أول الكتاب ،

)واحلرمات  و قولهخ ههللا يف لفظ رواية ابن عباس حبيث أوهم أنه صرح ابلنسخ وأن املنسو 
  قصاص( وهذا خطأ بني وهللا أعلم
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 طريقة مللبعض اآلايت ب (  الرد على ابن عباس يف روايته وفهمه2الثانية : حاول الشوكاين )
 ي املرجع يف تفسري كالملعرب اليت هلغة ا تعهد من مثله وأهنى كالمه بقوله : وهذا معلوم من

 هللا سبحانه اهـ 
 (1/526الناسخ واملنسوخ ) (1) 
 (1/193فتح القدير ) (2)

 
اليمن بعد  ن بالدمان وليت شعري ! أيهما أفهم للغة العرب ؟ ألشوكاين املولود هبجرة شوك

ه وفالن والدد يلى عثالث وسبعني ومائة وألف سنة من اهلجرة ، والذي ترىب بصنعاء ودرس 
  أن هداه هللادية إىللزياوعالن ، ودرس النحو واللغة العربية !! على مشايخ اليمن وتقلب يف 

ابن عمه الته و خوج ز فتكها إىل مذهب أهل السنة ، أم من نزل القرآن يف بيت خالته على 
ا له ودع ،ربيته ن تبلسانه الذي رضع لغته مع حليب أمه ، وترىب على يد نيب األمة فأحس

؟  ىل يومنا هذالوق إخميه بفهم القرآن فكان نعم ترمجانه ، وحاز لقب حرب األمة فلم يشاركه ف
يلب ا اليقوله طو ، وهذ انههذا إذا سلمنا جدال أن اللغة العربية هي املرجع يف كالم هللا سبح

ها توافر  يت جيبوات الألدعلم درس شيئا عن أصول التفسري ، وما اللغة العربية إال أداة من ا
من النقول  ة أقوىآليلفيمن انربى لتفسري كالم هللا وليست هي املرجع بل إن فهم الصحايب 

اهنا اجلزئية ومك  تلكميفضة الواردة يف لغة العرب ملعاين مفرداهتا ، وليس اجملال هنا لالستفا
،  الرواية سند كلم يفيت مقدمة البحث وهللا املستعان  وكان األحرى ابلشوكاين رمحه هللا أن
مثال ، فهو  الليث اتبكويلصق اخلطأ مبن تكلم احلفاظ فيه من رجاله مثل عبد هللا بن صاحل  

 بعض يفوهيمه ن تموإن كان األقرب فيه حسن حديثه إال أنه قد قيل فيه ماميكن الناقد 
ا غري يسري يب شيئلذهمايروي إن كان مثت معارضة ، ألن له مناكري ، ذكر منها ابن عدي وا

عاوية ة عن من له نسخة كبري أبعد أن ذكر  -، وقد قال ابن عدي فيه كلمة توزن ابلذهب 
 أسانيده يفنه يقع أدي مستقيم احلديث إال قال : هو عن -بن صاحل واليت منها روايتنا هذه 
 ( 1ومتونه غلط واليتعمد الكذب  )

اخلطأ يف الرواية عن ابن عباس بعد أن بينا  -الثالثة : القول ابلنسخ انفرد به ابن زيد كعادته 
األثر ماهو املنسوخ والذي يفهم من كالمه أن املنسوخ هو قوله )فمن اعتدى  ومل يبني لفظ -
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عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماعتدى عليكم( ألن قوله )الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات 
خ املزعوم ليس ابلطبع قصاص ( حكاية حال وقعت وداللته التنسخ مبا نص عليه  وهذا النس

يف منطوق اآلية وإمنا يف مفهومها وقد تبعه يف ذلك ابن جرير رمحه هللا بسبب اعتماده القول 
جبواز القتال يف احلرم بدون قيد أو شرط على ما سبق بيانه يف اآلايت السابقة ، والصواب 

الة حصول أي عدم النسخ ألنه األصل واآلية قصد هبا السماح هلم ابالقتصاص منهم يف ح
اعتداء عليهم يف عمرهتم تفريعا على قوله )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( 

(  ونفيا صحة ذلك عن ابن عباس  وقد 3(  ، وابن اجلوزي )2وقد رد دعوى النسخ مكي )
عد (  مبا ي4تعرض بعض أهل العلم للجمع بني أحاديث حترمي القتال مبكة وبني تلك اآلية )

يف غاية البعد وقد سبق بيان ماتقتضيه تلك األحاديث فالحاجة لتكراره وهو اليتعارض البتة 
 مع مدلول اآلية الكرمية 

 
  (445-2/440ن االعتدال يف نقد الرجال )( ، ميزا1525-4/1522الكامل يف ضعفاء الرجال ) (1)
 (132اإليضاح )ص  (2)
 (186،188نواسخ القرآن )ص (3)
 (528-1/527ال الناسخ واملنسوخ للنحاس )انظر كمث(4)
 

)واقتلوهم حيث  (  أبن ذلك منسوخ بقوله1ومن عجيب ماقيل يف النسخ ماذكره الصاوي )
  ثقفتموهم( وقد تقدم الكالم عليها

ول شاكلة هو القل ابمللقو الرابعة : كذلك صرف لفظ االعتداء عن املتبادر من معناه اليليق وا
ر فيه  وقال ت النظجهاله )فالعدوان إال على الظاملني( وقد بينت و املقبول وهي متصلة بقو 

ني لعأن صورة الف :ابن اجلوزي : فإن قال قائل : فكيف يسمي اجلزاء اعتداء ؟ فاجلواب 
ي : ألمته  فظ واحدة وإن اختلف حكمهما ، قال الزجاج : والعرب تقول : ظلمين فالن

بن العريب وجهة (  وال2: جازيته جبهله  ) جازيته بظلمه  وجهل علي فجهلت عليه ، أي
 تداء يفعألن معىن اال ،نظر قوية جدا يف مثل ذلك وهي أن الثاين كاألول يف املعىن واللفظ 
 ر به و والثاين مأم ،نه عاللغة جماوزة احلد ، وهذا املعىن موجود فيهما إال أن األول منهي 

 ( 3) عصية و املأماتعلق به الطاعة وتعلق األمر والنهي اليغري احلقائق وإمنا يكسب 
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حنوها من و ليكم( ى عاخلامسة : قوله تعاىل )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتد
فو ويف ذلك ح والعلصفااآلايت الدالة على االنتقام قد يتوهم متوهم أهنا تتعارض مع آايت 

م موضع حيسن النتقال : أن مسلكان : األول : مشروعية االنتقام مع أفضلية العفو  والثاين
ه آاثر كثرية (  وهناك مسلك اثلث دل علي4فيه والحيسن فيه العفو والعكس صحيح  )

ه أوال حيث أمر ب عفومتكررة وأقوال ألهل العلم عند اآلايت املتعلقة بذلك ، وهو كون ال
؛  لتفصيلاقرب وة هلم  واألذلك ابالنتقام تدرجييا مع توفر الق الشوكة للمسلمني ، مث أمر بعد

  هللا أعلملمني وملسافيتعني املسلك األخري مع الكافرين ، ويتعني املسلكان األوالن مع 
 

 (1/89حاشية الصاوي على اجلاللني ) (1)
 (188نواسخ القرآن )ص (2)
 (1/113أحكام القرآن ) (3)
 (41-39انظر دفع إيهام االضطراب )ص (4)

 
املذكورة  لمقاصة لقوله )فمن اعتدى عليكم ( تفسري السادسة : ذهب بعض املفسرين إىل أن

ىل إيه املؤمنني ا لتنبليهيف قوله )واحلرمات قصاص( وظاهر اآلاثر أهنا منفصلة عنها معطوفة ع
  (1جواز قتاهلم إن قاتلوهم عند دخوهلم مكة يف عمرة القضية  )

ماثلة فيه اص وامللقصاالسابعة : توسع بعض العلماء يف اآلية واستدلوا بعمومها يف مسائل 
مومه ، فمن زىن عذلك ليس على  (  والشك أن2ويف استحالل حرمة املستحل حلرمة غريه )

ن سب أابه ، ومه أن يز لحبليلة جاره الحيق جلاره أن يزين حبليلته ، ومن سب أاب رجل مل جي
له داره ،  ن حيرقأز قتل ابنا لشخص مل جيز له أن يقتل ابنه ، ومن حرق دارا ألخيه مل جي

ة ملاذكرانه ملماثلر اوالصور يف ذلك كثرية ،  وقد حاول بعض العلماء اخلروج من بعض الصو 
رج ث املسألة خاية وحبارجبتفسري املثلية بكالم فيه بعد  وإمنا يبقى مادلت عليه األدلة اخل

ر غض النظتال ب ابلقلمنيآيتنا ألن اآلية قصد هبا أمر معني وهو مقابلة قتال املشركني للمس
  عن حرمة الشهر وحرمة املكان وحرمة اإلحرام وهللا أعلم

 (1/235انظر تيسري الكرمي الرمحن ) (1)
 (1/234الكرمي الرمحن ) ( ، تيسري114-1/111( ، والبن العريب )1/326انظر أحكام القرآن للجصاص ) (2)
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ه كما أشار عن غري  ال ويف احلقيقة القول ابلعموم قد يتأتى على التفسري املروي عن احلسن
داد عهو يف ف،  إىل ذلك اجلصاص وأبو حيان ، وماروي عن احلسن مل أقف على إسناد له

ساال ، مع أصح إر و بة الضعيف السيما وقد خالف رواية مجهور املفسرين ممن هو أعلى منه رت
 غرابة ماذكره عند النظر والتمعن يف نقد املنت 

قوي : وهذا من أ تقني(امل قوله تعاىل )واعلموا أن هللا مع الثامنة : قال الرازي تعقيبا على
 ، فكان ان معنيمك الدالئل على أنه ليس جبسم ، واليف مكان ، إذ لو كان جسما لكان يف

 جزء من ملؤمننين اإما أن يكون مع أحد منهم ، ومل يكن مع اآلخر أويكون مع كل واحد م
 ا كبري أجزائه وبعض من أبعاضه تعاىل هللا عنه علو 

 آلية الداللةااي والقضاوهذا الكالم من سفاسف املتكلمني الذين أتعبوا أنفسهم يف مثل هذه 
لك صدقا ذكان    عنافيها ألبتة على ماقال عقال ؛ فإن القائل إذا قال : سران والقمر م

ستلزم ية التملعاالجدال فيه ، على الرغم من كون القمر يف مكان وهو جسم  وذلك ألن 
 "وألف كتابه  أضرابهم و وال اختالطا  ورحم هللا الرازي حني قال اتئبا من هذا الكال حلوال

 :  أقسام اللذات" يف توبته تلك
 لـــــال ضهناية إقدم العقول عقــــــــــــــــال       وغاية سعي العاملني

 لوأرواحنا يف وحشة من جسومنا       وحاصل دنياان أذى ووبــــــــا
 د من حبثنا طول عمران       سوى أن مجعنا فيه قيل وقالواومل نستف

 يال وال ترويشفي علا توقال : لقد أتملت الطرق الكالمية واملفاهيم الفلسفية ، فما رأيته
رش استوى( ، لى العن عغليال ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ يف اإلثبات )الرمح

لما( مث قال عون به يطحيلنفي )ليس كمثله شيء( ، )وال )إليه يصعد الكلم الطيب( واقرأ يف ا
 (1: )ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت  )

 : مسألة لغوية
ا فذلكة ة أبهنآلياقوله )فمن اعتدى عليكم( : عرب مجع من املفسرين عن هذه اجلملة من 

 ( 2ة  )يجلنتاوشرحها الشهاب فقال : فذلكة : أي إمجال ملا فصل متفرع عليه تفرع 
ه توى بني التنزيه والتشوي( ، الرمحن على العرش اس69،  64العقيدة )ص انظر تصحيح املفاهيم يف جوانب من (1)
 (157-53،  30)ص 
 (2/286عناية القاضي وكفاية الراضي ) (2)
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 كةىل التهلكم إيديقوله تعاىل ) وأنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أب

 ( وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني
 

 :ية آلالواردة يف االرواايت 
ن أنفق ال : مقليه وسلم عصلى هللا  عن خرمي بن فاتك األسدي رضي هللا عنه عن النيب -1

 بيل هللا ، كتب له بسبعمائة ضعف نفقة يف س
 هلكة ( قال :ىل التإا أبيديكم عن حذيفة رضي هللا عنه ) وأنفقوا يف سبيل هللا وال تلقو  -2

  نزلت يف النفقة  ويف لفظ قال : يعين يف ترك النفقة يف سبيل هللا
ن م ينفقونو ر يتصدقون عن الضحاك بن أىب جبرية رضي هللا عنه قال : كانت االنصا -3

وال   فنزلت : )بيل هللا سأمواهلم ، يعطون ماشاء هللا  فأصابتهم سنة ، فأمسكوا عن النفقة يف
 ( تلقوا أبيديكم إىل التهلكة

ن ألقى مم أهو لى املشركنيعن أيب إسحاق رمحه هللا قال : قلت للرباء :الرجل حيمل ع -4
فقال : لم ليه وسع لى هللاص بيده إىل التهلكة ؟ قال : ال ، ألن هللا عز وجل بعث رسوله
 )فقاتل يف سبيل هللا التكلف اال نفـسك ( إمنا ذاك يف النفقة 

ىل مكة إلتجهز ابملا أمر م صلى هللا عليه وسل عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب -5
  ! فنزلت ال مالو اد ز قال انس من األعراب : ايرسول هللا ! مباذا نتجهز ؟ فوهللا مالنا 

( لكةيكم إىل التها أبيدالتلقــــو و بن عباس يف قول هللا عز وجل )وأنفقوا يف سبيل هللا عن ا -6
   أنفق ولو مشقص

 يقولن أحدكم ل : القا (ويف لفظ : عن ابن عباس يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة 
  إىن ال أجد شيئا إن مل جيد إال مشقصا به يف سبيل هللا
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 يف النفقة  ل :ن عباس ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قاويف لفظ آخر : عن اب
  شقصويف لفظ آخر : اليقولن الرجل ال أجد شيئا قد هلكت فليتجهز ولو مب

س التهلكة ل : ليتهلكة ( قاعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال تلقوا أبيديكم إىل ال -7
  قة يف سبيل هللأن يقتل الرجل يف سبيل هللا ، ولكن اإلمساك عن النف

يكم إىل ا أبيد وال تلقو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا -8
  يئا فتهلكواشنفقوا تال التهلكة( يقول : أنفقوا ما كان من قليل أو كثري ، وال تستسلموا و 

 التهلكة : : ( قال ىل التهلكةعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) وال تلقوا أبيديكم إ -9
 عذاب هللا 

ضاء العمرة  لقهللا ( يف طاعة عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) وأنفقوا يف سبيل هللا -10
كوا  يل هللا فتهليف سب فقةوال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( يقول : المتنعوا أيديكم عن الن)

 التيأسوا من :وا أي هلكويقال : التلقوا أنفسكم أبيديكم يف التهلكة  ويقال : التنهكوا فت
يقال و هللا   يف أحسنوا الظن رمحة هللا فتهلكوا ) وأحسنوا ( أي ابلنفقة يف سبيل هللا  ويقال :
وله ق  نزلت من بيل هللا سيف: أحسنوا النفقة يف سبيل هللا ) إن هللا حيب احملسنني ( ابلنفقة 

ة بعد لقضاء العمر  ه وسلمليلى هللا عص )وقاتلوا يف سبيل هللا( إىل ههنا يف احملرمني مع النيب
 عام احلديبية 

م النفقة يف مينعكالكة ( يقول : عن جماهد رمحه هللا : ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهل -11
  حق ، خيفة العيلة

 يفترك النفقة  :لكة ( يكم إىل التهعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، يف قوله ) التلقوا أبيد -12
  سبيل هللا

أنفقوا  نوا قدالرزق ، وكا ن عامر رمحه هللا : أن األنصار كان احتبس عليهم بعضع -13
 وال تلقوا يل هللاسب نفقات ، قال : فساء ظنهم وأمسكوا ، قال : فأنزل هللا )وأنفقوا يف

  أبيديكم إىل التهلكة ( قال : وكانت التهلكة : سوء ظنهم وإمساكهم
ال تلقوا و وله )  ، يعين ق النفقات يف سبيل هللاعن عكرمة رمحه هللا قال : نزلت يف -14

 أبيديكم إىل التهلكة ( 
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كانوا   ابلنفقة فمر هللاقال : ملا أ عن عكرمة يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( -15
ال تلقوا و نفقوا أ:  أو بعضهم يقولون : ننفق فيذهب مالنا وال يبقى لنا شىء قال : فقال

  تهلكة ، قال : أنفقوا وأان أرزقكمأبيديكم إيل ال
 الال : يقول : كة ( قكم إىل التهلعن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل ) وال تلقوا أبيدي -16

  متسكوا أبيديكم عن النفقة يف سبيل هللا
ولو عقاال  هللا لأنفق يف سبي عن السدي رمحه هللا ) وأنفقوا يف سبيل هللا ( يقول : -17

 يديكم إىل التهلكة( تقول : ليس عندي شيء )وال تلقوا أب
 ال، أو قال :  مواهلمينفقون من أ عن احلسن رمحه هللا : أهنم كانوا يسافرون ويغزون وال -18

  ينفقون يف ذلك ، فأمرهم هللا أن ينفقوا يف مغازيهم يف سبيل هللا
ل لنفقة يف سبياتدعوا التهلكة ( ف عن احلسن رمحه هللا يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل -19

  هللا
   قال : البخل عن احلسن رمحه هللا )والتلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( -20
:  لتهلكة ( قالإىل ا لقوا أبيديكمتعن عطاء رمحه هللا قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا وال  -21

 ، يقول : أنفقوا يف سبيل هللا ماقل وكثر
   سبيل هللايفقال: نزلت يف النفقة  هللا بن كثري رمحه هللا عن عبد -22
ة يف النفق فسه وماله عننعن الضحاك رمحه هللا قال : التهلكة : أن ميسك الرجل  -23

  اجلهاد يف سبيل هللا
  وعن أيب صاحل رمحه هللا حنو ذلك -24
 مران ابلنفقةجال: أر إلنفاق قال ابوعن سعيد بن املسيب رمحه هللا : ملا أمر هللا تعاىل  -25

  ةآليايف سبيل هللا ، لو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ، فأنزل هللا هذه 
  وعن مقاتل بن حيان رمحه هللا مثله -26
 أبيديكم إىل تلقوا ه اآلية )والعن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا أنه كان يقول يف هذ -27

 ن اآلخر أنفقمزادا  ضلفالتهلكة ( قال : كان القوم يف سبيل هللا ، فيتزود الرجل ، فكان أ
أنفقوا يف و  ) هللازل البائس من زاده حىت اليبقى من زاده شىء أحب أن يواسي صاحبه ، فأن

 سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( 
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(  إىل التهلكة يديكمأب وال تلقوا عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا -28
 ىلإ فتلقي بيديك ،ك ماتنفق فال خترج بنفسك بغري نفقة وال قوة قال : إذا مل يكن عند

  التهلكة
 ا أبيديكم إىلالتلقو و  سبيل هللا عن زيد بن أسلم رمحه هللا يف قول هللا : ) وأنفقوا يف -29

 ، عليه وسلم لى هللاص التهلكة ( ، وذلك أن رجاال كانوا خيرجون يف بعوث يبعثها رسول هللا
، واليلقوا  ا رزقهم هللاقوا ممتنفا يقطع هبم وإما كانوا عياال ، فأمرهم هللا أن يسبغري نفقة ، فإم

ملشي ، وقال و من اش أأبيديهم إىل التهلكة ، والتهلكة : أن يهلك رجال من اجلوع أو العط
 ملن بيده فضل : )وأحسنوا أن هللا حيب احملسنني(

  وعن القاسم بن حممد رمحه هللا حنو ذلك -30
قال : كنا ابلقسطنطينية وعلى أهل مصر  -رمحه هللا-أسلم أيب عمران موىل جتيب  عن-31

، وعلى أهل الشام فضالة بن صلى هللا عليه وسلم  عقبة بن عامر اجلهىن صاحب رسول هللا
، )ويف رواية : وعلى اجلماعة عبد الرمحن بن صلى هللا عليه وسلم  عبيد صاحب رسول هللا

من املدينة صف عظيم من الروم ، قال : وصففنا صفا عظيما من فخرج  (خالد بن الوليد
املسلمني ، فحمل رجل من املسلمني علي صف الروم حىت دخل فيهم ، مث خرج إلينا مقبال 
، فصاح الناس وقالوا : سبحان هللا ، ألقى بيده إىل التهلكة ، )ويف رواية : فصففنا صفني ، 

والروم ملصقون ظهورهم حبائط املدينة قال :  مل أر صفني قط أعرض وال أطول منهما ،
فحمل رجل منا علي العدو ، فقال الناس : مه مه ال إله إال هللا ، يلقى بيده إىل التهلكة ( 

فقال : أيها الناس إنكم صلى هللا عليه وسلم  فقام أبو أيوب األنصاري صاحب رسول هللا
إمنا تتأولون هذه اآلية هكذا أن محل رجل تتأولون هذه اآلية على هذا التأويل  )ويف رواية : 

يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه( وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معاشر األنصار ، إان ملا 
صلى هللا عليه وسلم  أعز هللا دينه وكثر انصريه قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول هللا

فأصلحنا ماضاع منها ، )ويف رواية أخرى : فقال إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أان أقمنا فيها 
صلى هللا عليه وسلم  أبو أيوب : حنن أعلم هبذه اآلية إمنا نزلت فينا ، صحبنا رسول هللا

وشهدان معه املشاهد ونصرانه ، فلما فشا اإلسالم وظهر اجتمعنا معشر األنصار جنيا ، فقلنا 
ونصره ، حىت فشى اإلسالم وكثر أهله ، لم صلى هللا عليه وس : قد أكرمنا هللا بصحبة نبيه
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وكنا قد آثرانه على األهلني واألموال واألوالد ، وقد وضعت احلرب اوزارها ، فنرجع إىل أهلينا 
وأوالدان فنقيم فيهما ( فأنزل هللا يف كتابه يرد علينا مامهمنا به ، )ويف رواية : فأنزل هللا اخلرب 

ل هللا والتلقوا أبيديكم إىل التهلكه ( ابإلقامة الىت أردان أن من السماء ( فقال )وأنفقوا يف سبي
نقيم يف األموال ونصلحها ، فأمران ابلغزو ، )ويف رواية : فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل 
واملال وترك اجلهاد ( فما زال أبو أيوب غازاي يف سبيل هللا حىت قبضه هللا  )ويف رواية : حىت 

 دفن ابلقسطنطينية(
وتقدم رجل  حلصن ،عن املغرية رضي هللا عنه قال : بعث عمر جيشا فحاصروا أهل ا -32

 رفبلغ ذلك عم ،تهلكة ال من جبيلة فقاتل ، فقتل ، فأكثر الناس فيه يقولون : ألقى بيده إىل
من يشري  الناس ومن)بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال : كذبوا ، أليس هللا عز وجل يقول : 

 ضات هللا وهللا رءوف ابلعباد(نفسه ابتغاء مر 
بن عـوف  مـدرك فـسه ، فقـالعن قيس رمحه هللا قال : ذكروا عنـد عمر رجال شــرى ن -33

ب ، فقال : كذ لتهلكة ااألمحـسي : ايأمري  املؤمنني ، خايل يزعم الناس أنه ألقى بيده إىل
  أولئك ، بل هو ممن  اشتى اآلخرة ابلدنيا

ألقى  : الواىت خرقه ، فقح قال : محل هشام بن عامر على الصف عن حممد رمحه هللا -34
 ( بيده  فقال أبو هريرة : ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا

انطلق فمشق ، هنم حاصروا دعن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث رضي هللا عنه أ -35
ورفعوا  لمون ،ملسب ذلك عليه ارجل من أزد شنوءة فأسرع يف العدو وحده ليستقتل ، فعا

 : ىلاقال هللا تع ال له عمرو :حديثه إىل عمرو بن العاص ، فأرسل إليه عمرو ، فرده وق
  ( والتلقوا أبيديكم إىل التهلكة)

ال تلقوا و  ) هللاة أرأيت قول وعن الرباء رضي هللا عنه وسأله رجل فقال : أياب عمار  -36
عمل ي ولكنه الرجل  ،الل يتقدم فيقاتل حىت يقتل ؟ قال : أبيديكم إىل التهلكة ( أهو الرج

 ابملعاصي ، مث يلقي بيده وال يتوب 
قول : إذا ال : يقىل التهلكة( إعن النعمان بن بشري رضي هللا عنه )والتلقوا أبيديكم  -37

 ه وليتب إليغفر هللايستأذنب أحدكم فاليلقني بيده إىل التهلكة واليقولن التوبة يل ولكن ل
  فإن هللا غفور رحيم
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 وال تلقوا يل هللاأنفقوا يف سبو عن حممد رمحه هللا قال : وسألت عبيدة عن قول هللا )  -38
 قال : حسبته - ب ،أبيديكم إىل التهلكة ( اآلية ، فقال عبيدة : كان الرجل يذنب الذن

ا  وال تلقو ل هللاسبي يستهلك ، فنهوا عن ذلك ، فقيل )أنفقوا يفففيلقي بيده  -قال : العظيم 
 أبيديكم إىل التهلكة (

  وعن حممد بن سريين رمحه هللا حنو ذلك -39
  وعن احلسن رمحه هللا حنو ذلك -40
يل  كت ليسيقول : قد هلفوعن أيب قالبة رمحه هللا قال : هو الرجل يصيب الذنب  -41

يأس اىل )إنه الي تعهللاال توبة فييأس من رمحة هللا وينهمك يف املعاصي فنهاهم هللا عن ذلك ق
 (من روح هللا إال القوم الكافرون

قال :  إلسالماله عن شرائع وعن أيب هريرة رضي هللا عنه يف حديث جميء جربيل وسؤا -42
  اك  احلديثإنه ير فاه قال : مااإلحسان ؟ قال : أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تر 

( قال :  حملسننين هللا حيب اقوله ) وأحسنوا إعن رجل من الصحابة رضي هللا عنه يف  -43
 أداء الفرائض 

: يف أداء  ، قال ب احملسنني(حيعن أيب إسحاق رمحه هللا يف قوله : )وأحسنوا أن هللا  -44
   الفرائض
  ابهلل يربكم ا الظنقال : أحسنو  (عن عكرمة رمحه هللا ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني  -45
لى من ليس ودوا ععاحملسنني (  ه هللا يف قوله ) وأحسنوا إن هللا حيبعن ابن زيد رمح -46

  يف يده شيء
 

_______________________________________ 
 احلواشي :

،  322-4/321( وأمحد )4/167( والتمذي )6/49( ويف السنن )1/230أخرجه النسائي يف التفسري ) -1
( وابن حبان يف 246-4/244( والطرباين يف املعجم الكبري )5/318( وابن أيب شيبة يف املصنف )345-346

( عن خرمي به خمتصرا ومطوال يف بعض 2/87( واحلاكم يف املستدرك )31،1647صحيحه )انظر موارد الظمآن رقم 
( 261املراجع ، ويف إسناده لديهم اختالف يطول البحث فيه ، إال أن احلديث اثبت يشهد له آية سورة البقرة رقم )

وقال التمذي : هذا حديث حسن  وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد احتج مسلم ابلركني بن الربيع وهو  
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كويف عزيز احلديث  وسكت الذهيب  وقال اهليثمي : رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال 
 (  ومل يذكره السيوطي 1/21الصحيح )جممع الزوائد 

( 978وابن أيب حامت )رقم   (2/200(  وابن جرير )2404(  وسعيد بن منصور )رقم 8/185جه البخاري )أخر  -2
ن عيينة ا لوكيع وسفيان ب( من طرق عن شقيق عن حذيفة به وعزاه السيوطي أيض9/45والبيهقي يف السنن الكربى )

: هو ترك النفقة يف سبيل  احلديث فيه ( وجاء لفظ1/207وعبد بن محيد وابن املنذر وحدث سقط يف الدر املنثور )
  هللا خمافة العيلة

ن عيب هند ، ن سلمة ، عن داود بن أ( قال : حدثنا أيب ، ثنا هدبة ثنا محاد ب1001أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -3
نظر الدر عجمه )امي يف الشعيب ، عن الضحاك به  وعده قوال مستقال يف اآلية  وإسناده صحيح  وأخرجه البغو 

قال و كن من طريق هدبة به ( عن هدبة به  وكذا رواه ابن الس38( ومن طريقه الواحدي يف أسباب النزول )ص1/207
ابع لقسم الر ااألوهام فذكره يف  ( وقد اعترب ابن حجر الضحاك بن أيب جبرية من5/207: تفرد به هدبة )انظر اإلصابة 

ه هو وقال : فأبو  -ضحاك عين الصواب فيه أبو جبرية بن الي -من اإلصابة وصوب قول أيب نعيم : قلبه محاد بن سلمة 
 (35-3/34الضحاك بن خليفة املاضي  اهـ )وانظر أيضا أسد الغابة 

به وقال  ( عن هدبة1761ن حبان )موارد الظمآن ( وعنه اب254-12/252واحلديث أخرجه أيضا أبو يعلى )
  (6/317ا رجال الصحيح )اجملمع اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاهلم

ند ابن ع( والذي  1/207لدروعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن قانع عن الضحاك )ا
  جرير من طريق املعتمر عن داود عن الشعيب مرسال وسيأيت

( 2/203)بن جرير اكر عنه وأخرجه وب( قال : ثنا سليمان بن داود اهلامشي ، قال : أان أب 4/281أخرجه أمحد ) -4
  ظه وكتابه صحيحساء حف ا كرببنحوه من طريق أيب بكر بن عياش أيضا  وقد قال فيه احلافظ : ثقة عابد اال أنه مل

ن أيب إسحق عرق أخرى ية من ط( وسيأيت الرواية عن الرباء مبا يوحي أبن له قوال آخر يف تفسري اآل624)التقريب ص
أبو إسحق و قوال  قشة األوللحافظ ابن حجر يف ذلك كالم ذكرته هناك  وانظر ماأييت يف مناغري طريق أيب بكر 

الختالط مع ابن رمي باط مبالسبيعي اختلط يف آخر عمره ، وأنكر الذهيب اختالطه وقال : شاخ ونسي )انظر االغت
بكر من أيب إسحق ليس ( وقال أبو حامت : مساع أيب 356-341، الكواكب النريات ص 273هناية االغتباط ص

إنه  :بكر بن عياش  قوله يف أيب -ن حنبل يعين أمحد ب -( وروى اخلطيب عن أيب عبد هللا 1/35بذاك القوي )العلل 
 (14/379ليضطرب عن أيب إسحق أو حنو هذا )اتريخ بغداد 

يان ( وأبو ح1/736القرآن امع ألحكام ( وكذا القرطيب )اجل1/303ذكره ابن اجلوزي عنه بدون إسناد )زاد املسري  -5
  ومل أقف على إسناد له  ( بنحو ذلك ومل ينسبه البن عباس5/135( بنحوه  وذكره الرازي )مفاتيح الغيب 2/70)

( قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، 1/410( وعنه أمحد )العلل ومعرفة الرجال 1/207أخرجه وكيع )انظر الدر -6
( 975( وابن أيب حامت )رقم 202،  201،  2/200رجه أيضا ابن جرير )عن أيب صاحل ، عن ابن عباس به وأخ

( من طرق عن منصور به حنوه وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد والبيهقي عن ابن 9/45والبيهقي يف السنن الكربى )
بن حنبل قال : ( عن عبد هللا بن أمحد 2/9هو ابذام موىل أم هاىنء قال الدواليب يف الكىن ) عباس وأبو صاحل هنا

سألت أيب فقلت : منصور عن أيب صاحل ، من أبو صاحل هذا ؟ قال : ابذام صاحب الكليب وهو موىل أم هاىنء ، ومل 
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حيدث منصور عن أيب صاحل ذكوان شيئا علمته  اهـ  وقد صرحت الطرق مباذكره اإلمام أمحد  وأبو صاحل هذا قال فيه 
  اإلسناد ضعيف( ف120احلافظ : ضعيف يرسل ) التقريب ص

، عن  دثين ابن محيد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو بن أىب قيس( قال : ح201-2/200أخرجه ابن جرير ) -7
املنذر  وعلقه ابن أيب حامت  ( للفراييب وابن207 /1عطاء ، عن سعيد بن جبري عنه به  وعزاه السيوطي أيضا )الدر

ه ضعفا من قبل ال أن فيإافظا مد بن محيد الرازي وهو مع كونه ح( عنه  وهذا إسناد الأبس به على كالم يف حم979)
لفراييب وابن تابع هنا عند ام أنه م أعلحفظه ، وابن جرير أكثر من الرواية عنه وأغلب رواايته عنده يتابع فيها وأرى وهللا

يب قيس كويف أمرو بن عنه و عاملنذر  وأما اختالط عطاء بن السائب فأكثر من تكلم يف ذلك أنكر رواية البصريني 
هذه الرواية احلافظ  ( وقد صحح312-308لل التمذي ص ، شرح ع 335 - 319)انظر الكواكب النريات ص 

 ( ويشهد هلا ماسبق وماأييت 8/185ابن حجر )الفتح 
بيه يب عن أأ: ثين  ثين عمي قال :( قال : حدثين حممد بن سعد قال : حدثين أيب قال 2/202أخرجه ابن جرير ) -8

 (189ة رقم آي 1 عن ابن عباس به  ومل يذكره السيوطي  وهذا إسناد ضعيف سبق الكالم عليه يف )األثر
أيب طلحة  ن علي بنل : ثنا معاوية ، ع( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا أبو صاحل ، قا2/205أخرجه ابن جرير ) -9

قوال  ، فذكره إبسناده  وعده ثنا أيب ، ثنا أبو صاحل( قال حد1000، عن ابن عباس به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
ر يضا البن املنذألسيوطي زاه اآخر يف اآلية  وليس كذلك بل هو تفسري للتهلكة مبا آلت إليه  وهذا إسناد حسن  وع

 (208 /1)الدر
عن أيب لسدي الصغري عن الكليب ا( من طريق 94-1/93أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -10

   مل يذكره السيوطيو (  189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
( 2/201( وأخرجه ابن جرير )191ية آ 5( وانظر ماسبق ذكره )األثر رقم 1/99التفسري املنسوب إىل جماهد ) -11

عن  :وقال عند سعيد  يح عنه به وإسناده صحيح( من طرق عن ابن أيب جن2405وسعيد بن منصور يف سننه )رقم 
فيان بن عيينة للفظ أعاله لسسيوطي اباه الابن أيب جنيح أو غريه  ولفظه : المتنعكم النفقة يف سبيل هللا خمافة العيلة  وعز 

كم إىل وا أبيديوال تلق)آلية وعبد بن محيد  وقال : وأخرج وكيع وعبد بن محيد عن جماهد قال : إمنا أنزلت هذه ا
 ( عنه 982( وعلقه ابن أيب حامت )1/207التهلكة ( يف النفقة عن سبيل هللا  )الدر

ائب عنه دم بن أيب إايس قال : ان ورقاء عن عطاء ابن السآ( من طريق 99-1/98التفسري املنسوب إىل جماهد ) -12
ذكره السيوطي  وهذا إسناد يومل   ( عنه984( وعلقه ابن أيب حامت )191آية  5به  وانظر ماسبق ذكره )األثر رقم 

 تالط إمناكويف وأكثر من رماه ابالخ  يف آيتنا هذه إال أن ورقاء 7الأبس به وعطاء اختلط أبخرة كما تقدم يف األثر رقم 
 تكلموا يف رواية البصريني عنه 

مسعت داود  :، قال : ثنا املعتمر  ( قال : حدثنا ابن عبد األعلى الصنعاين ، قال2/201أخرجه ابن جرير ) -13
( من طريق 37نزول )صاب اليعين ابن أيب هند ، عنه وإسناده صحيح إال أنه مرسل  وأخرجه أيضا الواحدي يف أسب

حا صحيحا يحصاليرسل إال  هشيم عن داود به حنوه  ومل يذكره السيوطي  وقد قال العجلي : مرسل الشعيب صحيح ،
أو على  -ن أيب جبرية بمن آيتنا هذه أنه أخذه عن الضحاك  3رقم ( وقد تبني يف األثر 244)اتريخ الثقات ص

  األصح أيب جبرية بن الضحاك
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أيب  مسعيل بنشيم ، قال : أخربان إه( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا 2/201أخرجه ابن جرير ) -14
يق هشيم به حنوه  ( من طر 39صخالد عن عكرمة فذكره وإسناده صحيح   وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )

 ن محيد ب( لعبد 207 /1( عن عكرمة  وعزاه السيوطي أيضا )الدر980وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
ثنا خصيف  :ملثىن ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهري ، قال ( حدثين ا202-2/201أخرجه ابن جرير ) -15

هذا و عاوية اجلعفي  و ابن مهري هان هو مالك بن إمساعيل النهدي وز عنه به  ومل يذكره السيوطي هبذا اللفظ  وأبو غس
ورمي ابإلرجاء )التقريب  أبخرة اإلسناد فيه ضعف مع إرساله فإن خصيفا قال فيه احلافظ : صدوق سيء احلفظ خلط

  ( إال أنه يشهد لبعضه ماتقدم193ص
دثنا معمر ، عنه به وإسناده ح( قال : 2/201( ومن طريقه ابن جرير )1/91أخرجه عبد الرزاق )التفسري  -16

  ( عنه  ومل يذكره السيوطي989صحيح  وعلقه ابن أيب حامت )
 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/201أخرجه ابن جرير ) -17

( عنه  ومل يذكره 987حامت ) لقه ابن أيب( وع189آية  16عنه به وإسناده الأبس به تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
  السيوطي

ن تادة كاقعيد ، عن قال : ثنا س ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد 2/201أخرجه ابن جرير ) -18
 (1/207حيدث أن احلسن حدثه فذكره  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي له فقط )الدر 

ده نه وإسنان زايد ، عن يونس ، عبر بن معاذ ، قال : ثنا عبد الواحد ( حدثنا بش2/202أخرجه ابن جرير ) -19
( من طريق ابن 2/202( من طريق هشيم عن يونس بلفظ : نزلت يف النفقة  وأخرجه )2/202صحيح  وأخرجه )

ن ترك هم أ ، وأخرب هللا سبيل فقة يفمهام األهوازي عن يونس به ولفظه : عن احلسن يف التهلكة ، قال : أمرهم هللا ابلن
  هبذا اللفظ ( عنه  ومل يذكره السيوطي981النفقة يف سبيل هللا التهلكة  وعلقه ابن أيب حامت )

حلسن به ابو أسامة ، عن عوف ، عن ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا أ1002أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -20
 جه عبد بن محيدح  وأخر ده صحياختصر اختصارا  وإسناوعده قوال مستقال يف تفسري اآلية وهو راجع ملا تقدم وإمنا 

 ( 1/207والبيهقي يف الشعب  )الدر
ج ، ابن جري ال : حدثين حجاج ، عن( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/202أخرجه ابن جرير ) -21

اآلية  21قم األثر ر ليه )عقال : سألت عطاء فذكره وإسناده ضعيف لضعف احلسني بن داود سنيد وقد تقدم الكالم 
  ( عنه  ومل يذكره السيوطي983( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 194

  يذكره السيوطي ابإلسناد السابق عن عطاء عنه وهو ضعيف  ومل (2/202أخرجه ابن جرير ) -22
عنه   ،جويرب  نل : ثنا أبو زهري ، ع( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/202أخرجه ابن جرير ) -23

(  عنه  986ن أيب حامت )رقم ( وعلقه اب194آية  13وإسناده ضعيف لضعف جويرب وقد تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
  ومل يذكره السيوطي

ذكره يته لذلك عن ابن عباس  ومل ( ومل أقف على إسناده وقد تقدم رواي985علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -24
  السيوطي

  كره السيوطي( ومل أقف على إسناده  ومل يذ 1/171البغوي )معامل التنزيل  علقه عنه -25
  أقف على إسناده  ومل يذكره السيوطي ( ومل1/171( والبغوي )معامل التنزيل 989علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -26
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 ، قال : ثنا ابن بن عبد األعلى ( قاال : حدثنا يونس992( وابن أيب حامت )رقم 2/201أخرجه ابن جرير ) -27
(  1/207لسيوطي )الدر ( وا1/332وإليهما فقط عزاه ابن كثري ) ل : أخربين أبو صخر عن القرظي بهوهب ، قا

  وإسناد هذا األثر حسن
سناده ذكره وإبن زيد  فقال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/202أخرجه ابن جرير ) -28

  سيوطيصحيح  ومل يذكره ال
 هللاربين عبد ة ، أخربين ابن وهب ، أخ( قال : حدثنا يونس بن عبد األعلى قراء990أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -29

( البن 1/207يوطي )الدر ( عن ابن وهب به  وعزاه الس1/333بن عياش عنه به  وإسناده حسن  وعلقه ابن كثري )
 سبق  ف وقديد وليس عن أبيه ولفظه فيه اختالجرير وابن أيب حامت والذي يف ابن جرير عن ابن ز 

  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي991علقه عنه اين أيب حامت )رقم  -30
سي )رقم ( والطيال239-1/236،238( والنسائي )التفسري 4/280) ( والتمذي13-3/12أخرجه أبو داود ) -31
( 1667رد الظمآن رقم ( وابن حبان )انظر موا977 ( واللفظ له وابن أيب حامت )رقم2/204( وابن جرير )599

( والبيهقي يف السنن 1/326( واجلصاص يف أحكام القرآن )4/211( والطرباين يف الكبري )2/84،275واحلاكم )
( 39-38ي يف أسباب النزول )ص( والواحد270-269( وابن عبد احلكم يف فتوح مصر )ص9/45،99الكربى )

د بن أىب حبيب قال : حدثين (  من طرق عن يزي1/331بن مردويه )انظر تفسري ابن كثريوعبد بن محيد يف تفسريه وا
يب  وقال حسن صحيح غر  :( وقال التمذي 1/207أسلم به  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر وأيب يعلى )الدر 

صحيحني شيئا ه يف الل رجاخياحلاكم : صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وأسلم أبو عمران مل 
وعزاه يف الكايف  ( وهو وهم8/185سلم )انظر الفتح ( وقد عزا احلافظ ابن حجر احلديث مل104وهو ثقة )التقريب ص

 ( أيضا للثعليب وإسحق 16الشاف )ص
ارق ئيل عن طقدام قال : ثنا إسرا( قال : حدثنا أبو كريب قال : ثنا مصعب بن امل2/321أخرجه ابن جرير ) -32

( من طريق حممد بن عبد هللا بن 1535ن عبد الرمحن عن قيس بن أيب حازم عن املغرية به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم ب
( 1/240يد )الدر محعبد بن و اييب وعزاه السيوطي أيضا لوكيع والفر  ئيل به وإسناده حسن وانظر مابعدهالزبري عن إسرا

  ومل يذكره حتت آيتنا هذه
جه مع دثنا إمساعيل  ، عنه به وأخر ح( قال : حدثنا وكيع ، قال : 1/340لل ومعرفة الرجال أخرجه أمحد )الع -33

زيد بن ات عن يختالفااختالفات من طريق هشيم عن إمساعيل فجعله عن قيس عن شبيل بن عوف وأخرجه أيضا مع 
ق يعلى بن عبيد عن ي( من طر 9/46هارون فجعله عن قيس عن مدرك  وأخرجه أيضا البيهقي يف السنن الكربى )

 اية قيسسبق رو و إمساعيل عن قيس عن مدرك  ومن طريق عبد هللا عن إمساعيل عن قيس عن حصني بن عوف  
ريويه أحياان يرسله فن ذاك و رة عللحديث عن املغرية بن شعبة فلعله عنده عن مجيع هؤالء فكان يرويه اترة عن هذا وات

ه رمني  ومل يذكر ن املخضازم ميح األصل فيه االتصال ألن قيس بن أيب حبدون ذكر الواسطة كما هنا ، وهو إسناد صح
يح عن نذر وقال : إبسناد صح(  وعزاه ابن حجر البن جرير وابن امل1/240السيوطي حتت آيتنا هذه وإمنا ذكره يف )

 (8/185مدرك بن عوف  )فتح الباري 
: ثنا حسني بن احلسن أبو عبد هللا قال : ثنا أبو ( قال : حدثنا حممد بن بشار قال 2/321أخرجه ابن جرير ) -34

( 1209/2،  283/1عون عن حممد به  وإسناده صحيح وأبو عون امسه عبد هللا بن عون وانظر )هتذيب الكمال 
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وأخرج ابن جرير بعده إبسناد صحيح عن قتادة قال : محل هشام بن عامر  فذكره بنحوه  ورواية حممد بن سريين عزاها 
 ( ومل يذكره حتت آيتنا هذه 1/240يضا لعبد بن محيد )الدر السيوطي أ

ثين عبد لليث ، حدثين الليث ، حدا( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل كاتب 993أخرجه ابن أيب حامت )رقم -35
م ، أن عبد بن هشا حلارثاالرمحن ، يعىن ابن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن 

 ن ابن أيب حامتعن كثري له ابلرمحن األسود بن عبد يغوث أخربه فذكره  وإسناده حسن على كالم يف أيب صاحل  ونقا
 (1/208( وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر1/332)

ي يف السنن ( والبيهق276-2/275(  واحلاكم )994( وابن أيب حامت )رقم 2/202،203أخرجه ابن جرير ) -36
عازب يف قوله ) وال تلقوا  ويف لفظ عن الرباء بن  طرق كثرية عن أيب إسحاق ، عن الرباء به ( من9/45الكربى )

  ىل توبة الول : أبيديكم إىل التهلكة ( قال : هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إىل التهلكة ، يق
: ال  الذنب فيقول بنهو الرجل يذ :ويف لفظ عن الرباء بن عازب يف قول هللا ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قال 

  يغفر هللا له
قال : ىل التهلكة ؟ فإى بيده ن ألقويف لفظ عن الرباء وسأله رجل فقال : الرجل حيمل على كتيبة وحده فيقاتل ، أهو مم

  ال ولكن التهلكة : أن يذنب الذنب فيلقي بيده ، فيقول : ال تقبل يل توبة
ا حمل عليهم وإمنلعدو فياا من ت للرباء بن عازب : ايأاب عمارة الرجل يلقى ألفويف لفظ عن أيب إسحاق ، قال : قل

صلى هللا  بيهقال هللا لن ، يقتل تل حىتهو وحده ، أيكون ممن قال ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( ؟ فقال : ال ، ليقا
 عليه وسلم ) فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف إال نفسك (

حجر : فإن   قال ابنه  و صرف الرواة الشك وقد تقدم له لفظ آخر بنحو ما قاله حذيفة وغري واختالف اللفظ من ت
ن أيب كل منهم أتقن محنوهم و حوص و كان حمفوظا فلعل للرباء فيه جوابني ، واألول من رواية الثوري وإسرائيل وأيب األ

 (8/185بكر ، فكيف مع اجتماعهم وانفراده ؟ )فتح الباري 
  إسناده صحيح صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وقال ابن حجر :وقال احلاكم : 

كيع وسفيان بن عيينة والفراييب ( لو 1/208( البن مردويه   وعزاه السيوطي أيضا )الدر 1/332وعزاه ابن كثري أيضا )
  وعبد بن محيد وابن املنذر

نا ثو قاال : حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر خربان أبو عبد هللا اقال : أ 9/945أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) -37
ن النعمان به ن حرب عاك بمسأبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن الفضل العسقالين ثنا آدم ثنا محاد بن سلمة عن 

:  راج قاللساخربان أبو احلسن ( قال : أخربان أبو منصور البغدادي قال : أ38وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص
ن النعمان بن ن حرب عاك بمسحدثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي قال : حدثنا هدبة قال : حدثنا محاد بن سلمة عن 

 ، يلقول : ال يغفر لذنب فيذنب ايبشري يف قول هللا عز وجل : ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قال : كان الرجل 
 ابختالط )انظر دا ذكراا ومحاعلى شرط مسلم وال أعلم له علة إال أن مساكفأنزل هللا هذه اآلية   وإسناده صحيح 

يح جال الصحوسط ورجاهلما ر ( وقال اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واأل460،  237الكواكب النريات وملحقه 
ن أيب حامت )رقم ( وعلقه اب1/332( ورواه ابن مردويه من طريق مساك بن حرب عنه )تفسري ابن كثري6/317)اجملمع 

 ( 1/208ر ( عنه  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف الشعب )الد995
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 ال : ثناقشام  وحدثين يعقوب ، ه( قال : حدثنا جماهد بن موسى ، قال : أخربان 2/203أخرجه ابن جرير ) -38
( وابن جرير 1/91 ضا عبد الرزاق )التفسريابن علية ، عن هشام عن حممد به وهذا لفظ يعقوب  وأخرجه أي

لماين ة هو السوعبيد ( من طرق عن حممد بن سريين به حنوه  وإسناده صحيح وحممد هو ابن سريين2/203،204)
  ومل يذكره السيوطي هبذا اللفظ

فظ : يف ين عن عبيدة بل( عن ابن عون عن ابن سري 2/203( ومن طريقه ابن جرير)208 /1وأخرجه وكيع )انظر الدر
ضا عزاه السيوطي أيو اتقدم  صر ممقوله )وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة( قال : القنوط  وإسناده صحيح أيضا وهو خمت

 ( عن عبيدة 996لعبد بن محيد  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
ذكره يومل   لك عن عبيدة السلماين( ومل أقف عليه وقد تقدمت روايته لذ999علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -39

  السيوطي
 لك  ومل يذكره السيوطي( ومل أقف عليه وقد تقدم عنه خالف ذ997علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -40
 يذكر متنه  ومل أقف على إسناده  ومل ( ومل998( وابن أيب حامت )رقم 1/172علقه عنه البغوي )معامل التنزيل  -41

  يذكره السيوطي
( 103-8/101لنسائي )( وا1/25وابن ماجه ) (1/39،40( ومسلم )8/513 ،1/114أخرجه البخاري ) -42

 ( والنسائي1/36،38من طرق عن أيب زرعة عن أيب هريرة به ويف بعضها وأيب ذر معه وهو عند مسلم أيضا )
( 1/117لقرآن ( من حديث عمر بن اخلطاب بنحوه  ذكره ابن العريب )أحكام ا1/24جه )( وابن ما8/97-101)

  كره السيوطي( ومل يذ 1/192( وسيد قطب )يف ظالل القرآن 1/238عدي )تيسري الكرمي الرمحن وابن س
أخربان  :ب ، قال ل : ثنا زيد بن احلبا( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/206أخرجه ابن جرير ) -43

لتحسني وانظر الكالم على ده قابل ل( وإسنا1/208سفيان ، عن أيب إسحاق عنه به وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر
 ( وانظر ماأييت 189اآلية  14املثىن ) األثر رقم 

نه عسفيان ،  بن ميان وأبو أسامة ، عن( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا ا1004أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -44
انظر الدر )يد فقط ن محعبد ببه وزاد يف حديث ابن ميان : يف الصلوات اخلمس  وإسناده حسن وعزاه السيوطي ل

1/208)  
 عن احلكم بن ل : ثنا حفص بن عمر ،( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/206أخرجه ابن جرير ) -45

لعدين به ااين ، أبنا حفص بن عمر ( قال : حدثين أبو عبد هللا الطهر 1003أابن ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
السيوطي أيضا لعبد بن  ( وعزاه173فص بن عمر بن ميمون العدين قال احلافظ : ضعيف )التقريب صويف إسناده ح

 ( 1/208محيد )انظر الدر 
ناده كره وإسبن زيد فذ قال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/206أخرجه ابن جرير ) -46

  صحيح ومل يذكره السيوطي
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 : بلهامناسبة اآلية ملا ق
مر تعاىل ملا أ ن هللاك أقال اخلازن : قوله عز وجل )وأنفقوا يف سبيل هللا ( هو اجلهاد وذل

 (1ابجلهاد ، واالشتغال به حيتاج إىل اإلنفاق ، فأمر به  )
 (1/170لباب التأويل ) (1)

 
 أمر اأنه تعاىل مل ل :وقال الرازي : اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها من وجهني ؛ األو 

ان ذو ال ، ورمبا كىل املا إابلقتال واالشتغال ابلقتال اليتيسر إال ابآلالت وأدوات حيتاج فيه
 فلهذا أمر هللا ملال ،امي املال عاجزا عن القتال ، وكان الشجاع القادر على القتال فقريا عد

 ل  تعاىل األغنياء ، أبن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتا
 ت قصاص ( قالاحلرماو رام : يروى أنه ملا نزل قوله تعاىل )الشهر احلرام ابلشهر احلوالثاين 

 صلى هللا هللارسول  أمرفرجل من احلاضرين : وهللا ايرسول هللا مالنا زاد وليس أحد يطعمنا 
قة ولو بشق ن الصدعيهم أن ينفقوا يف سبيل هللا وأن يتصدقوا ، وأن اليكفوا أيدعليه وسلم 

 عليه صلى هللا هللال يف سبيل هللا فيهلكوا ، فنزلت هذه اآلية على وفق رسول مترة حتم
 ( 1)وسلم

إلسالم ضيقا ا أول ش يفوقال البقاعي : وملا كانت النفقة من أعظم دعائم اجلهاد وكان العي
ك به النجاة التمس يف واملال قليال فكان ذلك موجبا لكل أحد أن يتمسك مبا يف يده ظنا أن

يطان يعدكم ك )الشذل نفاقه اهلالك أخربهم أن األمر على غري مايسول به الشيطان منويف إ
لنفس نظم غرض ا الفخالفقر( وقال احلرايل : وملكان مالزم العفو من العز الذي جاء على 

 اء وأيضا ملاوالنم كاءبه تعاىل ماجييء على خالف مدرك احلس يف اإلنفاق الذي حيصل به الز 
فاق واإلن جلودااجلهاد الذي هو أشق األعمال على النفس نظم به أمر أسس تعاىل حكم 

د مل دة وزاى عالذي هو أشق منه على األنفس ، ومن حيث إن القتال مدافعة يشتمل عل
ات يف الدين د اآلفأش يكن أمره يتم إال إبعمال الغريزتني : الشجاعة واجلود ، ولذلك كان

 ( 2البخل واجلنب  انتهى  )
 (3ه ابألنفس  )ألمر باعد السعود : )وأنفقوا يف سبيل هللا ( أمر ابجلهاد ابملال ب وقال أبو

 
 (5/135مفاتيح الغيب ) (1)
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 (3/120نظم الدرر ) (2)
 (1/205إرشاد العقل السليم ) (3)

 
ى فختمه ابلنه عتداءاال وقال البقاعي أيضا : وملا كانت التوسعة يف أمر القتال قد جتر إىل

أعلى خالل   منل هللا الحيب املعتدين ، وكانت التوسعة يف اإلنفاق يف سبيعنه وأبن هللا
 ( 1)اإلميان قال تعاىل : ) وأحسنوا ( أي أوقعوا اإلحسان على العموم  

ابإلحسان  ان أمرحسوقال ابن سعدي : وملا كانت النفقة يف سبيل هللا نوعا من أنواع اإل
 (2عموما  )

 (3/122نظم الدرر ) (1) 
 (1/237تيسري الكرمي الرمحن ) (2)

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

ىل وا أبيديكم إال تلقو )  قال ابن جرير  : اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ، ومن عين بقوله
 ( التهلكة

مر أن يسلك أالذي  يقةفقال بعضهم : عين بذلك ) وأنفقوا يف سبيل هللا ( وسبيل هللا : طر 
 ( يقول : وال لتهلكة اشركني جلهادهم وخرهبم ) وال تلقوا أبيديكم إىلفيه إىل عدوه من امل

 اجال عا ، ويرزقكم ها أجر من تتكوا النفقة يف سبيل هللا ، فإن هللا يعوضكم ، فإن هللا يعوضكم
يل ، بسوأنفقوا يف  :لك ذوقال آخرون ممن وجهوا أتويل ذلك إىل أنه معينة به النفقة : معىن 

ل بقال آخرون : و  قوة وال ديكم إىل التهلكة ، فتخرجوا يف سبيل هللا بغري نفقةوال تلقوا أبي
وا من هلكة ، فتيأسىل التإم معناه أنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم فيما أصبتم من اآلاث

  رمحة هللا ، ولكن ارجوا رمحته ، واعملوا اخلريات
  يلهيف سب هاد وال تتكوا اجلوقال آخرون : بل معىن ذلك : وأنفقوا يف سبيل هللا

 سبيله بقوله فاق يفإلنوالصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال : إن هللا جل ثتاؤه أمر اب
 م ه هل) وأنفقوا يف سبيل هللا ( وسبيله : طريقة الذي شرعه لعباده وأوضح

كم احلرب ومعىن ذلك : وأنفقوا يف إعزاز ديين الذي شرعته لكم جبهاد عدوكم الناصبني ل
على الكفر يب وهناهم أن يلقوا أبيديكم إىل التهلكة ، فقال : ) وال تلقوا أبيديكم إىل 
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التهلكة ( وذلك مثل ، والعرب تقول للمتسلم لألمر : أعطى فالن بيديه ، وكذلك يقال 
  للممكن من نفسه مما أريد به : أعطى بيديه

كوا أزمتكم فتهل تعطوهافكة ال تستسلموا للهلفمعىن قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( و 
هللا  تكه أداء فرضبسبيل هللا عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة  ، والتارك النفقة يف

مانية يف ات الثروضعليه يف ماله ، وذلك أن هللا جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات املف
 ابن السبيل (و هللا  بيلسقوله ) ويف سبيله ، فقال ) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني ( إىل 

بيديه و تسلما مس فمن ترك إنفاق مالزمه من ذلك يف سبيل هللا على مالزمه كان للهلكة
 لتهلكة ، ألنإىل ا ديهللتهلكة ملقيا ، وكذلك اآليس من رمحة هللا لذنب سلف منه ، ملق بي

 إال القوم وح هللار  س منهللا قد هنى عن ذلك فقال ) وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأ
ل حاجة يف حا ليهالكافرون ( وكذلك التارك غزو املشركني وجهادهم يف حال وجوب ذلك ع

 املسلمني إليه ، مضيع فرضا ، ملق بيده إىل التهلكة 
 عز ( ومل يكن هللا لتهلكة افإذا كانت هذه املعاين كلها حيتملها قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل

ى عن  هنن هللائا دون شيء ، فالصواب من القول يف ذلك أن يقال : إوجل خص منها شي
رائضه من ف ايتك مالزمن ب ،اإللقاء أبيدينا ملا فيه هالكنا ، واالستسالم للهلكة ، وهي العذا

ه عذابه ، لنا فيدخو ، فغري جائز ألحد منا الدخول يف شيء يكرهه هللا منا مما نستوجب ب
يل ؤمنون يف سبيها املا أك ، فإن األغلب من أتويل اآلية : وأنفقو غري أن األمر وإن كان كذل

  اىبهللا ، وال تتكوا النفقة فيها فتهلكوا ابستحقاقكم بتككم ذلك عذ
فروضة ك النفقة اململن تر ما قال أبو جعفر : فيكون ذلك إعالما منه هلم بعد أمره إايهم ابلنفقة

  عليه يف سبيله من العقوبة يف املعاد
ن قال قائل : فما وجه إدخال الباء يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( وقد علمت فإ

أن املعروف من كالم العرب ألقيت إىل فالن درمها ، دون ألقيت إىل فالن بدرهم ؟ قيل : قد 
قيل إهنا زيدت حنو زايدة القائل يف الباء يف قوله : جذبت ابلثوب ، وجذبت الثوب ، 

آخرون : الباء يف  ، وتعلقته ، و )تنبت ابلدهن ( وإمنا هو تنبت الدهن  وقالوتعلقت به 
قوله ) وال تلقوا أبيديكم ( أصل للكلمة ، ألن كل فعل واقع كين عنه فهو مضطر إليها ، 
حنو قولك يف رجل كلمته ، فأردت الكناية عن فعله ، فإذا أردت ذلك قلت : فعلت به ، 
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األصل جاز إدخال الباء وإخراجها يف كل فعل سبيله سبيل كلمته  قالوا : فلما كان الباء هى
 (1، وأما التهلكة ، فإهنا التفعلة من اهلالك  )

ل قوم و نقصاان فقاايدة أا ز وقال الرازي : اتفقوا على أن الباء يف قوله ) أبيديكم ( تقتضى إم
،  ثوب و ابلثوبذبت الجله : الباء زائدة والتقدير : والتلقوا أيديكم إىل التهلكة ، وهو كقو 

كقوله   أليدي األنفساملراد اب لغتان مستعملتان مشهوراتن ، أو وأخذت القلم وابلقلم فهما
ل لتهلكة ، وقاإىل ا فسكممبا كسبت أيديكم ( فالتقدير : والتلقوا أبن)مبا قدمت يداك ( أو )

 )2لكة  )لتهآخرون : بل ههنا حذف ، والتقدير : والتلقوا أنفسكم أبيديكم إىل ا
متكم أداء ما ألز  نون يفؤموقال ابن جرير : يعىن جل ثناؤه بقوله ) وأحسنوا ( أحسنوا أيها امل

ود القوي ي ، وعبيلمن فرائضي ، وجتنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي ، ومن اإلنفاق يف س
  )3منكم على الضعيف ذي اخللة ، فإين أحب احملسنني يف ذلك  )

 
 )205-2/204جامع البيان ) (1)
 )5/136مفاتيح الغيب ) (2)
 )206-2/205جامع البيان ) (3)

 
ه ثالثة أقوال  أحدها : في )وقال ابن اجلوزي بعد ماذكر أقوال السلف يف التهلكة : )وأحسنوا

 ن ابهلل قالهوا الظحسنأن معناه أحسنوا اإلنفاق وهو قول أصحاب القول األول  والثاين : أ
أدوا  معناه أن رج على قول من قال : التهلكة القنوط  والثالثعكرمة وسفيان وهو خي

  )1الفرائض رواه سفيان عن أيب إسحق  )
رائض هللا  فوا يف حسنوقال الرازي : قوله ) وأحسنوا ( فيه وجوه  أحدها : قال األصم : أ

ن ذلك ن يكو أد منه قصو واثنيها : وأحسنوا يف اإلنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته ، وامل
على  كن محل اآليةله وميقب اإلنفاق وسطا فال تسرفوا والتقتوا ، وهذا هو األقرب التصاله مبا

  )2مجيع الوجوه  )
وخلص ابن كثري املعىن اإلمجايل قائال : ومضمون اآلية األمر ابإلنفاق يف سائر وجوه القرابت 

يقوى به املسلمون على والطاعات ، وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء وبذهلا فيما 
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عدوهم ، واإلخبار عن ترك ذلك أبنه هالك ودمار إن لزمه واعتاده ، مث عطف ابألمر 
 ( 3ابإلحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال )وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني(  )

 
 )1/303زاد املسري ) (1) 
 (5/138مفاتيح الغيب ) (2)
 )1/333تفسري القرآن العظيم ) (3)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

قتال أحكام يف ال رعه مناشميكن إمجال املعىن املستفاد من اآلية يف أن هللا سبحانه تكميال مل
لقتال وظنهم اأبمر  لقة، وعلما منه سبحانه مباجال يف خواطر األنصار رضي هللا عنهم املتع

 يشهم ؛ أمرهمال معاأحو و ال فتة إلصالح أمواهلم أنه ميكنهم القعود عن اجلهاد ابلنفس وامل
لنفقة ، ألن ترك ا سبيله يف سبحانه أمرا أكيدا ابالستمرار يف بذل ماهلم يف إعالء راية اجلهاد

 ليت تؤدي إىلاعاصي امل ومايتتب عليها وهو القعود عن اجلهاد يف سبيل هللا معصية من أكرب
م كأهنم اافتضه عليهماء كل أد أن يراقبوا هللا سبحانه يف اهلالك يف الدنيا واآلخرة ، وأن عليهم

هم وهذه هي خواطر  ايفيرونه فإن كانوا اليرونه فإنه يراهم وهو مطلع على مايف قلوهبم وم
 درجة اإلحسان اليت حيب هللا سبحانه من اتصف هبا 

 : ويف اآلية مباحث
ماأمر هللا  ال لكلامش وإن كان األول : ذهب مجهور املفسرين إىل أن اإلنفاق يف سبيل هللا

د ، فاق يف اجلهاد اإلنرابه يف دينه من وجوه اإلنفاق ، إال أن األقرب يف معىن اآلية أن امل
ل وجهني ؛ األو ل ( هللايل وهذا هو الذي دلت عليه اآلاثر وقال الرازي : قال ) وأنفقوا يف سب

ه  فيجب إنفاقال هللامل ذلك ألن املا: أن هذا كالتنبيه على العلة يف وجوب هذا اإلنفاق ، و 
: أن  ملال  الثايننفاق اإيه يف سبيل هللا ، وألن املؤمن إذا مسع ذكر هللا اهتز ونشط فيسهل عل

لعمرة ، ا قضاءلكة إىل مصلى هللا عليه وسلم  هذه اآلية إمنا نزلت وقت ذهاب رسول هللا
ادا هجو فكانت عمرة  ،هم املشركون وكانت تلك العمرة البد من أن تفضي إىل القتال إن منع

 ( سبيل هللا يفنفقوا وأ )، واجتمع فيه املعنيان ، فلما كان األمر كذلك ، الجرم قال تعاىل 
 )1ومل يقل : وأنفقوا يف اجلهاد والعمرة  )
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مشول  فبعد أن ذكر (هللا  بيلسالثاين : توسع أبو حيان رمحه هللا يف املراد بقوله ) وأنفقوا يف 
فاق ه ابإلنما ذكر معظم املفسرين مث خصصو وهو األصل ك -كل النفقات الشرعية ذلك ل

 - اد واألمر بهن اجلهعيث يف اجلهاد ألنه املتبادر عند ذكر سبيل هللا السيما وقد سبقه احلد
من  ملقلنيالى بعد أن ذكر ذلك ذكر اإلنفاق على اجلهاد سواء على آالت احلرب أو ع

يف  لمث ذكر ماقي -ت اإلنفاق يف اجلهاد وكله يدخل حت -والغري  اجملاهدين أو على النفس
 ر : كر وقل الشاعز ، وذ اأن املراد : ابذلوا أنفسكم يف اجملاهدة يف سبيل هللا على سبيل اجمل

 جروأنفقت عمري يف البطالة والصبا      فلم يبق يل عمر ومل يبق يل أ
يؤسس الجملاز ى امن خالف األصل ودعو  كشاهد هلذا االستعمال ، وهذا القول على مافيه

مع  ره ال يتوافقلذي ذكر امعىن جديدا وإمنا هو تكرار ملا تقدم من األمر ابجلهاد مث إن الشع
از ولكنه يف اآلية اجمل نه مماجاء يف اآلية ألنه ذكر مفعول اإلنفاق يف الشعر مما دل على مافي

للهم إال ان ذلك عفه دم وجود قرينة تصر مل يذكر املفعول فيتجه اإلنفاق للمال مباشرة لع
يع الوجوه مجقة يف لنفاابلتكلف ، وعلى كل فقد رجح القول األول وهو مشول األمر ابإلنفاق 

ىل إمر به تبادر ل واألقتاالشرعية مث قال : وملا أعقبت هذه اآلية ملا قبلها مما يدل على ال
 ليه اآلاثر واحلمد هللعلقول الذي دلت (  فرجع ل2الذهن النفقة يف اجلهاد للمناسبة  اهـ )

  رب العاملني
 لندب والوجوب ،ا(  حلكم النفقة يف سبيل هللا من حيث 3الثالث : تعرض ابن العريب )

ل املسألة يف حاجة مما جيع)4وظاهر اآلية الوجوب ألنه أصل األمر ، إال إذا وجد صارف )
  لبحث األدلة األخرى املتعلقة بذلك وهللا أعلم

 
 )5/136مفاتيح الغيب ) (1)
 )2/70البحر احمليط ) (2)
 )1/116أحكام القرآن له ) (3)
  ( وهو مذهب اجلمهور94انظر إرشاد الفحول )ص (4)

 
الرابع : يف فضل النفقة يف سبيل هللا أحاديث كثرية ذكر طرفا منها بعض املفسرين حتت هذه 

(  واحملل املناسب لذكر 3واخلازن ) ( 2(  والبغوي )1اآلية ومنهم النسائي وابن العريب )



111 

 

فضل النفقة يف سبيل هللا هو عند قوله تعاىل )مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعف ملن يشاء وهللا واسع عليم ( 

و حديث خرمي بن فاتك ولذا اكتفيت بذكر مثال واحد هلذا الفضل وه  261البقرة آية 
الذي ذكره النسائي لكونه أقدم املفسرين الذين تعرضوا لذلك  وكذا تعرض بعض املفسرين 
لذكر بعض األحاديث الواردة يف اجلهاد والغزو مثل البغوي واخلازن ولكين مل أذكر شيئا من 

وجه من وجوه ذلك ألنه من قبيل االستطراد وليس متعلقا ابآلية تعلقا مباشرا وإمنا تعلقه ب
تفسري اآلية ، واألنسب اإلشارة لذلك عند اآلايت املصرحة ابجلهاد يف سبيل هللا واألمر به 

  216ومن ذلك ماأييت يف قوله تعاىل ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( البقرة آية 
 : إن هللارمحه  اكماخلامس : يعرض لنا هنا مسألة هامة من مسائل أصول التفسري قال احل

كذا فإنه و  كذا يفلت الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل فأخرب عن آية من القرآن أهنا نز 
 (  4حديث مسند  )

 
 )1/115أحكام القرآن له ) (1) 
 )1/171معامل التنزيل ) (2)
 )1/170لباب التأويل ) (3)
 )193-1/192، تدريب الراوي  39( )وانظر أيضا الباعث احلثيث ص20معرفة علوم احلديث )ص (4)

 
راد به النزول ، وي نه سببة أوقال ابن تيمية رمحه هللا : قوهلم نزلت اآلية يف كذا يراد به اتر 

 ا  وقد تنازعية كذاآل اترة أن هذا داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول : عين هبذه
يذكر كما   - سندالعلماء يف قول الصاحب : نزلت هذه اآلية يف كذا هل جيري جمرى امل

ري فالبخا ؟ى التفسري منه الذي ليس مبسند أو جيري جمر  -السبب الذي أنزلت ألجله 
ح كمسند الصطالا ايدخله يف املسند ، وغريه اليدخله يف املسند وأكثر املساند على هذ

 (  1ند  ) املسيفذا هأمحد وغريه  خبالف ماإذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فإهنم يدخلون مثل 
ه اآلية يف زلت هذال ن: قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قوقال الزركشي 

هو من جنس وهلا فنز  كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف
  )2االستدالل على احلكم ابآلية المن جنس النقل ملا وقع  )
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ماد يف ذلك االعت طريقو أسباب متعددة وقال السيوطي : كثريا مايذكر املفسرون لنزول اآلية 
ر ت يف كذا وذكخر نزلاآلو أن تنظر إىل العبارة الواقعة فإن عرب أحدهم بقوله : نزلت يف كذا 

ان كقوهلما إذا   اة بنينافأمرا آخر فقد تقدم أن ذلك يراد به التفسري الذكر سبب النزول فالم
 تصانيف يفيورد ن الفحق مثل هذا أ اللفظ يتناوهلما كما بينته يف كتاب اإلتقان وحينئذ

لت يف كذا ه : نز قولبأسباب النزول وإمنا يذكر يف تصانيف أحكام القرآن ، وإن عرب واحد 
با غريه آخر سبو با وصرح اآلخر بذكر سبب خالفه فهو املعتمد  مث قال : وإ ذكر واحد سب

 عتمد يفيا ممفقد تكون نزلت عقيب تلك األسباب  وقد تكون نزلت مرتني  وقال : و 
لتفسري كابن لماء ان عمالتجيح النظر إىل اإلسناد وكون راوي أحد السببني حاضر القصة أو 
 ( 3)ي  عباس وابن مسعود ورمبا كان يف إحدى القضيتني " فتلى " فوهم الراو 

 
 )48مقدمة يف أصول التفسري )ص (1) 
 )1/32الربهان ) (2)
 )42-1/41ان )ر اإلتق( ، وانظ6-4لباب النقول )ص (3)

 
ظ ا يالحكم  فإذا تقرر هذا يالحظ أن أصرح لفظ يف سبب النزول هو حديث أيب أيوب

شهدوا  الذين ابةأيضا أنه قد أقره عليه صحابيان جليالن خال من مل يسم من جلة الصح
اجلهين  ن عامرة بحصار القسطنطينية ومنهم املهاجري الذي محل على صف الروم ومها عقب

النتباه ملا ا، مع  خرىعبيد مما يعطي ماقال قوة التوجد يف شيء من الرواايت األوفضالة بن 
تعارض نه اليأذا هأليب أيوب من سبق ومكانة جتعله من أضبط الناس ملثل ذلك  أضف إىل 

ن ابلنفس اليكو  هادمع القول األول الذي عليه مجهور املفسرين بل هو موافق له ألن اجل
ا ار عليهم إمناإلنك أصلو س وقدم املال على النفس يف عموم القرآن ، فقط وإمنا ابملال والنف

م أوال وهو مباهل هادأتى من حرصهم على املال ، فال شك أن اآلية نزلت يف قعودهم عن اجل
وقد   نفسهم اثنيا( مث أبهللااملراد ابلنفقة ويدل عليه استفتاح اآلية بقوله )وأنفقوا يف سبيل 

اله حذيفة قالذي  هذاو رواية أيب أيوب مفسرة لرواية حذيفة فقال :  اعترب احلافظ ابن حجر
تابعني من ال اعةجاء مفسرا يف حديث أيب أيوب  فذكره مث قال : وصح عن ابن عباس ومج

 ( 1حنو ذلك يف أتويل اآلية )
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ه شامل أيضا ن ألنلرمحوميكن أن يقال هو موافق أيضا ملا جاء عن زيد بن أسلم وابنه عبد ا
 ريجع لألمرينفلنفقة لرك تهم اجلهاد ابملال وذهاهبم أبنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه لتك

ن أمورين فالذيف املختالاالسابقني  على أن احلافظ ابن حجر انتقده بقوله : فيلزم على قوله 
 الغزاة بغري لقوا (تال قيل هلم )أنفقوا( و )أحسنوا( أصحاب األموال ، والذين قيل هلم ) و 

ختلفت ان الرباء وقد ع(  وال خيلص من األقوال خمالف إال ماجاء 2قة وال خيفى مافيه  )نف
قة  وهذا  النفيفلك الرواية عن أيب إسحق عنه وجاءت يف إحدى الطرق مصرحة بقوله إمنا ذ

خرى وماجاء ايت األروايرجع إىل قول مجهور املفسرين وهو موافق حلديث أيب أيوب ، وأما ال
صاحبه بي يصل الذ بن بشري وعبيدة السلماين فيحمل قوهلم يف الذنب العظيمعن النعمان 

عد ب روقال ابن حج ،إىل القنوط أنه القعود عن اجلهاد واإلنفاق فيه فتضيق هوة اخلالف 
 ( 3ا ) نزوهلد يفذكره األقوال : واألول أظهر لتصدير اآلية بذكر النفقة فهو املعتم

 (8/185فتح الباري ) (2) (3)   (1)
  

لقتال ضييع اة توقد نقل البقاعي عن احلرايل قوله : إحاطة اخلطاب تقتضى أن التهلك
ا كان أمر دمه وملهىل إواإلنفاق اللذين بتكهما تقع االستطالة على مبىن اإلسالم فيتطرق 

 ضمنه أن كان يف  نهااإلنفاق أخص ابألنصار الذين كانوا أهل األموال لتجرد املهاجرين ع
الخيلص خمالف حقيقي سوى ماروي عن و  ( 1انتهى  ) -فصل اخلطاب فيه لألنصار أكثر 

ه إن دخل  واب أنالصعمرو بن العاص يف اعتبار من محل على العدو داخال يف معىن اآلية و 
ن جلة الفه عخوت كل شيء يؤدي إىل التهلكة ابلنظر لعموم لفظ اآلية مل يدخل ذلك لثب

  أعلم  نه وهللانع مبل إن اآلية تعترب للحث عليه ال للمالصحابة وعملهم به ومدحهم له 
وقد قال ابن العريب : قال الطربي : هو عام يف مجيعها وقد أصاب إال يف اقتحام العساكر 
فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حممد وعبد امللك من 

يش العظيم إذا كان فيه قوة وكان هلل بنية علمائنا : الأبس أن حيمل الرجل وحده على اجل
خالصة فإن مل تكن فيه قوة فذلك من التهلكة  وقيل : إذا طلب الشهادة وخلصت النية 
فليحمل ؛ ألن مقصده واحد منهم وذلك بني يف قوله تعاىل )ومن الناس من يشري نفسه 

األول طلب الشهادة  ابتغاء مرضاة هللا ( والصحيح عندي جوازه ؛ ألن فيه أربعة أوجه : 
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الثاين وجود النكاية  الثالث جترية املسلمني عليهم  الرابع ضعف نفوسهم لريوا أن هذا صنع 
واحد ، فماظنك ابجلميع ؟ والفرض لقاء واحد اثنني وغري ذلك جائز وسيأيت بيانه يف 

 ( 2موضعه إن شاء هللا تعاىل )
رطا ة بل شهاديتعرضا لطلب الش وبنحو ذلك قال اجلصاص نقال عن حممد بن احلسن ومل

ة على ة عائدنفعمحصول أحد املنافع وإال كان مكروها يف حقه ألنه أتلف نفسه من غري 
 ( 3الدين وال على املسلمني  )

 
 (122-3/121) نظم الدرر (1) 
 (1/116أحكام القرآن له ) (2)
 (328-1/327أحكام القرآن له ) (3)

 
 تلك املسألة واستدل هلا أبدلة خارجية وذكر تفسريا أليب وأطال الرازي رمحه هللا النفس يف

هريرة لآلية موافقا للمانعني ومل أقف عليه بل املروي عنه خالفه كما سبق يف اآلاثر ، والذي 
يتابع الرازي عموما يف النقول جيد عنده كثريا من اخللط ولعله أراد ماروي عن عمرو بن 

والتلقوا  يف أحد وجوه تفسري اآلية : )ألة ، قال رمحه هللاالعاص ، وهاك كالمه بتمامه يف املس
أبيديكم إىل التهلكة ( أي التقتحموا يف احلرب حبيث الترجون النفع ، واليكون لكم فيه إال 
قتل أنفسكم فإن ذلك الحيل ، وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع يف النكاية وإن خاف القتل ، 

األغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه ، وهذا الوجه فأما إذا كان آيسا من النكاية وكان 
منقول عن الرباء بن عازب ، ونقل عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال يف هذه اآلية : هو 
الرجل يستقتل بني الصفني  ومن الناس من طعن يف هذا التأويل وقال : هذا القتل غري حمرم 

من املهاجرين محل على صف العدو فصاح به واحتج عليه بوجوه ؛ األول : روي أن رجال 
الناس : ألقى بيده إىل التهلكة ! فقال أبو أيوب األنصاري : حنن أعلم هبذه اآلية وإمنا نزلت 

ونصرانه وشهدان معه املشاهد ، فلما قوي صلى هللا عليه وسلم  فينا ؛ صجبنا رسول هللا
نا ، فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل اإلسالم وكثر أهله رجعنا إىل أهالينا وأموالنا وتصاحل

صلى هللا عليه وسلم  واملال وترك اجلهاد  والثاين : روى الشافعي رضي هللا عنه أن رسول هللا
ذكر اجلنة ، فقال له رجل من األنصار : أرأيت ايرسول هللا إن قتلت صابرا حمتسبا ؟ قال 
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عدو فقتلوه بني يدي رسول هللا ، وأن عليه الصالة والسالم : لك اجلنة  فانغمس يف مجاعة ال
رجال من األنصار ألقى درعا كانت عليه حني ذكر النيب عليه الصالة والسالم اجلنة مث 
انغمس يف العدو فقتلوه  والثالث : روي أن رجال من األنصار ختلف عن بىن معاوية فرأي 

ىل العدو فيقتلونين الطري عكوفا على من قتل من أصحابه ، فقال لبعض من معه : سأتقدم إ
صلى هللا عليه وسلم  وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحايب  ففعل ذلك ، فذكروا ذلك للنيب

، فقال فيه قوال حسنا  الرابع : روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حىت قتل ، فقيل : 
أليس  ألقى بيده إىل التهلكة ، فبلغ عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ذلك فقال : كذبوا ،

يقول هللا تعاىل ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( ؟ وملن نصر ذلك التأويل 
أن جييب عن هذه الوجوه فيقول : إان إمنا حرمنا القاء النفس يف صف العدو إذا مل يتوقع 
 إيقاع نكاية فيهم ، فأما إذا توقع فنحن جنوز ذلك ، فلم قلتم إنه يوجد هذا املعىن يف هذه

 ( 1الوقائع ؟ )
عض النقول بعليه  زادوكذا أطال القرطيب يف تلك املسألة ونقل أغلب ماذكره ابن العريب و 

 )2واآلاثر ومال إىل اجلواز  )
 (  وأما هنا3هبا ) اصةوعلى كل حال ، ميكن حبث املسألة بعد استيعاب األدلة اخلارجية اخل

ك لوأما جواز ذ مت ،هذا كما سبق أن قدفالذي يعنينا أن هذه اآلية اليدخل فيها من فعل 
  وعدمه فمحله غري هذا احملل ، وهللا أعلم

 
 )137-5/136مفاتيح الغيب ) (1)
 )738-2/737اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
( 9/45،99لسنن الكربى )( ، والبيهقي يف ا 2535،2536انظر كمثال مارواه سعيد بن منصور يف سننه )رقم  (3)

  من سورة األنفال 65يلت يف تفسري اآلية رقم واألقوال اليت ق
 

السادس : ذكر اجلصاص والرازي وغريمها من املفسرين أقواال أخرى يف اآلية منها : أنه تعاىل 
ملا أمره ابالنفاق هناه عن أن ينفق كل ماله ، فإن إنفاق كل املال يفضي إىل التهلكة عند 

وس فكان املراد منه ماذكره يف قوله ) والذين إذا احلاجة الشديدة إىل املأكول واملشروب وامللب
أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتوا وكان بني ذلك قواما ( ويف قوله ) والجتعل يدك مغلولة إىل عنقك 
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والتبسطها كل البسط (  ومنها : أن الينفقوا يف مهمات اجلهاد أمواهلم ، فيستويل العدو 
جال الدين فأنفق مالك يف سبيل هللا ويف طلب عليهم ويهلكهم ، وكأنه قيل : إن كنت من ر 

مرضاته ، وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك يف دفع اهلالك والضرر عن نفسك  ومنها 
: أن يكون هذا متصال بقوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص ( أي : فإن 

فجازوا اعتداءهم عليكم  قاتلوكم يف الشهر احلرام فقاتلوهم فيه فإن احلرمات قصاص ،
والحتملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا ملن قاتلكم فتهلكوا بتككم القتال فإنكم بذلك 
تكونون ملقني أبيديكم إىل التهلكة  ومنها : أن يكون املراد وأنفقوا يف سبيل هللا والتلقوا 

ق فعال حيبط ثوابه إما ذلك اإلنفاق يف التهلكة واإلحباط ، وذلك أبن تفعلوا بعد ذلك اإلنفا
بتذكري املنه أو بذكر وجوه الرابء والسمعة ، ونظريه قوله تعاىل ) والتبطلوا أعمالكم ( انتهى 
من كالم الرازي بشيء من التصرف  وقد قال بنحوه أيضا أبو حيان مث عقب على ذلك 

ل هبم إىل اهلالك بقوله : وهذه األقوال كلها حتتمل هذه اآلية والظاهر أهنم هنوا عن كل مايؤو 
يف غري طاعة هللا فإن اجلهاد يف سبيل هللا مفض إىل اهلالك وهو القتل ومل ينه عنه بل هو أمر 

(  ومما قيل يف اآلية أيضا ماذكره القرطيب 1مطلوب موعود عليه ابجلنة  اخل كالمه رمحه هللا )
حبرمان منفعة أموالكم  أو (  من أن املعىن : المتسكوا أموالكم فريثها منها غريكم فنهلكوا 2)

المتسكوا فيذهب عنكم اخللف يف الدنيا والثواب يف اآلخرة  أو ال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة 
يعين التنفقوا من حرام فريد عليكم فتهلكوا ، وحنوه عن عكرمة قال : والتلقوا أبيديكم إىل 

كرمة هذا إال أنه قد ذكره التهلكة قال : التيمموا اخلبيث منه تنفقون  ومل أقف على أثر ع
(  وقد ورد عنه فيما سبق من اآلاثر غري ذلك  ومنها ماذكره الطاهر ابن 3أيضا أبو حيان )

(  ومعظم ماتقدم 4عاشور من أن املراد عدم االستسالم يف احلرب أي التستسلموا لألسر )
قرآن الكرمي ، أو اليعطي معىن أتسيسيا جديدا وإمنا هو تكرار ملا قرر يف مواضع أخرى من ال

أنه معىن ركيك اليلتئم مع السياق  واملعىن املقبول الواضح الذي يعطي معىن جديدا هو مادل 
 عليه سبب النزول والتأسيس أوىل من التأكيد كما هو معلوم 

السابع : قال القرطيب بعد ذكره حلديث أيب أيوب : وروي مثله عن حذيفة واحلسن وقتادة 
وقد تقدم أن رواية هؤالء يف ترك النفقة ، فإما أنه رمحه هللا اعترب أن   (5وجماهد والضحاك  )
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ترك النفقة داخل يف ترك اجلهاد كما رجحت آنفا ، وإمنا أنه وهم يف نسبة ذلك إليهم ، 
  والغريب أنه ذكر القول الثاين بعد ذلك ونسبه ألصحابه وأتبعه بباقي األقوال يف اآلية

 
 )71-2/70البحر احمليط ) (1) 
 )2/737اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
 )2/70البحر احمليط ) (3)
 )2/1/215التحرير والتنوير ) (4)
 )1/735اجلامع ألحكام القرآن ) (5)

 
هذا  ي وليسخار الثامن : نسب ابن عاشور رواايت ابن عباس ومجاعة التابعني إىل الب

رادا به نفقة مال نزول ذلك يفبصحيح ، وكذا وهم يف جعله مارواه البخاري عن حذيفة يف 
ة  رواية حذيفليس يف هذاالنفقة على العيال وأن التهلكة اإلسراف فيها أو البخل الشديد ، و 

ملذكور يراد احسان اإل إطالقا ال يف الصحيح وال يف غريه  وكذا نسب ابن العريب القول أبن
يب قد تقدم عن أو ريه (  ومل أقف عليه منسواب إليه عند غ1منه أداء الفرائض للضحاك )

 إسحق من قوله ومن روايته عن أحد الصحابة 
هو اإلاثبة زمها و ال التاسع : تعرض الصاوي هنا لتأويل صفة احملبة واعترب أنه أريد هبا

عتدين(  الحيب امل(  وقد تقدم كالم يف ذلك عند قوله )إن هللا2الستحالتها على هللا ، )
به صفة التشا فسهن يقال : هي صفة وصف هللا هبا نفماقيل هناك يقال هنا ، والصحيح أ

 الذات  يفلكالم ن اعاملخلوقني وإمنا هي صفة تليق جبالله ، ألن الكالم يف الصفات فرع 
 وهللا أعلم 

العاشر : رجع الشوكاين رمحه هللا إىل كالمه الالمعقول ، والذي يوحي ابلثقة الزائدة يف النفس 
من وافقه على اإلنكار على من اعترب احلامل على اجليش وحده ، فاهتم أاب أيوب األنصاري و 

ممن يدخل حتت اآلية ، أبهنم ظنوا أن اآلية الجتاوز سببها ، وقال : وهو ظن تدفعه لغة 
(  وهذا الذي قاله ابطل من وجوه عدة منها ماتقدم يف اآلية السابقة من رد على 3العرب  )

أبن العربة بعموم  حو ذلك ، ومنها : أن القولتعديه أيضا على حرب األمة ابن عباس بن
اللفظ الخبصوص السبب قاعدة التعارض ماتقرر قبلها من أمهية معرفة السبب لفهم النص ، 
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والتعارض أيضا أمهية التئام آايت الكتاب وعدم تكلف املعاين اليت المتت بصلة للسياق ، 
أن يقال : إن هللا أراد ابآلية : أنفقوا  وإقحامها فيها إقحاما توسعا يف مدلول اللفظ  فال يليق

أيها املؤمنون يف سبيل هللا وال تسقط املرأة جنينها الذي يف بطنها ، أو وال يعبث أحد 
أبسالك الكهرابء ، أو  واليسرع مسرع بسيارته يف مكان مرتفع ألن يف ذلك إلقاء ابلنفس 

فرائضكم ألن هللا حيب احملسنني  إىل التهلكة وأحسنوا يف مراقبة هللا عز وجل أو يف أداء 
فالقارىء ألول وهلة هلذا السياق يرى فيه عدم التابط والتشويش الشديد ، فماابلك مع 
سياق اآلايت السابقة هلذه اآلية الكرمية ، وإذا فتح اجملال للتعميم الحتاج األمر إىل ضابط 

ختتلف فيها العقول واألفهام لبيان ماهي األمور اليت تؤدي إىل التهلكة ، ولدخل فيها أمور 
ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معني بينه سبب النزول ، ولواله ملا فهم أن هذا يؤدي إىل 
اهلالك ، فأي عقل يرى ابتداء أن القعود إلصالح املال ورعاية األهل هالك ؟ ومل يفهم 

 ديننا وأصلح لنا الصحابة الكرام ذلك حىت نبههم إليه رهبم سبحانه وتعاىل  فاللهم فقهنا يف
 نياتنا  

 
  )1/117أحكام القرآن له ) (1)
 (1/91حاشية الصاوي على اجلاللني ) (2)
 )1/193فتح القدير ) (3)

 
فإذا كان  آلية ،اول كما أنه من القواعد املسلم هبا أن سبب النزول قطعي الدخول يف مدل

ن أمر هبا اف يف النفقة بعد ألنهي عن اإلسر ا -ما نقل اآللوسي عن اجلبائي ك  -معىن اآلية 
ين  ابقي املعا(  كيف ميكن أن يدخل سبب النزول هنا ؟ وهكذا يف1حتراي للوسطية ، )

  البعيدة عن املعىن الذي دل عليه السبب
له تعاىل قا بقو تعلماحلادي عشر : علق اآللوسي على رواية الرباء وعبيدة أبن ذلك يكون 

اء رضي هللا ن الرب عرب يف غاية البعد ومل أر من صحح اخل)فإن هللا غفور رحيم( وقال : وهو 
ه ليس من (  وليس األمر كما قال ، فإن2وثق به  )يوتصحيحه ال  -عنه سوى احلاكم 

ا ملن ترك حتذير  كونيالضروري أن يتعلق بقوله تعاىل )فإن هللا غفور رحيم ( بل ميكن أن 
 أن أشرت  سبق و  كما  هذا الذنب العظيمالنفقة أو اجلهاد من أن يظن أنه لن يغفر له مثل 
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 )78-2/77روح املعاين ) (1) 
 )2/78روح املعاين ) (2)

 
تساهل ملصحيح ارح شوأما احلاكم فقد قال فيه أبو عمرو بن الصالح : هو واسع اخلطو يف 
 ملألئمة ، فإن ه من اغري لابلقضاء به ، فاألوىل أن يتوسط يف أمره ، فما مل جند فيه تصحيحا 

على كالم ف ( 1كن صحيحا ، فهو حسن حيتج به ، إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه  )ي
صحيح تلى عابن الصالح يكون حديث الرباء حسنا حيتج به  فكيف وقد سكت الذهيب 

وصحح  افقة ،مو  احلاكم هلذا احلديث على شرط الشيخني وبعض أهل العلم يعترب السكوت
حه بال بتصحي وثقكرت يف ختريج الرواية وهو ممن يإسناده أيضا احلافظ ابن حجر كما ذ 

ة عبيدة ورواي شريبمدافعة ، هذا ابإلضافة إىل ماله من شواهد منها رواية النعمان بن 
 السلماين وغريها  وهللا أعلم 

 
  : مسألة لغوية

اري : التهلكة واهلالك (  وقال البخ2قوله )التهلكة( : قال الراغب : مايؤدي إىل اهلالك )
تجربة مث ا كالأو أهن (  وقال البعض التهلكة مصدر مبعىن اهلالك كالتضرة والتسرة3احد )و 

فعلة من تهي  : طيةأبدل من الكسرة ضمة ويشهد له قراءة اخلليل بكسر الالم وقال ابن ع
 (  4هلك بشد الالم )

 
 )24-23خمتصر علوم احلديث )ص (1) 
 )545مفردات القرآن )ص (2)
 )8/158فتح )الصحيح مع ال (3)
 (1/265( ، احملرر الوجيز )1/343انظر الكشاف ) (4)

 
وقيل التهلكة : ماميكن التحرز منه خبالف اهلالك وهو ماالميكن التحرز منه وقيل التهلكة 
نفس الشيء املهلك  وقيل : هو اسم مصدر وليس مصدرا ألنه مل يعهد يف املصادر وزن 

در تفرد به الطاهر ابن عاشور وال أدري ما وجهه عنده تفعلة بضم العني والقول أبنه اسم مص
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؛ فإن العلماء فرقوا بني املصدر واسم املصدر أبن األخري هو ماأدى معىن األول مع نقص 
 (1حروفه عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا غري موجود هنا )

الكا وهلكا هيهلك  لكل : هوقال الرازي : قال أبو عبيدة والزجاج ) التهلكة ( اهلالك يقا
 ال هذا ، قاللعني إاضم وهتلكة  قال اخلارزجني : الأعلم يف كالم العرب مصدرا على تفعلة ب

ر ، قال : ري مصدغا أبو علي : قد حكى سيبوبه : التضرة والتسرة وقد جاء هذا املثال امس
تجربة ، كال ةلكوال نعلمه جاء صفة  قال صاحب الكشاف : وجيوز أن يقال : أصله الته

 وار يف اجل واروالتبصرة على أهنا مصدر هلِّك فأبدلت الضمة ابلكسرة ، كما جاء اجل
وذلك أهنم  ،واضع امل وأقول : إىن ألتعجب كثريا من تكلفات هؤالء النحويني يف أمثال هذه

  يفلفظ لفورود هذا ا ،ية لو وجدوا شعرا جمهوال يشهد ملا أرادوه فرحوا به ، واختذوه حجة قو 
لى صحة هذه عن يدل أب كالم هللا تعاىل املشهود له من املوافق واملخالف ابلفصاحة ، أوىل

 ( 2اللفظة واستقامتها  )
 

  (3/98نحة اجلليل )م( ، شرح ابن عقيل مع  2/1/214( ، التحرير والتنوير)2/78انظر روح املعاين ) (1) 
ن عاشور لوسي وابلكن ضبطه اآلة وكذا جاء يف بعض املراجع و ( ووقع فيه التنصرة والتست 5/136مفاتيح الغيب ) (2)

نية م واجلوار الثاضم اجليوىل بالتضرة والتسرة من أضر وأسر مبعىن الضرر والسرور ، وكذا ضبط اآللوسي اجلوار األ
 (2/1/214ير والتنوير ، التحر  2/78بكسرها ويف املسألة كالم كثري عندمها فلرياجعه من شاء روح املعاين 

 
ة آن أو استقامة القر الغوهذا الكالم من الرازي رمحه هللا كالم عظيم الشأن فيمن استشهد لب

ا ذلك أظنهم أرادو  ءان اللماألفاظه ابألشعار واألقوال اليت الأسانيد هلا وال أزمة ، إال أن ع
ب ب من ابلعر اوإمنا هذا منهم على سبيل ختريج ماجاء يف كتاب هللا على ماروي عن 

  دارسة وحماولة التوصل للمعاين بدقة وهللا أعلمامل
   أعلمهللاووعلى كل فالذي تدل عليه اآلاثر أهنا ابملعىن الذي ذكره الراغب ، 

قوله : )والتلقوا أبيديكم( : سبق كالم الطربي يف ذلك وهو مانقله معظم املفسرين إال أن أاب 
:   -دة الباء يف املفعول الينقاس بعد أن بني أن زاي -حيان رجح قوال من األقوال فقال 

والذي خنتاره يف هذا أن املفعول يف املعىن هو أبيديكم لكنه ضمن ألقى معىن مايتعدى ابلباء 
فعداه هبا كأنه قيل والتفضوا أبيديكم إىل التهلكة كقوله أفضيت جبنيب إىل األرض أي 
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ة يف أفعل اليت للجعل ، طرحت جنيب على األرض  مث أطال رمحه هللا يف بيان معاين اهلمز 
وأهنا عند التصريفيني على ثالثة أقسام  مث رجح أهنا من القسم الثاين وقال : فمعىن ألقيت 
الشيء جعلته لقى ، واللقى : فعل مبعىن مفعول كما أن الطريد : فعيل مبعىن مفعول ، فكأنه 

و هذا املعىن الذي قيل : الجتعلوا أنفسكم لقى إىل التهلكة فتهلك ، وقد حام الزخمشري حن
 ( 1أيدانه فلم ينهض بتخليصه  )

 
 (2/71البحر احمليط ) (1)

 

 

 

 

 

 

 حبمد اهللمت 


