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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد

املنية  ق بذلكستبعلمية يل أففي ثنااي مشروعي إلخراج ما ميكن أن ينتفع به من أعمال 
ملاجستري  يف اساليتمن ر  رسالة الصغريةال هوأحتسب أجرها عند هللا مت اقتطاع هذوحنوها 
 أجيزت بدرجة واليت حبمد هللا هـ1416أصول الدين جبامعة األزهر عام  بكليةاملقدمة 

ألهلة ( إىل ان نك عألو االمتياز وكان موضوعها اآلايت من سورة البقرة من قوله تعاىل ) يس
ع مملأثور فيها سري ابلتفقوله ) أولئك يرجون رمحة هللا وهللا غفور رحيم ( دراسة ملروايت ا

 املقارنة أبقوال املفسرين .

ضع واضعها بل تو غري م ع يفاآلية املباركة يكثر االستشهاد هبا من العلماء والعامة وتوضوهذا 
مية على ة العلسالناها ونظرا لصعوبة الر يف عكس مانزلت ألجله ومايتعارض مع حقيقة مع

ا آثرت إفراده ناايها ثاألكثرية وضخامتها حبيث تضيع فائدة إيضاح املعىن الصحيح لآلية بني
  عنها ليعم النفع .

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 كتبو                                                                        

 مد بن رزق بن طرهوينحم                                                              

 رض هللا الواسعة أ                                                                  

 هـ 1441حمرم  29                                                                
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 اآلاثر الواردة يف تفسري اآلية :

 
من أنفق  قال : ه وسلمعلي عن خرمي بن فاتك األسدي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا -1

 نفقة يف سبيل هللا ، كتب له بسبعمائة ضعف 
 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
من  ينفقونيتصدقون و  كانت االنصارعن الضحاك بن أىب جبرية رضي هللا عنه قال :   -3

وال   فنزلت : )بيل هللا سأمواهلم ، يعطون ماشاء هللا  فأصابتهم سنة ، فأمسكوا عن النفقة يف
 ( تلقوا أبيديكم إىل التهلكة

_________________________________________ 
،  322-4/321( وأمحد )4/167( والرتمذي )6/49( ويف السنن )1/230خرجه النسائي يف التفسري )أ -1

ان يف ( وابن حب246-4/244( والطرباين يف املعجم الكبري )5/318 شيبة يف املصنف )( وابن أيب345-346
تصرا ومطوال يف بعض خم( عن خرمي به 2/87( واحلاكم يف املستدرك )31،1647صحيحه )انظر موارد الظمآن رقم 

( 261لبقرة رقم )سورة ا ه آيةث فيه ، إال أن احلديث اثبت يشهد لاملراجع ، ويف إسناده لديهم اختالف يطول البح
ن الربيع وهو  بلركني سلم ابموقال الرتمذي : هذا حديث حسن  وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد احتج 
د رجال أمح ط ورجالاألوسو كويف عزيز احلديث  وسكت الذهيب  وقال اهليثمي : رواه أمحد والطرباين يف الكبري 

 (  ومل يذكره السيوطي 1/21الصحيح )جممع الزوائد 
( 978وابن أيب حامت )رقم   (2/200(  وابن جرير )2404(  وسعيد بن منصور )رقم 8/185أخرجه البخاري ) -2

ن عيينة ا لوكيع وسفيان ب( من طرق عن شقيق عن حذيفة به وعزاه السيوطي أيض9/45والبيهقي يف السنن الكربى )
ه : هو ترك النفقة يف سبيل ( وجاء لفظ احلديث في1/207بن محيد وابن املنذر وحدث سقط يف الدر املنثور )وعبد 

  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 ال يف اآلية  وإسناده صحيح  وأخرجه البغو الشعيب ، عن الضحاك به  وعده قوال مستق
 قال و كن من طريق هدبة به ( عن هدبة به  وكذا رواه ابن الس38( ومن طريقه الواحدي يف أسباب النزول )ص1/207
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ن ألقى مم أهو لى املشركنيعن أيب إسحاق رمحه هللا قال : قلت للرباء :الرجل حيمل ع -4

لم فقال : ليه وسع هلكة ؟ قال : ال ، ألن هللا عز وجل بعث رسوله صلى هللابيده إىل الت
 )فقاتل يف سبيل هللا التكلف اال نفـسك ( إمنا ذاك يف النفقة 

إىل مكة  لتجهزابم ملا أمر عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسل -5
  ! فنزلت ال مالو اد ز ز ؟ فوهللا مالنا قال انس من األعراب : ايرسول هللا ! مباذا نتجه

لكة( يكم إىل التها أبيدالتلقــــو و عن ابن عباس يف قول هللا عز وجل )وأنفقوا يف سبيل هللا  -6
   أنفق ولو مشقص

___________________________________ 
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  -لضحاك فيه أبو جبرية بن ا يعين الصواب -من اإلصابة وصوب قول أيب نعيم : قلبه محاد بن سلمة 
 (35-3/34الضحاك بن خليفة املاضي  اهـ )وانظر أيضا أسد الغابة 

به وقال  ( عن هدبة1761د الظمآن ( وعنه ابن حبان )موار 254-12/252واحلديث أخرجه أيضا أبو يعلى )
  (6/317اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاهلما رجال الصحيح )اجملمع 

ند ابن ع( والذي  1/207لدروعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن قانع عن الضحاك )ا
 وسيأيتجرير من طريق املعتمر عن داود عن الشعيب مرسال 

( 2/203)بن جرير اوبكر عنه وأخرجه ( 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 طا يوحي أبن له قوال آخر يف تفسري اآل( وسيأيت الرواية عن الرباء مب624)التقريب ص
أبو إسحق و  ألقوال قشة اغري طريق أيب بكر وللحافظ ابن حجر يف ذلك كالم ذكرته هناك  وانظر ماأييت يف منا

ط مع الختالابن رمي باط مبالسبيعي اختلط يف آخر عمره ، وأنكر الذهيب اختالطه وقال : شاخ ونسي )انظر االغت
و حامت : مساع أيب بكر من أيب إسحق ليس ( وقال أب356-341، 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 

ان ( وأبو حي1/736حكام القرآن أل( وكذا القرطيب )اجلامع 1/303ذكره 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)

ال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، ( ق1/410ة الرجال ( وعنه أمحد )العلل ومعرف1/207أخرجه وكيع )انظر الدر -6
( 975يب حامت )رقم ( وابن أ202،  201،  2/200عن أيب صاحل ، عن ابن عباس به وأخرجه أيضا ابن جرير )

بن ايهقي عن عبد بن محيد والب( من طرق عن منصور به حنوه وعزاه السيوطي أيضا ل9/45والبيهقي يف السنن الكربى )
 هللا بن أمحد بن حنبل قال :  ( عن عبد2/9هو ابذام موىل أم هاىنء قال الدواليب يف الكىن ) احل هناعباس وأبو ص
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 يقولن أحدكم ل : القا (ويف لفظ : عن ابن عباس يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة 
  به يف سبيل هللايتجهز إىن ال أجد شيئا إن مل جيد إال مشقصا 

 يف النفقة  ل :بن عباس ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قاويف لفظ آخر : عن ا
  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
  فقة يف سبيل هللأن يقتل الرجل يف سبيل هللا ، ولكن اإلمساك عن الن

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 

_______________________________________ 
م هاىنء ، ومل موىل أ  وهوسألت أيب فقلت : منصور عن أيب صاحل ، من أبو صاحل هذا ؟ قال : ابذام صاحب الكليب

هذا قال فيه  أبو صاحلو محد  أحيدث منصور عن أيب صاحل ذكوان شيئا علمته  اهـ  وقد صرحت الطرق مباذكره اإلمام 
 ( فاإلسناد ضعيف120احلافظ : ضعيف يرسل ) التقريب ص

، عن  دثين ابن محيد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو بن أىب قيس( قال : ح201-2/200أخرجه ابن جرير ) -7
امت املنذر  وعلقه ابن أيب ح ( للفراييب وابن207 /1عطاء ، عن سعيد بن جبري عنه به  وعزاه السيوطي أيضا )الدر

ه ضعفا من قبل ال أن فيإافظا ( عنه  وهذا إسناد الأبس به على كالم يف حممد بن محيد الرازي وهو مع كونه ح979)
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 نه وععب فأكثر من تكلم يف ذلك أنكر رواية البصريني املنذر  وأما اختالط عطاء بن السائ
هذه الرواية احلافظ  ( وقد صحح312-308لل الرتمذي ص ، شرح ع 335 - 319)انظر الكواكب النريات ص 

 ( ويشهد هلا ماسبق وماأييت 8/185ابن حجر )الفتح 
بيه يب عن أ: ثين أ ثين عمي قال :قال : حدثين أيب قال ( قال : حدثين حممد بن سعد 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 ( قال حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل1000بن عباس به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم ، عن ا
ر يضا البن املنذألسيوطي زاه اآخر يف اآلية  وليس كذلك بل هو تفسري للتهلكة مبا آلت إليه  وهذا إسناد حسن  وع

 (208 /1)الدر
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ضاء العمرة  لقهللا ( يف طاعة فقوا يف سبيل هللاعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) وأن -10
كوا  يل هللا فتهليف سب فقة)وال 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 فقة يف سبيل هللا  ويقال :رمحة هللا فتهلكوا ) وأحسنوا ( أي ابلن
وله ق  نزلت من بيل هللا سيف: أحسنوا النفقة يف سبيل هللا ) إن هللا حيب احملسنني ( ابلنفقة 
عد بقضاء العمرة لوسلم  ليهع)وقاتلوا يف سبيل هللا( إىل ههنا يف احملرمني مع النيب صلى هللا 

 عام احلديبية 
م النفقة يف مينعكالكة ( يقول : د رمحه هللا : ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلعن جماه -11

  حق ، خيفة العيلة
 يفترك النفقة  :لكة ( يكم إىل التهعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، يف قوله ) التلقوا أبيد -12

  سبيل هللا
أنفقوا  نوا قداالرزق ، وك عن عامر رمحه هللا : أن األنصار كان احتبس عليهم بعض -13

 وال تلقوا يل هللاسب نفقات ، قال : فساء ظنهم وأمسكوا ، قال : فأنزل هللا )وأنفقوا يف
  أبيديكم إىل التهلكة ( قال : وكانت التهلكة : سوء ظنهم وإمساكهم

_____________________________________ 
من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب ( 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  ( من طرق عن ابن أيب جنيح عنه به وإسناده صحيح2405)رقم  وسعيد بن منصور يف سننه
فيان بن عيينة للفظ أعاله لسسيوطي اباه الابن أيب جنيح أو غريه  ولفظه : المتنعكم النفقة يف سبيل هللا خمافة العيلة  وعز 

 وا أبيديكم إىلوال تلق)ية نزلت هذه اآلوعبد بن محيد  وقال : وأخرج وكيع وعبد بن محيد عن جماهد قال : إمنا أ
 ( 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
يذكره السيوطي  وهذا إسناد  ( عنه  ومل984( 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 

اود د: مسعت  : ثنا املعتمر ، قال ى الصنعاين ، قال( قال : حدثنا ابن عبد األعل2/201أخرجه 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 ،
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ال تلقوا و وله )  ، يعين قعكرمة رمحه هللا قال : نزلت يف النفقات يف سبيل هللا عن -14
 أبيديكم إىل التهلكة ( 

كانوا   ابلنفقة فمر هللاقال : ملا أ عن عكرمة يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( -15
وا قلفقوا وال تأن :قال : فقال  شيءأو بعضهم يقولون : ننفق فيذهب مالنا وال يبقى لنا 

  أبيديكم إيل التهلكة ، قال : أنفقوا وأان أرزقكم
 الال : يقول : كة ( قكم إىل التهلعن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل ) وال تلقوا أبيدي -16

  متسكوا أبيديكم عن النفقة يف سبيل هللا
وال ولو عقاال ) هللا لأنفق يف سبي عن السدي رمحه هللا ) وأنفقوا يف سبيل هللا ( يقول : -17

 تلقوا أبيديكم إىل التهلكة( تقول : ليس عندي شيء 
 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
_______________________________________ 

أو على  -ن أيب جبرية بمن آيتنا هذه أنه أخذه عن الضحاك  3( وقد تبني يف األثر رقم 244)اتريخ الثقات ص
 األصح أيب جبرية بن الضحاك

أيب  مسعيل بنشيم ، قال : أخربان إه( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا 2/201أخرجه ابن جرير ) -14
ريق هشيم به حنوه  ( من ط39صحيح   وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص خالد عن عكرمة فذكره وإسناده

 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 هه  ومل يذكره السيوطي هبذا اللفظ  وأبو غسان هو مالك بن إمساعيل النهدي وز عنه ب

ورمي ابإلرجاء )التقريب  أبخرة اإلسناد فيه ضعف مع إرساله فإن خصيفا قال فيه احلافظ : صدوق سيء احلفظ خلط
  ( إال أنه يشهد لبعضه ماتقدم193ص

اده عنه به وإسن ،حدثنا معمر  ( قال :2/201( ومن طريقه ابن جرير )1/91)التفسري  أخرجه عبد الرزاق -16
  ( عنه  ومل يذكره السيوطي989صحيح  وعلقه ابن أيب حامت )

عنه  ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/201أخرجه ابن جرير ) -17
  طي( عنه  ومل يذكره السيو 987مت )( وعلقه ابن أيب حا189آية  16دم الكالم عليه )األثر رقم به وإسناده الأبس به تق

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 
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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 هللايفهللا بن كثري رمحه هللا قال: نزلت يف النفقة  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 اباملسيب رمحه هللا : ملا أمر هللا تعاىل  وعن سعيد بن -25

 ةآليايف سبيل هللا ، لو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ، فأنزل هللا هذه 
_______________________________________________ 

ده نه وإسنان زايد ، عن يونس ، عب( حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا عبد الواحد 2/202أخرجه ابن جرير ) -19
( من طريق ابن 2/202( من طريق هشيم عن يونس بلفظ : نزلت يف النفقة  وأخرجه )2/202صحيح  وأخرجه )

ن ترك أ ، وأخربهم هللا سبيل فقة يفمهام األهوازي عن يونس به ولفظه : عن احلسن يف التهلكة ، قال : أمرهم هللا ابلن
  هبذا اللفظ ( عنه  ومل يذكره السيوطي981تهلكة  وعلقه ابن أيب حامت )النفقة يف سبيل هللا ال

حلسن به ابو أسامة ، عن عوف ، عن ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا أ1002أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -20
د جه عبد بن محير يح  وأخده صحوعده قوال مستقال يف تفسري اآلية وهو راجع ملا تقدم وإمنا اختصر اختصارا  وإسنا

 ( 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 السيوطي983قه ابن أيب حامت )رقم ( وعل194

  يذكره السيوطي ابإلسناد السابق عن عطاء عنه وهو ضعيف  ومل (2/202أخرجه ابن جرير ) -22
عنه   ،ن جويرب ل : ثنا أبو زهري ، ع( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/202أخرجه ابن جرير ) -23

(  عنه  986ن أيب حامت )رقم ( وعلقه اب194آية  13ويرب وقد تقدم الكالم عليه )األثر رقم وإسناده ضعيف لضعف ج
  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 السيوطيأقف على إسناده  ومل يذ  ( ومل1/171علقه عنه البغوي )معامل التنزيل  -25
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  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  فضلالتهلكة ( قال : كان القوم يف سبيل هللا ، فيتزود الرجل ، فكان أ
أنفقوا يف و  ) زل هللاأحب أن يواسي صاحبه ، فأن شيءاده حىت اليبقى من زاده البائس من ز 

 سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( 
(  إىل التهلكة يديكمأب وال تلقوا عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا -28

 ىلإ فتلقي بيديك وال قوة ، قال : إذا مل يكن عندك ماتنفق فال خترج بنفسك بغري نفقة
  التهلكة
 ا أبيديكم إىلالتلقو و  سبيل هللا عن زيد بن أسلم رمحه هللا يف قول هللا : ) وأنفقوا يف -29

 ، عليه وسلم لى هللا صالتهلكة ( ، وذلك أن رجاال كانوا خيرجون يف بعوث يبعثها رسول هللا
، واليلقوا  ا رزقهم هللاقوا ممتنفرهم هللا أن يسبغري نفقة ، فإما يقطع هبم وإما كانوا عياال ، فأم

، وقال ملشي و من اش أأبيديهم إىل التهلكة ، والتهلكة : أن يهلك رجال من اجلوع أو العط
 ن هللا حيب احملسنني(إملن بيده فضل : )وأحسنوا 

 وعن القاسم بن حممد رمحه هللا حنو ذلك -30
 هل مصرألقسطنطينية وعلى قال : كنا اب -محه هللار -عن أسلم أيب عمران موىل جتيب -31 

_________________________________________ 
  أقف على إسناده  ومل يذكره السيوطي ( ومل1/171( والبغوي )معامل التنزيل 989علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -26
 بن عبد األعلى ، قال : ثنا ابن ( قاال : حدثنا يونس992( وابن أيب حامت )رقم 2/201أخرجه ابن جرير ) -27

(  1/207لسيوطي )الدر ( وا1/332وهب ، قال : أخربين أبو صخر عن القرظي به وإليهما فقط عزاه ابن كثري )
  وإسناد هذا األثر حسن

سناده ذكره وإبن زيد  فقال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/202أخرجه ابن جرير ) -28
  ومل يذكره السيوطي  صحيح
 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 وقدجرير عن ابن زيد وليس عن أبيه ولفظه فيه اختال جرير وابن أيب حامت والذي يف ابن

  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي991علقه عنه اين أيب حامت )رقم  -30
سي )رقم ( والطيال239-1/236،238( والنسائي )التفسري 4/280) ( والرتمذي13-3/12أخرجه أبو داود ) -31
 ( 1667رد الظمآن رقم ( وابن حبان )انظر موا977أيب حامت )رقم  ( واللفظ له وابن2/204( وابن جرير )599
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ضالة بن لشام فاهل عقبة بن عامر اجلهىن صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعلى أ
لرمحن بن اة عبد ماععبيد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، )ويف رواية : وعلى اجل

ن ما صفا عظيما عظيم من الروم ، قال : وصففنفخرج من املدينة صف  (خالد بن الوليد
، ا مقبالج إلينخر   دخل فيهم ، مثاملسلمني ، فحمل رجل من املسلمني علي صف الروم حىت

 ملففنا صفني ، ة : فصواير فصاح الناس وقالوا : سبحان هللا ، ألقى بيده إىل التهلكة ، )ويف 
فحمل  :ة قال دينظهورهم حبائط املأر صفني قط أعرض وال أطول منهما ، والروم ملصقون 

م أبو لتهلكة ( فقاإىل ا يدهبرجل منا علي العدو ، فقال الناس : مه مه ال إله إال هللا ، يلقى 
تأولون تإنكم  ناسأيوب األنصاري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أيها ال

 ل رجل يقاتلا أن محكذهه اآلية هذه اآلية على هذا التأويل  )ويف رواية : إمنا تتأولون هذ
عز ، إان ملا أ ألنصارر ايلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه( وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معاش
م إن  عليه وسلصلى هللا هللا دينه وكثر انصريه قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول هللا

 ى : فقال أبوية أخر وار نها ، )ويف أموالنا قد ضاعت ، فلو أان أقمنا فيها فأصلحنا ماضاع م
ان يه وسلم وشهد على هللاأيوب : حنن أعلم هبذه اآلية إمنا نزلت فينا ، صحبنا رسول هللا صل

: قد قلنافيا ، جنار تمعنا معشر األنصمعه املشاهد ونصرانه ، فلما فشا اإلسالم وظهر اج
 ، وكنا قدهلهأوكثر  مشى اإلسالصره ، حىت فأكرمنا هللا بصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ون

الدان ينا وأو لهفنرجع إىل أ ،آثرانه على األهلني واألموال واألوالد ، وقد وضعت احلرب اوزارها 
رب من نزل هللا اخلة : فأواير فنقيم فيهما ( فأنزل هللا يف كتابه يرد علينا مامهمنا به ، )ويف 

ان أن أرد اليتامة ابإلق (كه يديكم إىل التهلالسماء ( فقال )وأنفقوا يف سبيل هللا والتلقوا أب
هل قامة يف األلكة اإللتهنقيم يف األموال ونصلحها ، فأمران ابلغزو ، )ويف رواية : فكانت ا

ىت حويف رواية : ) هللا  بضهواملال وترك اجلهاد ( فما زال أبو أيوب غازاي يف سبيل هللا حىت ق
 دفن ابلقسطنطينية(

_______________________________________ 
( 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 يزي1/331ن كثريوعبد بن محيد يف تفسريه وابن مردويه )انظر تفسري اب
يب  وقال حسن صحيح غر  :( وقال الرتمذي 1/207أسلم به  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر وأيب يعلى )الدر 

 صحيحني شيئا ه يف اللرجا خياحلاكم : صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وأسلم أبو عمران مل 
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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

شري ي نم)ومن الناس  بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال : كذبوا ، أليس هللا عز وجل يقول :ا
 رضات هللا وهللا رءوف ابلعباد(نفسه ابتغاء م

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  اشرتى 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
______________________________________ 

زاه يف الكايف ( وهو وهم وع8/185( وقد عزا احلافظ ابن حجر احلديث ملسلم )انظر الفتح 104وهو ثقة )التقريب ص
 ( أيضا للثعليب وإسحق16الشاف )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 1535بن عبد الرمحن عن قيس بن أيب حازم عن املغرية به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 

( 1/240يد )الدر محعبد بن و اييب  عن إسرائيل به وإسناده حسن وانظر مابعده وعزاه السيوطي أيضا لوكيع والفر الزبري
  ومل يذكره حتت آيتنا هذه

جه مع دثنا إمساعيل  ، عنه به وأخر ح( قال : حدثنا وكيع ، قال : 1/340أخرجه أمحد )العلل ومعرفة الرجال  -33
زيد بن ات عن يختالفااعيل فجعله عن قيس عن شبيل بن عوف وأخرجه أيضا مع اختالفات من طريق هشيم عن إمس

يق يعلى بن عبيد عن ( 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 علحديث عن املغرية بن شعبة فلعله عنده عن مجيع هؤالء فكان يرويه اترة عن هذا واتل
ه رمني  ومل يذكر ن املخضازم مبدون ذكر الواسطة كما هنا ، وهو إسناد صحيح األصل فيه االتصال ألن قيس بن أيب ح

عن  نذر وقال : إبسناد صحيحوعزاه ابن حجر البن جرير وابن امل(  1/240السيوطي حتت آيتنا هذه وإمنا ذكره يف )
 (8/185مدرك بن عوف  )فتح الباري 

نا أبو قال : ث ن احلسن أبو عبد هللا( قال : حدثنا حممد بن بشار قال : ثنا حسني ب2/321أخرجه ابن جرير ) -34
( 1209/2،  283/1ال ر )هتذيب الكمعون عن حممد به  وإسناده صحيح وأبو عون امسه عبد هللا بن عون وانظ

ها د بن سريين عزااية حممورو   وأخرج ابن جرير بعده إبسناد صحيح عن قتادة قال : محل هشام بن عامر  فذكره بنحوه
 ( ومل يذكره حتت آيتنا هذه 1/240السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 
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انطلق شق ، فم حاصروا دمأهنعن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث رضي هللا عنه  -35
ورفعوا  لمون ،ملسرجل من أزد شنوءة فأسرع يف العدو وحده ليستقتل ، فعاب ذلك عليه ا
 : ىلاقال هللا تع :حديثه إىل عمرو بن العاص ، فأرسل إليه عمرو ، فرده وقال له عمرو 

 ( )والتلقوا أبيديكم إىل التهلكة
ال تلقوا  ) و هللاة أرأيت قول فقال : أياب عمار وعن الرباء رضي هللا عنه وسأله رجل  -36

عمل ي ولكنه الرجل  ،الأبيديكم إىل التهلكة ( أهو الرجل يتقدم فيقاتل حىت يقتل ؟ قال : 
 ابملعاصي ، مث يلقي بيده وال يتوب 

_______________________________________ 
ثين عبد لليث ، حدثين الليث ، حداأبو صاحل كاتب  ( قال : حدثنا أيب ، ثنا993أخرجه 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 ابالرمحن األسود بن عبد يغوث أخربه فذكره  وإسناده حسن على كالم يف أيب صاحل  ونق

 (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  ( من طرق كثرية عن أيب إسحاق ، عن الرباء به9/45الكربى )
  ىل توبة ول : القال : هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إىل التهلكة ، يقأبيديكم إىل التهلكة ( 

: 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 ألقيقاتل ، أهو ممويف لفظ عن الرباء وسأله رجل فقال : الرجل حيمل على كتيبة وحده ف
  ال ولكن التهلكة : أن يذنب الذنب فيلقي بيده ، فيقول : ال تقبل يل توبة

ا حمل عليهم وإمنلعدو فياا من ويف لفظ عن أيب إسحاق ، قال : قلت للرباء بن عازب : ايأاب عمارة الرجل يلقى ألف
صلى هللا  بيهقال هللا لن ، يقتل تل حىتا أبيديكم إىل التهلكة ( ؟ فقال : ال ، ليقاهو وحده ، أيكون ممن قال ) وال تلقو 

 عليه وسلم ) فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف إال نفسك (
حجر : فإن   قال ابنه  و واختالف اللفظ من تصرف الرواة الشك وقد تقدم له لفظ آخر بنحو ما قاله حذيفة وغري 

أيب  ل منهم أتقن منوهم وكحوص وحنجوابني ، واألول من رواية الثوري وإسرائيل وأيب األكان حمفوظا فلعل للرباء فيه 
 (8/185بكر ، فكيف مع اجتماعهم وانفراده ؟ )فتح الباري 

  إسناده صحيح وقال احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وقال ابن حجر :
كيع وسفيان بن عيينة والفراييب ( لو 1/208مردويه   وعزاه السيوطي أيضا )الدر  ( البن1/332وعزاه ابن كثري أيضا )

 وعبد بن محيد وابن املنذر
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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
 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
  وال تلقوابيل هللاسأنفقوا يف يلقي بيده فيستهلك ، فنهوا عن ذلك ، فقيل )ف -قال : العظيم 

 أبيديكم إىل التهلكة (
  وعن حممد بن سريين رمحه هللا حنو ذلك -39
  وعن احلسن رمحه هللا حنو ذلك -40

________________________________________ 
نا ثقاال :   عمروحلافظ وأبو سعيد بن أيبقال : أخربان أبو عبد هللا ا 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 
:  لسراج قالاخربان أبو احلسن ( قال : أخربان أبو منصور البغدادي قال : أ38وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص

النعمان بن  حرب عن اك بنمسقال : حدثنا هدبة قال : حدثنا محاد بن سلمة عن حدثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي 
 ، يلقول : ال يغفر لذنب فيذنب ايبشري يف قول هللا عز وجل : ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قال : كان الرجل 

ر ا ابختالط )انظادا ذكر ومح افأنزل هللا هذه اآلية   وإسناده صحيح على شرط مسلم وال أعلم له علة إال أن مساك
يح جال الصحوسط ورجاهلما ر ( وقال اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واأل460،  237الكواكب النريات وملحقه 

( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/332( ورواه ابن مردويه من طريق مساك بن حرب عنه )تفسري ابن كثري6/317)اجملمع 
 ( 1/208ر يضا لعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف الشعب )الد( عنه  وعزاه السيوطي أ995

 ال : ثناقشام  وحدثين يعقوب ، ه( قال : حدثنا جماهد بن موسى ، قال : أخربان 2/203أخرجه ابن جرير ) -38
( وابن جرير 1/91 ابن علية ، عن هشام عن حممد به وهذا لفظ يعقوب  وأخرجه أيضا عبد الرزاق )التفسري

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

ين عن عبيدة بلفظ : يف ( عن ابن عون عن ابن سري 2/203( ومن طريقه ابن جرير)208 /1وأخرجه وكيع )انظر الدر
ضا عزاه السيوطي أيو اتقدم  صر ممكة( قال : القنوط  وإسناده صحيح أيضا وهو خمتقوله )وال تلقوا أبيديكم إىل التهل

 ( عن عبيدة 996لعبد بن محيد  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
يذكره  لك عن عبيدة السلماين  ومل( 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 ذ997حامت )رقم  علقه عنه ابن أيب -40
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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

 (م الكافرونمن روح هللا إال القو 
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 اعن رجل من الصحابة رضي هللا عنه يف قوله ) وأحسنوا إ -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

_______________________________________ 
 

 يذكر متنه  ومل أقف على إسناده  ومل ( ومل998( وابن أيب حامت )رقم 1/172)معامل التنزيل  علقه عنه البغوي -41
  يذكره السيوطي

( 103-8/101لنسائي )( وا1/25وابن ماجه ) (1/39،40( ومسلم )8/513، 1/114أخرجه البخاري ) -42
( والنسائي 1/36،38م أيضا )من طرق عن أيب زرعة عن أيب هريرة به ويف بعضها وأيب ذر معه وهو عند مسل

( 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 1/238وابن سعدي )تيسري الكرمي الرمحن 

أخربان  :ب ، قال ل : ثنا زيد بن احلباقال : ثنا إسحاق ، قا ( قال : حدثين املثىن ،2/206أخرجه ابن جرير ) -43
لتحسني وانظر الكالم على ل( وإسناده قابل 1/208سفيان ، عن أيب إسحاق عنه به وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر

 ( وانظر ماأييت 189اآلية  14املثىن ) األثر رقم 
ه فيان ، عنسبن ميان وأبو أسامة ، عن سعيد األشج ، ثنا ا( قال : حدثنا أبو 1004أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -44

انظر الدر د فقط )ن محيببه وزاد يف حديث ابن ميان : يف الصلوات اخلمس  وإسناده حسن وعزاه السيوطي لعبد 
1/208) 

م بن عن احلك 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  ( وعزاه173ويف إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدين قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص
 (1/208محيد )انظر الدر 
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لى من ليس ودوا ععاحملسنني (   يف قوله ) وأحسنوا إن هللا حيبعن ابن زيد رمحه هللا -46
  يف يده شيء

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

 
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  )
 ا أمرأنه تعاىل مل ل :اعلم أن تعلق هذه اآلية مبا قبلها من وجهني ؛ األو  وقال الرازي :

ان ذو ال ، ورمبا كىل امليها إواالشتغال ابلقتال اليتيسر إال ابآلالت وأدوات حيتاج ف، ابلقتال 
 فلهذا أمر هللا ملال ،امي املال عاجزا عن القتال ، وكان الشجاع القادر على القتال فقريا عد

 ل  األغنياء ، أبن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتاتعاىل 
ال مات قصاص ( قواحلر  راموالثاين : يروى أنه ملا نزل قوله تعاىل )الشهر احلرام ابلشهر احل

  صلى هللاهللارسول  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 

ليه ع صلى هللا ول هللاـــــــــفنزلت هذه اآلية على وفق رس ، رة حتمل يف سبيل هللا فيهلكوامت
 ( 2وسلم  )

قا إلسالم ضيا 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 ويف إنفاقه اهلالك أخربهم أن األمر على غري مايسول به الشيطان من

لنفس نظم غرض ا الفخالفقر( وقال احلرايل : وملكان مالزم العفو من العز الذي جاء على 
  اء وأيضا ملاوالنم كاء ماجييء على خالف مدرك احلس يف اإلنفاق الذي حيصل به الز به تعاىل

_______________________________________ 
ناده كره وإسبن زيد فذ قال : قال ا ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/206أخرجه ابن جرير ) -46

  صحيح ومل يذكره السيوطي
 (1/170ويل )لباب التأ (1)
 (5/135مفاتيح الغيب ) (2)
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نفاق د واإلجلو اأسس تعاىل حكم اجلهاد الذي هو أشق األعمال على النفس نظم به أمر 
د مل دة وزاى عالذي هو أشق منه على األنفس ، ومن حيث إن القتال مدافعة يشتمل عل

ات يف الدين اآلف دأش يكن أمره يتم إال إبعمال الغريزتني : الشجاعة واجلود ، ولذلك كان
 ( 1البخل واجلنب  انتهى  )

 (2ه ابألنفس  )ألمر باعد وقال أبو السعود : )وأنفقوا يف سبيل هللا ( أمر ابجلهاد ابملال ب
ى فختمه ابلنه عتداءاال وقال البقاعي أيضا : وملا كانت التوسعة يف أمر القتال قد جتر إىل

أعلى خالل   منل هللاسعة يف اإلنفاق يف سبيعنه وأبن هللا الحيب املعتدين ، وكانت التو 
 ( 3)اإلميان قال تعاىل : ) وأحسنوا ( أي أوقعوا اإلحسان على العموم  

ابإلحسان  ان أمرحسوقال ابن سعدي : وملا كانت النفقة يف سبيل هللا نوعا من أنواع اإل
 (4عموما  )

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

 
ىل وا أبيديكم إال تلقو )  أويل يف هذه اآلية ، ومن عين بقولهقال ابن جرير  : اختلف أهل الت

 ) التهلكة
مر أن يسلك أالذي  هيقفقال بعضهم : عين بذلك ) وأنفقوا يف سبيل هللا ( وسبيل هللا : طر 

 ( يقول : وال لتهلكة ارهبم ) وال تلقوا أبيديكم إىلحفيه إىل عدوه من املشركني جلهادهم و 
 اجال عا ، ويرزقكم ها أجر من ل هللا ، فإن هللا يعوضكم ، فإن هللا يعوضكمترتكوا النفقة يف سبي

 ، فقوا يف سبيل: وأن لك: معىن ذ وقال آخرون ممن وجهوا أتويل ذلك إىل أنه معينة به النفقة
ل بقال آخرون : و  قوة وال وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ، فتخرجوا يف سبيل هللا بغري نفقة

 وا منهلكة ، فتيأسىل التم إيف سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم فيما أصبتم من اآلاثمعناه أنفقوا 
  رمحة هللا ، ولكن ارجوا رمحته ، واعملوا اخلريات

________________________________________________ 
 (3/120نظم الدرر ) (1) 
 (1/205إرشاد العقل السليم ) (2)
 (3/122نظم الدرر ) (3) 
 (1/237يسري الكرمي الرمحن )ت (4)
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  يلهيف سب هادوقال آخرون : بل معىن ذلك : وأنفقوا يف سبيل هللا وال ترتكوا اجل

 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 صبني للناومعىن ذلك : وأنفقوا يف إعزاز ديين الذي شرعته لكم جبهاد عدوكم ا
يديكم إىل لقوا أب تعلى الكفر يب وهناهم أن يلقوا أبيديكم إىل التهلكة ، فقال : ) وال

وكذلك يقال  ،يه التهلكة ( وذلك مثل ، والعرب تقول للمتسلم لألمر : أعطى فالن بيد
  مما أريد به : أعطى بيديهللممكن من نفسه 

أزمتكم  تعطوهافة ا للهلكفمعىن قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( وال تستسلمو 
فرض  لهلكة برتكه أداءلسبيل هللا عند وجوب ذلك عليه مستسلم  ، والتارك النفقة يففتهلكوا

 ت الثمانية يففروضاامل هللا عليه يف ماله ، وذلك أن هللا جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات
ل (  وابن السبييل هللاسب سبيله ، فقال ) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني ( إىل قوله ) ويف

بيديه و تسلما مس فمن ترك إنفاق مالزمه من ذلك يف سبيل هللا على مالزمه كان للهلكة
 تهلكة ، ألنلإىل ا ديهللتهلكة ملقيا ، وكذلك اآليس من رمحة هللا لذنب سلف منه ، ملق بي

 إال القوم وح هللان ر هللا قد هنى عن ذلك فقال ) وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس م
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 اا قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىلفإذا كانت هذه املعاين كلها حيتمله

ى عن  هنن هللاوجل خص منها شيئا دون شيء ، فالصواب من القول يف ذلك أن يقال : إ
لزمنا من رتك ماي،  العذاباإللقاء أبيدينا ملا فيه هالكنا ، واالستسالم للهلكة ، وهي 

نا فيه بدخول توجبيكرهه هللا منا مما نس، فغري جائز ألحد منا الدخول يف شيء فرائضه
 ملؤمنونا اوأنفقوا أيه :عذابه ، غري أن األمر وإن كان كذلك ، فإن األغلب من أتويل اآلية 

 ىب لك عذام ذيف سبيل هللا ، وال ترتكوا النفقة فيها فتهلكوا ابستحقاقكم برتكك
روضة النفقة املف ن تركاململنفقة قال أبو جعفر : فيكون ذلك إعالما منه هلم بعد أمره إايهم اب

  عليه يف سبيله من العقوبة يف املعاد
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مت لكة ( وقد عل التهإىل فإن قال قائل : فما وجه إدخال الباء يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم
؟ قيل : قد  بدرهم النفأن املعروف من كالم العرب ألقيت إىل فالن درمها ، دون ألقيت إىل 

 ، وجذبت الثوب ،زايدة القائل يف الباء يف قوله : جذبت ابلثوب قيل إهنا زيدت حنو 
خرون : الباء يف آ الوتعلقت به ، وتعلقته ، و )تنبت ابلدهن ( وإمنا هو تنبت الدهن  وق

و ر إليها ، حنهو مضطه فقوله ) وال تلقوا أبيديكم ( أصل للكلمة ، ألن كل فعل واقع كين عن
وا : لافعلت به ، ق :ناية عن فعله ، فإذا أردت ذلك قلت قولك يف رجل كلمته ، فأردت الك

 .مته بيل كلسله األصل جاز إدخال الباء وإخراجها يف كل فعل سبي يفلما كان الباء ه
 (1وأما التهلكة ، فإهنا التفعلة من اهلالك  )

ل قاو نقصاان فايدة أز  ضى إماوقال الرازي : اتفقوا على أن الباء يف قوله ) أبيديكم ( تقت
الثوب و  ه جذبتقول، وهو ك: الباء زائدة والتقدير : والتلقوا أيديكم إىل التهلكة قوم

ألنفس  املراد ابأليدي ا لغتان مستعملتان مشهوراتن ، أو ، وأخذت القلم وابلقلم فهماابلثوب
، ىل التهلكةإنفسكم ا أب: والتلقو  مبا كسبت أيديكم ( فالتقدير)مبا قدمت يداك ( أو )كقوله 

 )2)  لتهلكةاىل إوقال آخرون : بل ههنا حذف ، والتقدير : والتلقوا أنفسكم أبيديكم 
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
  )3الضعيف ذي اخللة ، فإين أحب احملسنني يف ذلك  )منكم على 

 وقال ابن اجلوزي بعد ماذكر أقوال السلف يف التهلكة : 
ول اب القو قول أصحفيه ثالثة أقوال  أحدها : أن معناه أحسنوا اإلنفاق وه  ))وأحسنوا

ل : اقول من قلى عاألول  والثاين : أحسنوا الظن ابهلل قاله عكرمة وسفيان وهو خيرج 
  )4سحق  ) إالتهلكة القنوط  والثالث أن معناه أدوا الفرائض رواه سفيان عن أيب

_______________________________________ 
 )205-2/204جامع البيان ) (1) 
 )5/136مفاتيح الغيب ) (2)
 )206-2/205جامع البيان ) (3)
 )1/303زاد املسري ) (4)
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رائض هللا  ا يف فحسنو فيه وجوه  أحدها : قال األصم : أوقال الرازي : قوله ) وأحسنوا ( 
ن يكون ذلك أد منه قصو واثنيها : وأحسنوا يف اإلنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته ، وامل
على  كن محل اآليةله وميقب اإلنفاق وسطا فال تسرفوا والتقرتوا ، وهذا هو األقرب التصاله مبا

  )1مجيع الوجوه  )
ابت ئر وجوه القر يف سا فاقملعىن اإلمجايل قائال : ومضمون اآلية األمر ابإلنوخلص ابن كثري ا

ن على ملسلمو ه ابوالطاعات ، وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء وبذهلا فيما يقوى 
مر طف ابأل عمثعدوهم ، واإلخبار عن ترك ذلك أبنه هالك ودمار إن لزمه واعتاده ، 

 ( 2(  )سننية فقال )وأحسنوا إن هللا حيب احملابإلحسان وهو أعلى مقامات الطاع
 

  :مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 

، قتالأحكام يف ال رعه مناشميال ملميكن إمجال املعىن املستفاد من اآلية يف أن هللا سبحانه تك
نه وظنهم أقتال مر الة أبوعلما منه سبحانه مباجال يف خواطر األنصار رضي هللا عنهم املتعلق

؛ أمرهم  عايشهممال ميكنهم القعود عن اجلهاد ابلنفس واملال فرتة إلصالح أمواهلم وأحو 
لنفقة ، ألن ترك ا سبيله يف سبحانه أمرا أكيدا ابالستمرار يف بذل ماهلم يف إعالء راية اجلهاد

 تؤدي إىلليت اعاصي امل ومايرتتب عليها وهو القعود عن اجلهاد يف سبيل هللا معصية من أكرب
م كأهنم اافرتضه عليهماء كل أد اهلالك يف الدنيا واآلخرة ، وأن عليهم أن يراقبوا هللا سبحانه يف

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 لكلشام ذهب مجهور املفسرين إىل أن اإلنفاق يف سبيل هللا وإن كاناألول : 

د ، فاق يف اجلهاد اإلنرابه يف دينه من وجوه اإلنفاق ، إال أن األقرب يف معىن اآلية أن امل
 لوجهني ؛ األو ل ( هللايل وهذا هو الذي دلت عليه اآلاثر وقال الرازي : قال ) وأنفقوا يف سب

_________________________________________ 
 (5/138مفاتيح الغيب ) (1) 
 )1/333تفسري القرآن العظيم ) (2)
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 فيجب إنفاقه ل هللاما أن هذا كالتنبيه على العلة يف وجوب هذا اإلنفاق ، وذلك ألن املال

: أن  الثاين ملال نفاق اإيه يف سبيل هللا ، وألن املؤمن إذا مسع ذكر هللا اهتز ونشط فيسهل عل
لعمرة ، ا قضاءلكة مهذه اآلية إمنا نزلت وقت ذهاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 

فكانت عمرة  ،هم املشركون وكانت تلك العمرة البد من أن تفضي إىل القتال إن منع
ل نفقوا يف سبي ) وأعاىلت، واجتمع فيه املعنيان ، فلما كان األمر كذلك ، الجرم قال وجهادا

 )1 ( ومل يقل : وأنفقوا يف اجلهاد والعمرة  )هللا
مشول  فبعد أن ذكر (هللا  بيلسالثاين : توسع أبو حيان رمحه هللا يف املراد بقوله ) وأنفقوا يف 

فاق يف ه ابإلنما ذكر معظم املفسرين مث خصصو وهو األصل ك -ذلك لكل النفقات الشرعية 
 -األمر به هاد و ن اجلعالسيما وقد سبقه احلديث اجلهاد ألنه املتبادر عند ذكر سبيل هللا 

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 -اجملاهدين أو على النفس والغري 

 ر : كر وقل الشاعز ، وذ اى سبيل اجملأن املراد : ابذلوا أنفسكم يف اجملاهدة يف سبيل هللا عل
 جروأنفقت عمري يف البطالة والصبا      فلم يبق يل عمر ومل يبق يل أ

يؤسس الجملاز ى اكشاهد هلذا االستعمال ، وهذا القول على مافيه من خالف األصل ودعو 
مع  توافقره ال يلذي 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 مل يذكر املفعول فيتجه اإلنفاق للمال مباشرة لعدم وجود قرينة تصر 
الوجوه  يعمجقة 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 هللع(  فرجع للقول الذي دلت 2الذهن النفقة يف اجلهاد للمناسبة  اهـ )

  رب العاملني
______________________________________ 

 )5/136مفاتيح الغيب ) (1)
 )2/70البحر احمليط ) (2)
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 لندب والوجوب ،ا(  حلكم النفقة يف سبيل هللا من حيث 1الثالث : تعرض ابن العريب )
عل املسألة يف حاجة مما جي )2وظاهر اآلية الوجوب ألنه أصل األمر ، إال إذا وجد صارف )

  لبحث األدلة األخرى املتعلقة بذلك وهللا أعلم
 سرين حتت هذهض املفبع سبيل هللا أحاديث كثرية ذكر طرفا منها الرابع : يف فضل النفقة يف

احملل املناسب لذكر و (  5(  واخلازن )4(  والبغوي )3اآلية ومنهم النسائي وابن العريب )
ل بيل هللا كمثسم يف واهلفضل النفقة يف سبيل هللا هو عند قوله تعاىل )مثل الذين ينفقون أم

عليم (   واسعهللاوبلة مائة حبة وهللا يضاعف ملن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سن
اتك خرمي بن ف ولذا اكتفيت بذكر مثال واحد هلذا الفضل وهو حديث  261البقرة آية 

ملفسرين بعض ا عرضتالذي ذكره النسائي لكونه أقدم املفسرين الذين تعرضوا لذلك  وكذا 
ذكر شيئا من  مل ألكينو لبغوي واخلازن لذكر بعض األحاديث الواردة يف اجلهاد والغزو مثل ا

وجه من وجوه علقه بتا ذلك ألنه من قبيل االستطراد وليس متعلقا ابآلية تعلقا مباشرا وإمن
  واألمر بهبيل هللا سيفتفسري اآلية ، واألنسب اإلشارة لذلك عند اآلايت املصرحة ابجلهاد 

  216ة قرة آيلبكره لكم ( ا  ومن ذلك ماأييت يف قوله تعاىل ) كتب عليكم القتال وهو
 : 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 
 (  6حديث مسند  )

راد به النزول ، وي نه سببة أا يراد به اتر وقال ابن تيمية رمحه هللا : قوهلم نزلت اآلية يف كذ
 ا  وقد تنازعية كذاآل اترة أن هذا داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول : عين هبذه
 ما يذكرك  -ند ــــــــــــــــــــــــسالعلماء يف قول الصاحب : نزلت هذه اآلية يف كذا هل جيري جمرى امل

________________________________________________ 
 )1/116أحكام القرآن له ) (1)
  ( وهو مذهب اجلمهور94انظر إرشاد الفحول )ص (2)
 )1/115أحكام القرآن له ) (3)
 )1/171معامل التنزيل ) (4)
 )1/170لباب التأويل ) (5)
 )193-1/192، تدريب الراوي  39( )وانظر أيضا الباعث احلثيث ص20معرفة علوم احلديث )ص (6)
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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 هذنال عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا ق وقال الزركشي : قد

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  )
 عتماد يف ذلكيق االطر ب متعددة و وقال السيوطي : كثريا مايذكر املفسرون لنزول اآلية أسبا

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 ال مثل هذا أن اللفظ يتناوهلما كما بينته يف كتاب اإلتقان وحينئذ فحق
لت يف كذا ه : نز قولبأسباب النزول وإمنا يذكر يف تصانيف أحكام القرآن ، وإن عرب واحد 

 سببا غريه ا وآخرببذكر واحد س ذاوصرح اآلخر بذكر سبب خالفه فهو املعتمد  مث قال : وإ
لرتجيح اتمد يف يع وقال : ومما تنيوقد تكون نزلت مر  فقد تكون نزلت عقيب تلك األسباب

ابن عباس كتفسري  ال النظر إىل اإلسناد وكون راوي أحد السببني حاضر القصة أو من علماء
 ( 3وابن مسعود ورمبا كان يف إحدى القضيتني " فتلى " فوهم الراوي  )

ظ ا يالحكم  فإذا تقرر هذا يالحظ أن أصرح لفظ يف سبب النزول هو حديث أيب أيوب
شهدوا  الذين ابةه صحابيان جليالن خال من مل يسم من جلة الصحأيضا أنه قد أقره علي

اجلهين  ن عامرة بحصار القسطنطينية ومنهم املهاجري الذي محل على صف الروم ومها عقب
ا االنتباه مل ى ، معخر وفضالة بن عبيد مما يعطي ماقال قوة التوجد يف شيء من الرواايت األ

تعارض نه اليأذا هضبط الناس ملثل ذلك  أضف إىل أليب أيوب من سبق ومكانة جتعله من أ
ن ابلنفس اليكو  هادمع القول األول الذي عليه مجهور املفسرين بل هو موافق له ألن اجل

 ا ار عليهم إمناإلنك أصلو فقط وإمنا ابملال والنفس وقدم املال على النفس يف عموم القرآن ، 
_____________________________________ 

 )48قدمة يف أصول التفسري )صم (1) 
 )1/32الربهان ) (2)
 )42-1/41( ، وانظر اإلتقان )6-4لباب النقول )ص (3)
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م أوال وهو مباهل هادأتى من حرصهم على املال ، فال شك أن اآلية نزلت يف قعودهم عن اجل
وقد اعترب  اثنيانفسهم أب( مث يف سبيل هللا املراد ابلنفقة ويدل عليه استفتاح اآلية بقوله )وأنفقوا

ذيفة جاء حقاله  لذياحلافظ ابن حجر رواية أيب أيوب مفسرة لرواية حذيفة فقال : وهذا ا
 حنو لتابعنين اممفسرا يف حديث أيب أيوب  فذكره مث قال : وصح عن ابن عباس ومجاعة 

 ( 1ذلك يف أتويل اآلية )
شامل أيضا  ن ألنهرمحعبد الوميكن أن يقال هو موافق أيضا ملا جاء عن زيد بن أسلم وابنه 

 ريجع لألمرينفلنفقة لرك تلرتكهم اجلهاد ابملال وذهاهبم أبنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه 
ن أمورين فالذيف املختالاالسابقني  على أن احلافظ ابن حجر انتقده بقوله : فيلزم على قوله 

 الغزاة بغري لقوا (ت م ) والقيل هلم )أنفقوا( و )أحسنوا( أصحاب األموال ، والذين قيل هل
ختلفت ان الرباء وقد ع(  وال خيلص من األقوال خمالف إال ماجاء 2نفقة وال خيفى مافيه  )

وهذا  قة النفيفلك مصرحة بقوله إمنا ذ الرواية عن أيب إسحق عنه وجاءت يف إحدى الطرق
خرى وماجاء ايت األروايرجع إىل قول مجهور املفسرين وهو موافق حلديث أيب أيوب ، وأما ال

بصاحبه  ذي يصلال عن النعمان بن بشري وعبيدة السلماين فيحمل قوهلم يف الذنب العظيم
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
لقتال ضييع اة توقد نقل البقاعي عن احلرايل قوله : إحاطة اخلطاب تقتضى أن التهلك

ا كان أمر دمه وملهىل إواإلنفاق اللذين برتكهما تقع االستطالة على مبىن اإلسالم فيتطرق 
 ضمنه أن كان يف  نهااإلنفاق أخص ابألنصار الذين كانوا أهل األموال لتجرد املهاجرين ع

اروي عن م(  والخيلص خمالف حقيقي سوى 4نتهى  )ا -اب فيه لألنصار أكثر فصل اخلط
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 وهللامنع ية تعترب للحث عليه ال للمالصحابة وعملهم به ومدحهم له بل إن اآل
______________________________________ 

 (8/185فتح الباري ) (2) (3)   (1) 
 (122-3/121) نظم الدرر (4)
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ام العساكر  اقتح يفوقد قال ابن العريب : قال الطربي : هو عام يف مجيعها وقد أصاب إال
لك من عبد املو مد ال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حمفإن العلماء اختلفوا يف ذلك فق

ن هلل بنية وة وكاه قعلمائنا : الأبس أن حيمل الرجل وحده على اجليش العظيم إذا كان في
لنية خلصت اة و وقيل : إذا طلب الشهاد مل تكن فيه قوة فذلك من التهلكة خالصة فإن

فسه نيشري  من اىل )ومن الناسفليحمل ؛ ألن مقصده واحد منهم وذلك بني يف قوله تع
  ، لشهادةالب ل طألو اابتغاء مرضاة هللا ( والصحيح عندي جوازه ؛ ألن فيه أربعة أوجه : 

ن هذا صنع ريوا ألفوسهم نالرابع ضعف ،  الثالث جترية املسلمني عليهم، الثاين وجود النكاية 
نه يف يت بيايأئز وسواحد ، فماظنك ابجلميع ؟ والفرض لقاء واحد اثنني وغري ذلك جا

 ( 1موضعه إن شاء هللا تعاىل )
رطا ة بل شهادوبنحو ذلك قال اجلصاص نقال عن حممد بن احلسن ومل يتعرضا لطلب الش

ة على ة عائدنفعمحصول أحد املنافع وإال كان مكروها يف حقه ألنه أتلف نفسه من غري 
 ( 2الدين وال على املسلمني  )
 ر تفسريا أليبية وذكارجفس يف تلك املسألة واستدل هلا أبدلة خوأطال الرازي رمحه هللا الن

ي آلاثر ، والذابق يف سما هريرة لآلية موافقا للمانعني ومل أقف عليه بل املروي عنه خالفه ك
ن عمرو بن اروي عد ميتابع الرازي عموما يف النقول جيد عنده كثريا من اخللط ولعله أرا

لقوا آلية : )والتفسري اوه تاملسألة ، قال رمحه هللا يف أحد وجالعاص ، وهاك كالمه بتمامه يف 
 لكم فيه إال اليكونو ،  أبيديكم إىل التهلكة ( أي التقتحموا يف احلرب حبيث الترجون النفع

القتل ،  إن خافو ية قتل أنفسكم فإن ذلك الحيل ، وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع يف النكا
وهذا الوجه  ،عليه  قدميكان األغلب أنه مقتول فليس له أن فأما إذا كان آيسا من النكاية و 

آلية : هو ا هذه يفال منقول عن الرباء بن عازب ، ونقل عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه ق
حمرم  ريهذا القتل غ :الرجل يستقتل بني الصفني  ومن الناس من طعن يف هذا التأويل وقال 

اح به عدو فصال جال من املهاجرين محل على صفواحتج عليه بوجوه ؛ األول : روي أن ر 
 زلتآلية وإمنا ناهبذه  علمالناس : ألقى بيده إىل التهلكة ! فقال أبو أيوب األنصاري : حنن أ

_____________________________________ 
 (1/116أحكام القرآن له ) (1)
 (328-1/327أحكام القرآن له ) (2)
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لما قوي فاهد ، ملش عليه وسلم ونصرانه وشهدان معه افينا ؛ صجبنا رسول هللا صلى هللا
هل قامة يف األلكة اإللتهااإلسالم وكثر أهله رجعنا إىل أهالينا وأموالنا وتصاحلنا ، فكانت 
سلم هللا عليه و   صلىهللا واملال وترك اجلهاد  والثاين : روى الشافعي رضي هللا عنه أن رسول

تسبا ؟ قال برا حمصا نصار : أرأيت ايرسول هللا إن قتلتذكر اجلنة ، فقال له رجل من األ
 ل هللا ، وأندي رسو يني عليه الصالة والسالم : لك اجلنة  فانغمس يف مجاعة العدو فقتلوه ب

نة مث الم اجلالسو رجال من األنصار ألقى درعا كانت عليه حني ذكر النيب عليه الصالة 
ية فرأي  معاو ن بىنرجال من األنصار ختلف عانغمس يف العدو فقتلوه  والثالث : روي أن 

يقتلونين لعدو فاىل الطري عكوفا على من قتل من أصحابه ، فقال لبعض من معه : سأتقدم إ
يه وسلم  علهللالى صوال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحايب  ففعل ذلك ، فذكروا ذلك للنيب 

، فقيل :  ىت قتلحل فقاتل رج ، فقال فيه قوال حسنا  الرابع : روي أن قوما حاصروا حصنا
 سكذبوا ، ألي  :ال ألقى بيده إىل التهلكة ، فبلغ عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ذلك فق

 ذلك التأويل ن نصرومل يقول هللا تعاىل ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( ؟
ا مل يتوقع عدو إذلا أن جييب عن هذه الوجوه فيقول : إان إمنا حرمنا القاء النفس يف صف

 ملعىن يف هذههذا ا وجديإيقاع نكاية فيهم ، فأما إذا توقع فنحن جنوز ذلك ، فلم قلتم إنه 
 ( 1الوقائع ؟ )

عض النقول بعليه  زادوكذا أطال القرطيب يف تلك املسألة ونقل أغلب ماذكره ابن العريب و 
 )2واآلاثر ومال إىل اجلواز  )

 (  وأما هنا3هبا ) اصةألة بعد استيعاب األدلة اخلارجية اخلوعلى كل حال ، ميكن حبث املس
ك لوأما جواز ذ ،مت فالذي يعنينا أن هذه اآلية اليدخل فيها من فعل هذا كما سبق أن قد

  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 65واألقوال اليت قيلت يف تفسري اآلية رقم 
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ىل ها : أنه تعاية مناآل السادس : ذكر اجلصاص والرازي وغريمها من املفسرين أقواال أخرى يف
 التهلكة عند ضي إىليف ملا أمره ابالنفاق هناه عن أن ينفق كل ماله ، فإن إنفاق كل املال
إذا  وله ) والذينقره يف اذكاحلاجة الشديدة إىل املأكول واملشروب وامللبوس فكان املراد منه م

نقك عمغلولة إىل  عل يدكجتوال أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما ( ويف قوله )
تويل العدو ، فيس هلموالتبسطها كل البسط (  ومنها : أن الينفقوا يف مهمات اجلهاد أموا
 ويف طلب يل هللاسب عليهم ويهلكهم ، وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك يف

منها : و  ن نفسك عر مرضاته ، وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك يف دفع اهلالك والضر 
فإن  :( أي  صاصقأن يكون هذا متصال بقوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات 

عليكم  تداءهماع قاتلوكم يف الشهر احلرام فقاتلوهم فيه فإن احلرمات قصاص ، فجازوا
إنكم بذلك فلقتال م اوالحتملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا ملن قاتلكم فتهلكوا برتكك

وا هللا والتلق  سبيليفوا كونون ملقني أبيديكم إىل التهلكة  ومنها : أن يكون املراد وأنفقت
ا بط ثوابه إمحيفعال  فاقذلك اإلنفاق يف التهلكة واإلحباط ، وذلك أبن تفعلوا بعد ذلك اإلن

نتهى اا أعمالكم ( تبطلو وال بتذكري املنه أو بذكر وجوه الرابء والسمعة ، ونظريه قوله تعاىل )
 لى ذلكعقب عمن كالم الرازي بشيء من التصرف  وقد قال بنحوه أيضا أبو حيان مث 

الك ل هبم إىل اهلمايؤو  كل  بقوله : وهذه األقوال كلها حتتمل هذه اآلية والظاهر أهنم هنوا عن
أمر  نه عنه بل هوومل ي قتليف غري طاعة هللا فإن اجلهاد يف سبيل هللا مفض إىل اهلالك وهو ال

 (  1طلوب موعود عليه ابجلنة  اخل كالمه رمحه هللا )م
ها سكوا أموالكم فريثها من(  من أن املعىن : المت2ومما قيل يف اآلية أيضا ماذكره القرطيب )

يا والثواب  الدنيفف لغريكم فنهلكوا حبرمان منفعة أموالكم  أو المتسكوا فيذهب عنكم اخل
وحنوه  ،يكم فتهلكوا ريد علم فتهلكة يعين التنفقوا من حراأو ال تلقوا أبيديكم إىل ال يف اآلخرة

قف أومل  .نفقون منه ت بيثعن عكرمة قال : والتلقوا أبيديكم إىل التهلكة قال : التيمموا اخل
 (  3على أثر عكرمة هذا إال أنه قد ذكره أيضا أبو حيان )

_________________________________________ 
 )71-2/70)البحر احمليط  (1) 
 )2/737اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
 )2/70البحر احمليط ) (3)
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ن أن املراد اشور من عوقد ورد عنه فيما سبق من اآلاثر غري ذلك  ومنها ماذكره الطاهر اب

يعطي معىن أتسيسيا ومعظم ماتقدم ال (1عدم االستسالم يف احلرب أي التستسلموا لألسر )
كيك اليلتئم ر ه معىن أنو أقرر يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي ، جديدا وإمنا هو تكرار ملا 

لنزول سبب ا ليهعواملعىن املقبول الواضح الذي يعطي معىن جديدا هو مادل  مع السياق
 والتأسيس أوىل من التأكيد كما هو معلوم 

دة ن وقتاواحلس يفةالسابع : قال القرطيب بعد ذكره حلديث أيب أيوب : وروي مثله عن حذ
اعترب أن  ه هللاما أنه رمح(  وقد تقدم أن رواية هؤالء يف ترك النفقة ، فإ2) والضحاك وجماهد

إليهم ،  بة ذلكنس ترك النفقة داخل يف ترك اجلهاد كما رجحت آنفا ، وإمنا أنه وهم يف
  يف اآلية ألقوالي اوالغريب أنه ذكر القول الثاين بعد ذلك ونسبه ألصحابه وأتبعه بباق

هذا  ي وليسخار امن : نسب ابن عاشور رواايت ابن عباس ومجاعة التابعني إىل البالث
رادا به ملنفقة  ابصحيح ، وكذا وهم يف جعله مارواه البخاري عن حذيفة يف نزول ذلك يف

ة  رواية حذيفليس يف هذاالنفقة على العيال وأن التهلكة اإلسراف فيها أو البخل الشديد ، و 
ملذكور يراد احسان اإل ح وال يف غريه  وكذا نسب ابن العريب القول أبنإطالقا ال يف الصحي

يب أوقد تقدم عن  (  ومل أقف عليه منسواب إليه عند غريه3منه 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
تدين(  الحيب املع(  وقد تقدم كالم يف ذلك عند قوله )إن هللا4) الستحالتها على هللا

به صفة التشا فسهفماقيل هناك يقال هنا ، والصحيح أن يقال : هي صفة وصف هللا هبا ن
 الذات  يفلكالم ن اعاملخلوقني وإمنا هي صفة تليق جبالله ، ألن الكالم يف الصفات فرع 

 أعلم  وهللا
_________________________________________ 

 )2/1/215التحرير والتنوير ) (1)
 )1/735اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
  )1/117أحكام القرآن له ) (3)
 (1/91حاشية الصاوي على اجلاللني ) (4)
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دة يف لزائالثقة ابي ذي يوحالعاشر : رجع الشوكاين رمحه هللا إىل كالمه الالمعقول ، وال
ل على اجليش احلام ترب، فاهتم أاب أيوب األنصاري ومن وافقه على اإلنكار على من اعالنفس

ظن تدفعه  : وهو قال، و وحده ممن يدخل حتت اآلية ، أبهنم ظنوا أن اآلية الجتاوز سببها 
ن رد ابقة مآلية السا(  وهذا الذي قاله ابطل من وجوه عدة منها ماتقدم يف 1) لغة العرب

لعربة بعموم أبن ا قولتعديه أيضا على حرب األمة ابن عباس بنحو ذلك ، ومنها : أن ال على
النص ،  ب لفهملسبااللفظ الخبصوص السبب قاعدة التعارض ماتقرر قبلها من أمهية معرفة 
للسياق ،  ت بصلةمتالوالتعارض أيضا أمهية التئام آايت الكتاب وعدم تكلف املعاين اليت 

نفقوا د ابآلية : أ أران هللافال يليق أن يقال : إ لفظإقحاما توسعا يف مدلول الوإقحامها فيها 
حد أ أو وال يعبث ا ،أيها املؤمنون يف سبيل هللا وال تسقط املرأة جنينها الذي يف بطنه

اء ابلنفس لك إلق ذأبسالك الكهرابء ، أو  واليسرع مسرع بسيارته يف مكان مرتفع ألن يف
ب احملسنني   حيهللان وا يف مراقبة هللا عز وجل أو يف أداء فرائضكم ألإىل التهلكة وأحسن

ابلك مع ، فما ديدألول وهلة هلذا السياق يرى فيه عدم الرتابط والتشويش الش فالقارئ
ط ألمر إىل ضاباحتاج اليم سياق اآلايت السابقة هلذه اآلية الكرمية ، وإذا فتح اجملال للتعم

 قول واألفهامها العف فيتؤدي إىل التهلكة ، ولدخل فيها أمور ختتللبيان ماهي األمور اليت 
ؤدي إىل ين هذا أهم ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معني بينه سبب النزول ، ولواله ملا ف

مل يفهم و الك ؟ ل هاهلالك ، فأي عقل يرى ابتداء أن القعود إلصالح املال ورعاية األه
نا يننا وأصلح لا يف دقهنرهبم سبحانه وتعاىل  فاللهم ف الصحابة الكرام ذلك حىت نبههم إليه

 .نياتنا 
فإذا كان  آلية ،اول كما أنه من القواعد املسلم هبا أن سبب النزول قطعي الدخول يف مدل

ن أمر هبا أة بعد سراف يف النفقالنهي عن اإل -لوسي عن اجلبائي كما نقل اآل  -معىن اآلية 
 لبعيدةاقي املعاين ابأن يدخل سبب النزول هنا ؟ وهكذا يف (  كيف ميكن 2) حتراي للوسطية

 . عن املعىن الذي دل عليه السبب
________________________________________ 

 )1/193فتح القدير ) (1)
 )78-2/77روح املعاين ) (2)
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 له تعاىلقا بقو تعلماحلادي عشر : علق اآللوسي على رواية الرباء وعبيدة أبن ذلك يكون 
 رباء رضي هللاعن ال رب)فإن هللا غفور رحيم( وقال : وهو يف غاية البعد ومل أر من صحح اخل

يس من ل(  وليس األمر كما قال ، فإنه 1) تصحيحه ال يوثق بهو  -سوى احلاكم عنه 
ا ملن ترك حتذير  كونيالضروري أن يتعلق بقوله تعاىل )فإن هللا غفور رحيم ( بل ميكن أن 

 . أن أشرتو ا سبق كم  ا الذنب العظيمهاد من أن يظن أنه لن يغفر له مثل هذالنفقة أو اجل
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 

فعلى كالم   (2) ، إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفهحيتج به يكن صحيحا ، فهو حسن 
صحيح تلى فكيف وقد سكت الذهيب ع ح يكون حديث الرباء حسنا حيتج بهابن الصال

وصحح  افقة ،مو  احلاكم هلذا احلديث على شرط الشيخني وبعض أهل العلم يعترب السكوت
بال  تصحيحهبثق وهو ممن يو إسناده أيضا احلافظ ابن حجر كما ذكرت يف ختريج الرواية 

ة عبيدة ورواي ريشبمدافعة ، هذا ابإلضافة إىل ماله من شواهد منها رواية النعمان بن 
 وهللا أعلم  السلماين وغريها

 
  : مسألة لغوية

 
اري : التهلكة واهلالك (  وقال البخ3قوله )التهلكة( : قال الراغب : مايؤدي إىل اهلالك )

تجربة مث ا كالأو أهن لتهلكة مصدر مبعىن اهلالك كالتضرة والتسرة(  وقال البعض ا4واحد )
فعلة من تهي  : طيةأبدل من الكسرة ضمة ويشهد له قراءة اخلليل بكسر الالم وقال ابن ع

 (  5هلك بشد الالم )
__________________________________________________ 

 )2/78روح املعاين ) (1)  
 )24-23ديث )صخمتصر علوم احل (2) 
 )545مفردات القرآن )ص (3)
 )8/158الصحيح مع الفتح ) (4)
 (1/265( ، احملرر الوجيز )1/343انظر الكشاف ) (5)
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قيل التهلكة ه و من حرزوقيل التهلكة : ماميكن التحرز منه خبالف اهلالك وهو ماالميكن الت

زن تفعلة صادر و ملاهد يف وقيل : هو اسم مصدر وليس مصدرا ألنه مل يع نفس الشيء املهلك
عنده ؛  ا وجههمري بضم العني والقول أبنه اسم مصدر تفرد به الطاهر ابن عاشور وال أد
مع نقص  األول عىنفإن العلماء فرقوا بني املصدر واسم املصدر أبن األخري هو ماأدى م

 (1) حروفه عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا غري موجود هنا
كا وهلكا هلك هال يلك هلرازي : قال أبو عبيدة والزجاج ) التهلكة ( اهلالك يقال : وقال ا

 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 هلكةقال صاحب الكشاف : وجيوز أن يقال : أصله الت ،ء صفة وال نعلمه جا
وأقول : ، ر اجلوا ر يفكما جاء اجلوا  مصدر هّلك فأبدلت الضمة ابلكسرةوالتبصرة على أهنا 

م لو ذلك أهنو ،  إىن ألتعجب كثريا من تكلفات هؤالء النحويني يف أمثال هذه املواضع
فظ يف  للفورود هذا ا ،رادوه فرحوا به ، واختذوه حجة قوية وجدوا شعرا جمهوال يشهد ملا أ

لى صحة هذه عن يدل أب كالم هللا تعاىل املشهود له من املوافق واملخالف ابلفصاحة ، أوىل
 ( 2) .اللفظة واستقامتها 

ة آن أو استقامة القر الغوهذا الكالم من الرازي رمحه هللا كالم عظيم الشأن فيمن استشهد لب
ا ذلك أظنهم أرادو  ءان اللماألشعار واألقوال اليت الأسانيد هلا وال أزمة ، إال أن عألفاظه اب

ب ب من ابلعر اوإمنا هذا منهم على سبيل ختريج ماجاء يف كتاب هللا على ماروي عن 
  املدارسة وحماولة التوصل للمعاين بدقة وهللا أعلم

  م أعلهللاه الراغب ، ووعلى كل فالذي تدل عليه اآلاثر أهنا ابملعىن الذي ذكر 
_________________________________________ 

 (3/98نحة اجلليل )م( ، شرح ابن عقيل مع  2/1/214( ، التحرير والتنوير)2/78انظر روح املعاين ) (1) 
ن عاشور لوسي وابلكن ضبطه اآل( ووقع فيه التنصرة والتسرتة وكذا جاء يف بعض املراجع و 5/136مفاتيح الغيب ) (2)

نية م واجلوار الثاضم اجليوىل بالتضرة والتسرة من أضر وأسر مبعىن الضرر والسرور ، وكذا ضبط اآللوسي اجلوار األ
 (2/1/214رير والتنوير ، التح 2/78روح املعاين )بكسرها ويف املسألة كالم كثري عندمها فلرياجعه من شاء 
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اب رين إال أن أاملفس عظمميف ذلك وهو مانقله  قوله : )والتلقوا أبيديكم( : سبق كالم الطربي
 :  -قاسول الينايدة الباء يف املفععد أن بني أن ز ب -حيان رجح قوال من األقوال فقال 

ء ايتعدى ابلباممعىن  لقىوالذي خنتاره يف هذا أن املفعول يف املعىن هو أبيديكم لكنه ضمن أ
ألرض أي ىل اإ نيبكة كقوله أفضيت جبفعداه هبا كأنه قيل والتفضوا أبيديكم إىل التهل

 لجعل ، وأهنالاليت  فعلأمث أطال رمحه هللا يف بيان معاين اهلمزة يف  طرحت جنيب على األرض
لشيء ا فمعىن ألقيت :ال عند التصريفيني على ثالثة أقسام  مث رجح أهنا من القسم الثاين وق

كأنه قيل : فعول ، مف : فعيل مبعىنجعلته لقى ، واللقى : فعل مبعىن مفعول كما أن الطريد 
لذي أيدانه املعىن اذا الجتعلوا أنفسكم لقى إىل التهلكة فتهلك ، وقد حام الزخمشري حنو ه

 ( 1فلم ينهض بتخليصه  )
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 (2/71البحر احمليط ) (1)


