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 دراسة الربع األول

: يسألونك عن  من قوله تعاىل
ع األهلة ... إىل قوله وهللا سري

 احلساب
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 ( جواحل ناسقوله تعاىل ) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت لل

 
 : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية

عن  م يه وسل عللى هللاص عن ابن عباس رضي هللا عنه ، قال : سأل الناس رسول هللا  -1
علمون هبا ( : ي اسمواقيت للن ياألهلة ، فنزلت هذه اآلية ) يسألونك عن األهلة ، قل ه

  َحل دينهم ، وعدة نسائهم ، ووقت حجهم
 : ة ( قالعن ابن عباس رضي هللا عنه يف قوله : ) يسألونك عن األهل -2

ماابل  ، ايرسول هللا : نصار قاالنزلت يف معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة ، ومها رجالن من األ
 اليزال مثدير ، يستو اهلالل يبدو أو يطلع دقيقا مثل اخليط ، مث يزيد حىت يعظم ويستوي 

نك عن ألو ينقص ويدق حىت يعود كما كان ، ال يكون على حال واحد ، فنزلت ) يس
ائهم ، سعدة نو ،  األهلة قل هي مواقيت للناس ( : يف حمل دينهم ، ولصومهم ، ولفطرهم

 والشروط اليت تنتهي إىل أجل معلوم 
اهنا ملاذا ة ونقصايدة األهلعن ابن عباس رضي هللا عنه : )يسألونك عن األهلة( : عن ز  -3

 ،صومهم و ،  ؟ )قل( : ايحممد )هي مواقيت للناس( : لقضاء دينهم ، وعدة لنسائهم
 ه وسلم عليهللا صلى يبحني سأل الن وإفطارهم )واحلج( : وللحج  نزلت يف معاذ بن جبل

  عن ذلك
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ل عجإن هللا قد  :ليه وسلمصلى هللا ع عن ابن عمر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا -4
،  م فاقدروا لهم عليكغإن األهلة مواقيت ؛ فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، ف

  واعلموا أن األشهر التزيد على ثالثني
  أيب هريرة رضي هللا عنهوكذا روي من حديث  -5
ن هللا عز : إسلم عليه و صلى هللا وعن طلق بن علي رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا -6

ليكم فأمتوا عإن غم ه فوجل جعل هذه األهلة مواقيت الناس ؛ صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيت
  العدة
الشهر  اقيت ،: هي مو  القوعن علي رضي هللا عنه أنه سئل عن قوله )مواقيت للناس (  -7

إن فأفطروا ، ف أيتموها ر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، وقبض إهبامه ؛ فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذ
 غم عليكم فأمتوا ثالثني 

هلة قل عن األ ت )يسألونكعن ابن جريح ، قال : قال الناس : مل خلقت األهلة ؟ فنزل -8
وقت و باس : عبن كهم ، قال : قال اهى مواقيت للناس ( لصومهم وإفطارهم وحجهم ومناس

  حجهم ، وعدة نسائهم ، وحل دينهم
ومواقيت )له : عن قو  عن ابن عباس رضي هللا عنه أن انفع بن األزرق قال له : أخربين-9

عرب عرف التهل و للناس( قال : يف عدة نسائهم ، وحمل دينهم ، وشروط الناس ، قال : 
 : وهو يقول عرذلك ؟ قال : نعم ، إين مسعت قول الشا

  والشمس جتري على وقت مسخرة            
  بلت سفراإذا قضت سفرا استق                                             

ل قتادة : اس( قاي مواقيت للنهوعن قتادة رمحه هللا : قوله ) يسألونك عن األهلة قل  -10
ها  فيهللاأنزل هذه األهلة ؟ فعن ذلك : مل جعلت  صلى هللا عليه وسلم سألوا النيب

حجهم و اسكهم ملنو ماتسمعون : )هي مواقيت للناس( فجعلها لصوم املسلمني ، وإلفطارهم 
  أشياء ، وهللا أعلم مبا يصلح خلقهيف  ولعدة نسائهم وحمل دينهم

يف  ناساقيت للقال : هي مو  قوله ) مواقيت للناس واحلج (يف  وعن قتادة رمحه هللا -11
 مهم وفطرهم ونسكهم حجهم وصو 
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أنزل فلة ؟ همل خلقت األ رسول هللا ،ايعن أيب العالية رمحه هللا قال : بلغنا أهنم قالوا :  -12
ت لصوم مواقي هللا : ) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس ( يقول : جعلها هللا

   املسلمني وإفطارهم وعدة نسائهم وحمل دينهم
جهم واقيت حلمحلج( يقول : هللا : )قل هي مواقيت للناس واوعن أيب العالية رمحه  -13

  ومناسكهم
ت : مل خلقسلم و عليه  صلى هللا نيبوعن الربيع رمحه هللا ، قال : ذكر لنا أهنم قالوا لل -14

واحلج( جعلها هللا  ناسلل األهلة ؟ فأنزل هللا تعاىل ) يسألونك عن األهلة ، قل هي مواقيت
  يوهنمل د، وإفطارهم وحلجهم ومناسكهم وعدة نسائهم وح مواقيت لصوم املسلمني

قال :  لناس (لل هي مواقيت عن جماهد رمحه هللا يف قوله : ) يسألونك عن األهلة ق -15
  حلجكم وصومكم وقضاء دينكم وعدة نسائكم

قيت هي موايت للناس ( فعن السدي رمحه هللا : )يسألونك عن األهلة قل هى مواق -16
  يض واحلجالطالق واحل

ل حعىن : ناس ( يعن الضحاك رمحه هللا )يسألونك عن األهلة ، قل هي مواقيت لل-17
  دينهم ، ووقت حجهم ، وعدة نسائهم

  وروي عن عطاء رمحه هللا حنو ذلك -18
_______________________________________ 

 احلواشي : 
سعد قال : حدثين أيب ، قال : حدثين عمي ، قال  ( قال  : حدثين حممد بن186-2/185أخرجه ابن جرير ) -1

( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما  872حدثين أيب ، عن أبيه ، عن ابن عباس به  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
وحممد بن سعد هو ابن حممد بن احلسن بن عطية العويف قال اخلطيب البغدادي : كان  كتب إيل  فذكره إبسناده ومتنه

( وأبوه هو سعد بن حممد نقل اخلطيب عن أمحد أنه اليكتب عنه )انظر التاريخ 5/322نا يف احلديث )اتريخ بغداد لي
( وأبوه هو احلسن بن 3/48( وعمه هو احلسني بن احلسن قال أبو حامت : ضعيف احلديث )اجلرح والتعديل 9/126

 -بضم اجليم  -جنادة  ه هو عطية ابن سعد بن( وأبو 162عطية قال احلافظ ابن حجر : ضعيف )تقريب التهذيب ص
وهذا إسناد مسلسل ابلعوفيني وهو  (393العويف قال احلافظ : صدوق خيطىء كثريا وكان شيعيا مدلسا )التقريب ص

إسناد ضعيف متكرر بكثرة عند ابن جرير كأنه نسخة تفسريية  ويؤيد ذلك أن ابن أيب حامت يرويه عن كتاب كتبه له 
كما هنا وكما سيأيت يف مجيع اآلاثر املروية من هذه الطريق يف رسالتنا هذه )وانظر كمثال آخر تفسري حممد بن سعد  
( وطريق العويف عن ابن عباس أخرج منها 2/242( وقال السيوطي يف اإلتقان )100األثر رقم  1/44ابن أيب حامت 

ه الرتمذي اهـ وقال أمحد شاكر يف تعليقه على األثر ابن جرير وابن أيب حامت كثريا والعويف ضعيف ليس بواه ورمبا حسن ل
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من تفسري الطربي واملروي من هذه الطريق : وهو إسناد مسلسل ابلضعفاء من أسرة واحدة إن صح هذا  305رقم 
( عن العويف عن ابن عباس وعزاه 1/326التعبري وهو معروف عند العلماء بتفسري العويف اهـ  واألثر علقه ابن كثري )

  ( البن جرير وابن أيب حامت1/203وطي يف الدر )السي
ن ( الب40 لباب النقول )صيف( البن عساكر وقال : بسند ضعيف  وعزاه 1/203عزاه السيوطي يف الدر ) - 2

إسناده اتلف و باس به عابن  عساكر يف اتريخ دمشق وأليب نعيم من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن
عن الكليب بنحوه  وذكره  ( معلقا35( وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص3رقم ) ه يف األثرأييت الكالم علي

افظ ابن حجر كذا ضبطه احل  -ة والنون بفتح املهمل -(  وثعلبة بن عنمة 1/166البغوي يف معامل التنزيل بنحوه )انظر 
ه تعاىل نزل قولفريا مث يكرب كيف يبدو صغ  ( وقال : وذكر ابن الكليب أنه ممن سأل عن اهلالل2/24)انظر اإلصابة 

  مونون وآخره مي مبعجمة ـ غنم)يسألونك عن األهلة( اآلية  وقد تصحف يف كل املراجع تقريبا اليت ذكرت الرواية ب
  (2/1/194ير والتنو  تحريرونقل الطاهر ابن عاشور عن العراقي قوله : مل أقف هلذا السبب على إسناد )انظر ال

غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/91احب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس )أخرجه ص -3
ن هذه السلسلة إكذب بل م ابلعن ابن عباس به وهو تفسري موضوع ومجيع من ذكر آنفا يف اإلسناد إىل ابن عباس مته

يق ر طوأوهى طرقه  :باس  عن ابن عتسمى سلسلة الكذب  قال السيوطي رمحه هللا يف معرض كالمه عن طرق التفسري
سلة الكذب فهي سل لصغريالكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس فإذا انضم إىل ذلك رواية حممد بن مروان السدي ا

ة عن أيب صاحل ة وخاصث صاحلوكثريا ماخيرج منها الثعليب والواحدي لكن قال ابن عدي يف الكامل : للكليب أحادي
احلاكم أبو عبد هللا يف الكليب  ( وقال2/242ألحد تفسري أطول منه والأشبع اهـ )اإلتقان وهو معروف ابلتفسري وليس 

ن ابن عباس صاحل ع ن أيبع: روى عن أيب صاحل أحاديث موضوعة اهـ وقال سفيان الثوري : قال الكليب : ماحدثت 
 (181-9/179فهو كذب فال ترووه  )انظر هتذيب التهذيب 

يكثرون ن اليهود تغشاان و ( قال : قال معاذ بن جبل : ايرسول هللا إ35اب النزول )صوقد علقه الواحدي يف أسب
  مسألتنا عن األهلة  فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية  وعلقه أيضا القرطيب كما سيأيت

( من طريقني عن عبد العزيز بن 4/205( واللفظ له والبيهقي يف السنن ) 1/423أخرجه احلاكم يف املستدرك ) -4
ن به وعبد العزيز  خيرجاما ومل رواد عن انفع عن ابن عمر به  وقال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد على شرطهأيب

هذ اللفظ يف  رى بغريرق أخأيب رواد ثقة عابد جمتهد شريف البيت  وسكت الذهيب  واحلديث جاء عن ابن عمر من ط
احلافظ   بخاري تعليقا وقال فيهالعزيز مل خيرج له سوى ال( وعبد 4/204،205الصحيحني وغريمها )انظر السنن الكربى 

قال احلافظ : ثقة ثبت  ( وانفع هو موىل ابن عمر357ابن حجر : صدوق عابد رمبا وهم )انظر تقريب التهذيب ص
 ( فاحلديث إسناده حسن ويشهد له مابعده وهللا أعلم 559فقيه مشهور )التقريب ص

  عزاه للحاكم ونقل كالمه بتصرفو  (1/326) واحلديث ذكره ابن كثري
ختالف حلاكم وصححه والبيهقي يف سننه عن ابن عمر فذكره مع اا(  وأخرج 204-1/203قال السيوطي يف الدر )و 

  يف بعض ألفاظه عما يف الكتابني
حيحني لصار فيه الشاهد وإمنا هو يف ( ومل أقف عليه ابللفظ املذكو  1/326ذكر ذلك احلافظ ابن كثري ) التفسري -5

 (4/205،206وغريمها مبعناه )انظر السنن الكربى 
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ي يف الكامل ( وابن عد8/397( واللفظ له والطرباين يف املعجم الكبري )4/23أخرجه أمحد يف مسنده ) -6
ق عن حممد بن جابر بن من طر  871(  وابن أيب حامت يف تفسريه رقم 2/163(  والدارقطين يف السنن )6/2161)

 طلق عن أبيه بنحوه  سيار عن قيس بن
ق ولكنه ي : صدو هليثموقال الدارقطين بعد إخراجه للحديث : حممد بن جابر ليس ابلقوي ، ضعيف اهـ وقال ا

= كتبه فساء حفظه  ( وقال احلافظ ابن حجر فيه : صدوق ذهبت=3/145ضاعت كتبه ، وقبل التلقني )اجملمع 
يس بن طلق فقد قال فيه ق( وأما 471بن هليعة ) التقريب صوخلط كثريا وعمي فصار يلقن ورجحه أبو حامت على ا

عزاه السيوطي يف الدر و (  5/240( وأبوه طلق صحايب له وفادة )انظر اإلصابة 457احلافظ : صدوق )التقريب ص
ن جهة ملسيوطي اإليه  ( للمذكورين خال ابن أيب حامت وقال : بسند ضعيف اهـ وهذا الضعف الذي أشار1/204)

سيما وله هنا الف الخين مل حممد بن جابر ، وكالم ابن عدي عنه ميكن أن جيعل حديثه يف مصاف احلسن إ ماقيل يف
عفه احلديث ضو علم  أشاهد قد تقدم ومضمون احلديث اثبت من طرق أخرى كثرية يف الصحيحني وغريمها وهللا 

 (2/85األلباين )انظر ضعيف اجلامع الصغري 
عن عبد  د عن شريك عن جابرال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أمح( ق2/186أخرجه ابن جرير ) -7

ا ثري كصدوق خيطىء   حلافظ :اقال  هللا بن حيىي عن علي به  وهذا اإلسناد فيه شريك وهو ابن عبد هللا النخعي القاضي
ريب عيف رافضي )التق: ض ( وجابر وهو ابن يزيد اجلعفي قال احلافظ266تغري حفظه ملا ويل القضاء )التقريب ص

 ( فاإلسناد ضعيف وهللا أعلم 137ص
  ( عن علي ومل يذكر لفظه1/326وعلقه ابن كثري )

بن اقطع بني بن جريج به  وهو من( قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثىن حجاج ، عن ا2/185أخرجه ابن جرير ) -8
التابعني  صر صغارمن عا السادسة وهي طبقةجريج وابن عباس ولكن يشهد له ماتقدم  وابن جريج عده احلافظ من 

  ر( ومل يذكره السيوطي يف الد75ومل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة )انظر التقريب ص
ن أيب عقد أخرجه الطسيت ( للطسيت يف مسائل انفع بن األزرق البن عباس  و 1/203عزاه السيوطي يف الدر )-9

د بن أيب سعيد أان سعيي أنب بن أيب عبيدة حبر بن فروخ =  =املكسهل السري بن سهل اجلنديسابوري ، حدثنا حيىي
فناء ببن عباس جالس  بد هللاينا عأنبأان عيسى بن داب عن محيد األعرج وعبد هللا بن أيب بكر بن حممد عن أبيه قال ب
ا عشر سؤاال منه عةو بضنها حنمالكعبة  فذكر املسائل كلها هبذا اإلسناد ورواها عنه السيوطي إبسناده إليه وحذف 

ان يضع كاده عيسى بن يزيد بن داب حديثه واه وقال خلف األمحر :  ( ويف إسن175-2/158ماهنا )انظر اإلتقان 
-4/408زان ان امليظر لساحلديث  وقال عبد الواحد : كان يضع الشعر وأحاديث السمر وكالما ينسبه للعرب )ان

 علم املعاين الصنعة واضحة عليها وهللا أ( ومعظم هذه النسخة ركيكة األشعار سطحية 409
ده صحيح  يد ، عن قتادة به وإسنا( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا سع2/185أخرجه ابن جرير ) - 10

سباب احدي يف أهنا وعلقه الو  ( لعبد بن محيد وابن جرير عن قتادة بلفظ مقارب ملا1/203وعزاه السيوطي يف الدر )
 قتادة بنحوه خمتصرا( عن 35النزول )ص

عن معمر ، عن قتادة به وإسناده  (2/185ومن طريقه ابن جرير ) 193أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه رقم  - 11
  واللفظ األول مرسل وأما اللفظ الثاين فمن تفسري قتادة قوله صحيح
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عن أيب  ن أيب جعفر عن الربيعثنا آدم ع قال : حدثنا عصام بن رواد 873أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه رقم   -12
اكم نه أبو أمحد احلقات ولي الثيفالعالية به   وهذا إسناد حسن عصام بن رواد قال أبو حامت : صدوق وذكره ابن حبان 

 افظ : ثقة عابد )التقريب( وآدم هو ابن أيب إايس قال احل4/167، لسان امليزان  7/26)انظر اجلرح والتعديل 
( والربيع هو 629ص رازي قال احلافظ : صدوق سيء احلفظ خصوصا عن مغرية )التقريب( وأبو جعفر هو ال86ص

( عن أيب جعفر به  وعزاه 1/326( واألثر علقه ابن كثري )205ابن أنس قال احلافظ : صدوق له أوهام )التقريب ص
 ( البن أيب حامت بنحو رواية الربيع اآلتية 1/203السيوطي يف الدر )

  بنفس اإلسناد السابق 879حامت يف تفسريه رقم  أخرجه ابن أيب -13
، عن  عن أبيه ل : ثنا ابن أيب جعفر( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/185أخرجه ابن جرير ) -14

 ثرالية  واأللى لفظ رواية أيب العع( البن جرير ومل يذكر لفظه وإمنا أحال 1/203الربيع به  وعزاه السيوطي يف الدر )
خ ومل لتفسري والتاريانهم يف كثر عإسناده ميكن حتسينه ألن املثىن هو ابن إبراهيم اآلملي من شيوخ ابن جرير الذين أ

وي محه هللا ممايقحامت ر  ن أيبأقف على أحد ذكره جبرح ويوافقه على روايته نسخة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس اب
قول يعة مسعت أاب زر  وقال : حامت حلجاج الطاحوين املقرىء ذكره ابن أيبالقول بضبطه ملايرويه  وأما إسحق فهو ابن ا

 لى اخلروج إليهعو زرعة  وأب: كتب عبد الرمحن الدشتكي تفسري عبد الرزاق عن إسحق بن احلجاج اهـ وعزم أبو حامت
وق خيطىء افظ : صد(  وابن أيب جعفر هو عبد هللا قال احل8/168، األنساب  2/217)انظراجلرح والتعديل 

 ( وأبو ه هو أبو جعفر الرازي تقدم  وهللا أعلم 298)التقريب ص
يب بة )انظر التقر ن الصحانني موالربيع عده احلافظ من اخلامسة وهي طبقة صغار التابعني الذين رأوا الواحد واالث

 (75ص
  ( لعبد بن محيد ومل أقف على إسناده1/203السيوطي يف الدر ) عزاه -15
ط ، عن اد ، قال : ثنا أسبا( حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن مح2/185ن جرير )أخرجه اب -16

ني يدي من بيء مما يف ش السدي به  وموسى بن هارون هو اهلمداين قال أمحد شاكر : ماوجدت له ترمجة والذكرا
نا حاجة لثاين منه ومابألول وااأين جلز املراجع إال مايرويه عنه الطربي أيضا يف اترخيه وهو أكثر من مخسني موضعا يف ا

اهو علم ابحلديث ومأهل ال ف عندإىل ترمجته من جهة اجلرح والتعديل فإن التفسري الذي يرويه عن عمرو بن محاد معرو 
اد على شرط مسلم  واألثر مل ( وابقي اإلسن1/156ابن جرير بتحقيقه  إال رواية كتاب الرواية حديث بعينه )تفسري

  وطي يف الدريذكره السي
 عبيد بن الفضل بن خالد ، ثنا ( قال : حدثت عن احلسني بن الفرج ، قال : ثنا2/185أخرجه ابن جرير ) -17

بقة صغار ة وهي طخلامسسليمان ، عن الضحاك به  وهو ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  والضحاك عده احلافظ من ا
  التابعني  واألثر مل يذكره السيوطي يف الدر

  موصوال ( ومل أقف عليه1/326ونقله ابن كثري ) 874ر ذلك ابن أيب حامت رقم ذك -18
 1آية  األنفال( األنفال ، )يسألونك عن 4ابقي اآلايت املدنية قوله )يسألونك ماذا أحل هلم( املائدة آية و 
 11/283صحيح البخاري مع فتح الباري  
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 مناسبة اآلية ملا قبلها :
زلت يف نآلايت امن  هذه اآلية ملاقبلها ظاهرة وهو أن ماقبلهاقال أبو حيان : ومناسبة 

قال  ولذلك والشالصيام وأن صيام رمضان مقرون برؤية اهلالل وكذلك اإلفطار يف شهر 
   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

   وكان أيضا قد تقدم كالم يف شيء من أعمال احلج وهو الطواف
  تعاىل ويفحيد هللاتو  أحد األركان اليت بين اإلسالم عليها وكان قد مضى الكالم يف واحلج

ملت األركان ن قد كيكو لالصالة والزكاة والصيام فأيت ابلكالم على الركن اخلامس وهو احلج 
 (2/61اليت بين اإلسالم عليها  )البحر احمليط 

بعض يال وهنارا و لصوم لر اا شرعه يف شهوقال البقاعي : وملا أمت سبحانه البيان ملا أراده مم
احلج الذي  إلسالمد اماتبع ذلك وكان كثري من األحكام يدور على اهلالل السيما أحد قواع

يون م والدصياهو أخو الصوم ، وكانت األهلة كاحلكام توجب أشياء وتنفي غريها كال
رك العزم حدة قد لعا والزكوات وتؤكل هبا األموال حقا وابطال ، وكان ذكر الشهر وإكمال

وااب ملن  جتئناف السللسؤال عنه ؛ بني ذلك بقوله تعاىل )يسألونك( وجعل ذلك على طريق ا
لسؤال عنها ام إىل لعز اكأنه قال : هل سألوا عن األهلة ؟ فقيل نعم ، وذلك لتقدمي مايثري 

هبا  شارقها ومغار م ه قبللوجاصرحيا  إىل أن قال )عن األهلة( أي اليت تقدم أنه ليس الرب تولية 
 ( 3/98)نظم الدرر 

ه ا أتبعه بقولل وهلذنتقوقال ابن تيمية : ذكر يف أثناء عبادات الزمان املنتقل احلرام امل
 (1/198سري لتف)يسألونك عن األهلة( اآلية وهي أعالم العبادات الزمنية  )دقائق ا

 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال الطربي

أحواهلا ،  اختالفا و سئل عن زايدة األهلة ونقصاهنلى هللا عليه وسلم ص ذكر أن رسول هللا
  فأنزل هللا تعاىل ذكره هذه اآليه جوااب هلم فيما سألوا عنه
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ك : يسألونك يف ذل ولهقوقال : فتأويل اآلية إذا كان األمر على ماذكران ، عمن ذكران عنه 
نقصان وحماق و زايدة با ا وتغري أحواهلايحممد عن األهلة وحماقها وسرارها ومتامها واستوائه

ال واحد على ح بداواستسرار وما املعىن الذي خالف بينها وبني الشمس اليت هي دائمة أ
 سألتم عن لة الىتألهالتتغري بزايدة أو نقصان فقل ايحممد خالف بني ذلك ربكم لتصيريه ا

يف  مكم من بىن آدولغري  كميت لأمرها وخمالفة مابينها وبني غريها فيما خالف بينها وبينه مواق
م قات حل ديونكها أو إاي معايشهم ، ترقبون بزايدهتا ونقصاهنا وحماقها واستسرارها وإهاللكم

 ، وانقضاء مدة إجارة من
 189البقرة 

 اس يت للنواقاستأجرمتوه ، وتصرم عدة نسائكم ، ووقت صومكم وإفطاركم ، فجعلها م
ت عرفون هبا وقجكم ت حلحج ، يقول : وجعلها أيضا ميقااتوأما قوله ) واحلج ( فانه يعىن ولل

  مناسككم وحجكم
اعرتضوا به و ليهود ه اوقال القرطيب : قوله تعاىل : )يسألونك عن األهلة( هذا مما سأل عن

ا كثرون مسألتناان ويتغش فقال معاذ : ايرسول هللا إن اليهودصلى هللا عليه وسلم  على النيب
 يعود كما  نقص حىت يمثالل يبدو دقيقا مث يزيد حىت يستوي ويستدير عن األهلة فما ابل اهل

 لنيب صلى هللالمني املسكان ؟ فأنزل هللا هذه اآلية  وقيل : إن سبب نزوهلا سؤال قوم من ا
باس وقتادة ابن ع الهعليه وسلم عن اهلالل وماسبب حماقه وكماله وخمالفته حلال الشمس  ق

 والربيع  اهـ 
 

 : وال واخلالصة ومايستفاد من اآليةمناقشة األق
حيث روي  ن عباساب الذي يدل عليه جممل اآلاثر الواردة ويعترب مبجموع الطرق اثبتا عن

هلة جود األو بب عنه من غري طريق وروي عن تالمذته أن السؤال وقع من املسلمني عن س
وابألخص  اقيتهممو  فأعلمهم هللا تعاىل بفائدة ذلك وهي أنه سبحانه جعلها ليضبطوا هبا

نه يد عاحمل وقت حجهم وهذا الذي دل عليه جممل اآلاثر هو التفسري الذي الينبغي
  وماخالف ذلك من أقوال ففيه بعض نظر
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ال جمال و رواية بال إفأول مايقال يف ذلك أن اآلية تتحدث عن واقعة معينة وهذه التنضبط 
  للرأي فيها

 ء ذكر اليهودوماجا اثررجح كما دل عليه جممل اآلاثنيا : وقوع السؤال من املسلمني هو األ
واية تهم وكذا الر م وهو كليبإال يف الرواية اليت علقها الواحدي واألقرب أهنا من رواية ابن ال

اهره من ظظ على للفبتخصيص السؤال يف معاذ أو فيه ومعه ثعلبة بن عنمة التصح ، ومحل ا
ل يف القرآن  بلبقرة رة اهو املوضع األول يف سو وقوع السؤال من مجاعة هو األوىل مث إن هذا 

يف سورة  ع كلهاواضكله حسب ترتيب املصحف املتضمن كلمة )يسألونك( واملتدبر لباقي امل
،  215ية ( آالبقرة جيد الضمري فيها راجعا للمسلمني وهي )يسألونك ماذا ينفقون

،  219ية سر( آ، )يسألونك عن اخلمر واملي217)يسألونك عن الشهر احلرام( آية 
، )ويسألونك عن  220، )ويسألونك عن اليتامى( آية  219)ويسألونك ماذا ينفقون( آية 

يها فلضمري ان املدين بل إنه من املالحظ أن آايت السؤال كلها يف القرآ 222احمليض( آية 
مكة أو  لكفار اجعر راجع للمسلمني  خبالف آايت السؤال يف القرآن املكي فالضمري فيها 

 ليهود ل
ن ذلك من قول أبلل والسؤال قد وقع أوال مث نزلت اآلية كما نطقت بذلك اآلاثر فال وجه

 (2/61اإلخبار ابملغيب إن كانت اآلية نزلت قبل السؤال )وانظر البحر 
هو األقرب وهو املطابق للجواب حيث كان  اثلثا : وقوع السؤال عن سبب جعل هللا لألهلة

ل على دخول الشهر وانتهائه فتكون مواقيت للناس واحلج ، وليس اجلواب أن هللا جعلها لتد
السؤال عن سبب تغري حجمها ألن األحوال اليت مير هبا القمر بقية الشهر حينما يكرب إىل 
أن يستدير اليصح أن يطلق عليه فيها أنه هالل ، ولو كان السؤال عن سبب اختالف حال 

فيه جتوز إن كان املراد حكمة ذلك وإن كان املراد  القمر من وقت آلخر لكان التعبري ابألهلة
صلى هللا  السبب الكوين لوجد التجوز أيضا ولكان اجلواب غري ذلك إال إذا قيل إن النيب

واآللوسي  3/99خاطبهم أبسلوب احلكيم )انظر ماذكره البقاعي يف نظم الدرر عليه وسلم 
سألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من ( مثل ماقيل يف قوله تعاىل )ي 2/71يف روح املعاين 

ألن سبب اختالف حجم القمر إمنا هو الختالف  215فللوالدين  اآلية(البقرة آية  خري
حجم اجلزء الظاهر لألرض املنعكسة عليه أشعة الشمس بسبب اختالف املنازل وقد قال 
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ظر املوسوعة )وان 39سبحانه ) والقمر قدرانه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي ( يس آية 
  (10،11القمر ص  -، سلسلة كيف وملاذا  3/532العاملية 

 ر ضئيال قليلن الشهة مقال احلافظ ابن كثري : وأما القمر فقدره منازل ، يطلع يف أول ليل
قتبسا من مياء وإن كان زداد ضافع النور مث يزداد نورا يف الليلة الثانية ويرتفع منزله مث كلما ارت

هر حىت خر الشآىل إمل نوره يف الليلة الرابعة عشرة مث يشرع يف النقص الشمس حىت يتكا
 (1/71( وانظر أيضا )روح املعاين 6/564يصري كالعرجون القدمي )التفسري 

ن  سألوا عنه وإم مماع هلوقال ابن القيم : إن كانوا سألوا عن السبب فقد أجيبوا مبا هو أنف
قعني م املو عالا عن عني ماسألوا عنه  )إكانوا إمنا سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبو 

 (1/388( ،)بدائع التفسري 4/201-202
لذي ذوف واحم وقطعا اليصح أن يكون السؤال قد وقع عن ذات األهلة فالبد من تقدير

 (2/61حمليط احر ذكرته هو الذي تدل عليه اآلاثر وهو الراجح وهللا أعلم )وانظر الب
ختالف قيل ال فقد املواضع ، مع ذكرها يف مواضع أخروأما عدم ذكر الواو هنا ويف بعض 

الروض )عىن  امل وقت السؤال فيما مل يعطف واحتاده فيما عطف وقيل الرتباط ماعطف يف
ري عتزال البن املن، اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من اال 1/17الراين يف أسئلة القرآن 

1/358) 
عل الشمس جالذي  هو )عليه قوله تعاىل :  رابعا : كون األهلة مواقيت ملقاصد الناس ، دل

قوله سبحانه و  5ية آنس ضياء ، والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ( يو 
بصرة لتبتغوا فضال من م ر) وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحوان آية الليل وجعلنا آية النها

 12ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب( اإلسراء آية 
الل ننظر إىل اهلكنا ل  إن كما دل عليه مارواه البخاري عن عائشة أهنا قالت لعروة : ابن أخيت

   ثالثة أهلة يف شهرين وماأوقدت يف أبيات رسول هللا ص انر
تقديرها ابلسنة  وقد يقول قائل : لسنا حباجة يف تقدير األزمنة إىل حصول الشهر وميكن

حصاء األهلة أيسر من إحصاء األايم ألن الشهور اثنا الشمسية وأايمها  واجلواب : أن إ
عشر شهرا واألايم كثرية وقد أراد هللا اختالف أحجام القمر فيما يظهر للناس تيسريا 
للحساب ألنه يساعد على معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها بدون حاجة حلساب 
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السنة بكاملها  )انظر مفاتيح مسبق يتعرض للخطأ إن اختل يف يوم أو يومني أثر يف حساب 
 بتصرف وبعض زايدات (124-5/123الغيب 

يان و حيان ، ولباله أبة قخامسا : أفرد احلج ابلذكر ألنه أعظم مايطلب ميقاته وأشهره ابألهل
األشهر  قل تلكنوز أنه مقصور على األشهر اليت عينها هللا تعاىل لفرض احلج وأنه الجي

ه مبينا عظم ن بنحو خلاز تفعل ذلك يف النسيء  قاله القفال ، واألشهر أخر إمنا كانت العرب 
هو فائدة  ن ذلك أبهذه الفائدة ، وقال الرازي : هو أحسن الوجوه  وكذا جزم ابن العريب

، لباب 5/124ب ختصيص احلج آخرا مع دخوله يف عموم اللفظ األول )انظر مفاتيح الغي
 (1/99التأويل ، أحكام القرآن 

ال إليه أبو سنة ومال لك وأبو حنيفة ابآلية على صحة اإلحرام ابحلج يف مجيعوقد استدل ما
  حيان ورد القرطيب على خمالفيه

: وفيه بعد بل رمبا  ( فقال1/72أما اآللوسي فلم يرتض هذا القول ورده يف روح املعاين )
 إليه لكونهج ا احتيإمنيستدل هبا على خالف ذلك ألنه لو صح مل حيتج إىل اهلالل يف احلج و 

  خاصا أبشهر معلومة حمتاجة يف متييزها عن غريها إليه اهـ
ها فكذلك جلميع صاموسبقه ابن العريب يف رده وجزم بعدم جوازه وقال : أال ترى أنه الي
( )أحكام علوماتمهر الحيج جلميعها وقد بني هللا تعاىل ذلك يف آية أخرى فقال )احلج أش

 (1/100القرآن 
ة مل تتعرض لإلحرام وصحة انعقاده وإمنا كما بينت اآلاثر تتحدث عن فائدة والواقع أن اآلي

األهلة يف معرفة مواقيت الناس من معامالت كحل لديوهنم وانقضاء عدد نسائهم وعبادات  
كصومهم وحجهم ولو صح أن يقال إن فيها دليال على انعقاد احلج يف غري أشهره لقيل 

ه وكما قال سبحانه )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( ابنعقاد الصوم املفروض يف غري شهر 
وعرف ذلك ابألهلة قال )احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج  اآلية( وعرف ذلك 
أيضا ابألهلة ففائدة اهلالل أنه يعلم بدخول وقت العبادة الذي دلت عليه النصوص األخرى 

صاص رمحه هللا )أحكام القرآن وقد تقدم فائدة التنصيص على احلج دون غريه وقد أطال اجل
( يف االحتجاج ملذهبه يف ذلك حماوال التفرقة بني أفعال احلج واإلحرام به ، 1/316-318

على الرغم من كون اإلحرام أول أركان احلج وكذا ابدعاء أن قوله مواقيت للناس واحلج يدل 
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األشهر والعطف على صحة اإلحرام يف مجيع األشهر لكون األهلة مواقيت للناس يف مجيع 
يقتضي ذلك وماقاله غريب ألن األهلة ليست مواقيت لذوات الناس وإمنا ملعامالهتم 
وعباداهتم ومنها احلج واليقول قائل أن مجيع األهلة على مدار السنة مواقيت لعدة امرأة ما 

يت فكذلك اليقال أهنا كلها مواقيت للحج يف سنة ما ، بل املراد أهنا يضبط هبا بداية التوق
وهنايته   والذي يقطع القول يف املسألة حبث اآلاثر الواردة خارج اآلية وليس هذا جماله وابهلل 

 التوفيق 
ن  يف كالمه عه هللارمح وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إفراد احلج ابلذكر سببا عجيبا قال
 دنياهم وللحجو  ينهمر دقوله )مواقيت للناس واحلج( : وأخرب أنه جعلها مواقيت للناس يف أم

كره حتت شهره ذ أري ألن البيت حتجه املالئكة واجلن اهـ وله تفصيل فيمن فرض احلج يف غ
)دقائق التفسري  احلج يف أشهره قوله )فمن فرض فيهن احلج( وقال الريب أن السنة فرض

1/198) 
 حتصر ية ملن اآلألزم وقد استدل ابآلية على مايشعر بتعني التوقيت ابألهلة وليس ذلك بال

حة بيع من صى عدم عل التوقيت فيها وإمنا دلت على كوهنا مواقيت وعليه فالدليل يف اآلية
  لكذوحنو  ومةابع إىل العطاء أو احلصاد وال على من أجاز املساقاة سنني غري معل

ذلك وكذا   تفصلملية واستفادة التوقيت من اهلالل يكون بطلوعه والالتفات حلجمه ألن اآل
ا مارواه ه وأيضصغر  دلت على اعتبار حصول الرؤية بغض النظر عن كرب اهلالل أواألحاديث 

ط البحر احملي ، 2/719مسلم عن ابن عباس يؤيد ذلك )وانظر اجلامع ألحكام القرآن  
 (1/167، لباب التأويل  1/62

 إىلق التغيري كن تطر ميوليس يف اآلية مايرد على الفالسفة يف قوهلم أن األجرام الفلكية ال
ل إمنا هو ل اهلالحا أحواهلا كما قال أبو حيان ألن اآلية مل تتعرض لذلك البتة واختالف

  ابلنسبة للناظر ال ابلنسبة حلقيقة حجم القمر كما قدمنا
ه وأفطروا لرؤيت موا: صو صلى هللا عليه وسلم  وللجصاص استنباطات قيمة من اآلية مع قوله

 (1/349لرؤيته  احلديث  )أحكام القرآن 
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 : مسائل لغوية
كون من ل أن يحتمقوله : يسألونك : الضمري جلمع فإن كان من سأل اثنني على ماروي في

عا على نني مجالثانسبة الشيء إىل مجع وإن كان ماصدر إال من واحد أو اثنني أو لكون 
 ( 1/61سبيل االتساع )انظر البحر احمليط 

  ةوإطالق اجلمع على اثنني مسألة خالفية مشهور 
 لمث قوله : األهلة : مجع هالل على وزن أفعلة وهو مقيس يف فعال املضعف

ل من أوله وقي لثالث قيلعنان وأعنة واهلالل يطلق لليلتني من آخر الشهر وليلتني من أوله و 
بع  وقال سليلة  ذلكحىت حيجر ويستدير له كاخليط الرقيق وقيل حىت يبهر بضوئه السماء و 

  اللهال له يقر يف أول ليلة والثانية مث يقال له : قمر والالراغب : اهلالل القم
هر آخر   يف شالالوقد مجع هنا مع كونه واحدا ابعتبار كونه هالال يف شهر غري كونه ه

 (2/61هر املاد ، الن 1/716، اجلامع  1/261، احملرر الوجيز  544)انظر املفردات ص
 -ايء  ا فقلبتت فيه الواو وكسر ماقبلهأصله موقات سكنو  -قوله : مواقيت : مجع ميقات 

علوم سابق محدمها أين وهو الوقت ، وقيل : منتهى الوقت ، وقيل : هو احلد الواقع بني أمر 
ف ألنه الينصر ـ و واآلخر معلوم به الحق  وقال الراغب : هو الوقت املضروب للشيء  اه

، اجلامع  1/261 لوجيز، احملرر ا 529مجع وهناية مجع يف وقت واحد  )انظر املفردات ص
  ( 3/100، نظم الدرر  1/718

إلعراب ه يف انابقوله : واحلج : معطوف يف احلقيقة على مضاف حمذوف انب لفظ الناس م
حلج بعد ذلك وله واقاء واملعىن مواقيت ملقاصد الناس احملتاج فيها للتأقيت دينا ودنيا فج

 ( 1/62ختصيصا بعد تعميم )انظر البحر احمليط 
ي ألوالدكم أ الدكم ا أو فيه إضمار تقديره : وللحج كقوله تعاىل : وإن أردمت أن تسرتضعو أو 

  آيةهللحلج والعمرة ا( وانظر ماأييت عند قوله تعاىل )وأمتوا 5/124)انظر مفاتيح الغيب 
196) 
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 : مسألة يف القراءات
حلسن وابن اد وقرأ وأسجلمهور لغة أهل العالية واحلجاز هكذا قرأه ا -واحلج : بفتح احلاء 

رأ حفص مران قعل آبأيب إسحق ابلكسر يف مجيع القرآن لغة أهل جند  ويف قوله حج البيت 
ة خلف من العشر و والكسائي من السبعة ابلكسر وكذا أبو جعفر  عن عاصم واألخوان محزة

  ووافقهم األعمش وقرأ الباقون ابلفتح
الفتح مصدر  :قيل و فهما مصدران مبعىن   قال سيبويه : احلج كالرد والشد واحلج كالذكر

،  1/62حمليط ، البحر ا 1/718، اجلامع  1/261والكسر اسم  )انظر احملرر الوجيز 
 مرة هللا احلج والعوانظر ماأييت عند قوله تعاىل )وأمتو  155،178إحتاف فضالء البشر ص 

 (196آية 
 
 

ن الرب من لكو  رهاقوله تعاىل ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهو 
 ) نتفلحو  وأتوا البيوت من أبواهبا واتقوا هللا لعلكم اتقى

 
 الرواايت الواردة يف تفسري اآلية :

ا فجاءوا ذا حجو إألنصار اعن الرباء رضي هللا عنه قال : نزلت هذه اآلية فينا ، كانت -19
ورها فجاء همن ظ لكن)ويف رواية : إذا قدموا من سفر( مل يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم و 

وا البيوت ن أتت أبرجل من األنصار فدخل من قبل اببه فكأنه عري بذلك فنزلت )وليس الرب
  ( من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا

،  ت من ظهورهاالبيو  ية أتواوعن الرباء رضي هللا عنه قال : كانوا إذا أحرموا يف اجلاهل-20
تقى الكن الرب من ورها و ن ظهمفأنزل هللا ) ليس الرب أبن أتتوا البيوت ومل أيتوا من أبواهبا ؛ 
  ( وأتوا البيوت من أبواهبا

عن جابر رضي هللا عنه قال : كانت قريش تدعى احلمس ، فكانوا يدخلون من -21
األبواب يف اإلحرام ، وكانت األنصار وسائر العرب اليدخلون من ابب يف اإلحرام ، فبينا 
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يف بستان إذ خرج من اببه ، وخرج معه قطبة بن عامر صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا
األنصارى ، فقالوا : اي رسول هللا ، إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وإنه خرج معك من 
الباب  فقال له : ما محلك على ما صنعت ؟ قال : رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت  قال : 

ك  فأنزل هللا : ) ولس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها إين أمحس  قال له : فإن ديين دين
 ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا (  

 تقى ، وأتوا من الكن الربعن ابن عباس : ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها ، و -22
شيئا أحرم  ن عدوهمهم البيوت من أبواهبا ( وإن رجاال من أهل املدينة كانوا إذا خاف أحد
 صلى سول هللاقدم ر  لمافأمن ، فإذا أحرم مل يلج من ابب بيته واختذ نقبا من ظهر بيته ، ف

 ون البستان :وا يسمكان  املدينة كان هبا رجل حمرم كذلك ، وإن أهل املدينةهللا عليه وسلم 
ه ودخل مع ،به ابدخل بستاان ، فدخله من صلى هللا عليه وسلم  احلش ، وإن رسول هللا

مع الناس (  واية :ر يف و ذلك احملرم ، فناداه رجل من ورائه : ايفالن إنك حمرم وقد دخلت ) 
 ا فأانسوإن كنت أمح ،فقال : ايرسول هللا إن كنت حمرما فأان حمرم  ، ، فقال : أان أمحس

  ىل آخر اآليةها ( إهور أمحس ، فأنزل هللا تعاىل ذكره ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظ
   أحل هللا للمؤمنني أن يدخلوا من أبواهباف

وا البيوت ن أتتتقوى )أبوعن ابن عباس رضي هللا عنه قال : )وليس الرب( : الطاعة وال-23
ى( : الصيد من اتق)ام من ظهورها( : من خلفها يف اإلحرام )ولكن الرب( : الطاعة يف اإلحر 

ها ا وخترجون مندخلوهنتتم ا( : اليت كنوغري ذلك )وأتوا البيوت( : ادخلوا البيوت )من أبواهب
لسخط ا نلكي تنجوا م :قبل ذلك )واتقوا هللا( : واخشوا هللا يف اإلحرام )لعلكم تفلحون( 

ا يدخلون ة كانو زاعكنانة وخصلى هللا عليه وسلم   والعذاب  نزلت يف نفر من أصحاب النيب
 اهلية بيوهتم يف اإلحرام من خلفها أو من سطحها كما فعلوا يف اجل

عن قيس بن حبرت النهشلي رمحه هللا : أن انسا كانوا إذا أحرموا ، مل يدخلوا حائطا من -24
اببه وال دارا من ابهبا ، أو بيتا ، ) ويف رواية : وكانت أمحس يدخلون البيوت من أبواهبا ( 

 وأصحابه دارا ، وكان رجل من األنصار يقال له :صلى هللا عليه وسلم  فدخل رسول هللا
، صلى هللا عليه وسلم  رفاعة بن اتبوت ، فجاء فتسور احلائط ، مث دخل على رسول هللا

فلما خرج من ابب الدار ، أو قال : من ابب البيت خرج معه رفاعة ، ) ويف رواية : فقال 
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ما محلك على ذلك ؟ قال : ايرسول هللا رأيتك خرجت منه صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا
: إىن رجل أمحس ، فقال : إن صلى هللا عليه وسلم  : فقال رسول هللا فخرجت منه ( قال

تكن رجال أمحس ، فإن ديننا واحد ، فأنزل هللا تعاىل ذكره ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من 
 ظهورها ولكن الرب من اتقى ، وأتوا البيوت من أبواهبا ( 

(  ت من ظهورهاالبيو  أتتوا الرب أبن عن جماهد رمحه هللا يف قول هللا تعاىل ذكره ) وليس-25
ا جتعلها جنوهب يف ابالبيوت ، وأبو  ظهوريف  يقول : ليس الرب أبن أتتوا البيوت من كوات

 ا أهل اجلاهلية ، فنهوا أن يدخلوا منها وأمروا أن يدخلوا من أبواهب
لكن الرب من و رها ، لبيوت من ظهو اوعن جماهد رمحه هللا يف قوله ) وليس الرب أبن أتتوا  -26

هر ظيف  نقب كوة ل منهملرجاتقى ، وأتوا البيوت من أبواهبا ( قال : كان املشركون إذا أحرم ا
ذات لم ليه وسع صلى هللا بيته فجعل سلما ، فجعل يدخل منها ، قال : فجاء رسول هللا

 لفانطلق الرج :ال يوم ومعه رجل من املشركني ، قال : فأتى الباب ليدخل فدخل منه ، ق
إين  :فقال  ؟نك : ماشأصلى هللا عليه وسلم  ليدخل من الكوة ، قال : فقال رسول هللا

  : وأان أمحسصلى هللا عليه وسلم  أمحس ، فقال رسول هللا
هورها ت من ظن البيو وعن جماهد رمحه هللا قال : كانت هذه اآلية يف األنصار أيتو -27

 يتربرون بذلك 
ينهم وبني ب حيل مللعمرة ان انس من األنصار إذا أهلوا ابعن الزهري رمحه هللا قال : ك-28

جة من ه احلالدو السماء شيء يتحرجون من ذلك ، وكان الرجل خيرج مهال ابلعمرة ، فتب
سماء ، بني الو ينه من أجل سقف الباب أن حيول ب بيته ، فريجع وال يدخل من ابب احلجرة

غنا يته ، حىت بله من بإلي أمر حباجته ، فتخرجحجرته فييف  فيقتحم اجلدار من ورائه ، مث يقوم
 دخل على أثرهجرته فىل حأهل زمان احلديبية ابلعمرة ، فدخل إصلى هللا عليه وسلم  أن النيب

  " محسأىن إ" صلى هللا عليه وسلم  رجل من األنصار من بىن سلمة  فقال له النىب
صاري : وأان ل األنقابالون ذلك فقال الزهرى رمحه هللا : وكانت قريش وحلفاؤها احلمس الي

ا البيوت من ن أتتو أب أمحس ، يقول : وأان على دينك ، فأنزل هللا تعاىل ذكره )وليس الرب
 ظهورها ( 
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تقى ن الرب من ا، ولك ظهورها عن الربيع رمحه هللا قوله ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من-29
إال  دخلوا البيوتيوا مل حرمدينة وغريهم إذا أ، وأتوا البيوت من أبواهبا ( قال : كان أهل امل

تسوره من يال أن ت إمن ظهورها ، وذلك أن يتسوروها ، فكان إذا أحرم أحدهم اليدخل البي
دخل رجل ار ، فألنصادخل ذات يوم بيتا لبعض صلى هللا عليه وسلم  قبل ظهره ، وأن النىب

 صلى ىبفقال له الن ر ،هذا رجل فاج على أثره ممن قد أحرم ، فأنكروا ذلك عليه ، وقالوا :
لت  دخهللاسول : مل دخلت من الباب وقد أحرمت ؟ فقال : رأيتك اير هللا عليه وسلم 

عى دت وقريش يومئذ -: إىن أمحس صلى هللا عليه وسلم  فدخلت على أثرك ، فقال النىب
ينك ، ين دن ديقال األنصارى : إصلى هللا عليه وسلم  أن قال ذلك النىب فلما -احلمس 

 ة آليا فأنزل هللا تعاىل ذكره )وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها ( 
ان ل قتادة : كها  قاآلية كلعن قتادة رمحه هللا قوله ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت ( ا-30

ن ابهبا إال مدارا  دخليعمرة ال  هذا احلي من األنصار يف اجلاهلية ، إذا أهل أحدهم حبج أو
اتسمعون ، مذلك  يف هتسور حائطا تسورا ، وأسلموا وهم كذلك ، فأنزل هللا تعاىل ذكر أن ي

توا البيوت أن أي رهموهناهم عن صنيعهم ذلك وأخربهم أنه ليس من الرب صنيعهم ذلك ، وأمـ
 من أبواهبا 

 فإن انسا من :هورها( عن السدي رمحه هللا قوله )وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظ-31
ج رسول رها ، فلما حأداب يف نب كانوا إذا حجوا مل يدخلوا بيوهتم من أبواهبا ، كانوا ينقبو العر 
م ، فلما هو مسلئك و حجة الوداع ، أقبل ميشي ومعه رجل من أولصلى هللا عليه وسلم  هللا

؛ قال  ن يدخلأأىب و ابب البيت احتبس الرجل خلفه ، صلى هللا عليه وسلم  بلغ رسول هللا
ون لذين يفعلون ذلك يسماوكان أولئك  -رم حميقول : إين  -هللا إىن أمحس  : ايرسول
ل دخل الرجف: وأان أيضا أمحس فادخل ، لى هللا عليه وسلم ص قال رسول هللا -احلمس 

 فأنزل هللا تعاىل ذكره ) وأتوا البيوت من أ بواهبا ( 
ن أبواب مدخلوا يوا مل رمعن إبراهيم رمحه هللا قال : كان انس من أهل احلجاز إذا أح-32

   بيوهتم ودخلوا من ظهورها ، فنزلت ) ولكن الرب من اتقى ( اآلية
 189رة ا البقن ظهورهوعن عطاء رمحه هللا قال : كان أهل اجلاهلية أيتون البيوت م-33

  بواهبان أويرونه برا ، فقال الرب ، مث نعت الرب ، وأمر أبن أيتوا البيوت م
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إذا أتى  جلاهليةالرجل من أهل ااآلية قال : كان يف  نخعي رمحه هللا :وعن إبراهيم ال -34
مث  -ر عأي بيوت الش -البيت من بيوت بعض أصحابه أو ابن عمه رفع البيت من خلفه 

 يدخل فنهوا عن ذلك وأمر أن أيتوا البيوت من أبواهبا مث يسلموا 
له من خل منز مل يد اعتكف عن حممد بن كعب القرظى رمحه هللا قال : كان الرجل إذا-35

   ابب البيت فأنزل هللا )وليس الرب( اآلية
ن دبرها بيوت مخلوا الدعن عطاء رمحه هللا قال : كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم -36

   ، ويرون أن ذلك أدىن إىل الرب ؛ فأنزل هللا اآلية
فيحبس  ء يصنعهابلشي هماجلاهلية ييف  اآلية قال : كان الرجليف  عن احلسن رمحه هللا-37

  دهأراعن ذلك فكان ال أييت بيته من قبل اببه حىت أييت الذي كان هم به و 
ها ( قال :  ن ظهور لبيوت ماوعن احلسن البصري رمحه هللا قوله : ) وليس الرب أبن أتتوا -38

 ه ،لذي خرج لاسفره  ريدكان أقوام من أهل اجلاهلية إذا أراد أحدهم سفرا ، وخرج من بيته ي
ن اببه ، لبيت مل امث بدا له بعد خروجه منه أن يقيم ويدع سفره الذي خرج له ، مل يدخ

 وت من ظهورهاا البيتو ولكن يتسوره من قبل ظهره تسورا ، فقال هللا : ليس ذلك ابلرب أن أت
 لكمتقوا هللا لعهبا وابواولكن الرب من اتقى فال أتتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أ

  فلحونت
اتقى( قال  لرب مناا ولكن عن عطاء رمحه هللا : )وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهوره-39

  : إمنا الرب أن تتقوا هللا
  ذرهممنني حيين املؤ عن سعيد بن جبري رمحه هللا يف قول هللا : )واتقوا هللا( يع-40
ون( يقول م تفلحة )لعلكعن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا أنه كان يقول يف هذه اآلي-41

  : لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموين
_______________________________________ 

 احلواشي : 
( والطيالسي يف مسنده 4/2319( واللفظ له ، ومسلم يف صحيحه )3/621أخرجه البخاري يف صحيحه )-19
( 2/186( وابن جرير )1874ة األشراف كتاب احلج انظر حتف  -( ، )الكربى 1/226( والنسائي )التفسري 98)ص

( من طريق شعبة عن أيب 35( والواحدي يف أسباب النزول )ص884( وابن أىب حامت )رقم 275-3/274وأبو يعلى )
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( لعبد بن محيد وابن املنذر أيضا وقد فاته عزوه للبخاري هبذا 1/204إسحق عن الرباء به  وعزاه السيوطي يف الدر )
  اللفظ  وانظر ماأييت

ريق إسرائيل عن أيب إسحق ط( من 2/186وابن جرير ) ، ( واللفظ له8/183أخرجه البخارى يف صحيحه ) -20
اية أخرى ريقه  وحلديث الرباء رو ط( أيضا لوكيع وهو عند ابن جرير من 1/204عن الرباء به ، وعزاه السيوطي يف الدر )

  ق شريك عن أيب إسحق به( من طري1/227بنحو ماتقدم عنه عند النسائي يف التفسري )
ه )انظر وأبو الشيخ يف تفسري  1/483( واللفظ له واحلاكم يف املستدرك 886أخرجه ابن أىب حامت يف تفسريه )رقم -21

ن األعمش عن أيب ع( من طريق عمار بن رزيق 36( ومن طريقه الواحدي يف أسباب النزول )ص8/163اإلصابة 
سكت الذهيب  ايدة  و ه الز حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذ سفيان عن جابر به  وقال احلاكم : هذا

يب سفيان مش عن أاألع قال احلافظ ابن حجر : وهذا اإلسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف يف وصله على
ه عن  يف تفسري الكليب ذا مساهقه وكفرواه عبد بن محيد عنه فلم يذكر جابرا أخرجه بقي وأبو الشيخ يف تفسريمها من طري

قال احلافظ ابن حجر : و ( 3/621أيب صاحل عن ابن عباس وكذا ذكر مقاتل بن سليمان يف تفسريه  )انظر الفتح 
اه احلافظ ابن حجر )الفتح (  واحلديث عز 8/163ورواه ابن الكليب عن ابن عباس حنوه  ذكره أبو نعيم )اإلصابة 

زء املطبوع  يه يف اجلقف علزء املفقود من املخطوطة ألنين مل أ( البن خزمية يف صحيحه ويبدو أنه يف اجل3/621
( فزايدته 1/400ني لصحيحاوابلنسبة لالختالف يف الوصل واإلرسال فعمار من رجال مسلم )انظر اجلمع بني رجال 

وقد حكى  ل العلمني من أهاحملقق مذهب مقبولة وقبول زايدة الثقة يف اإلسناد واملنت إن مل تكن منافية لرواية األوثق هو
امللقن : وزايدة الثقات  ( وقال ابن53-51اخلطيب عليه اإلمجاع )انظر اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص

أي الصحيح  -زايدة راويهما ( وقال احلافظ ابن حجر : و 20اجلمهور على قبوهلا )انظر التذكرة يف علوم احلديث ص
يث اثبت وقد صححه ( فاحلد12،13ة من هو أوثق )خنبة الفكر وشرحها صلة مامل تقع منافية روايمقبو  -واحلسن 

 ابن خزمية واحلاكم كما تقدم 
ال : حدثىن عمى ، قال ق( عن حممد بن سعد ، 891،  885( وابن أىب حامت )رقم 2/188أخرجه ابن جرير )-22

هو ضعيف ، وواضح أن فيه ( و 1رقم ) : ثىن أىب ، عن أبيه ، عن ابن عباس به وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف
  ( : يف إسناده ضعف3/622خلطا يف متنه  وقد قال احلافظ يف الفتح )

س لسدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباا( من طريق 92-1/91أخرجه صاحب تنوير املقباس ) -23
ا ملمقارب  ل من ذلكلفظ أطو اس ب عن ابن عببه وقد تقدم الكالم عليه يف رقم )   ( وقد ذكر القرطيب رواية أيب صاحل

ره ملفسرون :  فذكا فقال : وقال -مل مادلت عليه اآلايت وسيأيت يف جم -تقدم من رواية العوفيني وقد نقله الواحدي 
  ومل ينسبه البن عباس

، قال : مسعت  (  قال : حدثنا حممد بن عبد األعلى ، قال : ثنا املعتمر بن سليمان2/186أخرجه ابن جرير )-24
( لعبد بن محيد وابن املنذر  وقد ذكره احلافظ ابن 1/204داود ، عن قيس بن حبرت فذكره وعزاه السيوطي يف الدر )

( وعزاه لعبد بن محيد يف تفسريه وقال : حديث مرسل وقال وله شاهد يف الصحيح من 3/281حجر )اإلصابة 
( : 3/622وقعت هلما اهـ  وقال يف الفتح ) لقطبة بن عامر فلعلهاحديث الرباء لكن مل يسمه وسيأيت حنو هذه القصة 

أقوى إسنادا فيجوز أن حيمل على التعدد يف القصة إال أن يف هذا املرسل  -يعين حديث جابر  -مرسل والذي قبله 
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مبهما يف  نظرا من وجه آخر ألن رفاعة بن اتبوت معدود يف املنافقني وهو الذي هبت الريح العظيمة ملوته كما وقع
  صحيح مسلم اخل كالمه رمحه هللا

دة يس ين حبرت مبهملة وموح( فاإلسناد إىل قيس صحيح وهو ق200وداود هو ابن أيب هند وهو ثقة )انظر التقريب ص
لصواب ماذكرته  جرب وافا يف مجيع املصادر اآلنفة الذكر جبيم وحتتية تصغريوقد وقع مصح -ومثناة على وزن جعفر 

، التقريب  8/389يب التهذيب ، هتذ 7/95الرجال وهو هنشلي ثقة من بين متيم )انظر اجلرح والتعديل  موافقة لكتب
 ( وهو من الرواة عن اين عباس فلعله أخذه عنه وهللا أعلم 456ص 

  د صحيح( من طريقني عن ابن أىب جنيح عنه به وهو إسنا2/187أخرجه ابن جرير ) -25
مد يد هو حممحر عن جماهد به  وابن دثنا ابن محيد ، قال : ثنا جرير ، عن منصو ( ح2/187أخرجه ابن جرير ) -26

هو من شيوخ ابن و ( 475بن محيد الرازي قال احلافظ : حافظ ضعيف وكان ابن معني حسن الرأي فيه )التقريب ص
  جرير املكثر عنهم

 بن جريج :اجاج قال : قال ححدثين ( قال : حدثنا القاسم قال : ثنا احلسني قال : 2/189أخرجه ابن جرير )-27
حلافظ : اب بـ سنيد قال د امللقن داو وأخربين عبد هللا بن كثري أنه مسع جماهدا يقول  فذكره  وهذا يف إسناده احلسني ب
ر مل يذكره السيوطي يف (  واألث257ضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن حممد شيخه )التقريب ص

 الدر 
(  واجلصاص يف أحكام القرآن 2/187( ومن طريقه ابن جرير )194،195عبد الرزاق يف تفسريه )رقم  أخرجه -28

  ( عن معمر عن الزهري به  وهذا إسناد صحيح1/318)
عن أبيه ،  ،بد هللا بن أىب جعفر ( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا ع2/188أخرجه ابن جرير ) -29

  لدرضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  واألثر مل يذكره السيوطي يف ا وإسناده  عن الربيع به
ادة ، عن قت دثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد( قال : ح188-2/187أخرجه ابن جرير ) -30

 دة )انظررسل قتاميد من بن مح به  وإسناده صحيح  وقال احلافظ ابن حجر عند تعليقه على حديث الرباء : ورواه عبد
  ( ومل يذكره السيوطي يف الدر3/621فتح الباري 

 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/188أخرجه ابن جرير ) -31
ر لده السيوطي يف األثرعزا  واعن السدي به  وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف رقم )     ( وهو حمتمل للتحسني

 (1/204البن جرير فقط )انظر 
مد بن حمبه وفيه  ة ، عن إبراهيم( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا جرير ، عن مغري 2/187أخرجه ابن جرير )-32

  محيد الرازي وسبق تضعيف احلافظ له  واألثر مل يذكره السيوطي يف الدر
 ل : قالثنا احلسني ، قال : حدثىن حجاج ، قا( قال : حدثنا القاسم قال : 189-2/188أخرجه ابن جرير ) -33

  لسيوطي يف الدرايذكره  =ومل =   ابن جريج ، قلت : لعطاء قوله ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها (  فذكره 
 ه قدم الكالم عليد وقد تن داو بوعطاء يف هذا األثر هو ابن أيب رابح  وإسناده إليه فيه ضعف من أجل سنيد احلسني 

  ( ومل أقف عليه كامال1/204أخرجه سعيد بن منصور )انظر الدر املنثور  -34
( قال : ذكر عن زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة الربذي قال : مسعت 888أخرجه ابن أىب حامت )رقم  -35

( : 3/622(  وقال احلافظ يف الفتح )1/204حممد بن كعب القرظي  فذكره  وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )
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أخرجه ابن أيب حامت إبسناد ضعيف  اهـ وهو كما قال فإنه منقطع بني ابن أيب حامت وبني زيد كما أن موسى بن عبيدة 
 (252قال فيه احلافظ : ضعيف )انظر التقريب ص

زاه يبة عن عطاء به  وإليه فقط عآدم عن أيب ش ( قال : حدثنا عصام بن رواد ثنا889أخرجه ابن أىب حامت )رقم -36
مسلم  ابن أيب ي ، وعطاء هو( وآدم هو ابن أيب إايس وأبو شيبة هو شعيب بن رزيق الشام1/204السيوطي يف الدر )

  ( وهو إسناد حسن إىل عطاء2/585اخلراساين )انظر هتذيب الكمال 
حيح اد صه احلافظ  وعزاه لعبد بن محيد وقال : إبسن( وقد ذكر 205-1/204أخرجه عبد بن محيد )انظر الدر -37

  (3/622)انظر فتح الباري 
بن  دثين سرورحيم بن عبد هللا بن بشار ( قال : حدثنا احلسن بن أمحد ثنا إبراه887أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -38

نصور مم يف عباد بن ال للكاليه مقفاملغرية عن عباد بن منصور عن احلسن به  ومل يذكره السيوطي يف الدر  وهذا إسناد 
ه ابن سعد غرية ذكر سرور بن املو  ( إال أنه يشهد له ماتقدم فاألثر إسناده الأبس به عن احلسن 5/103هذيب )انظر الت

زدي ـ وتكلم فيه األحلسن اهعن ا فيمن كان بواسط من الفقهاء واحملدثني وقال : كان يروي التفسري عن عباد بن منصور
 (7/315طبقات ابن سعد  ، 83، اتريخ واسط ص 3/11ووثقه ابن حبان )انظر اللسان 

ب أخربين  ابن شعييد البريويت قراءة أخربين( قال : أخربان العباس بن الوليد بن مز 890أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -39
افظ مان قال فيه احلولده عثاين و عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء فذكره  ومل يذكره السيوطي يف الدر  وعطاء هو اخلراس

 ( فاإلسناد ضعيف 385: ضعيف )التقريب ص
دثين ن هليعة حد هللا بن بكري حدثين اب( قال : حدثنا أبو زرعة ثنا حيىي بن عب892أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -40

هليعة )انظر  يف ابن الكالم =عطاء عن سعيد به  ومل يذكره السيوطي يف الدر  واألثر يف إسناده ضعف من أجل =   
ن جبري ا سعيد بحيفة كتبهصسعيد بن جبري من رواية عطاء بن دينار مشهور وأصله ( إال أن تفسري 5/373التهذيب 

لذا ( و 7/198تهذيب انظر الاها )لعبد امللك بن مروان عندما سأله أن يكتب له التفسري فوجدها عطاء يف الديوان فرو 
سناد الدكتور هذا اإل حسن دوهللا أعلم قال اخلليلي يف اإلرشاد : تفسري عطاء بن دينار يكتب وحيتج به اهـ وق

ل من سورة آ 69م ألثر رقاانظر )حكمت بشري يف حتقيقه لتفسري ابن أيب حامت ألن رواية ابن هليعة هنا لكتاب مشهور 
 عمران( وهو األقرب وهللا أعلم 

به   مدعن حم ب ثنا أبو صخر املديينقال : حدثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وه 893أخرجه ابن أيب حامت  -41
ظ سلم وقال احلافمن رجال موهو  ومل يذكره السيوطي يف الدر  وهذا إسناد حسن وأبو صخر املديين امسه محيد بن زايد

 (181: صدوق يهم )التقريب ص
 

 : مناسبة اآلية ملا قبلها
ؤال عن قت الس و قال القرطيب : اتصل هذا بذكر مواقيت احلج التفاق وقوع القضيتني يف

 (1/719مع ول البيوت من ظهورها فنزلت اآلية فيهما مجيعا )اجلااألهلة وعن دخ
وقال أبو حيان : ومناسبة هذه اآلية ملاقبلها أنه ملا ذكر أن األهلة مواقيت للحج استطرد إىل 
ذكر شيء كانوا يفعلونه يف احلج زاعمني أنه من الرب فبني هلم أن ذلك ليس من الرب وإمنا 
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يفعلوه يف احلج وملا ذكر سؤاهلم عن األهلة بسبب النقصان جرت العادة به قبل احلج أن 
والزايدة وماحكمة ذلك وكان من املعلوم أنه تعاىل حكيم فأفعاله جارية على احلكمة رد 
عليهم أبن مايفعلونه من إتيان البيوت من ظهورها ليس من احلكمة يف شيء وال من الرب  أو 

وماقاله   إحدامها ابألخرى فيهما معا ، ووصل ملا وقعت القصتان يف وقت واحد نزلت اآلية
 (1/341أبو حيان يف الوجه األول تلخيص ملا ذكره الزخمشري )انظر الكشاف 

لى ات أشق شيء عملألوفارك وقال البقاعي : وملا كانوا قد اعتادوا يف احلج فعال منكرا وكان ت
م هنمنبها على أ ،ليهم النفوس  قال تعاىل عاطفا على )ليس الرب ( مقبحا لذلك الفعل ع

 (3/101عكسوا يف سؤاهلم كما عكسوا يف فعاهلم  )نظم الدرر 
ينبغي الل قول ألو وجوز عطف )وليس الرب( على قوله )يسألونك( اجلامع بينهما وهو أن ا

 (1/74 ملعايناوح ر والثاين فعل الينبغي وقعا من األنصار  قاله اآللوسي بنحوه )انظر 
 

 : اثرجممل مادلت عليه اآل
 قال ابن جرير :

 رب من اتقى ،لكن الها و أتويل قوله تعاىل ) وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهور يف  القول
 ( وأتوا البيوت من أبواهبا واتقوا هللا لعلكم تفلحون

  هبال أبوان قبقوم كانوا اليدخلون إذا أحرموا بيوهتم ميف  قيل : نزلت هذه اآلية
ها امكم من ظهور ال إحر ت حا : وليس الرب أيها الناس أبن أتتوا البيو وقال : فتأويل اآلية إذ

ن ا فأما إتياهبأمره  ليتاولكن الرب من اتقى هللا فخافه وجتنب حمارمه وأطاعه أبداء فرائضه 
عتقدوا واهبا مامل تغري أبا و البيوت من ظهورها فال بر هلل فيه ، فأتوها من حيث شئتم من أبواهب

 ألنه مما مل عتقادهم ان أبواهبا يف حال من األحوال فإن ذلك غري جائز لكحترمي إتياهنا م
 أحرمه عليكم 

قال الواحدي : وقال املفسرون : كان الناس يف اجلاهلية ويف أول اإلسالم إذا أحرم الرجل 
منهم ابحلج أو العمرة مل يدخل حائطا وال بيتا والدارا من اببه فإن كان من أهل املدر نقب 

 ظهر بيته منه يدخل وخيرج أو يتخذ سلما فيصعد فيه وإن كان من أهل الوبر خرج نقبا يف
واليدخل من الباب حىت حيل من إحرامه ويرون ذلك ذما إال  من خلف اخليمة والفسطاط
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أن يكون من احلمس وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو 
صلى هللا عليه وسلم  م يف دينهم قالوا : فدخل رسول هللاالنضر بن معاوية مسوا محسا لشدهت

ذات يوم بيتا لبعض األنصار فدخل رجل من األنصار على أثره من الباب وهو حمرم فأنكروا 
: مل دخلت من الباب وأنت حمرم ؟ فقال : رأيتك صلى هللا عليه وسلم  عليه فقال رسول هللا

: إين أمحسي  صلى هللا عليه وسلم  ل هللادخلت من الباب فدخلت على أثرك  فقال رسو 
قال الرجل : إن كنت أمحسيا فإين أمحسي ، ديننا واحد ، رضيت هبديك ومستك ودينك  

 فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية 
 (1/167وبنحوه قال البغوي )انظر معامل التزيل 

كر رواية ذ  ام مثحر وقال احلافظ ابن حجر : واتفقت الرواايت على نزول اآلية يف سبب اإل
حممد  خالفهمو   احلسن وقال : فجعل ذلك من ابب الطرية وغريه جعل ذلك بسبب اإلحرام
سبب  زم أبنفج بن كعب القرظي  فذكر أثره وضعفه مث قال : وأغرب الزجاج يف معانيه

واايت على قت الر اتفنزوهلا ماروي عن احلسن لكن مايف الصحيح أصح وهللا أعلم  وقال : و 
 (3/622 انوا اليفعلون ذلك خبالف غريهم وعكس ذلك جماهد  )الفتحأن احلمس ك

ره عين تعاىل ذكون ( يفلحتوقال ابن جرير : القول يف أتويل قوله تعاىل ) واتقوا هللا لعلكم 
ضه واجتناب ن فرائم مبذلك : واتقوا هللا أيها الناس فاحذروه وارهبوه بطاعته فيما أمرك

يمه اخللود يف نعناته و  جيفيف طلباتكم لديه وتدركوا به البقاء  ماهناكم عنه لتفلحوا فتنجحوا
 وقد بينا معىن الفالح فيما مضى قبل مبايدل عليه 

 أبن ا )وليس الربتان ومهربيخوقال أبو حيان : ) واتقوا هللا ( أمر ابتقاء هللا وتقدمت مجلتان 
ان ؛ األوىل أمريت انمجلت أتتوا البيوت من ظهورها ( ) ولكن الرب من اتقى ( فعطف عليهما

قى ر قوله من اتان ظاها كراجعة لألوىل ، والثانية راجعة للثانية وهذا من بديع الكالم  ومل
ن املعىن من ألؤل أ احمذوف الفعل ، نص يف قوله ) واتقوا هللا ( على من يتقي ، فاتضح يف

 189اتقى هللا البقرة 
و هن تقوى هللا  ( ألهللا خرية وهي قوله )واتقوالعلكم تفلحون ( ظاهره التعلق ابجلملة األ )

هو الظفر و لفالح ااء مجاع اخلري من امتثال األوامر واجتناب النواهي ؛ فعلق التقوى برج
 ابلبغية 
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 : وقال ابن كثري
ا هناكم مه ، واتركوا مركم با أوقوله : ) واتقوا هللا لعلكم تفلحون ( أي : اتقوا هللا فافعلوا م

  ام ، والكمالى التمعل تفلحون ( غدا إذا وقفتم بني يديه ، فيجزيكم أبعمالكم عنه ) لعلكم
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 يعين ماتقدم -يح لصحاختلف املفسرون يف معىن اآلية فقال القرطيب : فقيل ماذكران وهو ا

 بتأخري احلج ل حراماالشهر احلالنه النسيء وأتخري احلج به ، حىت كانوا جيعلون وقيل : إ -
 ملخالفة ذا مثالى هإليه ، والشهر احلرام حالال بتأخري احلج عنه فيكون ذكر البيوت عل

 الواجب يف احلج وشهوره 
 لكن اتقوا هللاو جلهال ا اوقال : وقال أبو عبيدة : اآلية ضرب مثل املعىن ليس الرب أن تسألو 

  هذا األمر من اببه واسألوا العلماء فهذا كما تقول أتيت
ثل يف مجاع آلية من اأوقال : وحكى املهدوي ومكي عن ابن األنباري واملاوردي عن ابن زيد 

 البيوت  كاإليواء إىل  إليهن واءالنساء أمر إبتياهنن يف القبل المن الدبر ومسى النساء بيوات لإلي
  قال ابن عطية : وهذا بعيد مغري منط الكالم

األقوال  صح هذهأول فذكر معىن أثر احلسن مث قال : قلت : القول األ وقال : وقال احلسن 
ضع فتؤخذ من مو  ألقوالك املا رواه الرباء  فذكره وقال : وهذا نص يف البيوت حقيقة  وأما تل

توا ىل على أن أي تعاهللا آخر المن اآلية فتأمله  وقد قيل : إن اآلية خرجت خمرج التنبيه من
يشري واهبا مثال لمن أب يوتوجه الذي أمر هللا تعاىل به ؛ فذكر إتيان البالرب من وجهه وهو ال

 به إىل أن أييت األمور من مأاتها الذي ندب هللا تعاىل إليه 
 (721-1/720قال القرطيب : قلت : فعلى هذا يصح ماذكر من األقوال )اجلامع 

و أن إتيان البيوت من أبو حيان مانقله عن ري الظمآن وه هذا ماذكره القرطيب وزاد عليه
ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح وإتياهنا كناية عن التمسك ابلطريق الصحيح 
وذلك أن الطريق املستقيم أن يستدل ابملعلوم على املظنون وقد ثبت أن الصانع حكيم 
 اليفعل إال الصواب وقد عرفنا أن اختالف أحوال القمر يف نوره من فعله فيعلم أن فيه

مصلحة وحكمة فهذا استدالل ابملعلوم على اجملهول أما أن نستدل بعدم علمنا مبا فيه من 
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احلكمة على أن فاعله ليس حبكيم فهذا استدالل ابجملهول على املعلوم فاملعىن أنكم ملا مل 
أتيتم ماتظنونه برا إمنا  تعلموا حكمته يف اختالف القمر صرمت شاكني يف حكمة اخلالق فقد

أتتوا البيوت من أبواهبا فتستدلوا ابملعلوم وهو حكمة اخلالق على اجملهول فتقطعوا أن  الرب أن
  فيه حكمة ابلغة وإن كنتم التعلمون

يبا وسيأيت زي تقر لراا قال أبو حيان : وهو قول ملفق من كالم الزخمشري اهـ وهو مثل كالم
   بقيته

ل ثلهم فيه كمثوأن م هلمعكيسهم يف سؤاوأما الزخمشري فقال : وحيتمل أن يكون هذا متثيال لت
ليه أبن عكونوا ن تأمن يرتك ابب البيت ويدخله من ظهره واملعىن : ليس الرب وما ينبغي 
ال : )وأتوا قله مث مث تعكسوا يف مسائلكم ولكن الرب بر من اتقى ذلك وجتنبه ومل جيسر على

ال تعكسوا ليها و عر أن تباش البيوت من أبواهبا( أي وابشروا األمور من وجوهها اليت جيب
من غري  وصواب كمةواملراد وجوب توطني النفوس وربط القلوب على أن مجيع أفعال هللا ح

مبقارفة  الهتامن اماختالج شبهة وال اعرتاض شك يف ذلك حىت اليسأل عنه ملا يف السؤال 
 (1/341الشك  ال يسأل عما يفعل وهم يسألون )الكشاف 

ية عن ها كناهور ظطويل حمصله ماتقدم : فجعل إتيان البيوت من  وقال الرازي بعد كالم
ستقيم وهذا يق امللطر العدول عن الطريق الصحيح وإتياهنا من أبواهبا كناية عن التمسك اب
  هذايتينبغي أن أت ه :طريق مشهور يف الكناية فإن من أرشد غريه إىل الوجه الصواب يقول ل

 فنبذوه وراء عاىل :ل ته ذهب إىل الشيء من غري اببه قااألمر من اببه  ويف ضده يقال : إن
 اايت ذكره هللا الكنيفدا ظهورهم وقال : واختذمتوه وراءكم  فلما كان هذا طريقا مشهورا معتا
 ال يصح تفسريبوعة و ملطاتعاىل هنا وهذا أتويل املتكلمني واليصح تفسريها إال به )الذي يف 

ب ة سوء الرتتي اآليإىل ن يف تفسريها ابلوجه األول يطرقهذه اآلية ولعل ماأثبته أصوب ( فإ
تيح الغيب نظر مفااألول ماأفادته أسباب النزول  )ا يعين ابلوجه -وكالم هللا منزه عنه 

5/126) 
عروفة بدليل وت امللبيوقال ابن العريب بعد أن رد بعض هذه األقوال : وحقيقة هذه اآلية ا

 (1/101دة أحكام القرآن ماروي يف سبب نزوهلا من طرق متعد
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تعاىل  األسباب أن هللا : وملخص هذه -سباب نزول اآلية أبعد أن نقل  -وقال أبو حيان 
ا يوت من أبواهبان البتيإببرا آمرا  أنزل هذه اآلية رادا على من جعل إتيان البيوت من ظهورها

ليها واحلمل إجمليء و اوهذه أسباب تظافرت على أن البيوت أريد هبا احلقيقة وأن اإلتيان ه
ر احمليط )البح بابعلى احلقيقة أوىل من ادعاء اجملاز مع خمالفة ماتظافر من هذه األس

1/63) 
ا وأبواهب لبيوت وظهورها( : وأسباب النزول تدل على أن املراد اب2/62وقال يف النهر املاد )

 نها اهـ هلل مابوذ احلقيقة ومحلها على اجملاز مع إمكان احلقيقة وترجيحها ابلظنية نع
يف و دينة امل وقد اختلف يف توقيت حصول القصة ففي حديث ابن عباس أنه أول مقدمهم

تالف ا االخهذ مرسل الزهري يف احلديبية ويف مرسل السدي يف حجة الوداع وأشار إىل
  (3/622احلافظ ابن حجر يف الفتح )

لتفسريها  ز احمليد عنهالجيو  ولسبب نز  واملتأمل للرواايت الواردة يف تفسري اآلية يتبني له أن هلا
ع واملشاهدة السما  دونبألن سبب التزول هو الذي يعني على فهم اآلية وال ميكن التكلم فيه 

 ( 206، التيسري للكافيجي ص 47)انظر مقدمة يف أصول التفسري ص
و ابر وهجيث وهذا السبب حسب النظر حديثيا يف الرواايت السابقة هو ماثبت يف حد

كونه   اء فمعلرب اديث الوحيد الصحيح املتصل املبني للسبب بلفظ تفصيلي أما حديث احل
ارا  اختصعتربأصح إسنادا بل يف أعلى درجات الصحة التفاق الشيخني على إخراجه في
م من متناعه احلديث جابر واخلالصة أن قطبة بن عامر وهو أنصاري ترك عادة قومه يف

هل أهللا كسائر  اب إىلتقر و امهم واليت كانوا يفعلوهنا تربرا دخول البيوت من األبواب حال إحر 
  اجلاهلية من العرب ماعدا احلمس وهم قريش وماولدت

اليفعل هذه العادة وقد جعله صلى هللا عليه وسلم  وقد فعل األنصاري ذلك عندما رأى النيب
واعتربوا فعله فجورا م صلى هللا عليه وسل هللا أسوة للمؤمنني فلما عريه أصحابه عند رسول هللا

أن يبطل هلم مافهموه من اختصاص احلمس بذلك على صلى هللا عليه وسلم  أراد النيب
عاداهتم اجلاهلية فقال له : إين أمحس ، فكان رد األنصاري مشريا إىل أن ذلك ال اعتبار له 

، ونزل القرآن  والتأسي به وأبفعالهصلى هللا عليه وسلم  اآلن وإمنا العربة ابتباع دين الرسول
مصدقا ذلك فبني أنه ال بر يف هذا الفعل املبتدع  والذي دفعين هلذا الفهم أن قضية احلمس 
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الأساس هلا من الصحة بل هي بدعة ابتدعتها قريش فمنعت الناس من الطواف يف مالبسهم 
ت حىت يعريهم القرشيون مالبس يطوفون فيها وإال طافوا عرااي ، وخصت نفسها بدخول البيو 

من أبواهبا حال اإلحرام وأبت أن تقف مع الناس بعرفات ويقولون حنن قطني هللا تعظيما 
 ألنفسهم حبجة تعظيم احلرم ومسوا أنفسهم احلمس

وسلم   عليههللاصلى  مجع أمحس وهو املتشدد يعين أهنم متشددون يف تعظيم احلرم وكان
يقر  عقل أنيال فمن هللا له خيالفهم قبل أن يبعث فكان يقف بعرفات مع الناس توفيقا 

،  2/893،894، ومسلم  8/186،  3/515فعاهلم بعد أن بعث )انظر ملا سبق البخاري 
بن هشام ، سرية ا 178-1/174، اتريخ مكة لألزرقي 3/222سنن الرتمذي 

1/203،204) 
ا ة قالوا وجدان عليهفاحش وقد نزل القرآن إبنكار ذلك كله عليهم فقال تعاىل )وإذا فعلوا

راف آية علمون ( األعتماال  هللاآابءان وهللا أمران هبا قل إن هللا الأيمر ابلفحشاء أتقولون على 
ال )قل من حرم وق  31وقال )ايبين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد( األعراف آية  28

ل ملن مل جيد تطوافا  وقا هذا يف الطواف عراة 32زينة هللا اليت أخرج لعباده ( األعراف آية 
هم بعرفات وقال هنا وهذا يف عدم وقوف 199)مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( البقرة آية 

لبيوت من دخول اس ب)وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها( يف اختصاصهم من دون النا
  األبواب حال اإلحرام

هو  ساألمح علولعل هذا هو الدافع الذي جعل البعض يهم فيعكس األمر يف روايته وجي
ح الغريب  عض شرا بلك الذي مل يدخل والنيب صلى هللا عليه وسلم هو املنكر عليه واعتمد ذ

لة ة وجدينانكابن األثري حيث قال : احلمس مجع أمحس وهم قريش ومن ولدت قريش وك
فون مبزدلفة نوا يقكا  قيس مسوا محسا ألهنم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا واحلماسة الشجاعة

اهبا لبيوت من أبو خلون ايد ويقولون حنن أهل هللا فالخنرج من احلرم وكانوا ال واليقفون بعرفة
 (1/440وهم حمرمون )النهاية يف غريب احلديث  

ديث على ح سلموالصواب ماقدمته لصحة الرواية به واتصال سندها واتفاق البخاري وم
ل وهو ما مرسإو  الرباء الدال على مادلت عليه  وماخالف ذلك فإسناده إما متصل ضعيف

   مرسله وهللا أعلم اليقوى ملعارضة املتصل ولو كان صحيحا إىل
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ر بعض ذك وقد أشكل ذلك أيضا من جهة أخرى على الطاهر ابن عاشور فقال بعد أن
ذلك واليظن أمر ب سلمصلى هللا عليه و  الرواايت : وليس يف الصحيح مايقتضي أن رسول هللا

خفي عليه ثبوت الرواية ( و 2/1981فيه )التحرير والتنوير أن يكون ذلك منه وسياق اآلية ينا
  عن جابر وعن غري واحد من السلف ولكن أتويلها كما ذكرت واحلمد هلل

أثر أثر احلسن و  ر مثلآلاثوأما سائر األقوال اليت قيلت يف تفسري اآلية فمنها املذكورة يف ا
 فتحمل مجيعها إىل أصحاهباكعب وأثر عطاء وهذه قد صح بعضها  إبراهيم وأثر حممد بن

آلية ومنها ظاهر لال على عدم وصول السبب احلقيقي هلم على الرغم من اتفاقهم على املعىن
م قبول دمت عدققد مامل أيت يف اآلاثر وإمنا هو تفسري ابلرأي وهو خالف ظاهر اآلية و 
ص تفسريي نليس كة و ذلك معضدا بكالم العلماء إال أنه ميكن دخوله كفقه مستفاد من اآلي

ن لنظر عاغض بهلا كما يصح ذكر املثل املضروب يف حادثة معينة عند حادثة مشاهبة 
   التفسري احلقيقي للمثل وهللا أعلم

عيدة فذكر بكلها   خرىأوقال الطاهر ابن عاشور : وقد قيل يف تفسري اآلية وجوه واحتماالت 
لكالم مع املسلمني وهم معىن ألن ابعيد  ذكر حنو مارواه احلسن وقال : وهذا ردودا وجيهة مث

ر التنويو ير اليفعلون ذلك ، وسندا إذ مل يرو أحد أن هذا سبب نزول )انظر التحر 
  ( وفاته أن هذا األثر رواه احلسن البصري كسبب نزول2/1/199

وقد تقدم  ،لتعلق م اوقد اعرتض على التفسري الظاهر أبنه يصعب الكالم يف نظم اآلية لعد
 ي للتفسري البعيد ألجل ذلك ، ولكن سبق يفترجيح الراز 

ه لأنه مل يرق  ويبدو يضاأاملناسبة مايبني وجه التعلق مبا يزيل هذا االعرتاض وذكره الرازي 
 (136-5/135)انظر مفاتيح الغيب 

أن القول  صل إالمت وأما ابلنسبة لتوقيت نزول اآلية فلم يثبت شيء من ذلك إبسناد صحيح
م  عليه وسلصلى هللا سولاملدينة ال يقبل لعدم وجود الداعي إلحرام الر  أبنه يف بداية قدوم

حىت ذلك  احلمس دعةوكذا القول أبنه يف حجة الوداع ألنه اليعقل أن يتأخر بيان فساد ب
 م حيرمه النيبل إحراأو  الوقت ، ولعل األقرب أن ذلك يف احلديبية كما يف مرسل الزهري ألنه

ه هللا يف هري رمحالز  صحابه بعد مقدمه املدينة ويقويه طول ابعهو وأصلى هللا عليه وسلم 
 املغازي والسري مع صحة اإلسناد إليه وهللا أعلم  
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 ع النيبءني أزمحس وقال الطاهر ابن عاشور : وهذه اآلية يتعني أن تكون نزلت يف سنة مخ
ر حرير والتنوي)التة هلجر اخلروج إىل العمرة يف ذي القعدة سنة مخس من اصلى هللا عليه وسلم 

2/1/198) 
ه ن يتقرب له بربة أبقري ويستفاد من اآلية بيان أن مامل يشرعه هللا قربة والندب إليه اليص

  متقرب  قاله القرطيب
 ه أهل التفسرير وذكر اثوأما تفسري قوله تعاىل )واتقوا هللا لعلكم تفلحون( فما روي يف اآل

  واضح وال اختالف فيه
 

  : مسائل لغوية
بار وهو من اإلخ مبصدر قدرقوله : أبن أتتوا : خرب ليس والباء زائدة لتأكيد النفي بليس ، وي

بحر مري )انظر اللة الضنز ابملعىن عن املعىن وابألعرف عما دونه من التعريف ألن أن وصلتها مب
 (2/1/198، التحرير  2/64

 ؤنث اليعقل ،ثرة ملكع  لى مجقوله : من أبواهبا : الضمري كضمري املؤنث الواحد ألنه عائد ع
 وهذا هو األفصح فيه ، خبالف مجع القلة  قاله بنحوه أبو حيان 

 املبالغة أو ى سبيلعل قوله : ولكن الرب من اتقى : أطلق الرب وهو املصدر على من وقع منه
منه قول تقى( و ن امفيه حذف من األول والتقدير )ذا الرب( أو من الثاين والتقدير )بر 

 : ءاخلنسا
 فإمنا هي إقبال وإدابر

هلل ابآمن  نولكن الرب م ه :أي ذات إقبال ، ومل يصرح هنا ابملراد مبن اتقى ولكنه بينه يف قول
 ، 2/64البحر  )انظر ون(واليوم اآلخر  اآلية إىل قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتق

 (1/121أضواء البيان 
 مطلقا )انظر لشرعيةاقوى ألن املراد به من اتصف ابلتقوله : اتقى : فعل منزل منزلة الالزم 

 (2/1981التحرير 
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 ليس الرب ألنوهي و  يةقوله : وأتوا البيوت من أبواهبا : مجلة إنشائية عطفت على مجلة خرب 
ظر روح ل  )انلقو عطف اإلنشاء على اإلخبار جائز فيما له حمل من اإلعراب سيما بعد ا

  (1/74املعاين 
ذلك فيكون  نهي عنال  خرب يف معىن اإلنشاء ألن قوله : ليس الرب يف معىنأو أن ليس الرب

 (2/1/198من عطف اإلنشاء على اخلرب الذي يف معىن اإلنشاء )انظر التحرير 
 

 مسائل يف القراءات :
 زة والكسائياصم ومحن ععقوله : البيوت : قرأها قالون عن انفع وابن كثري وابن عامر وشعبة 

وقرأها  لتخفيفا للف من العشرة ووافقهم األعمش بكسر الباء حيث جاء طلبمن السبعة وخ
و حيان عباسا عن ( وزاد أب155الباقون ابلضم على األصل ) انظر إحتاف فضالء البشر ص

  (112ر ص( )وانظر أيضا الغاية يف القراءات العش2/64أيب عمرو )انظر البحر 
قوله تعاىل  نا ويفسن همن السبعة ووافقهما احلقوله : ولكن الرب : قرأها انفع وابن عامر 

رب على رفع الو ا هل)ولكن الرب من آمن( بتخفيف لكن على أهنا جملرد االستدراك فالعمل 
، 153ص البشر الءاالبتداء وقرأها الباقون بلكن الثقيلة ونصب الرب  )انظر إحتاف فض

155) 
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ن إ دواتعت وال نكمقوله تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلو 
 ( 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 أايمالثلقابل على أن خيلوا له مكة ثاملشركون على أن يرجع عامه مث أييت ا
 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 
ىل نزل هللا تعارم فأ احليفقتاهلم يف الشهر احلرام عن املسجد احلرام ويقاتلوهم وكره أصحابه 

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 ي رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل النيبعن أيب موسى األشعر -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
 يف سبيل هللا عز وجل 
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مريا على ا أمر أإذيه وسلم صلى هللا عل ريدة رضي هللا عنه قال : كان رسول هللاعن ب -3
ال : اغزوا ق، مث  رياخجيش أو سرية ، أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ، ومن معه من املسلمني 

متثلوا ، تغدروا ، والا ، والتغلو سبيل اللـــــه ، قاتلوا من كفر ابهلل ، اغزوا وال يفبسم هللا ، 
 ، أو خالل ، ث خصالـالتقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عـدوك من املشركني فادعهم إىل ثــــوال

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

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

ية ، ا فسلهم اجلز أبــو  هم هلم فــي الغنيمة والفيء شيء ، إال أن جياهدوا مع املسلمني ، فإن
حاصرت  اذوقاتلهم  وإ ابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن ابهلل ،فإن هم أج

بيه ، ــه والذمة نمة اللذم أهل حصـن فأرادوك أن جتعــل هلم ذمة هللا وذمة نبيه ، فال جتعل هل
وا ذممكم ن ختفر م أولكن اجعل هلم ذمتك )ويف رواية : وذمة أبيك ( وذمة أصحابك ؛ فإنك

إذا و مة رسـوله ، ــه وذللـا)ويف رواية : وذمم آابئكم ( أهون من أن ختفروا ذمة  وذمم أصحابكم
 ، 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 ن رسول هللاعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : كا-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

ابسم  قوا: انطل قاله وسلم 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
 سول هللاعض مغازي ر بيف  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة -6

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

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

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

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

زيد ييتبع   الشام فخرجعن حيىي بن سعيد قال : حدثت أن أاب بكر بعث جيوشا إىل -10
رما ، وال كبريا ه امرأة ، ال : إين أوصيك بعشر : التقتلن صبيا ، والبن أيب سفيان فق

 الوالتغرقن خن ،أكلة ملال والتقطعن شجرا مثمرا ، والختربن عامرا ، والتعقرن شاة والبعريا إ
  والحترقنه ، وال تغلل وال جتنب

تعتدوا إن  الكم و لذين يقاتلونسبيل هللا ا 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 اتل، وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين ( أي التق الذين يقاتلونكم
 النساء والصبيان والرهبان 

هذه اآلية  أله عنبد العزيز أسوعن حيىي بن حيىي الغساين ، قال : كتبت إىل عمر بن ع -13
ب إيل ال : فكت( ق عتدينب املسبيل هللا الذين يقاتلونكم والتعتدوا إن هللا ال حييف  ) 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 أقد و ن على الدية ، مث خيرج اآلخر الرجل مث يهرب ، فيجيء قومه فيصاحلو 
 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
 ()ويف لفظ : أن أتتوا ماهنيتم عنه

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  يفا قوله ) وقاتلو  يفعن 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 يفقوله ) وقاتلوا  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
 ) وجدمتوهم ( إىل )إن هللا غفور رحيم

_____________________________________ 
 احلواشي :

علقا فقاال : قال الكليب : عن ( م1/168( والبغوي يف معامل التنزيل )37أخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص 1-
( وذكر الرازي حنوه ومل 189ية آ 3أيب صاحل عن ابن عباس  فذكراه وهذا إسناد اتلف تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

بو حيان أ( وذكره 128 -5/127بن عباس مث تبني من كالمه بعده أنه عن ابن عباس )انظر مفاتيح الغيب ينسبه ال
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 : 1/206)هذه اآلية وإمنا ذكره حتت قوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام ( 
 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 )ره الرازي حتت هذه اآلية وهو متجه من طرق عن شقيق أيب وائل عن أيب موسى به  وذك

 (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 علقمة1/168التنزيل )( والبغوي يف معامل 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)
  الصوامعبريدة على ذكر ألصحاب 
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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 ط  وقال : ويف رجال البزار إبراهيوأبو يعلى والبزار والطرباين يف الكبري واألوس
جر يف ابن أيب حبيبة : ( وقال احلافظ ابن ح5/317وضعفه اجلمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح )اجملمع 

قد ( و 2728قه رقم ( واحلديث قال فيه أمحد شاكر : إسناده حسن )انظر املسند بتحقي87ضعيف )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 ال474-7/473)انظر احمللى مساه بعضهم فذكر إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة وهو ضعيف 

 ( 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 ( والبيهق383-12/382بن أيب شيبة يف مصنفه )( واللفظ له وا38-3/37أخرجه 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 )

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

 (1346امع نظر ضعيف اجل( وقال األلباين يف احلديث بعد أن عزاه أليب داود : ضعيف )ا190مقبول )التقريب ص
( وأمحد يف 1/297حيىي  )رواية ( ومالك يف املوطأ3/1364( 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 )

لكربى ومالك ائي يف امذي والنسن أيب شيبة وذكره األلباين وعزاه أيضا للرت ( وعزاه للصحيحني واب1/205السيوطي  )
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 أيبا ( من طرق عن أيب روق عطية بن2/953( 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 )صحي2/122د حسن )مصباح الزجاجة البوصريي : هذا إسنا

( 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 الص1/92تفسري ابن عباس )أخرجه صاحب تنوير املقباس يف  -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 اآليت1/205وذكره السيوطي )الدر 
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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 9/85أنكره من حديث الزهري )انظر اجلوهر النقي  على املعىن الذي ألجله أنكره وقيل
صح تن أيب بكر طرق أخرى هبا ع( إال أنه أرسله عنه  وللرواية 5/200روايته له عن الزهري معمر عند عبد الرزاق )

يدل على عدم ثبوت ي ما( ونقل البيهقي عن الشافع9/86،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 الرتكماين بقوله : ( و 9/93إال أهنا رويت من أوجه ورواها ابن املسيب وهو حسن املرسل )السنن الكربى 

كره القرطيب ( واألثر ذ 9/93قي مع إمامه فإن الشافعي حيتج ابملرسل يف مواضع  )اجلوهر الن قد كفاان مؤونة البحث
 (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 إس896)رقم  عن ابن عباس به  وأخرجه ابن أيب حامت
 يطعن يف ن عباس والذي( يف إسناد علي بن أيب طلحة عن ابن عباس : وهو صحيح عن اب1/64الناسخ واملنسوخ )

طعنا  ل اليوجبذا القو مة وهإسناده يقول ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس وإمنا أخذ التفسري عن جماهد وعكر 
قل عن ابن ن( و 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 هلا بدراسة وافية عنه و  ماجستري جبامعة أم القرى يف مروايت هذا اإلسناد وقد قدم

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

زيز ، د الععب يب سلمة ، عن سعيد بنأ( 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 يذك4/60جعفر العامري )انظر هتذيب التهذيب 

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

بن عبد  صدقة قدم  ويف إسنادهت( لوكيع وقد أخرجه عنه ابن أيب شيبة كما 1/205حيىي 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
  الأقف عليه كام ( ومل328 /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  178قوله تعاىل )فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم( البقرة آية  هذه اآلية هنا خطأ وأن هذا األثر حمله عند
بعد مراجعة اآلاثر الواردة يف اآلية املذكورة تبني أن األثر أخرجه وكيع وعبد بن محيد وابن جرير عن احلسن بلفظ : يف 

قتيال ينضم إىل قومه فيجيء قومه قوله )فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( قال : كان الرجل يف اجلاهلية إذا قتل 
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 386ري وله أوهام وقيل كان الحيفظ القرآن )التقريب صابن حجر : ثقة حافظ شه

 أعلم  ويقوي ذلك ماأييت عن احلسن من غري هذه الطريق  وهذا األثر مل يذكره السيوطي 
أبو  بتثين حبان بن هالل ثنا اث( 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 894حامت )رقم أخرجه ابن أيب  -17

ع وعزاه السيوطي أيضا ( وانظر ماأييت عن الربي189آية  12به  وهذا إسناد حسن تقدمت دراسته )األثر رقم 
 لط بني أثر أيبلكتاب خقع يف او أنه  ( آلدم بن أيب إايس يف تفسريه وهو عند ابن أيب حامت من طريقه إال1/205)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 لرمحن املدينة  وهذا اإلسناد تجعفر ، عن أيب جعفر عنه به وقال : ومل يذكر عبد ا
 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 ، (2/189أخرجه ابن جرير ) -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 

 
 

 : بلهامناسبة اآلية ملا ق
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 علامة ستقطريق طاعة هللا ، وهو عبارة عن ترك احملظورات وفعل الواجبات فاال
 قسام التقوي أأبشد  يةعمل ، وليس التكليف إال يف هذين ، مث ملا أمر بذلك أمر يف هذه اآل
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 (1(  )وأشقها على النفس ، وهو قتل أعداء هللا فقال :)وقاتلوا يف سبيل هللا
عليه وسلم  ى هللاصل يئا عن احلديبية وماحدث هبا لرسول هللاشبعد أن ذكر  -وقال القرطيب

،  الكفار ن قابل جتهز لعمرة القضاء ، وخاف املسلمون غدرم: فلما كان  -أصحابه و 
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 سناسبتني وقال تعقيبا على ماروي يف وقد مجع أبو حيان بني هذين امل
 )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 ا ذكر سبحانه احلج يف هذه السورة املدنية ، وكوقال البقاعي : ومل
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) اجلهاد سياحة أميت الصوم ورهبانية أميت

 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 حاننع فكيف عند املسجد ، وكان سباألشهر احلرم ويف احلرم يف غاية امل
 (2املؤقتة أتبعها بغري املؤقتة وهي اجلهاد  )

 السياحة يف تفسريصيام  و مل يصرح بكونه حديثا وقد روى ابن جرير عن عائشة قالت : سياحة هذه األمة ال (1) 
هبانية ر إن لكل أمة  أمحد عن أنس مرفوعا :( وروى أبو يعلى و  3/281نظر الدر املنثور )ا -ابلصوم آاثر كثرية 

 (5/278زوائد )لانظر جممع ا -ه ورهبانية هذه األمة اجلهاد وفيه زيد العمي وثقه أمحد وغريه وضعفه أبو زرعة وغري 
 (3/105نظم الدرر ) (2)

 
وقال ابن عاشور : مجلة )وقاتلوا( معطوفة على مجلة )وليس الرب( وهو استطراد دعا إليه 

لعمرة القضاء سنة ست وتوقع املسلمني غدر املشركني صلى هللا عليه وسلم  د النيباستعدا
ابلعهد وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله )الذين يقاتلونكم( مث قال : ونزول هذه اآلايت 
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عقب اآلايت اليت أشارت إىل اإلحرام ابلعمرة واليت نراها نزلت يف شأن اخلروج للحديبية 
واملسلمني مث أعرضوا عن صلى هللا عليه وسلم  كني كانوا قد أضمروا صد النيبينىبء أبن املشر 

ذلك ملا رأوا هتيؤ املسلمني لقتاهلم ، فقوله تعاىل )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام ( إرشاد 
للمسلمني مبا فهي صالح هلم يومئذ أال ترى أنه ملا انقضت اآلايت املتكلمة عن القتال عاد 

 (1غرض الذي فارقته وذلك قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل( )الكالم إىل ال
 (2/1/200التحرير والتنوير ) (1) 

 
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 ا لذلك واملناسبة شاملة جملموع هذه اآلايت مع اآلية السابقةمتهيد

رام جد احلملساوبعض أحكامه للجامع املشرتك 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 )وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم ( أن املراد بقوله1مالك )
 قاتلهم  

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

لى ج املؤمنني علتهيي تياليت جعلها هللا مثابة للناس وأمنا ، فكان ذكر ذلك موااملناسك ، ا
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) 

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

بن جرير : اختلف أهل التأويل يف أتويل هذه اآلية فقال بعضهم : هذه أول آية نزلت قال ا
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 
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ني بقتال الكفار مل ينسخ ، وإمنا االعتداء الذى هناهم هللا عنه ، هو هنيه تعاىل ذكره للمسلم
عن قتل النساء والذرارى ، قالوا : والنهي عن قتلهم اثبت حكمه اليوم ، قالوا : فال شيء 

 نسخ من حكم هذه اآلية 
 ى املدعين 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

 ه ، يقول هلملعباد رعهاملؤمنون يف سبيل هللا وسبيله : طريقه الذي أوضحه ، ودينه الذي ش
وىل عنه  ليه منا إقاتلوا يف طاعيت ، وعلى ماشرعت لكم من ديين ، وادعو  تعاىل ذكره :

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 منقاتذراريهم ؛ فإهنم أموال وخول هلم إذا غلب املفيه قتال من نسائهم و 
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
لكتابني زية من أهل اكم اجلعطا تدوا ( التقتلوا وليدا والامرأة والمن أصغارا  فمعىن قوله )والتع

 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 كف عمن كف عنهوقال القرطيب : فكان عليه السالم يقاتل من قاتله وي
: 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)
 (1/722كام القرآن )اجلامع ألح (2)

 
  ألقوالاناقشة مند عمث ذكر القرطيب مضمون ماروي عنهم مث نقل كالم النحاس اآليت ذكره 
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يب موسى  أحديث  ذكرو  وقال الرازي : )وقاتلوا يف سبيل هللا ( أي يف طاعته وطلب رضوانه 
 : جوهو لى عكما تقدم  مث قال :اختلفوا يف املراد بقوله ) الذين يقاتلونكم ( 

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 
  واثنيها ( قاتلوا كل من له قدرة وأهلية على القتال )
، قال  للسلم جنح تلوا كل من له قدرة على القتال وأهلية كذلك سوى منواثلثها ( قا )

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

إنه اليوصف ف ليه ،عمه كوهنم فاعلني للقتال ، فأما املستعد للقتال واملتأهل له قبل إقدا
 (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  الذيعىنوبنحو ذلك قال أبو حيان وزاد : وأبعد منه جمازا من ذهب إىل أن امل

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

ن ومن اصبيان والرهباء واللنسااالعتداء 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 تعتدوا يف قتال من بذل اجلزية قاله ابن حبر  وقيل يف توقيل : وال
 قيل يف هر احلرام و ـــــــــــــــــــــــــــالش يف واملفاجأة قبل بلوغ الدعوة وقيل ابملثلة وقيل اببتدائهم يف احلرم
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 (1القتال لغري وجه هللا كاحلمية وكسب الذكر  )
ن أل هذا نظر ، : ويف  نسخا على أثر أيب العالية وأثر ابن زيد وقوله ابلوقال ابن كثري معقب

أهله ، ال اإلسالم و تهم قتمه قوله : ) الذين يقاتلونكم ( إمنا هو هتييج وإغراء ابألعداء الذين
افة( يقاتلونكم ك فة كماكا  أي : كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم ، كما قال : )وقاتلوا املشركني

أي :  ث أخرجوكم(هذه اآلية : )واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حي يف وهلذا قال
ن م موعلى إخراجه ،لتكن مهتكم منبعثة على قتاهلم ، كما أن مهتهم منبعثة على قتالكم 

  بالدهم اليت أخرجوكم منها ، قصاصا
ذلك  ال تعتدوا يفو 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
 (2ومقاتل بن حيان وغريهم  )

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 املشلو ىل )وقاتاألول وعلى القول الثالث فاملعىن يبينه ويشهد له قوله تعا
  (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 ا يف التشريع ، وقال عظاهر حسن جدا  مث تكلم عن عالقته حبكمة هللا
 (1أحسنها وأقرهبا  )

 ( 39-37دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب )ص (1) 
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 : األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية مناقشة
 

اده تعاىل أمر عبو بحانه س املتأمل للرواايت الواردة يف اآلية ميكن أن جيمل معناها يف أن هللا
منهم على  ون ذلكيك  مبقاتلة من يقاتلهم من املشركني مقاتلة حقيقية شريطة أناملؤمنني

 أال يتجاوزواو محية وال جهة التقرب إليه ويف سبيل نصرة دينه وإعالء كلمته الرايء والمسعة
من مل تصله ملهم و سا ماحده هللا ورسوله يف قتاهلم هذا من عدم قتل األطفال والنساء ومن

ألن  ه هللا عليهما حرممملك م إىل اجلزية ومن عدم جواز املثلة والغلول وحنو ذالدعوة أو أجاهب
  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 
 : وفيما ذكره املفسرون قدميا وحديثا مباحث

  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 

 (1)  أنه كان يصدق كل من حدثهالعلم مثل الشافعي وأمحد وذكر ابن سريين 
 

  (187انظر شرح علل الرتمذي )ص  (1) 
 

ومنها : أنه قد ورد مايعارض ذلك وهو مارواه عبد الرزاق وأمحد وعبد بن محيد والرتمذي 
وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن حبان والطرباين 

صلى  ردويه والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس قال : ملا خرج النيبواحلاكم وصححه وابن م
من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إان هلل وإان إليه راجعون ليهلكن القوم هللا عليه وسلم 

فنزلت )أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا ( اآلية قال أبو بكر : فعلمت أنه سيكون قتال قال 
نزلت يف القتال  وقد أشار إىل هذه الرواية ابن العريب والقرطيب ابن عباس : وهي أول آية 
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وأبو حيان وغريهم  والرواية هذه أرجح لقوة سندها واتصاهلا ووجود شواهد هلا عن أيب هريرة 
 (1وجماهد وعروة وابن زيد  )

 (2) تأخرة مية وقال ابن العريب : إن آية اإلذن يف القتال مكية ، وهذه اآلية مدن
  (364-4/363ظر الدر املنثور )ان (1)
 (1/102أحكام القرآن ) (2)

 
ا إشكال يف ان فيهلك ومنها : أن لفظ اآلية اليساعد على ذلك ألهنا لوكانت أول آية نزلت

فار مكة قبل ك من قوله )الذين يقاتلونكم ( حيث إنه مل يكن مث قتال ابملعىن املشهور
املفسرون لك ، و ذو يذاء ابلضرب والسباب وحنللمسلمني وإمنا كان التعذيب والتضييق واإل

قد قال و لسيف وحنوه اجزة ابملناعلى أن معىن القتال املأمور به هنا واملذكور يف اآلية املراد به 
ابملقاتلة  ا أرادإمنو أبو حيان : وأبعد من ذهب إىل أن قوله )وقاتلوا ( ليس أمرا بقتال 

البا تسمية غلقتال اىل ذلك قتاال ألنه يؤول إ املخاصمة واجملادلة والتشدد يف الدين وجعل
غري مانع للظاهر ن اللشيء ابسم مايؤول إليه  قال : وهذا القول خالف الظاهر والعدول ع

 ( 1اليناسب  )
  (2/65البحر احمليط ) (1)

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

تال كثري بقها قسقد و يت مناقشة ذلك واآلايت اليت بعدها نزلت يف احلديبية واليثبت وسيأ
 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 سنة مث أذن للة 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 نموا أاعلو على أتخرها عن آيتنا هذه وهي قوله تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا 
  244البقرة آية 
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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

هوم هلا ، وإمنا نص واألقرب أنه المف ( ،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 
 (179ص( ، إرشاد الفحول للشوكاين )2/1153اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) انظر (1)

 
عن قتل  النهي نهاا : تعرضت اآلاثر يف تفسري اآلية لبعض املنهيات يف القتال وماثلث

ذا موضع هوليس  فيةأصحاب الصوامع والشيخ الفاين ومن مل يقاتل وحنو ذلك واملسألة خال
وهم أحاديث ني وحنالححتريرها ويف النهي عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان والف

ها ذكر بعضا من ري وقدلتفسالسيوطي وال غريمها من أهل ا ها ابن كثري والوآاثر كثرية مل يذكر 
بقوله :  شار ابن كثريليها أوإ القرطيب رمحه هللا يف استطراداته الفقهية ومل أرد اإلطالة بذكرها

 (2ال لذلك  )( وقد ذكرت حديث صفوان كمث1واألحاديث واآلاثر يف هذا كثرية جدا )
ملرأة إذا قتل ا وازالقرطيب لبعض األحكام املتعلقة بذلك ، من جوقد تعرض ابن العريب و 

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

  علمأونكم( وهللا يقاتل ذينلني هبذه القيود يف قوله تعاىل )الالسابق ذكرها ، وهؤالء غري داخ
 (1/328تفسري القرآن العظيم  ) (1)
( 93-9/77لكربى للبيهقي )ا( والسنن 388-12/381ينظر لبعض هذه الرواايت مصنف ابن أيب شيبة ) (2)

ىل ذلك إ للخالف الفقهي يف ( ( وإمنا اكتفيت بذكر ماله تعلق وطيد ابآلية ويرجع318-5/315وجممع 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
  (2/725أحكام القرآن ) (1)
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نسخ يف صول ال حلنسخ ، فاحلديث فيها يطول وذو شجون ، وال شك يفرابعا : أما قضية ا
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  يقا اخلناق على مطلقي العنان يفضم -يب هللا ثراه ط -اإلمام أبو حممد بن حزم 

  النسخ
 

:  لقرآن والسنةء من اشي قال رمحه هللا : الحيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقول يف
( يطاع إبذن هللاإال ل وللنا من رسهذا منسوخ ، إال بيقني ، ألن هللا عز وجل يقول : )وماأرس

ان آن أو على لس القر يفىل كم ( فكل ماأنزل هللا تعاوقال تعاىل ) اتبعوا ماأنزل إليكم من رب
ع ذلك ال يطا ب أنبيه ففرض اتباعه ، فمن قال يف شيء من ذلك : إنه منسوخ ؛ فقد أوج
برهان  ن يقومال أإاألمر ، وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية هلل جمردة ، وخالف مكشوف  

 على صحة قوله ، وإال فهو مفرت مبطل 
ني دعواه فرق بالنه ماقلناه فقوله يؤول إىل إبطال الشريعة كلها ، أل ومن استجاز خالف

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 نسقطأوز  فال يبطل ابلظنون ، والجيوهذا خروج عن اإلسالم  وكل ماثبت بيقني
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  -قال أبو حممد : فإذا اجتمعت علماء األمة 
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 من هني بعد أمر أو أمر بعد هني أو نقل ممنسوخ ووجدان نصا يف ذلك 
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 ( 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 حلاتأمل إال ابن زيد وحده وقد عده اومل يصرح ابلنسخ يف اآلية عند ال

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  2/24ي، اإلتقان للسيوط 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)

 
ول عليه سج يف فعل الر التدر  كراوأما أبو العالية وتلميذه الربيع فلم يتعرضا للنسخ البتة وإمنا ذ 

ر قيل له )وأنذفوسلم  يهصلى هللا عل الصالة والسالم وهذا قريب من اآلايت الواردة يف دعوته
ل له وقي 7( الشورى وقيل له )لتنذر أم القرى ومن حوهلا 214عشريتك األقربني( الشعراء 

يف من اآلايت الواردة  وقريب  158)قل ايأيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا( األعراف 
بقرة نفعهما ( ال كرب منأما حترمي اخلمر كقوله تعاىل ) قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثه

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 اعرتض 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 )

 38وقد أشار إىل حنو من ذلك الشنقيطي يف دفع إيهام االضطراب ص (1)
 (1/517الناسخ واملنسوخ  ) (2)
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ن عن بو حياأقل نوقد اعرتض بعضهم أيضا على بعض اآلايت املدعى أهنا انسخة هلا كما 
 (1ري الظمآن  )

عند من  فهومهام ا يفويف احلقيقة لو سلم القول ابلنسخ فليس ذلك يف منطوق اآلية وإمن
ور  اللهم بن عاشاهر يقول ابملفهوم وقد أشرت إىل ذلك فيما سبق ونص عليه اآللوسي والطا

ن تفسري قوله )وال م ( 4(   واخلازن )3(  والقرطيب )2إال على الوجه الذي ذكره البغوي )
 :لقرطيب وقال اظ  لفيفما 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 القرطيب يف تفسري اآلية هبذا الوجه ولكن مبفهوم أضيق جيعلها التد

يف  نوالشيوخ وم ألطفالوا ماذكرته يف مادلت عليه اآلاثر وهو أن املراد مبن مل يقاتل النساء
 معناهم  

 (2/65البحر احمليط ) (1)
 (1/168معامل التنزيل ) (2)
 (2/725اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
  (1/168لباب التأويل ) (4)

 
دل على عدم وي مايللغاوعند النزاع ميكن أن يقال : إن كلمة )والتعتدوا( ليس يف مدلوهلا 

وزه ي الجيوز جتاد الذاحل احلد ، وضابط قتال من مل يقاتل ، وقد تقدم أن االعتداء هو جماوزة
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  اآلية تل حتاآلية ، وإن دلت على وجوب مقاتلته مل يعترب هذا اعتداء فال يدخ
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

 لاىل أوجب قتاـــــــــــــــــــعت( وذلك أن هذه اآلية دلت على أن هللا 1قال : هذه اآلية منسوخة ،)
بد ( وأبو ع65وخ صخ واملنسالناس ممن قال بنسخ قوله فقط )والتعتدوا( وإحكام ابقي اآلية هبة هللا ابن سالمة ) (1)

  (27هللا بن حزم )الناسخ واملنسوخ ص



57 

 

هللا الذين   سبيليفوا دليل أنه قال ) وقاتلاملقاتلني ، وهنى عن قتال غري املقاتلني ، ب
ذه كم فثبت أن هيقاتلن الميقاتلونكم ( مث قال بعده : )والتعتدوا ( هذا القدر ، والتقاتلوا 

ثقفتموهم (  هم حيثتلو اآلية مانعة من قتال غري املقاتلني ، مث قال تعاىل بعد ذلك ) واق
 نسوخة ية مفدل على أن هذه اآلفاقتضى هذا حصول اإلذن يف قتال من مل يقاتل ، 

 كن هذا احلكمللنا ، قاتيولقائل أن يقول : نسلم أن هذه اآلية دالة على األمر بقتال من مل 
 : ماصار منسوخا

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

 ملعىن :ا نمنها أن يكو  ،ماذكرمت وأما قوله تعاىل ) والتعتدوا ( فهذا حيتمل وجوها أخر سوي 
من  يتم عن قتالهمن هن تالوالتبدءوا يف احلرم بقتال ، ومنها أن يكون املراد : والتعتدوا بق

قتل النساء ، أوب عوةدالذين بينكم وبينهم عهد ، أو ابحليلة أو ابملفاجأة من غري تقدمي 
 وخة نسن اآلية موالصبيان والشيخ الفاىن ، وعلى مجيع هذه التقديرات التكو 

 بقتال من مر أوالأىل فإن قيل : هب أنه النسخ يف اآلية ، ولكن ما السبب يف أن هللا تعا
  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 اما قوي اإلسالم وكثر اجلمع ، وأقام منهم على الشرك ، بعد ظهو ، فل

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
 (2لصحيح أنه خطاب جلميع املسلمني ): وا

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

 (128-5/127مفاتيح الغيب ) (1)
 (2/724اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
  (2/60انظر املستصفى للغزايل ) (3)
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د التخصيص باس ور عبن لوسي يف تعليقه على رواية أيب صاحل عن اوقد أشار إىل حنو هذا اآل

  (1ألنه بغري دليل وقال : خصوص السبب اليقتضي خصوص احلكم )
ن ملشركو اىء وقال ابن عاشور : وهي وإن نزلت لسبب خاص فهي عامة يف كل حال يباد

  (2فيه املسلمني ابلقتال ألن السبب الخيصص )
  ذلك الرازيشار إىلأما يل للمعتزلة على نفي خلق هللا لالعتداء كسادسا : ليس يف اآلية دل

 (4)  ينية(  ألنه فرق بني اإلرادة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الد3)
 (2/75روح املعاين ) (1)
 (2/1/200التحرير والتنوير ) (2)
 (37( وانظر أيضا )االحتجاج ابلقدر البن تيمية ص 5/129مفاتيح الغيب ) (3)
-50، شرح العقيدة الواسطية هلراس  246-240،  64-59انظر للتفصيل ) الكواشف اجللية للسلمان ص  (4)

  ( 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   جمال التأويل ، وجعلها جمازا عن إرادة الثواب ، وتبعه اآللوسإىل

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 كماألعاه وهو أعلم به وهذا هو الطريق األسلم كما أنه الطريق الذي يليق ب
  (1)  إىل ذلك

عقيدة ، شرح ال 637-63، األمساء والصفات للبيهقي ص 5ولالستفاضة )ينظر التوحيد البن خزمية ص (1) 
 وأمسائه احلسىن ، كتيب : القواعد املثلى يف صفات هللا 107-104،  54-53،  28-20الواسطية هلراس ص 

 ( للعثيمني
 

  : سابعا : ذكر ابن كثري حتت هذه اآلية حديثا فقال
بن أىب مسلم ، ن سالم ، حدثنا األجلح ، عن قيس وقال االمام أمحد : حدثنا مصعب ب

صلى هللا عليه وسلم  عن ربعي بن حراش قال : مسعت حذيفة يقول : ضرب لنا رسول هللا
 ، ومخسة ، وسبعة ، وتسعة ، وأحد عشر ، فضرب لنا رسول هللاأمثاال : واحدا ، وثالثة 
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منها مثال وترك سائرها ، قال : إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة ، صلى هللا عليه وسلم 
قاتلهم أهل جترب وعداء ، فأظهر هللا أهل الضعف عليهم ، فعمدوا إىل عدوهم ، فاستعملوهم 

  )1(يلقونهوسلطوهم ، فأسخطوا هللا عليهم إىل يوم 
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 
 (2االعتداء  )

 (5/407مسند أمحد ) (1) 
  (1/328تفسري القرآن العظيم  ) (2)

 
م بعد أن صواب أهنعىن الذي ذكره ابن كثري وأن العدم صحة امل -هللا أعلم و -والذي أراه 

ويكون فقه  األول ننيظهروا عليهم مكنوهم من األعمال اهلامة وجعلوا هلم سلطة على املؤم
ن مهره هلم أاي سبق ق ذينهذا احلديث عدم جواز تولية املتجرب الذي مكن هللا منه الضعفاء ال

امة إكراما مال اهلألعضعفاء وال يستعمله إمام املسلمني  يف أي من االسلطة على هؤالء ال
ن منن على أونريد )ىل للمستضعفني الذين صربوا حىت مكنهم هللا  وذلك يشري إليه قوله تعا

 ض ونري فرعون األر م يفالذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هل
 6،  5نوا حيذرون ( القصص آية وهامان وجنودمها منهم ماكا

 
 : مسائل لغوية

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 : )

 (1ان  )واعلموا أن هللا مسيع عليم (  قاله أبو حي
لمعاين  لألجرام اشرائعه وهو من استعارة لدين هللا و  -وهو الطريق  -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) 
 (2/74ابق بتصرف ، وانظر روح املعاين )املرجع الس (2)
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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 حأخرجوهم من و قوله : ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم يف  رمحه هللا عن احلسن -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 :
 جذمية إن قتلهم دواء            فإما يثقفن بين لؤي 

 
____________________________________ 

 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 بشا( قال : حدثنا احلسن بن أمحد ، ثنا إبرا 902بن أيب حامت ) رقم أخرجه ا -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 م إال ألتحسنيله للتفسري عنه حمتملة فيه سوى عباد بن منصور وهو راوية التفسري عن احلسن وروايت

 ( ومل6/120داد )ريخ بغيف ات تتحقق أهليته وهو إبراهيم بن عبد هللا بن بشار الواسطي ترجم له اخلطيب البغدادي
فيه أبو  قد قالو  - 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  4/325حامت : شيخ  ووثقه ابن حبان )انظر اجلرح والتعديل 
 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 9إبسناده إىل الطسيت ابإلسناد املتقدم ذكره ) األثر رقم  فيه تثقفن ابلفوقية(

 (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
 (1: وملا كانت اآلية انظرة إىل القصاص قال : )وأخرجوهم ( )وقال 

 
 : 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 ألمر : احلذق به والبصر ، يقال: إنه لثقف لقف ؛ إذا كانالثقفة اب
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 ن أخرجلذياإنه يعين بذلك املهاجرين وأما قوله )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ( ف

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،110رر )نظم الد (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
أييت ذكره ثناء ماملتقدم من عدم االعتداء وحنوه ، وابستحسب الشرط ا -مكان وجدوهم فيه 

جهم سواء  إخرالسعي يفمث أمرهم اب -يف اآلية التالية فإن االايت كلها مرتابطة متصلة 
   ابلقتال أو بغريه من حيث أخرجوهم أي من مكة قصاصا وتطهريا
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 هذه اآلية ن اعتربمال األمر إىل املناقشة اللهم إ وليس بني أقوال املفسرين خالف فيحتاج
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 وصول و ملاد إىل االسم الكالم غري مستقيم ألن الضمري يف قوله )واقتلوهم( يعو 

   مجلةملشركني االضمري إىل مذكور أوىل من يعاد إىل غري مذكور إن قيل إنه يعود إىل
اد من قال املر  لى قولعنه ولو قيل إهنا انسخة لقوله )والتعتدوا( ملا استقام الكالم أيضا أل
ود واقتلوهم يع مري يفلضن ابعدم االعتداء عدم قتال من مل يقاتل يرجع الكالم إىل ماتقدم أل

و ذلك اء وحنلنسللذين يقاتلوننا ، وعلى قول من قال : االعتداء هو قتل الولدان وا
 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 وإن كان الغرض به الزما لكل مؤمن ، والضمري يف قوله )اق هاجر معه
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 معجلدام الكفار على املقاتلة ، ويف هذه زاد يف التكليف فأمر اببشرط إق

 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 موهم( قفتبقوله تعاىل )واقتلوهم حيث ث سبيل هللا الذين يقاتلونكم ( منسوخة
 ) ة بقوله تعاىلمنسوخ يةمنسوخة بقوله تعاىل ) والتقاتلوهم عند املسجد احلرام ( مث تلك اآل

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

عند املسجد  اتلوهمتقتقدم إبطاله ، وأما قوله : إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل ) وال
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 ،ابلقتال يف احلرم ، وهذا احلكم مانسخ بل هو ابق مثبت أن قوله ضعي
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 (1)ي  احلكيم أن جيمع بني آايت متوالية تكون كل واحدة منها انسخة لألخر 
ه لضمري يف قولوله: واقه إال أنه على الرغم من يؤيد ماذكرت -رمحه هللا  -والذي قاله اإلمام 

أهل  نموهم الكفار  قوله :بره عائد إىل الذين أمر بقتاهلم يف اآلية األوىل  فإنه فس )اقتلوهم (
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 ة ته هللا يف رده على من زعم أن يف اآلية زايدوقد أجاد أبو حيان رمح

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)
 (2/66يط )البحر احمل (2)

 
يه منهم وإن عثر علن يوكالم الطاهر ابن عاشور نفيس يف هذا املوضع قال : هذا أمر بقتل م

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

فكل مكان  ،لك ابقتضاء عموم األشخاص تعميم األمكنة ، ليكون املسلمون مأذونني بذ
  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 (ى ، فحصلت املغايرة املقتضية العطف ولذلك قال هنا :غري قتال الوغ

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 قالفمن حيث أخرجوكم(  وذكر ابن اجلوزي فائدة عزيزة يف قوله )وأخرجوهم

نها إال من اجهم مخر إبحيث ثقفتموهم عام يف مجيع املشركني إال من كان مبكة فإهنم أمروا 
 (2قاتلهم فإهنم أمروا بقتاهلم )

 م منأخرجوهو لك ذوقال : )اقتلوهم حيث ثقفتموهم( أي يف غري احلرم بدليل قوله عقيب 
 (202-2/1/201التحرير والتنوير ) (1)
 (1/198زاد املسري يف علم التفسري ) (2)
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 (1)حيث أخرجوكم ولو جاز قتلهم يف احلرم ملا احتاج إىل ذكر اإلخراج  

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 2املفسرين )

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

 علم  مر ، وهللا أوا لألتثلصريح البشارة هنا وفيما سبقها من آايت إال أهنم مل يدخلوا ومل مي
 (184نواسخ القرآن )ص (1) 
 (2/1/202( ، التحرير والتنوير )1/98انظر تفسري النسفي ) (2)

 
 : مسألة لغوية

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

قال الزخمشري ( و 1) (هم يف اإلدراك وإن مل تكن معه ثقافة قال تعاىل )واقتلوهم حيث ثقفتمو 
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:  اء هذا البيت يف لسان العرب وذكره شاهدا لقوله : وثقف الرجلوقد ج
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  عاىل )فإما تثقفنهموثقفته إذا ظفرت به قال ت ، ثقفت الشيء حذقتهوفيه عن ابن دريد : 

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

 
 

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

  91وبعدها أيضا قال ) فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( النساء  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 الرمقوميطربي : والتثقيف معىن غري هذا وهو التقومي  أراد به توأما قول ال

 ( 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 األواثضي هللا عنه : )والفتنة ( الشرك ابهلل وعبعن ابن عباس ر  -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
  لقتلشد من اأ: الشرك  عن قتادة رمحه هللا قوله ) والفتنة أشد من القتل ( يقول -6
  قتلال نالشرك أشد م عن الربيع رمحه هللا : ) والفتنة أشد من القتل ( يقول : -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

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

  أكرب من القتل
 

_______________________________________ 
 واشي :احل
يب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الصغري عن الكل1/92خرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس )أ -4

 (189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
األقرب سناد صحيح و يح عنه وهذا إ( من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أيب جن1/98التفسري املنسوب إىل جماهد ) -5

 دكتور حكمت بشريفاضل الان الأن هذا التفسري آلدم بن أيب إايس ومافيه عن جماهد هو أغلب مروايته كما حققه أخو 
يد مح( هبذا اللفظ لعبد بن 1/205وعزاه السيوطي يف الدر ) ( 2ملحق رقم  -هـ 1412)انظر جملة اجلامعة اإلسالمية 

أيضا  اهد بنحوه  وأخرجه( من طريق عيسى وشبل عن ابن أيب جنيح عن جم2/191) وابن 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 بهيد عن قسعقال : ثنا  ( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ،2/191أخرجه ابن جرير ) -6
( عنه  ومل يذكره 909رقم امت )وإسناده صحيح وأخرج مثله أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه  وعلقه ابن أيب ح

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

 ( عنه  ومل يذكره السيوطي 911بن أيب حامت )رقم الربيع به ، وفيه مبهم  وعلقه ا
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 افظ : ضال احلقثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك فذكره  واإلسناد األول فيه جويرب خالد ، قال : 

  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  (189ية آ 12( ابإلسناد املتقدم )األثر رقم 903أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -9

 (1/205السيوطي يف الدر )
 (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

  ومل يذكره السيوطيصحيح  
به  أيب مالك ، أبنا جرير عن حصني عن ( قال : حدثين أيب ثنا حيىي بن املغرية912أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -12

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

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

 (1القتل ، وهلذا قال : )والفتنة أشد من القتل(  )
 (1/328تفسري القرآن العظيم ) (1)

إن مل فأي :  م (ل : )وأخرجوهوقال البقاعي : وملا كانت اآلية انظرة إىل القصاص قا
شعائر حمل الة و يقاتلوكم )من حيث أخرجوكم( أي : من مكة اليت هي موطن احلج والعمر 

   املقصودة ألهل اإلسالم
 وج إىل ال يف مكة غري األذى احملنهم إليهم قتم يكن مل عرا أبهنمـــــــــــــــــــــــــــــــــقال : وملا كان هذا مش
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وكم به فعطف قد فتنة و لداير علم أن التقدير : فإن اإلخراج من السكن أشد فتناخلروج من ا
  م )من القتل(( بينهأشد)عليه قوله )والفتنة( أي العذاب ابإلخراج وغريه من أنواع اإلخافة 

(1) 
 

 جممل مادلت عليه اآلاثر :
د من شأ ك ابهللوالشر  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 عاملؤمن يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركا ابهلل من بعد إسالمه أش
 (2يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه حمقا فيه  )

  وتقدم كالم ابن كثري
 (3/110درر )نظم ال (1)
 (2/191جامع البيان ) (2)

 
 : هوقال الرازي : أما قوله تعاىل ) والفتنة أشد من القتل ( ففيه وجو 

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

كذلك ،   تل ليسالقأعظم من القتل ، ألن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم ، و 
 ل  مث قال ن القتم موالكفر خيرج صاحبه به عن األمة ، والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظ

وهم من أخرجىن : و املعالوجه اخلامس ( أن ارتداد املؤمن أشد عليه من أن يقتل حمقا ، و  )
بكم  ك أوىلذل 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 قتال يفن الجاءت على سبيل التكميل واالحرتاس عن توهم أمث بني أن هذه اجلملة 
 (2قبيح فكيف يؤمر به  )

 (131-130 /5مفاتيح الغيب ) (1) 
 (2/75روح املعاين ) (2)
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 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

ر ، أو ليه الكافم عاملقي واءأوال : الذي تدل عليه االاثر أن املراد ابلفتنة هنا هو الشرك ، س
  املراد عليه املؤمن ؛ فالشرك من حيث هو شرك ، أشد من القتل

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

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

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

هي ملعروف والناباألمر ة و يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدق
 (3عن املنكر( يف حديث عن الفنت  )

 مور بهالقتال املأ تب علىرت وأما القتل فأيضا األقرب أن الالم فيه للعهد ، واملقصود القتل امل
 أما القتل يفريه  و ل غا سواء كان قتال للمؤمن أم للكافر فيدخل يف ذلك قول جماهد وقو آنف

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

تب عليه ومايرت  نهماممن حيث كرب ذنب كل اثنيا : بعض املفسرين قارن بني الفتنة والقتل 
شد من  هنا )أ(  وأرى أنه البد من التعرض للفرق بني قوله تعاىل4من عذاب أخروي )

ع من املفسرين بينهما ، م)أكرب من القتل( خللط مجع  217القتل( وقوله يف اآلية اآلتية برقم
ناك تتكلم اآلية عن ا ،  فهذكرت آنف مالحظة أن التأسيس يف املعىن أوىل من التكرار كما

فتنة لمث بني أن ا ( ،عظم جرم القتل يف األشهر احلرم حيث قال سبحانه )قل قتال فيه كبري
 ما القتل( ، وأ كرب منة أوهي الشرك أيضا أعظم جرما من القتل يف األشهر احلرم فقال )والفتن

  (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)
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املؤمن  ن فتنةأهو و هنا فاملعىن خيتلف فعلى قول جماهد نصل إىل معىن زائد هلذه اآلية 

 ون املعىن أنالك يكم ى قول أيبإلخراجه من اإلميان إىل الشرك أشد عليه من أن يقتل ، وعل
عن سبيل   الصدإىل بقاء الكافر على شركه أشد خطرا من قتله ألن بقاءه على الكفر يؤدي

يت لكفر كما سيأاه على قائبهللا وانتشار الكفر والتسلط على حرم هللا وهذا أكرب عند هللا من 
 د هللا ( كرب عنأه له منتفصيله يف قوله ) وصد عن سبيل هللا واملسجد احلرام وإخراج أه

 
بن  ن عمرو شأاثلثا : قال ابن عطية : قال ابن إسحق وغريه : نزلت هذه اآلايت يف 

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 )

   الم عليها إن شاء هللا تعاىلالك
جرما  ه أعظمبهلل وكفرهم اب: أي شركهم  -أي جماهد-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) يف سرية عبد هللا ابن جحش على ماأييت بيانه ، قاله الطربي وغريه 
 (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  ايتف عليه يف شيء من الروااألوىل : قوله :" الذي عريوكم به "  مل أق
  ، وقد تقدمت أبلفاظها ، وهي زايدة مغرية للمعىن متاما

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

 هللا أعلم و ن ذلك ء مثة : وهي يف قوله : قاله الطربي وغريه ومل يتعرض الطربي لشيالثال
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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 يكون املراد من الفتنة خامسا : قول الرازي : ) الوجه الثالث ( أن
ك من راء ذلن و يلزمهم بسبب كفرهم ، فكانه قيل : اقتلوهم حيث ثقفتموهم ، واعلم أ

نده ( ب من ععذاعذاب هللا ماهو أشد منه كقوله ) وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم هللا ب
سبب ، لى املع ببوإطالق اسم الفتنة على العذاب جائز ، وذلك من ابب إطالق اسم الس

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

مناسبا لو   يكون دقاق إهنا للعهد ، يقال : مل يتقدم لذلك ذكر وتصوره بعيد ، مث إن السي
م ال أن الكالما واحلأ،  كان فيه هتديد هلم أبهنم سيقتلون ، مث قيل هلم الفتنة أشد من ذلك

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

(   2املراد من اآلية ) ن يكون هذا هو املعىنفضال عن أ ، تليينهم لقبول اإلسالم من القتل
 يفلدخول ى اومقام اآلايت ليس مقام دعوة وحبث عن الشيء الذي حيرض املشركني عل

نني ن ظلم املؤمممنتقام االاإلسالم ، وإمنا املقام مقام حتريض وهتييج على القتل والقتال ، و 
كة ج من مرا قول أبن اإلخوأخرجهم من دايرهم وصدهم عن أداء مناسكهم ، على أن ال

  للكافر ، وانظر ماأييت 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 ن احملبب للنفس أصعب من القتل ، لدوام تعبها وأتكاإلخراج من الوط
 واستشهد بعضهم بقول الشاعر :

 (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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ل الزمان ه شواغتنسيو  مسلم ، وأكثر الناس يتكيف مع وضعه اجلديد ، وهذا يف احلقيقة غري 
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 

 الفراق وليس و بصددهن ة إال أنه مبعزل عن جو اآلية ألن هذا يقال ملتوجيهه من انحية اللغ
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 
تقتلوا )يف  من أن ليكمهلا فعال اآلن منذ عدة سنني ( أشد عألوطانكم )اليت أنتم مفارقون 

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

كه  بله ضاء نسد قمح للمهاجر ابملكث أكثر من ثالث بعكيف ذلك ومن املعلوم أنه مل يس
لت ن الصواب مادية وأاآل العودة واإلقامة ! وعليه فالقول املذكور األقرب كونه غري مراد من

 عليه اآلاثر وهللا أعلم 
 

در تقديره ؤال مقن ساثمنا : قال الصاوي يف قوله )والفتنة أشد من القتل( : هذا جواب ع
الشرك الذي فاحلرم م و تلوهم يف الشهر احلرام وراعيتم حرمة الشهر واإلحراإن خفتم أن تقا

  (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
ظم جرم عرم مع حلايف  جواب لسؤال مقدر واملفروض أن يكون التقدير لوكان : كيف نقتلهم

  ذلك ؟ واألقرب بعد هذا القول وماسبق من كالم حول اآلية يؤكد ذلك
 

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

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

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

القتل املتكرر يف كل من الفريقني املؤمن والكافر،  بني سبحانه أن قتل املؤمن يف سبيل دينه 
أهون ضررا من وقوعه يف يد الكافر ليفتنه ويرده إىل الشرك والكفر ، وأن قتل الكافر بيد 

 وحماربة دين هللا املؤمن أهون ضررا من بقائه على كفره الذي يدفعه إىل الصد عن سبيل 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 ل الكريهة ، ومىت كان من هللا يكون علوالعذاب وغري ذلك من األفعا
ل مكان حنو ة يف كفتنكان من اإلنسان يكون بضد ذلك ، وهلذا يذم هللا اإلنسان أبنواع ال

ه المتحان ، وإطالقاوقال أبو حيان : مث صار يستعمل يف  ( قوله )والفتنة أشد من القتل
  (1ائع  )ش -وال املفسرين عين أقي -على مافسر به يف هذه األقوال 

عذاب ، ر ، اللكفاوقد ذكر الدامغاين للفتنة يف القرآن أحد عشر وجها وهي : الشرك ، 
وذكر   نها ، اجلنوننة بعيلفتاالبتالء ، اإلحراق ابلنار ، القتل ، الصد ، الضالل ، املعذرة، ا

  (2تنة(  )فتكون  الحىتمن الشواهد للشرك آيتنا هذه وقوله سبحانه بعدها آبية )وقاتلوهم 
 
 

 (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
 

  : الواردة يف تفسري اآليةالرواايت 
وث بعوهو يبعث ال -عيد عن أيب شريح العدوي رضي هللا عنه أنه قال لعمرو بن س -13

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

هبا  آلخر أن يسفكليوم اوا إن مكة حرمها هللا ومل حيرمها الناس ، فال حيل المرىء يؤمن ابهلل
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  ريحشحرمتها اليوم كحرمتها ابألمس ، وليبلغ الشاهد الغائب  فقيل أليب 
 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 )فابتدحلرم )حىت يقاتلوكم فيه( يف احلرم ابالبتداء )فإن قاتلوكم( ابالا

  )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( يعن مقاتل بن حيان رمحه هللا : )والتقاتلوهم عند املس -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 ملسجاأن ال يقاتلهم عند صلى 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

  يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأن حممدا رسول هللا  
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 قال : حىت يبدءوكم  كان هذا قد حرم ، فأحل هللا ذلك له ، فلم يزل
  بقتاهلم بعد

هم عند تقتلو  راءتك : )والقعن محزة الزايت رمحه هللا قال : قلت لألعمش : أرأيت  -21
ا ، فإن انتهو  كافرينء اليقتلوكم فيه ، فإن قتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزااملسجد احلرام حىت 

 :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   اتلوكم(قفإن يه عن عاصم : )وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم ف-22
  ابأللف ، )فاقتلوهم( آخرهن بغري ألف

  فعن األعمش قال : كان أصحاب عبد هللا يقرءوهنا كلهن بغري أل-23
  ألف هن كلهن بغريؤ عن أيب األحوص قال : مسعت أاب اسحق يقر  -24

__________________________________________ 
 احلواشي :

 يذكره ( ومل1/328( وغريهم )ذكره ابن كثري4/31،32( وأمحد )2/987ومسلم ) (198 /1أخرجه البخاري )-13    
  السيوطي

لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/92أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -14
  السيوطي ذكره(  ومل ي189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
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يح ، جنبن أيب بل ، عن اقال : ثنا ش ،( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا أبو حذيفة 2/192أخرجه ابن جرير ) -15

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

 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 )519عنه تعليقا النحاس يف الناسخ واملنسوخ )صذكره  -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 رجان معروف عن مقاتل به  وهذا إسناد حساحلسن بن شقيق ثنا حممد بن مزاحم ثنا بكري ب

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

تادة به  ام عن قملنهال ، قال : ثنا مها( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا احلجاج بن 2/192ه ابن جرير )أخرج -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 رام ( وانظر أيضا الناسخ تعاىل )حىت ال تكون فتنة( وقوله )يسألونك عن الشهر احل
ريق عبد الرزاق به  ورواه ابن ( من ط2/193( عن معمر عنه خمتصرا  وأخرجه ابن جرير )1/90عبد الرزاق يف تفسريه )

يف  يه السيوطه حنوه  وعزاب( إبسناده إىل اإلمام أمحد عن حسني عن شيبان عن قتادة 73اجلوزى )نواسخ القرآن ص
 لفاظ (  البن أيب شيبة وعبد بن محيد وأيب داود يف انسخه مع اختالف يف األ1/205الدر )
 بيه ، عن بن أيب جعفر ، عن أ( حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا عبد هللا2/192أخرجه ابن جرير ) -19

  لدرر مل يذكره السيوطي يف اواألثوهو ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير   89آية  29الربيع به  وإسناده تقدم يف األثر
ا ذكره وهذال : قال ابن زيد : ف( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ق2/193أخرجه ابن جرير ) -20

  ( ومل يذكره السيوطي19األثر رقم  190إسناد صحيح تقدم الكالم عليه يف )آية 
د ، عن أيب محا ل : ثنا عبد الرمحن بن: ثنا إسحاق ، قا( قال : حدثنا املثىن ، قال 2/193أخرجه ابن جرير ) -21

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

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

 ه السيوطي كذا أظن أان أيضا  ومل يذكر ( وه3/568ظن أخي السيد حممود )تفسري الطربي بتحقيقه 
مل أقف على إسناده إال أن القراءة ( و 1/205أخرجه عبد بن محيد من طريق أىب بكر بن عياش عنه )انظر الدر -22

  اتيف هذا األثر ، وانظر ماأييت يف مسألة يف القراء املتواترة املروية عن عاصم كما
  ة يف القراءاتومل أقف على إسناده وانظر مسأل (1/205أخرجه عبد بن محيد )انظر الدر -23
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 إسحق دم يف األثر السابق فإن أاب( ومل أقف على إسناده وانظر ماتق1/205أخرجه عبد بن محيد )انظر الدر -24
  السبيعي من املالزمني ألصحاب ابن مسعود

 
 مناسبة اآلية ملا قبلها :

تداء أذن يف االب كان قدو ال ا يف العادة للقتقال البقاعي : وملا كان اإلذن يف اإلخراج مستلزم
زوة الفتح ع يف غسيقبه حيث ثقفوا خصص ذلك فقال انظرا إىل املقاصة أيضا ومشريا إىل ما

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

  (1أي يف ذلك املوضع الذي هو عند املسجد  )
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
م به ، م حىت يبدءوكاحلرا سجدقال الطربي : والتبتدئوا أيها املؤمنون املشركني ابلقتال عند امل
ب الكافرين عل ثواج فإن هللا فإن بدءوكم به هنالك عند املسجد احلرام يف احلرم فاقتلوهم

  خرةعلى كفرهم وأعماهلم السيئة القتل يف الدنيا واخلزي الطويل يف اآل
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  )
،  ابلقتال فيه بدءوكمن يأعاىل: ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام إال وقال ابن كثري : يقول ت

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 عنكمديه القتال بينهم فقال : )وهو الذى كف أيواألحابيش عامئذ مث كف هللا
ؤمنات مل نساء من و عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم( وقال : )ولوال رجال مؤمنو 

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

 (3/111نظم الدرر) (1)
 (2/192،193جامع البيان ) (2)
 (1/329تفسري القرآن العظيم ) (3)
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لوكم رام حىت يقاتجد احلملسوقال ابن اجلوزي  : واختلف العلماء يف قوله : )والتقاتلوهم عند ا
قاتل نه اليكم 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  ري مفيدفعون دفعا ، وهذا أمر مستمر واحلكم غيف احلرم إال أن يقاتلوا 

ل تاهلم يف احلأمر بق( فقتادة إىل أنه منسوخ بقوله تعاىل )فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم
 )وقاتلوهم ه تعاىلقولبواحلرم وعلى كل حال  وذهب الربيع بن أنس وابن زيد إىل أنه منسوخ 

م( والقول قفتموهث ثمنسوخ بقوله تعاىل )واقتلوهم حي حىت التكون فتنة( وزعم مقاتل أنه
 (1األول أصح  )

 
 (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

يقتل فيه كاان المىن سياق اآلايت أن هللا سبحانه وتعاىل استث دلت اآلاثر مع النظر إىل
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

مكة مثابة  ىل جعلتعاو وإمنا كان هذا االستثناء لعظم حرمة هذا املكان وكون هللا سبحانه 
ميها ر ويدل على حت ه ،للناس مجيعهم وأمنا ، وجعلها حرما آمنا الجيوز فيه ماجيوز يف غري 

ل  وإهنا مل حتا : أالفوعمطلقا حديث أيب شريح املذكور يف الرواايت وماثبت عن أيب هريرة مر 
  هذه حرام ا ساعيتإهنو حد قبلي ومل حتل ألحد بعدي أال وإهنا حلت يل ساعة من هنار إال أل
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م  يو د حرم هللا(  وحديث ابن عباس يف الصحيح أيضا مرفوعا : فإن هذا بل1احلديث ) 
بلي قال فيه ألحد ل القتحي خلق السموات واألرض وهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة وإنه مل

ذه نصوص يف غاية (  وه2ة ) إال ساعة من هنار فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامومل حيل يل
يتغري ألصل الو اهالصراحة والصحة دالة على حرمة القتال أو سفك الدم يف احلرم وهذا 

مادلت عليه  اص وهولقصاواليتبدل وإمنا يستثىن منه مقاتلة املقاتلني فيه ابتداء على وجه 
 احلمد هلل رب العاملني اآلية واآلاثر و 

 
له التحرمي بقو  ه وسلمليعصلى هللا  ونقل احلافظ ابن حجر عن ابن املنري قوله : قد أكد النيب

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

بيل سها كافر فال أ إلين جلوقال ابن العريب : فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآان وسنة ، فإ
 (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 وقد تعرض مجع من املفسرين للكالم يف حكم إقامة احلد يف احلرم ، و 

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

ىل ا فمن ابب أو : ولذ قالخارج احلرم فالجيوز هلم أن يقاتلوه داخل احلرم إن وجد مث ، وقد ي
 فظ قد تعرض احلاثرية و ر كأال يقام احلد على من ارتكبه خارج احلرم مث عاذ به ويف الباب آاث
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قال الرازي : و (  1شرحه حلديث ابن عباس ) ابن حجر إىل احلديث عن ذلك ابختصار يف
سجد لقتل عند املجيز ا مل احلنفية متسكوا هبذه اآلية يف مسألة امللتجىء إىل احلرم ، وقالوا

لذي هو دون لذنب اب ااحلرام بسبب جناية الكفر فألن الجيوز القتل يف املسجد احلرام بسب
 (2الكفر كان أوىل ، ومتام الكالم يف كتب اخلالف  )

اجلمهور  ية عناآل أما مسألة النسخ واخلالف فيها : فقد نقل أبو حيان القول بنسخ هذه
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 عب صفحا هللا 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:  خ ، وهو األقرب بل هو األصل ، وقال النحاساجلوزي للقول بعدم النس
 ( 6أصعب مايف الناسخ واملنسوخ)

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

  عليه إن شاء هللا
 (1/169معامل التنزيل ) (1)

 
وقد قدمت كالم العلماء يف قضية النسخ وصعوبة اإلقدام عليها ولو كانت اآلية منسوخة ملا 

ن هللا أحلها له ساعة من هنار ، لالعتذار عن قتاله فيها أبصلى هللا عليه وسلم  احتاج النيب
وإمنا دل احلديث داللة الغموض فيها على بقاء حكم اآلية وأنه مل يستثن من ذلك إال 
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فيها  وقد أبعد ابن عاشور النجعة يف ادعائه أن قتل صلى هللا عليه وسلم  ماأذن هللا لرسوله
(  وأىن 1فيها  )يه وسلم صلى هللا عل ابن خطل كان بعد انتهاء الساعة اليت أذن لرسول هللا

نزع املغفر أم مل يصح ، وقد نص غريه صلى هللا عليه وسلم  له إثبات ذلك سواء صح أنه
( وأما مانقل عن السلف يف 2على كون ذلك يف الساعة ذاهتا ومنهم القرطيب رمحه هللا  )

مسألة النسخ هذه فالشأن فيه أنه مل يصح عن أحد سوى قتادة من الصحابة والتابعني وقد 
 خالفه من هو أتقن منه وأكرب منه وهو جماهد رمحهما هللا  

قل عن مقاتل رازي نال وأما ماذكره ابن اجلوزي عن مقاتل فلم أقف عليه مسندا وقد تقدم أن
هم عاىل )واقتلو قوله تخة بآية ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم ( منسو أنه قال : إن 

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

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

 (3مانسخ بل هو ابق مثبت أن قوله ضعيف  )
 

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

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

ذلك ، ألن كه ليس  أن تعاىل )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( والصحيح
لصفة عامة ان هذه ب أقصى ماىف الباالبداية ابملقاتلة عند املسجد احلرام نفت حرمته ، أ

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

 
 (5/132مفاتيح الغيب ) (1) 
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  سخله ابلنقو  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 
وجدان يف احلرم سواء كان قاتال أو غري قاتل إال أن يكون قد قتل يف احلرم فحينئذ يقتل بقوله 

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

 نسخه  فيكون قوله )وقاتلوهم حىت التكون فتنة( يف غري احلرم وقال : ومع ذلك فإن قوله
وقاتلوهم حىت التكون فتنة ويكون الدين هلل( إذا كان انزال مع أول اخلطاب عند قوله )

وهم عند املسجد احلرام( فغري جائز أن يكون انسخا له ، ألن النسخ اليصح إال )والتقاتل
بعد التمكن من الفعل ، وغري جائز وجود الناسخ واملنسوخ يف خطاب واحد ، وإذا كان 
اجلميع مذكورا يف خطاب واحد على مايقتضيه نسق التالوة ونظام التنزيل فغري جائز ألحد 

نزول إحدامها عن األخرى إال ابلنقل الصحيح ، والميكن ألحد  إثبات اتريخ اآليتني وتراخي
دعوى نقل صحيح يف ذلك ، وإمنا روي ذلك عن الربيع بن أنس فقال : هو منسوخ بقوله 

قتادة : هو منسوخ بقوله )فاقتلوا املشركني حيث  )وقاتلوهم حىت التكون فتنة(  وقال
 ألن قوله )فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم( ، وجائز أن يكون ذلك أتويال منه ورأاي

وجدمتوهم( الحمالة انزل بعد سورة البقرة الخيتلف أهل النقل يف ذلك ، وليس فيه مع ذلك 
داللة على النسخ إلمكان استعماهلما أبن يكون قوله )فاقتلوا املشركني( مرتبا على قوله )وال 

جدمتوهم إال عند املسجد احلرام تقتلوهم عند املسجد( فيصري قوله ؛ اقتلوا املشركني حيث و 
إال أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس وأيب شريح 

  (1اخلزاعي وأيب هريرة  )
 (1/323أحكام القرآن ) (1)

 
وأزيد على كالمه رمحه هللا : أن اآلية الناسخة عند قتادة قد تقدم مثلها يف نفس السورة 

التنزيل آليتنا وهي قوله تعاىل )واقتلوهم حيث ثقفتموهم( مما يثبت ماذكره  سابقة يف نسق
رمحه هللا من الرتتيب  بل إن ابن اجلوزي رمحه هللا بني أن قوله )واقتلوهم حيث ثقفتموهم( 
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خيرج منه احلرم بدليل قوله عقيب ذلك : )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم( قال : ولو جاز 
 ( 1إىل ذكر اإلخراج  )قتلهم يف احلرم مل حيتج 

قدم ذكرهم م من تمنهو وممن ذهب إىل عدم النسخ يف اآلية كثري من املفسرين قدميا وحديثا 
ب ابن عاشور ، (  واضطر 5( وابن سعدي )4(  واآللوسي )3(   والشوكاين )2والقرطيب )

 ( ولعل ذلك7) (  ، وآخره القول ابلنسخ6فكان ظاهر أول كالمه القول بعدم النسخ )
 بسبب أتثره ابملذهب وهللا أعلم 

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

 
 : مسألة لغوية

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

لسجود ال صدها امقا للصالة الىت أعظمالكف سبيل ، تعظيما له وإجالال حملله ألنه موضع 
  (1لغريه ، فضال عن القتال  )

 
 : مسألة يف القراءات

رأها ق : (اقتلوهمفتلوكم قا قوله تعاىل )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن
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
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كم ام حىت يقتلو د احلر سجوقال ابن جرير : قرأ ذلك عظم قراء الكوفيني ) وال تقتلوهم عند امل
اتني ال : وأوىل هقه  مث بم بدءوكفيه ، فإن قتلوكم فاقتلوهم ( مبعىن : وال تبدءوهم بقتل حىت ي

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

ن تاهلم ، فتكو هلم بقو ه لبعد ماأذن  قاتلهم املشركون ابالستسالم هلم حىت يقتلوا منهم قتيال
ك ، كان ذلك كذل    وإنرتانالقراءة ابإلذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أوىل من القراءة مبااخ

منهم  بل أن يقتلواركني قملشافمعلوم أنه كان تعاىل أذن هلم بقتاهلم إذا كان ابتداء القتال من 
 ( 3قتيال وبعد أن يقتلوا منهم قتيال  )

 
 (3/112ظم الدرر )ن (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 راءة هبا مث قال : غري أنه قد قرأ به مجاعة وهللا جل وعز أعلمالق
: إن كال  ن يقالأب وميكن أن يرد على هذا االختيار من ابن جرير واالستشكال من النحاس

 اءة األخرى ، القر عىنملالقراءتني اثبت متواتر كما هو معلوم وأن معىن قراءة القصر مردود 
نني حلرص املؤم نظر ابلقتل عن القتال ألنه غاية مايتطلب منه ، واملراد لفتوإمنا عرب 

ئية لنتيجة النهااني يف اءتأعدائهم على قتلهم إمعاان يف هتييجهم ، ويدل على ذلك اشرتاك القر 
 م ه  وهللا أعللف فياأل يف الفعل الرابع ، وهي قوله )فاقتلوهم( ومل يقرأ أحد منهم إبثبات

  (2)  فتدبر رينلوسي القراءتني لغواي مث قال : وقد خفي على بعض الناظوقد وجه اآل
 واستشهد أبو حيان لقراءة القصر بقول الشاعر :

 فإن تقتلوان نقتلكم         وإن تقصدوا الذم نقصد
يني فما وهن ن الربس موقال : ونظريه )قتل معه ربيون كثري فما وهنوا( أي : قتل معهم أان

  (3الباقون )
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 : استشهد هلا ابن عاشور بقول الشاعرو 
 (4غضبت متيم أن تقتل عامر        يوم النسار فأعتبوا ابلصيلم )

نة احلديبية يف هد اعةوأستشهد هلا أان مبا قاله عمرو بن سامل عندما وثب بنو بكر على خز 
 : قال

 (5هم بيتوان ابلوتري هجدا          وقتلوان ركعا وسجدا )
 

 (1/524نسوخ له )الناسخ وامل (1) 
  (2/76روح املعاين ) (2)
 (2/67البحر احمليط ) (3)
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 ن القتال قدوأيضا فإن اجلمع بني القراءتني يزيل لبسا قد يقع ، أل

و القتال خرى هاأل والضرب ، فجاءت قراءة القتل مصرحة أبن القتال املقصود يف القراءة
 الذي يهدف منه القتل 

            لدكتورالك ذوانتقاد ابن جرير للقراءات املتواترة كثري يف تفسريه وقد كتب يف 
 } ت املتواترةرير الطربي وموقفه من القراءاابن ج{رسالته يف الدكتوراه املسماة 

واردة األحاديث ال مع بنيجي ويف الواقع البد من اجلمع بني القراءات الواردة يف آية واحدة كما
الجتهاد لجمال الية يف وقعة واحدة للوصول إىل املعىن الصحيح ، مادامت القراءات توقيف

 : فيها وقد قال الشاطيب رمحه هللا
 (1فدونك مافيه الرضا متكفال )        القراءة مدخل ومالقياس يف

 
  (31حرز األماين )ص (1) 

 
  رتك كلهله اليجرك وليس هذا ابلطبع جمال الرد على الطاعنني يف القراءات ولكن مااليد
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اءة كون معىن قر    منه هللاوعليه فباجلمع بني القراءتني يعلم أن ماخافه اإلمام ابن جرير رمح
ىل ؤول املعىن إقني ويلباصرب املسلمون حىت يقتل املشركون منهم مدفوع بقراءة االشيخني أن ي

  ماقدمناه
 ،له بغري ألف كلوكم(  قت وقال الرازي : قرأ محزة والكسائي )والتقتلوهم()حىت يقتلوكم ()فإن

جياز ، كما لك لإلكذ  والباقون مجيع ذلك ابأللف ، وهو يف املصحف بغري ألف ، وإمنا كتبت
د واللني ، قال وماأشبه ذلك من حروف امل ، : الرمحن بغري ألف ، وكذلك : صاحلكتب 

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 اآلاث1هبما مامل يقع النسخ فيه  )فيجب العمل 
 لفعل يفاب ويف التعبري 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)  ه ، وبنحو ذلك قال اآللوسياملبغي عليه وقوة إدالت

 
  (5/191مفاتيح الغيب ) (1)
 (2/75روح املعاين ) (2)
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 ) قوله تعاىل ) فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم
 

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

  فور( ملن اتب )رحيم( ملن مات على التوبةغ
 (غفور رحيم عن جماهد رمحه هللا : )فإن انتهوا( فإن اتبوا )فإن هللا -2
  ةالتوب عن سعيد بن جبري رمحه هللا قوله : )رحيم( قال : رحيم هبم بعد-3
ان ماك يم( يغفرور رح غفعن مقاتل رمحه هللا : )فإن انتهوا( عن قتالكم وأسلموا )فإن هللا-4

  يف شركهم إذا أسلموا
 

__________________________________________ 
 احلواشي :

لصغري عن الكليب عن أيب ا( من طريق السدي 1/92،93أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -1
  ذكره السيوطيمل ي( 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 )رقم1/205عنه به  وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )

 هد ( وهو حسن إىل جما6األثر رقم  191)اآلية  به مثله  وقد تقدمت دراسة هذا اإلسناد
ن سعيد به   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  16سناد السابق )يف رقم ( ابإل935،937أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4

  يذكره السيوطي
 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
سرا على لظفر عالى قال البقاعي : وملا كان النزوع بعد الشروع السيما حالة اإلشراف ع

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 علونكم قاتقال الطربي : يعين تعاىل ذكره بذلك : فإن انتهى الكافرون الذين ي

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

 ( 2ته  )عصيعليه وإعطائه مايعطي أهل طاعته من الثواب إبانبته إىل حمبته من م
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 الينكاففإن انتهوا ( حمموال على ترك املقاتلة  حجة القول الثاين : أن ال

 (3برتك القتال ، بل يرتك 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 : 

حرم هللا ،  املسلمني يف قتلوا قد وأانبوا إىل االسالم والتوبة ، فإن هللا يغفر ذنوهبم ، ولو كانوا
 ( 1إليه  )فإنه تعاىل ال يتعاظمه ذنب أن يغفره ملن اتب منه 

 : 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 وتعاىل مهما تقدم منهم من كفر وقتل لعباده املؤمنني سوف يغفر هلم
 : احثمب ور رحيم  وفيما ذكره املفسرونتوبتهم وذلك التصافه سبحانه أبنه غف

ن قتالكم يف عنتهوا اإن أوال : ماذكره الرازي ونسبه البن عباس من أن املراد من اآلية : ف
  قد خلط بنيمحه هللاي ر احلرم  مل أقف عليه بل املروي عنه خالف ذلك  والذي أظنه أن الراز 

نه يف قوله اروي عني مغفور رحيم( وبماروي عن ابن عباس يف قوله : )فإن انتهوا فإن هللا 
 قادمة ال )فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني( ولينظر ماأييت يف اآلية

اثنيا : قال الرازي : االنتهاء عن الكفر الحيصل يف احلقيقة إال أبمرين ؛ أحدمها :التوبة ، 
لشهادتني :إنه انتهى واآلخر : التمسك ابإلسالم ، وإن كان قد يقال يف الظاهر ملن أظهر ا
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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

 (1/329تفسري القرآن العظيم ) (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 الدم وإمنا ملغفرة هللا ورمحته  وأما اآلية الثانية فاملراد منها

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

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

ية هم حتتمل اآلون كفر دكم على القول أبن املراد فإن انتهوا عن قتال وقد ذكر ابن اجلوزي أنه
غفران لابأنه 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 2 ابن سالمة )على هذا التأويل هبة هللا

ية على لت اآلن دوالذي يبدو يل ضعف املعنيني كليهما ألنه على التوجيه األول من أي
غفرته هلم ألجل ذلك ؟ املؤمنني مب إسقاط التكليف بقتاهلم حىت يقال إنه سبحانه يعلم عباده
زام هذا مع إل ؟لك ة وال حاجة لذوعلى التوجيه الثاين كيف يصرف اللفظ عن ظاهره بالحج

أي على ر قل أو ن نالتوجيه للقائل به أن يقول بنسخ آية من كتاب هللا البرهان صحيح م
بن ايب أن لعجنسخها ! وهل يصح أن ينسخ قوله تعاىل )إن هللا غفور رحيم( ؟ ومن ا

لل هذا عديع و لبابعاشور اقتصر على هذا التوجيه الثاين وجعله من إجياز احلذف ونعته 
( 4النتهاء )اب على رتتالنعت بقوله : إذ كل سامع يعلم أن وصف هللا ابملغفرة والرمحة الي

 وبة من الكفرنه التد موأقول : هذا التعليل دليل عدم صحة ماذهب إليه ألن االنتهاء املرا
  ل سامعلك وقتال املؤمنني وهذا الشك يرتتب عليه مغفرة هللا ورمحته كما يبدو
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 (185( ، نواسخ القرآن )ص1/200د املسري )زا (1)
 (67الناسخ واملنسوخ له )ص (2)
 (28الناسخ واملنسوخ له )ص (3)
 (2/1/206التحرير والتنوير ) (4)

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

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

ب القتل قط وجو سلك ذ) فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم ( بني هبذا أهنم مىت انتهوا عن 
  (1لف( )سقد نتهوا يغفر هلم ماعنهم ، ونظريه قوله تعاىل )قل للذين كفروا إن ي

ب لى تقدير جواعر إال كفاواملتأمل يف اآلية الجيد فيها تعرضا لدور املؤمنني عند انتهاء ال
حلذف ال عدم ألصللشرط حمذوف أبن يقال فإن انتهوا فاتركوهم إن هللا غفور رحيم  وا

رك تالشرط وأما  ي جوابه (وابلتايل 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 عليهماء فرمبنتهاآلية القادمة أضف إىل ذلك أن ترك املؤنني هلم غري مرتتب على اال
قوله تعاىل  انه عندبي 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 ومادعا إىل هذا القتال وهو الكفر ومعاداة اإلسالم وأهله وكأنه أر 
ى قاء  ويدل علند اللم ع غفور هلم مامضى رحيم هبهم عليها اآلن من الكفر والقتال فإن هللا

رين( الكاف زاءجلزوم توبتهم من الشرك تذييل اآلية السابقة حيث قال سبحانه )كذلك 
لك ذ كما أشار إىل  فجمع يف اآلية بني قتاهلم وكفرهم قرينة لشمول االنتهاء لألمرين ،

الدين  ويكون ن فتنةهم حىت التكو ( ويقويه أيضا قوله بعد ذلك مباشرة )وقاتلو 2اآللوسي )
 هلل( وقوله بعدها )فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني( 

 
 (5/131مفاتيح الغيب ) (1)
  (2/76روح املعاين ) (2)



91 

 

 
كفروا إن   )قل للذين 39-38وقد أكد سبحانه هذا املعىن بقوله يف سورة األنفال آية رقم

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

 (املوىل ونعم النصري
مجيع   يغفر هلمفإن هللا انوقد أمجل القرطيب ذلك يف قوله : )فإن انتهوا( أي عن قتالكم ابإلمي

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

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 ق، وأيضا فالكافر قد يكون حبيث مجع مع كونه كافرا كون القاتل أوىل
 (  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 بولةل بعدم قبول التوبة من قاتل العمد غري مق(  إال أن ختطئة القائ3)

 ملها يف حالةهي 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 لنصوص املؤيدة للقول اآلخر ولن تبلغ قو اليعدو أن تكون اآلية من ا
 وحنوها يف الداللة وهللا أعلم  53الذنوب مجيعا( الزمر آية رقم 

ية وهذا عن اآل مهسادسا : تعرض ابن العريب لبقاء الرق على من أسلم بعد األسر يف كال
ن ملى االنتهاء رتتب عيد قتضي ماقالدخل له هبا ألن مغفرة هللا ورمحته املقررة يف اآلية الت

  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
 ( انتهوا فالعدوان إال على الظاملني

 
 : الرواايت الواردة يف تفسري اآلية

 إن الناس قد :بري فقاال لز فتنة ابن ايف  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 المينعين أن هللا حرم دم أخي  فقاال : أمل يقل هللا : )وقاتلوهم حىت
فتنة ويكون  ىت تكونحا قاتلنا 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  عاما ، وتعتمر عاما ، وترتك اجلهاد
خلمس ، اصلوات الو وله ، فقال : اي ابن أخي ، بين اإلسالم على مخس : إميان ابهلل ورس

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

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 ولكقتلوه وإما يعذبونه ، حىت كثر اإلسالم فلم تكن فتنة  قال : فما ق
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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ـجبنا ، ديث يعحيدثنا حب عن سعيد بن جبري قال :خـرج إلينا ابن عمر وحنن نرجوا أن -3
قال  جلإن 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 بيقاتل املشركني ، وكان الدخول يف دينهم فتنة ، ولهللا 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 ون فتنة ؟ فقال سعد : قد قاتلت مع رسول هللاتك

  فأما أنت وذو البطني فرتيدون أن أقاتل حىت تكون فتنة
حىت )احلرم و م يف احلل عن ابن عباس رضي هللا عنهما : )وقاتلوهم( ابالبتداء منه -5

حلرم ادة هلل يف اوالعب المهلل ( يكون اإلس التكون فتنة( الشرك ابهلل يف احلرم )ويكون الدين
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 وزيد بن أسلم حن وعن أيب العالية واحلسن ومقاتل بن حيان -7
فإن  ين هللون الدن شرك )ويكعن جماهد رمحه هللا : )حىت التكون فتنة( : يقول : اليكو  -8

  لكمانتهوا فالعدوان إال على الظاملني ( يقول : التقاتلوا إال من قات
 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 
إليها هللا و  يبنعليها قاتل  ،حىت ال يكون شرك ) ويكون الدين هلل ( أن يقال : ال إله إال هللا 

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

  ( تقاتلوهنم أو يسلمون
وكان أبوبكر سلم صلى هللا عليه و  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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: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : ال إله إال هللا ، فمن قال : ال إله صلى هللا عليه وسلم 
ال أبوبكر : وهللا إال هللا ، فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على هللا تعاىل ؟ قــ

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 صلى هللا عليه وسلم  إىل رسول هللا

 فت أنه احلق أن هللا عز وجل قد شــرح صدر أيب بكر رضي هللا عنه للقتال فعر 
يه وسلم  علصلى هللا النيب عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل -14

فأي ذلك يف  ،رايء  اتلفقال : ايرسول هللا أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل محية ، ويق
ليا ي العهللا ه 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 حىتصلى هللا عليه وسلم  
  (ذكر مثل حديث الربيع )يعين : اآليت ذكره

 ، الإله إال هللا وذلك  عبد اال هللايعن الربيع رمحه هللا : ويكون الدين هلل يقول حىت ال  -16
رت : إين أمسلم و عليه  صلى هللا وإليه دعا ، فقال النيبصلى هللا عليه وسلم  عليه قاتل النيب

وا ذلك إذا فعلة ، فالزكا 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
  عن احلسن وزيد بن أسلم : حىت ال يعبد إال هللا -18
ل : ي أىب أن يقو مل الذني ( : والظاعن قتادة رمحه هللا قوله ) فال عدوان إال على الظامل -19

 ( إله إال هللا  زاد يف رواية : )يقاتل حىت يقول الإله إال هللاال 
م من أىب أن ال : 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

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

  من قاتلكم
إن هللا ال ( فني  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 : 

ن فع عن ابعبيد هللا عن اننا ( 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
ه ريق حيوة عن بكر بن عمرو عن بكري عن انفع به  وذكر طمن  (309،310 ، 184-8/183أخرجه البخاري ) -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 939( وابن أيب حامت )التفسري رقم 1/229
  ( 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 أيب3/597كثري حتت اآلية املشاهبة يف سورة األنفال )

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

ت عدة عد للفتنة رواايعتزال ساويف   فتنة وكان الدين كله هللويكون الدين كله هلل ( ؟ فقاال : قد قاتلنا حىت مل تكن 
 (170،171/7)انظر كمثال اتريخ دمشق البن عساكر 

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

( 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  2/582صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عنه به  وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

( وأخرجه ابن أيب حامت 190اآلية  11عاله  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم وفيه اجلزء املذكور أ
حدثين حممد بن سعد ، قال : حدثين أيب ،  : ( قال2/194من طريق الضحاك عنه بنحوه  وأخرجه ابن جرير ) 940

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

  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 1/98جماهد ) تفسري -8

ه مقتصرا على تفسري طريق عيسى وشبل عن ابن أيب جنيح ب ( من2/194( وأخرجه ابن جرير )191آية  5)برقم 
  نهع 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 بنح520وإسناده صحيح وأخرجه النحاس )الناسخ واملنسوخ ص

ومن طريقه  (1/90) تفسريه أخرجه عبد الرزاق يف( من طريق سعيد عنه مقتصرا على تفسري الفتنة فقط وقد 2/194)
وأخرج   944يب حامت أ عنه ابن ( عن معمر عنه مثله  وانظر ماتقدم يف اآلية السابقة عنه   وعلقه2/194ابن جرير )

ن ين أ: 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 الظا1/205إله إال هللا ، يقاتل حىت يقول : الإله إال هللا )انظر الدر
  اللفظ أييت خترجيه أيضا بغري هذا

 ،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  16عنه به  وهذا اإلسناد تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

 السيوطي 
 ن الربيعبن أيب جعفر عن أبيه ععن عمار بن احلسن قال : حدثنا ا( قال : حدثت 2/194أخرجه ابن جرير ) -11

  ه السيوطيعن 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

  مل يذكره السيوطيوإسناده صحيح و 
 

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

باب ظاملني  ويف العلى ال عدوان: حىت يقولوا الإله إال هللا فإن انتهوا فالالسيوطي  وتقدم عن قتادة مرسال بلفظ 
 ( وغريمها 1/52( وابن ماجه )1/52أحاديث 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 ، 2/195بن جرير )أخرجه ا -15

عنه  وماذكره قتادة مرسال  (952 صحيح  وانظر ماتقدم عند قوله تعاىل )حىت التكون فتنة( وعلقه ابن أيب حامت  )رقم
 (1/205تقدم موصوال  ذكره السيوطي )



97 

 

  ه عنه بهبن أىب جعفر ، عن أبي( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا ا2/195أخرجه ابن جرير ) -16
( عنه بلفظ : 953 )رقم  حامتوفيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومارواه الربيع مرسال تقدم موصوال  وعلقه ابن أيب

 (1/205حىت يقول ال إله إال هللا  ذكره السيوطي )
  لسيوطياعنه 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 2/195أخرجه ابن جرير ) -19

امت بن أيب حاحيح  وعلقه ص( من طريق سعيد به مطوال والزايدة املذكورة منه وإسناده 520النحاس يف انسخه )ص 
 (( عنه  وانظر ماتقدم حتت قوله )وقاتلوهم حىت التكون فتنة962)رقم

قال  بن غياث فر قال : حدثنا عثمان( قال : حدثين املثىن قال : حدثنا حممد بن جع2/195أخرجه ابن جرير ) -20
ابن أيب  ( وعلقه189آلية ا 14قم فذكره  وإسناده رجاله ثقات واملثىن تقدم الكالم عليه )يف األثر ر  : مسعت عكرمة 

 (1/205(  عنه  ذكره السيوطي )961حامت  )رقم 
ازي جعفر الر  عسقالين ثنا آدم ثنا أبو(  قال : حدثنا أيب ثنا حممد بن خلف ال960أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -21

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

يه ، عنه ، عن أب ل : ثنا ابن أيب جعفر( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/195أخرجه ابن جرير ) -22
( عنه  963ه ابن أيب حامت )رقم ( وعلق189آية  14ل للتحسني وقد تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم به  وإسناده قاب

 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 أيبل عن ابن أيب جنيح به مثله  وأخرجه ابأىب جنيح ، عنه به وأخرجه أيضا من طريق شب
كون اتلوهم حىت التاىل )وقله تعورقاء عن ابن أيب جنيح به  وإسناده صحيح وقد تقدم خترجيه من تفسري جماهد عند قو 

  (فتنة
عنه به   ثنا أسباط ،و ، قال : ( 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 ا958علقه ابن أيب حامت )رقم  -25

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

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

ل اإلسالم من أه حداأكفارا أو ال ) حىت التكون ( أي توجد فتنة أبن اليقدروا أن يؤذوا 
 ( 1)  ى حقهيغلبوه عل ماله أو خيلعوه من خيرجوه من داره أو لريدوه عن دينه أو
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 (3/113نظم الدرر ) (1)
 

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

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

  وهم املشركون ابهلل ، والذين تركوا عبادته وعبدوا غري خالقهم
 (؟ 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 ، هبتاملعىن يف ذلك غري الوجه الذي ذ
ين ظلما معاطيت ن تاالعتداء ، يقول : افعلوا هبم مثل الذى فعلوا بكم ، كما يقال : إ
 : تعاطيته منك ، والثاين ليس بظلم ، كما قال عمرو بن شأس األسدي
  علابلن جزينا ذوي العدوان ابألمس قرضهم       قصاصا سواء حذوك النعل

  ( هم منر هللاوإمنا كان ذلك نظري قوله ) هللا يستهزىء هبم ( ) فيسخرون منهم سخ
 دوان إال علىعا فال تهو قال : فكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول يف قوله ) فإن ان

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 امابلعمرة اىل احلج فما استيسر من اهلدى ( يريد : فعليه ما استيسر 
إن انتهوا وله: فيتأو ذلك ، يف  إىل من تقصد أقصد ، يعىن إليه  وكان بعضهم ينكر اإلضمار

  (1ن  )ينتهو  ن الهللا غفور رحيم ملن انتهى ، وال عدوان إال على الظاملني الذيفان 
 ن ابتدأ قولهى مع معاطوقال الراغب : ومن العدوان الذي هو على سبيل اجملازاة ويصح أن يت

  (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 الق4ابلقتال وعلى التأويل اآلخر من بقي على كفر وفتنة )

(5)  
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للشيء  قابلةمدواان 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)
 (1/342الكشاف ) (3)
 (1/263احملرر الوجيز ) (4)
 (1/728اجلامع ألحكام القرآن ) (5)
 (1/200زاد املسري ) (6)
 (1/99تفسري النسفي ) (7)

 
تنتهم فالوا : كانت لكفر قوا قال الرازي : يف املراد ابلفتنة ههنا وجوه ؛ أحدها : أهنا الشركو 

 ىل احلبشة مثهبوا إ ذمبكة حىتصلى هللا عليه وسلم  أهنم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النيب
كوا ن يرت 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 عن دينكم فالتقعوا يف الشرك  واثنيها : قال أبو مسلم : معىن الفت

ني ، ملا ى املؤمنة علان 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
ائر ساملطاع دون  ملعبودو اوبني أن يكون الدين كله هلل واسطة ، واملراد منه أن يكون تعاىل ه

 ،ثبت اإلسالم كفر ويل التعاىل : وقاتلوهم حىت يزو مايعبد ويطاع غريه ، فصار التقدير كأنه 
 ) تقاتلوهنم تعاىل ولهوحىت يزول مايؤدي إىل العقاب وحيصل مايؤدي إىل الثواب ، ونظريه ق

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

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

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

وقوله تعاىل )فمن اعتدي عليكم فاعتدوا  العدوان عليه كقوله تعاىل )وجزاء سيئة سيئة مثلها(
عليه مبثل مااعتدي عليكم( )ومكروا ومكر هللا( )فيسخرون منهم سخر هللا منهم(  والثاين : 
إن تعرضتم هلم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظاملني فنسلط عليكم من يعتدي 

 ( 1عليكم  )
 (133-5/132مفاتيح الغيب ) (1)

 
له عنه أبو مل  نقلظااش : فإن انتهى بعضهم فالعدوان إال على من مل ينته وهو وقال األخف

  (1حيان )
  (2وقال اخلازن : مسى الكافر ظاملا لوضعه العبادة يف غري موضعها  )

هي الشرك ، و لفتنة ااب وقال ابن القيم حتت هذه اآلية : فمد قتاهلم إىل أن ينتهوا عن أسب
غري منته ،  إلسالمالى ى الظاملني ، واجملاهر ابلسب والعدوان عوأخرب أنه العدوان إال عل

 عليه العدوانمل ، 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 ( أفار : ) حىت ال يكون فتنةوقال ابن كثري : مث أمر تعاىل بقتال الك
 زيد بن أسلم دى ، و السعباس ، وجماهد ، واحلسن ، وقتادة ، والربيع ، ومقاتل بن حيان ، و 

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

  وهذا لظاملنيالى ع، فكفوا عنهم ، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل ، وال عدوان إال 
لصوا من الظلم خت ا فقدتهو معىن قول جماهد : ال يقاتل إال من قاتل  أو يكون تقديره : فإن ان

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

لذي ادة : الظامل ة وقتاكرممثلها ( ، ) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبم به (  وهلذا قال ع
  (4أىب أن يقول : الإله إال هللا   )
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 (2/69حر احمليط )الب (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 موقال الشوكاين : )فالعدوان إال على الظاملني( أي التعتدوا إال عل

  (1لة  )شاكزاء الظاملني عدواان معن الفتنة ومل يدخل يف اإلسالم وإمنا مسى ج
 (1/191فتح القدير ) (1)

 
 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :

باده  سبحانه عأمر هللا لهامن املمكن أن يقال : إن املراد من اآلية هو بيان الغاية اليت ألج
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 إبسالسالرهبم جل وعال ، فإن حصلت الغاية فانتهى الكفار عن حماربة أهل اإل

يل  على سب إالملؤمننيابل 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 و ئل ، أو تبني عدم صدقه فيما ادعاه من اإلسالم أو اإلذعان  وبقيت مسا
 أهل التفسري نفعنا هللا بعلومهم :

مجاهري  هو قولكة و مكون املراد به كفار أوال : الضمري يف قوله : )وقاتلوهم( الشك يف  
ذي لويف الوصف ا ،لة املفسرين ، ومن أدخل فيه غريهم فهو من ابب اتفاقهم يف سبب املقات
وله ر الواردة وقاآلاث ليلظهر يف قوله )كذلك جزاء الكافرين(  وإمنا اخلطاب يف األصل هلم بد

ل البقاعي أما قو و   ا ملذكور واحدتعاىل )وأخرجوهم من حيث أخرجوكم( ورجوع الضمائر كله
  بشموله الكفار وغريهم فليس بوجيه

 ة :اثنيا : تعرض ابن العريب لبعض املسائل الفقهية املرتتبة 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 فتل هو اخلربة وعليورد على أيب حنيفة وأصحابه يف زعمهم أن سبب الق

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

  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 وميكن أن يقال : إن هذا كله مبين على اجلزم أبن املراد ابلفتنة ه
ند قوله ذلك ع رتكذ 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 إىل دين الكفر وهذه فتنة واضحة جدا إال أن القتال حىت ترتفع راية

ويراد  ، لجزيةلين 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 إمباشر شريطة أن يكون هذا الكافر عزيزا منيعا ذا إظهار لدينه ، أم
ة أداء تضمنماآلية 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 هوداملشركني ضعفاء فقد استدل له بدليل عليه وهو ذكره لبعض مواقف الي

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

 ابالتفاق فما يقال فيهم يقال يف غري الكتابيني وهللا أعلم 
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  وقد ذهب مجاعة من الفقهاء بل ومن املفسرين ومنهم الرازي وقد تقدم

الوثين اليقبل منه  أن (  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 العريب بعض األدلة على عدم صحة هذا القول وليس اجملال هنا لتحرير
 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 قصودين آبيتنا وهم قوم كوقفة ألن اآلية يف قوم غري مشركي مكة امل
غوي ىن اللملعشديد  وقد اختلف يف املقصود هبم  وعلى كل فقوله )يسلمون( حيتمل ا

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

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

ألغلب اب ألن غلورد عليه بقوله : اجلواب من وجهني ؛ األول : أن هذا حممول على األ
 منه الثبات فتل 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 قصدا منكم إىل زوال الكفر ، ألن اجلواب على املقاتل للكفار أن يك
 (1)مىت ظن أن من يقاتله عن الكفر بغري القتال وجب عليه العدول عنه  

 (133-5/132الغيب )مفاتيح  (1)
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ورة متعلقة املذك ايةوأرى وهللا أعلم أنه الداعي إلاثرة مثل هذا اإلشكال وذلك ألن الغ

ن كافرين جيب أني والسلمابستمرارية القتال وليس استمرارية الكفر مبعىن أن القتال بني امل
يكون ة و فتن 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 عنخرب إنشائية أمرية الحتتمل صدقا أو كذاب فإخراجها عن اإلنشاء إىل اخل

 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 
   أعلمهللاوأشرت إىل ذلك سابقا ورمبا قواه اختالف التذييل يف كل من اآليتني 
ن يكو  ملني( أنى 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 ملقعليهم بسبب هذا الظلم  أراه معىن ضعيفا أريد منه اهلروب من وصف ا

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 عفال سبيل يقع فيه العدو الشديد للقتال عليهم ، فإنه العدوان ) إال

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

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

 ( 1عزم)عليهم ، ومعىن العدوان : القتال بغاية العدو والشدة والعليكم ال 
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
 ( 2شاكلة تقديرية  )مسى جزاء السيئة ابلسوء سيئة وهذه امل
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يف  اكلة اللفظيةت املشثبو لوالداعي ملثل تلك احملاوالت واألقرب أن " عدا " هنا مبعىن "ظلم" 
ة العدوان ود كلمور  مواضع عدة من التنزيل تقدم بعضها  وهو قول مجهور املفسرين ويقويه

لبقرة ا والعدوان( إلمثاب 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 2)والتعاونوا على اإلمث والعدوان( املائدة 
 اجون ابإلمثوقال : )ويتن 28وقال : ) أميا األجلني قضيت فالعدوان علي( القصص 

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

 سلس ليس فيه أي إشكال واحلمد هلل رب العاملني 
 

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

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

 
 نفال ألن أصلية األ آيفقوله )ويكون الدين هلل( : مل يؤت هنا ابلتوكيد بـ " كل" كما جاء 

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

 ( 3التأكيد  ) راه منأع هذا يف أوائل اهلجرة قبل أن يروا من نصر هللا هلم مايقوي عزائمهم
هوا قدير فإن انته والتامت مققوله )فال عدوان إال على الظاملني( : علة للجزاء احملذوف أقيم
  لوسيني  قاله اآلبظامل سواوأسلموا فال تعتدوا عليهم ألن العدوان على الظاملني واملنتهون لي

والعدوان : مصدر من عدا وقد عقد الدامغاين لتلك املادة فقرتني فقال : عدا : على وجهني 
ذكر أمثلته من القرآن  مث قال :  التعدي عما أمر هللا عز وجل ، االعتداء بعينه وهو الظلم مث

عدا : على وجهني ال سبيل ، الظلم فوجه منهما : العدوان يعين السبيل قوله تعاىل يف سورة 
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البقرة )فالعدوان إال على الظاملني( وقوله سبحانه يف سورة القصص )أميا األجلني قضيت فال 
ه يف تفسري العدوان هنا (  وذكر أبو حيان هذا الوج4عدوان علي( يعين السبيل علي  )

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

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

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

 (2/68البحر احمليط ) (1)
 (2/76روح املعاين ) (2)
 (3/114نظم الدرر ) (3)
 (319الح الوجوه والنظائر )صإص (4)
 (2/69) البحر احمليط (5)
واز اجملاز يف املنزل ( ، نفي ج332-2/2انظر لالستفاضة : خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ) (6)

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

 
 : اآلية الرواايت الواردة يف تفسري

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( فشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاصالعدوان ؛ قال هللا : )ال

 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 بصلى هللا عليه وسلم  حممدا

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

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

رسول  ذلك أنو حلديبية ا 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 ن الأفلما كان العام القابل جتهز وأصحابه قتاهلم لعمرة القضاء وخافوا 
 0زل هللا ذلك ام فأنحلر الشهر ايف  يصدوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتاهلم
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مرة اء 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 رامعن جماهد رمحه هللا يف قول هللا جل ثناؤه ) الشهر احل -7
رما يف ذي بية حمدييوم احلصلى هللا عليه وسلم  ها رسول هللا( قال : فخرت قريش بردقصاص

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

صاص ( قال ق 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 املقبله العافي 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  لقابل من عام احلديبية معتمراا
( احلرمات قصاصو 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
 بل نيب هللاصاص( أققام واحلرمات قوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلر عن قتادة رمحه هللا  -10

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

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

ا هبة ، فأقاموا القعد ذي العام املقبل أقبل نيب هللا وأصحابه حىت دخلوا مكة ، فاعتمروا يف
م ، هنمفأقصه هللا  ،روا عليه حني ردوه يوم احلديبية ثالث ليال ، فكان املشركون قد فخ

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  فر احلديبية ، صد املشركون النيبكان هذا يف س

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

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

ل ة من عام قابمك له لوااملشركون ، وأبوا أن يرتكوه ، مث إهنم صاحلوه يف صلحهم على أن خي
 من بعد فتح خيرب ه وسلمليصلى هللا ع ثالثة أايم خيرجون ، ويرتكونه فيها ، فأاتهم رسول هللا

 ية حلارث اهلاللبنت ا مونةعمرته تلك مييف  السنة السابعة ، فخلوا له مكة ثالثة أايم ، فنكح
ص ( ات قصاحلرمحلرام وااعن 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 ام العام املقبل ، واقتص له منهم ، فقال ) الشهر احلرام ابلشهر احلر 

 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
 سول هللاحر ر ة ، 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 ، من ص هللا لهة ، 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

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

خيرج معه أبحد من أهل مكة ، فنحروا اهلدي ابحلديبية ، وحلقوا وقصروا حىت إذا كانوا من 
به حىت دخلوا مكة ، فاعتمروا يف ذي وأصحاصلى 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  ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيهيف  هللا له منهم ، وأدخله مكة
 ص ( ثناؤه ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصا

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

  شهر حرام بعمرة يف شهر حراميف  ابلشهر احلرام ( عمرة
:  اآلية ، قال فرغ من احلرام( حىت الشهر احلرام ابلشهرعن ابن زيد رمحه هللا يف قوله )  -17

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

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

قتالنا يف  يت عنالسالم : أهن عن احلسن رمحه هللا أن مشركي العرب قالوا للنيب عليه -18
  اآلية ، فنزلت هذه وه فيهقاتليغرتوه يف الشهر احلرام فيالشهر احلرام ؟ قال : نعم  وأرادوا أن 

____________________________________ 
 احلواشي :

ابر ج الزبيــــر عن ( قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ليث بن سعد ، عن أيب3/345املسند )أخرجه أمحد  -1
( 347-2/346ه ابن جرير ) عمرو عن ليث بـه  وأخرج( عن حجني بن املثىن أيب3/334به   وأخرجه أيضا )املسند 

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

( وذكره السيوطي وعزاه ملن 1/330ة(  وهلذا قال احلافظ  ابن كثري : هذا إسناد صحيح )التفسريدار الكتب العلمي
 (1/207تقدم ذكرهم )الدر

كرمة عوب ، عن مساعيل بن علية ابنا أي( قال : حدثنا أيب ، ثنا النفيلي ، ثنا إ965أخرجه 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 ( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قا2/198أخرجه ابن جرير ) -3

يشهد له ما تقدم وماأييت  وقد ( و 189آية  1ليه يف )األثر رقم عن أبيه ، عنه به وهذا إسناد ضعيف تقدم الكالم ع
  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 

( ، قال : ثنا انفع بن مالك ، عن عكرمة ، عنه به  وإسناده 3/1559بصري له ترمجة غري مرضية يف هتذيب الكمال 
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( ذكره السيوطي 1/526)الناسخ واملنسوخ  ضعيف بسبب يوسف بن خالد  وعلقه النحاس عن ابن عباس بنحوه
 ( وعزاه البن جرير فقط وحصل خلط يف متنه مع بعض الرواايت يف الباب 1/206)

  ( وانظر ماأييت42باب النقول صل،  206 /1أخرجه الواحدي من طريق الكليب عن أيب صاحل عنه به )انظر الدر -5
غري عن الكليب عن أيب صاحل ( من طريق السدي الص1/93)أخرجه 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 
 السابق 

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 1/526ابن أيب جنيح به حنوه  وإسناده صحيح  وعلقه النحاس عن جماهد )الناسخ واملنسوخ 
   ( لعبد بن محيد أيضا1/206)

ومل   ناده ضعيف ألن فيه مبهما( عن معمر ، عن رجل ، عن قتادة به  وإس1/90سري أخرجه عبد الرازق )التف -8
 يذكره السيوطي 

عنده بدون نقاط احلذف وقد  ( وهذا اللفظ1/206أخرجه البيهقي يف الدالئل كذا ذكر السيوطي يف الدر ) -9
حذف السيوطي القدر غري ( بلفظ مطول جدا 316-4/314أضفت 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 يف ( وإسناده هكذا قال البيهقي : أخربان أبو عبد هللا احلافظ  قال : أخربان أبو

ن الفضل بان أبو احلسني ( وأخرب ري )حا أيب قال : حدثنا ابن هليعة قال : حدثنا أبو األسود عن عروة بن الزبقال : حدثن
قال :  ا ابن أيب أويس: حدثن ة قالالقطان قال : أخربان أبو بكر بن عتاب قال : حدثنا القاسم بن عبد هللا بن املغري 

عيل بن : أخربان إمسا افظ قال احلن عقبة )ح( وأخربان أبو عبد هللاحدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ب
 ليح عن موسى بنفمد بن حمدثنا حممد بن الفضل الشعراين قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن املنذر قال : ح

يهقي إىل لبه  وهذه أسانيد متكررة عند اقال :  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 ومغازيه من أصح املغازي قال الدكتور فاروق محادة : أما موسى بن عقبة فقد عده األ
إلمام اإنه ثقة وكذلك عقبة ف سى بن يثين عليه ويقول : عليكم مبغازي مو هذا الفن فكان اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا

ة وتقوميها النبوي لسريةالشافعي كان يعتمد مغازي موسى بن عقبة وقد عول عليها البخاري يف صحيحه )مصادر ا
د له ة ولكن قد يشهعابن 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
ده اعنه به وإسن د ، قال : ثنا سعيد ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزي2/197أخرجه ابن جرير ) -10

نحوه من طريق معمر عنه  ( ب2/197ن محيد  وأخرجه أيضا ابن جرير )( لعبد ب1/206صحيح  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 عن مقسم به  ومل يذكره السيوطي  ويف إسناده عثمان بن عمروقتادة ، وعن عثمان ، 

  ( 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 /2أخرجه ابن جرير ) -12

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

  ضعيف  ومل يذكره السيوطي ( فاإلسناد143وجويرب األزدي قال فيه احلافظ : راوي التفسري ضعيف جدا )التقريب ص
زي عفر الراجعسقالين ثنا آدم ثنا أبو ( قال : حدثنا أيب ثنا حممد بن خلف ال960رقم أخرجه ابن أيب حامت  ) -14

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

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  14به  وإسناده قابل للتحسني تقدم الكالم عليه )األثر 

 ه وأخرجهبال : ثنا حجاج ، عنه نا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق( قال : حدث2/198أخرجه 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 زيد :  بنقال : 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

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

ه مبعناه ابن العريب )أحكام ( وذكر 2/1/210احلسن ابختالف يف اللفظ  ونقله ابن عاشور أيضا )التحرير والتنوير 
 له  ( ومل ينسبه ألحد  ومل أقف على إسناد1/111القرآن 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

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

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

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

 (2أي تتبع املساواة واملماثلة  )
صة كان خا  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)
 (3/116نظم الدرر ) (2)
 (2/1/210التحرير والتنوير ) (3)

 
 ، واملناسبة اآلية زولنعن سبب وكل ماتقدم من كالم عن املناسبة إمنا هو يف احلقيقة مبعزل 

 بعد أن صدوا ،ا هبا دمو قاحلقيقية تكمن يف كونه تعاىل يتكلم معهم عما يتعلق بعمرهتم اليت 
نه يف مبا حرموا م متاما قهمعنها العام املنصرم ، فبني هلم تطييبا خلاطرهم أنه قد اقتص هلم ح
إن  لقتالاب أحكام تتعلق العمرة السابقة ، وذلك يف غضون بيان ماقد حيتاجونه من

 اضطروهم إليه  وهللا أعلم 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
قال ابن جرير : يعين قوله جل ثناؤه ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام ( ذا القعدة ، وهو الشهر 

اعتمر فيه عمرة احلديبية ، فصده مشركو أهل مكة صلى هللا عليه وسلم  الذى كان رسول هللا
صلى هللا  دخول مكة ، وكان ذلك سنة ست من هجرته ، وصاحل رسول هللاعن البيت و 
تلك السنة ، على أن يعود من العام املقبل ، فيدخل مكة ويقيم ثالاث  يفاملشركني عليه وسلم 

، فلما كان العام املقبل ، وذلك سنة سبع من هجرته خرج معتمرا وأصحابه يف ذي القعدة ، 
سنة ست ، وأخلى له أهل مكة  يفون صدوه عن البيت فيه وهو الشهر الذي كان املشرك

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

املشركني إبدخالكم احلرم يف الشهر احلرام  تصلوا إىل بيت هللا ، فأقصكم هللا أيها املؤمنون من
الشهر احلرام من الصد واملنع من الوصول إىل  يفعلى كره منهم لذلك ، مبا كان منهم إليكم 

 ( 1البيت  )
 (2/196جامع البيان ) (1) 

 
رم حتاهلية كانت اجليف  عربوقال : وإمنا مسى هللا جل ثناؤه ذا القعدة الشهر احلرام ، ألن ال

اتل أبيه أو لرجل قاقي للقتال والقتل وتضع فيه السالح ، وال يقتل فيه أحد أحدا ولو فيه ا
انت لذي كابفسماه هللا  ،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 والبراا قال جل ثناؤه ) واحلرمات قصاص ( فجمع ، ألنه أراد الشهر احلوإمن
 يف حرامكم هذاحلرم 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
 ا هللا قصاص

وضع من ملاوهو يف هذا  ،وقد بينا أن القصاص هو اجملازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن 
  (1جهة الفعل  )

 (2/198جامع البيان ) (1) 
 

وقال الرازي : فيه وجوه  فذكر يف الوجه األول مااتفقت عليه اآلاثر ، وذكر يف الوجه الثاين 
ن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد أثر احلسن وربطه بقوله تعاىل ) يسألونك ع

اآلية لبيان احلكم يف  عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام ( وقال : فأنزل هللا تعاىل هذه
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هذه الواقعة ، فقال : ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام ( أي من استحل دمكم من املشركني يف 
   الشهر احلرام فاستحلوه فيه

فر نعكم عن الكا مل ميمل لثها : ماذكره قوم من املتكلمني وهو أن الشهر احلراممث قال : واث
  م من جانبكماحلرا 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

  ه سببا يف أن مينع للقتال من شرهم وفسادهمفكيف جعلو 
ن انتهاكه امنع مممة أما قوله تعاىل تعاىل ) واحلرمات قصاص ( فاحلرمات مجع حرمة واحلر 

ألول : فهو لوجه االى عوالقصاص املساواة وإذا عرفت هذا ففي اآلية تعود تلك الوجوه  أما 
صاص ( ) احلرمات ق فقوله رامم ، وحرمة اإلحأن املراد ابحلرمات ؛ الشهر احلرام ، والبلد احلرا

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

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

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

 فاعتدوا عليه مبثل مااعتدي عليكم 
رين  ن الشهمحد الثالث : فقوله ) واحلرمات قصاص ( يعىن حرمة كل وا أما على القول

لكفر ر من الشهاكحرمة اآلخر فهما مثالن ، والقصاص هو املثل فلما مل مينعكم حرمة 
 (1والفتنة والقتال فكيف مينعنا عن القتال  )

 (5/134مفاتيح الغيب ) (1)
 

  : مناقشة اآلقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
لت اآلاثر الثابتة يف الباب على اتصال هذه اآلية ابآلايت قبلها وبينت أصل القضية د

عن العمرة عام احلديبية أصاهبم من الغم والضيق  بتمامها ، فإن املسلمون ملا صدهم املشركون
ماالخيفى على أحد من طالب العلم ومهوا ابلقتال وأحداث ذلك مشهورة ، فطيب هللا 
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م منهم وصدقهم وعده يف دخوهلم املسجد احلرام متلبسني إبحرامهم يف خاطرهم أبن اقتص هل
نفس الشهر احلرام الذي صدوا فيه ، وبني هلم من األحكام ماقد تدعو إليه احلاجة إذا حصل 
قتال كما كان على وشك احلصول يف العام الفائت فكان من تلك األحكام ماتقدم من 

تدائهم القتال يف احلرم حىت يبدءوا هم مث الكف عنهم إن األمر بقتال من يقاتلهم واملنع من اب
  انتهوا

 : ويف اآلية بعض مباحث
صلى  هدم غزو  عيفاألول : 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 و األنسب واألليق واأللصق ، وقد أخرجه الطربي والنحاس عندفيه( وه

 آبيتنا طفيفة وهللا أعلم 
 ية على الرغمة القضعمر و الثاين : ابلطبع ليس اجملال جمال تفصيل ملاحصل يف غزوة احلديبية 

ية ن كون اآلت ملروااي 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
علي بن  ن شيخهي عماوجب ابإلحرام يف الشهر احلرام يف شهر حرام مثله  نقل ابن اجلوز 

ه هللا ، ال رمحما قكوقال : اليعرف ذلك عنه  وهو  عبيد هللا حكاية ذلك عن عطاء ، ورده 
 وكالم عطاء تقدم وليس فيه مايدل على ذلك 

ن ه )يسألونك عه بقولربطالرابع : ماذكره الرازي عن احلسن فيه زايدات عما ذكره غريه عنه و 
ألن  اباط 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

مرة القضية مع بعد (  وربط ذلك بع1، يف أوائل العهد املدين على ماحققه أهل السري  )
لك عن حنو ذ قدمتالزمان بينهما فيه بعد الخيفى ، فلعل البعض خلط بني اآليتني كما 

 ضا يف اآلايت السابقة وهللا أعلم احلسن أي
 (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 حرمات هللا أن يكون ذلك مسوغا ألن يقابل ذلك من يعتقد حرمة هذه ا

 إال إذا ثبت خصمه بل العكس هو األصوب ،آخر هلا ، وتكون هذه حجة عقلية له على 
  أن هللا أجاز االنتهاك ، وذلك طريق النقل ال العقل

نعهم ام ملا مل متر احلر لشهالسادس : كذلك قول الرازي : واحلاصل يف الوجوه الثالثة أن حرمة ا
سادهم  رهم وفن شمعن الكفر واألفعال القبيحة ، فكيف جعلوه سببا يف أن مينع للقتال 

 ري صحيح على الوجه األول وهذا واضح ليس به خفاء غ
(  وأبو 2لسيوطي )(  واجلالل ا1السابع : ماذهب إليه بعض املفسرين ومنهم الزخمشري )

تك الشهر راد هى أن امل(  وغريهم من محل معىن )الشهر احلرام ابلشهر احلرام( عل3السعود )
 : مل حيصل نه أوالأليه  ابلقتال ، غري وجابلقتال يف مقابل هتك املشركني له عام احلديبية 

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

ا جاء يف راد كمملا اأصال من املشركني كما مل حيصل هتك يف املقابل من املسلمني وإمن
قد يقال و  أعلم  الرواايت حصول العمرة يف شهر حرام كما صدوا عنها يف نفس الشهر وهللا

املفسرين   قل بعضنقد إن الصد فيه هتك فيقال إن هناية األمر مصاحلة للعود مرة أخرى ، و 
لقتال اية قض 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)

 
 : راءاتمسألة يف الق

  (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 فن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فمن اعتدى عليكم عن اب -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 أويعفو فهو أمثل ، فلما هاجر رسول هللا ماأويت إليه أويصرب
عضهم ب وأن 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 اعتدوا ( فابتدءوا )عليه مبثل مااعتدى عليكم ( ابلقتل ) واتقواف)
  )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 ( يري رمحه هللا يف قول هللا : ) فمن اعتوعن سعيد بن جب -22
رم ، اتلوا يف احلول : 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 ملشركون فاعلموا أن هللا مع املتقني قال :) يف احلرم ، فإن بدأ ا
 يعين : متقي الشرك ، يف النصر هلم ، خيربهم أنه انصرهم 

 (عتدى عليكماوعن عطاء ومقاتل بن حيان حنو قول سعيد يف قوله )فمن  -23
 (دوا عليهوعن مقاتل بن حيان ، حنو ذلك قول سعيد يف قوله )فاعت -24

______________________________________ 
 احلواشي :

( قال : حدثين به املثىن ، قال : ثنا عبد هللا بن صاحل ، قال : ثين معاوية بن صاحل ، 2/199أخرجه ابن جرير ) -19
ث به ( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل كاتب اللي966عن 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
وهذا اليثبت عن ابن عباس واليعرف له صحة اهـ وقد عارض ماأخرجه النحاس  : طلحة عن ابن عباس مبعناه  وقال

( 1/13ات من علماء العربية املشهورين )انظر اإلتقان عن ابن عباس إبسناد قال فيه السيوطي : جيد رجاله كلهم ثق
وفيه أن ماقبل سورة األنعام مدنيات ومل يستثن منهن وال آية ، وكذا خالف الرواايت املثبتة لنزول سورة البقرة كاملة 

يت يف مناقشة األقوال  ابملدينة وماذكرانه من رواايت عن ابن عباس يف بداية اآلية مما يدلل على نزوهلا ابملدينة  وانظر ماأي
قوله فمن اعتدى عليكم يف  سننه عنه يف  انسخه وابن املنذر والبيهقييف  (  أليب داود1/207وعزاه السيوطي أيضا )

فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
عاقبوا مبثل ما عوقبتم به قال هذا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل فليس هلم سلطان يقهر سبيل وقوله وإن عاقبتم ف

املشركون فكان املشركون يتعاطوهنم ابلشتم واالذى فامر هللا املسلمني من يتجازى منهم ان يتجاوز مبثل ما أوتى اليه أو 
يف  املدينة وأعز هللا سلطانه أمر هللا املسلمني أن ينتهوا يصربأ ويعفوا فلما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىل

مظاملهم اىل سلطاهنم وال يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان اآلية 
يقول ينصره السلطان حىت ينصفة من ظلمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل حبمية 

 اهلية ومل يرض حبكم هللا تعاىل  والذي يف هذا املوضع من ابن جرير خمتصر كما ترى اجل
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/92أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -20

  السيوطيذكره (  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 فيققال : قال جماهد فذكره  والقاسم هو ابن احلسن واحلسني هو ابن داود امللقب سنيد 
النقطاع بني ابن جريرج ا( ابإلضافة إىل 257التقريب صإمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن حممد شيخه )

( فاإلسناد 2/372لتاريخ ابه 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 :186عنه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص وعلقه
 يعين بذلك النسخ  وليس يف الرواية نسخ كما ترى 

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 اإل، حدثين عبد هللا بن هليعة ، حدثين عطاء بن دينار عن سعيد به  وهذ هللا بن بكري

( وهو كما قال  وعلقه عنه ابن 69األثر رقم  7بشري وتوصل إىل حتسينه )تفسري ابن أيب حامت بتحقيقه آل عمران آية 
ليه اعتدوا عاعتدى عليكم ف ا هنا يف قوله )فمن( بلفظ آخر مطول معناه مقارب مل188اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص

  مبثل مااعتدى عليكم( ومل يذكره السيوطي
 سيوطي ( عنهما بدون إسناد  ومل يذكره ال970،  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 ابن سعدي : وملا كانت النفوس يف الغالب التقف عند حدها إذا ر  قال

 ( 1وزها  )دم جتاوع لطلبها التشفي ، أمر تعاىل بلزوم تقواه اليت هي الوقوف عند حدوده
ا قبله ، ية مباآل وسبق أن ذكرت يف مناسبة أوائل اآلية مايدل على تعلق هذا اجلزء من

 ، وهو يف لقريقني ايتوقع احلاجة املاسة إليه يف حالة حصول قتال بني لتضمنه حكما هاما
  ملباركةالعمرة ك ااحلقيقة استكمال ألحكام القتال اليت بدأ الكالم عليها مبناسبة تل

 (1/235تيسري الكرمي الرمحن ) (1) 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : بل معىن ذلك وقال آخرون : : -عد أن ذكر الرواية عن ابن عباس ب -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 أصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

لها باآلايت ق ألن 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  دواالذين يقاتلونكم ( واآلايت بعدها ، وقوله ) فمن اعتدى عليكم فاعت
ؤمنني ل على امللقتافرض 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 عليكم( مدين ال مكي ، إذ كان فرض قتال املشركني مل يكن وجب على ا

 لسبييف  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 احنو اعتدائه عليكم بقتاله إايكم ألين قد جعلت احلرمات قصاصا ، فم
 املؤمنون من املشركني حرمة يف حرمي ، فاستحلوا منه مثله فيه 

ملشركني  لوا اتوقوله ) وقا ،رم احليف   لنبيه بقتال أهل احلرم ابتداءوهذه اآلية منسوخة إبذن هللا
 ( 1كافة (  )
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نه مبعىن اجملازاة وإتباع لفظ (  : إ2مث 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 يم ( وماأشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف املعنيان  واآلخر أمنه
  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  ءلتاظلما ، مث تدخل ا أي فشدوا عليه وثبوا حنوه قصاصا ملا فعل بكم ال

لب ، وما عىن جمبذا افتعل مكان فعل ، كما يقال اقرتب هذا األمر مبعىن قرب ، واجتلب ك
 أشبه ذلك 

 (200 - 2/199جامع البيان ) (1) 
ان ورمبا ك (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 اعرتض ابن جرير كالمه عن االعتداء بكالمه عن نسخ اآلىة
 

 ) قنيع املت مأتويل قوله تعاىل ) واتقوا هللا واعلموا أن هللايف  مث قال : القول
وزوا ا فتتجاا فيهتعتدو  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 وقال الرازي : أما قوله تعاىل ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مب
،  ليكم فقابلوهدى ععتامن 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)  واعلموا أن هللا مع املتقني ( أي ابملعونة والنصرة واحلفظ والعلم

 (200 - 2/199جامع البيان ) (1) 
 (5/135مفاتيح الغيب ) (2)

 
ن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم( أمر ابلعدل وقال ابن كثري : وقوله )فم

حىت يف املشركني كما قال )وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به( وقال : )وجزاء سيئة سيئة 
مثلها( وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن قوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
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الشوكة والجهاد مث نسخ آبية اجلهاد ابملدينة  وقد مبثل مااعتدى عليكم( نزلت مبكة حيث 
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  نصر والتأييدالذين اتقوا ابل
 (1/331تفسري القرآن العظيم ) (1)

 
: )  -اثلة ة واملمعلى احلرمات وأهنا قصاص أي تتبع املساوا بعد أن تكلم -وقال البقاعي 

ياء ن األشميء شفمن ( أي : فتسبب عن هذا أنه من )اعتدى عليكم( أي تعمد أذاكم يف 
ية لعزائمهم لة تقو شاكماعتدوا عليه( أي فجازوه ، مسي اعتداء يف أي زمان أو مكان كان ) ف

أي عدوانه  (اعتدى ما 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 أبعقابأدائه علي وعلى غريي فلي أن تعنت من لعله يقول : الكالم شامل العت
 ه  له من ذلك ، ألن املراد ردعه ولو مل يرد احلكم هذا لقيد مبا ينفي

النفس  سرتسالاعد قال : وملا جعل املماثلة حدا ، وكان أمرها خفيا ، والوقوف عنده ب
عتداء اميته سبت 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 يابلتحري يف القصاص حىت التتجاوزوا ) واعلموا ( أظهر ومل يضمر لئال
 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 ة إىل بياهناجف 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 اثرملقابلة املعتدي مبثل اعتدائه بغض النظر عن هذه احلرمات  ويف اآل

 وقفات :
يف ذلك  شكدين 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 تتكلحقابلعهد الذي أخذ عليهم ، واآلية املذكورة جاءت ضمن آايت سابقة وال
عليه وسلم  ى هللاصل أحكام القتال ، وابألخص مايتعلق ابلقتال عند احلرم ملناسبة قدومه

لعمرة ادث يف ا حعمرة ومايتعلق هبذه العمرة من أحكام وكيف يفعل من أحصر عنها كملل
املسلمون من الشتم  كان يتعرض له 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 ابدو حصول اخلطأ من أحد الرواة يف إدخال بعوحبك مدلوالهتا والذي ي

دينة هنا نزلت ابملراء كأإلساملا 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 يأيتظ يف رواة األثر املذكور كما سوإمجاال وتفصيال ، وكالم بعض احلفا
ظهم للقرآن 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 )لتمالذي جعل النحاس يذكر ذلك عن ابن عباس بصيغة ا ولعل هذا هو السبب
 هوقد تصرف رمح 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 وفهمه2حاول الشوكاين ) الثانية :
ي املرجع يف تفسري كالم هلغة العرب اليت  تعهد من مثله وأهنى كالمه بقوله : وهذا معلوم من

 هللا سبحانه اهـ 
 (1/526الناسخ واملنسوخ ) (1) 
 (1/193فتح القدير ) (2)

 
اليمن بعد  ن بالدمان لغة العرب ؟ ألشوكاين املولود هبجرة شوكوليت شعري ! أيهما أفهم ل

ه وفالن د والديلى 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 م من نزل القرآن يف بيت خالته على فرتكها إىل مذهب أهل السنة ، أ
ودعا له  ،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
ب طويل هوهذا اليقول ،انه هي املرجع يف كالم هللا سبحهذا إذا سلمنا جدال أن اللغة العربية 

ها يت جيب توافر وات 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 ، وليس اجملال هنا لالستفا الواردة يف لغة العرب ملعاين مفرداهتا
،  سند الرواية 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 هيمه يفن تو مأنه قد قيل فيه ماميكن الناقد وإن كان األقرب فيه حسن حديثه إال 
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 تقيم احلديث إال أال : هو عندي مسق -بن صاحل واليت منها روايتنا هذه 
 ( 1ومتونه غلط واليتعمد الكذب  )

بعد أن بينا اخلطأ يف الرواية عن ابن عباس  -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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ليه مبثل ماعتدى عليكم( ألن قوله )الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات عليكم فاعتدوا ع
قصاص ( حكاية حال وقعت وداللته التنسخ مبا نص عليه  وهذا النسخ املزعوم ليس ابلطبع 
يف منطوق اآلية وإمنا يف مفهومها وقد تبعه يف ذلك ابن جرير رمحه هللا بسبب اعتماده القول 

بدون قيد أو شرط على ما سبق بيانه يف اآلايت السابقة ، والصواب  جبواز القتال يف احلرم
عدم النسخ ألنه األصل واآلية قصد هبا السماح هلم ابالقتصاص منهم يف حالة حصول أي 
اعتداء عليهم يف عمرهتم تفريعا على قوله )والتقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( 

(  ونفيا صحة ذلك عن ابن عباس  وقد 3وابن اجلوزي ) (  ،2وقد رد دعوى النسخ مكي )
(  مبا يعد 4تعرض 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 )( ، ميزا1525-4/1522فاء الرجال )الكامل يف ضع (1)
 (132اإليضاح )ص  (2)
 (186،188نواسخ القرآن )ص (3)
 (528-1/527انظر كمثال الناسخ واملنسوخ للنحاس )(4)
 

)واقتلوهم حيث  (  أبن ذلك منسوخ بقوله1ومن عجيب ماقيل يف النسخ ماذكره الصاوي )
  د تقدم الكالم عليهاثقفتموهم( وق

ول شاكلة هو القل ابمللقو الرابعة : كذلك صرف لفظ االعتداء عن املتبادر من معناه اليليق وا
ر فيه  وقال ت النظجهااملقبول وهي متصلة بقوله )فالعدوان إال على الظاملني( وقد بينت و 

 نيلصورة الفع أن :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 (  وال2جازيته بظلمه  وجهل علي فجهلت عليه ، أي : جازيته جبهله  )
 تداء يفعألن معىن اال ،نظر قوية جدا يف مثل ذلك وهي أن الثاين كاألول يف املعىن واللفظ 

 ر به و والثاين مأم ،نه عغة جماوزة احلد ، وهذا املعىن موجود فيهما إال أن األول منهي الل
 ( 3)  ملعصيةو اأوتعلق األمر والنهي اليغري احلقائق وإمنا يكسب ماتعلق به الطاعة 
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حنوها من و ليكم( ى عاخلامسة : قوله تعاىل )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتد
فو ويف ذلك ح والعلصفاعلى االنتقام قد يتوهم متوهم أهنا تتعارض مع آايت  اآلايت الدالة

م موضع حيسن النتقان لمسلكان : األول : مشروعية االنتقام مع أفضلية العفو  والثاين : أ
ه آاثر كثرية (  وهناك مسلك اثلث دل علي4فيه والحيسن فيه العفو والعكس صحيح  )

ه أوال حيث أمر ب عفواآلايت املتعلقة بذلك ، وهو كون ال متكررة وأقوال ألهل العلم عند
ل ؛ التفصي وة هلم  واألقربذلك ابالنتقام تدرجييا مع توفر الق الشوكة للمسلمني ، مث أمر بعد

  هللا أعلملمني وملسافيتعني املسلك األخري مع الكافرين ، ويتعني املسلكان األوالن مع 
 

 (1/89)حاشية الصاوي على اجلاللني  (1)
 (188نواسخ القرآن )ص (2)
 (1/113أحكام القرآن ) (3)
 (41-39انظر دفع إيهام االضطراب )ص (4)

 
املذكورة  لمقاصة لالسادسة : ذهب بعض املفسرين إىل أن قوله )فمن اعتدى عليكم ( تفسري

ىل إ يه املؤمننيا 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 ل حبليلته ، ومن سب أاب رجل مل جيحبليلة جاره الحيق جلاره أن يزين
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 وحبارجيبقى مادلت عليه األدلة اخل بتفسري املثلية بكالم فيه بعد  وإمنا

ر تال بغض النظ 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 ور املفسرين ممن هو أعلى منه رتالضعيف السيما وقد خالف رواية مجه
 غرابة ماذكره عند النظر والتمعن يف نقد املنت 

قوي : وهذا من أ تقني(امل الثامنة : قال الرازي تعقيبا على قوله تعاىل )واعلموا أن هللا مع
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
 أجزائه وبعض من أبعاضه تعاىل هللا عنه علوا كبري 

 آلية الداللةااي والقضاوهذا الكالم من سفاسف املتكلمني الذين أتعبوا أنفسهم يف مثل هذه 
لك صدقا ذكان    عنال إذا قال : سران والقمر مفيها ألبتة على ماقال عقال ؛ فإن القائ

ستلزم ية التملعاالجدال فيه ، على الرغم من كون القمر يف مكان وهو جسم  وذلك ألن 
 "وألف كتابه  أضرابهم و حلوال وال اختالطا  ورحم هللا الرازي حني قال اتئبا من هذا الكال

 :  أقسام اللذات" يف توبته تلك
 لـــــال ضــــــــــــــــال       وغاية سعي العاملنيهناية إقدم العقول عق

 لوأرواحنا يف وحشة من جسومنا       وحاصل دنياان أذى ووبــــــــا
 ومل نستفد من حبثنا طول عمران       سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا

 وال تروييال شفي 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 يطحي)إليه يصعد الكلم الطيب( واقرأ يف النفي )ليس كمثله شيء( ، )وال 
 (1: )ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت  )

 : مسألة لغوية
فذلكة  أبهنا آليةا: عرب مجع من املفسرين عن هذه اجلملة من قوله )فمن اعتدى عليكم( 

 ( 2يجة  )لنتاوشرحها 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 
 (2/286اية القاضي وكفاية الراضي )عن (2)
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 كةىل التهلكم إيديقوله تعاىل ) وأنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أب

 ( أحسنوا إن هللا حيب احملسننيو 
 

 الرواايت الواردة يف اآلية :
ن أنفق ال : مقليه وسلم عصلى هللا  عن خرمي بن فاتك األسدي رضي هللا عنه عن النيب -1

 نفقة يف سبيل هللا ، كتب له بسبعمائة ضعف 
 كة ( قال :هلىل 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  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
 ( التهلكة تلقوا أبيديكم إىل

ن ألقى مم أهو لى املشركنيعن أيب إسحاق رمحه هللا قال : قلت للرباء :الرجل حيمل ع -4
فقال : لم ليه وسع صلى هللا 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 عنهما أن النيب عن ابن عباس رضي هللا -5
  ! فنزلت ال مالو اد ز قال انس من األعراب : ايرسول هللا ! مباذا نتجهز ؟ فوهللا مالنا 

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

قولن أحدكم ي: ال  قال (: عن ابن عباس يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ويف لفظ 
  إىن ال أجد شيئا إن مل جيد إال مشقصا به يف سبيل هللا
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 يف النفقة  ل :ويف لفظ آخر : عن ابن عباس ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( قا
  شقصليتجهز ولو مبويف لفظ آخر : اليقولن الرجل ال أجد شيئا قد هلكت ف

س التهلكة ل : ليتهلكة ( قاعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال تلقوا أبيديكم إىل ال -7
  أن يقتل الرجل يف سبيل هللا ، ولكن اإلمساك عن النفقة يف سبيل هلل

يكم إىل ا أبيد وال تلقو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا -8
  يئا فتهلكواشنفقوا تال ول : أنفقوا ما كان من قليل أو كثري ، وال تستسلموا و التهلكة( يق

 : 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 وسلمليصلى هللا ع )وقاتلوا يف سبيل هللا( إىل ههنا يف احملرمني مع النيب
 عام احلديبية 

م النفقة يف مينعكاليقول :  كة (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 عن عامر رمحه هللا : أن األنصار كان احتبس عليهم بعض -13
وال تلقوا  ل هللاسبي ، قال : فأنزل هللا )وأنفقوا يفنفقات ، قال : فساء ظنهم وأمسكوا 

  أبيديكم إىل التهلكة ( قال : وكانت التهلكة : سوء ظنهم وإمساكهم
ال تلقوا و وله )  ، يعين قعن عكرمة رمحه هللا قال : نزلت يف النفقات يف سبيل هللا -14

 أبيديكم إىل التهلكة ( 
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كانوا   ابلنفقة فمر هللاقال : ملا أ يكم إىل التهلكة (عن عكرمة يف قوله ) وال تلقوا أبيد -15
ال تلقوا و نفقوا أ:  أو بعضهم يقولون : ننفق فيذهب مالنا وال يبقى لنا شىء قال : فقال

  أبيديكم إيل التهلكة ، قال : أنفقوا وأان أرزقكم
 الل : يقول : اكة ( 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

 )وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة( تقول : ليس عندي شيء 
 ال، أو قال :  واهلممينفقون 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 أبيديكمترمحه هللا قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا وال  عن عطاء -21

 ، يقول : أنفقوا يف سبيل هللا ماقل وكثر
   سبيل هللايفهللا بن كثري رمحه هللا قال: نزلت يف النفقة  عن عبد -22
ة يف قالنف 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  فضلالتهلكة ( 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

 يل هللا وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( سب
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(  إىل التهلكة يديكمأب وال تلقوا عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وأنفقوا يف سبيل هللا -28
 ىلإ فتلقي بيديك ،قال : إذا مل يكن عندك ماتنفق فال خترج بنفسك بغري نفقة وال قوة 

  التهلكة
 ا أبيديكم إىلالتلقو و  سبيل هللا  : ) وأنفقوا يفعن زيد بن أسلم رمحه هللا يف قول هللا -29

 ، عليه وسلم لى هللاص التهلكة ( ، وذلك أن رجاال كانوا خيرجون يف بعوث يبعثها رسول هللا
، واليلقوا  ا رزقهم هللاقوا ممتنفبغري نفقة ، فإما يقطع هبم وإما كانوا عياال ، فأمرهم هللا أن يس

ملشي ، وقال و من اش ألكة : أن يهلك رجال من اجلوع أو العطأبيديهم إىل التهلكة ، والته
 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-عن أسلم أيب عمران موىل جتيب -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

فخرج من املدينة صف عظيم من الروم ، قال : وصففنا صفا عظيما من  (خالد بن الوليد
ل فيهم ، مث خرج إلينا مقبال املسلمني ، فحمل رجل من املسلمني علي صف الروم حىت دخ

، فصاح الناس وقالوا : سبحان هللا ، ألقى بيده إىل التهلكة ، )ويف رواية : فصففنا صفني ، 
مل أر صفني قط أعرض وال أطول منهما ، والروم ملصقون ظهورهم حبائط املدينة قال : 

ى بيده إىل التهلكة ( فحمل رجل منا علي العدو ، فقال الناس : مه مه ال إله إال هللا ، يلق
فقال : أيها الناس إنكم صلى هللا عليه وسلم  فقام أبو أيوب األنصاري صاحب رسول هللا

تتأولون هذه اآلية على هذا التأويل  )ويف رواية : إمنا تتأولون هذه اآلية هكذا أن محل رجل 
ر األنصار ، إان ملا يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه( وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معاش

صلى هللا عليه وسلم  أعز هللا دينه وكثر انصريه قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول هللا
إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أان أقمنا فيها فأصلحنا ماضاع منها ، )ويف رواية أخرى : فقال 

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 ، صلى هللا عليه وسلم  : قد أكرمنا هللا بصحبة نبيه
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ا ، فنرجع إىل أهلينا وكنا قد آثرانه على األهلني واألموال واألوالد ، وقد وضعت احلرب اوزاره
وأوالدان فنقيم فيهما ( فأنزل هللا يف كتابه يرد علينا مامهمنا به ، )ويف رواية : فأنزل هللا اخلرب 
من السماء ( فقال )وأنفقوا يف سبيل هللا والتلقوا أبيديكم إىل التهلكه ( ابإلقامة الىت أردان أن 

رواية : فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل  نقيم يف األموال ونصلحها ، فأمران ابلغزو ، )ويف
واملال وترك اجلهاد ( فما زال أبو أيوب غازاي يف سبيل هللا حىت قبضه هللا  )ويف رواية : حىت 

 دفن ابلقسطنطينية(
وتقدم رجل  أهل احلصن ، عن املغرية رضي هللا عنه قال : بعث عمر جيشا فحاصروا -32

 رفبلغ ذلك عم ،تهلكة ال ناس فيه يقولون : ألقى بيده إىلمن جبيلة فقاتل ، فقتل ، فأكثر ال
من يشري  الناس ومن)بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال : كذبوا ، أليس هللا عز وجل يقول : 

 نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا رءوف ابلعباد(
وف بن عـ 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 ، فقحعن حممد رمحه هللا قال : محل هشام بن عامر على الصف  -34
 ( ابتغاء مرضات هللابيده  فقال أبو هريرة : ) ومن الناس من يشري نفسه 

انطلق فمشق ، هنم حاصروا دعن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث رضي هللا عنه أ -35
ورفعوا  لمون ،ملسرجل من أزد شنوءة فأسرع يف العدو وحده ليستقتل ، فعاب ذلك عليه ا

:  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  ،الأبيديكم إىل التهلكة ( أهو الرجل يتقدم فيقاتل حىت يقتل ؟ قال : 

 ابملعاصي ، مث يلقي بيده وال يتوب 
قول : إذا ال : يقىل التهلكة( إشري رضي هللا عنه )والتلقوا أبيديكم عن النعمان بن ب -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 ،يديكم إىل التهلكة ( اآلية ، فقال عبيدة : كان الرجل يذنب الذنأب

ا  وال تلقو سبيل هللا يستهلك ، فنهوا عن ذلك ، فقيل )أنفقوا يفففيلقي بيده  -قال : العظيم 
 أبيديكم إىل التهلكة (

  وعن حممد بن سريين رمحه هللا حنو ذلك -39
  ذلك وعن احلسن رمحه هللا حنو -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 :  إلسالماه عن شرائع الوعن أيب هريرة رضي هللا عنه يف حديث جميء جربيل وسؤ  -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(هللا حيعن أيب إسحاق رمحه هللا يف قوله : )وأحسنوا أن  -44
   الفرائض
  ابهلل يربكم ا الظنقال : أحسنو  (عن عكرمة رمحه هللا ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني  -45
لى من ليس ودوا ععاحملسنني (  عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وأحسنوا إن هللا حيب -46

  يف يده شيء
 

_______________________________________ 
 احلواشي :

،  322-4/321( وأمحد )4/167( والرتمذي )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 2/87ستدرك )( واحلاكم يف امل31،1647صحيحه )انظر موارد الظمآن رقم 
( 261املراجع ، ويف إسناده لديهم اختالف يطول البحث فيه ، إال أن احلديث اثبت يشهد له آية سورة البقرة رقم )

وقال الرتمذي : هذا حديث حسن  وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد احتج مسلم ابلركني بن الربيع وهو  
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عزيز احلديث  وسكت الذهيب  وقال اهليثمي : رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال  كويف
 (  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 أيض9/45الكربى ) والبيهقي يف السنن

ه : هو ترك النفقة يف سبيل ( وجاء لفظ احلديث في1/207وعبد بن محيد وابن املنذر وحدث سقط يف الدر املنثور )
  هللا خمافة العيلة

ن عيب هند ، ن سلمة ، عن داود بن أنا هدبة ثنا محاد ب( قال : حدثنا أيب ، ث1001أخرجه 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 من5/207به هدبة )انظر اإلصابة : تفرد 

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 هدبة1761ن حبان )موارد الظمآن ( وعنه اب254-12/252واحلديث أخرجه أيضا أبو يعلى )
  (6/317اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاهلما رجال الصحيح )اجملمع 

ند ابن ع( والذي  1/207درلوعزاه 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 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 ط( وسيأيت الرواية عن الرباء مبا يوحي أبن له قوال آخر يف تفسري اآل624)التقريب ص
أبو إسحق و  ألقوال قشة اغري طريق أيب بكر وللحافظ ابن حجر يف ذلك كالم ذكرته هناك  وانظر ماأييت يف منا

الختالط مع ابن رمي باط مب، وأنكر الذهيب اختالطه وقال : شاخ ونسي )انظر االغت السبيعي اختلط يف آخر عمره
و حامت : مساع أيب بكر من أيب إسحق ليس ( وقال أب356-341، الكواكب النريات ص 273هناية االغتباط ص

إنه  كر بن عياش :وله يف أيب بق -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 ح1/736امع ألحكام القرآن ( وكذا القرطيب )اجل1/303ذكره ابن اجلوزي عنه بدون إسناد )زاد املسري  -5
  قف على إسناد لهومل أ  ( 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،  2/200عن أيب صاحل ، عن ابن عباس به وأخرجه أيضا ابن جرير )

ور به حنوه وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد والبيهقي عن ابن ( من طرق عن منص9/45والبيهقي يف السنن الكربى )
( عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال : 2/9هو ابذام موىل أم هاىنء قال الدواليب يف الكىن ) عباس وأبو صاحل هنا

ء ، ومل سألت أيب فقلت : منصور عن أيب صاحل ، من أبو صاحل هذا ؟ قال : ابذام صاحب الكليب وهو موىل أم هاىن
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حيدث منصور عن أيب صاحل ذكوان شيئا علمته  اهـ  وقد صرحت الطرق مباذكره اإلمام أمحد  وأبو صاحل هذا قال فيه 
  ( 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
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 ( عنه  وهذا إسناد الأبس به على كالم يف حممد بن محيد الرازي وهو مع كونه ح979)
لفراييب وابن تابع هنا عند ام أنه م أعلته عنده يتابع فيها وأرى وهللاحفظه ، وابن جرير أكثر من الرواية عنه وأغلب روااي

يب قيس كويف أمرو بن نه وععاملنذر  وأما اختالط عطاء بن السائب فأكثر من تكلم يف ذلك أنكر رواية البصريني 
افظ ( وقد صحح هذه الرواية احل312-308لل الرتمذي 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 ، قا2/205ن جرير )أخرجه اب -9

قوال  ، فذكره إبسناده  وعده ( قال حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل1000، عن ابن عباس به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
ر يضا البن املنذسيوطي أزاه الوهذا إسناد حسن  وع آخر يف اآلية  وليس كذلك بل هو تفسري للتهلكة مبا آلت إليه 

 (208 /1)الدر
لسدي الصغري عن الكليب عن أيب 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  ( من طرق عن ابن أيب جنيح عنه به وإسناده صحيح2405وسعيد بن منصور يف سننه )رقم 
فيان بن عيينة للفظ أعاله لسسيوطي اباه الالعيلة  وعز  ابن أيب جنيح أو غريه  ولفظه : المتنعكم النفقة يف سبيل هللا خمافة

 وا أبيديكم إىلوال 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 99-1/98جماهد )التفسري املنسوب إىل  -12
يذكره السيوطي  وهذا إسناد  ( عنه  ومل984( وعلقه ابن أيب حامت )191آية  5به  وانظر ماسبق ذكره )األثر رقم 

الط إمنا ويف وأكثر من رماه ابالختكء  يف آيتنا هذه إال أن ورقا 7الأبس به وعطاء اختلط أبخرة كما تقدم يف األثر رقم 
 تكلموا يف رواية البصريني عنه 

اود د: مسعت  : ثنا املعتمر ، قال ( 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  3( وقد تبني يف األثر رقم 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
ريق هشيم به حنوه  ( من ط39خالد عن عكرمة فذكره وإسناده صحيح   وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص

 يد ن محب( 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 هعنه به  ومل يذكره السيوطي هبذا اللفظ  وأبو غسان هو مالك بن إمساعيل النهدي وز 
ورمي ابإلرجاء )التقريب  أبخرة حلافظ : صدوق سيء احلفظ خلطاإلسناد فيه ضعف مع إرساله فإن خصيفا قال فيه ا

  ( إال أنه يشهد لبعضه ماتقدم193ص
اده عنه به وإسن ،حدثنا معمر  ( 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 2/201رير )أخرجه ابن ج -17

( عنه  ومل يذكره 987 حامت )( وعلقه ابن أيب189آية  16عنه به وإسناده الأبس به تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
  السيوطي

ان كقتادة   عيد ، عنقال : ثنا س نا يزيد ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ث2/201أخرجه ابن جرير ) -18
 (1/207حيدث أن احلسن حدثه فذكره  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي له فقط )الدر 

ده نه وإسنان زايد ، عن يونس ، عب( حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا عبد الواحد 2/202أخرجه ابن جرير ) -19
( من طريق ابن 2/202بلفظ : نزلت يف النفقة  وأخرجه )( من طريق هشيم عن يونس 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 السيوطي981النفقة يف سبيل هللا التهلكة  وعلقه ابن أيب حامت )

حلسن به ابو أسامة ، عن عوف ، عن ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا أ1002جه ابن أيب حامت )رقم أخر  -20
د رجه عبد بن محييح  وأخده صحوعده قوال مستقال يف تفسري اآلية وهو راجع ملا تقدم وإمنا اختصر اختصارا  وإسنا

 ( 1/207والبيهقي يف الشعب  )الدر
 ،بن جريج اال : حدثين حجاج ، عن قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق( 2/202أخرجه 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   ،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  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 1/171علقه عنه البغوي )معامل التنزيل  -25
  أقف على إسناده  ومل يذكره السيوطي ( ومل1/171لبغوي )معامل التنزيل ( وا989علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -26
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 بن عبد األعلى ، قال : ثنا ابن ( 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

  صحيح  ومل يذكره السيوطي
 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 وابن أيب حامت والذي يف ابن جرير عن ابن زيد وليس عن أبيه ولفظه فيه اختال

  طي( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيو 991علقه 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 موا977( واللفظ له وابن أيب حامت )رقم 2/204( وابن جرير )599

( والبيهقي يف السنن 1/326م القرآن )( واجلصاص يف أحكا4/211( 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 يزي1/331وعبد بن محيد يف تفسريه وابن مردويه )انظر تفسري ابن كثري
يب  وقال حسن صحيح غر  :( وقال الرتمذي 1/207بن املنذر وأيب يعلى )الدر أسلم به  وعزاه السيوطي أيضا ال

صحيحني شيئا ه يف اللرجا خياحلاكم : 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 1535بن عبد الرمحن عن قيس بن أيب حازم عن املغرية به وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
( 1/240يد )الدر محعبد بن و اييب وعزاه السيوطي أيضا لوكيع والفر  ئيل به وإسناده حسن وانظر مابعدهزبري عن إسراال

  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 يختالفاإمساعيل فجعله عن قيس عن شبيل بن عوف وأخرجه أيضا مع  اختالفات من طريق هشيم عن
يق يعلى بن عبيد عن ( من طر 9/46هارون فجعله عن قيس عن مدرك  وأخرجه أيضا البيهقي يف السنن الكربى )

 ساية قيسبق 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 مبدون ذكر الواسطة كما هنا ، وهو إسناد صحيح األصل فيه االتصال ألن قيس بن أيب ح
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 
( قال : حدثنا حممد بن بشار قال : ثنا حسني بن احلسن أبو عبد هللا قال : ثنا أبو 2/321أخرجه ابن جرير ) -34

( 1209/2،  283/1انظر )هتذيب الكمال عون عن حممد به  وإسناده صحيح وأبو عون امسه عبد هللا بن عون و 
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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 1/240السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 

ثين عبد لليث ، حدثين الليث ، حداا أبو صاحل كاتب ( قال : حدثنا أيب ، ثن993أخرجه 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 الول : قال : هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إىل التهلكة ، يق أبيديكم 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 ؟ فبيده إ ن ألقىفيقاتل ، أهو ممويف لفظ عن الرباء وسأله رجل فقال : الرجل حيمل على كتيبة وحده 
  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 حىتوا أبيديكم إىل التهلكة ( ؟ فقال : ال ، ليقاهو وحده ، أيكون ممن قال ) وال تلق

 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 

ن أيب كل منهم أتقن محنوهم و حوص و جوابني ، واألول من رواية الثوري وإسرائيل وأيب األ كان 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 1/208ن مردويه   وعزاه السيوطي أيضا )الدر ( الب1/332وعزاه ابن كثري أيضا )

  وعبد بن محيد وابن املنذر
نا ثو قاال : حلافظ وأبو سعيد بن أيب عمر قال : أخربان أبو عبد هللا ا 9/945أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) -37

النعمان به  حرب عن اك بنمسثنا آدم ثنا محاد بن سلمة عن أبو العباس هو األصم ثنا أمحد بن الفضل العسقالين 
:  لسراج قالاخربان أبو احلسن ( قال : أخربان أبو منصور البغدادي قال : أ38وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول )ص

ن بن ن النعمان 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 

ر ا ابختالط )انظادا ذكر ا ومحفأنزل هللا هذه اآلية   وإسناده صحيح على شرط مسلم وال أعلم له علة إال أن مساك
ح ال الصحيوسط ورجاهلما رجاهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري واأل( وقال 460،  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 ( 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 2/203خرجه ابن جرير )أ -38
( وابن جرير 1/91 ابن علية ، عن هشام عن حممد به وهذا لفظ يعقوب  وأخرجه أيضا عبد الرزاق )التفسري

ماين هو السل عبيدةو بن سريين ( من طرق عن حممد بن سريين به حنوه  وإسناده صحيح وحممد هو ا2/203،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
ا طي أيضعزاه السيو و 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 
يذكره  لك عن عبيدة السلماين  ومل( ومل أقف عليه وقد تقدمت روايته لذ999علقه عنه ابن أيب حامت )رقم  -39

  السيوطي
 وطيلك  ومل يذكره السي( 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

( والنسائي 1/36،38وأيب ذر معه وهو عند مسلم أيضا )من طرق عن أيب زرعة عن أيب هريرة به ويف بعضها 
( 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 احلبا( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/206أخرجه 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 

نه عسفيان ،  بن ميان وأبو أسامة ، عن( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا ا1004 أخرجه 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)  
 عن احلكم بن ثنا حفص بن عمر ،ل : ( 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 
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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 : مناسبة اآلية ملا قبلها
مر تعاىل ملا أ ن هللاك أقال اخلازن : قوله عز وجل )وأنفقوا يف سبيل هللا ( هو اجلهاد وذل

 (1شتغال به حيتاج إىل اإلنفاق ، فأمر به  )ابجلهاد ، واال
 (1/170لباب التأويل ) (1)

 
 ا أمرأنه 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 ،مي االقتال ، وكان الشجاع القادر على القتال فقريا عداملال عاجزا عن 

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

صلى هللا  سول هللار أمر فهللا مالنا زاد وليس أحد يطعمنا رجل من احلاضرين : وهللا ايرسول 
قة ولو بشق ن الصدعيهم أن ينفقوا يف سبيل هللا وأن يتصدقوا ، وأن اليكفوا أيدعليه وسلم 

 عليه صلى هللا هللامترة حتمل يف سبيل هللا فيهلكوا ، فنزلت هذه اآلية على وفق رسول 
 ( 1)وسلم

إلسالم ضيقا ا أول ش يفنفقة من أعظم دعائم اجلهاد وكان العيوقال البقاعي : وملا كانت ال
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 الفخالعفو من العز الذي جاء على  الفقر( وقال احلرايل : وملكان مالزم
 اء وأيضا ملاوالنم كاءبه تعاىل ماجييء على خالف مدرك احلس يف اإلنفاق الذي حيصل به الز 

نفاق د واإلجلو اأسس تعاىل حكم اجلهاد الذي هو أشق األعمال على النفس نظم به أمر 
د مل دة وزاى عدافعة يشتمل علالذي هو أشق منه على األنفس ، ومن حيث إن القتال م

ات يف الدين د اآلفأش يكن أمره يتم إال إبعمال الغريزتني : الشجاعة واجلود ، ولذلك كان
 ( 2البخل واجلنب  انتهى  )

 (3ه ابألنفس  )ألمر باعد وقال أبو السعود : )وأنفقوا يف سبيل هللا ( أمر ابجلهاد ابملال ب
 

 (5/135مفاتيح الغيب ) (1)
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 (3/120م الدرر )نظ (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 هللاعنه وأبن هللا الحيب املعتدين ، وكانت التوسعة يف اإلنفاق يف سبي
 ( 1)اإلحسان على العموم   اإلميان قال تعاىل : ) وأحسنوا ( أي أوقعوا

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

 ا أبيديكم إىل تلقو وال )بقوله قال ابن جرير  : اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ، ومن عين 
 ( التهلكة

مر أن يسلك أالذي  يقةفقال بعضهم : عين بذلك ) وأنفقوا يف سبيل هللا ( وسبيل هللا : طر 
 ( يقول : وال لتهلكة افيه إىل عدوه من املشركني جلهادهم وخرهبم ) وال تلقوا أبيديكم إىل

 اجال عا ، ويرزقكم ها أجر من إن هللا يعوضكمترتكوا النفقة يف سبيل هللا ، فإن هللا يعوضكم ، ف
يل ، بسوأنفقوا يف  :لك ذوقال آخرون ممن وجهوا أتويل ذلك إىل أنه معينة به النفقة : معىن 

ل بقال آخرون : و  قوة وال وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ، فتخرجوا يف سبيل هللا بغري نفقة
وا من هلكة ، فتيأسىل التإم كم فيما أصبتم من اآلاثمعناه أنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أبيدي

  رمحة هللا ، ولكن ارجوا رمحته ، واعملوا اخلريات
  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

ومعىن ذلك : وأنفقوا يف إعزاز ديين الذي شرعته لكم جبهاد عدوكم الناصبني لكم احلرب 
على الكفر يب وهناهم أن يلقوا أبيديكم إىل التهلكة ، فقال : ) وال تلقوا أبيديكم إىل 
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عرب تقول للمتسلم لألمر : أعطى فالن بيديه ، وكذلك يقال التهلكة ( وذلك مثل ، وال
  للممكن من نفسه مما أريد به : أعطى بيديه

كوا أزمتكم فتهل تعطوهافكة فمعىن قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( وال تستسلموا للهل
 هللافرض رتكه أداء بسبيل 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
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
 لتهلكة ، ألنإىل ا ديهتهلكة ملقيا ، وكذلك اآليس من رمحة هللا لذنب سلف منه ، ملق بيلل

 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

 ، مضيع فرضا ، ملق بيده إىل التهلكة  املسلمني إليه
 عز ( ومل يكن هللا لتهلكة افإذا كانت هذه املعاين كلها حيتملها قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل

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

ه عذابه ، لنا فيدخو ، فغري جائز ألحد منا الدخول يف شيء يكرهه هللا منا مما نستوجب ب
يل ؤمنون يف سبيها املا أغري أن األمر وإن كان كذلك ، فإن األغلب من أتويل اآلية : وأنفقو 

  ىبكم ذلك عذاهللا ، وال ترتكوا النفقة فيها فتهلكوا ابستحقاقكم برتك
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
فإن قال قائل : فما وجه إدخال الباء يف قوله ) وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ( وقد علمت 

إىل فالن درمها ، دون ألقيت إىل فالن بدرهم ؟ قيل : قد أن املعروف من كالم العرب ألقيت 
قيل إهنا زيدت حنو زايدة القائل يف الباء يف قوله : جذبت ابلثوب ، وجذبت الثوب ، 

آخرون : الباء يف  وتعلقت به ، وتعلقته ، و )تنبت ابلدهن ( وإمنا هو تنبت الدهن  وقال
كل فعل واقع كين عنه فهو مضطر إليها ،   قوله ) وال تلقوا أبيديكم ( أصل للكلمة ، ألن

حنو قولك يف رجل كلمته ، فأردت الكناية عن فعله ، فإذا أردت ذلك قلت : فعلت به ، 
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قالوا : فلما كان الباء هى األصل جاز إدخال الباء وإخراجها يف كل فعل سبيله سبيل كلمته 
 (1، وأما التهلكة ، فإهنا التفعلة من اهلالك  )

ل قوم و نقصاان فقاايدة أا ز ي : اتفقوا على أن الباء يف قوله ) أبيديكم ( تقتضى إموقال الراز 
،  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)مت يداك ( أو مبا قد)

 )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 ، وعبيلنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي ، ومن اإلنفاق يف سمن فرائضي ، وجت
  )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 ))وأحسنوا وقال ابن اجلوزي بعد ماذكر أقوال السلف يف التهلكة :

 ن ابهلل قالهوا الظحسنأن معناه أحسنوا اإلنفاق وهو قول أصحاب القول األول  والثاين : أ
أدوا  معناه أن عكرمة وسفيان وهو خيرج على قول من قال : التهلكة القنوط  والثالث

  )1الفرائض رواه سفيان عن أيب إسحق  )
رائض هللا  فوا يف حسنأحسنوا ( فيه وجوه  أحدها : قال األصم : أوقال الرازي : قوله ) و 

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

  )2مجيع الوجوه  )
بن كثري املعىن اإلمجايل قائال : ومضمون اآلية األمر ابإلنفاق يف سائر وجوه القرابت وخلص ا

والطاعات ، وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء وبذهلا فيما يقوى به املسلمون على 
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عدوهم ، واإلخبار عن ترك ذلك أبنه هالك ودمار إن لزمه واعتاده ، مث عطف ابألمر 
 ( 3مات الطاعة فقال )وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني(  )ابإلحسان وهو أعلى مقا

 
 )1/303زاد املسري ) (1) 
 (5/138مفاتيح الغيب ) (2)
 )1/333تفسري القرآن العظيم ) (3)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

قتال ام يف الأحك 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 أنه ميكنهم القعود عن اجلهاد ابلنفس واملال فرتة إلصالح أمواهلم 
لنفقة ألن ترك ا،  سبيله يف سبحانه أمرا أكيدا ابالستمرار يف بذل ماهلم يف إعالء راية اجلهاد

 ليت تؤدي إىلاعاصي 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
 ل ماأمر هللامال لكشا األول : ذهب مجهور املفسرين إىل أن اإلنفاق يف سبيل هللا وإن كان
د ، فاق يف اجلهاد اإلنرابه يف دينه من وجوه اإلنفاق ، إال أن األقرب يف معىن اآلية أن امل

ل وجهني ؛ األو ل ( هللايل ذا هو الذي دلت عليه اآلاثر وقال الرازي : قال ) وأنفقوا يف سبوه
ه  فيجب إنفاقال هللامال : أن هذا كالتنبيه على العلة يف وجوب هذا اإلنفاق ، وذلك ألن امل
: 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  ،وكانت تلك العمرة البد من أن تفضي إىل القتال إن منعهم املشركون 
 ( سبيل هللا يفنفقوا وأ )، واجتمع فيه املعنيان ، فلما كان األمر كذلك ، الجرم قال تعاىل 

 )1مل يقل : وأنفقوا يف اجلهاد والعمرة  )و 
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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 -ذلك لكل النفقات الشرعية 

 - اد واألمر بهن اجلهيث عوقد سبقه احلديف اجلهاد ألنه املتبادر عند ذكر سبيل هللا السيما 
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 وقل الشاعر، وذك ازاجملأن املراد : ابذلوا أنفسكم يف اجملاهدة يف سبيل هللا على سبيل 

 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 

ع م 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 مل يذكر املفعول فيتجه اإلنفاق للمال مباشرة لعدم وجود قرينة تصر 
 يع الوجوهمجقة 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
لوجوب ، لندب واا(  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 3(  واخلازن )2(  والبغوي )1اآلية ومنهم النسائي وابن العريب )
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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 ( 

ولذا اكتفيت بذكر مثال واحد هلذا الفضل وهو حديث خرمي بن فاتك   261البقرة آية 
الذي ذكره النسائي لكونه أقدم املفسرين الذين تعرضوا لذلك  وكذا تعرض بعض املفسرين 

واردة يف اجلهاد والغزو مثل البغوي واخلازن ولكين مل أذكر شيئا من لذكر بعض األحاديث ال
ذلك ألنه من قبيل االستطراد وليس متعلقا ابآلية تعلقا مباشرا وإمنا تعلقه بوجه من وجوه 
تفسري اآلية ، واألنسب اإلشارة لذلك عند اآلايت املصرحة ابجلهاد يف سبيل هللا واألمر به 

  216تعاىل ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( البقرة آية ومن ذلك ماأييت يف قوله 
 : 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  )

 
 )1/115) أحكام 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 آلية وإن مل يكن السبب كما تقول : عين هبذهاترة أن هذا داخل يف ا
كما يذكر   - 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 اد وأكثر املساند على هذيدخله يف املسند ، وغريه اليدخله يف املسن

 (  1ند  ) املسيفذا هأمحد وغريه  خبالف ماإذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فإهنم يدخلون مثل 
ه اآلية يف زلت هذنال وقال الزركشي : قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا ق

و من جنس هلا فهزو نان السبب يف كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا ك
  )2االستدالل على احلكم ابآلية المن جنس النقل ملا وقع  )
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تماد يف ذلك ق االعطريو وقال السيوطي : كثريا مايذكر املفسرون لنزول اآلية أسباب متعددة 
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 الاللفظ يتناوهلما كما بينته يف كتاب اإلتقان وحينئذ فحق مثل هذا أ

لت يف كذا ه : نز قولبأسباب النزول وإمنا يذكر يف تصانيف أحكام القرآن ، وإن عرب واحد 
با غريه آخر سبو با آلخر بذكر سبب خالفه فهو املعتمد  مث قال : وإ ذكر واحد سبوصرح ا

 عتمد يفيا فقد تكون نزلت عقيب تلك األسباب  وقد تكون نزلت مرتني  وقال : ومم
لتفسري كابن لماء ان عمالرتجيح النظر إىل اإلسناد وكون راوي أحد السببني حاضر القصة أو 

 ( 3)ي  ن يف إحدى القضيتني " فتلى " فوهم الراو عباس وابن مسعود ورمبا كا
 

 )48مقدمة يف أصول التفسري )ص (1) 
 )1/32الربهان ) (2)
 )42-1/41( ، وانظر اإلتقان )6-4لباب النقول )ص (3)

 
ظ ا يالحكم  فإذا تقرر هذا يالحظ أن أصرح لفظ يف سبب النزول هو حديث أيب أيوب

شهدوا  الذين ابةن خال من مل يسم من جلة الصحأيضا أنه قد أقره عليه صحابيان جليال
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 هذلك  أضف إىل  أليب أيوب من سبق ومكانة جتعله من أضبط الناس ملثل

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 ، 

وال وهو أاهلم مباد اجلهأتى من حرصهم على املال ، فال شك أن اآلية نزلت يف قعودهم عن 
وقد   نفسهم اثنيا( مث أبهللااملراد ابلنفقة ويدل عليه استفتاح اآلية بقوله )وأنفقوا يف سبيل 

اله حذيفة قالذي  هذاو اعترب احلافظ ابن حجر رواية أيب أيوب مفسرة لرواية حذيفة فقال : 
تابعني من ال عةمجاجاء مفسرا يف حديث أيب أيوب  فذكره مث قال : وصح عن ابن عباس و 

 ( 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 تلرتكهم اجلهاد ابملال وذهاهبم أبنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه 

ن أمورين فالذيف املختالاقوله : فيلزم على قوله السابقني  على أن احلافظ ابن حجر انتقده ب
 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 2نفقة وال خيفى مافيه  )
قة  وهذا  النفيفلك ق مصرحة بقوله إمنا ذالرواية عن أيب إسحق عنه وجاءت يف إحدى الطر 

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 اخلالف ،إىل القنوط أنه القعود عن اجلهاد واإلنفاق فيه فتضيق هوة 
 ( 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 إلى مبىن اإلسالم فيتطرق واإلنفاق اللذين برتكهما تقع االستطالة ع

 ضمنه أن كان يف  نهااإلنفاق أخص ابألنصار الذين كانوا أهل األموال لتجرد املهاجرين ع
الخيلص خمالف حقيقي سوى ماروي عن و  ( 1انتهى  ) -أكثر فصل اخلطاب فيه لألنصار 

إن دخل   اب أنهلصو اآلية واعمرو بن العاص يف اعتبار من محل على العدو داخال يف معىن 
ن جلة الفه عخوت كل شيء يؤدي إىل التهلكة ابلنظر لعموم لفظ اآلية مل يدخل ذلك لثب

  أعلم  نه وهللامنع الصحابة وعملهم به ومدحهم له بل إن اآلية تعترب للحث عليه ال للم
ام العساكر وقد قال ابن العريب : قال الطربي : هو عام يف مجيعها وقد أصاب إال يف اقتح

فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حممد وعبد امللك من 
علمائنا : الأبس أن حيمل الرجل وحده على اجليش العظيم إذا كان فيه قوة وكان هلل بنية 
خالصة فإن مل تكن فيه قوة فذلك من التهلكة  وقيل : إذا طلب الشهادة وخلصت النية 

؛ ألن مقصده واحد منهم وذلك بني يف قوله تعاىل )ومن الناس من يشري نفسه فليحمل 
ابتغاء مرضاة هللا ( والصحيح عندي جوازه ؛ ألن فيه أربعة أوجه : األول طلب الشهادة  
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الثاين وجود النكاية  الثالث جترية املسلمني عليهم  الرابع ضعف نفوسهم لريوا أن هذا صنع 
؟ والفرض لقاء واحد اثنني وغري ذلك جائز وسيأيت بيانه يف  واحد ، فماظنك ابجلميع
 ( 2موضعه 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 

 ( 3لمني  )الدين وال على املس
 

 (122-3/121) نظم الدرر (1) 
 (1/116أحكام القرآن له ) (2)
 (328-1/327أحكام القرآن له ) (3)

 
وأطال الرازي رمحه هللا النفس يف تلك املسألة واستدل هلا أبدلة خارجية وذكر تفسريا أليب 

اآلاثر ، والذي  هريرة لآلية موافقا للمانعني ومل أقف عليه بل املروي عنه خالفه كما سبق يف
يتابع الرازي عموما يف النقول جيد عنده كثريا من اخللط ولعله أراد ماروي عن عمرو بن 

والتلقوا  يف أحد وجوه تفسري اآلية : )العاص ، وهاك كالمه بتمامه يف املسألة ، قال رمحه هللا
ون لكم فيه إال أبيديكم إىل التهلكة ( أي التقتحموا يف احلرب حبيث الترجون النفع ، واليك

قتل أنفسكم فإن ذلك الحيل ، وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع يف النكاية وإن خاف القتل ، 
فأما إذا كان آيسا من النكاية وكان األغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه ، وهذا الوجه 

ية : هو منقول عن الرباء بن عازب ، ونقل عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال يف هذه اآل
الرجل يستقتل بني الصفني  ومن الناس من طعن يف هذا التأويل وقال : هذا القتل غري حمرم 
واحتج عليه بوجوه ؛ األول : روي أن رجال من املهاجرين محل على صف العدو فصاح به 
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
اإلسالم وكثر أهله رجعنا إىل أهالينا وأموالنا وتصاحلنا ، فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل 

صلى هللا عليه وسلم  واملال وترك اجلهاد  والثاين : روى الشافعي رضي هللا عنه أن رسول هللا
ر اجلنة ، فقال له رجل من األنصار : أرأيت ايرسول هللا إن قتلت صابرا حمتسبا ؟ قال ذك



150 

 

عليه الصالة والسالم : لك اجلنة  فانغمس يف مجاعة العدو فقتلوه بني يدي رسول هللا ، وأن 
رجال من األنصار ألقى درعا كانت عليه حني ذكر النيب عليه الصالة والسالم اجلنة مث 

دو فقتلوه  والثالث : روي أن رجال من األنصار ختلف عن بىن معاوية فرأي انغمس يف الع
الطري عكوفا على من قتل من أصحابه ، فقال لبعض من معه : سأتقدم إىل العدو فيقتلونين 

صلى هللا عليه وسلم  وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحايب  ففعل ذلك ، فذكروا ذلك للنيب
بع : روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حىت قتل ، فقيل : ، فقال فيه قوال حسنا  الرا

ألقى بيده إىل التهلكة ، فبلغ عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ذلك فقال : كذبوا ، أليس 
يقول هللا تعاىل ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( ؟ وملن نصر ذلك التأويل 

ا حرمنا القاء النفس يف صف العدو إذا مل يتوقع أن جييب عن هذه الوجوه فيقول : إان إمن
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 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)
 )738-2/737قرآن )اجلامع ألحكام ال (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 
 

اىل السادس : ذكر اجلصاص والرازي وغريمها من املفسرين أقواال أخرى يف اآلية منها : أنه تع
ملا أمره ابالنفاق هناه عن أن ينفق كل ماله ، فإن إنفاق كل املال يفضي إىل التهلكة عند 
احلاجة الشديدة إىل املأكول واملشروب وامللبوس فكان املراد منه ماذكره يف قوله ) والذين إذا 

إىل عنقك أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما ( ويف قوله ) والجتعل يدك مغلولة 
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والتبسطها كل البسط (  ومنها : أن الينفقوا يف مهمات اجلهاد أمواهلم ، فيستويل العدو 
عليهم ويهلكهم ، وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك يف سبيل هللا ويف طلب 
مرضاته ، وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك يف دفع اهلالك والضرر عن نفسك  ومنها 

يكون هذا متصال بقوله ) الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص ( أي : فإن : أن 
قاتلوكم يف الشهر احلرام فقاتلوهم فيه فإن احلرمات قصاص ، فجازوا اعتداءهم عليكم 
والحتملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا ملن قاتلكم فتهلكوا برتككم القتال فإنكم بذلك 

إىل التهلكة  ومنها : أن يكون املراد وأنفقوا يف سبيل هللا والتلقوا تكونون ملقني أبيديكم 
ذلك اإلنفاق يف التهلكة واإلحباط ، وذلك أبن تفعلوا بعد ذلك اإلنفاق فعال حيبط ثوابه إما 
بتذكري املنه أو بذكر وجوه الرابء والسمعة ، ونظريه قوله تعاىل ) والتبطلوا أعمالكم ( انتهى 

بشيء من التصرف  وقد قال بنحوه أيضا أبو حيان مث عقب على ذلك من كالم الرازي 
بقوله : وهذه األقوال كلها حتتمل هذه اآلية والظاهر أهنم هنوا عن كل مايؤول هبم إىل اهلالك 
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 1نة  اخل كالمه رمحه هللا )مطلوب موعود عليه ابجل
(  من أن املعىن : المتسكوا أموالكم فريثها منها غريكم فنهلكوا حبرمان منفعة أموالكم  أو 2)

المتسكوا فيذهب عنكم اخللف يف الدنيا والثواب يف اآلخرة  أو ال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة 
من حرام فريد عليكم فتهلكوا ، وحنوه عن عكرمة قال : والتلقوا أبيديكم إىل يعين التنفقوا 

التهلكة قال : التيمموا اخلبيث منه تنفقون  ومل أقف على أثر عكرمة هذا إال أنه قد ذكره 
(  وقد ورد عنه فيما سبق من اآلاثر غري ذلك  ومنها ماذكره الطاهر ابن 3أيضا أبو حيان )

(  ومعظم ماتقدم 4عدم االستسالم يف احلرب أي التستسلموا لألسر ) عاشور من أن املراد
اليعطي معىن أتسيسيا جديدا وإمنا هو تكرار ملا قرر يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي ، أو 
أنه معىن ركيك اليلتئم مع السياق  واملعىن املقبول الواضح الذي يعطي معىن جديدا هو مادل 

 أوىل من التأكيد كما هو معلوم  عليه سبب النزول والتأسيس
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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وهم يف نسبة ذلك إليهم ، ترك النفقة داخل يف ترك اجلهاد كما رجحت آنفا ، وإمنا أنه 
  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 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 لصحيح وال يف غريه  وكذا نسب ابن العريب القول أبنإطالقا ال يف ا
يب أوقد تقدم عن  (  ومل أقف عليه منسواب إليه عند غريه1منه أداء الفرائض للضحاك )

 إسحق من قوله ومن روايته عن أحد الصحابة 
هو اإلاثبة ها و زمال 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 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 
 وهللا أعلم 

العاشر : رجع الشوكاين رمحه هللا إىل كالمه الالمعقول ، والذي يوحي ابلثقة الزائدة يف النفس 
، فاهتم أاب أيوب األنصاري ومن وافقه على اإلنكار على من اعترب احلامل على اجليش وحده 

تدفعه لغة ممن يدخل حتت اآلية ، أبهنم ظنوا أن اآلية الجتاوز سببها ، وقال : وهو ظن 
(  وهذا الذي قاله ابطل من وجوه عدة منها ماتقدم يف اآلية السابقة من رد على 3العرب  )

أبن العربة بعموم  تعديه أيضا على حرب األمة ابن عباس بنحو ذلك ، ومنها : أن القول
اللفظ الخبصوص السبب قاعدة التعارض ماتقرر قبلها من أمهية معرفة السبب لفهم النص ، 
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عارض أيضا أمهية التئام آايت الكتاب وعدم تكلف املعاين اليت المتت بصلة للسياق ، والت
وإقحامها فيها إقحاما توسعا يف مدلول اللفظ  فال يليق أن يقال : إن هللا أراد ابآلية : أنفقوا 
أيها املؤمنون يف سبيل هللا وال تسقط املرأة جنينها الذي يف بطنها ، أو وال يعبث أحد 

ك الكهرابء ، أو  واليسرع مسرع بسيارته يف مكان مرتفع ألن يف ذلك إلقاء ابلنفس أبسال
إىل التهلكة وأحسنوا يف مراقبة هللا عز وجل أو يف أداء فرائضكم ألن هللا حيب احملسنني  
فالقارىء ألول وهلة هلذا السياق يرى فيه عدم الرتابط والتشويش الشديد ، فماابلك مع 

بقة هلذه اآلية الكرمية ، وإذا فتح اجملال للتعميم الحتاج األمر إىل ضابط سياق اآلايت السا
لبيان ماهي األمور اليت تؤدي إىل التهلكة ، ولدخل فيها أمور ختتلف فيها العقول واألفهام 
ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معني بينه سبب النزول ، ولواله ملا فهم أن هذا يؤدي إىل 

ى ابتداء أن القعود إلصالح املال ورعاية األهل هالك ؟ ومل يفهم اهلالك ، فأي عقل ير 
الصحابة الكرام ذلك حىت نبههم إليه رهبم سبحانه وتعاىل  فاللهم فقهنا يف ديننا وأصلح لنا 

 نياتنا  
 

  )1/117أحكام القرآن له ) (1)
 (1/91حاشية الصاوي على اجلاللني ) (2)
 )1/193فتح القدير ) (3)

 
فإذا كان  آلية ،اول ن القواعد املسلم هبا أن سبب النزول قطعي الدخول يف مدلكما أنه م
أن أمر هبا  سراف يف النفقة بعدالنهي عن اإل -لوسي عن اجلبائي كما نقل اآل  -معىن اآلية 

ين  ابقي املعا(  كيف ميكن أن يدخل سبب النزول هنا ؟ وهكذا يف1حتراي للوسطية ، )
  دل عليه السبب البعيدة عن املعىن الذي

له تعاىل قا 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

 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  و ا سبق كم  النفقة أو اجلهاد من أن يظن أنه لن يغفر له مثل هذا الذنب العظيم
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 )78-2/77روح املعاين ) (1) 
 )2/78روح املعاين ) (2)

 
تساهل ملصحيح ارح شالح : هو واسع اخلطو يف وأما احلاكم فقد قال فيه أبو عمرو بن الص

 ملألئمة ، فإن ه من اغري لابلقضاء به ، فاألوىل أن يتوسط يف أمره ، فما مل جند فيه تصحيحا 
على كالم ف ( 1يكن صحيحا ، فهو حسن حيتج به ، إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه  )

 تصحيح لىكت الذهيب عابن الصالح يكون حديث الرباء حسنا حيتج به  فكيف وقد س
وصحح  افقة ،مو  احلاكم هلذا احلديث على شرط الشيخني وبعض أهل العلم يعترب السكوت
حه بال بتصحي وثقإسناده أيضا احلافظ ابن حجر كما ذكرت يف ختريج الرواية وهو ممن ي
ة عبيدة ورواي شريبمدافعة ، هذا ابإلضافة إىل ماله من شواهد منها رواية النعمان بن 

 لسلماين وغريها  وهللا أعلم ا
 

  : 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 والتسرة3واحد )
فعلة من تهي  : طيةالالم وقال ابن ع أبدل من الكسرة ضمة ويشهد له قراءة اخلليل بكسر

 (  4هلك بشد الالم )
 

 )24-23خمتصر علوم احلديث )ص (1) 
 )545مفردات القرآن )ص (2)
 )8/158الصحيح مع الفتح ) (3)
 (1/265( ، احملرر الوجيز )1/343انظر الكشاف ) (4)

 
منه وقيل التهلكة وقيل التهلكة : ماميكن التحرز منه خبالف اهلالك وهو ماالميكن التحرز 

نفس الشيء املهلك  وقيل : هو اسم مصدر وليس مصدرا ألنه مل يعهد يف املصادر وزن 
تفعلة بضم العني والقول أبنه اسم مصدر تفرد به الطاهر ابن عاشور وال أدري ما وجهه عنده 
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ص ؛ فإن العلماء فرقوا بني املصدر واسم املصدر أبن األخري هو ماأدى معىن األول مع نق
 (1حروفه عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا غري موجود هنا )

كا وهلكا هلك هال يلك هوقال الرازي : قال أبو عبيدة والزجاج ) التهلكة ( اهلالك يقال : 
 ال هذا ، قاللعني إاضم وهتلكة  قال اخلارزجني : الأعلم يف كالم العرب مصدرا على تفعلة ب

ر ، قال : ري مصدغا بوبه : التضرة والتسرة وقد جاء هذا املثال امسأبو علي : قد حكى سي
تجربة ، كال لكةوال 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 ء النحويني يف أمثال هذهوأقول : إىن ألتعجب كثريا من تكلفات هؤال

  لفظ يفلفورود 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)2/78اين )انظر روح املع (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 اجليىل بألو التضرة والتسرة من أضر وأسر مبعىن الضرر والسرور ، وكذا ضبط اآللوسي اجلوار ا
 (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 اللماا وال أزمة ، إال أن عألفاظه ابألشعار واألقوال اليت الأسانيد هل
ب ب من ابلعر اوإمنا هذا منهم على سبيل ختريج ماجاء يف كتاب هللا على ماروي عن 

  املدارسة وحماولة التوصل للمعاين بدقة وهللا أعلم
   أعلمهللاووعلى كل فالذي تدل عليه اآلاثر أهنا ابملعىن الذي ذكره الراغب ، 

تلقوا أبيديكم( : سبق كالم الطربي يف ذلك وهو مانقله معظم املفسرين إال أن أاب قوله : )وال
:   -بعد أن بني أن زايدة الباء يف املفعول الينقاس  -حيان رجح قوال من األقوال فقال 

والذي خنتاره يف هذا أن املفعول يف املعىن هو أبيديكم لكنه ضمن ألقى معىن مايتعدى ابلباء 
أنه قيل والتفضوا أبيديكم إىل التهلكة كقوله أفضيت جبنيب إىل األرض أي فعداه هبا ك
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طرحت جنيب على األرض  مث أطال رمحه هللا يف بيان معاين اهلمزة يف أفعل اليت للجعل ، 
وأهنا عند التصريفيني على ثالثة أقسام  مث رجح أهنا من القسم الثاين وقال : فمعىن ألقيت 

قى : فعل مبعىن مفعول كما أن الطريد : فعيل مبعىن مفعول ، فكأنه الشيء جعلته لقى ، والل
قيل : الجتعلوا أنفسكم لقى إىل التهلكة فتهلك ، وقد حام الزخمشري حنو هذا املعىن الذي 

 ( 1أيدانه فلم ينهض بتخليصه  )
 

 (2/71البحر احمليط ) (1)
 
 
 
 
 
 

ن ويبدأ م ثاينلزء اويليه إن شاء هللا اجلحبمد هللا مت اجلزء األول 
 قوله تعاىل ) وأمتوا احلج والعمرة هلل (
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 رسالة املاجستري
 اجلزء الثالث

 من قوله احلج أشهر معلومات 
 إىل قوله 

 أولئك هلم نصيب مما كسبوا وهللا سريع
 احلساب
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 )قوله تعاىل )احلج أشهر معلومات
 ايت الواردة يف اآلية :االرو 
 ( والعمرة هلل ج) وأمتوا احل أن عمر قال يف قول هللا : عن الزهري رمحه هللا ، قال : بلغنا -

احلج ، أن   أشهرغري قال : من متامهما أن يفرد كل واحد منهما من اآلخر ، وأن يعتمر يف
 (1هللا يقول )احلج أشهر معلومات(  )

دة و القع: شوال وذ عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه )احلج أشهر معلومات( قال -1
  احلجة وعشر من ذي

  عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حنو ذلك -2
وا العمرة فتجعل ج والعمرةعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : أن تفصلوا بني أشهر احل -3

  يف غري أشهر احلج أمت حلج أحدكم ، وأمت لعمرته
إن :  و غريهن األعرج أبعن حممد بن سريين رمحه هللا ، قال : قال ابن عمر للحكم  -4

  ةعمر بأطعتين انتظرت حىت إذا أهل احملرم خرجت إىل ذات عرق فأهللت منها 
ن أيل من حلجة أحب إعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : ألن أعتمر يف عشر ذي ا -5

 أعتمر يف العشرين 
 احلج رة بعديل من العمعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : العمرة يف العشر أحب إ -6

_______________________ 
  ( تقدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل( ومعه مايشهد له1
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ل هللا ا رسو هبد عمل عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : العمرة يف شهور احلج اتمة ق -
 )1صلى هللا عليه وسلم وأنزهلا هللا يف كتابه  )

 ل ، وذوقال : شوا عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : )احلج أشهر معلومات( -7
  القعدة ، وعشر ذي احلجة

قال :  ؟احلج  يسمي أشهر عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لنافع : أكان عبد هللا -8
فإن أهل  نافع :للت قنعم ، كان يسمى شواال ، وذا القعدة ، وذا احلجة  زاد يف رواية : 

 إنسان ابحلج قبلهن ؟ قال : مل أمسع منه يف ذلك شيئا 
ة ، وعشر القعد ، وذو عن عبد هللا رضي هللا عنه ) احلج أشهر معلومات ( قال : شوال -9

  ذي احلجة
ت أن أراد اعن امرأة من عن طارق بن شهاب رمحه هللا ، قال : سألت ابن مسعود ، -10

ال أشهر إأراها ما (جتمع مع حجها عمرة ، فقال : أمسع هللا يقول ) احلج أشهر معلومات 
  رواية : )احلج أشهر معلومات( ليس فيهن عمرة احلج  ويف

شوال  ر هللاليت ذكعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث احلج قال : وأشهر احلج ا -
 (2وذو القعدة وذو احلجة  )

ن سنة مج فإن يف أشهر احل عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : ال حيرم ابحلج إال -11
  جاحلج أن حيرم ابحلج يف أشهر احل

ذو ال ، و ت ( وهن : شو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) احلج أشهر معلوما -12
ة ، فال للعمر  هورالقعدة ، وعشر من ذي احلجة ، جعلهن هللا سبحانه للحج ، وسائر الش

  هرل شكيصلح أن حيرم أحد ابحلج إال يف أشهر احلج ، والعمرة حيرم هبا يف  
 علوماتللحج أشهر م ما : ) احلج أشهر معلومات (عن ابن عباس رضي هللا عنه -13

  حيرم فيها ابحلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة
 احلجة  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما : شوال وذو القعدة وذو-14

____________________________ 
  )قدم عند قوله : )فمن متتع ابلعمرة إىل احلجت  (1)
  حاديث املرفوعةتقدم يف األ (2)
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ل بقأيهل ابحلج  :ئل عن الرجل عن أيب الزبري رمحه هللا أنه مسع جابر بن عبدهللا يس -15
  أشهر احلج ؟ فقال : ال

شوال وذو  لومات( قال :عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما )احلج أشهر مع -16
  القعدة وعشر من ذي احلجة

عشر من قعدة و شوال وذو ال ) احلج أشهر معلومات ( عن جماهد رمحه هللا يف قوله : -17
  ذي احلجة

ل وذو : شوا ومات ( ، قالعن جماهد رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) احلج أشهر معل -18
  القعدة وذو احلجة

  عن جماهد رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -19
يه حلج فلقايف غري أشهر  هل ابحلجرمحه هللا أن أاب احلكم البجلي كان ي عن أيوب -20

  عكرمة فقال : أنت رجل سوء
 (1حلج  )عن قتادة رمحه هللا  قال : ومتام العمرة ماكان يف غري أشهر ا -

لقعدة وذو وذو ا احلج : شوال عن قتادة رمحه هللا قوله ) احلج أشهر معلومات ( أشهر -21
  احلجة ، ورمبا قال : وعشر ذي احلجة

  جةعشر من ذي احليم رمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، و عن إبراه -22
  عن الشعيب رمحه هللا مثله -23
  عن السدي رمحه هللا ، مثله -24
  عن ابن سريين ومقاتل بن حيان رمحهما هللا حنو ذلك -25
 جة شر من ذي احلعن الضحاك رمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، وع -26
  و احلجةرمحه هللا ، قال : شوال ، وذو القعدة ، وذ عن الضحاك -27
 عن احلسن رمحه هللا مثله -28
  احلجة عن احلسن رمحه هللا مثله يعين : شوال وذو القعدة وذو -29
 عن عطاء رمحه هللا مثله -30

_______________________________ 
   (تقدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل (1) 
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ة ، وذو القعد ي شوال ، وذواء رمحه هللا ) احلج أشهر معلومات ( ، قال : فهعن عط -31
  احلجة

حلج يف ايفرض  علومات( لئالعن عطاء رمحه هللا قال : إمنا قال هللا )احلج أشهر م -32
  غريهن
شهر غري أ حرم ابحلج يفعن خصيف رمحه هللا قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أ -33

شهر احلج أ):  اء : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج ! فإن هللا يقولاحلج فقال له عط
 معلومات فمن فرض فيهن احلج(

  عن عطاء رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -34
  وذو احلجة عن الربيع رمحه هللا ، مثله  يعين : شوال وذو القعدة -35
  ذو احلجةالقعدة و عن طاوس رمحه هللا ، مثله   يعين : شوال وذو  -36
  عن طاوس رمحه هللا : الحيرم ابحلج إال يف أشهر احلج -37
  جةذو احلو ذو القعدة ، عن ابن شهاب رمحه هللا ، قال : أشهر احلج : شوال ، و  -38

احلج   أشهريفلعمرة عن ابن عون رمحه هللا قال : مسعت القاسم بن حممد يقول : إن ا -
 (1) اتمة  وهنا: العمرة يف احملرم ، قال : كانوا ير ليست بتامة ، قال : فقيل له 

  صدر ذي احلجةو عن حممد رمحه هللا مثله  قال : شوال ، وذو القعدة ،  -39
شهر احلج ، أون يف ل : تكعن ابن سريين رمحه هللا أنه كان يستحب العمرة يف احملرم ، قا -

 (2قال : كانوا ال يروهنا اتمة  )
أشهر  يف غري م شك أن عمرةرمحه هللا قال : ماأحد من أهل العلعن حممد ين سريين  -40

  احلج أفضل من عمرة يف أشهر احلج
ج فقال شهر احلحلج يف غري أعن أيب إسحق رمحه هللا قال : كان ابن أيب نعم يهل اب -41

 عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب حممد لرمجوه 
( قال :   احلجعمرة إىلهللا : ) فمن متتع ابلعن يزيد بن أيب مالك رمحه هللا يف قول  -

 (3منسوخة ، نسختها : ) احلج أشهر معلومات (  )
_______________________________________ 

  )قدم حتت قوله )وأمتوا احلج والعمرة هلل( ت3( ، )2، ) (1) 
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 احلواشي :

قال :  : )احلج أشهر معلومات( أثر ابن عمر ( بصيغة التمريض عطفا على4/342علقه البيهقي )السنن الكربى  -1
عنه وعن  ضي هللاطاب ر شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة  قال : وروي يف ذلك عن ابن عمر عن عمر بن اخل

( عطفا على رواية العشر  1194عروة بن الزبري عن عمر رضي هللا عنه مرسال  وعلقه أيضا ابن أيب حامت عنه )رقم 
 ( 1/218سعيد بن منصور وابن املنذر بلفظ : وذو احلجة ) الدروعزاه السيوطي ل

  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1194علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -2
ن انفع ع أيوب ، لية ، قال : أخربانع( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن 2/259أخرجه ابن جرير) -3

تكم اجعلوا كم وعمر ني حجبرج ابن أيب شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا ، عنه به وإسناده صحيح  وأخ
( ومل 1/218ره السيوطي )الدر حلجكم ولعمرتكم  كذا ذك احلج يف أشهر احلج واجعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت

   (129فقود صامل زءأهتد إليه يف املصنف وإمنا وقفت عليه خمتصرا من طريق انفع عن ابن عمر قوله )اجل
إسناده و ون ، عن حممد به  ( قال : حدثنا ابن بيان ، قال : إسحاق ، عن ابن ع2/260أخرجه ابن جرير) -4

  يذكره السيوطي   وملبد هللاصحيح  وابن بيان هو عبد احلميد الواسطي وإسحق هو ابن يوسف األزرق وابن عون هو ع
 يعفور ، ة ، عن أيبر ، قال : ثنا شعباملثىن ، قال : ثنا وهب بن جري ( قال : حدثنا ابن2/260أخرجه ابن جرير) -5

فقة لكتب بته مواماأث قال : مسعت ابن عمر  فذكره  وإسناده صحيح وتصحف أبو يعفور بـ أبو يعقوب والصواب
( 2/169دواليب ىن لله ) الكبة عنالرتاجم وهو أبو يعفور العبدي وامسه وقدان معروف ابلرواية عن ابن عمر ورواية شع

 ومل يذكره السيوطي 
يان عن صدقة بن يسار عنه به  ( قال : ثنا وكيع عن سف130أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -6

  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
بد هللا بن عن عء ، م ، قال : ثنا ورقا( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعي2/258أخرجه ابن جرير ) -7

ال ابن ( وق3/419صيغة اجلزم )( من طريق ورقاء به وعلقه البخاري ب2/226دينار عنه به  وأخرجه أيضا الدارقطين )
ك عن عبد هللا بن دينار ( وأخرجه مال1/342( وكذا قال ابن كثري )التفسري 3/420حجر : إسناده صحيح )الفتح 

ستمتع اخل ا دقبل احلج فق -هر احلج شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة عنه ضمن أثر مطول بلفظ : من اعتمر يف أش
جرير  خرجه ابنايتني  وأ( ومجع بينهما ابن حجر أبنه جتوز يف إطالق ذي احلجة مجعا بني الرو 1/344)املوطأ 

مثله   هن انفع ، عنع ، عن عبيد هللا ( قال : حدثنا حممد بن املثىن ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا محاد ،2/258)
ل ري عن عبيد هللا به  وقامن( من طريق عبد هللا بن 4/342( وعنه البيهقي )السنن الكربى 2/276وأخرجه احلاكم )

ه وكيع وأخرج  صحيح احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وقال ابن حجر : إسناده
ريق جماهد وأيب شيخ عنه ، ط( من 2/226( والدارقطين )218املفقود ص ومن طريقه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء

 به  وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر من طرق عن ابن عمر
( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حيىي بن سعيد ، قال : ثنا ابن جريج ، فذكره  2/258أخرجه ابن جرير) -8

جريج به  وإسناده صحيح  وأخرجه الشافعي يف األم  ( من طريق ابن وهب عن ابن1189أيب حامت )رقم وأخرجه ابن 
( عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به والزايدة منه  وقد تقدم مثل ذلك مع توجيهه من رواية 122-121)املسند ص
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من طريق جماهد عن ابن عمرمثله   (2/259عبد هللا بن دينار عن انفع عنه عند مالك  وأخرجه ابن جرير أيضا )
( بنحوه وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد 219وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص

 ( 1/218وابن املنذر ) الدر
امت ( وابن أيب ح218د ص( ومن طريقه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقو 1/218أخرجه وكيع ) الدر -9
يهقي يف السنن الكربى ( ومن طريقه الب1/218بن منصور ) الدر ( وأخرجه سعيد2/226( والدارقطين )1192)رقم

أيب  سقط ذكرو ( كالمها عن شريك عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، عنه به  وإسناده صحيح  4/342)
يخ ه اخلطيب يف التار ( من طريق أيب أمحد عن شريك به  وأخرج2/257األحوص من املصنف  وأخرجه ابن جرير )

بن محيد وابن  ضا لعبدوطي أي( من طريق شريك به وزاد يف إسناده رجال وهو وهم من بعض الرواة  وعزاه السي5/63)
  املنذر

بن  ، عن قيس ن ، قال : ثنا سفيان( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/260أخرجه ابن جرير) -10
( وابن أيب 2/259جرير ) ( وابن129أيضا ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص مسلم ، عن طارق به  وأخرجه

 وقال ابن كثري : هذا  ( من طرق عن قيس بن مسلم به حنوه5/23( والبيهقي يف السنن الكربى )1210حامت )رقم
 ( 1/218( وعزاه السيوطي أيضا للطرباين ) الدر 1/343إسناد صحيح )تفسري القرآن العظيم 

ى ( ويف الصغر 4/343كربى )( ومن طريقه البيهقي يف السنن ال1/448أخرجه ابن خزمية ومن طريقه احلاكم ) -11
به  وأخرجه  قسم عنهم عن م( قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األمحر عن شعبة بن احلجاج عن احلك2/148)

( وابن مردويه ) تفسري 4/343( والبيهقي )2/233( والدارقطين )361أيضا ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص
  خيرجاه لشيخني ومل( من طريق احلكم به  وإسناده صحيح  وقال احلاكم : صحيح على شرط ا1/342ابن كثري 

ن مواحلاكم والدارقطين  ( وقال ابن حجر : وصله ابن خزمية3/419وسكت الذهيب  وعلقه البخاري بصيغة اجلزم )
رباين عزاه اهليثمي أيضا للطو ( وقال ابن كثر : إسناده صحيح  3/420عن ابن عباس به )الفتح طريق احلكم عن مقسم 

 (1/218(  وذكره السيوطي )الدر 3/218يف الكبري ) جممع اللزوائد 
ي بن عن عل ، ةدثنا املثىن ، قال : ثنا أبو صاحل ، قال : ثين معاوي( قال : ح258-2/257أخرجه ابن جرير) -12

( وابن جرير 218،219، عنه به  وإسناده حسن  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص أيب طلحة 
افعي ) تفسري ابن كثري ( والش4/342( والبيهقي )2/278( والدارقطين )1211( وابن أيب حامت )رقم2/257،258)
عبد بن لسيوطي لازاه ة  وع( من طريق عكرمة ومقسم والضحاك وعطاء عن ابن عباس أبلفاظ متعددة خمتصر 1/342

( وعلقه ابن أيب حامت 3/218ائد ، جممع الزو  1/218محيد وابن املنذر والطرباين من طرق عن ابن عباس بنحوه ) الدر 
 (1198عنه )رقم

عن أيب صاحل  لصغري عن الكليبا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -13
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم  عن ابن عباس به

:  ريج ، قالج ابن وهب ، أخربين ابن ( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى أان1192أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -14
ا وذا القعدة وذ : شواال يسمي قلت لنافع : أمسعت عبد هللا بن عمر ، يسمي شهور احلج ؟ فقال : نعم كان عبد هللا

  احلجة
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ده انقطاع يف إسناو   ص قال : وقال ذلك ابن شهاب ، وعطاء بن أيب رابح ، وجابر بن عبد هللا صاحب رسول هللا
 هللان شهاب إن شاء طاء وابعأثر  بني ابن جريج وجابر رضي هللا عنه  ومل يذكره السيوطي  وتقدم أثر ابن عمر وسيأيت

 تعاىل 
اده به  وإسن بن جريج عن أيب الزبري( قال : أخربان مسلم وسعيد بن سامل عن ا121رجه الشافعي )املسند صأخ -15

ن طريق م( 4/343لكربى )ا( من طريق حيىي عن ابن جريج به والبيهقي يف السنن 2/234جيد  وأخرجه الدارقطين )
اده صحيح  وقال ابن كثري ( : إسن2/334 )عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج به كذلك  وقال يف التعليق املغين

 (1/342التفسري ) ملرفوع من ا عنه بعد أن ذكره مرفوعا وقال : إسناده الأبس به ، قال : وهذا املوقوف أصح وأثبت
 ه بلفظ : ال حيرم ابحلج( عن حفص بن غياث عن ابن جريج ب361وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص

 (1/218حلج  وذكره السيوطي )الدرإال يف أشهر ا
 ( قال : ان عبد هللا بن حممد بن4/342( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )2/226أخرجه  الدارقطين ) -16

اده أيو  به  ويف إسنعبد هللا في عنعبد العزيز البغوي ان عثمان ان أبو أسامة عن أيب سعد عن حممد بن عبيد هللا الثق
ال خرجه الطرباين يف الكبري مطو ( : وهو ضعيف  اهـ وقد أ2/226يف التعليق املغين على الدارقطين )سعد البقال قال 

ثق وفيه  رزابن وقد و ملا فيه سعيد بن جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية بيوم من طريق أيب سعد به  وقال اهليثمي :
ابن  (  وعلقه1/218ن املنذر )الدر وعزاه السيوطي أيضا الب( 3/250كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

 (1197أيب حامت عنه )رقم 
اء ققال : ان ور  ، إبراهيم ، قال : ان آدم ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان1/101التفسري املنسوب إىل جماهد ) -17

يح به ، جنعن ابن أىب  طريق شبل ،( من 2/258عن ابن أيب جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
  وطي( ومل يذكره السي1099ومن طريق حجاج عن جماهد مثله  علقه ابن أيب حامت عنه )رقم 

عنه به  ، عمر ، عن ابن أيب جنيح( قال : حدثنا م2/259( ومن طريقه ابن جرير )1/93أخرجه عبد الرزاق ) -18
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361بن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود صأخرجه ا -19
  يلسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

و ده صحيح  وأبلية عن أيوب به وإسنا( قال : حدثنا ابن ع362أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -20
ل ابن فضيل عن ( قا352التقريب ص عابد صدوق ) -بضم فسكون  -احلكم البجلي امسه عبد الرمحن بن أيب نعم 

يت ذكره مرة أخرى يف أثر عمرو ( وسيأ6/286أبيه : كان حيرم من السنة للسنة  وكذا قال ابن سعد ) هتذيب التهذيب 
 بن ميمون 

يح  إسناده صحنا سعيد ، عنه به  و حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ث ( قال :2/259أخرجه ابن جرير) -21
  ( عطفا على رواية العشر  ومل يذكره السيوطي1207علقه ابن أيب حامت عنه )رقم 

 وقال : ان أب ، إبراهيم ، قال : ان آدم ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان1/101التفسري املنسوب إىل جماهد ) -22
ن ( واب219قود ص زء املفنف اجلالرازي وورقاء ، عن مغرية عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصجعفر 
( ذكره 1201نه )رقمعيب حامت أ( من طريق الثوري وأيب عوانة وإسرائيل وهشيم عن مغرية به  علقه ابن 2/258جرير )

 ( 1/218السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 
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ن مغرية ععوانة ،  ن ، قال : حدثنا أبو( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/258رجه ابن جرير)أخ -23
أيب حامت  نبامثله  علقه  ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه من طريق هشيم عن مغرية ومن طريق جابر عن عامر ،

  ( ومل يذكره السيوطي1200عنه )رقم 
هو إسناد و نا أسباط ، عنه به  ث( قال : حدثين موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : 2/258أخرجه ابن جرير) -24

وصول ابإلسناد املذكور يف م( وهو 1204( علقه ابن أيب حامت عنه )رقم189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 املقدمة  ومل يذكره السيوطي 

ذكور يف ر مقاتل موصول ابإلسناد املى رواية العشر  وأث( عطفا عل1205،1209علقه ابن أيب حامت عنهما )رقم -25
  املقدمة  ومل أقف على أثر ابن سريين  ومل يذكرمها السيوطي

، عنه    بن عقيلعيم ، قال : ثنا حسني( قال : حدثنا أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو ن2/258أخرجه ابن جرير) -26
أخرجه أيضا من طريق عبد و ( 3/61عني : ثقة ) اجلرح والتعديل وإسناده صحيح  واحلسني بن عقيل قال حيىي بن م

 مل يذكره السيوطي و ( 1203 )رقم الرزاق عن حسني به مثله ، ومن طريق جويرب عنه مثله أيضا  علقه ابن أيب حامت عنه
 نه به وإسناده صحيح ذكرهع( عن وكيع عن حسني 219أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -27

  (1/218السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 
س ، ان يونال : وأخرب قثين هشيم ،  ( حدثين القاسم ، قال : حدثنا احلسني ، قال :2/258أخرجه ابن جرير ) -28

امت عنه حبن أيب لقه اع عن احلسن مثله  وإسناده فيه ضعف ألن فيه احلسني بن داود الشهري بسنيد وهو ضعيف 
  ومل يذكره السيوطي (1202)رقم

ألعلى عن هشام عن احلسن مثله ا( قال : حدثنا عبد 218أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -29
 ( 1/218وإسناده صحيح  ذكره السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )الدر 

 : وأخربان ثين هشيم ، قالال : ق( قال : حدثين القاسم ، قال : حدثنا احلسني ، 2/258أخرجه ابن جرير) -30
بن أيب حامت اعلقه   ضعيف حجاج ، عن عطاء مثله  وإسناده فيه ضعف ألن فيه احلسني بن داود الشهري بسنيد وهو

  ( ومل يذكره السيوطي1195عنه )رقم 
قال  :، قال  ال : أخربان ابن جريجق( حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد بن بكر ، 2/259أخرجه ابن جرير ) -31

( 1191ابن أيب حامت )رقم ( وأخرجه1/343عطاء  فذكره  وقال ابن كثري : إسناده صحيح إىل ابن جريج )التفسري 
المها عن ابن جريج به  ( عن أيب معاوية ك218من طريق ابن وهب ، وابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص 

 ( 1/218الدر وإسناده صحيح  ذكره السيوطي وعزاه البن أيب شيبة فقط )
( قال : ان عبد هللا بن حممد ان 4/343( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )2/234أخرجه الدارقطين ) -32

  عثمان ثنا حيىي بن زكراي عن ابن جريج عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
يل عن خصيف به  وإسناده فيه فض( قال : حدثنا ابن 361أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -33

ه طريق آخر يشهد ل( ولكن 193ضعف ألن فيه خصيفا قال احلافظ : صدوق سيء احلفظ خلط أبخرة )التقريب ص
ي وعزاه لم ذكره السيوطهللا أعحسن وله فقد أخرجه ابن أيب شيبة أيضا من طريق ابن أيب رواد عنه خمتصرا  وبه يرتقي لل

 (1/218 البن أيب شيبة فقط ) الدر
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بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -34
  يلسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

ه فيه ه  وإسناد، عن أبيه ، عنه ب ر( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعف2/259أخرجه ابن جرير) -35
شر  وهو موصول ابإلسناد ( عطفا على رواية الع1208حامت عنه )رقم  ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب

  املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي
ر ، عن ربان معمأخ بد الرزاق ، قال :( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان ع2/259أخرجه ابن جرير) -36

( من طريق ابن 218ود ص ابن طاوس ، عن أبيه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفق
  مل يذكره السيوطيو ( عطفا على رواية العشر  1196جريج عن ابن طاوس به  وعلقه ابن أيب حامت عنه )رقم

بن سليمان عن ليث عن عطاء  ( قال : حدثنا معتمر361صأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -37
 ي لسيوطاوطاوس وجماهد قالوا :  فذكره وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  ومل يذكره 

  :ريج قال ابن وهب ، أخربين ابن ج ( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى أان1190أخرجه ابن أيب حامت )رقم -38
هذا لفظه  علقه ابن و ( من طريق عقيل عنه به 2/259إسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير)وقال ذلك ابن شهاب  و 

  ( عطفا على رواية العشر ومل يذكره السيوطي1206أيب حامت عنه )رقم 
ألعلى عن هشام عن حممد مثله قال ا( قال : حدثنا عبد 218أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -39

أثر ابن عباس  طوف علىسن معوقع وإسناده صحيح وحممد هو ابن سريين واألثر الذي قبله عن احل : شوال  اخل  كذا
 لشهر ألن املعينشر أو اظ العاملعطوف على أثر طاوس بقوله : وذو احلجة  وهذا يوحي أبهنم كانوا يتساهلون يف لف

 ( 1/218)الدر  يبة فقطيب شعزاه البن أابلشهر العشر كما سيأيت بيانه يف املناقشة إبذن هللا  ذكره السيوطي و 
ن بعت حممد حزم القطعي ، قال : مس ( قال : حدثين أمحد بن املقدام ، قال : ثنا2/260أخرجه ابن جرير) -40)

ن طريق يزيد عن ابن سريين م( 129سريين  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص
 (1/218ي )الدر بنحوه  ذكره السيوط

ن سفيان عن أيب إسحق به وإسناده ع( قال : حدثنا وكيع 362أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص -41
  طيصحيح  وابن أيب نعم هو أبو احلكم البجلي املتقدم يف أثر عكرمة  ومل يذكره السيو 

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

أن  ا معلوما بنيوقت هلال م احلج والعمرة وكانت العمرةقال أبو حيان :] ملا أمر تعاىل إبمتا
 (1احلج له وقت معلوم فهذه مناسبة اآلية ملا قبلها [ )

وقال البقاعي : ]وملا ذكر سبحانه وتعاىل أن احلج موقت ابألهلة ومل يعني له وقتا من شهور 
إىل تعيني السنة وختم ذلك ابلتفرقة يف بعض أحكام احلج بسبب األماكن تشوفت النفس 

وقته وأنه هل هو كاملكان أو عام احلكم فقال ) احلج ( أي وقته ) أشهر ( فذكره بصيغة من 
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مجوع القلة الذي أدانه ثالث وهي ثالث حبرب املنكسر : شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
 ( 2احلجة وليلة العيد بدليل أنه يفوت بطلوع الفجر يوم النحر  [ )

 (2/84البحر احمليط ) (1)
 (3/138نظم الدرر ) (2)

 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

ن كان ج ، وإحلابيعين جل ثناؤه بذلك : وقت احلج أشهر معلومات ، واألشهر مرفوعات ]
د ، فصار و معهو أفة له وقتا ال صفة ونعتا ، إذ مل تكن حمصورات بتعريف إبضافة إىل معر 

لكفار ب ، واجان يف نظري ذلك من احملل : املسلمونالرفع فيهن كالرفع يف قول العرب 
أو  أرضهم انبجانب ، برفع اجلانب الذي مل يكن حمصورا على حد معروف ، ولو قيل ج

 بالدهم لكان النصب هو الكالم 
 ريعىن ابألشه :مث اختلف أهل التأويل يف قوله ) احلج أشهر معلومات ( فقال بعضهم 

  دة ، وعشرا من ذي احلجةاملعلومات : شواال ، وذا القع
  وقال آخرون : بل يعين بذلك شواال وذا القعدة وذا احلجة كله

مل بعد ال يع حلجافإن قال لنا قائل : وماوجه قائلي هذه املقالة ، وقد علمت أن عمل 
هر  حلج ثالثة أشيلهم ابق تقضي أايم مىن ؟ قيل : إن معىن ذلك غري الذي تومهته ، وإمنا عنوا

 السنة  ن شهورن مهنن أشهر احلج ، ال أشهر العمرة ، وأن شهور العمرة سواهكوامل ، أ
 [  ومما يدل على أن ذلك معناهم يف قيلهم ذلك

  فذكر أثر ابن عمر وغريه يف كراهة العمرة يف أشهر احلج
قيل من  ن معىنألى مث قال : ]ونظائر ذلك مما يطول ابستيعاب ذكره الكتاب ، مما يدل ع

مل احلج هور لعشهنن احلج ثالثة أشهر كوامل ، أهنن من غري شهور العمرة ، وأقال : وقت 
  عهندون عمل العمرة ، وإن كان عمل احلج إمنا يعمل يف بعضهن ال يف مجي
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إمنا  : فإهنم قالوا ،جة وأما الذين قالوا : أتويل ذلك : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي احل
، ال  ت حجهميقاشهر معلومات ( إىل تعريف خلقه مقصد هللا جل ثناؤه بقوله ) احلج أ

 اخلرب عن وقت العمرة 
ليه ع صلى هللا سول هللان ر عقالوا : فأما العمرة ، فإن السنة كلها وقت هلا ، لتظاهر األخبار 

ذا كان ا : فإالو قوسلم أنه اعتمر يف بعض شهور احلج ، مث مل يصح عنه خبالف ذلك خرب 
م أن ة ، علحلجاج ينقضى وقته ابنقضاء العاشر من أايم ذي ذلك كذلك ، وكان عمل احل

  لثلثاامعىن قوله ) احلج أشهر معلومات ( إمنا هو ميقات احلج شهران وبعض 
عشر من هران و ج شوالصواب من القول يف ذلك عندان ، قول من قال : إن معىن ذلك : احل

ايم أنقضاء اعد بللحج يعمل الثالث ، ألن ذلك من هللا خرب عن ميقات احلج ، وال عمل 
ل ه صح قو عنيا به مجيعيعن بذلك مجيع الشهر الثالث ، وإذا مل يكن م مىن ، فمعلوم أنه مل

  من قال : وعشر ذي احلجة
يل : إن لث ؟ قلثافإن قال قائل : فكيف قيل ) احلج أشهر معلومات ( وهو شهران وبعض ا

  ن منذ مل أرهم يوماليو اذلك ، فتقول : له  العرب ال متنع خاصة يف األوقات من استعمال مثل
ال إمث عليه ومني ف يوامنا تعين بذلك يوما وبعض آخر ، وكما قال جل ثناؤه ) فمن تعجل يف
ا ممث خيرجه عا ،عة ( وإمنا يتعجل يف يوم ونصف ، وقد يفعل الفاعل منهم الفعل يف السا

 فعله أخذ من ذلك أنبيد ، وهو ال ير  على السنة والشهر ، فيقول : زرته العام وأتيته اليوم
فكذلك  حلني ،الك ذأول الوقت الذي ذكره إىل آخره ، ولكنه يعين أنه فعله إذ ذاك ويف 

أيها  ت حجكميقاماحلج أشهر ، واملراد منه احلج شهران وبعض آخر فمعىن اآلية إذا : 
 ( 1) الناس شهران وبعض الثالث ، وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة  [

 (260-2/257جامع البيان ) (1)
 

 : وقال الرازي
  : وهفيه وجيل و من املعلوم ابلضرورة أن احلج ليس نفس األشهر فالبد ههنا من أتو  ]

د شهران : الرب  هلمأحدها : التقدير : أشهر احلج أشهر معلومات ، فحذف املضاف وهو كقو 
  ، أي وقت الربد شهران
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جيوز يف ر ، والشههر معلومات ، أي الحج إال يف هذه األوالثاين : التقدير احلج حج أش
ملضاف إىل املصدر ف اغريها كما كان أهل اجلاهلية يستجيزوهنا يف غريها من األشهر ، فحذ

 األشهر 
ان احلج ملا ك حلجاالثالث : ميكن تصحيح اآلية من غري إضمار وهو أنه جعل األشهر نفس 

  مفيها كقوهلم : ليل قائم ، وهنار صائ
ذي احلجة ،  فوا يفختلمث قال : أمجع املفسرون على أن شواال وذا القعدة من أشهر احلج وا
بو أعاىل ، وقال تهللا  محةفقال عروة بن الزبري : إهنا بكليتها من أشهر احلج وهو قول مالك ر 

س وابن بن عبااول حنيفة رمحة هللا : العشر األول من ذي احلجة من أشهر احلج ، وهو ق
 من التسعة األوىل : والنخعي والشعيب وجماهد واحلسن ، وقال الشافعي رضي هللا عنه عمر

   ذي احلجة مع ليلة النحر من أشهر احلج
  : حجة مالك رضي هللا عنه من وجوه

  األول : أن هللا تعاىل ذكر األشهر بلفظ اجلمع وأقله ثالثة
املرأة إذا و جلمار امي ابحلج وهو ر  احلجة الثانية : أن أايم النحر يفعل فيها بعض مايتصل

ز او جومذهب عروة  حاضت فقد تؤخر الطواف الذي البد منه إىل انقضاء أايم بعد العشر ،
ن لفظ ا : أحدمهأتخري طواف الزايرة إىل آخر الشهر واجلواب عن األول من وجهني : أ
: أنه نزل  لثايناو   اجلمع يشرتك فيه ماوراء الواحد ، بدليل قوله ) فقد صغت قلوبكما (

 نها معة بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال : رأيتك سنة كذا وإمنا رأه يف سا
لنحر من واف واالطو واجلواب عن الثاين : أن رمي اجلمار يفعله األنسان وقد حل ابحللق 

ضاء اليف كم الق حإحرامه فكأنه ليس من أعمال احلج ، واحلائض إذا طافت بعده فكأنه يف
   ءحكم األدا

ه يففقد متسكوا  ج ،وأما الذين قالوا : إن عشرة أايم من أول ذي احلجة ىي من أشهر احل
م ثاين : أن يو ر  واللنحابوجهني : األول : أن من املفسرين من زعم أن يوم احلج األكرب يوم 

   النحر وقت لركن من أركان احلج ، وهو طواف الزايرة
 ، وم النحرلفجر ياوع على قوله أبن احلج يفوت بطل وأما الشافعي رضي هللا عنه فإنه احتج

  والعبادة التكون فائته مع بقاء وقتها ، فهذا تقرير هذه املذاهب
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ي مواقيت هلة قل ألهبقى ههنا إشكاالن : األول : أنه تعاىل قال من قبل ) يسألونك عن ا
لصحابة أهنم كابر ان أللناس واحلج ( فجعل كل األهلة مواقيت للحج  الثاين : أنه اشتهر ع

أن  لشديد الجيوزلبعد ااره قالوا : من إمتام احلج أن حيرم املرء من دويرة أهله ، ومن بعد دا
ري مقيدة غاحلج  شهرحيرم من دويرة أهله ابحلج إال قبل أشهر احلج ، وهذا يدل على أن أ

   بزمان خمصوص
علومات ( مأشهر  جوله ) احلواجلواب عن األول : أن تلك اآلية عامة ، وهذه اآلية وهي ق

 خاصة واخلاص مقدم على العام  
 [  وعن الثاين : أن النص اليعارضه األثر املروي عن الصحابة

ج ، وبه شهر احلأبل قمث قال : ]قال الشافعي رضي هللا عنه : الجيوز ألحد أن يهل ابحلج 
   لسنةا عجيوز يف مجي قال أمحد وإسحاق ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة رضي هللا عنهم :

بيل سل على قليتحجة الشافعي رضي هللا عنه قوله ) احلج أشهر معلومات ( وأشهر مجع 
 ري ينصرف إىلالتنك عندو التنكري ، فال يتناول الكل ، وإمنا أكثره إىل عشرة وأدانه ثالثة 

ل لثالثة : شواا ن تلكألى عاألدىن ، فثبت أن املراد أن أشهر احلج ثالثة ، واملفسرون اتفقوا 
حرام وز اإلجيال، وذو القعدة ، وبعض من ذي احلجة ، وإذا ثبت هذا فنقول : وجب أن 

 : ابحلج قبل الوقت ، ويدل عليه ثالثة أوجه  فذكر حججا عقلية مث قال
ة قل هي األهل عن حجة أيب حنيفة رضي هللا عنه وجهان : األول : قوله تعاىل )يسئلونك

ج فثبت يت للحواق( فجعل األهلة كلها مواقيت للحج ، وهي ليست مبمواقيت للناس واحلج 
لوقت حجا اا مسي كم  إذا أهنا مواقيت لصحة اإلحرام ، وجيوز أن يسمى اإلحرام حجا جمازا

لوقت  [ ارب من أق يف قوله ) احلج أشهر معلومات ( بل هذا أوىل ألن اإلحرام إىل احلج
(1)  

 جة األوىل لى احلعرد على النذر ورد عليها وقد تقدم ال مث ذكر احلجة الثانية وهي قياسه
 (162-5/160مفاتيح الغيب ) (1)
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  : وقال ابن كثري
هم : احلج حج أشهر فقال بعض 0اختلف أهل العربية ىف قوله : ) احلج أشهر معلومات (  ]

داها ، يما عم به فحرامعلومات ، فعلى هذا التقدير يكون اإلحرام ابحلج فيها أكمل من اإل
أيب و هب مالك ، والقول بصحة اإلحرام ابحلج ىف مجيع السنة مذ 0وإن كان ذاك صحيحا 

لليث اوالثوري ، و  ،عى حنيفة ، وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وبه يقول إبراهيم النخ
ج ( وأبنه س واحللنالبن سعد واحتج هلم بقوله تعاىل ) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت 

  نسكني ، فصح اإلحرام به يف مجيع السنة كالعمرةأحد ال
 ملرم به قبلها لو أحفره ، الشافعي رمحه هللا إىل أنه ال يصح اإلحرام ابحلج إال يف أشه وذهب

ال حرام ابحلج إصح اإل يالينعقد إحرامه به ، وهل ينعقد عمرة ؟ فيه قوالن عنه  والقول أبنه 
محهم هللا هد ، ر جماوبه يقول عطاء ، وطاوس  ، و  ىف أشهره مروي عن ابن عباس ، وجابر ،

ر الذى ذهب ر اآلخقديومات ( ، وظاهره التل، والدليل عليه قوله تعاىل : ) احلج أشهر مع
ائر شهور بني س من إليه النحاة ، وهو أن : " وقت " ) احلج أشهر معلومات ( فخصصة هبا

 [  السنة فدل على أنه ال يصح قبلها ، كميقات الصالة
ا  يف سنة كذال وذكر أثر ابن عباس وقال : ] وهذا إسناد صحيح ، وقول الصحايب : من

د انه  وقد ور هو ترمجو ،  حكم املرفوع عند األكثرين ، وال سيما قول ابن عباس تفسريا للقرآن
[ مث  أبس بهال فيه حديث مرفوع [ فذكر حديث جابر عند ابن مردويه وقال : ] إسناده

 ال :ذكره موقوفا وق
بن ابقول  تقوىوهذا املوقوف أصح وأثبت من املرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحايب ، ي ]

 [  عباس : من السنة أن ال حيرم ابحلج إال يف أشهره  وهللا أعلم
  : مث ذكر أثر ابن عمر يف تعيني األشهر ومن وافقه مث قال

ية عن ابن هو رواو   مالهوقال اإلمام مالك بن أنس : هي شوال وذو القعدة وذو احلجة بك ]
نه موضوع ، ، ولك فوععمر أيضا [  فذكره وذكر القائلني به ، وقال : ] وجاء فيه حديث مر 

 ث[ فذكر حدي  -لوضع وهو متهم اب -رواه احلافظ ابن مردويه من طريق حصني بن خمارق 
 أيب أمامة مث قال : ] وهذا كما رأيت ال يصح رفعه ، وهللا أعلم  [
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كره حلج فياب ائدة مذهب مالك أنه إىل آخر ذي احلجة ، مبعىن أنه خمتصقال : ] وف
ن ليت ذكرها اباآلاثر ر ااالعتمار يف بقية ذي احلجة ال أنه يصح احلج بعد ليلة النحر [ وذك

بان اان حيكما  جرير مث قال : ] قلت : وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي هللا عنهما أهن
  (1أعلم  [ ) وهللا ، ينهيان عن ذلك يف أشهر احلجاالعتمار يف غري أشهر احلج ، و 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 اىل تعهللااء شأييت ذلك يف هناية اآلية مع املسائل اللغوية ومسائل القراءات إن 

 
 (343-1/341تفسري القرآن العظيم ) (1)
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  (  قوله تعاىل ) فمن فرض فيهن احلج
 

ن هل فيهأ( قال : من  بن عمر رضي هللا عنهما قوله ) فمن فرض فيهن احلجعن ا -42
  احلج

و أم حبج قول : من أحر عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن فرض فيهن احلج ( ي -43
  عمرة

 نفال ينبغي أ يهن احلج ( :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، أنه قال : ) فمن فرض ف -44
 رض يليب ابحلج ، مث يقيم أب

  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : الفرض : اإلحرام -45
  جهن ابحلفمن أحرم في عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فمن فرض فيهن احلج ( -46
  عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : فرض احلج اإلحرام -47
  التلبية :عن ابن مسعود رضي هللا عنه )فمن فرض فيهن احلج( قال  -48
  رامعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : فرض احلج اإلح -49
  عن ابن الزبري )فمن فرض فيهن احلج( قال : اإلهالل -50
 أهل  عن جماهد رمحه هللا : ) فمن فرض فيهن احلج ( يعىن من -51
  عن عطاء رمحه هللا ، قال : التلبية -52
  حرامعن عطاء رمحه هللا ، قال : الفرض : اإل -53
  حرامج : اإلال : فرض احلعن احلسن رمحه هللا يف قوله ) فمن فرض فيهن احلج ( ق -54
  حيرم إن شاء مامل عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : الفرض التلبية ، ويرجع -55
  ن أحرمعن إبراهيم رمحه هللا ) فمن فرض فيهن احلج ( قال : م -56
  بيةاحلج ( قال : التل عن طاوس رمحه هللا ) فمن فرض فيهن -57
ج ، يهن احلمد عمن فرض فعن جرب بن حبيب رمحه هللا ، قال : سألت القاسم بن حم -58

 قال : إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت ، فقد فرضت احلج 
  إلحراماعن قتادة رمحه هللا ) فمن فرض فيهن احلج ( فهذا عند  -59
  رض : اإلحرامعن الضحاك بن مزاحم رمحه هللا مثله  الف -60
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  عن الزهري رمحه هللا قال : اإلهالل فريضة احلج -61
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -62
  عن عكرمة رمحه هللا حنو ذلك -63

_______________________________________ 
 احلواشي :

 بن ن عبد هللان آدم ، ثنا ورقاء ، عب ( قال : حدثنا حجاج بن محزة ، ثنا حييي1212أخرجه ابن أيب حامت )رقم -42
وقد توبع  (3/158 تعديلدينار ، عن ابن عمر به  وحجاج بن محزة قال أبوزرعة : شيخ مسلم صدوق ) اجلرح وال

وإسناده صحيح  وعزاه   ( من طريق ورقاء به4/342( والبيهقي )2/227( والدارقطين )2/261فأخرجه ابن جرير )
 (1/218 ية واإلحرام  )الدر( وعزاه للطرباين يف األوسط بلفظ : التلب1/218)الدر  السيوطي أيضا لعبد بن محيد

 هعن علي ، عن معاوية ، قال : حدثين ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا أبو صاحل ،2/261أخرجه ابن جرير ) -43
عزاه البن جرير فقط )الدر ( وذكره السيوطي و 190آية  11به وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

1/218) 
د قال لسوسى ، ثنا حجاج بن حمم( قال : حدثنا أمحد بن حييي بن مالك ا 1213أخرجه ابن أيب حامت )رقم -44

ر بن عطاء بن فيه عم ف ألنقال ابن جريج ، أخربين عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، موىل ابن عباس به  وإسناده ضعي
  (1/218( ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 416تقريب صوراز قال احلافظ : ضعيف )ال

، عن  بن عقيل عيم ، قال : ثنا حسنين( قال : حدثنا أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو 2/262أخرجه ابن جرير ) -45
امت حبن أيب يل الالضحاك ، عنه به  وفيه ضعف النقطاعه ألن الضحاك مل يسمع ابن عباس شيئا ) املراس

بن أيب حامت )رقم ا( علقه 1/218( وأخرج ابن املنذر عن ابن عباس قال : الفرض اإلهالل ) الدر 85،86ص
1215) 
لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -46

  ره السيوطي( ومل يذك189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم  عن ابن عباس به
حق  ان عثمان ان شريك عن أيب إس( قال : ان عبد هللا4/342( ومن طريقه البيهقي )2/227أخرجه الدارقطين ) -47

عزاه السيوطي و   فذكره  وإسناده الأبس به  قال عبد هللا -ال عثمان : قال يل أصحابنا : هو عن أيب األحوص ق -
 (1214(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/218ر )الدر أيضا لعبد بن محيد وابن املنذ

عن شريك عن أيب إسحق عنه به  ( قال : حدثنا وكيع219أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -48
 (1/218وإسناده صحيح وفيه سقط وحتريف  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط ) الدر 

ن ع ان عثمان ان حيىي بن زكراي ( قال : ان عبد هللا4/342لبيهقي )( ومن طريقه ا2/227أخرجه الدارقطين ) -49
بو عيدا هذا وهو أدم أن سه وتقسعيد أيب سعد عن حممد بن عبيد هللا الثقفي قال : مسعت عبد هللا بن الزبري  فذكر 

لقه ابن أيب (  ع1/218لدر سعد البقال ضعيف  فاإلسناد ضعيف وهللا أعلم  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )ا
 (1216حامت )رقم 

  ( ومل أقف عليه يف املصنف1/218أخرجه ابن أيب شيبة ) الدر  -50
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رقاء عن ال : ان و براهيم ، قال : ثنا آدم قإ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ثنا 1/102التفسري املنسوب جملاهد ) -51
ن معمر عن ابن أيب جنيح به  ( ع2/261ابن جرير ) ( ومن طريقه1/93ابن أيب جنيح ، عنه به  وأخرجه عبد الرزاق )

 أيب حامت )رقم لقه ابنة   عوأخرجه ابن جرير أيضا من طريق إبراهيم بن مهاجر عن جماهد بلفظ : الفريضة التلبي
 ( ومل يذكره السيوطي 1217
ان ال : أخرب قحيىي ، دثنا احلسن بن ( قال : حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أىب ، وح2/261أخرجه ابن جرير ) -52

ملصنف بن أيب شيبة )اأخرجه ايح  و عبد الرزاق ، قال : أخربان الثوري ، عن العالء بن املسيب ،  عنه به  وإسناده صح
وأخرجه أيضا من طريق ابن  (218 /1( من طريق العالء به  وعزاه السيوطي إليه فقط )الدر 219اجلزء املفقود ص 

 ابحلج  جريج عنه بلفظ : من أهل فيهن
، عن  بن صاحل ال : ثنا شريك واحلسن( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/262أخرجه ابن جرير ) -53

يف إسناده مثله و  عطاء ليث ، عنه به  وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم  وأخرجه أيضا من طريق حجاج عن
  ومل يذكره السيوطي (1218سنيد وهو ضعيف أيضا  علقه ابن أيب حامت )رقم 

 أخربان وبعض :ال : ثنا هشيم ، قال ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/262أخرجه ابن جرير ) -54
 أشياخنا عن احلسن به  وإسناده ضعيف لضعف سنيد  ومل يذكره السيوطي 

رية ، ، عن مغ يم ، قال : ثنا شريكعن( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو 2/261أخرجه ابن جرير ) -55
 (218 /1به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 

وري ، ربان الثبد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/262أخرجه ابن جرير ) -56
 (1219امت )رقم حبن أيب القه ن به  عقال : أخربان املغرية ، عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طرق عن سفيا

  ومل يذكره السيوطي
عن  ، رربان معمبد الرازق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/261أخرجه ابن جرير ) -57

 (1226يب حامت )رقم (  علقه ابن أ218 /1ابن طاوس ، عنه به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
ال : قضرير ، و الثنا أبو عمر  :( قال : حدثنا إبراهيم بن عبد هللا بن مسلم ، قال 2/261أخرجه ابن جرير ) -58

  طي( ، ومل يذكره السيو 1227أخربان محاد بن سلمة ، عنه به  علقه ابن أيب حامت )رقم 
ه ابن ه   علقبيد ، عنه ثنا سعقال :  ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد 2/262أخرجه ابن جرير ) -59

  ( ومل يذكره السيوطي1223أيب حامت )رقم 
ان حسني بن قال : أخرب  ، بد الرزاقع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/262أخرجه ابن جرير ) -60

د ف اجلزء املفقو صن)امل شيبة عقيل اخلراساىن ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب
 (1220يب حامت )رقم أ(  علقه ابن 1/218( عن وكيع عن حسني به  وإليه فقط عزاه السيوطي يف الدر )219ص 

ن عيسى عن ابن أيب ذئب عن ب( قال : حدثنا معن 220أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود ص  -61
 (1224مت )رقم (  علقه ابن أيب حا1/218الدر الزهري به وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه )

علقه ابن  -63مة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقد1225علقه ابن أيب حامت )رقم  -62
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1221أيب حامت )رقم 
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 :  جممل مادلت عليه اآلاثر
 :، واإلحرام  إلحرامة ان فرض فيهن احلج ( قال : فالفريضقال سفيان الثوري رمحه هللا ) فم

 (1التلبية  )
  ( إبسناد صحيح2/261رواه عنه الطربي ) (1) 

 
 : وقال ابن جرير

يهن ف هوألزمها إاي ،يعىن بقوله جل ثناؤه ) فمن فرض فيهن احلج ( فمن أوجب على نفسه  ]
جب مل مجيع ماأو على ع عزمعلى نفسه : ال ، يعين األشهر املعلومات اليت بينها  وإجيابه إايه
 هللا على احلاج عمله وترك مجيع ماأمره هللا برتكه 

يعهم ، مجاع مجإعد بوقد اختلف أهل التأويل يف املعىن الذي يكون به الرجل فارضا احلج 
ال آخرون الل وقإلهعلى أن معىن الفرض : اإلجياب واإللزام ، فقال بعضهم : فرض احلج ا

  ج إحرامه: فرض احل
اب قائله اإلجي ان عندم كوهذا القول الثاين حيتمل أن يكون مبعىن ماقلنا من أن يكون اإلحرا

 ل األول ن القو ئلو ابلعزم  وحيتمل أن يكون كان عنده ابلعزم والتلبية ، كما قال القا
إجياب وإمنا قلنا : إن فرض احلج اإلحرام إلمجاع اجلميع على ذلك ، وقلنا : إن اإلحرام هو 

الرجل مايلزم احملرم أن يوجبه على نفسه ، على ماوصفنا آنفا ، ألنه ال خيلو القول يف ذلك 
من أحد أمور ثالثة : إما أن يكون الرجل غري حمرم إال ابلتلبية ، وفعل مجيع ماجيب على 
املوجب اإلحرام على نفسه فعله ، فإن يكن ذلك كذلك ، فقد جيب أن ال يكون حمرما إال 

جرد لإلحرام ، وأن يكون من مل يكن متجردا فغري حمرم ، ويف إمجاع اجلميع على أنه قد ابلت
يكون حمرما ، وإن مل يكن متجردا من ثيابه إبجيابه اإلحرام مايدل على أنه قد يكون حمرما ، 
وإن مل يلب ، إذ كانت التلبية بعض مشاعر اإلحرام ، كما التجرد له بعض مشاعره ، ويف 

ى أنه قد يكون حمرما برتك بعض مشاعر حجه مايدل على أن حكم غريه من إمجاعهم عل
مشاعره حكمه ، أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون حمرما ، وإن مل يلب ومل يتجرد ومل 
يعزم العزم الذي وصفنا  وىف إمجاع اجلميع على أنه ال يكون حمرما من مل يعزم على اإلحرام 

أهل التكليف ماينىبء عن فساد هذا القول ، وإذ فسد هذان ويوجبه على نفسه إذا كان من 
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الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث ، وهو أن الرجل قد يكون حمرما إبجيابه اإلحرام بعزمه على 
سبيل مابينا ، وإن مل يظهر ذلك ابلتجرد والتلبية ، وصنيع بعض ماعليه عمله من مناسكه ، 

ابه ابلعزم على حنو مابينا احلج هو مامر إجيصح ماقلنا من أن فرض ، وإذا صح ذلك 
 ( 1)قبل

 : وقال الرازي
ض الغر  اواملراد هبذ ج ،اعلم أن يف هذه اآلية حذفا ، والتقدير : فمن ألزم نفسه فيهن احل ]

كون ي فيخرج عن أن ،له مابه يصري احملرم حمرما إذ ال خالف أنه اليصري حاجا إال بفعل يفع
رمي هذه ألجل حتك و واللبس والطيب والتغطية للرأس إىل غري ذل حالال وحيرم عليه الصيد

سبب أيضا ذا الوهل األمور عليه مسي حمرما ، ألنه فعل ماحرم به هذه األشياء على نفسه
ن احلج رض فيهعاىل )فمن فحيرم مايكون فيها مما لواله كان الحيرم فقوله ت مسيت البقعة حرما

هاء قفمث اختلف ال ،يفعله ألجله يصري حاجا وحمرما  ( يدل على أنه البد للمحرم من فعل
رد النية من ام مبجحر يف أن ذلك الفعل ماهو ؟ قال الشافعي رضي هللا عنه : إنه ينعقد اإل

نية رام مبجرد ال اإلحيفوع غري حاجة إىل التلبية  وقال أبو حنيفة رضي هللا عنه : اليصح الشر 
ليس فيها مايتعلق و (  مث ذكر حجة كل قول 2[ ) حىت ينضم إليها التلبية أو سوق اهلدي 

  آباثر الباب
 : وقال ابن كثري

حرام زوم اإللى لوقوله )فمن فرض فيهن احلج ( أي : أوجب إبحرامه حجا فيه داللة ع ]
 ( 3ابحلج واملضي فيه  [ )

 
 (262-2/261جامع البيان ) (1)
 (5/163مفاتيح الغيب ) (2)
 (1/344تفسري القرآن العظيم ) (3)
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 (قوله تعاىل ) فال رفث والفسوق وال جدال يف احلج
 

ملعاصي الفسوق ع ، واعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث احلج قال : والرفث اجلما  -
 (1،  واجلدال املراء  )

  : ولكن هللا - ةزاد يف رواي -عن ابن عباس رضي هللا عنهما : الرفث : هو اجلماع ،  -64
  ما شاءكرمي يكين ع

ال : فث ( قعاىل ) فال ر تعن طاوس رمحه هللا قال : سألت ابن عباس عن قول هللا  -65
ىل لرفث إاام الرفث الذي ذكر ههنا ليس ابلرفث الذي ذكر يف ) أحل لكم ليلة الصي

ة زاد يف رواي -ب  لعر انسائكم ( ومن الرفث : التعريض بذكر اجلماع ، وهى اإلعرابة بكالم 
اإلعرابة ،  :احلج  ث يفالرفث  ويف رواية : الرفث يف الصيام : اجلماع ، والرف: وهو أدىن 

 وكان يقول : الدخول واملسيس : اجلماع 
  : قوليوهو حمرم ،  عن أيب العالية رمحه هللا قال : مسعت ابن عباس يرجتز -66

 خرجن يسرين بنا مهيسا         إن تصدق الطري ننك مليسا
  معةارفث ؟ قال : ال إمنا الرفث : إتيان النساء واجملفقلت : أليس هذا ال

 ع به النساء ماروج رفثويف لفظ : قال : إمنا الرفث ماقيل عند النساء  ويف آخر : إمنا ال
لقبل ساء وا: غشيان الن عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فال رفث ( قال : الرفث -67

  ذلك والغمز ، وأن يعرض هلا ابلفحش من الكالم وحنو
صي هللا  : معا ي  ويف روايةعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : املعاص -68

  كلها
ق ( والفسو )ويف لفظ :   عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : السباب -69

  ققال : الفسوق : املنابزة ابأللقاب ، تقول ألخيك : ايظامل ، ايفاس
___________________________________ 

   تقدم يف األحاديث املرفوعة (1)
حاة الاملراء وامل ل : اجلدال :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال جدال يف احلج ( قا -70

  حىت تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى هللا عن ذلك
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  حلجل : املراء ابعن ابن عباس رضي هللا عنهما ) وال جدال يف احلج ( قا -71
  اس رضي هللا عنهما قال : اجلدال : السبابعن ابن عب -72
(  الفسوقو  اإلحرام ) يفعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فال رفث ( فال مجاع  -73

يقال : و  احلج  رامالسباب والتنابز ) والجدال ( ال مراء مع صاحبه ) يف احلج ( يف إح
  الجدال يف فريضة احلج

  : الرفث : اجلماععن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال  -74
لتكلم بذلك ساء وا: إتيان الن عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما كان يقول : الرفث -75

  للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك أبفواههم
 يف اصي هللاق : إتيان مععن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما كان يقول : الفسو  -76
 احلرم 

ويف  -به  ن معاصي هللامقال : الفسوق : ماأصيب  عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، -77
  صيد أو غريه -رواية : من 

   عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : الفسوق : السباب -78
اء واملر  حلج : السباباعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال : اجلدال يف  -79

  واخلصومات
يف و لنساء  ا تعرض بذكر يقول للحادي العن جماهد رمحه هللا قال : كان ابن عمر  -80

  رواية : كان عمر
  لنساءارفث : إتيان عن عبد هللا رضي هللا عنه قوله ) فال رفث ( قال : ال -81
 بك حىتحأن متاري صا :عن عبد هللا رضي هللا عنه ) وال جدال يف احلج ( قال  -82
  تغضبه
والفسوق( : )مجاع فث( قال : الله )فال ر عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما يف قو  -83

  السباب )والجدال( : المراء
فذكرته   عرابةل للمحرم اإلحيعن طاوس رمحه هللا قال : مسعت ابن الزبري يقول : ال  -84

  ريضالبن عباس فقال : صدق  قلت البن عباس : وما اإلعراب ؟ قال : التع
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التكلم بذلك نساء و ث : إتيان اليعين : الرف عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا : مثله -85
  للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك أبفواههم

ملعاصي  اسوق : ( قال : الف عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق -86
 كلها 
  عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا : اجلدال : املراء -87
ت مبىن اجتمع انت قريش إذا ، قال : اجلدال : كعن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا -88

  قال هؤالء : حجنا أمت من حجكم ، وقال هؤالء : حجنا أمت من حجكم
اإلعرابة و اوس : طعرابة ، قال عن طاوس رمحه هللا أنه كان يقول : ال حيل للمحرم اإل -89

  : أن يقول وهو حمرم : إذا حللت أصبتك
لنساء ، شأن ا مما رواه من يقول :  الرفث : اإلعرابة عن طاوس رمحه هللا أنه كان -90

 تعريض ة : الرابواإلعرابة : اإليضاح ابجلماع  ويف لفظ : ال حتل اإلعرابة ، واإلع
  عن طاوس رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعصية -91
ي ن متار أال : ليس لك عن جابر بن زيد رمحه هللا قال : )ال جدال يف احلج( ق -92
  ك حىت تغضبهصاحب
  اجلماع ال : الرفث :قعن عطاء بن أيب رابح رمحه هللا يف قوله ) فال رفث (  -93
: إذا مرأتهالحرم أن يقول عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أحيل للم -94

يف و  جلماع اون حللت أصبتك ؟ قال : ال ، ذاك الرفث  قال : وقال عطاء : الرفث ماد
  ع ومادونه من قول الفحشلفظ : اجلما 

 التعريض بذكر اجلماع ، وهو يعىن : عن عطاء رمحه هللا قال : كانوا يكرهون اإلعرابة -95
  حمرم

عاصي  : امل اصي  ويف لفظعن عطاء رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق : املع -96
  ( كلها ، قال هللا تعاىل ) وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

  هخاه حىت يغضبأه هللا ، قال : اجلدال : أن مياري الرجل عن عطاء رمح -97
  عن جماهد رمحه هللا ) فال رفث ( قال : مجاع النساء -98
  عن جماهد رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعاصي كلها -99
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  لسباباعن جماهد رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق :  -100
 أن متاري ويف رواية : -ملراء ال يف احلج ( قال : اعن جماهد رمحه هللا ) وال جد -101

  صاحبك حىت تغضبه
شك يف  نسأ واليقال : الشهر  عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احلج ( -102

مث يقولون  ألول ،ايع احلج قد بني ، كانوا يسقطون احملرم مث يقولون صفران لصفر وشهر رب
رة ولرجب ، ى اآلخمادمجادى األوىل ، مث يقولون مجاداىن جلشهرا ربيع لشهر ربيع اآلخر و 

ويقولون  مضان ،ل ر مث يقولون لشعبان رجب ، مث يقولون لرمضان شعبان ، مث يقولون لشوا
حلجة ، م ذا امحر لذي القعدة شوال ، مث يقولون لذي احلجة ذا القعدة ، مث يقولون لل

وا ، اابتدءمجه و لك عدة مستقبلة على فيحجون يف احملرم مث أيتنفون ، فيحسبون على ذ
 ، فيسقطون ة مرتنيسن فيقولون احملرم وصفر وشهرا ربيع ، فيحجون يف احملرم ليحجوا يف كل

 أول دهتم يفعو حنشهرا آخر ، فيعدون على العدة األوىل ، فيقولون صفران وشهرا ربيع 
 ماأسقطوا 

وال جدال  ام احلجال : قد استققج ( عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احل -103
 . فيه  ويف لفظ : فليس فيه جدال بني الناس

  لنساءا ماواجهت به عن أيب العالية رمحه هللا ، قال : ال يكون رفث إال -104
  غضبهتك حىت حبأن متاري صا :عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلدال  -105
  : الرفث : اجلماع عن مقسم رمحه هللا ، قال -106
والفسوق :   -جلماع ويف لفظ : ا -عن احلسن رمحه هللا قال : الرفث : الغشيان  -107

  السباب ، واجلدال : االختالف يف احلج
  صيلفسوق : املعاعن احلسن رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : ا -108
  عن احلسن رمحه هللا قال : اجلدال : املراء -109
  لنساءادونه من شأن  ن عمرو بن دينار رمحه هللا : الرفث : اجلماع فماع -110
  ضبهحىت تغ ن متاري صاحبكأعن عمرو بن دينار رمحه هللا ، قال : اجلدال : هو  -111
  لنساءرفث : غشيان اعن قتادة رمحه هللا يف قوله ) فال رفث ( قال : ال -112
 ملعاصي ال : الفسوق : عن قتادة رمحه هللا ) وال فسوق ( قا -113
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  ء وأنت حمرمعن قتادة رمحه هللا قال : اجلدال هو الصخب واملرا -114
  عن قتادة رمحه هللا ، قال : اجلدال : السباب -115
  معةعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : الرفث : اجملا -116
   اصيعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : الفسوق : املع -117
ال و ية : ) احبك  ويف رواسعيد بن جبري رمحه هللا قال : اجلدال : أن تصخب ص -118

  جدال يف احلج ( قال : أن متحن صاحبك حىت تغضبه
  عن السدي رمحه هللا ) فال رفث ( : فال مجاع -119
  و السبابفه : ما الفسوقعن السدي رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : أ -120
  غضبهتري صاحبك حىت محه هللا حنو ذلك يعين : اجلدال أن متاعن السدي ر  -121
جتادلوا  حلج فالاد استقام أمر عن السدي رمحه هللا ) وال جدال يف احلج ( قال : ق -122

  فيه
  جلماععن الربيع رمحه هللا ) فال رفث ( قال : الرفث : ا -123
  عن الربيع رمحه هللا ، قال : الفسوق : املعاصي -124
  بهىت تغضحاري صاحبك عن الربيع رمحه هللا ، قال : اجلدال : املراء ، أن مت -125
  لرفث : اجلماعاعن إبراهيم رمحه هللا يف قوله ) فال رفث ( قال :  -126
 اصي عالفسوق : امل عن إبراهيم رمحه هللا يف قوله ) وال فسوق ( قال : -127
  السباب عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : الفسوق : -128
  صاحبك ن متارييف رواية : أ عن إبراهيم رمحه هللا قال : اجلدال : املراء  زاد -129
ال : قاحلج(  ق وال جدال يفعن عطاء بن يسار رمحه هللا قوله )فال رفث وال فسو  -130

  الرفث وقاع النساء ، والفسوق املعاصي ، واجلدال السباب
ال ، اجلد فسوق : السبابحنوه ؛ يعين : ال عن عطاء بن يسار رمحه هللا حيدث -131

  :املراء
  ث : اجلماععن عطاء اخلراساين رمحه هللا حنو ذلك يعين : الرف -132
  عن عطاء اخلراساين رمحه هللا : الفسوق : املعاصي -133
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ىت حصاحبك  ال : أن متاريعن عطاء اخلراساين رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلد -134
 تغضبه  
  سبابن عطاء اخلراساين رمحه هللا ، وأما اجلدال : فالع -135
  عن عكرمة رمحه هللا قال : الرفث : اجلماع -136
ويف رواية   ية هللا صغري يف معصالعن عكرمة رمحه هللا قال : الفسوق : معصية هللا ،  -137

  : املعاصي
ا ، ك مسلمعلي ، أن تغضب عن عكرمة رمحه هللا ) وال جدال (  اجلدال : الغضب -138

اىل يف ذلك   تعء هللاال أن تستعتب مملوكا فتعظه من غري أن تغضبه ، وال أمر عليك إن شا
  ويف رواية : اجلدال : أن متاري صاحبك حىت يغضبك أو تغضبه

  عن الضحاك رمحه هللا ، قال : الرفث : اجلماع -139
  عن الضحاك رمحه هللا قال : الفسوق : املعاصي -140
  بعن الضحاك رمحه هللا : والفسوق : التنابز ابأللقا -141
  هاحبك حىت تغضبعن الضحاك رمحه هللا ، قال : اجلدال : أن متاري ص -142
  النساء عن الزهري رمحه هللا حنو ذلك يعين : الرفث :غشيان -143
  املعاصي عن الزهري رمحه هللا ) وال فسوق ( قال : الفسوق : -144
  اء ، وأنت حمرمرمحه هللا قال : اجلدال هو الصخب واملر عن الزهري  -145
لة الصيام لكم لي ، وقرأ ) أحل عن ابن زيد رمحه هللا قال : الرفث : إتيان النساء -146

 الرفث إىل نسائكم ( 
لغري هللا  سقا أهلف، وقرأ ) أو  قال ابن زيد رمحه هللا يف الفسوق : الذبح لألنصاب -147

علم أمته فني حج حلم ضا  قطع الذبح لألنصاب ابلنىب صلى هللا عليه وسبه ( فُقطع ذلك أي
  املناسك

ن مواقف وا يقفو ج ( قال : كانقال ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وال جدال يف احل -148
 نبيه صلى هللا  أعلمحني خمتلفة يتجادلون ، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم ، فقطعه هللا

  همعليه وسلم مبناسك
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احلج  :بعضهم  احلج أن يقول عن القاسم بن حممد رمحه هللا أنه قال : اجلدال يف -149
  غدا ، ويقول بعضهم : احلج اليوم

 فث : اجلماع عن مكحول وعطية رمحهما هللا حنو ذلك : يعين : الر  -150
  عن مكحول رمحه هللا : الفسوق : املعاصي -151
   تغضبه اري صاحبك حىتيعين : اجلدال : أن متعن مكحول رمحه هللا حنو ذلك  -152
فسوق قال : الو فث : اجلماع  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك : يعين : الر  -153
  املعاصي

 حبك حىتل أن متاري صاعن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك يعين : اجلدا -154
  تغضبه

_______________________________________ 
 شي :احلوا

( وابن أيب حامت 2/265،267( وابن جرير )157،158أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -64
ضحاك وعطاء وأيب (  من طريق مقسم والتميمي وبكر وال5/23،67( والبيهقي يف السنن الكربى )1233)رقم

فيان بن وكيع وسلوطي زاه السيالضحى وعطية العويف عن ابن عباس به  وإسناده صحيح مشهور عن ابن عباس  وع
 (1/219،220 الدر عيينة والفراييب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وأيب يعلى والشريلزي يف األلقاب )

( عن ابن 1229بن أيب حامت )رقم( وا2/264( ومن طريقه ابن جرير )1/219أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -65
خرى عن ابن طاوس عن أبيه أ( من طرق 265-2/263ه ابن جرير )طاوس ، عن أبيه به  وإسناده صحيح  وأخرج
س به بلفظ : الرفث : ( من طريق علي بن عاصم عن ابن طاو 5/67به  وأخرجه هو والبيهقي يف السنن الكربى )

ر وسعيد بن منصو  لفراييباق واالتعرض للنساء ابجلماع والفسوق عصيان هللا واجلدال جدال الناس  وأخرجه عبد الرز 
 (1/219عبد بن محيد ) الدر و 

عمش ، اق ، عن شريك ، عن األ( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : أخربان إسح2/265أخرجه ابن جرير ) -66
جه ابن جرير د  وأخر ده جيعن زايد بن حصني ، عنه به  وأخرجه ابن جرير بعده من طريق عون عن زايد به  وإسنا

( من طرق عن 5/67ن منصور ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )( وسعيد ب2/276حلاكم )( وا2/263-264)
 خيرجاه  سناد وملح اإلزايد بن حصني ، عن أىب العالية ، عن ابن عباس بنحوه وقال احلاكم : هذا حديث صحي

يب يضا البن أألسيوطي زاه اوسكت الذهيب  وجاء يف رواية عند ابن جرير والبيهقي عن زايد بن حصني عن أبيه  وع
 ( 1/219شيبة وابن املنذر عن أيب العالية به )الدر 

لى عية ، عن احل ، قال : ثىن معاو ( قال : حدثين على بن داود ، قال : ثنا أبو ص2/264أخرجه ابن جرير ) -67
ر ( وعزاه السيوطي البن املنذ190آية  11بن أىب طلحة ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه يف )األثر رقم 

 ( 1/219أيضا )الدر 
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( 1255 م( وابن أيب حامت )رق2/268،269( وابن جرير )157أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -68
ه  اء عن ابن عباس ب( من طريق مقسم والعويف وعلي بن أيب طلحة وعط5/23،67والبيهقي يف السنن الكربى )

نصور وعبد بن يد بن م وسعطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفراييبوإسناده صحيح مشهور عن ابن عباس  وعزاه السيو 
 (1/219محيد وأيب يعلى وابن املنذر ) الدر 

ن أيب عرائيل ، أمحد ، قال : ثنا إس ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/270أخرجه ابن جرير ) -69
( وأخرجه 85،86 صيب حامتشيئا ) املراسيل البن أإسحاق ، عن الضحاك عنه به  والضحاك مل يسمع من ابن عباس 

به   عن ابن عباس ( من طريق الثوري ، عن خصيف ، عن مقسم ،5/67أيضا هو والبيهقي يف السنن الكربى )
(  مث أخرجه موصوال 1256وإسناده فيه خصيف اجلزري وفيه ضعف كما تقدم غري مرة  وعلقه ابن أيب حامت )رقم

ل من اختالط ملا قي إلضافةاألحوص عن أيب إسحق به ابللفظ الثاين وهو منقطع أيضا ، اب ( من طريق أيب1275)رقم
 أيب إسحق وسيأيت من قول الضحاك إبسناد صحيح عنه  ومل يذكره السيوطي 

به   لي ، عنهعل : ثين معاوية ، عن ( قال : حدثين علي ، قال : ثنا عبد هللا ، قا2/273أخرجه ابن جرير ) -70
( والبيهقي 1278 حامت )رقم( وابن أيب2/271،272( وابن جرير )157ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود وأخرجه 

ابن  حيح مشهور عنص( من طريق مقسم والتميمي والضحاك عنه به حنوه وإسناده 5/23،67يف السنن الكربى )
وعزاه أيضا  يب يعلىيد وأوعبد بن محعباس  وعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفراييب وسعيد بن منصور 

 ( 1/219،220للشريازي يف األلقاب وابن املنذر ) الدر 
 أخربان حجاج :ال : ثنا هشيم ، قال ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، ق2/275أخرجه ابن جرير ) -71

ج من دال يف أمر احلعىن اجلر مبقوال آخ ، عن عطاء ، عنه به  وال أراه إال بنفس معىن ماتقدم إال أن ابن جرير عده
  لسيوطياذكره نسيء وفرضية ، وعلى كل ففي إسناده احلسني وهو سنيد املتقدم ضعفه غري مرة  ومل ي

ثين أيب ،  :مي ، قال قال : ثين ع ( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ،2/273أخرجه ابن جرير ) -72
 مل يذكره السيوطي و ( 189آية  1سلسل ابلضعفاء وسبق الكالم عليه )األثر عن أبيه ، عنه به  وإسناده م

لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -73
 يذكره كره السيوطي  ومل( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

  السيوطي
مد بن رك ، عن حمل : أخربان ابن املبا( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قا266 /2أخرجه ابن جرير ) -74

( ويف 5/67السنن الكربى ) ( وعنه البيهقي يف2/276إسحاق ، عن انفع ، عنه به  وإسناده جيد  وأخرجه احلاكم )
جاه  سلم ومل خير ن ابن إسحق به وقال احلاكم : صحيح على شرط م( من طريق آخر ع2/158السنن الصغري )

صنف ابن أيب شيبة )امل ( من طريق ثوير عن ابن عمر به  وأخرجه2/267وسكت الذهيب  وأخرجه ابن جرير أيضا )
ا أيض السيوطي أعلم  وعزاه ( من طريق جماهد عنه به  ومبجموع هذه الطرق يرتقي للصحة وهللا159اجلزء املفقود 

 (1/219لسعيد بن منصور وعبد بن محيد والطرباين يف األوسط )الدر 
خربه أانفعا   يونس أنقال : أخربين ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/263أخرجه ابن جرير ) -75

ه صحيح  ه مثله  وإسنادب( عن يونس 1228أن عبد هللا بن عمر كان يقول :  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم
 (1/219وإليهما فقط عزاه السيوطي )الدر 
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خربه أانفعا   يونس أنقال : أخربىن ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/269أخرجه ابن جرير ) -76
ه مثله  وإسناده صحيح  ب( عن يونس 1254أن عبد هللا بن عمر كان يقول :  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم

 (1/219قط عزاه السيوطي )الدر وإليهما ف
مد بن ك ، عن حم: أخربان ابن املبار  ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال2/269أخرجه ابن جرير ) -77

( ويف 5/67لسنن الكربى )ا( وعنه البيهقي يف 2/276إسحاق ، عن انفع ، عنه به  وإسناده جيد وأخرجه احلاكم )
اه  سلم ومل خيرجمطريق آخر عن ابن إسحق به  وقال احلاكم : صحيح على شرط ( من 2/158السنن الصغري )

 (1/219وسكت الذهيب  وعزاه السيوطي أيضا لسعيد بن منصور وعبد بن محيد )الدر 
يل ، نا إسرائثنا أبو نعيم ، قال : ث( قال : حدثين أمحد بن حازم الغفاري ، قال : 2/270أخرجه ابن جرير ) -78

أخرجه أيضا هو و ن ضعيف أسبق  وير ، قال : مسعت ابن عمر يقول  فذكره ويف إسناده ثوير بن أيب فاختةقال : ثنا ث
ضا  ناده شريك وفيه ضعف أي( من طريق جماهد عن ابن عمر به  ويف إس159وابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/219وعزاه السيوطي أيضا للطرباىن يف االوسط )الدر 
خربه انفعا أ  يونس أنقال : أخربىن قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، (2/273ابن جرير )أخرجه  -79

ه وإسناده صحيح  وأخرجه ابن ( عن يونس ب1277أن عبد هللا بن عمر كان يقول  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
( وعنه 2/276كم )احلا  ملنازعة  وأخرجهجرير أيضا من طريق حممد بن إسحاق ، عن انفع به بلفظ : السباب وا

سحق به  وأخرجه ابن أيب ( من طريق آخر عن ابن إ2/158( ويف السنن الصغري )5/67البيهقي يف السنن الكربى )
طي زاه السيو بك حىت تغضبه  وع( من طريق جماهد عنه بلفظ : املراء أن متاري صاح159شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/219بن محيد والطرباين يف األوسط بنحو ذلك )الدر  ور وعبدأيضا لسعيد بن منص
وري ، ربان الثبد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/264أخرجه ابن جرير ) -80

ن ن طريق أيب نعيم عم( 5/67عن منصور ، عن جماهد به  وإسناده صحيح  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
  فيان به فقال :دي عن سبن مهسفيان به فقال : عمر  وقال البيهقي وكذا قاله وكيع والزبريي ، وأخرجه من طريق ا

ليه عىي وابن مهدي حيجتماع العمر  كان ابن عمر وقال البيهقي : وكذا قاله حيىي القطان ومجاعة  اهـ واألقوى أنه ابن
لسيوطي البن جرير فقط ( وعزاه ا302-299البن رجب ص ومها أثبت أصحاب سفيان ) علل الرتمذي وشرحها

 (1/219)الدر 
اق ، ن أيب إسحعن شريك ، ع ،( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : ثنا إسحاق 2/265أخرجه ابن جرير ) -81

  (1/220لدر ط  )اعن أىب األحوص ، عنه به  ويف إسناده شريك وفيه ضعف   عزاه السيوطي البن جرير فق
 ، عن أيب ربان إسحاق ، عن شريك( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال : أخ2/271جه ابن جرير )أخر  -82

  (1/220در قط  )الرير فإسحاق ، عن أيب األحوص عنه به  ويف إسناده شريك وفيه ضعف   عزاه السيوطي البن ج
بن  ية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممدرتو يوم ال أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل -83

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
( 1271وعلقه ابن أيب حامت )رقم  (1/220،  الدر  3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

  ( بلفظ : اجلدال : املراء1293بلفظ : الفسوق السباب ، )رقم 
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 ،بن جريج اوحيىي بن سعيد ، عن  ( قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا سفيان2/264أخرجه ابن جرير ) -84
ن م( 5/67ى )الكرب   السننيفيهقي قال : أخربان ابن الزبري السبائي وعطاء ، أنه مسع طاوسا قال  فذكره  وأخرجه الب

 ابجلماع  التعريض يعين :قال  طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج به بلفظ : قال فقلت البن عباس مااإلعراب ؟
فث  اإلعراب من الر فالنساء و ايكم وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة من طريق طاوس أن عبد هللا بن الزبري قال : إ

ابن أيب حامت )رقم  (  علقه1/220س ، فقال : صدق ابن الزبري  ) الدر قال طاوس : وأخربت بذلك ابن عبا
1230) 
ه  ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ،2/263أخرجه ابن جرير ) -85

  مثله يعين مثل أثر ابن عمر  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي
ه ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، (2/268أخرجه ابن جرير ) -86

  ( ومل يذكره السيوطي1261وإسناده حسن  علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1297علقه ابن أيب حامت )رقم  -87
ه ب، عنه   أبو صخرقال : أخربين ان ابن وهب ،( قال : حدثين يونس ، قال : أخرب 2/274أخرجه ابن جرير ) -88

 (1/220وإسناده حسن  ذكره السيوطي وعزاه البن جرير فقط )الدر 
ال : قجريج ،   ، قال : أخربان ابن( قال : حدثنا عمرو بن على ، قال : حدثنا حيىي2/264أخرجه ابن جرير ) -89

به  ذكره  بن جريجام عن ه خمتصرا من طريق أيب عاصأخربين احلسن بن مسلم عن طاوس به  وإسناده صحيح  وأخرج
 (1232(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220السيوطي وعزاه البن جرير فقط )الدر 

ن ابن عاصم ، عن ابن جريج ، ( قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو ع2/264أخرجه ابن جرير ) -90
  ح  ومل يذكره السيوطيطاوس أنه مسع أابه يقول :  فذكره وإسناده صحي

بن ج ، عن اا إسحاق ، عن ابن جري( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال : ثن2/268أخرجه ابن جرير ) -91
بن أيب حامت )رقم ا( من طرق عن ابن طاوس به   علقه 2/268،269طاوس ، عنه به وإسناده صحيح  وأخرجه )

 ( ومل يذكره السيوطي 1269
بن عيينة عن عمرو عن جابر به   ( قال : حدثنا سفيان157 شيبة )املصنف اجلزء املفقود صأخرجه ابن أيب -92

  ( ومل يذكره السيوطي1284،1296وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
يمان ن أيب سلبائدة ، عن عبد امللك ز ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أىب 2/266أخرجه ابن جرير ) -93

إسناده و   اء  به أيضا ( من طريق هشيم عن عبد امللك به ومن طريق حجاج عن عط2/266،267نه به وأخرجه )، ع
طي بد امللك به  وعزاه السيو ( عن عبد هللا بن منري عن ع158صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1238رقم (  علقه ابن أيب حامت )1/220البن أيب شيبة فقط خمتصرا )الدر 
أخرجه ريج به و ج، قال : أخربان ابن  ( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم2/263أخرجه ابن جرير ) -94

طريق أيب معاوية عن ابن  ( خمتصرا من2/264أيضا من طرق أخرى عن ابن جريج به حنوه  وإسناده صحيح  وأخرجه )
  يذكره السيوطيجريج عنه بلفظ :  أنه كره التعريب للمحرم  ومل

قمة بن ، عن عل ن ، قال : ثنا سفيان( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمح2/264أخرجه ابن جرير ) -95
  ( ومل يذكره السيوطي1231مرثد ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
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ليمان سبن أىب  ائدة ، عن عبد امللكابن أىب ز  ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا2/268أخرجه ابن جرير ) -96
ن عطاء به  وإسناده ع( من طريق احلجاج كالمها 2/269( من طريق ابن جريج ، )2/268عنه به وأخرجه أيضا )

طي بد امللك به  وعزاه السيو ع( عن عبد هللا بن منري عن 158صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 
 (1259(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220ة فقط  )الدر البن أيب شيب

يمان ن أىب سلبائدة ، عن عبد امللك ز ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أىب 2/272أخرجه ابن جرير ) -97
لقاين واحلجاج عنه كذلك  ( من طريق واقد اخل2/272( من طريق ابن جريج عنه ، )2/273، عنه به  وأخرجه أيضا )

ن ري عن عبد امللك به بلفظ : أمن( عن عبد هللا بن 158سناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود وإ
لقه ابن أيب حامت )رقم ع(  1/220جتادل صاحبك حىت تغضبه ويغضبك  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 

1280) 
ن ، عن اب اصم ، قال : ثنا عيسىععمرو ، قال : ثنا أبو  ( قال : حدثين حممد بن2/266أخرجه ابن جرير ) -98

به وأخرجه  (  من طريق معمر عن ابن أيب جنيح1/94أىب جنيح ، عنه به وأخرجه هو وعبد الرزاق )
حيح  إسناده صو حنوه   ( من طريق ابن جريج ومنصور وليث وعبد العزيز بن رفيع عن جماهد به2/266،267،268)

أيب  ذا من طريق ورقاء عن ابن( من طريق عبد العزيز بن رفيع وك159)املصنف اجلزء املفقود  وأخرجه ابن أيب شيبة
 ن أيب جنيح به مطوال  وعزاه( من طريق ورقاء عن اب5/166جنيح عن جماهد به  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )

 (1235(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
 ،يح جنعن ابن أيب  ،عن أيب بشر  ،( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : ثنا إسحاق 2/268أخرجه ابن جرير ) -99

( 2/268،269خرجه أيضا)(  من طريق معمر عن ابن أيب جنيح به وأ1/94( وعبد الرزاق )2/269به  وأخرجه هو )
خرجه البيهقي حيح  وأصسناده ، عن جماهد حنوه  وإمن طرق عن ابن أيب جنيح ومن طريق ليث والزهري وقتادة وسامل 

ء املفقود صنف اجلز يب شيبة )امل( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مطوال  وأخرجه ابن أ5/166يف السنن الكربى )
لقه ابن أيب حامت )رقم (  ع1/220( من طريق عبد العزيز بن رفيع عنه به  وعزاه السيوطي له فقط )الدر 159

1257) 
أخرجه و  ن جماهد به ععن منصور ،  ،( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا جرير 2/270أخرجه ابن جرير ) -100

  عف  ومل يذكره السيوطيوفيه ض أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عنه  ويف اإلسنادين حممد بن محيد الرازي
اهد به  جميان ، عن منصور ، عن د ، عن سف( حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمح 2722أخرجه ابن جرير ) -101

( من طريق سلمة بن  2/272وإسناده صحيح  وأمحد هو ابن إسحق األهوازي وأبو أمحد هو الزبريي  وأخرجه أيضا )
ن طريق عبد العزيز بن رفيع عنه بلفظ ( م159كهيل عنه ابلرواية املذكورة  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1281حامت )رقم  (  علقه ابن أيب1/220دال املراء  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر : واجل
( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : أخربان أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن 2/274أخرجه ابن جرير ) -102

( من طريق معمر ، عن ابن 2/275)ابن أىب جنيح ، عنه به وأخرجه من طريق شبل عن ابن أيب جنيح حنوه  وأخرجه 
أىب جنيح ، عن جماهد ) وال جدال يف احلج ( فقد تبني احلج ، قال : كانوا حيجون يف ذي احلجة عامني ، ويف احملرم 
عامني ، مث حجوا يف صفر عامني ، وكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر عامني ، مث وافقت حجة أىب بكر من 

حجة النىب صلى هللا عليه وسلم بسنة ، مث حج النيب صلى هللا عليه وسلم من قابل يف ذي  العامني يف ذي القعدة قبل
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احلجة ، فذلك حني يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الزمان قد استدار كهيئتة يوم خلق هللا السموات 
( عن ابن أيب 157زء املفقود ( وعنه ابن أيب شيبة )املصنف اجل 1/220واألرض  وأخرجه سفيان بن عيينة ) الدر 

جنيح عن جماهد يف قوله والجدال يف احلج قال صار احلج يف ذي احلجة فال شهر ينسأ وال شك يف احلج  فذكره 
( 5/166( وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )1/220خمتصرا  وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وعبد بن محيد ) الدر 

( من 1/102ق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مطوال  وهو يف التفسري املنسوب جملاهد )( من طري1298وابن أيب حامت )رقم
 طريق ورقاء عنه أيضا  وسيأيت خمتصرا من طرق أخرى عن جماهد 

بد ن ، عن علرمحن ، قال : ثنا سفيا( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد ا2/274أخرجه ابن جرير ) -103
( من طريق ابن مهدي به 157فقود وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املالعزيز بن رفيع ، عنه به  

( من 1301يب حامت )رقمأ( وابن 2/275( وابن جرير )1/94بلفظ : قد استقام أمر احلج  وأخرجه  عبد الرزاق )
  دم مطوالقد تقو  طريق ابن أيب جنيح والعالء بن عبد الكرمي وسامل ومنصور عن جماهد أبلفاظ مقاربة 

ايد ر ، عن ز بو أمحد ، قال : ثنا فطأ( قال : حدثين أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا 2/264أخرجه ابن جرير ) -104
ن عباس يف أن املراد به اب ( عطفا على أثر1234بن حصني ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 

  ملقدمة  ومل يذكره السيوطياجلماع  وهو موصول ابإلسناد املذكور يف ا
  يوطيذكره الساد املذكور يف املقدمة  ومل ي( ومل أقف عليه وهو موصول ابإلسن1279علقه ابن أيب حامت )رقم   -105
 نه به ويفعبن عيينة ، عن خصيف ،  ( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا سفيان2/265أخرجه ابن جرير ) -106

   يذكره السيوطيإسناده خصيف وفيه ضعف  ومل
األعلى عن يونس عن احلسن به   ( قال : حدثنا عبد157أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -107

يق هشيم عن يونس ( من طر 2/267،270وإسناده صحيح  ويونس هو ابن أيب الفرات  وأخرج بعضه ابن جرير )
عن احلسن الرفث :  ( من طريق عوف2/265أيضا )بلفظ : الرفث : اجلماع  وبلفظ : الفسوق السباب  وأخرج 

 (1243،1272ن أيب حامت )رقم (  علقه اب1/220غشيان النساء  وذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن أيب شيبة )الدر 
ه  بف ، عنه ن مسعدة ، قال : ثنا عو ب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محاد 2/268أخرجه ابن جرير ) -108

  يح  ومل يذكره السيوطيوإسناده صح
ه  بف ، عنه ن مسعدة ، قال : ثنا عو ب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محاد 2/272أخرجه ابن جرير ) -109

 ( ومل يذكره السيوطي 1294وإسناده صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
نه عبن جريج كر ، قال : أخربان ان بب( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد 2/265أخرجه ابن جرير ) -110

  به  وأخرجه أيضا من طريق إسحق عن ابن جريج به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
عنه به   ، عن ابن جريج ثنا إسحاق ، ( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان ، قال :2/272أخرجه ابن جرير ) -111

  يذكره السيوطي ( ومل1287وإسناده صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
عنه به   ،نا ابن علية ، عن سعيد ( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ث2/266أخرجه ابن جرير ) -112

( ومن طريقه ابن جرير 1/94عن سعيد به وأخرجه عبد الرزاق ) ، وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق  يزيد
  ( ومل يذكره السيوطي1245( عن معمر عنه  علقه ابن أيب حامت )رقم 2/267)
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قال : ثنا  ،، وحدثنا بشر بن معاذ  ( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية2/268أخرجه ابن جرير ) -113
ومن طريقه ابن  (1/94)يزيد مجيعا ، عن سعيد بن أىب عروبة ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه عبد الرزاق 

  ( ومل يذكره السيوطي1268بن أيب حامت )رقم ( عن معمر عنه به   علقه ا2/269جرير)
ا معمر ، عن قتادة به  وإسناده ( قال : حدثن2/273( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -114

 ( ومل يذكره السيوطي 1289صحيح  علقه ابن أيب حامت )رقم 
يعا مجبن علية اين يعقوب ، قال : ثنا حدث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، و 2/273أخرجه ابن جرير ) -115

  ، عن سعيد ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
عنه به   سامل ، سرائيل ، عنقال : ثنا إ ،( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد 2/266أخرجه ابن جرير ) -116

( ومل يذكره 1239)رقم  حامت ريي   علقه ابن أيبوإسناده صحيح  وأمحد هو ابن إسحق األهوازي وأبو أمحد هو الزب
  السيوطي
، عن  إسرائيل ا أبو أمحد ، قال : ثنا( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : حدثن2/269أخرجه ابن جرير ) -117

خرجه ابن جرير أ -118 ( ومل يذكره السيوطي1263سامل ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
ه عيد به وإسنادس نعن سامل ، ع ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا إسرائيل ،2/272)

 ي لسيوطصحيح وأخرجه أيضا من طريق عنبسة عن سامل األفطس ابلرواية املذكورة  ومل يذكره ا
 ،ا أسباط و بن محاد ، قال : ثنمر ع( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا 2/266أخرجه ابن جرير ) -119

( وهو موصول 1252)رقم  (  علقه ابن أيب حامت189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 

 ،أسباط  قال : ثنا مرو بن محاد ،ع( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا 2/270أخرجه ابن جرير ) -120
( وهو موصول 1273)رقم  (  علقه ابن أيب حامت189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 

  ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي
 قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1292علقه ابن أيب حامت )رقم  -121
سناد إ عنه به  وهو ثنا أسباط ، :( قال : حدثين موسى  قال : ثنا عمرو  قال 2/275أخرجه ابن جرير ) -122

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  16األثر ) جيد تقدم الكالم عليه
  به يه ، عنها ابن أىب جعفر ، عن أب( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثن2/266أخرجه ابن جرير ) -123

إلسناد املذكور يف املقدمة  اب( وهو موصول 1242وهو إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير   علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ومل يذكره السيوطي

ه  وهو بجعفر ، عن أبيه ، عنه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب2/269أخرجه ابن جرير ) -124
 ناد املذكور يف املقدمة  ومل( وهو موصول ابإلس1264قه ابن أيب حامت )رقم إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  عل

  يذكره السيوطي
ه  وهو بجعفر ، عن أبيه ، عنه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب2/272أخرجه ابن جرير ) -125

 اد املذكور يف املقدمة  وملسن( وهو موصول ابإل1288إسناد ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب حامت )رقم 
 يذكره السيوطي 
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قال : ثنا  د بن جعفر ،قال ثنا حمم ( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا إسحاق ،2/266أخرجه ابن جرير ) -126
إسناده صحيح  وكذا أخرجه و ( من طريق هشيم عن املغرية به  2/267شعبة ، عن املغرية ، عنه به  وأخرجه أيضا )

من طريق مغرية عنه  (157ود طريق منصور عن إبراهيم به  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفق( من 2/267)
 (1241ابن أيب حامت )رقم  (  علقه1/220إتيان النساء  ذكره السيوطي وعزاه فقط البن أيب شيبة )الدر  : بلفظ

عن  ،نا شعبة مد بن جعفر ، قال : ثحمنا ( قال : حدثنا حممد بن املثىن ، قال : ث2/269أخرجه ابن جرير ) -127
  وطي( ومل يذكره السي1267املغرية ، عنه به  وإسناده صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 

غرية ، ، عن امل ن أسد ، قال : ثنا خالدب( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا املعلى 2/270أخرجه ابن جرير ) -128
)األثر  بق الكالم عليهملثىن سي  واابن مقسم الضيب وخالد هو ابن عبد هللا الواسط عنه به  وإسناده جيد  واملغرية هو

  م ، مثلهعن إبراهي وأخرجه ابن جرير أيضا من طريق هشيم عن مغرية به ومن طريق منصور (190 آية 11رقم 
 شيبة وعزاه فقط البن أيبسيوطي ( من طريق مغرية عنه به  ذكره ال157وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

  (1/220)الدر 
ي ، عن ان الثور بد الرزاق ، قال : أخرب ع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : ثنا 2/273أخرجه ابن جرير ) -129

نصور عنه بلفظ :) وال م( من طريق 2/273( من طريق املغرية عنه مثله ، )2/272منصور عنه به وأخرجه أيضا )
بلفظ  ( من طريق مغرية عنه157د انوا يكرهون اجلدال  وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقو جدال يف احلج ( ك

علقه ابن أيب حامت )رقم  (1/220: املماراة أن متاري صاحبك  ذكره السيوطي وعزاه فقط البن أيب شيبة )الدر 
1295) 

بن آدم عن وهب عن موسى بن عقبة  نا حيىي( قال : حدث158أخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود  -130
فظ : مستور ال احلاقزومي أنه سأل عطاء بن يسار عن قوله )فال رفث ( فذكره  وإسناده فيه وهب بن عثمان املخ

  ( ومل يذكره السيوطي1240،1258(  علقه ابن أيب حامت )رقم 585)التقريب ص
عبد  ، قال : ثنا معلى ، قال : ثنا ال : حدثين املثىن( ق2/270،272أخرجه ابن جرير مفرقا يف موضعني ) -131

ا ، اجلدال  وهذ الفسوق يم يفالعزيز ، عن موسى بن عقبة قال : مسعت عطاء بن يسار حيدث حنوه  أي حنو أثر إبراه
ذكره الدابغ  ومل ي بن املختارا(  وعبد العزيز هو 190آية  11إسناد جيد ، واملثىن تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

 السيوطي 
  طي( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيو 1246علقه ابن أيب حامت )رقم   -132
  طي( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيو 1265علقه ابن أيب حامت )رقم   -133
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1285علقه ابن أيب حامت )رقم  -134
ان ربين عثمراءة ، أخربين ابن شعيب أخق العباس بن الوليد بن مزيد ( أخربان1299أخرجه ابن أيب حامت )رقم -135

 بن عطاء ، عن أبيه به  وإسناده فيه ضعف لضعف عثمان بن عطاء  ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال : أخربان ابن املبارك ، عن حيىي بن 2/266أخرجه ابن جرير ) -136

( وحيىي بن بشر هو اخلراساين قال ابن املبارك : 190آية  11ده جيد  واملثىن تقدم الكالم عليه )األثر رقم بشر ، وإسنا
إذا حدثك حيىي بن بشر عن إنسان فال تبايل أن ال تسمعه منه  وقال حيىي : رجل من أهل خراسان ثقة ) حيىي بن 

( وأخرجه أيضا ابن جرير 9/131، اجلرح والتعديل 2/68،115، العلل ومعرفة الرجال  2/641معني وكتابه التاريخ 
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(  علقه 1/220من طريق النضر بن عريب عن عكرمة به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : الرفث اجلماع ) الدر 
 (1236ابن أيب حامت )رقم 

حيىي بن  رك ، عناملبا  ابنقال : أخربان ( حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد بن نصر ،2/269أخرجه ابن جرير ) -137
يق رير أيضا من طر جرة ابن ملذكو ابشر ، عن عكرمة به  وإسناده جيد سبق دراسته األثر السابق  وأخرجه بلفظ الرواية 
(  علقه ابن أيب حامت  1/220 النضر بن عريب عنه  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : والفسوق املعاصي ) الدر

 (1260)رقم 
ىي بن ك ، عن حيال : أخربان ابن املبار ق( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا سويد ، 2/273بن جرير )أخرجه ا -138

ن طريق بن جرير أيضا مذكورة اة املبشر ، عنه به  وإسناده جيد سبق دراسته كما يف األثر السابق  وأخرجه بلفظ الرواي
(  علقه ابن أيب حامت ) رقم 1/220اجلدال املراء ) الدر النضر بن عريب عنه  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة بلفظ : و 

1283) 
د دثين أمح، عن حسني بن عقيل  وح ( قال : حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أىب2/267أخرجه ابن جرير ) -139

قيل ، بن عخربان حسني اال : أق ، قبن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، وحدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان عبد الرزا
 ( وأخرجه ابن أيب شيبة3/61ل عنه به  وإسناده صحيح  واحلسني بن عقيل قال حيىي بن معني : ثقة ) اجلرح والتعدي

(  1/220لدر بن أيب شيبة )ا( من طريق حسني عنه به  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري ا157)املصنف اجلزء املفقود 
 (1237علقه ابن أيب حامت )رقم 

ع عن حسني بن عقيل عن عطاء به ( قال : حدثنا وكي157ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود أخرجه  -140
 (1/220ربة )الديب شيوإسناده صحيح  واحلسني تقدم يف األثر السابق  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن أ

نه به  سني بن عقيل ، عكيع ، عن ح( قال : حدثنا عمرو األودي ، ثنا و 1274أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -141
ريق حسني به  ومل يذكره ( من ط2/271صحيح  واحلسني تقدم كما يف األثر السابق  وأخرجه ابن جرير ) وإسناده

  السيوطي
حازم  أمحد بن ان عبد الرزاق ، وحدثين( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخرب 2/272أخرجه ابن جرير ) -142

   األثر السابقيفدم كما ني تقاال : ثنا حسني بن عقيل ، عنه به  وإسناده صحيح  واحلس، قال : ثنا أبو نعيم ، ق
ه لغري ء  ذكره السيوطي ومل يعز ( من طريق حسني عنه بلفظ : املرا157وأخرجه ابن أيب شيبة )املصنف اجلزء املفقود 

 (1282(  علقه ابن أيب حامت )رقم 1/220ابن أيب شيبة )الدر 
 ا معمر عن الزهري به  علقه ابن أيب( قال : حدثن2/267طريقه ابن جرير ) ( ومن1/94د الرزاق )أخرجه عب -143

  (  ومل يذكره السيوطي1244حامت )رقم 
ان معمر عن  الزهري به  وإسناده ( قال : أخرب 2/269( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -144

  ومل يذكره السيوطي( 1262صحيح   علقه ابن أيب حامت )رقم 
ا معمر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدثن2/273( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -145

  ( ومل يذكره السيوطي1290علقه ابن أيب حامت )رقم 
  ذكرهف ب ، قال : قال ابن زيد ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/267أخرجه ابن جرير ) -146

 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 
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  د  فذكرهب ، قال : : قال ابن زي( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/270أخرجه ابن جرير ) -147
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

  فذكره د ب ، قال : : قال ابن زي( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/274أخرجه ابن جرير ) -148
 (1/220وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه ) الدر 

 ن جرب بنعاطي ، ثنا محاد بن سلمة ، ( قال : حدثنا أيب ، ثنا حجاج األمن1302أخرجه ابن أيب حامت )رقم -149
ذكره حلجاج به حنوه  ومل ي( من طريق ا2/274حبيب ، عن القاسم بن حممد به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )

 السيوطي 
  يوطي( ومل أقف عليه  ومل يذكره الس1247،1248علقه ابن أيب حامت )رقم  -150
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1270علقه ابن أيب حامت )رقم  -151
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1286علقه ابن أيب حامت )رقم  -152
  طي املقدمة  ومل يذكره السيو يف( وهو موصول ابإلسناد املذكور 1249،1266علقه ابن أيب حامت )رقم  -153
  قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1291علقه ابن أيب حامت )رقم  -154

 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
الرفث ل : فج( قااحل قال مالك : قال هللا تبارك وتعاىل )فال رفث وال فسوق وال جدال يف

الصيام الرفث إىل نسائكم(  أحل لكم ليلة) إصابة النساء ، وهللا أعلم ، قال هللا تبارك وتعاىل
 ا أهل لغري هللاأو فسق):  قال : والفسوق الذبح لألنصاب ، وهللا أعلم قال هللا تبارك وتعاىل

ت بقزح وكان فةملزدلم اببه( قال : واجلدال يف احلج ، أن قريشا كانت تقف عند املشعر احلرا
ؤالء : حنن يقول هو   العرب وغريهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤالء : حنن أصوب
ألمر وادع ك يف ازعنأصوب  فقال هللا تعاىل: )ولكل أمة جعلنا منسكا هم انسكوه فال ينا
ت ذلك قد مسعو ،  إىل ربك إنك لعلى هدى مستقيم( فهذا اجلدال فيما نرى ، وهللا أعلم

  (1أهل العلم  [ )من 
احلج فال  ض فيهنفر  وقال عبدهللا بن اإلمام أمحد : ] مسعت أيب يقول : قال هللا ) فمن

لسباب ، وق : الفسرفث وال فسوق وال جدال يف احلج ( قال أيب : فالرفث : اجلماع ، وا
 (  2ه  [ )عن واجلدال : املراء ، فإذا أحرمت إن شـاء هللا فانته عما هناك هللا

 
  (1/389رواية حيىي )-املوطأ  (1)
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 (200مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبدهللا )ص (2)
 

 : وقال ابن جرير
رأة مللهو اإلفحاش  اختلف أهل التأويل يف معىن الرفث يف هذا املوضع ، فقال بعضهم : ]

  اأشبه ذلكه ، ومعن يف الكالم ، وذلك أبن يقول : إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا ال يكين
  وقال آخرون : الرفث يف هذا املوضع : اجلماع نفسه

ج عن شهر احل أيفوالصواب من القول يف ذلك عندي أن هللا جل ثناؤه هنى من فرض احلج 
 شأصله اإلفحا ب :الرفث ، فقال ) فمن فرض فيهن احلج فال رفث ( والرفث يف كالم العر 

كان ذلك    ع  فإنما تعمله يف الكناية عن اجليف املنطق على ماقد بينا فيما مضى ، مث تس
عاين الرفث من بعض  عكذلك ، وكان أهل العلم خمتلفني يف أتويله ، ويف هذا النهي من هللا

لرفث صوص اخبرب خ، أم عن مجيع معانيه ؟ وجب أن يكون على مجيع معانيه ، إذ مل أيت 
ز نقل ئاجإذ كان غري  ليم له ،الذي هو ابملنطق عند النساء من سائر معاين الرفث جيب التس

 حكم ظاهر آية إىل أتويل ابطن إال حبجة اثبتة 
اع ، وذلك ل إبمجنقو مفإن قال قائل : أبن حكمها من عموم ظاهرها إىل الباطن من أتويلها 
كان معلوما فرم ، ى حمأن اجلميع الخالف بينهم يف أن الرفث عند غري النساء غري حمظور عل

م ر وجب أن ال حي هبا بعض الرفث دون بعض ، وإذا كان ذلك كذلك ، بذلك أن اآلية معين
ه حجة جيب بتحرمي امتقمن معاين الرفث على احملرم شيء إال ماأمجع على حترميه عليه ، أو 

 ت جلميع ماملظر اثباحلالتسليم هلا ؟ قيل : إن ماخص من اآلية فأبيح خارج من التحرمي ، و 
، ألن  نه شىءمص ية ، كالذي كان عليه حكمه لو مل خيختصصه احلجة من معىن الرفث ابآل

وز ن ال جيممر ماخص من ذلك ، وأخرج من عمومه إمنا لزمنا إخراج حكمه من احلظر أب
ان كالذي   كمخالف أمره ، فكان حكم مامشله معىن اآلية بعد الذي خص منها على احل

ها بعد الذي صص منخي فيما مل يلزم العباد فرضه هبا ، لو مل خيصص منها لشيء ، ألن العلة
 خص منها نظري العلة فيه قبل أن خيص منها شيء  [

 : مث قال
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بعضهم : هي  ع فقالملوضاختلف أهل التأويل يف معىن الفسوق اليت هنى هللا عنها يف هذا ا ]
  املعاصي كلها

يه من قتل ف ى عنههنا مموقال آخرون : بل الفسوق يف هذا املوضع ماعصي هللا به يف اإلحرام 
نه م بوأمر ابلتجن صيد وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وماأشبه ذلك مما خص هللا به اإلحرام ،

 يف خالل اإلحرام 
  وقال آخرون : بل الفسوق يف هذا املوضع : السباب

  وقال آخرون : الفسوق : الذبح لألصنام
  وقال  آخرون : الفسوق : التنابز ابأللقاب

نهي ال فسوق ( الوله )و قىن بتأويل اآلية يف ذلك ، قول من قال : مع وأوىل األقوال اليت ذكران
ن امه ، وذلك أال إحر  حيفعن معصية هللا يف إصابة الصيد ، وفعل ماهنى هللا احملرم عن فعله 

رفث ، وال فال ي ذلكبهللا جل ثناؤه قال ) فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق ( يعين 
  ، يف إحرامه عة هللان طاعهللا عن فعله يف حال إحرامه ، وال خيرج يفسق : أي اليفعل ماهناه 

رم ، حمو غري ن أوقد علمنا أن هللا جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد ، حمرما كا
زوا سكم وال تنابوا أنفلمز وكذلك حرم التنابز ابأللقاب يف حال اإلحرام وغريها بقوله ) وال ت

ان كفإذ    فرضهيسباب أخيه يف كل حال فرض احلج أو مل ابأللقاب ( وحرم على املسلم 
ضه احلج مه وفر حراإذلك كذلك ، فال شك أن الذي هنى هللا عنه العبد من الفسوق يف حال 

هناه عنه  ث الذيلرفا، هو مامل يكن فسوقا يف حال إحالله ، وقبل إحرامه حبجه ، كما أن 
ل فيما قد ن يقاألعىن إحرامه ، ألنه ال ميف حال فرضه احلج ، هو الذي كان له مطلقا قبل 

 ام عليه فعلهاهو حر م محرم هللا على خلقه يف كل األحوال : ال يفعلن أحدكم يف حال اإلحرا
ن محوال األ يف كل حال ، ألن خصوص حال اإلحرام به ال وجه له ، وقد عم به مجيع

لفسوق م من ار احمل اإلحالل واإلحرام  فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذي هنى عنه
قا قبل ان مطلي كفخص به حال إحرامه ، وقيل له : إذا فرضت احلج فال تفعله ، هو الذ
احملرم يف  هى عنهلنحال فرضه احلج ، وذلك هو ماوصفنا ، وذكران أن هللا جل ثناؤه خص اب

ئر ، وسا الصيد قتلو حال إحرامه ، مما هناه عنه من الطيب واللباس واحللق وقص األظافر 
 ماخص هللا ابلنهي عنه احملرم يف حال إحرامه 
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لنساء ، عند ا رفثيفتأويل اآلية إذا : فمن فرض احلج يف أشهر احلج فأحرم فيهن ، فال 
امه حبجه ، ال إحر  حيففيصرح هلن جبماعهن ، وال جيامعهن ، وال يفسق إبتيان ماهناه هللا 

 رم [وهو حم علهفحرم هللا عليه  من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وغري ذلك مما
 : مث قال

رم ادل احملن جيأاختلف أهل التأويل يف ذلك ، فقال بعضهم : معىن ذلك : النهي عن  ]
  أحدا

  غضبهيىت حمث اختلف قائلو هذا القول ، فقال بعضهم : هني عن أن جيادل صاحبه 
  وقال آخرون منهم : اجلدال يف هذا املوضع معناه : السباب

و هىن االختالف فيمن اجلدال واملراء ، وإمنا ع آخرون منهم : بل عىن بذلك خاصا من وقال
  أمت حجا من احلجاج

نهوا عن فحلج ، ايه وقال آخرون منهم : بل ذلك اختالف كان يكون بينهم يف اليوم الذي ف
  ذلك

  براهيمف إوقال آخرون : بل اختالفهم ذلك يف أمر مواقف احلج أيهم املصيب موق
استقامة  اىل عنتع وقال آخرون : بل قوله جل ثناؤه ) وال جدال يف احلج ( خرب من هللا
  ءوقت احلج على ميقات واحد ال يتقدمه وال يتأخره ، وبطول فعل النسي

عىن ذلك : ال : من قوأوىل هذه األقوال يف قوله ) وال جدال يف احلج ( ابلصواب ، قول م
 ة غريومناسك متفق ،واستقام أمره ووقته على وقت واحد  ، قد بطل اجلدال يف احلج ووقته

حلج أشهر ان وقت أرب خمتلفة ، وال تنازع فيه ، وال مراء ، وذلك أن هللا تعاىل ذكره أخ
  ف فيهتلختمعلومات ، مث نفى عن وقته االختالف الذي كانت اجلاهلية يف شركها 

يان دمناه من البقا قد ملفه صواب مما خالوإمنا اخرتان هذا التأويل يف ذلك ، ورأيناه أوىل ابل
ل يف تلك احلا هي عنهلنآنفا يف أتويل قوله ) وال فسوق ( أنه غري جائز أن يكون هللا خص اب

ن مخص به م ماخيالفها ، وهي حال اإلحالل ، وذلك أن حكاليت  مطلق مباح يف احلال
صوصه وجه خل الفالل ، ذلك حكم حال اإلحرام إن كان سواء فيه حال اإلحرام وحال اإلح

 به حاال دون حال ، وقد عم به مجيع األحوال 
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احلج ( أن  دال يف جوإذ كان ذلك كذلك ، وكان ال معىن لقول القائل يف أتويل قوله ) وال
 متاره بباطل راد الن أأتويله : ال متار صاحبك حىت تغضبه ، إال أحد معنيني : إما أن يكو 

يف كل حال  لباطلء ابه ، ألن هللا عز وجل قد هنى عن املراحىت تغضبه ، فذلك ماال وجه ل
حال  ستواءالنه حمرما كان املماري أو حمال ، فال وجه خلصوص حال اإلحرام ابلنهي ع

ه له ال وجاوذلك أيضا م ق ،اإلحرام واإلحالل يف هني هللا عنه ، أويكون أراد : ال متاره ابحل
، أو رآه  ه عنهادفع ، كان الواجب عليه مراءه يف، ألن احملرم لو رأى رجال يروم فاحشة 

ىت يتخلصه حجداله ه و حياول ظلمه والذهاب منه حبق له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤه في
 لم ، وإما منقبل ظ من منه ، واجلدال واملراء ال يكون بني الناس إال من أحد وجهني : إما

ائز تركه غري ج آلخرحبال ، ومن الوجه اقبل حق  فإذا كان من أحد وجهيه غري جائز فعله 
ويل أتول من لق حبال ، فأي وجوهه اليت خص ابلنهي عنه حال اإلحرام ؟ وكذلك ال وجه

بعض ،  ن سبابعهم ذلك أنه مبعىن السباب ، ألن هللا تعاىل ذكره قد هنى املؤمنني بعض
سباب  :وسلم  يهلعلى لسان رسوله عليه الصالة والسالم يف كل حال ، فقال صلى هللا ع

 يا يف كل حال من( فإذا كان املسلم عن سب املسلم منه1املسلم فسوق ، وقتاله كفر  )
ت  رام إذا أحرمل اإلححا أحواله ، حمرما كان أو غري حمرم ، فال وجه ألن يقال : ال تسبه يف

لم فحج  نفذكر حديث م -وفيما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخلرب  [ 
ج ( مبعىن ل يف احلضحة على أن قوله ) وال جدا] داللة وا  -رفث  املتقدم يف املرفوعات ي

فيما  بينهم ناسالنفي عن احلج أبن يكون يف وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال ال
ن حج فلم أنه م خربيعنيهم من األمور ، أو اليعنيهم ، وذلك أنه صلى هللا عليه وسلم أ

الفسوق لرفث و ا لحق من هللا الكرامة ماوصف أنه استحقه حبجه اتركيرفث ومل يفسق است
  اللذين هنى هللا احلاج عنهما يف حجه من غري أن يضم إليهما اجلدال

  تقدم خترجيه يف املرفوعات (1)
آلية ،  عنه هبذه ااه هللاا هنفلو كان اجلدال الذي ذكره هللا يف قوله ) وال جدال يف احلج ( مم 

ذلك ملا   ماأشبهب و السبا لذي أتول ذلك من أتوله من أنه املراء واخلصومات أوعلى حنو ا
لذي حلاج ااقها ذكر أنه يستحاليت  كان صلى هللا عليه وسلم ليخص ابستحقاق الكرامة

  نة هبماي مقرو ه اليت وصف أمره ابجتناب خلتني مما هناه هللا عنه يف حجه دون الثالثة
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أن ذي وصفنا ، و عىن الامل خمالفا معىن صاحبتيها يف أهنا خرب علىولكن ملا كان معىن الثالثة 
جه مستوجب حما يف نبهاألخريني مبعىن النهي الذي أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن جمت

نهما عكان املنتهي و نهى ، ال ماوصف من إكرام هللا إايه مما أخرب أنه مكرمه به إذا كانتا مبعىن
ها سبيل ةوكانت خمالف ،ا ا ، وترك ذكر الثالثة إذ مل تكن يف معنامههلل مطيعا ابنتهائه عنهم

 سبيلهما 
اب اجلدال ، ني إعر ة بفإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أوىل ابلقراءة من القراءات املخالف

من  ن الذيأات وإعراب الرفث والفسوق ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم ابللغ
فاق لك ابتذيع مجاختالف معنييهما ، وإن كان صوااب قراءة أجله خولف بني إعرابيهما 

ب ، مع إبعرا عضاإعرابه على اختالف معانيه ، وإذ كانت العرب قد تتبع بعض الكالم ب
لك إذ كان  يف ذإيل اختالف املعاين ، وخاصة يف هذا النوع من الكالم ، فأعجب القراءات

برفع الرفث  (احلج   يفوال فسوٌق  وال جدال  األمر على ماوصفت ، قراءة من قرأ ) فال رفٌث 
  ، وكثري منلبصرينياعة والفسوق وتنوينهما ، وفتح اجلدال بغري تنوين ، وذلك هو قراءة مجا

 أهل مكة ، منهم عبد هللا بن كثري ، وأبو عمرو بن العالء 
معناه :  نيالقائلو ،  وأما قول من قال : معناه النهي عن اختالف املختلفني يف أمتهم حجا

ل يف حكايته ، فقو  حلجالنهي عن قول القائل : غدا احلج ، خمالفا به قول اآلخر : اليوم ا
 ال خبربه إالكفاية عن االستشهاد على وهائه وضعفه ، وذلك أنه قول التدرك صحت

أو  ،ي عنه لنهمستفيض ، وخرب صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك ، فنزلت اآلية اب
 صفنا و ليت ابعض معاين اجلدال دون بعض ، وال خرب بذلك ابلصفة أن معىن ذلك يف 

ختالف الذي ، اال حلجاوأما داللتنا على قول ماقلنا من أنه نفي من هللا جل وعز عن شهور 
  كانت اجلاهلية ختتلف فيها بينها قبل كما وصفنا

خبار : أن األهل  أوأما داللتنا على أن اجلاهلية كانت تفعل ذلك ، فاخلرب املستفيض يف
 ،دة يف الكفر يء زايلنساجلاهلية كانت تفعل ذلك ، مع داللة قول هللا تقدس امسه : )إمنا ا

 ( 1يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما( [ )
 (278-2/263جامع البيان ) (1)
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 : وقال الرازي
ماع املراد : اجلئكم( و نسا أما الرفث فقد فسرانه يف قوله ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل ]

ق هبا ما يتعلو  ةذكر اجملامع ، وقال احلسن : املراد منه كل مايتعلق ابجلماع  فالرفث ابللسان :
غيبة  التلفظ به يف الوا :ء ق، والرفث ابليد : اللمس والغمز ، والرفث ابلفرج : اجلماع ، وهؤال

  فثأيضا يف الر  النساء اليكون رفثا  [ وذكر أثر ابن عباس وبعض ماقيل
وقد  ،يفسق  فسقلمث قال : ] أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد ومها مصدران 
احملققني  ثري منفك ذكران فيما قبل أن الفسوق هو اخلروج عن الطاعة ، واختلف املفسرون
لشيء اهي عن النو محلوه على كل املعاصي قالوا : ألن اللفظ صاحل للكل ومتناول له ، 

 دليل من غري كمب االنتهاء عن مجيع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق حتيوج
الفسوق لكفر و اكم ، وهذا متأكد بقوله تعاىل ) ففسق عن أمر ربه ( وبقوله ) وكره إلي

 والعصيان ( 
أما اجلدال و ل : ] قا وذهب بعضهم إىل أن املراد منه بعض األنواع  [ فذكرها مع حججها مث

وجديل ، أي  جمدول مامل من اجملادلة ، وأصله من اجلدل الذي من الفتل ، يقال : ز فهو فعا
لة ألن كل ة جماداصممفتول ، واجلدال اسم الزمام ألنه اليكون إال مفتوال ، ومسيت املخ

جلدال  ا هذا يفها واحد من اخلصمني يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ، وذكر املفسرون وجو 
 ( 1اخل [ )

 (166-5/164يح الغيب )مفات (1)
 

 : وقال ابن كثري
لرفث ، وهو اجلماع ،  افليجتنب  0وقوله : ) فال رفث ( أى : من أحرم ابحلج أو العمرة ، ]

اطي دواعيه رم تعحيلك كما قال تعاىل : ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسائكم ( ، وكذ
 [  النساء من املباشرة والتقبيل وحنو ذلك ، وكذا التكلم به حبضرة

سباب  صحيح : الوقال آخرون : الفسوق هاهنا السباب  وقد يتمسك هلؤالء مبا ثبت ىف ]
 املسلم فسوق ، وقتاله كفر [
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ىل عن ى تعاهنما كقال : ]والذين قالوا : الفسوق هاهنا هو املعاصي ، معهم الصواب ،  
كد ، شهر احلرام آيف ال نهأ الظلم يف األشهر احلرم ، وإن كان يف مجيع السنة منهيا عنه ، إال

وقال يف  0 فسكم (أن وهلذا قال : ) منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ، فال تظلموا فيهن
   ( احلرم : ) ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم

،  دمن قتل الصي م ،واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما هنى عنه يف اإلحرا
ما ذكرانه أوىل ، وهللا و  0، وقلم األظافر ، وحنو ذلك ، كما تقدم عن ابن عمر  وحلق الشعر

 [  أعلم
 : وال جدال ىف احلج ( فيه قوالن ) : وقوله ]

حه أكمل ان ووضبي أحدمها : وال جمادلة يف وقت احلج ويف مناسكه ، وقد بينه هللا أمت
 : لر احلج مث قاإيضاح  [  فذكر مجيع اآلاثر اليت تتعلق ابجلدال يف أم

القول حلج  و ااسك وقد اختار ابن جرير مضمون هذه االقوال ، وهو قطع التنازع يف من ]
 [ الثاين : أن املراد ابجلدال هاهنا : املخاصمة

جلدال الغضب ة : واكرمعفذكر مجيع اآلاثر املتضمنة املغاضبة والسباب وحنوها وختمها أبثر 
 أبس ه ، فالضربستعتب مملوكا فتغضبه من غري أن ت، أن تغضب عليك مسلما ، إال أن ت

 : عليك ، إن شاء هللا  مث قال
 مام أمحد  [ فذكروالدليل على ذلك ما رواه اإل 0ضربه لكان جائزا سائغا  قلت : ولو ]

 ضهم عنبع حديث أمساء يف ضرب أيب بكر للجمال مث قال : ] ومن هذا احلديث حكى
لى هللا لنيب صل احلج ضرب اجلمال  ولكن يستفاد من قو بعض السلف أنه قال : من متام ا

وىل للطيف أن األانكار اإل عليه وسلم ، عن أيب بكر : انظروا إىل هذا احملرم ما يصنع ؟ كهيئة
  (1ترك ذلك ، وهللا أعلم [)

 (347-1/344تفسري القرآن العظيم ) (1)
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 ري الزادإن خفا تزودو قوله تعاىل ) وماتفعلوا من خري يعلمه هللا و 
 ( التقوى واتقون ايأويل األلباب

 
  خري آدم من ل : مافعل ابنعن احلسن رمحه هللا قوله : )وماتفعلوا من خري( قا -155
هبا  دة رمواموا ومعهم أزو عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال : كانوا إذا أحر  -156

أن  ن ذلك وأمروانهوا عف(   الزاد التقوىواستأنفوا زادا آخر ، فأنزل هللا ) وتزودوا فإن خري
  يتزودوا الكعك والدقيق والسويق

لون : ون ويقو جون واليتزودحيعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : كان أهل اليمن  -157
 لتقوى ( ان خري الزاد دوا فإتزو حنن املتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس ؛ فأنزل هللا تعاىل )و 

تقوى واتقون لزاد الدوا فإن خري ا بن عباس رضي هللا عنهما قوله : )وتزو عن عبد هللا -158
ج بيت هللا ون : حنقوليايأويل األلباب( : كان أانس خيرجون من أهليهم ليست معهم أزودة ، 

  فال يطعمنا ! فقال هللا : تزودوا مايكف وجوهكم عن الناس
سوق رفث وف ماترتكوا من ن خري (عن ابن عباس رضي هللا عنهما :) وماتفعلوا م -159

دم اد الدنيا مقز اب من لبوجدال يف احلرم ) يعلمه هللا ( يقبله هللا ) وتزودوا ( ايأوىل األ
ن الناس ملعقول اوي ومؤخر يقول : تزودوا من الدنيا ماتكفون به وجوهكم عن املسئلة ايذ

ون ( لدنيا ) واتقان زاد مد ري زاوإال توكلوا على هللا ) فإن خري الزاد التقوى ( فإن التوكل خ
ري نوا حيجون بغيمن كاال اخشوين يف احلرم )ايأويل األلباب( نزلت هذه اآلية يف أانس من أهل

 زاد فيصيبون يف الطريق من أهل املنزل ظلما فنهاهم هللا عن ذلك 
د الزا بعض يف وكل بعضهم علىعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال : كان الناس يت -160

 (فأمرهم هللا أن يتزودوا فقال )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى
الكعك  ويف لدقيق و ل : السويق واعن سعيد بن جبري رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا( قا -161

 رواية : والزيت  وزاد يف أخري : اخلشكنانج 
 )وتزودوا نزل هللايتزودون ، فأ عن عكرمة رمحه هللا ، قال : كان أانس حيجون ، وال -162

  ( فإن خري الزاد التقوى
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 قيقالسـويق والد عن عكرمة رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا ( قال : هو -163
لزاد التقوى اإن خري ه ) وتزودوا فعن عبد امللك بن عطاء رمحه هللا عن الشعيب يف قول -164

 قال : التمر ؟لطعام اماو ( قال : قال : هو الطعام ، وكان يومئذ الطعام قليال ، قال : قلت 
  والسويق
لون : اد ويقو حيجون بغري ز  عن إبراهيم رمحه هللا ، قال : كان انس من األعراب -165

 وى ( لتقنتوكل علي هللا ، فأنزل هللا جل ثناؤه ) وتزودوا فإن خري الزاد ا
ل هويف لفظ : أ -هل اآلفاق أعن جماهد رمحه هللا يف قوله )وتزودوا( قال : كان  -166

فأمروا  -ن متكلون يقولون : حن ويف رواية : -اد ، يتوصلون ابلناس  ز حيجون بغري  -اليمن 
 (أن يتزودوا  ويف رواية : فنزلت )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى

 يتزودون ون ، والحيجون ويسافر  عن احلسن رمحه هللا : إن انسا من أهل اليمن كانوا -167
  لتقوىااد د يف سبيل هللا مث أنبأهم أن خري الز ، فأمرهم هللا ابلنفقة والزا

ن هل اليموى ( كان انس من أرمحه هللا ) وتزودوا فإن خري الزاد التق عن قتادة -168
  لتقوىلزاد ااري خخيرجون بغري زاد إىل مكة ، فأمرهم هللا أن يتزودوا ، وأخربهم أن 

  عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك -169
ن أهل اليمن مان انس د التقوى ( فكع رمحه هللا قوله ) وتزودوا فإن خري الزاعن الربي -170

  تقوىال حيجون واليتزودون ، فأمرهم هللا أن يتزودوا ، وأنبأ أن خري الزاد
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -171

عة لدنيا املنفا ري زادلزاد التقوى ( وخعن الضحاك رمحه هللا قوله ) وتزودوا فإن خري ا  -172
  من اللباس والطعام والشراب

  لتقوىا وزاد اآلخرة ين : الطعام ،عن عطاء اخلراساين رمحه هللا : وأما )وتزودوا( يع -173
كانت قبائل   :( قال  الزاد التقوى قال ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وتزودوا فإن خري -174

 تبارك قال هللاف،  را ألن يتضيفوا الناسمن العرب حيرمون الزاد إذا خرجوا حجاجا وعما
  (وتعاىل هلم ) وتزودوا فإن خري الزاد التقوى

  مرحم والت: اخلبز والل عن حنظلة رمحه هللا سئل سامل عن زاد احلاج ، فقال -175
  سفرليعين : يف ا رفيق الصاحل :عن مكحول رمحه هللا : )وتزودوا( قال : الزاد : ال -176



47 

 

وال   وال تظلمواوا هللا( : اتقحيان رمحه هللا : )وتزودوا فإن خري الزاد التقوىعن مقاتل بن  -
 (1تغصبوا أهل الطريق  )

مل بطاعة عالتقوى قوى ( قال : و عن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) فإن خري الزاد الت -177
  هللا

ن خري الزاد فا ودوال هللا : )وتز عن أيب خرية حمب بن حذمل رمحه هللا ، كتب يذكر قو  -178
  هللاالتقوى( والتقوى : كلمة وهلا تفسري ، وتفسريها : العفاف عما حرم 

   قوىزاد التزودوا وخري العن سفيان رمحه هللا قال : يف قراءة عبد هللا : وت -179
________________________________________ 

 
 احلواشي :

 حلنفي ثناان حملم ثنا أبو بكر بثنا احلسن بن أمحد ، ثنا موسى ( قال : حد1303أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -155
 يضا وأظن أن يفوأان أ رمجتهتعباد بن منصور ، قال : سألت احلسن  فذكره  وموسى مل يقف حمقق ابن أيب حامت على 

شيخ  د بن الليثن أمحاحلسن ببه و  امسه تصحيفا ألنه مل يذكر يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت وابقي اإلسناد الأبس
 وطي (  ومل يذكره السي3/2ابن أيب حامت قال عنه : كتبت عنه وهو ثقة )اجلرح والتعديل 

ال : غفار ، قل : ثنا عمرو بن عبد ال( قال : حدثين احلسني بن علي الصدائي ، قا2/278أخرجه ابن جرير ) -156
( من طريق عمرو به  وعمرو بن 1/348فسري ابن كثري ثنا حممد بن سوقة ، عن انفع ، عنه به  وأخرجه ابن مردويه ) ت

ثر ذكره السيوطي  )الدر (  واأل2/486عبد الغفار متهم ابلوضع  وقال أبو حامت : مرتوك )املغين يف الضعفاء 
1/220 ) 

( وابن 1730( وأبو داود )رقم 1/245ي يف التفسري من الكربى )( والنسائ384-3/383أخرجه البخاري ) -157
( والبيهقي يف سننه 1/248( وعبد بن محيد يف تفسريه وابن حبان يف صحيحه ) تفسري ابن كثري 2/279جرير )

عمرو بن دينار عن  ( من طريق1305( وعلقه ابن أيب حامت )رقم41( والواحدي يف أسباب النزول )ص 4/332)
 (1/220عكرمة عن ابن عباس به وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر ) الدر 

حدثين  يف فيما كتب إيل حدثين أيب ،( قال : أخربان حممد بن سعد العو 1304أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -158
حممد بن سعد به مثله   ( عن2/280عمى احلسني بن عطية ، حدثين أيب ، عن جدي ، عنه به  وأخرجه ابن جرير )

عزاه إليهما فقط )الدر ه السيوطي و ( وذكر 189آية  1وهو ضعيف هبذا اللفظ وتقدم الكالم على إسناده )األثر 
1/220 ) 

لسدي الصغري عن الكليب عن أيب ا( من طريق 1/95،96أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -159
  مل يذكره السيوطي( و 189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

كبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممد أخرجه الطرباين يف ال -160
بن عبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهليثمي : فيه سعيد بن املرزابن 
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( وحذف اهليثمي هذا اجلزء منه مث ذكره مستقال 3/250وقد وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 
( وعلقه 1/221( وقال اهليثمي : فيه أبو سعد البقال وهو ضعيف اهـ وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر6/318)اجملمع 

 (1306ابن أيب حامت )رقم 
( ومن طريقه 1/94( و عبد الرزاق )1/348( وعنه وكيع ) تفسري ابن كثري 1/221أخرجه ابن عيينة ) الدر  -161

ه  وإسناده صحيح  ب( عن حممد بن سوقة ، عن سعيد  1313( وابن أيب حامت )رقم2/279،280،281ابن جرير )
 ر وال ابن أيب حامت  ( ومل يعزه البن جري1/221وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن أيب شيبة )الدر 

( وابن أيب 2/279طريقه ابن جرير ) ( ومن1/94لرزاق )( وعنه عبد ا1/221أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -162
ن عمرو بن دينار ، عنه به  ع( 101( وأبو بكر اخلالل يف احلث على التجارة والكسب والعمل )رقم 1304حامت )رقم 

ورجح ابن أيب  اس حنوهبن عبوإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة  وقد تقدم من رواية عكرمة عن ا
 مت هذه الرواية املرسلة حا

 أيب ، عن عكرمة فذكره  وإسناده ( قال : حدثين2/281( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -163
 ( ومل11/67ذيب ) الته لثقاتاجيد فهمام بن انفع والد عبد الرزاق قال إسحق بن منصور : ثقة وذكره ابن حبان يف 

  (1314امت )رقم يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب ح
مللك بن عطاء البكائي عنه به  ( عن عبد ا2/280( ومن طريقه ابن جرير ) 1/221أخرجه وكيع ) الدر  -164

( عن عبد امللك 2/279ر )( ومن طريقه ابن جري1/95( وعنه عبد الرزاق )1/221وأخرجه سفيان بن عيينة ) الدر 
( 5/361ح والتعديل ) اجلر  ن منريقال عنه حيىي : ثقة وكذا قال اببه خمتصرا  وإسناده صحيح فعبد امللك خنت الشعيب 

 ( 1315م امت )رقحأيب  وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة وعبد بن محيد  ومل يعزه البن جرير  وعلقه ابن
به  هرية ، عندي ، عن هشيم ، عن املغ( قال : حدثنا عمرو ، قال : ثنا ابن أيب ع2/279أخرجه ابن جرير ) -165

رير فقط ي وعزاه البن ج( من طريق جرير عن مغرية به حنوه  ذكره السيوط2/281وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا )
 (1309( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/221)الدر 

، قال ان ورقاء  ان آدم : قال ،ان إبراهيم  :( قال : أان عبد الرمحن ، قال 1/103التفسري املنسوب إىل جماهد ) -166
ن ابن أيب جنيح به  أخرجه ع( من طرق 280-2/279ابن أيب جنيح ، عنه  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير ) عن

( من 100كسب والعمل )رقم ( وأبو بكر اخلالل يف احلث على التجارة وال2/279(  وابن جرير )1/94عبد الرزاق )
ه السيوطي  وعلق  يذكرها  وملهد به خمتصرا أيضطريق عمر بن ذر عنه خمتصرا وأخرجه ابن جرير من طريق ليث عن جما

 (1307ابن أيب حامت )رقم 
تزودوا قوله )و  : ثنا سعيد ، عن قتادة ( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال2/280أخرجه ابن جرير ) -167

 طي  فإن خري الزاد التقوى ( فكان احلسن يقول  فذكره  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيو 
ر عنه به  وإسناده صحيح  ( قال : حدثنا معم 2/280( ومن طريقه ابن جرير )1/94أخرجه عبد الرزاق ) -168

( 1/221د ) الدر بن محي لعبد وأخرجه ابن جرير أيضا من طريق سعيد بن أيب عروبة عنه بنحوه  وعزاه السيوطي أيضا
 (1310ومل يعزه البن جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
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أخرجه  -170قدمة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1308ابن أيب حامت )رقم علقه  -169
ام شيخ عف إلهبضبه  وفيه  ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه2/280ابن جرير )

 د املذكور يف املقدمة موصول ابإلسنا( وهو 1311ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
 قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1312علقه ابن أيب حامت )رقم  -171
نه به  ويرب ، عجل : ثنا أبو زهري ، عن ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحق قا2/280أخرجه ابن جرير ) -172

  ومل يذكره السيوطي ويف إسناده جويرب وهو ضعيف 
شعيب ،  خربين ابنن مزيد البريويت قراءة ، أ( قال : أخربان العباس بن الوليد ب1320أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -173

مل يذكره و  مرة  دم غريأخربين عثمان بن عطاء ، عن أبيه به  وإسناده فيه ضعف لضعف عثمان بن عطاء كما تق
 ( 1317ضا )رقم السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت أي

ذكره  ف ب ، قال : قال ابن زيد ( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وه2/281أخرجه ابن جرير ) -174
  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي

حيح  سناده صنظلة به  وإقال : ثنا ح ،( قال : حدثنا عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم 2/279أخرجه ابن جرير ) -175
يب حامت )رقم أخرجه ابن أ -176( 1314ابن أيب سفيان  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم وحنظلة هو 

 نذر ، عنه به ن بن امللنعماا( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو اجلماهر حممد بن عثمان ، ثنا حييي بن محزة عن 1318
 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 

  وعةتقدم يف األحاديث املرف (1)
، عنه  ن جويرببو زهري ، عقال : ثنا أ ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ،2/281أخرجه ابن جرير ) -177

  به  ويف إسناده جويرب وهو ضعيف  ومل يذكره السيوطي
ن بث رة الليأبو الطاهر حدثين أبو زرا ( قال : حدثنا علي بن احلسني ، ثنا1319أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -178

مرو بن السرح عمد بن حمر هو عاصم القتباين ، قال : كتب إيل أبو خرية  فذكره  وإسناده إليه صحيح  وأبو الطاه
هتذيب  مفسر زاهد ) -فتوحة مخباء معجمة  -صري أبو خرية بن حذمل امل -ملهملة ابفتح احلاء  -املصري  وحمب 

 ( ومل يذكره السيوطي 4/1260، تبصري املنتبه  2/31، اإلكمال 3/1155الكمال 
 ن قال : حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيا ( قال : حدثنا حممد بن زكراي54أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -179

لثقات وقال : ابان يف حابن  فذكره وإسناده ضعيف جدا ألن فيه حممد بن زكراي الغاليب قال الذهيب : ضعيف وذكره
،  5/168ن امليزان ع ) لساابلوض وقال الدارقطين : يضع احلديث وقال البيهقي : متهم يعترب حبديثه إذا روى عن ثقة 

 (1/221( ابإلضافة النقطاعه  وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر 1/139دالئل النبوة 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

يعين بذلك جل ثناؤه : افعلوا  هللا ( القول يف أتويل قوله تعاىل ) وماتفعلوا من خري يعلمه ]
أيها املؤمنون ماأمرتكم به يف حجكم من إمتام مناسككم فيه ، وأداء فرضكم الواجب عليكم 
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يف إحرامكم ، وجتنب ماأمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق يف حجكم لتستوجبوا به الثواب 
مرضايت وطلب  اجلزيل ، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغريه من خري وعمل صاحل ، ابتغاء

ثوايب ، فأان به عامل ، وجلميعه حمص حىت أوفيكم أجره ، وأجازيكم عليه ، فإين الختفى علي 
 خافية ، وال ينكتم عين ماأردمت أبعمالكم ، ألين مطلع على سرائركم ، وعامل بضمائر نفوسكم

 ] 
  :وي ( لتقمث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) وتزودوا فإن خري الزاد ا

 رمى مبا معه ا أحرمإذ ذكر أن هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا حيجون بغري زاد ، وكان بعضهم
نهم ابلتزود تزود ميكن يمن الزاد ، واستأنف غريه من األزودة ، فأمر هللا جل ثناؤه من مل 

  لسفره ، ومن كان منهم ذا زاد أن حيتفظ بزاده فال يرمي به
ر سقن ، فإن أمواليف فثن أشهر احلج احلج فأحرم فيهن فال ير فتأويل اآلية إذا : فمن فرض يف

نه به وهناكم ع أمركم يمااحلج قد استقام لكم ، وعرفكم ربكم ميقاته وحدوده ، فاتقوا هللا ف
يعلمه ،  م إليهدبكمن أمر حجكم ومناسككم ، فإنكم مهما تفعلوا من خري أمركم به ، أون

م ، فإنه مناسككم و ىل أداء فرض ربكم عليكم يف حجكوتزودوا من أقواتكم مافيه بالغكم إ
أقواتكم  تضييع يف البر هلل جل ثناؤه يف ترككم التزود ألنفسكم ومسألتكم الناس ، وال

فعل و جكم ، حل وإفسادها ، ولكن الرب يف تقوى ربكم ابجتناب ماهناكم عنه يف سفركم
 ماأمركم به ، فإنه خري التزود ، فمنه تزودوا 

 [  ي قلنا يف ذلك روي اخلرب عن الضحاك بن مزاحموبنحو الذ
 : مث قال

 : ( القول يف أتويل قوله تعاىل ) واتقون ايأوىل األلباب ]
يعين بذلك جل ثناؤه : واتقون ايأهل العقول واألفهام أبداء فرائضي عليكم اليت أوجبتها 

وا عقايب عليكم يف حجكم ومناسككم ، وغري ذلك من ديين الذي شرعته لكم ، وخاف
ابجتناب حمارمي اليت حرمتها عليكم ، تنجوا بذلك مما ختافون من غضيب عليكم وعقايب ، 
وتدركوا ماتطلبون من الفوز جبنايت  وخص جل ذكره ابخلطاب بذلك أويل األلباب ، ألهنم 
أهل التمييز بني احلق والباطل ، وأهل الفكر الصحيح واملعرفة حبقائق األشياء اليت ابلعقول 

درك ، وابأللباب تفهم ، ومل جيعل لغريهم من أهل اجلهل يف اخلطاب بذلك حظا ، إذ كانوا ت



51 

 

أشباحا كاألنعام ، وصورا كالبهائم ، بل هم منها أضل سبيال ، واأللباب : مجع لب ، وهو 
 ( 1العقل  [ )

 (281-2/278جامع البيان ) (1)
 

 : فيه قوالنفلزاد التقوي ( فأن خري ا أما قوله تعاىل ) وتزودوا] : قال الرازي
ن خري الزاد ك ) فإذل أحدمها : أن املراد : وتزودوا من التقوي ، والدليل عليه قوله بعد

فر لدنيا ، فالسافر من وس التقوي ( وحتقيق الكالم فيه أن اإلنسان له سفران : سفر يف الدنيا
فيه  الدنيا البد سفر منالو ل ، يف الدنيا البد له من زاد ، وهو الطعام والشراب واملركب واملا

ل ن الزاد األو مد خري لزاأيضا من زاد ، وهو معرفة هللا وحمبته واإلعراض عما سواه ، وهذا ا
 : لوجوه  [ فذكرها مث قال

لزاد التقوى ان خري بت أثإذا عرفت هذا فلنرجع إىل تفسري اآلية ، فكأنه تعاىل قال : ملا  ]
لمون حقائق ذين يعال ب ، يعين إن كنتم من أرابب األلبابفاشتغلوا بتقواي ايأويل األلبا

ثرة كيه من  فا ملاألمور وجب عليكم حبكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد 
 املنافع  [

 جون بغري زادنوا حيكا  قال : ] والقول الثاين : أن هذه اآلية نزلت يف أانس من أهل اليمن
 ، فأمرهم هللا غصبوهمس و وا يسألون الناس ورمبا ظلموا الناويقولون : إان متوكلون ، مث كان

ال وهكم عن السؤ به وج فونتعاىل أن يتزودوا فقال : وتزودوا ماتبلغون به فإن خري الزاد ماتك
  وأنفسكم عن الظلم

قوله ) وتزودوا  إىل جعرا قال : قال القاضي : وهذا بعيد ألن قوله ) فإن خري الزاد التقوى (
فعل  ارة عنعب ديره : وتزودوا من التقوى والتقوى يف عرف الشرع والقرآن( فكأن تق

دمها : أن ن : أحجهاالواجبات وترك احملظورات قال : فإن أردان تصحيح هذا القول ففيه و 
لى هذا ك ، فعذل القادر على أن يستصحب الزاد يف السفر إذا مل يستصحبه عصى هللا يف

وتزودوا  :ملراد اون ثاين : أن يكون يف الكالم حذف ويكالطريق صح دخوله حتت اآلية  وال
  (1لعاجل سفركم ولآلجل فإن خري الزاد التقوى  [ )

 (169-5/168مفاتيح الغيب ) (1)



52 

 

 : وقال ابن كثري
ثهم حوال وفعال ، قبيح قن الوقوله : ) وما تفعلوا من خري يعلمه هللا ( : ملا هناهم عن إتيا ]

 [  يامةاء يوم القهم أنه عامل به ، وسيجزيهم عليه أوفر اجلز وأخرب  ، على فعل اجلميل
آلخرة ، هم اىل زاد اا أرشدلدنياوقوله : ) فان خري الزاد التقوى ( ملا أمراهم ابلزاد للسفر ىف  ]

ذكر  ملا 0 (ري خوهو استحتاب التقوى اليها ، كما قال : ) وريشا ولباس التقوى ذلك 
 وذكر أنه خري ،لتقوى وا اللباس املعنوي ، وهو اخلشوع والطاعة اللباس احلسي نبه مرشدا إىل

 [ من هذا ، وأنفع
وعذايب ملن  ،نكايل و ،  قال : ] وقوله : ) واتقون اي أويل األلباب ( يقول : واتقوا عقايب

  (1خالفين ومل أيمتر أبمري ، اي ذوي العقول واألفهام  [ )
 (349-1/348تفسري القرآن العظيم ) (1)

 
 

 :مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية 
 ذ أمرهم به ،بعد إ حلجايبني هللا سبحانه يف هذه اآلية لعباده الوقت الذي يصح فيه فرضهم 

ج رم ابحلأح وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي احلجة إىل فجر العاشر ، فمن
صي  جلماع واملعاتنب اجين نية فعليه أأبن شرع يف أول أعماله وهي التلبية يف هذه الفرتة الزم

ال  ، وعليه ألمه هللايع كلها ومالحاة الناس ، ويكثر من فعل اخلريات فإنه مهما فعل من خري
نهم أن مد ظنا تزو يهمل التزود كما كان يفعل بعض أهل اليمن ومن فعل فعلهم من ترك ال

زاد يتزود به  خري إنفي األخرو  ذلك من التوكل على هللا ، وال يفوته أن جيمع مع زاده الزاد
ركون ؤمرون به ويدون مايعقليهو تقوى هللا سبحانه وتعاىل ، فإن التقوى أمر هللا لعباده الذين 

  أمهيته
 : هذا هو مضمون عامة آاثر الباب وبقي أن نناقش بعض املسائل

لقول الذي أوال : القول أبن أشهر احلج هي الشهران وعشر من الثالث إىل فجر العاشر هو ا
الينبغي خالفه ، فإن يف اآلية حذفا دل عليه مابعدها وهو قوله سبحانه فمن فرض فيهن 
احلج ، واخلالف يف أشهر احلج دائر بني الثالثة بتمامها وبني ماذكرته ، والضمري يف قوله 
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)فيهن( يرجع إليها ، وال أحد يقول بصحة فرض احلج بعد طلوع فجر يوم النحر ، اللهم إال 
اإلحرام ابحلج طوال السنة على أن يكون إحرامه حلج السنة التالية ، وهذا مع  ن يرى صحةم

بعده الشديد ، مث عدم صحته كما أييت بيانه ، اليستقيم ألن القائل به اليرى أن أشهر احلج 
فيهن( على قوله )احلج  فيشكل عليه ترتيب قوله )فمن فرض هي مجيع شهور السنة ،

اثر اليت ورد فيها اإلطالق فهي حممولة على التجوز على غرار ماقيل يف وابلنسبة لآل(أشهر
نفس اآلية وقد سبق عند خترجيها مايدل على ذلك ، كما يف أثر ابن عمر وفيما ورد عن ابن 
عباس وليس هناك أي أثر صحيح أو ضعيف فيه النص على ذي احلجة بكماله واحلمد هلل 

  رب العاملني
 ه من إشكال يفا قدمتمل رام ابحلج يف مجيع السنة قول مبعزل عن الصواباثنيا : القول ابإلح

ل بمة ، األ تركيب اآلية على القائل به ، مع عدم ثبوت جواز ذلك عن أحد من سلف
ن قول عكرمة مل -ثبوت احلديث املرفوع يف ذلك إن مل نقل ب -يكفي يف عدم جواز ذلك 

صحاب هذا أ دركرو بن ميمون عنه : ]لو أفعل ذلك : ]إنك رجل سوء[ وأشد منه قول عم
رام فاعله ، يف إج بل حممد لرمجوه [ وهذا كحكاية اإلمجاع عن الصدر األول يف عدم اجلواز

تجاج بعضهم من اح ازيوفيه أيضا  مايشعر أنه أول من ابتدع ذلك وأحدثه  وأما ماذكره الر 
قد سبق الرد عليها (  ف1لك )ببعض اآلاثر اليت فيها من متام احلج أن حترم من دويرة أه

ى حجة فيها عل ها فالعناأصال حتت قوله تعاىل )وأمتوا احلج والعمرة هلل ( على أنه لو صح م
ن محيرم الرجل  حلج أنم اجواز اإلحرام ابحلج طوال العام ألهنا أعم فيمكن أن يقال : من متا

ع  ثرية يف الشر كظائره  نا وهذ  دويرة أهله إال إذا مل يستطع عقد إحرامه يف الوقت املشروع له
لرد عليه أيضا يف حمله (  سبق ا2وكذا من احتج بقوله تعاىل )قل هي مواقيت للناس واحلج( )

 ( 3، وهي كذلك أعم  وأشار إىل ذلك القرطيب  )
الدخول يف  حيصل الما كاثلثا : فرض احلج هو اإلحرام وال حيصل التلبس به إال ابلتلبية ،  

 زم ـــــــــ، ولو حصل من الرجل الع وهذا مادلت عليه اآلاثر، (  4ال بتكبرية اإلحرام )الة إــــــالص
 (1/374انظر أحكام القرآن للجصاص ) (1) 
  املرجع السابق (2)
 (2/779اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
 (1/181انظر لباب التأويل ) (4)
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صالة فلم قصد الو م يعترب من عز والقصد على فعل النسك ومل يلب مل يعترب حمرما ، كما ال
دي  معناها كتقليد اهل(  وغريه مع التلبية ما يف1يكرب مصليا وهللا أعلم   وزاد اجلصاص )

 وسوقه ويف املسألة آاثر وأقوال حتتاج أن تبحث مستقلة 
ها من حيث هيئت لتلبيةض لرابعا : استطرد السيوطي رمحه هللا كعادته يف ذكر آاثر كثرية تتعر 

عدم تعلقها ل ( 2ا وماإىل ذلك ، وقد أضربت صفحا عن ذكرها كما فعل الشوكاين )وفضله
  بتفسري اآلية وهللا أعلم

الرفث  وكلمة سريخامسا : القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وهذه أوىل قواعد أصول التف
صالة ليه الل عوردت يف القرآن يف أحكام الصيام مبعىن اجلماع وفسر ذلك فعل الرسو 

ماع ، لذا فمع حصول فتأكد أن املراد هو اجل( 3كان يقبل ويباشر وهو صائم )  الم فقدوالس
لقائلني اجانب  رجحياالختالف يف معىن هذه الكلمة يف هذا املوضع من القرآن بني السلف 

ذلك عمن قال لقول بد اأبن معناها اجلماع الستعماهلا يف املوضع اآلخر هبذا املعىن ولورو 
 أثر ابن ماع حىتجلابملشهور املستفيض عمن جاء عنهما القولني هو تفسريه خبالفه بل إن ا

ا موافقة إحدامه تنيعباس الذي يذكره معظم املفسرين يف حدائه وهو حمرم إمنا جاء برواي
 فعمم مشول ه هللارمح للمشهور عنه من طريق جل تالميذه  وهللا أعلم  وقد تناقض ابن جرير

فظة لصص يف  خمثمع أن أئمة التفسري من السلف خصصوها ،  اللفظة هنا جلميع معانيها
هللا وهناك  ليهعالفسوق مع أن أئمة املفسرين من السلف عمموها ومااحتج به هنا حجة 

 تعاىل أعلم 
سرين ن املفمري سادسا : القول بشمول الفسوق جلميع املعاصي هو األقرب كما رجحه كث

املعاصي  ره ألنتاوزي حيث قال : ] وهو الذي خنومنهم ابن كثري كما تقدم وكذا ابن اجل
 احلقيقة الذي يفوهو  (4تشمل الكل وألن الفاسق : اخلارج من الطاعة إىل املعصية [ )

 يما الذـــــه عني هللاتندرج حتته مجيع أقوال السلف والدليل على عموم ذلك أن ابن عمر رض
  لى أنهعدل ـــــــــــا يميم ممي ثبت عنه التعهو الذ، ثبت عنه النص على املعاصي املتعلقة ابحلج 

 (383-1/382أحكام القرآن له ) (1)
 (1/201فتح القدير ) (2)
  ( وغريمها عن عائشة2/777( ومسلم )4/149أخرجه البخاري ) (3)
 (1/211زاد املسري ) (4)
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 أعلم ع وهللاميحني خصص إمنا أراد االهتمام ابأللصق ابحلج وإن كان اللفظ يشمل اجل

لى بهم قول الرسول ص(  قول جماهد يف اجلدال وذكر أغل1سابعا : ذكر كثري من املفسرين )
ي يقة مؤيد ألن املراد النه(  وهذا يف احلق2هللا عليه وسلم : إن الزمان قد استدار كهيئته  )

 رل حج أيب بكع بدليودا عن اجلدال مبعىن املماراة ألن اآلية متقدمة على األرجح عن حجة ال
فاض حيث أ من ابلناس سنة تسع وال شك أنه حج على هدي إبراهيم عليه السالم وأفاض

 داع جة الو  حيفالناس هو ومن معه ، وإبطال اجلدال يف أمر احلج ووقته مل يكن إال 
نهي عنه يف ا هو معم وأما دعوى الطربي رمحه هللا عدم الفائدة من النهي يف حال اإلحرام

ملفسرين اع من مجلك ذود مثل ذلك كثريا يف الكتاب والسنة وقد بني حال احلل فمردودة لور 
ا احتجاجه ابلتنصيص (  وكذ4(  والزخمشري )3ومنهم ابن كثري كما تقدم والبغوي واخلازن )

نها يف احلكم ، ع(  اليدل على اختالفه 5على الرفث والفسوق يف احلديث دون اجلدال )
لم : من ليه وس عري أيضا ومن ذلك قوله صلى هللاوقد ورد يف الكتاب والسنة من ذلك كث

ية ة بل بقراد دخول اجلن(  ومعلوم أن بقية الصلوات الزمة ملن أ6صلى الربدين دخل اجلنة  )
ديث :] وال ل ابحلستداواجبات اإلسالم الزمة ملن أراد ذلك  وقال أبو حيان معقبا على من 

ق( لعمومه ال فسو )و  ر فقد اندرج يف قولهدليل يف ذلك ألن اجلدال إن كان من ابب احملظو 
لك رتب وب فلذلذنوإن كان من ابب املكروه وترك األوىل فالجيعل ذلك شرطا يف غفران ا
 جلائز يف غريار فيه ظو صلى هللا عليه وسلم غفران الذنوب على النهي عما يفسد احلج من احمل

ي ويف غريه وه  احلجيف نه مطلقااحلج وهو اجلماع املكىن عنه ابلرفث ومن احملظور املمنوع م
ن أن يكو  تميم ملا ينبغيابلفسوق وجاء قوله : وال جدال من ابب الت معصية هللا املعرب عنها

 قصد مة غري آلياعليه احلاج من إفراغ أعماله للحج وعدم املخاصمة واجملادلة فمقصد 
( ، 1/182نزيل للبغوي )( ومعامل الت1/135( ، والبن العريب )1/385انظر كمثال أحكام القرآن للجصاص )(1) 

 ( 2/783( واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )1/182ولباب التأويل للخازن )
  (8/108أخرجه البخاري وغريه عن أيب بكرة ) (2)
 (1/182معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (3)
 (1/346الكشاف ) (4)
 (1/347ذكر حنو ذلك أيضا الزخمشري يف الكشاف ) (5)
 (1/440أخرجه مسلم عن أيب موسى ) (6)
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فوعات  املر ما سبق يف(  وأزيد أيضا : ورود لفظة اجلدال يف بعض الرواايت ك1احلديث  [ )
 ىلماعمل أحب إ :لم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

ر على ا اقتصكذو  جدال هللا من جهاد يف سبيله وحجة مربورة متقبلة الرفث والفسوق وال
اتقدم مفر له ه غالفسوق فقط يف قوله : من قضى نسكه وقد سلم املسلمون من لسانه ويد

  من ذنبه  وقد تقدم أيضا يف املرفوعات
ية استقامة رض لقضلتعوالذي يبدو أن اآلية توجيه للحاج يف أمور حجه وآدابه وال ضرورة ل

نظم ابعتبار امة الستقبعض الرواايت ابإلضافة ال الزمان ويؤيده ماتقدم من ذكر اجلدال يف
وا من خري ماتفعل)و  الثالثة منهيات جيب على احملرم االنتهاء عنها ويقوي ذلك عطف قوله

ى مر معطوف علويل األأت يعلمه هللا( فهو توجيه لفعل اخلريات بعد النهي عن املنكرات مث إن
ي   ذلك اآللوسشار إىلما أكوافعلوا اخلريات    )فال رفث( أي فالترفثوا والتفسقوا وال جتادلوا

(2 ) 
واملراد  ]قال : ج فوقد أضرب بعض املفسرين ، كالشوكاين عن قضية االختالف يف زمان احل

 ( 3)  به هنا املماراة وقيل السباب وقيل الفخر ابآلابء والظاهر األول [
هور مجف فيه خالو قوليه وإن كان البد من اعتبار ماذهب إليه جماهد رمحه هللا يف أحد 

ون هذه له وتكاقبالسلف فيوجه هذا القول على قراءة من فتح اجلدال وحده ورفع ونون م
  القراءة قد أتخر نزوهلا لبيان تلك الفائدة فقط وهللا أعلم

ب ة هبا ، وأضر التوصيى و اثمنا : أطال السيوطي رمحه هللا هنا أيضا بسوق آاثر تتعلق ابلتقو 
حث ، د من هذا الب( والتعرض لذلك اببه واسع خيرجنا عن املقصو 4صفحا )الشوكاين عنها 

ثر وماأك ضاهر وماأكثر ماوصى هللا به عباده وأمرهم به من تقواه واحلرص على طلب 
ألمر ا ولضخامة هذا ر ،األحاديث النبوية الكرمية واآلاثر عن السلف الصاحل يف هذا املضما

  (5ه التقوى ) كتابا يفهم احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيأفرده بعض أهل العلم ابلتصنيف ومن
  (2/90البحر احمليط  ) (1) 
 (2/86روح املعاين ) (2)
  (1/201فتح القدير ) (3)
   (203-1/202فتح القدير ) (4)
 (4/283ى كشف الظنون )( ، إيضاح املكنون يف الذيل عل10انظر مقدمة كتاب اليقني البن أيب الدنيا )ص (5)
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 -دوا( )وتزو  ولهعا : للجصاص كالم طيب يف تعلق قوله )فإن خري الزاد التقوى( بقاتس
رين ت اآلية األماحتمل  : ] ملاقال رمحه هللا -حيث أاثر الرازي وغريه فيها إشكاال كما تقدم

ص زاد من ى ختصيعل من زاد الطعام وزاد التقوى وجب أن يكون عليهما ، إذ مل تقم داللة
أعمال الرب  ثار منستكزود من األعمال الصاحلة يف احلج ألنه أحق شيء ابالزاد ، وذكر الت

ورة يف نت حمظكا  فيه ملضاعفة الثواب عليه كما نص على حظر الفسوق واملعاصي فيه وإن
ن موع اللفظ من يف جماديغريه تعظيما حلرمة اإلحرام وإخبارا أهنا فيه أعظم مأمثا فجمع الز 

 ( 1ه [ )م ثوابدواو أخرب أن زاد التقوى خريمها لبقاء نفعه  الطعام ومن زاد التقوى مث
 : مسألة لغوية

  : قال الرازي
عىن موأصل  جبتهمعىن ) فرض ( يف اللغة ألزم وأوجب ، يقال : فرضت عليك كذا أي أو ]

يف ويف الوتد و  القدح يف الفرض يف اللغة : احلز والقطع ، قال ابن األعرايب : الفرض : احلز
ه  ومنه فرض لذي فيز اوفرضة القوس : احلز الذي يقع فيه الوتر  وفرضة الوتد : احلغريه ، 

وجب ، وقد عىن أمبنا الصالة وغريها ، ألهنا الزمة للعبد ، كلزوم احلز للقدح ، ففرض هه
له لتخفيف ، وقو ا ( ابناهجاء يف القرآن : فرض مبعىن أابن ، وهو قوله ) سورة أنزلناها وفرض

طع شيئا فقد قن من أل،   لكم حتلة أميانكم ( وهذا أيضا راجع إىل معىن القطع) قد فرض هللا
وفرض مبعىن  ،أوجب  عىنأابنه من غريه وهللا تعاىل إذا فرض شيئا أابنه عن غريه ، ففرض مب

 (2أابن ، كالمها يرجع إىل أصل واحد [ )
 

 : مسائل يف القراءات
( بنصب  جدال  وال فع )فال رفث  وال فسوق  قوله )فال رفث والفسوق والجدال ( : قرأ ان

ال رفٌث وال مرو )فعأبو و اجلميع وهي قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وقرأ ابن كثري  
( ابلرفع يف االثنني ونصب اجلدال ومها قراءاتن سبع  نــــــرأ أبو جعفر بوق، ن يتافسوٌق والجدال 

 
  (1/385أحكام القرآن له ) (1)
 (5/162يح الغيب )مفات (2)



58 

 

هو طريق لطرق و ض االقعقاع ابلرفع يف الثالثة وهي قراءة عشرية  ورويت عن عاصم يف بع
بن (  وقال ا1) ة شاذةراءاملفضل وقرأ أبو رجاء العطاردي ابلنصب والتنوين يف الثالثة وهي ق

فقه احلسن [  لبنا : ] واا(  قال 2اجلوزي :] ومل يرفع أحد منهم الم جدال إال أبو جعفر [  )
 ( 3يعين من األربعة الشواذ  )

ه ألن  اللتني قبللكلمتنين اوذكر ابن العريب أن العامة قرأته وحده بنصب الالم على التربئة دو 
  (4به رفع اجلدال يف وقته ويف موضعه إىل يوم القيامة  ) املراد

 (ن ) والجدال التنويو  فعوقال الرازي :] قرأ ابن كثري وأبو عمرو ) فال رفث والفسوق ( ابلر 
 ابلنصب ، والباقون قرءوا الكل ابلنصب

  
 (2/88( ، البحر احمليط )1/272احملرر الوجيز ) (1)
 (1/211زاد املسري ) (2)
 (155إحتاف فضالء البشر )ص (3)
 (1/135أحكام القرآن له ) (4)

 
  : دمتنيمبق قاسبو واعلم أن الكالم يف الفرق بني القراءتني يف املعىن جيب أن يكون م

 موحركات االس األوىل : أن كل شيء له اسم ، فجوهر االسم دليل على جوهر املسمى ،
ة ، ملخصوصة اوسائر أحواله دليل على أحوال املسمى ، فقولك : رجل : يفيد املاهي

لك املاهية حوال تى أوحركات هذه اللفظة ، أعين كوهنا منصوبة ومرفوعة وجمرورة ، دال عل
صل صل إبزاء األون األيك لية والفاعلية واملضافية ، وهذا هو الرتتيب العقلي حىتوهي املفعو 

ة لفظ هبا ساكنأن يت بغي، والصفة إبزاء الصفة ، فعلى هذا األمساء الدالة على املاهيات ين
حوال أتعريف لعت األواخر فيقال : رجل ، جدار ، حجر ، وذلك ألن تلك احلركات ملا وض

ن مف شيء عريتسمى فحيث أريد تعريف املسمى من غري التفات إىل خمتلفة يف ذات امل
جب أن و ريكه ت حتأحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن احلركات ، فإن أريد يف بعض األوقا

 يقال ابلنصب ، ألنه أخف احلركات وأقرهبا إىل السكون 
ء املاهية يوجب املقدمة الثانية : إذا قلت : ال رجل ابلنصب ، فقد نفيت املاهية ، وانتفا

انتفاء مجيع أفرادها قطعا ، أما إذا قلت : الرجل ابلرفع والتنوين ، فقد نفيت رجال منكرا 
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مبهما ، وهذا بوصفه اليوجب انتفاء مجيع هذه املاهية إال بدليل منفصل ، فثبت أن قولك : 
 ال رجل ابلنصب أدل على عموم النفي من قولك : الرجل ابلرفع والتنوين 

ثة وا الثالءر أما الذين ق :ت هاتني املقدمتني فلنرجع إىل الفرق بني القراءتني فنقول إذا عرف
لنصب فذلك الث ابالثو ابلنصب فال إشكال وأما الذين قرءوا األولني ابلرفع مع التنوين ، 

ألن  ق وذلكفسو يدل على أن االهتمام بنفي اجلدال أشد من االهتمام بنفي الرفث وال
لى اإليذاء عايقدم ا مالفة أمر هللا ، واجملادل الينقاد للحق ، وكثري الرفث عبارة عن خم

جرم واع القبح اليع أنى مجواإلحياش املؤدي إىل العداوة والبغضاء فلما كان اجلدال مشتمال عل
لوا : من إهنم قاف نأما املفسرو  خصة هللا تعاىل يف هذه القراءة مبزيد الزجر واملبالغة يف النفي ،

 يكونالفكأنه قيل :   ،هي  ابلرفع والثالث ابلنصب فقد محل األولني على معىن النقرأ األولني
ن ليس فيه بيا ال أنهإوه رفث والفسوق ومحل الثالث على اإلخبار ابنتفاء اجلدال ، هذا ماقال

 ( 1أنه مل خص األوالن ابلنهي وخص الثالث ابلنفي  [ )
هي قراءة ( و 2) [وث مسعود واألعمش : رف قوله : )فال رفث( : قال أبو حيان : ] قرأ ابن

 شاذة 
 

 (164-5/163مفاتيح الغيب ) (1)
 (58( واملصاحف البن أيب داود )ص2/88البحر احمليط ) (2)

 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

          

        

         

 

 ( بكمر قوله تعاىل ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من 
 الرواايت الواردة يف اآلية :

قول : يبكم ( فضال من ر  نهما ) ليس عليكم جناح أن تبتغواعن ابن عباس رضي هللا ع -1
   ال حرج عليكم يف الشراء والبيع قبل اإلحرام وبعده

لية ، فلما اجلاه ا للناس يفعن ابن عباس رضي هللا عنهما : كان ذو اجملاز وعكاظ متجر  -2
م ( يف ن ربكمتبتغوا فضال  كان اإلسالم كرهوا ذلك حىت نزلت ) ليس عليكم جناح أن

  مواسم احلج
اىل :  تع:  فأنزل هللا -جارة يف احلج يف حديث الت -عن ابن عباس رضي هللا عنهما  -3

  س كذابن عباارأ )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( يف مواسم احلج  قال : ق
كم ( من رب بتغوا فضالعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) ليس عليكم جناح أن ت -4

  هلم هللاال : كان الناس إذا أحرموا مل يتبايعوا حىت يقضوا حجهم ، فأحله ق
بوا ) ( تطل أن تبتغوا عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ليس عليكم جناح ( حرج ) -5

خص يف احلرم فر  الشراءو يع فضال من ربكم ( ابلتجارة يف احلرم نزلت يف أانس كانوا اليرون الب
 هللا هلم ذلك 

ارة ، معه جتو الرجل حيج  أيب أميمة ، رمحه هللا قال : مسعت ابن عمر ، وسئل عنعن  -6
  ( فقرأ ابن عمر ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

ضال من فبتغوا تم جناح أن عن بريدة رضي هللا عنه يف قوله تبارك وتعاىل ) ليس عليك -7
  اربكم ( قال : إذا كنتم حمرمني أن تبيعوا وتشرتو 
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ربكم ( يف  ضال منن تبتغوا فعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال : ) ليس عليكم جناح أ -8
  مواسم احلج

وا فضال ن تبتغأناح عليكم جعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال :  وقال عز وجل : ال  -9
 من ربكم  فأحل هلم التجارة 

مواسم  بكم يفر غوا فضال من أن تبتعن عطاء رمحه هللا قال : نزلت : ال جناح عليكم  -10
   احلج  ويف قراءة ابن مسعود : يف مواسم احلج فابتغوا حينئذ

نتم تتجرون ني ، كأمري املؤمنايعن أيب صاحل موىل عمر رمحه هللا ، قال : قلت لعمر :  -11
  يف احلج ؟ قال : وهل كانت معايشهم إال يف احلج

من ربكم (  ا فضالناح أن تبتغو عاىل ) ليس عليكم جعن جماهد رمحه هللا يف قول هللا ت -12
عرفة   اجلاهلية بيفتاعون يب قال : التجارة أحلت هلم يف املواسم ، قال : فكانوا اليبيعون ، أو

  زاد يف رواية : وال مىن
عليكم  ) ليس ن ، حىت نزلتعن جماهد رمحه هللا ، قال : كان انس حيجون وال يتجرو  -13

 م ة : يف املوسيف روايو د  جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فرخص هلم يف املتجر والركوب والزا
ال : قبكم ( ر غوا فضال من عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) ليس عليكم جناح أن تبت -14

  نيا ، واألجر يف اآلخرةالتجارة يف الد
نزلون يف يكانوا ون الداج ، فعن سعيد بن جبري رمحه هللا يقول : كان بعض احلاج يسم -15

حىت نزلت  ،تجرون  يالشق األيسر من مىن ، وكان احلاج ينزلون عند مسجد مىن ، فكانوا ال
  ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فحجوا

بتغوا ح أن تيس عليكم جنا  ، قال : كانت تقرأ هذه اآلية ) لعن عكرمة رمحه هللا -16
 فضال من ربكم( يف مواسم احلج 

من ربكم  ا فضالناح أن تبتغو جعن منصور بن املعتمر رمحه هللا يف قوله ) ليس عليكم  -17
  ( قال : هو التجارة يف البيع والشراء ، واالشرتاء ال أبس به

) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( كان هذا احلي  عن قتادة رمحه هللا قوله -18
من العرب ال يعرجون على كسري وال ضالة ليلة النفر ، وكانوا يسموهنا ليلة الصدر ، وال 
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يطلبون فيها جتارة والبيعا، فأحل هللا عز وجل ذلك كله للمؤمنني أن يعرجوا على حوائجهم ، 
  ويبتغوا من فضل رهبم

هي  بكم ( :وا فضال من ر رمحه هللا ، قوله ) ليس عليكم جناح أن تبتغعن السدي  -19
  التجارة ، قال : اجتروا يف املوسم

كم جناح أن يس عليل، مث قرأ )  عن إبراهيم رمحه هللا قال : ال أبس ابلتجارة يف احلج -20
  ( تبتغوا فضال من ربكم

( ،  ن ربكمتغوا فضال من تبعن مقاتل بن حيان رمحه هللا : ) ليس عليكم جناح أ -21
 ال عند البيتج ، و احل يعين ابلفضل : التجارة والرزق بعرفات ومىن ، ال يف شيء من مواقيت

  فرخص هللا التجارة يف احلج والعمرة
بكم ( قال  من ر ن تبتغوا فضالعن الربيع بن أنس رمحه هللا قوله ) ليس عليكم جناح أ -22

اجة ، ظرون حلينتجون على كسري ، وال على ضالة ، وال: كان هذا احلي من العرب اليعر 
عرجوا على يله أن كلك  ذوكانوا يسموهنا ليلة الصدر ، وال يطلبون فيها جتارة ، فأحل هللا 

 حاجتهم ، وأن يطلبوا فضال من رهبم 
_________________________________________ 

 احلواشي :
ه به  علي بن أيب طلحة عن حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل ، ثنا معاوية ، عن ( قال :516رجه ابن أيب حامت )رقم أخ -1

(  190آية  11عليه )األثر ( عن املثىن عن عبد هللا به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم2/282وأخرجه ابن جرير )
  (1/222وإليهما فقط عزاه السيوطي )الدر 

ال عيينة ، عن عمرو بن دينار ، ق ( قال : أخربان ابن2/284( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -2
حيح  وقد صإسناده و  ر به : قال ابن عباس  فذكره  وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينا

   تقدم يف املرفوعات بلفظ أصرح يف الرفع
( وابن 177د صء املفقو ملصنف )اجلز اشيبة يف تقدم يف املرفوعات عند البخاري وغريه وهو ابختصار عند ابن أيب  -3

( وأبو عبيد يف 2/283،284( من طريق عمرو بن دينار عنه  وأخرجه ابن جرير )74،82أيب داود يف املصاحف )ص
الدر  راءة  وأخرجه وكيع )( من طريق حجاج عن عطاء عنه هبذه الق74( وابن أيب داود )ص565فضائل القرآن )رقم 

 ابن جرير أيضا ( عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عنه به  وأخرجه2/284ابن جرير )( ومن طريقه 1/222
وقال عبيد  مري عنهعيد بن ( وابن أيب داود من طرق أخري عن طلحة به  وأخرجه ابن أيب داود من طريق عب2/283)

مري موىل أم عبيد بن عا هو : إنه كان يقرؤها يف املصحف  قال ابن أيب داود : ليس هو عبيد بن عمري الليثي هذ
 الفضل ويقال : موىل ابن عباس اهـ وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر 
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 نثين أيب ، ع :ل : ثين عمي ، قال ( قال : حدثنا حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قا2/284أخرجه ابن جرير ) -4
( من 2/283أخرجه ابن جرير ) ( وقد189آية  1)األثر أبيه ، عنه به  وإسناده مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم عليه 

س عليكم أنزل هللا ) ليفذكر ،  أايم طريق جماهد عن ابن عباس بلفظ : كانوا يتقون البيوع والتجارة أايم املوسم يقولون
ا أليب اه أيضنحوه  وعز داود ب وأيب جناح ( اآلية   وعزاه السيوطي لوكيع وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد

أمروا يتجرون مبىن فالكانوا   م قالداود عن جماهد أن ابن عباس قرأ هذه اآلية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربك
 (1/222ابلتجارة إذا أفاضوا من عرفات  )الدر 

صاحل غري عن الكليب عن أيب ( من طريق السدي الص1/97أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -5
   كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

ن أيب عشعبة ،  ن سوار ، قال : ثناب( قال : حدثنا احلسن بن عرفة ، قال : ثنا شبابة 2/283أخرجه ابن جرير ) -6
وفيه 177قود صزء املفه )اجلطريق غندر عن شعبة بأميمة به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف من 

تقدم مرفوعا عن ابن عمر   ( وقد1/349حتريفات شنيعة( وقال ابن كثري : وهذا موقوف ، وهو قوي جيد  )التفسري 
  ومل يذكره السيوطي

أخربان  قال :،  عبيد هللا بن موسى ( قال : حدثين حممد بن عمارة األسدي ، قال : ثنا2/282أخرجه ابن جرير ) -7
صبيح الكويف  مارة بنبن ع أبو ليلى ، عن بريدة به  وحممد بن عمارة األسدي مل أقف على ترمجة له ولعله حممد

يبة من طة ابلبصرة وهي قر ( فهو يف نفس الطبقة وبنو أسد بن شريك هلم خ9/112املذكور يف الثقات البن حبان )
 ه السيوطي ( ومل يوثقه غريه  واألثر مل يذكر 1/227،228الكوفة ولعله منسوب إليهم ) األنساب 

يزيد  ن عيينة ، عن عبيد هللا بن أيب(  قال : أخربان اب2/284( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -8
ن ابن عيينة به  ع( 177ص فقود، قال : مسعت ابن الزبري يقول  فذكره  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء امل

بن يزيد ، مسعت ا بن أيب هللا إسناده صحيح ورواه عبد بن محيد ، عن حممد بن الفضل ، عن محاد بن زيد ، عن عبيدو 
( من طرق 82-81ملصاحف )صاابن أيب داود يف  ( وأخرجه1/249الزبري يقرأ  فذكر مثله سواء ) تفسري ابن كثري )

 (1/222ر عن عبيد هللا به  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الد
مد بن عد البقال عن حميق أيب سبيوم من طر  أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية -9

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
 (3/250ممن مل أعرفه )جممع الزوائد  وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه

ن ععن ابن جريج  أخربان عيسى :( قال : حدثنا علي بن خشرم قال 55أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -10
ق آخر عن ( وله طري13/221ء عطاء به  وإسناده جيد مع صرف النظر عما قيل يف ابن أيب داود ) سري أعالم النبال

 (1/222فقط عزاه السيوطي )الدر  ابن جريج ابختصار وإليه
بد عدل ، عن أمحد ، قال : ثنا من ( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو2/285أخرجه ابن جرير ) -11

(  545ص بيضعيف )التقر  :الرمحن بن املهاجر ، عن أيب صاحل به ويف إسناده مندل بن علي العنزي قال احلافظ 
  لسيوطيال تعديال  واألثر مل يذكره او ( ومل يذكر فيه جرحا 2/10دواليب يف الكىن واألمساء )وأبو صاحل موىل عمر ذكره ال

أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب  ( قال : حدثنا حممد بن عمرو ، قال : ثنا2/283أخرجه ابن جرير ) -12
مثله  وهو يف التفسري املنسوب  جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل ، عن ابن أيب جنيح به
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( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به خمتصرا  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود 1/103إىل جماهد )
  ( عن وكيع عن عمر بن ذر عن جماهد بنحوه وفيه الزايدة املذكورة  ومل يذكره السيوطي177ص

نه به  ن ذر ، عبعيم ، قال : ثنا عمر نأمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو  ( قال : حدثين2/284أخرجه ابن جرير ) -13
يب شيبة يف جه ابن أه صحيح  وأخر ( ابلرواية املذكورة من طريق احملاريب عن عمر به  وإسناد2/282وأخرجه ابن جرير )

ابقة   جنيح السبن أيبا( عن وكيع عن عمر بن ذر عن جماهد بلفظ مشابه لرواية 177املصنف )اجلزء املفقود ص
 ،مر بن ذر ال : أخربان عق( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، 2/282وأخرجه أيضا ابن جرير)

ن من تبتغوا فضال أعليكم  جناحقال : مسعت جماهدا حيدث ، قال : كان الناس اليتجرون أايم احلج ، فنزلت فيهم ) ال
ية رمبا اختلطت اآللقرآن فظون اأحد الرواة حيث إن بعض احملدثني كانوا الحيف ربكم ( كذا ذكر اآلية وأراه خطأ من

يع الطرق عنه مجحظ أن  ويالعلى أحدهم ، ويقوي ذلك أن الطريق واحد عن جماهد فليست قراءة مروية عنه رمحه هللا
 (1/222بلفظ القراءة املعروفة  ذكره السيوطي )الدر 

به   يث ، عنهبن علية ، قال : ثنا لا: حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ( قال 2/283أخرجه ابن جرير ) -14
 (1/222در وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن أيب سليم  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان بن عيينة )ال

 نعن ، ثنا سفيا م ، قال :ثنا أبو نعي ( قال : حدثنا أمحد بن حازم واملثىن ، قاال :2/284أخرجه ابن جرير ) -15
  يوطيه السحممد بن سوقة ، قال : مسعت سعيد بن جبري يقول :  فذكره  وإسناده صحيح  ومل يذكر 

عنه به   ،اب ، قال : أخربان أيوب حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوه : ( قال2/283أخرجه ابن جرير ) -16
( 566فضائل القرآن )رقم  ( وأبو عبيد يف177وإسناده صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص

  عن عبد الوهاب الثقفي به  ومل يذكره السيوطي
ه  وفيه ق ، عن شريك ، عنه ب( قال : حدثنا عبد احلميد ، قال : أخربان إسحا2/283أخرجه ابن جرير) -17

  ضعف لضعف شريك  ومل يذكره السيوطي
يح  سناده صحنا سعيد ، عنه به  وإثقال : ثنا يزيد ، قال :  ( قال : حدثنا بشر ،2/283أخرجه ابن جرير ) -18

 السيوطي لعبد بن محيد ( من طريق معمر به خمتصرا  وعزاه2/285( وابن جرير)1/95وأخرجه أيضا عبد الرزاق )
 (1/222)الدر 
نه عا أسباط و بن محاد ، قال : ثن( قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/284أخرجه ابن جرير ) -19

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  16به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
نه به  نصور ، عال : ثنا شريك ، عن مق( قال : حدثنا املثىن ، قال : ثنا احلماين ، 2/284أخرجه ابن جرير ) -20

مل ( و 593لتقريب صديث )اة احلهتموه بسرقويف إسناده حيىي بن عبد احلميد احلماين قال ابن حجر : حافظ إال أهنم ا
  يذكره السيوطي

قيق ثنا شى ، ثنا حممد بن علي بن ( قال : قرأت على حممد بن الفضل بن موس1325أخرجه ابن أيب حامت )رقم -21
ه ( ومل يذكر 191 آية 17 األثر)حممد بن مزاحم ، ثنا بكري بن معروف ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه 

 السيوطي 
ده ه  وإسنافر ، عن أبيه ، عنه ب( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع2/284أخرجه ابن جرير ) -22

  ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي
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 ند املشعر احلرامعفاذكروا هللا  قوله تعاىل ) فإذا أفضتم من عرفات

 ) ن الضالنيواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله مل
 

صر إىل ة العمن صال عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :  مث لينطلق حىت يقف بعرفات -
 مثي يتربر فيه عا الذمج أن يكون الظالم مث ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حىت يبلغوا

كانوا   الناس وا فإن أفيضا مثليذكروا هللا كثريا ، أو أكثروا التكبري والتهليل ، قبل أن تصبحو 
(   غفور رحيمإن هللا هللايفيضون وقال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 

 (1حىت ترموا اجلمرة  )
ىن أنظر فة كأر عحني دفع من  ،عن املعرور بن سويد رمحه هللا ، قال : رأيت ابن عمر  -23

  ضاعي اإليه دان اإلفاضةإليه ، رجل أصلع على بعري له ، يوضع وهو يقول : إان وج
هيم حني إلبرا فات ألنه قيلعن عبد هللا عمرو رضي هللا عنهما قال : إمنا مسيت عر  -24

 أري املناسك : عرفت ؟
إىل  سالم ،يل ، عليه العن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : بعث هللا جرب  -25

ك ا مرة قبل ذلد أاتهق فت ، وكانإبراهيم عليه السالم فحج به ، حىت إذا أتى عرفة قال : عر 
 ، فلذلك مسيت عرفة 

سالم ،  يه اللألن جربيل ع عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : إمنا مسيت عرفات ، -26
لك ، فلذ رفتعكان يقول إلبراهيم : هذا موضع كذا ، وهذا موضع كذا ، فيقول : قد 

  مسيت عرفات
اته لتلبية ، وأابجابوه س ابحلج ، فأبراهيم يف الناعن السدي رمحه هللا ، قال : ملا أذن إ -27

العقبة ،  رة عندلشجامن أاته أمره هللا أن خيرج إىل عرفات ونعتها له فخرج ، فلما بلغ 
ى وقع علفار استقبله الشيطان يرده ، فرماه بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، فط

 فلما  ،فرماه وكرب  الثة ،لثاعلى اجلمرة  اجلمرة الثانية ، فصده أيضا ، فرماه وكرب ، فطار فوقع
____________________________________ 
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 (هلديتقدم كامال عند قوله )فإذا منتم فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من ا (1)
 

ه ، يفلما نظر إل ،جملاز ا ارأى أنه ال يطيعه ، فلم يدر إبراهيم أين يذهب ، فانطلق حىت أتى ذ
ا عرف هيفلما نظر إل ،رفه جاز ، فلذلك مسي ذا اجملاز ، مث انطلق حىت وقع بعرفات فلم يع

ازدلف  ا أمسىإذ النعت ، قال : قد عرفت ، فسمي عرفات ، فوقف إبراهيم بعرفات ، حىت
 إىل مجع ، فسميت املزدلفة ، فوقف جبمع 

 لسالم بعرفاتيهما اعل إببراهيم عن نعيم بن أيب هند رمحه هللا ، قال : ملا وقف جرببل -28
 ، قال : عرفت ، فسميت عرفات لذلك 

ناسك يم املان يري إبراهكعن عطاء رمحه هللا قال : إمنا مسيت عرفات ألن جربيل   -29
  فيقول : عرفت ؟ مث يريه فيقول : عرفت ؟ فسميت عرفات

نعم   :ل قا ؟ فقال : عرفت ،عن أيب جملز رمحه هللا أن جربيل أتى إببراهيم عرفات  -30
  قال : فمن مث مسيت عرفات

 أييت وقف حىتمنة وماوراءه عن ابن عباس رضي هللا عنهما : أصل اجلبل الذي يلي عر  -31
  اجلبل جبل عرفة

من  )فإذا أفضتم ل هللاقو  وقال ابن أيب جنيح : عرفات : النبعة والنبيعة وذات النابت ، وذلك
  عرفات ( وهو الشعب األوسط

ومادبر  ،عرفة  و منماسال من اجلبل الذي يقف عليه اإلمام إىل عرفة ، فهوقال زكراي : 
 ذلك اجلبل فليس من عرفة 

إىل  ن عرنةملشرف على بطاعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : حد عرفة من اجلبل  -32
  جبال عرفة إىل الوصيق إىل ملتقى الوصيق إىل وادي عرنة

ر احلرام ( املشع روا هللا عندا أفضتم من عرفات فاذكعن قتادة رمحه هللا قوله ) فإذ -33
  شعرموذلك ليلة مجع ، قال قتادة : كان ابن عباس يقول : مابني اجلبلني 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فإذا أفضتم من عرفات ( فإذا رجعتم من عرفات  -34
ر احلرام واذكروه كما هداكم ( إىل املشعر احلرام ) فاذكروا هللا ( ابلقلب واللسان ) عند املشع
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على ماهداكم ) وإن كنتم ( وقد كنتم )من قبله ( من قبل حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن 
 واإلسالم )ملن الضالني ( الكافرين 

ل : ؟ فقا ملشعر احلراماعن سعيد بن جبري رمحه هللا ، قال : سألت ابن عمر عن  -35
  مابني اجلبلني ماأدري ، وسألت ابن عباس ، فقال :

 
يزدحم  ل عالملى قزح ، فقاععن إبراهيم رمحه هللا ، قال : رآهم ابن عمر يزدمحون  -36

  اعرهؤالء ؟ كل ماههنا مشعر  ويف رواية : أيها الناس إن مجعا كلها مش
  ملزدلفة كلهاعن ابن عمر رضي هللا عنهما  قال : املشعر احلرام : ا -37
عر احلرام ن املش بن عمر عودي رمحه هللا قال : سألت عبد هللاعن عمرو بن ميمون األ -38

ب يف أدىن الركا يدي، قال : إن تلزمين أركه ، قال : فلما أفاض الناس من عرفة وهبطت أ
 ل : أخذت فيهك ، قاذا اجلبال ، قال : أين السائل عن املشعر احلرام ؟ قال : قلت : هاأان

إىل  و مشعرفه طت أيدي الركاب يف أدىن اجلبال، قلت : ماأخذت فيه ؟ قال : حني هب
 مكة 

مابني جبلي  قال : شعر احلرام (عن سعيد بن جبري رمحه هللا ، ) فاذكروا هللا عند امل -39
  املزدلفة هو املشعر احلرام

  عن عكرمة رمحه هللا : مابني اجلبلني -40
  الهكعن جماهد رمحه هللا قال : املشعر احلرام : املزدلفة   -41
شعر م ( قال : املاحلرا  عند املشعرعن قتادة رمحه هللا ، يف قولة تعاىل : ) فاذكروا هللا -42

  احلرام مجع كله
 إذا أفضت من دلفة ؟ قال :عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أين املز  -43

، ولكن  فةزدلامل مأزمي عرفة ، فذلك إىل حمسر ، قال : وليس املأزمان مأزما عرفة من
ن أجل لينا مإلم همفاضامها ، قال : قف بينهما إن شئت ، وأحب إىل أن تقف دون قزح ، 

  طريق الناس
مجع   شعر احلرام :ال املقشعر احلرام( عن احلسن رمحه هللا يف قوله : )فاذكروا هللا عند امل -44

 داهم ها أمرهم أن يذكروه عند املشعر احلرام ،إذا ماهم أفاضوا من عرفات كم
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ال : هو قرن ، ويق بال املزدلفةجعن السدي رمحه هللا ، قال : املشعر احلرام هو مابني  -45
  قزح

  وهي مجع ،زدلفة ام ( وهي املعن الربيع رمحه هللا ) فاذكروا هللا عند املشعر احلر  -46
  حلرامعر ان املشحدا خيربين ععن عبد الرمحن بن األسود رمحه هللا ، قال : مل أجد أ -47
طن حمسر ، بوا عن وقف ، وارتفععن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما : اجلمع كله م -48

  وعرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة
  عن عروة بن الزبري مثل ذلك -49
: أيها  و يقولا على قزح وهعن ابن احلويرث رمحه هللا ، قال : رأيت أاب بكر واقف -50

 أيها الناس أصبحوا ، مث دفع الناس أصبحوا ، 
مع فلما أصبح جب ،عن يوسف بن ماهك رمحه هللا ، قال : حججت مع ابن عمر  -51

  ع بدفعتهام فدفإلمصلى الصبح ، مث غدا وغدوان حىت وقف مع اإلمام على قزح ، مث دفع ا
رفة ال عقف حبيمن احلاج فو  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : من أدرك ليلة النحر -52

فجر فقد طلع الن يأقبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة فوقف هبا قبل 
ق أو يقصر  ليحلمثعا فاته احلج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سب

سعيه فليحلق أو يقصر طوافه و  إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن حيلق فإذا فرغ من
 جيد هداي فإن مل دنةع إىل أهله فإن أدركه احلج قابل فليحجج إن استطاع وليهد بمث لريج

  فليصم عنه ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
وقف الذي هو املمن عرفات( و  عن ابن الزبري رضي هللا عنهما  مث قال : )فإذا أفضتم -53

قال : وهي  حلرام(اعر ا هللا عند املشيقفون عنده حىت تغيب الشمس مث يفيضون منه )فاذكرو 
هل البلد ،  ألهذا   عاماجلبال اليت يقفون املزدلفة )واذكروه كما هداكم( قال : ليس هذا ب

  كانوا يفيضون من مجع ويفيض الناس من عرفات فأىب هللا هلم ذلك
 اهلني ال : ملن اجلقعن جماهد رمحه هللا )وإن كنتم من قبله ملن الضالني(  -54

_________________________________________ 
 احلواشي :

عن إمساعيل  ،ي ، ثنا وكيع ، عن شعبة ( قال : حدثنا عمرو بن عبد هللا األود1327أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -23
 بن رجاء ، عن املعرور به  وإسناده صحيح 
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بت يان عن اثفة ، ثنا سفثنا أبو حذي ناين ،( قال : حدثنا حممد بن داود السم1328أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -24
نسبة إىل  -ود السمناين د بن داوحمم بن هرمز ، يعىن : أاب املقدام عن سامل بن أيب اجلعد ، عنه به  وإسناده الأبس به

بان يف الثقات حكره ابن  حامت وهو شيخه وروى عنه مجاعة وذ ذكره ابن أيب -مسنان بفتح امليم ؛ قرية من قرى نسا 
ال و ميكن أن يقال ابلرأي ال( وهو يف حكم املرفوع ألنه 7/148، األنساب 9/149، الثقات 7/250)اجلرح والتعديل 

 (1/222ميكن تلقيه من أهل الكتاب  وعزاه السيوطي البن أيب حامت فقط )الدر
، قال : قال ابن  ريججأخربان ابن  (  قال :2/286( ومن طريقه ابن جرير )1/222أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -25

يف  مدلسني املختلفالثة للة الثاملسيب : قال علي  فذكره  وإسناده جيد وهو من قبيل املرفوع  وابن جريج من الطبق
  غريمها( ومل يعزه السيوطي ل37، إحتاف ذوي الرسوخ ص 30قبول عنعنتهم ) طبقات املدلسني ص

ة يب طهفيب ، قال : ثنا وكيع بن مسلم القرشى ، عن أ( قال : حدثنا أبو كر 287-2/286أخرجه ابن جرير ) -26
 ال أدري ماوجه اد مشكلا إسن، عن أيب الطفيل ، عنه به  وهذا إسناد مشكل تكلم عنه الشيخ أمحد شاكر فقال : هذ

اح ر نه وكيع بن اجلأجزم به كاد أصوابه أما وكيع بن مسلم القرشي فما وجدت راواي هبذا االسم وال مايشبهه  والذي أ
ث شي  وإشكال اثللم القر ه مساإلمام املعروف وأن كلمة بن حمرفة عن كلمة عن مث يزيد اإلشكال أين مل أجد من امس

قيقة الشك أن وكيعا هنا ( ويف احل174-4/173أن أاب طهفة هذا الندري ماهو  )حاشية تفسري ابن جرير بتحقيقه 
يب  أت وكيع بواسطة ن رواايمثريا كير وكالعادة فابن جرير يروي  هو وكيع بن اجلراح ألن السيوطي عزاه إليه مع ابن جر 

ة ل  وذكره يف عد: مقبو  حلافظاكريب وغريه وقد تقدم بعضها وأما مسلم القرشي فاألقرب أنه مسلم بن عبد هللا قال 
وهو من  (530،531،374يب صمواضع ذكره يف مسلم القرشي ويف عبيد هللا بن مسلم ويف مسلم بن عبيد هللا )التقر 

ر و واثلة هو عامغري وأبصحايب صالطبقة الثالثة وهي طبقة بعض شيوخ وكيع وأبو طهفة ال مانع أن يكون الغفاري وهو 
سناد الأبس به وهو إ  واحد بن الطفيل صحايب صغري أيضا فيكون هذا اإلسناد من رواية ثالثة من الصحابة يف نسق

يب الطفيل رق عن أمن ط  الطفيل عن ابن عباس مطوال فقد أخرجهلوجود أكثر من متابع روى هذا احلديث عن أيب
( 5/154قي يف السنن الكربى )( ، والبيه10/326( ، والطرباين يف املعجم الكبري )1/297بذلك : أمحد يف املسند )

ن ( كما أ2/209ر مكة )( والفاكهي يف أخبا23/80وإسناده صحيح وأخرجه أيضا مقتصرا على بعضه : ابن جرير )
اه السيوطي أيضا البن ( وعز 5/36احلديث أصله يف مسلم من رواية أيب الطفيل عن ابن عباس ) حتفة األشراف 

 (1329( وعلقه ابن أيب حامت )رقم1/222املنذر)الدر
 به  وهو رو ، عن أسباط ،  عنه( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عم 2/286أخرجه ابن جرير ) -27

  عليههللاتؤخذ إال عن النيب صلى ( لكنه من األمور الغيبية اليت ال189آية  16م الكالم عليه )األثر إسناد جيد تقد
  وسلم فهو يف حكم املرسل  ومل يذكره السيوطي

ليمان التيمي ، عن نعيم به  س( عن معمر ، عن 2/286( ومن طريقه ابن جرير )1/96أخرجه عبد الرزاق ) -28
 بن جريج عن نعيم بنحوه  وإسناده صحيح  وهو يف حكما( من طريق 10-5/9ر مكة )وأخرجه الفاكهي يف أخبا

 املرسل كسابقه  ومل يذكره السيوطي  
لى بن عبيد عن عبد امللك عنه به  ( قال : حدثنا يع291أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص -29

ه ن أيب سليمان به  وإسناد( من طريقني عن عبد امللك ب5/9( والفاكهي يف أخبار مكة )2/287وأخرجه ابن جرير )
 (1331صحيح  وهو يف حكم املرسل أيضا  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم
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يد بن هارون عن التيمي عنه به  ( قال : حدثنا يز 291أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء املفقود ص -30
مل يذكره و  ه  وإسناده صحيح ( من طريق املعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه ب5/9)وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة 

 (1330السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم
ابن  نععن زكراي ،  ،أخربان ابن املبارك  ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا سويد ، قال2/287أخرجه ابن جرير ) -31

قدم ملكي واملثىن تإسحق ا و ابنعباس :  فذكره  وإسناده الأبس به وزكراي ه أيب جنيح ، عن جماهد ، قال : قال ابن
  ( ومل يذكره السيوطي190آية  11الكالم عليه يف )األثر رقم 

ح ن أيب جنيعبيد بن عمري عن اب (  قال : حدثين جدي حدثنا حممد بن عبد هللا بن2/194أخرجه األزرقي ) -32
يس لال أبو حامت : هللا ق ن عبدبذكره وفيه زايدة أظنها من كالم ابن عمري  وحممد عن جماهد قال : قال ابن عباس  ف

يضا : ليس وقال أ حلديثبذاك الثقة ضعيف احلديث  وقال ابن معني : ليس حديثه بشيء وقال أبو زرعة : لني ا
فة اآلن وكل ماذكر ود عر وقد ضبط احملقق حد 5/7( وأخرجه الفاكهي )أخبار مكة 7/300بقوي ) اجلرح والتعديل 

 ن عمر مث قال :هللا ب ن عبدهنا أماكن معروفة هناك( عن الزبري بن أيب بكر عن حيىي بن حممد عن رابح السهمي ع
الم ابن أيب كأدخل فيه  و ذكره  ف قال الزبري وأما الصحيح من الرواية فهو حممد بن عبد هللا بن عبيد بن عمري  هكذا

ن األثر ر الذي ذكرته ملى القدعتصرا نه عن ابن عباس  ومل يعزه السيوطي لغري األزرقي مقجنيح يف األثر السابق فأوهم أ
  (1/223وفيه تصحيف ) الدر 

يح  سناده صحنا سعيد ، عنه به  وإث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : 2/289أخرجه ابن جرير ) -33
ين جيمع بني اجلبلني الذبن جبري عن ابن عباس بلفظ :  ما( من طريق حكيم 2/288،289وأخرجه أيضا ابن جرير )

( من طريق 2/289بن جرير )وأخرجه كذلك ا (1/224مشعر  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر )الدر 
 (1335الضحاك عنه بلفظ : قال : اجلبيل وماحوله مشاعر  علقه ابن أيب حامت )رقم 

لصغري عن الكليب عن أيب صاحل ا( من طريق السدي 1/97يف تفسري ابن عباس ) أخرجه صاحب تنوير املقباس -34
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

،  رييم بن جبال : ثنا قيس ، عن حك( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، ق2/289أخرجه ابن جرير ) -35
قدم عن ابن ( وت176صقريب عنه به  وإسناده فيه ضعف فحكيم بن جبري قال فيه احلافظ : ضعيف رمي ابلتشيع )الت

 عباس بسند صحيح وأييت عن ابن عمر خالف هذه الرواية بسند صحيح أيضا 
ة ، عن خربان معمر ، عن مغري أ( قال : 2/289( ومن طريقه ابن جرير )1/224أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -36

بن  يوطي أيضا لعبدعزاه السو وه  إبراهيم به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق إسرائيل عن مغرية به حن
  محيد

( واحلاكم 1334يب حامت )رقم ( وابن أ2/288( ومن طريقه ابن جرير )1/224أخرجه عبد الرزاق ) الدر  -37
حديث  م : هذااحلاك عن سامل ، عنه به  وإسناده صحيح  وقال ( قال : أخربان معمر ، عن الزهري ،2/277)

بن جرير أخرجه اضا  و صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  وسكت الذهيب   وعزاه السيوطي لعبد بن محيد أي
ذكروا )فا سئل عن قوله :( من طريق حجاج بن أرطأة ، عن انفع ، عنه بلفظ 5/123( والبيهقى يف سننه )2/288)

 )رقم لقه ابن أيب حامتعملنذر  اوابن  عند املشعر احلرام( قال : هو اجلبل وماحوله  وعزاه السيوطي لسعيد بن منصورهللا 
1336) 
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ائيل ، ربان إسر بد الرزاق ، قال : أخع( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان 2/288أخرجه ابن جرير ) -38
 ه  وأخرجه أيضاعمرو ب ، عن محد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أىب إسحاقوحدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أ

( 1333امت )رقمحبن أيب ريه امن طريق ابن أيب زائدة عن أيب إسحق به  وإسناده صحيح  وأخرجه وكيع ومن طريقه وغ
شعبة عن أيب ( من طريق 5/123خمتصرا من طريق أيب إسحق به أيضا وقال : عبد هللا بن عمرو  وأخرجه البيهقي )

 هللاو  وقيل : عبد بن عمر  هللا إسحق عن عمرو بن ميمون به فقال عبد هللا بن عمرو  وقال البيهقي : كذا قال : عبد
بن عمرو بن  بد هللاعال : بن عمر اهـ وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة من طريق عمار الدهين عن أيب إسحق به فق

ه  وعمارة ذكر حنو مر  فبن زاذان عن مكحول األزدي قال سألت ابن ع العاص  وأخرجه ابن جرير من طريق عمارة
 لقصة ملكحول وهي لعمرو( ولعل هذا من أخطائه يف جعله ا409قال فيه احلافظ : صدوق كثري اخلطأ )التقريب ص

الدر  ن عمرو )هللا ب ن عبدبن ميمون  وهللا أعلم  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان وابن أيب شيبة وعبد بن محيد ع
1/224) 

ن علسدي ، ري ، عن اأنبأان الثو  ( قال : حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، قال :2/288أخرجه ابن جرير ) -39
( من طرق عن 5/123( هو والبيهقي يف السنن الكربى )2/288،289سعيد به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا)

 (1337م ( علقه ابن أيب حامت )رق1/224سفيان به  وعزاه السيوطي البن أيب شيبة فقط )الدر 
 ( ومل أقف عليه 1338علقه ابن أيب حامت )رقم  -40
بن أيب اصم ، عن عيسى ، عن اع( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو 2/289أخرجه ابن جرير ) -41

( من 2/288) جه كذلكوأخر  جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله
هذا  لى اجلبيل ، فقال :ع( من طريق ثوير بلفظ : وقفت مع جماهد 2/289طريق ابن جريج عن جماهد به  وأخرجه )

 (1339املشعر احلرام  ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 
 عنه به  وإسناده صحيح  ومل عمر ،م( قال : أخربان 2/288( ومن طريقه ابن جرير )1/95أخرجه عبد الرزاق ) -42

 (1342رقم ) يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت
ه  وإسناده بد ، عنه ة ، قال : أخربان داو ( قال : حدثنا هناد ، قال : ثنا ابن أيب زائد2/288أخرجه ابن جرير ) -43

 به وأطول منه  وإىل مسلم بن خالد عن ابن جريج ( من طريق192-2/191جيد  وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة )
  (1/224األزرقي فقط عزاه السيوطي )الدر 

رور سسطي ثنا ن عبد هللا بن بشار الوا( حدثنا احلسن بن أمحد ، ثنا إبراهيم ب1344أخرجه ابن أيب حامت )رقم -44
 ا وال تعديالجرح ذكر فيهيومل  بن املغرية ، عن عباد بن منصور ، عنه به  وإسناده فيه ضعف فإبراهيم ذكره اخلطيب

، ميزان  4/325يل جلرح والتعدا( وسرور بن املغرية قال أبو حامت : شيخ  وتكلم فيه األزدي ) 6/120)اتريخ بغداد 
ذكره السيوطي  علقه ابن أيب ( ومل ي5/103( وعباد بن منصور تكلم فيه غري واحد ) هتذيب التهذيب 3/11االعتدال 

 (1340حامت )رقم 
د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/289)أخرجه ابن جرير  -45

 (1341)رقم  ( ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 



72 

 

ده ه  وإسنابعفر ، عن أبيه ، عنه ( قال : حدثنا عن عمار ، قال : ثنا ابن أىب ج2/289أخرجه ابن جرير ) -46
و موصول ابإلسناد املذكور يف ( وه1343ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 

 املقدمة 
رمحن به  ن عبد الإسرائيل ، عن جابر ع ( قال : حدثنا به هناد ، قال : ثنا وكيع ، عن2/289أخرجه ابن جرير ) -47

( وعزاه السيوطي البن 137بن يزيد اجلعفي قال احلافظ : ضعيف رافضي )التقريب صوإسناده ضعيف ألن فيه جابر 
 (1/224أيب شيبة فقط )الدر 

ذكره ف يقول :  ليكة ، مسع ابن الزبريم( قال : قال معمر ، وقال أيوب ، عن ابن أيب 1/95أخرجه عبد الرزاق ) -48
ا ابن تصرا  وأخرجه أيضابن أيب مليكة عنه به خم ( من طريق حجاج عن2/290وإسناده صحيح وأخرجه ابن جرير )

،  ف إال بطن عرنةلها موقرفة كعجرير من طريق هشام بن عروة بلفظ : قال عبد هللا بن الزبري يف خطبته : تعلمن أن 
 (1/224تعلمن أن مزدلفة كلها موقف إال بطن حمسر  وعزاه السيوطي أيضا ملالك )الدر 

ن مسع جاج ، قال : أخربين مقال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ح (2/290أخرجه ابن جرير ) -49
  عروة بن الزبري يقول مثل ذلك  وإسناده ضعيف ألن فيه مبهما  ومل يذكره السيوطي

عن  ،در كعن ابن املن ثنا سفيان ، ( قال : حدثنا هناد وأمحد الدواليب ،  قاال :2/290أخرجه ابن جرير ) -50
 الرمحن بن يربوع عن ابن احلويرث به  ومل يذكره السيوطي  سعيد بن عبد

 عن يوسف به  ،ن عبد هللا بن عثمان ع( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا هارون ، 2/290أخرجه ابن جرير ) -51
  وإسناده فيه ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي  ومل يذكره السيوطي

ر به  قبة عن انفع عن ابن عمعأخربان أنس بن عياض عن موسى بن  ( قال :124أخرجه الشافعي )املسند ص -52
عزه لغريه ي ومل يلسيوطوإسناده صحيح  وقد تقدم الرواية عنه يف مسألة الصيام من غري هذه الطريق  ذكره ا

 (1/225)الدر
مد بن عد البقال عن حم سريق أيبطوية بيوم من أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرت  -53

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
( قال : 1345يب حامت تعليقا )رقم( وأخرجه ابن أ 3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

ا منه  وذكره رفا صغري ذكر طة ، عن أيب سعد البقال ، عن حممد بن عبيد هللا عن ابن الزبري فوذكر عن أيب اسام
 (1/225السيوطي وعزاه إليهما )الدر 

عنه  ،يب جنيح أة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ( قال : حدثنا حجاج بن محزة ، ثنا شباب1347أخرجه ابن أيب حامت )رقم -54
(  ومل يعزه 3/158 قال أبو زرعة : شيخ مسلم صدوق ) اجلرح والتعديل به  وإسناده صحيح وحجاج بن محزة

 (1/225السيوطي لغري ابن أيب حامت )الدر 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

  احلرج يعين بذلك جل ذكره : ليس عليكم أيها املؤمنون جناح ، واجلناح : ]
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ل منه : ، يقا بكملتمسوا فضال من عند ر وقوله ) أن تبتغوا فضال من ربكم ( يعين أن ت
بغيا ،   هوبغيته أبغي مسته ،التابتغيت فضال من هللا ، ومن فضل هللا أبتغيه ابتغاء : إذا طلبته و 

  : كما قال عبد بين احلسحاس
 بغاك وماتبغيه حىت وجدته   كأنك قد واعدته أمس موعدا

 ،  ابلتجارةزق هللاس ر هللا : التما يعىن طلبك والتمسك  وقيل : إن معىن ابتغاء الفضل من
 بذلك ، ون الربتمسوأن هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا اليرون أن يتجروا إذا أحرموا يل

 [  اءلشر فأعلمهم جل ثناؤه أن ال بر يف ذلك وأن هلم التماس فضله ابلبيع وا
 : ( مث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل ) فإذا أفضتم من عرفات

ي يضرب يل للذقذلك ثناؤه بقوله ) فإذا أفضتم ( فإذا رجعتم من حيث بدأمت  وليعين جل 
ن بمنه قول بشر و رين ، ياسالقداح بني األيسار مفيض ، جلمعه القداح مث إفاضته إايها بني امل

  : أيب خازم األسدي
 [ فقلت هلا ردي إليه جنانه        فردت كما رد املنيح مفيض

 : قال
قيل  :فقال بعضهم  الذي من أجله قيل لعرفات : عرفات ، علم يف املعىنواختلف أهل ال ]

ن هلا عتها الذي كافها بنعر  هلا ذلك من أجل أن إبراهيم خليل هللا صلوات هللا عليه ، ملا رآها
لى أن عدل يعنده ، فقال : قد عرفت ، فسميت عرفات بذلك  وهذا القول من قائله 

 ثوب أخالق ، :بذلك لنفسها وماحوهلا ، كما يقال  عرفات اسم للبقعة ، وإمنا مسيت
  وأرض سباسب ، فتجمع مبا حوهلا

  وقال آخرون : بل مسيت بذلك بنفسها ، وببقاع أخر سواها
لفة املخت اعةوهذا القول يدل على أهنا مسيت بذلك نظري مايسمى الواحد ابسم اجلم

  األشخاص
ماع ، فإذا صرف : هو اسم لواحد مسي جبأن يقال  وأوىل األقوال ابلصواب يف ذلك عندي

احدة بقعة و لسم اذهب به مذهب اجلماع الذي كان له أصال ، وإذا ترك ذهب به إىل أنه 
 [  معروفة ، فرتك صرفه كما يرتك صرف أمساء  األمصار والقري واملعارف

 : ( امحلر امث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل ) فاذكروا هللا عند املشعر 
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وص إليها  الشخدأمت بذلك ثناؤه ) فإذا أفضتم ( فكررمت راجعني من عرفة إىل حيث بيعىن
ن أقد بينا قبل ام ( و حلر منه ) فاذكروا هللا ( يعين بذلك الصالة ، والدعاء ) عند املشعر ا

 ، علمملافاملشعر هو  املشاعر هي املعامل من قول القائل : شعرت هبذا األمر : أي علمت ،
هبا  ليت أمر هللاروضه اوف ن الصالة عنده واملقام واملبيت والدعاء من معامل احلجمسي بذلك أل

  عباده
زما عرفة من ليس مأو ،  فأما املشعر فإنه هو مابني جبلي املزدلفة من مأزمي عرفة إىل حمسر

  املشعر
  وابلذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

 ألن  [ فذكر دلفة ،ملز اوادي حمسر مما يلى  وإمنا جعلنا أول حد املشعر مما يلي مىن منقطع
  (1حديث زيد بن أسلم املرسل )

 (65تقدم يف املرفوعات حاشية حديث ابن عباس رقم ) (1)
 

 من املشعر كر هللالذ  قال : ] غري أن ذلك وإن كان كذلك فإين أختار للحاج أن جيعل وقوفة
 قال : مث وقوف على قزحاحلرام على قزح وماحوله ، ألن [ فذكر الرواايت يف ال

ا إن معناه أهنكة ، فىل موأما قول عبد هللا بن عمر حني صار ابملزدلفة : هذا كله مشاعر إ ]
ملشعر ال ذلك ن كمعامل من معامل احلج ينسك يف كل بقعة منها بعض مناسك احلج ، ال أ
ملشعر اب لوقوفن ااحلرام الذي يكون الواقف حيث وقف منه إىل بطن مكة قاضيا ماعليه م

  احلرام من مجع
نه حيتمل أن ام فألحلر وأما قول عبد الرمحن بن األسود : مل أجد أحدا خيربين عن املشعر ا
ن حدود ه ، ألصدقو يكون أراد : مل أجد أحدا خيربين عن حد أوله ومنتهى آخره على حقه 

هل أمن  ال القليلإالحييط هبا  -ىت اليكون فيها زايدة والنقصان على صحتها ح -ذلك 
دة فيه ا الزايقوفو املعرفة هبا ، غري أن ذلك وإن مل يقف على حد أوله ومنتهى آخره ، 
لك تسكان  من والنقصان ، إال من ذكرت ، فموضع احلاجة للوقوف الخفاء به على أحد

وجل على   عزهللارض الناحية وكثري من غريهم ، وكذلك سائر مشاعر احلج واألماكن اليت ف
 كوا عندها كعرفات ومىن واحلرم  [عباده أن ينس
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  ) نيله ملن الضالمن قب نتممث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) واذكروه كما هداكم وإن ك
لشكر له اء عليه ، واابلثن راميعين بذلك جل ثناؤه : واذكروا هللا أيها املؤمنون عند املشعر احل

لى ماأنعم عالشكر ، و  ألمره ، والطاعة لهعلى أايديه عندكم ، وليكن ذكركم إايه ابخلضوع 
ن الشرك فيه م نتمكعليكم من التوفيق ، ملا وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي  

م من النار ستنقذكاىت حواحلرية والعمى عن طريق احلق وبعد الضاللة كذكره إايكم ابهلدي ، 
 كم ( ما هدا ك  عىن قوله )بعد أن كنتم على شفا حفرة منها ، فنجاكم منها وذلك هو م

ىل ويل ) إن ( إوجه أتن يموأما قوله ) وإن كنتم من قبله ملن الضالني ( فإن من أهل العربية 
  أتويل ما ، وأتويل الالم اليت يف ) ملن ( إىل إال

 من ملة هملا هداكم ل - فتأويل الكالم على هذا املعىن : وماكنتم من قبل هداية هللا إايكم
ن يوجه منهم ملني  و إال من الضا -يم اليت اصطفاها ملن رضي عنه من خلقه خليله إبراه

ما ا املؤمنون ك أيههللا أتويل ) إن ( إىل قد  فمعناه على قول قائل هذه املقالة : واذكروا
ن مل ذلك قب ذكركم ابهلدى ، فهداكم ملا رضيه من األداين وامللل ، وقد كنتم من

 ( 1)لضالني[ا
 (291-2/282) جامع البيان (1)

 
 : وقال الرازي

 : املفسرون ذكروا يف تفسري قوله ) أن تبتغوا فضال من ربكم ( وجهني ]
ض يبتغون من  األر يفون األول : أن املراد هو التجارة ، ونظريه قوله تعاىل ) وآخرون يضرب
ي يدل  الذمثضله ( ن فمفضل هللا ( وقوله ) جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 

هنما قرءا زبري أبن الصحة هذا التفسري وجهان : األول : ماروى عطاء عن ابن مسعود وا على
 [  بب النزولسرة يف ذكو : أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج  والثاين : الرواايت امل

 : فذكر الرواايت مع اختالف وزايدات يف املتون مث قال
ر الذاهبني إىل هذا القول محلول اآلية على التجارة يف أايم إذا ثبت هذا القول فنقول : أكث ]

احلج ، وأما أبو مسلم فإنه محل اآلية على مابعد احلج ، قال : والتقدير : فاتقون يف كل 
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أفعال احلج ، مث بعد ذلك ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( ونظريه قوله تعاىل 
 ألرض وابتغوا من فضل هللا ( ) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف ا

  : واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه :  [ فذكرها مث قال
 يتغى اإلنسانو أن يهم ( القول الثالث : أن املراد بقوله تعاىل ) أن تبتغوا فضال من ربك ]

لضعيف عانة اإثل محال كونه حاجا أعماال أخرى تكون موجبة الستحقاق فضل هللا ورمحته 
علي الباقر  مد بنفر حمامللهوف ، وإطعام اجلائع ، وهذا القول منسوب إىل أيب جع، وإغاثة 

:   مثلهيفال عليهم السالم ، واعرتض القاضي عليه أبن هذا واجب أومندوب ، واليق
   الجناح عليكم فيه ، وإمنا يذكر هذا اللفظ يف املباحات

عاىل ) فليس تقوله  ليهت والدليل عواجلواب : النسلم أن هذا اللفظ اليذكر إال يف املباحا 
اهلية جلاوأيضا فأهل  ،عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ( والقصر ابالتفاق من املندوابت 

فبني هللا  فيه ، قصاكانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إىل احلج يوقع خلال يف احلج ون
 تعاىل أن األمر ليس كذلك بقوله ) الجناح عليكم ( [

  : مث قال
بني غريه ، و بينه  رتكةوأما يوم عرفة فله عشرة أمساء ، مخسة منها خمتصة به ، ومخسة مش ]

 : أما اخلمسة األوىل : فأحدها : عرفة ، ويف اشتقاقه ثالثة أقوال
 ءإن آدم وحوا :عباس  ابن أحدها : أنه مشتق من املعرفة ، وفيه مثانية أقوال : األول : قول 

ما ملا ذلك أهنو ،  مها صاحبه فسمي اليوم عرفة ، واملوضع عرفاتالتقيا بعرفة فعرف أحد
فهان ، فلما ية أبصاحلو أهبطا من اجلنة وقع آدم بسرنديب ، وحواء جبدة ، وإبليس بنيسان ، 

 جربيل مناسك م علمهآد أمر هللا تعاىل آدم ابحلج لقي حواء بعرفات فتعارفا  واثنيها : أن
ول علي ها : قاثلثو : أعرفت ؟ قال نعم ، فسمي عرفات   احلج ، فلما وقف بعرفات قال له

حني رآها  عرفها الموابن عباس وعطاء والسدي : مسي املوضع عرفات ألن إبراهيم عليه الس
م املناسك ، السال ليهمبا تقدم من النعت والصفة  ورابعها : أن جربيل كان علم إبراهيم ع

 نعم  :ال قوف ويف أي موضع تقف ؟ وأوصله إىل عرفات ، وقال له : أعرفت كيف تط
 : مث ذكر بقية األقوال وأطال مث قال
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قد فاته فوضوعه وم وأعلم أن الوقوف ركن اليدرك احلج إال به فمن فاته الوقوف يف وقته
يوم  فجر منال احلج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ، وميتد إىل طلوع

حدة من ظة واحلوقت وإذا حضر احلاج هناك يف هذا الالنحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة ، 
ميتد إىل فة ، و عر  ليل أو هنار فقد كفى ، وقال أمحد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم
غرب الة املصخر طلوع الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اإلمام من عرفات وأ

 حىت جيمع بينها وبني العشاء ابملزدلفة 
 ن قوله تعاىلمملراد او زح ، وهون إىل املشعر احلرام ، وهو جبل يقال له : ققال :  مث يذهب

لي زدلفة مما يقصى املأبل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( وهذا اجل)
  مىن

يه السالم ، هيم علبراإمث قال :اعلم أن أهل اجلاهلية كانوا قد غريوا مناسك احلج عن سنة 
احلماسة و نهم ،  ديقريشا وقوما آخرين مسوا أنفسهم ابحلمس ، وهم أهل الشدة يفوذلك أن 

قولون ت ، ويرفاعالشدة يقال : رجل أمحس وقوم محس ، مث إن هؤالء كانوا اليقفون يف 
ن بعرفة يفيضو  يقفون نواالخنرج من احلرم والنرتكه يف وقت الطاعة وكان غريهم وهم الذين كا

:  يقولون، و  والذين يقفون مبزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمسقبل أن تغرب الشمس ، 
يدخلون يف فزدلفة ن مأشرق ثبري كيما نغري ، ومعناه : أشرق ايثبري ابلشمس كيما نندفع م

ور من ا يف غارو غور من األرض ، وهو املنخفض منها ، وذلك أهنم جاوزوا املزدلفة وص
ن أبتني ، وأمره الدفع م يفوالسالم مبخالفة القو األرض ، فأمر هللا تعاىل حممدا عليه الصالة 

آلية ال س ، والشميفيض من عرفة بعد غروب الشمس ، وأبن يفيض من املزدلفة قبل طلوع ا
 داللة فيها على ذلك ، بل السنة دلت على هذه األحكام 

قال : الصحيح أن اآلية تدل على أن احلصول بعرفة واجب يف احلج ، وذلك أن اآلية دالة 
على وجوب ذكر هللا عند املشعر احلرام عند اإلفاضة من عرفات ، واإلفاضة من عرفات 
مشروطة ابحلصول يف عرفات وما ال يتم الواجب إال به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 
فثبت أن اآلية دالة على أن احلصول يف عرفات واجب يف احلج ، فإذا مل أيت به فلم يكن 

، فوجب أن الخيرج عن العهدة وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة آتيا ابحلج املأمور به 
شرطا أقصى مايف الباب أن احلج حيصل عند ترك بعض املأمورات إال أن األصل ماذكرانه ، 
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وإمنا يعدل عنه بدليل منفصل ، وذهب كثري من العلماء إىل أن اآلية ال داللة فيها على أن 
قوف بعرفة واجب ، إال أنه إن فاته ذلك قام الوقوف الوقوف شرط ، ونقل عن احلسن أن الو 

جبميع احلرم مقامه ، وسائر الفقهاء أنكروا ذلك ، واتفقوا على أن احلج الحيصل إال ابلوقوف 
 بعرفة 

حلرام واجب املشعر د اقال : قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( يدل أن احلصول عن
ة والنخعي ن علقموي ع، فأما الوقوف هناك فمسنون ، ور ويكفي فيه املرور به كما يف عرفة 

م من ) فإذا أفضت تعاىل ولهقأهنما قاال : الوقوف ابملزدلفة ركن مبنزلة الوقوف بعرفة وحجتهما 
اب رحيا يف الكتصكر له  ذ عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( وذلك ألن الوقوف بعرفة ال

نه إقهاء : فلاوقال مجهور  ،نة ، واملشعر احلرام فيه أمر جزم وأمنا وجب إبشارة اآلية أو ابلس
: جه  وبقولهد مت حفق من وقف بعرفةليس بركن ، وأحتجوا بقوله عليه السالم : احلج عرفة ف

رة إىل اشويف اآلية إ :من أدرك عرفة فقد أدرك احلج ومن فاته عرفة فقد فاته احلج  قالوا 
لذكر ابحلرام ( أمر املشعر اند ذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عماقلنا ألن هللا تعاىل قال ) فإ

أما الوقوف صل ، و أب ال ابلوقوف ، فعلم أن الوقوف عند املشعر احلرام تبع للذكر ، وليس
 عرفات ر ببعرفة فهو أصل ألنه قال ) فإذا أفضتم من عرفات ( ومل يقل من الذك

عري ليست شو ،  شعرت ابلشيء إذا علمته مث قال : )املشعر( املعلم وأصله من قولك :
عاىل تهللا  سمىفمافعل فالن ، أي ليت علمى بلغه وأحاط به ، وشعار الشيء أعالمه ، 

حلرام ن : املشعر اقائلو  قالفذلك املوضع ابملشعر احلرام ألنه معلم من معامل احلج  مث اختلفوا 
كذا عاء عنده ، هه والدب قام واملبيتهو املزدلفة ، ومساها هللا تعاىل بذلك ألن الصالة وامل

دلفة د املز حخر قال الواحدي يف البسيط  قال صاحب الكشاف : األصح أنه قزح ، وهو آ
 دأن الذكر عن دل علىت(  واألول أقرب ألن الفاء يف قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام
  زدلفةملوتة اباملشعر احلرام حيصل عقيب اإلفاضة من عرفات وماذاك إال ابلبيت

قال : اختلفوا يف الذكر املأمور به عند املشعر احلرام فقال بعضهم : املراد منه اجلمع بني 
صاليت املغرب والعشاء هناك والصالة تسمى ذكرا قال هللا تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( 

الذكر هناك ، و والدليل عليه أن قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام ( أمر وهو للوجوب 
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وأما اجلمهور فقالوا : املراد منه ذكر هللا ابلتسبيح والتحميد والتهليل ، وعن ابن جيب إال هذا،
 [  عباس أنه نظر إىل الناس يف هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة الينامون

وا هللا قوله )فاذكر  ( بعدهكرو مث ذكر رمحه هللا وجوها كثرية يف فائدة تكرير الذكر يف قوله )واذ 
ول اجلمع ملراد من األا أن امنهعند املشعر احلرام( أن قوله ) فاذكروا هللا عند املشعر احلرام (و 

التهليل  اد منهملر ابني صاليت املغرب والعشاء هناك ، مث قوله ) واذكروه كما هداكم ( 
 (1والتسبيح  )

 (180 -5/170مفاتيح الغيب ) (1)
 

  : وقال ابن كثري
  احلج ، وهى عمدة أفعال احلج يفوعرفة : موضع املوقف  ]

 النيب صلى هللا ، ألن نحرووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إىل طلوع الفجر الثاين من يوم ال
وقال :  ،مس عليه وسلم وقف يف حجة الوداع ، بعد أن صلى الظهر إىل أن غربت الش

 جر فقديطلع الف ث : فمن أدرك عرفة قبل أنمناسككم  وقال يف هذا احلدي لتأخذوا عين
اإلمام أمحد إىل أن  وذهب 0أدرك  وهذا مذهب مالك ، وأيب حنيفة ، والشافعي رمحهم هللا 

ذكر  رس  مثمض وقت الوقوف من أول يوم عرفة  واحتجوا حبديث  [ فذكر حديث عروة بن
 : اآلاثر يف تسمية عرفات وقال

رم ، حلاألهنا داخل  ،حلرام عر الظاهرة ، وإمنا مسيت املزدلفة املشقلت : واملشاعر هي املعامل ا ]
وبعض  لسلف ،ن اموهل الوقوف هبا ركن يف احلج ال يصح إال به ، كما ذهب إليه طائفة 

جب ،  أو وا س ؟أصحاب الشافعي ، منهم : القفال ، وابن خزمية ، حلديث عروة بن مضر 
ل و القو ما همستحب ال جيب برتكه شيء ككما هو أحد قويل الشافعي جيرب بدم ؟ أو 

 وهللا أعلم  اآلخر ؟ يف ذلك ثالثة أقوال للعلماء ، لبسطها موضع آخر غري هذا ،
لبيان ن اهلداية واميهم ، عل قال : ] وقوله : ) واذكروه كما هداكم ( تنيبه هلم على ما أنعم به

وإن  : )هلذا قال م ، و لسال، عليه اواإلرشاد إىل مشاعر احلج على ما كان عليه إبراهيم اخلليل 
ل : الرسول  ، وقي رآنكنتم من قبله ملن الضالني ( قيل : من قبل هذا اهلدى ، وقيل : الق

  )1والكل متقارب ومتالزم وصحيح  [ )
 (353-1/351تفسري القرآن العظيم ) (1) 
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 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

ى بعض عل ر من التوجيهات الرابنية يف احلج حيث أشكلتتضمن اآلايت توجيها آخ
مر هللا آلية أالك تاملسلمني قضية التجارة يف احلج وهو من أساسيات معاشهم ، وقد سبق 

يب صلى هللا ىل النم إهلم ابحلج وبتجنب أمور فيه وابلتزود له فكان يف ذلك مدعاة لذهاهب
 وجهه األكمل مه علىمتاملتعلقة بصحة حجهم و عليه وسلم يسألونه على تلكم املسألة اهلامة ا

يب نلفكان جواب ا وال يستبعد وقوع السؤال منهم وهم يف انتظار السماح لدخوهلم مكة ،
ارة هلم مع التج وجتمع جرةصلى هللا عليه وسلم هو نزول تلك اآلايت ترفع عنهم احلرج يف املتا

رجعوا  هتمام به إذاىل االإهم ملزدلفة وترشديف الدنيا األجر يف اآلخرة وأتمرهم بذكر هللا عند ا
مر نسكهم  ه من أبني من عرفات إليها اعرتافا بفضل هللا عليهم إذ هداهم ملا كانوا جاهل
 مة عن ذكر هللاالقاد ايموفيها تنبيه هلم أبال يشغلهم ماهم مقدمون عليه من التجارة يف األ

 الذي هو أساس احلج والعبادات 
  ادي حمسرو فيها  دخلدلت الرواايت التدخل فيه عرنة وكذا مزدلفة الي وأما حد عرفة فكما

 : ويف اآلية مسائل
األوىل : مجيع اآلاثر تدلل على جواز التجارة يف احلج وصحة حج املكاري وحنوه وقال 
اجلصاص : ] ال نعلم أحدا روي عنه خالف ذلك إال شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد 

ري قال : سأله أعرايب فقال : إين أكري إبلي وأان أريد احلج أفيجزيين الكرمي عن سعيد بن جب
؟ قال : ال ، وال كرامة  وهذا قول شاذ خالف ماعليه اجلمهور وخالف ظاهر الكتاب يف 
قوله )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ( فهذا يف شأن احلاج ألن أول اخلطاب 

ك دالة على مثل مادلت عليه هذه اآلية حنو قوله فيهم وسائر ظواهر اآلي املبيحة لذل
)وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا ( وقوله )وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال 

وعلى كل ضامر ( إىل قوله )ليشهدوا منافع هلم ( ومل خيصص شيئا من املنافع دون غريها فهو  
تعاىل )وأحل هللا البيع وحرم الراب( ومل خيصص  عام يف مجيعها من منافع الدنيا واآلخرة وقال

منه حال احلج ومجيع ذلك على أن احلج المينع جتارة وعلى هذا أمر الناس من عصر النيب 
(  ويف 1صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا يف مواسم مىن ومكة يف أايم احلج وهللا أعلم  [ )
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(  وأرى أن عبد الكرمي الذي فيه 2يب شيبة)احلقيقة األثر الذي ذكره اجلصاص قد رواه ابن أ
(  فالرواية ضعيفة وهي خمالفة ملا 3هو ابن أيب املخارق قال احلافظ ابن حجر : ضعيف  )

 يف سبب النزول كاجلماعة  15تقدم بسند صحيح عن سعيد بن جبري برقم 
 الرازي رمحه ما ذهبة كالثانية : ليس يف اآلية مايدل على ركنية أو حىت وجوب الوقوف بعرف

 ا منأفيضو  األمر )مث الذي دل على وجوب ذلك من اآلية هو قوله بعد ذلك بصيغة هللا وإمنا
 

 (1/386أحكام القرآن له ) (1) 
 (445املصنف )اجلزء املفقود ص (2)
 (361التقريب )ص (3)

 
فاضة إال ىل اإلل إحيث أفاض الناس( كما سيأيت وقد بني ذلك اجلصاص وقال : ]إذ اليتوص

  (1بكونه قبلها هناك  )
عند املشعر  الذكر صولالثالثة : قوله )فاذكروا هللا عند املشعر احلرام( يدل على وجوب ح

فة لداللة  مزدلح يفاحلرام أبي حال من األحوال ولو كان على أقل تقدير أداء صالة الصب
فسرين املع مجره حديث عروة بن مضرس حيث إنه ابجلمع بينه وبني سائر األحاديث وماذك

حول تلك املسألة  (  من إشكاالت وردود3(  وابن العريب )2والفقهاء ، ومنهم اجلصاص )
عا درك مجيالميكن أن للحاج أن يقف بعرفة قبيل الفجر ولو للحظات وعليه ف يتبني أنه يصح

 رفاحنصر الذك ،لعشاء وا إال بعد الفجر ، فعلم أن الذكر املفروض يف اآلية ليس صالة املغرب
ة تني وقبل صالد الصالبع املراد يف ثالثة تفسريات األول : أن يكون ذكرا معينا أثناء الليل

الفجر   د صالةبع الفجر الثاين : أن يكون صالة الفجر  الثالث : أن يكون ذكرا مطلقا
جر ، وبطل ىت الفحني فبطل األول لثبوت نومه صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة بعد الصالت

بح وهي ة الصصال نه القائل بوجوب الذكر يف ذلك املوضع ، وبقي الثاين وهوالثالث أل
ء حج من حيث أثبت انقضا متفق أصال على وجوهبا ، ودل على ذلك نص حديث عروة

ذا اجلزء من فسري ه تأدركها وأدرك عرفة يف ساعة من ليل أو هنار  وقد ذكر ابن العريب يف
عشاء رب واللمغلة النيب صلى هللا عليه وسلم اآلية طرفا من حديث جابر املتضمن صال

  (4)  شيءواضطجاعه للفجر مث صالته الصبح ودعائه حىت أسفر  ومل يعلق عليه ب
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إشكال فيه يال واللها بقي أمر وهو ترخيص النيب صلى هللا عليه وسلم للضعفاء يف الدفع من
إما  لرتخيصر ايف أمحيث إنه أسوة غريه من الواجبات املرخص فيها ، وقد خالف عرفة 

 الضعفة بغري ذكر منال لكون األول ركنا وهو واجب فافرتقا عند القائلني بذلك  وإما حلصول
كنية ر ن يرى د مصالة الصبح فانتقل إىل بديل له وهو صاليت املغرب والعشاء مثال عن

 الوقوف جبمع وهللا أعلم 
 

 (1/387أحكام القرآن له ) (1)
 (393-1/387أحكام القرآن له ) (2)
 (1/138أحكام القرآن له ) (3)
  (1/137أحكام القرآن له ) (4)

 
ه لو وقف مجع أند أوقد نقل القرطيب عدة إمجاعات متعلقة بتلك املسألة فقال : ] وكل ق

ن الشمس إذا أمجعوا ألك مبزدلفة ومل يذكر هللا أن حجه اتم [ وقال : ] وقال أبو عمر : وكذ
ت هبا ه لوابأن ت الوقوف جبمع[  وقال : ] أمجع العلماءطلعت يوم النحر فقد فات وق

معلوم مايف و  ( 1)ووقف وانم عن الصالة فلم يصل مع اإلمام حىت فاتته أن حجه اتم  [ 
نقده البن حزم و  بنالنقل اإلمجاع من اختالفات هلا أمثلة كثرية يف كتاب مراتب اإلمجاع 

  (  ، بل تصل أحياان للمجازفات2تيمية )
 ملشعر احلرام عن اربينعة : يالحظ أن رواية عبد الرمحن بن األسود : مل أجد أحدا خيالراب

ن توجيهها ر فيمكعم التثبت ولذا فالحاجة لتوجيهها ، وأما رواية عمرو بن ميمون عن ابن
صرحت عنه  لصحيحةت اأبنه قصد إىل مكة ابعتبار مىن منها لدخوهلا يف احلرم ألن الروااي

و بن بن عمر ن املشعر هو مزدلفة كلها  وعلى الفرض بكون الرواية عابلنص على كون ا
أن كل  ه أرادأن العاص فأيضا حتمل على ماتقدم التفاق السلف على عدم دخول مىن ، أو
للخروج  نتظاره اهذا مشاعر كما ذكر الرازي ويشكل عليه أن عرفة أيضا مشاعر فما معىن

 منها ؟
واه سة ملا شار إفة كثرية وقد اكتفيت بذكر أحدها اخلامسة :األحاديث يف فضل يوم عر 

 يث واخرتت أصحها وكالعادة أطال السيوطي رمحه هللا يف ذكر هذه األحاد
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يف  ةأحاديث كثري  -ي النصيب األكرب وكان للسيوط -وكذا ذكر الطربي والسيوطي وغريمها 
ضل احلج فار وفغستالوقوف بعرفة واملزدلفة والدفع منهما وفضل كل ورواايت تتعلق ابال

م ابملساجد يو  لتعريفا اوالعمرة يف مغفرة الذنوب ، وكذا ذكر القرطيب وغريه مسائل عدة منه
اءين وحنوه ا العشهب عرفة واستحباب صومه ، وهيئة الصالة مبزدلفة وماذا على من مل يصلي

كر  ذ افة إىلإلضوقد اقتصرت يف كل ذلك على ماله تعلق وطيد جدا بتفسري اآلايت ، اب
بحث وال ضخم التليت عن غريها ، وذلك بعدا عن اإلطالة اململة ا تنبئبعض األمثلة اليت 

 روج عن ـــــــــــــــــــــت خما ذكر ــــري اآلايت ، بل أرجو أال يكون فيــــــتعطي إضافات جديدة يف تفس
 

 (799-2/798اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
  وغريها 20،23،25 ، 11-10ص  (2)

 
 هللا أعلم والسري ه و املطلوب لتفسري اآلايت ألن جمال هذه اآلاثر هبذا التوسع كتب الفق

يه فال ال فعلأص السادسة : ليست عرنة من عرفات أصال وكذا ليس وادي حمسر من مزدلفة
  (1طيب  )لقر اإشكال يف عدم ذكر استثنائهما يف عامة األحاديث كما أشار إىل ذلك 

 
 : مسائل لغوية

أفاض  ومنه يقال : كثرة ، به : )مث أفيضوا( : قال الرازي : ] اإلفاضة : االندفاع يف السريقول
 مث معناه مجعها ،مليسر  ايفالبعري جبرته ، إذا وقع هبا فألقاها منبتة ، وكذلك أفاض األقداح 

ع فا ا هي االنديث إمنحلدألقاها متفرقة ، وإفاضة املاء من هذا ألنه صب تفرق واإلفاضة يف ا
ل للناس : نه يقاوم فيه إبكثار وتصرف يف وجوهه ، وعليه قوله تعاىل ) إذ تفيضون فيه (

لشيء لدفع لامة فوض ، وأيضا مجعهم فوضى ويقال : أفاضت العني دمعها فأصل هذه الكل
فرتك ذكر  ،نفسكم أتم حىت يتفرق ، فقوله تعاىل ) أفضتم ( أي دفعتم بكثرة ، وأصله : أفض

 ( 2ما ترك يف قوهلم : دفعوا من موضع كذا وصبوا [  )املفعول ، ك
 : قوله )عرفات( : قال ابن جرير

وهل هي  عرفة ،هي مو مث اختلف أهل العربية يف عرفات ، والعلة اليت من أجلها صرفت ،  ]
  اسم لبقعة واحدة ، أم هي جلماعة بقاع ؟



84 

 

واحدة  ه بقعةب ، مسيت فقال بعض حنويي البصريني : هي اسم كان جلماعة مثل : مؤمنات
ركا منهم له بقعة تال فصرف ملا مسيت به البقعة الواحدة ، إذ كان مصروفا قبل أن تسمى به

ه تذكريه ، ون ألنسلمعلى أصله ، ألن التاء فيه صارت مبنزلة الياء والواو يف مسلمني وم
 ن إذا مسي بهمو ملسلك اوصار التنوين مبنزلة النون ، فلما مسي به ترك على حاله ، كما يرت 

 تأنيث ، وذلكاء الء هبعلى حاله ، قال : ومن العرب من ال يصرفه إذا مسى به ، وبشبه التا
 قبيح ضعيف ، واستشهدوا بقول الشاعر :

 تنورهتا من أذرعات وأهلها        بيثرب أدىن دارها نظر عايل
  ومنهم من الينون أذرعات ، وكذلك عاانت ، وهو مكان

 
 (791-2/790حكام القرآن )اجلامع أل (1)
 (5/172مفاتيح الغيب ) (2)

 
قال :  ،لتاء ث ابوقال بعض حنويي الكوفيني : إمنا انصرفت عرفات ألهنن على مجاع مؤن

  رأة انصرفتأو ام رضاأوكذلك ماكان من مجاع مؤنث ابلتاء ، مث مسيت به رجال أو مكاان أو 
  دالك واحذعد بمجاعا ، مث جتعله  قال : وال تكاد العرب تسمي شيئا من اجلماع إال

 سمى هوع موقال آخرون منهم : ليست عرفات حكاية ، وال هي منقول ، ولكن املوض
وز هذا إمنا جيو دها ، قال : مسيت هبا البقعة اسم املوضع ، وال ينفرد واح وجوانبه بعرفات ، مث

رب علاولذلك نصبت  يف األماكن واملواضع ، وال جيوز ذلك يف غريها من األشياء ، قال :
جال ر ن مسى من ألالتاء يف ذلك ألنه موضع ، ولو كان حمكيا مل يكن ذلك فيه جائزا ، 

ت اناعفلذلك خالف  مبسلمات أو مبسلمني مل ينقله يف اإلعراب عما كان عليه يف األصل ،
  (1وأذرعات مامسي به من األمساء على جهة احلكاية  [ )

 : وقال الرازي
عرفة ، مسيت هبا بقعة واحدة ، كقوهلم : ثوب أخالق ، وبرمة أعشار ، عرفات : مجع  ]

وأرض سباسب ، والتقدير : كأن كل قطعة من تلك األرض عرفة فسمي جمموع تلك القطع 
بعرفات ، فإن قيل : هال منعت من الصرف وفيها السببان : التعريف والتأنيث ؟ قلنا : هذه 
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األرض كل واحدة منها مسماة بعرفة وعلى هذا اللفظة يف األصل اسم لقطع كثرية من 
 ( 2[ )بعد ذلك على أصلها يف عدم الصرف التقدير مل يكن علما جملموع تلك القطع فرتكوها

 وقال الزخمشري :
لو : الخي قلت فإن قلت : هال منعت من الصرف وفيها السببان التعريف والتأنيث ؟ ]

ا اليت يف لفظهعاد  فسيف  ، وإما بتاء مقدرة كماالتأنيث إما أن يكون ابلتاء اليت يف لفظها 
ه : املنري بقول به ابنتعقو ليست للتأنيث وإمنا هي مع األلف اليت قبلها عالمة مجع املؤنث  [ 

 صحيح يفال وهو قول رديء بل األفصح يصرفه]يلزمه إذا مسى امرأة مبسلمات أن ال
 ( 3مسلمات إذا مسي به أن ينون [ )

 
 (286-2/285ن )جامع البيا (1) 
 (5/173مفاتيح الغيب ) (2)
 (1/348الكشاف مع اإلنصاف ) (3)

 
 : مسائل يف القراءات

أه ابن عباس ه : قر غري و قوله : )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم( : قال ابن عطية 
ا عكرمة كما تقدم يف (  وحكاها أيض1وابن مسعود وابن الزبري بزايدة : يف مواسم احلج  )

واد ملخالفتها س رأ هبايقالاآلاثر ، وهي قراءة تفسريية ولو كانت على سبيل القراءة فهي شاذة 
  (2املصحف كما قال أبو حيان  )

اء يف مواسم زاد عطو  ملزبري وعطاء بلفظ : الجناح عليكوتقدم يف اآلاثر قراءهتا عن ابن ا
عد ا ، وال يستبقرأ هبيا شواذ الاحلج  وزاد يف روايته عن ابن مسعود : فابتغوا حينئذ  وكله

 وقوع الوهم فيها من الرواة 
 

 (1/274احملرر الوجيز ) (1) 
 (2/94البحر احمليط ) (2)
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روا هللا إن واستغف اىل ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناسقوله تع

  ( هللا غفور رحيم
 

 الرواايت الواردة يف اآلية :
صر إىل ة العمن صال عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :  مث لينطلق حىت يقف بعرفات -

 مثفيه  ي يتربرعا الذمج أن يكون الظالم مث ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حىت يبلغوا
كانوا   وا فإن الناس أفيضا مثليذكروا هللا كثريا ، أو أكثروا التكبري والتهليل ، قبل أن تصبحو 

(   غفور رحيمإن هللا هللايفيضون وقال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
 (1حىت ترموا اجلمرة  )

ف ريش تققة ، وكانت تقف بعرفعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كانت العرب  -1
يب صلى هللا فع النفر  دون ذلك ابملزدلفة ، فأنزل هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس (

  عليه وسلم املوقف إىل موقف العرب بعرفة
لناس ( يقول : ارجعوا مث أفيضوا من حيث أفاض ا ): عن ابن عباس رضي هللا عنهما -2

) رحيم (  ن اتبمل(  وا هللا ( لذنوبكم ) إن هللا غفورمن حيث رجع أهل اليمن ) واستغفر 
ن احلرم إىل روج ماخل ون كانوا اليرونيستوبة نزلت يف أانس يقول هلم احلمملن مات على ال

  من مث عواعرفات حلجهم فنهاهم هللا عن ذلك وأمرهم أن يذهبوا إىل عرفات ويرج
يفيض و ن مجع موا يفيضون البلد كانعن ابن الزبري رضي هللا عنهما قال :  هذا ألهل  -3

   مناسككمس ( إىللنااالناس من عرفات فأىب هللا هلم ذلك فأنزل )مث أفيضوا من حيث أفاض 
______________________________________ 

 (هلدياتقدم كامال عند قوله )فإذا أمنتم فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من  (1)
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يقف دلفة و قفون ابملز  بكر رضي هللا عنها قالت : كانت قريش يعن أمساء بنت أيب -4

 ( الناس فاضالناس بعرفة إال شيبة بن ربيعة ، فأنزل هللا )مث أفيضوا من حيث أ
، وكانوا  زدلفةيقفون ابمل عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها -5

يه صلى  نبهللامر أ، فلما جاء اإلسالم  يسمون احلمس ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات
 أفيضوا من مثاىل ) تع هللا عليه وسلم أن أييت عرفات مث يقف هبا مث يفيض منها فذلك قوله

)مث  :اأنزل مهم حيث أفاض الناس (  ويف لفظ قالت : احلمس : هم الذين أنزل هللا في
س ن احلمكافات ، و أفيضوا من حيث أفاض الناس( قالت : وكان الناس يفيضون من عر 
ا من حيث أفيضو  مث )يفيضون من املزدلفة يقولون : النفيض إال من احلرم ، فلما نزلت : 

 أفاض الناس( رفعوا إىل عرفات 
 -حلمس إال ا اهلية عراةعن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الناس يطوفون يف اجل -6

ياب رجل الثاس يعطي الرجل الكانت احلمس حيتسبون على النو  -واحلمس قريش وما ولدت 
ف ابلبيت مس طااحل يطوف فيها ، وتعطي املرأة املرأة الثياب تطوف فيها ، فمن مل يعطه

 وأخربين أيب ل :عرايان ، وكان يفيض مجاعة الناس من عرفات ويفيض احلمس من مجع  قا
ض الناس( يث أفان حعن عائشة رضي هللا عنها أن هذه اآلية نزلت يف احلمس )مث أفيضوا م

 قال : كانوا يفيضون من مجع فدفعوا إىل عرفات 
 صلى هللا ل النيبإىل يف قو  عن عروة رمحه هللا أنه كتب إىل عبد امللك بن مروان كتبت -7

ا ري أين مسعتهغال ،  أم عليه وسلم لرجل من األنصار : إين أمحس  وإىن الأدري أقاهلا النيب
انة   بين كنة و ركون ، ومن ولدت قريش يف خزاعحتدث عنه  واحلمس : ملة قريش وهم مش

و م ، وكانت بناحلرا شعركانوا اليدفعون من عرفة ، إمنا كانوا يدفعون من املزدلفة وهو امل
ناس( ، وأن فاض الث أعامر محسا ، وذلك أن قريشا ولدهتم ، وهلم قيل :) مث أفيضوا من حي

  زدلفةامل ن إذا أصبحوا منالعرب كلها تفيض من عرفة إال احلمس ، كانوا يدفعو 
نت ال : كاقل : عرفة  عن جماهد رمحه هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( قا -8

أمروا أن فة ، فزدلقريش تقول : حنن احلمس أهل احلرم ، والخنلف احلرم ، ونفيض من امل
 يبلغوا عرفة 
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  املالئكة ،لدنيا يفاالسماء ىل إعن جماهد رمحه هللا قال : إذا كان يوم عرفة ، هبط هللا  -9
يقال : أن فؤهم ؟ جزافيقول : هلم إىل عبادي ، آمنوا بوعدي ، وصدقوا رسلي ، فيقول : ما

 غفور هللا إن هللا تغفر هلم ، فذلك قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا
 )رحيم

هم احلمس و الفها ريشا وأحال قإعن الزهري رمحه هللا ، قال : كان الناس يقفون بعرفة  -10
 نأأوشك الناس  ،رم ، فقال بعضهم لبعض : ال تعظموا إال احلرم فإنكم إن عظمتم غري احل

يضوا من حيث أن يف هللايتهاونوا حبرمكم  فقصروا عن مواقف اخللق ، فوقفوا جبمع ، فأمرهم 
 ( لناسا فاضأفاض الناس من عرفات ، فلذلك قال هللا تعاىل )مث أفيضوا من حيث أ

  سة النايث تفيض مجاععن عطاء رمحه هللا ) مث أفيضوا من أفاض الناس ( من ح -11
كانت و ادة : ناس ( قال قتعن قتادة رمحه هللا قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض ال -12

س ، املغم من قريش وكل حليف هلم وبين أخت هلم اليفيضون من عرفات ، إمنا يفيضون
س يث أفاض الناحوا من فيضل هللا فالخنرج من حرمه ، فأمرهم هللا أن يويقولون : إمنا حنن أه

 ات من عرفات ، وأخربهم أن سنة إبراهيم وإمساعيل هكذا اإلفاضة من عرف
ف عرب تقال : كانت العن السدي رمحه هللا ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ق -13

فيضوا مع  أن يهللافة ، فأمرهم بعرفات ، فتعظم قريش أن تقف معهم ، فتقف قريش ابملزدل
  الناس من عرفات

ل ككانت قريش و   لناس ( قال :عن الربيع رمحه هللا قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض ا -14
نه ، مرجون الخيو ابن أخت وحليف هلم اليفيضون مع الناس من عرفات ، يقفون يف احلرم 

ن حيث أفاض مفيضوا ن يأفأمرهم هللا يقولون : إمنا حنن أهل حرم هللا ، فالخنرج من حرمه ، 
 الناس ، وكانت سنة إبراهيم وإمساعيل اإلفاضة من عرفات 

ال : ( ، ق ث أفاض الناسعن الضحاك رمحه هللا ،  يف قوله : ) مث أفيضوا من حي -15
  الناس : هو إبراهيم

  اماإلم :الناس( قال  عن الضحاك رمحه هللا يف قوله )مث أفيضوا من حيث أفاض -16
____________________________________ 

 احلواشي :
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حاق ا أبو إسبو توبة ، قال : ثنأ( قال : حدثين أمحد بن حممد الطوسي ، قال : ثنا 2/292أخرجه ابن جرير ) -1
ن عبد هللا حلسني بضعف الالفزاري ، عن سفيان ، عن حسني بن عبيد هللا ، عن عكرمة ، عنه به  وإسناده ضعيف 

 ( ومل يذكره السيوطي 167بيد هللا ) التقريب صبن ع
لسدي الصغري عن الكليب عن أيب ا( من طريق 98-1/97أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -2

  مل يذكره السيوطي( و 189آية  3صاحل عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
مد بن عد البقال عن حميق أيب سبيوم من طر  بري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتويةأخرجه الطرباين يف الك -3

ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل
 ه يوطي هبذا التمام وتقدم ذكره ألول( ومل يذكره الس3/250وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع الزوائد 

  ( ومل أقف عليه1/227أخرجه ابن املنذر ) الدر  -4
ن م( والنسائي يف التفسري 8103( وابن ماجه )رقم  1219رقم( ومسلم )187-8/186أخرجه البخاري ) -5

( والبيهقى يف سننه 1348)رقم   ( وابن أيب حامت2/291،293( وابن جرير )884( والرتمذي )رقم1/246الكربى )
بن الاه السيوطي أيضا ( من طرق عن هشام ، عن أبيه عنها به  وعز 43( والواحدي يف أسباب النزول )ص5/113)

  (1/226،227 املنذر وأيب نعيم يف الدالئل بنحوه )الدر
در يعزه لغريمها )الطي ومل ( من طريق هشام به  وذكره السيو 1219( ومسلم )رقم 3/515أخرجه البخاري ) -6

1/226-227) 
ثنا  يب قال :ألوارث ، قال : ثين ( قال : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد ا2/291أخرجه ابن جرير ) -7

س الرب عند قوله )ولي قد تقدمار  و أابن ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عنه به  وإسناده صحيح  وأابن هو ابن يزيد العط
  يذكره السيوطي ألثر ملس  وات من ظهورها( من روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إين أمحأبن أتتوا البيو 

ن أيب ، عن اب م ، قال : ثنا عيسى( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاص2/292أخرجه ابن جرير ) -8
سناده صحيح  إو   عن جماهد به ،بن أيب جنيح جنيح ، وحدثين املثىن ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ا

وطي لعبد يه سقط   وعزاه السي( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به وف1/103وهو يف التفسري املنسوب إىل جماهد )
 (1/227بن محيد فقط  )الدر 

 عن عبد هللا ،قيس : ثنا عمرو بن  ( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا احلكم ، قال2/292أخرجه ابن جرير ) -9
 مان  واألثر مل بن سلن بشريبن أيب طلحة ، عنه به  وإسناده فيه ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي  واحلكم هو اب

  يذكره السيوطي
 يضا لعبدأصحيح  وعزاه السيوطي  ( قال : حدثنا معمر ، عن الزهري به  وإسناده1/95أخرجه عبد الرزاق ) -10

 ( 1/227بن محيد )الدر
ه فيه وإسناد  ن عبد امللك ، عنه به( قال : حدثنا ابن محيد ، قال : ثنا حكام ، ع2/292أخرجه ابن جرير ) -11

  ضعف لضعف حممد بن محيد الرازي كما تقدم غري مرة  ومل يذكره السيوطي
ه وإسناد  بهنا سعيد ، عن قتادة ث( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : 2/292أخرجه ابن جرير ) -12

 (1/227صحيح  وعزاه السيوطي لعبد بن محيد فقط )الدر 
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د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثين موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/292أخرجه ابن جرير ) -13
 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 

ده ه  وإسنابفر ، عن أبيه ،  عنه ت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع( قال : حدث2/292أخرجه ابن جرير ) -14
  ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي

 يب بسطامأن مرزوق ثنا مروان ، عن ( قال : حدثنا أيب ، ثنا علي بن هاشم ب1349أخرجه ابن أيب حامت )رقم -15
يق أيب بسطام به  ويف ( من طر 2/293وأخرجه ابن جرير ) يعين : حييي بن عبد الرمحن السعدي عن الضحاك به 

يوطي ونسبه البن جرير فقط  ( ذكره الس9/166إسناده أبو بسطام قال عنه أبو حامت : ليس بقوي )اجلرح والتعديل 
 ( عن ابن عباس بدال من الضحاك 1/227إال أنه وقع يف الدر )

 د بن سعيدبن حسان التنيسي ، وحمم يب ، ثنا حممد بن حييي( قال : حدثنا أ1350أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -16
مل و إسناده حسن  و   هعن الضحاك ب ،بن الوليد اخلزاعي ، قاال : ثنا إبراهيم بن عيينة ، أبنا حسني بن عقيل العقيلي 

  يذكره السيوطي
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
  : قال ابن جرير

الناس ،  ث أفاضن حين املعين ابألمر ابإلفاضة ماختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ، وم]
له ) مث ين بقو ملعاومن الناس الذين أمروا ابإلفاضة من موضع إفاضتهم ، فقال بعضهم : 

مروا يف أمس ، احل أفيضوا ( قريش ، ومن ولدته قريش ، الذين كانوا يسمون يف اجلاهلية
ذلك أن مس ، و حلار الناس غري اإلسالم أن يفيضوا من عرفات ، وهي اليت أفاض منها سائ

موقف الناس  يشهدونال قريشا ومن ولدته قريش ، كانوا يقولون : الخنرج من احلرم ، فكانوا
 بعرفة معهم ، فأمرهم هللا ابلوقوف معهم 

ه ) من حيث  بقولعينوقال آخرون : املخاطبون بقوله ) مث أفيضوا ( املسلمون كلهم ، وامل
  لناس إبراهيم خليل الرمحن عليه السالمأفاض الناس ( من مجع ، واب

مسا معها ان متحكمن  و والذي نراه صوااب من أتويل هذه اآلية ، أنه عين هبذه اآلية قريش 
  التأويل على أن ذلك أتويله من سائر العرب إلمجاع احلجة من أهل

احلج  وإذ كان كذلك فتأويل اآلية : فمن فرض فيهن احلج ، فال رفث والفسوق والجدال يف
، مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ، وماتفعلوا من خري 
يعلمه هللا ، وهذا إذ كان ماوصفنا أتويله فهو من املقدم الذي معناه التأخري ، واملؤخر الذي 
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أن  معناه التقدمي ، على حنو ماتقدم بياننا يف مثله ، ولوال إمجاع من وصفت إمجاعه على
ذلك أتويله ، لقلت : أوىل التأويلني بتأويل اآلية ماقاله الضحاك ، من أن هللا عىن بقوله )من 

الشك أهنا قبل  حيث أفاض الناس ( من حيث أفاض إبراهيم ، ألن اإلفاضة من عرفات
اإلفاضة من مجع ، وقبل وجوب الذكر عند املشعر احلرام ، وإذ كان ذلك الشك كذلك 

جل إمنا أمر ابإلفاضة من املوضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر وكان هللا عز و 
اإلفاضة من عرفات ، وبعد أمره بذكره عند املشعر احلرام ، مث قال بعد ذلك ) مث أفيضوا من 
حيث أفاض الناس ( كان معلوما بذلك أنه مل أيمر ابإلفاضة إال من املوضع الذي مل يفيضوا 

أفاضوا منه ، وكان املوضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت  منه دون املوضع الذي قد
اإلفاضة منه ، الوجه ألن يقال : أفض منه ، فإذا كان ال وجه لذلك ، وكان غري جائز أن 
أيمر هللا جل وعز أيمر المعىن له ، كانت بينة صحة ماقاله من التأويل يف ذلك ، وفساد 

اهر األخبار ابلذي ذكران عمن حكينا قوله من ماخالفه لوال اإلمجاع الذي وصفناه ، وتظ
 أهل التأويل 

 هللا ىوإبراهيم صل ،فإن قال لنا قائل : وكيف جيوز أن يكون ذلك معناه : والناس مجاعة 
؟ قيل : إن  لناس (ض اعليه وسلم واحدا ، وهللا تعاىل ذكره يقول ) مث أفيضوا من حيث أفا

وجل )   عزل هللاماعة على الواحد ومن ذلك قو العرب تفعل ذلك كثريا ، فتدل بذكر اجل
ا تظاهرت هو فيمو ،  الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم ( والذي قال ذلك واحد

أيها الرسل  جل ) ايز و عبه الرواية من أهل السري نعيم بن مسعود األشجعى ، ومنه قول هللا 
ونظائر  ،وسلم  ليهعنيب صلى هللا كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا ( قيل : عين بذلك ال

 ذلك يف كالم العرب أكثر من أن حتصى 
 : (يمرح مث قال :القول يف أتويل قوله تعاىل )واستغفروا هللا إن هللا غفور

  عند املشعروا هللاذكر يعين بذلك جل ثناؤه ) فإذا أفضتم من عرفات ( منصرفني إىل مىن )فا
اه له براهيم ، فهدليله إخل م هبدايته ، فوفقكم ملا ارتضىاحلرام ( وادعوه واعبدوه ، كما ذكرك

  من شريعة دينه بعد أن كنتم ضالال عنه
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دمها ماقاله ن : أحجهاو ويف ) مث ( يف قوله ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( من التأويل 
يم خليلي إبراه فاضالضحاك من أن معنا : مث أفيضوا فانصرفوا راجعني إىل مىن من حيث أ

 حيم ر كم من املشعر احلرام ، وسلوين املغفرة لذنوبكم ، فإين هلا غفور ، وب
 : مث ذكر احلديثني املرفوعني عن العباس بن مرداس وابن عمر وقال
قت وذلك يف الو  اة مجعغد فقد بني هذا اخلربان أن غفران هللا التبعات اليت بينهم ، إمنا هو

، فإنه  ذنوبكمل(  فاض الناس واستغفروا هللاالذي قال جل ثناؤه ) مث أفيضوا من حيث أ
  غفور هلا حينئذ ، تفضال منه عليكم ، رحيم بكم

هللا  ها ، فاذكرواليه منم إواآلخر منهما : مث أفيضوا من عرفة إىل املشعر احلرام ، فإذا أفضت
 ( 1عنده كما هداكم  [ )

 (295-2/291جامع البيان ) (1)
 

 : وقال الرازي
ثرون ختلفوا فاألكلقول أاذا هبألول : املراد به اإلفاضة من عرفات ، مث القائلون فيه قوالن :ا ]

نوا هنم كاك أمنهم ذهبوا إىل أن هذه اآلية أمر لقريش وحلفائها وهم احلمس ، وذل
فيضوا رفات ، وأن يا يف عقفو ي، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية أمرا هلم أبن  اليتجاوزون املزدلفة

 بكر أمريا يف عل أابجا ملسائر الناس ، وروي أن النيب عليه الصالة والسالم  منها كما تفعله
ه : إىل أين لقالوا م فاحلج أمره إبخراج الناس إىل عرفات ، فلما ذهب مر على احلمس وتركه

ف  إىل عرفات ووقفلم يلتفت إليهم ومضى أبمر هللا ، وهذا مقام آابئك وقومك فال تذهب
   س ابلوقوف هباهبا ، وأمر سائر النا

فاض حيث أ من وعلى هذا التأويل فقوله ) من حيث أفاض الناس ( يعين لتكن إفاضتكم
   سائر الناس الذين هم واقفون بعرفات

ومن القائلني أبن املراد هبذه اآلية اإلفاضة من عرفات من يقول قوله ) مث أفيضوا ( أمر عام 
راد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ، فإن لكل الناس ، وقوله ) من حيث أفاض الناس ( امل

سنتهما كانت اإلفاضة من عرفات ، وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقف يف 
اجلاهلية بعرفة كسائر الناس ، وخيالف احلمس ، وإيقاع اسم اجلمع على الواحد جائز إذا كان 
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( يعين نعيم بن مسعود ) إن  رئيسا يقتدى به ، وهو كقوله تعاىل ) الذين قال هلم الناس
الناس قد مجعوا لكم ( يعين أاب سفيان ، وأيقاع اسم اجلمع على الواحد املعظم جماز مشهور ، 

 ومنه قوله ) إان أنزلناه يف ليلة القدر (
 إىل مىن يوم زدلفةامل القول الثاين : وهو اختيار الضحاك : أن املراد من هذه اإلفاضة من

ناس إبراهيم اد ابلملر س للرمي والنحر وقوله ) من حيث أفاض الناس( االنحر قبل طلوع الشم
الشمس على  ل طلوعقب وإمساعيل وأتباعهما ، وذلك أنه كانت طريقتهم اإلفاضة من املزدلفة

ضون فة كانوا يفيملزدل ابماجاء به الرسول عليه الصالة والسالم ، والعرب الذين كانوا واقفني
الذي كان  الوقت ة يفتعاىل أمرهم أبن تكون إفاضتهم من املزدلفبعد طلوع الشمس ، فاهلل 

 حيصل فيه إفاضة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم 
 : واعلم أن على كل واحد من القولني إشكاال

الناس (  ث أفاضحي أما اإلشكال على القول األول : فهو أن قوله تعاىل ) مث أفيضوا من
كان ) مث ( ت ( ملرفاع مادل عليه قوله ) فإذا أفضتم من يقتضي ظاهره أن هذه اإلفاضة غري

أنه معطوف  ت ، معرفاعفإهنا توجب الرتتيب ، ولو كان املراد من هذه اآلية : اإلفاضة من 
ائز وألنه غري ج أنهعلى قوله ) فإذا أفضتم من عرفات ( كان هذا عطفا للشيء على نفسه و 

 ائز غري ج إنه، مث أفيضوا من عرفات  و  يصري تقدير األية : فإذا أفضتم من عرفات
يل و )فاتقون ايأ قدير :التفإن قيل : مل الجيوز أن يقال : هذه اآلية متقدمة على ماقبلها ، و 

يم( ، )ليس فور رحغ األلباب( ، )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا هللا إن هللا
وعلى هذا  ( ،ا هللان عرفات فاذكرو عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ، فإذا أفضتم م

  الرتتيب يصح يف هذه اإلفاضة أن تكون تلك بعينها
لقول الثاين ام على كالقلنا : هذا وإن كان حمتمال إال أن األصل عدمه ، وإذا أمكن محل ال

 من غري التزام إىل ماذكرمت فأي حاجة بنا إىل التزامه 
من حيث ( يف )ا لفظ لنلقول اليتمشى إال إذا محوأما اإلشكال على القول الثاين : فهو أن ا

ان ال ابملك تصقوله ) من حيث أفاض الناس ( على الزمان ، وذلك غري جائز ، فإنه خم
  ابلزمان
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وله تعاىل ) قمايف  ثالأجاب القائلون ابلقول األول عن ذلك السؤال أبن ) مث ( ههنا على م
ع هذا من مي كان أ(   كان من الذين آمنواوماأدراك ماالعقبة ، فك رقبة ( إىل قوله ) مث

فائدة كلمة  ذا فإنكمس  املؤمنني  ويقول الرجل لغريه : قد أعطيتك كذا وكذا ، مث أعطيتك أ
   ن ذلك املخرب عنهعنه ع ) مث ( هنا أتخر أحد اخلربين عن اآلخر ، ال أتخر هذا املخرب

 لفال يبعد جع جدا ، اناملكان يتشاهبوأجاب القائلون ابلقول الثاين أبن التوقيت ابلزمان و 
  اللفظ املستعمل يف أحدمها مستعمال يف اآلخر على سبيل اجملاز

قفون بعرفات ا الواإم (أما قوله ) من حيث أفاض الناس ( فقد ذكران أن املراد من ) الناس 
د ن املراهري أول الز قهو و وإما إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وأتباعهما ، وفيه قول اثلث 

فيضوا من أ: مث  بريابلناس يف هذه اآلية : آدم عليه السالم ، واحتج بقراءة سعيد بن ج
بكسر  -الناس  :حيث أفاض الناسي  وقال : هو آدم نسي ماعهد إليه ، ويروى أنه قرأ 

 ال ترتكوه قدمي ف سرة عن الياء ، واملعىن أن اإلفاضة من عرفات شرعاكتفاء ابلك -السني 
  بة ابلقلبع التو ن مله تعاىل ) واستغفروا هللا ( فاملراد منه االستغفار ابللساأما قو 

آلية ودة يف هذه ااملوع فرةوأما قوله تعاىل ) إن هللا غفور رحيم (  اختلف أهل العلم يف املغ
ع من فدإهنا عند ال فقال قائلون : إهنا عند الدفع من عرفات إىل اجلمع ، وقال آخرون :

 ى أي األمرينا ( عليضو ىن ، وهذا االختالف مفرع على ماذكران أن قوله ) مث أفاجلمع إىل م
مر  [ فذكر ابن ع عن حيمل ؟ قال القفال رمحه هللا : ويتأكد القول الثاين مبا روى انفع

 ( 1حديث غفران التبعات املتقدم  )
 (183-5/180مفاتيح الغيب ) (1) 

 
 : وقال ابن كثري

ن يدفع أعرفات بواقف على خرب وترتيبه عليه ، كأنه تعاىل أمر ال مث( هاهنا لعطف خرب) ]
رفات ،  هور الناس بعمع مج وفهإىل املزدلفة ، ليذكر هللا عند املشعر احلرام ، وأمره أن يكون وق

 ،ون من احلرم ا خيرجونو كما كان مجهور الناس يصنعون ، يقفون هبا إال قريشا ، فإهنم مل يك
  ان بيته، وقط لدتهبعند أدىن احلل ، ويقولون : حنن أهل هللا يف فيقفون يف طرف احلرم 
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ضي مايقت باسقال : مث روى البخاري من حديث موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن ع
حكاه اهلل أعلم  و ار ، فجلمأن املراد ابإلفاضة هاهنا هي اإلفاضة من املزدلفة إىل مىن لرمي ا

ويف  0الم يه السم علقال : واملراد ابلناس : إبراهي ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط 
 رواية عنه : اإلمام 

ادات  عد قضاء العبذكره ب بوقوله : ) واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ( كثريا ما أيمر هللا
 بكر ديث أيبحب فذكر أحاديث يف االستغفار وأشار إىل حديث العباس بن مرداس وختمها

  (1)  [واألحاديث يف االستغفار كثرية   ] : مث قال املتقدم يف املرفوعات
 (355-1/353تفسري القرآن العظيم ) (1)
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
 

دينهم  من دانس و دلت اآلاثر على أن املخاطب هبذه اآلية مجيع الناس حبيث تشمل احلم
ن الذي أفاض املكا من ع احلجاج ابإلفاضةوإن كانوا هم سبب اخلطاب هبا ، واملراد أمر مجي

ا ذا املكان ملهار يف تغفمنه عامة الناس ال املكان الذي ابتدعته احلمس وأن يكثروا من االس
 يحة ث الصحاديفيه من فضيلة عظيمة حيث يغفر هللا ألهل املوقف كما دلت عليه األح

 : وأما مايف اآلية من مسائل فهي كالتايل
لنظر للرواايت الثابتة ليست للرتتيب الزمين بال جدال وإن كانت تقتضي أوال : )مث( هنا اب

الرتتيب أصال ، وقد نص على ذلك مجهور املفسرين وممن رد على من ادعي كوهنا للرتتيب 
لتجنب التكرار حيث ذكرت عرفات قبل ؛ اجلصاص  الزمين وأن املراد اإلفاضة من مزدلفة
تعاىل )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس( عائد إىل أول رمحه هللا إذ قال : ]قيل إن قوله 

الكالم وهو اخلطاب بذكر احلج وتعليمه   وهو كقوله تعاىل )مث آتينا موسى الكتاب متاما 
على الذي أحسن  وجيوز  أن يكون مث مبعىن الواو فيكون تقديره : وأفيضوا من حيث أفاض 

وقوله )مث هللا شهيد على ماتفعلون(  فإذا    الناس  كما قال تعاىل )مث كان من الذين آمنوا (
كان ذلك سائغا يف اللغة مث روي عن السلف ماذكران مل جيز العدول عنه إىل غريه  وأما 
قولك : إن ذكر عرفات قد تقدم يف قوله )فإذا أفضتم من عرفات( فال يكون لقوله )مث 
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أفضتم من عرفات ( ال  أفيضوا من حيث أفاض الناس ( وجه ، فليس كذلك ألن قوله )فإذا
داللة فيه على إجياب الوقوف وقوله )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس( هو أمر مل مل يكن 
يقف بعرفة من قريش فقد أفاد به إجياب الوقوف مامل يتضمنه قوله )فإذا أفضتم من عرفات( 

على  إذ الداللة يف قوله )فإذا أفضتم من عرفات( على فرض الوقوف ومع ذلك فلو اقتصر
قوله )فإذا أفضتم من عرفات( لكان جائزا أن يظن ظان أنه خطاب ملن كان يقف هبا دون 

 ( 1من مل يكن يرى الوقوف هبا [ )
 

 (388-1/387أحكام القرآن له ) (1) 
 
 

] )مث  :ال وذهب بعض املفسرين إىل حصر اخلطاب يف احلمس وتعقب ذلك اآللوسي فق
إبطال  ملقصودم واعرفة ال من املزدلفة واخلطاب عاأفيضوا من حيث أفاض الناس( أي من 

النظم إذ  نه برتمزم ماكان عليه احلمس من الوقوف جبمع  وجعل الضمري عبارة عن احلمس يل
ان فضتم( وملا كفإذا أ)ىل الضمائر السابقة والالحقة كلها عامة واجلملة معطوفة على قوله تعا

   (1) [ال تفيضوا من املزدلفة املقصود من هذه التعريض كانت يف قوة : مث 
 

 اثر يف اآل دمتقوأثر ابن الزبري الذي فيه ختصيص هذا أبهل البلد ال يصح سنده كما 
 

رفات دون ع ون منفيضاثنيا : املراد ابلناس كما دلت اآلاثر عموم احلجيج الذين كانوا ي
ى ال اإلمام علسالم و ال املبتدعة من قريش ومن دان دينها وال ذكر إلبراهيم وال آدم عليهما

( راده بـ )حيثفصيل متها أن الرواية عن الضحاك بقوله : إبراهيم  غري اثبتة إسنادا وليس في
و الزمان ألمكان ن لعلى ماذكر الرازي وهي على كل حال المعىن هلا ألهنا حتتاج إىل بيا

و بقوله كما ألم وس ليهعالذي كان يفيض منه أو فيه وهذا اليتبني إال بفعل نبينا صلى هللا 
يف يؤمر صال فكج أقال : إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم  واآلايت انزلة قبل احل

 بشيء ال بيان له ؟ 
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سلمني أم  أم عند اململشركنياند وأما الرواية عنه بقوله : اإلمام  فال ندري أراد هبا إمام احلج ع

زلت آلايت اليت نسياق او ئم ة مبهمة ال تلتأراد ابإلمام النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فهي رواي
بطالن هذه  بعد معوأ وال إمام للحج ، وأما القول أبن املراد آدم عليه السالم فهو أبعد

 القراءة ومل أقف هلذا القول على سند الصحيح والابطل  
 (2/89روح املعاين ) (1) 

 
( 3( وابن عطية )2)لزخمشري (  وا1وقد ذكر هذه القراءة غري الرازي : البغوي واخلازن )

 ( وقال: ]قراءة شاذة [5( وأبو حيان )4والقرطيب )
صاص نهم اجلوم وقد رد غري واحد من املفسرين هذا القول املخالف لقول مجهور السلف
ه هؤالء بيزاحم ال حيث قال : ] والتأويل األول هو الصحيح التفاق السلف عليه والضحاك

 ألهنم كانوا الناس فاضهاهنا وأمر قريشا ابإلفاضة من حيث أ فهو قول شاذ وإمنا ذكر الناس
ومنهم أيضا القرطيب  (6أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها قليلة ابإلضافة إليهم [ )

ال فصحيح  ثريكحيث قال بعد أن ذكر سبب النزول عن عائشة : ] وهذا نص صريح ومثله  
 يف توجيه )مث( على (  وأطال ابن العريب7) معول على غريه من األقوال وهللا املستعان [

( 8ا )وغريمه ازيالقول املشهور فذكر أربعة أوجه ضمنها ماتقدم حنوه عن اجلصاص والر 
 ( 9ووجهها أيضا البغوي واخلازن )

 
 (1/186معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (1)
 (1/349الكشاف ) (2)
 (1/276احملرر الوجيز ) (3)
 (2/800القرآن ) اجلامع ألحكام (4)
 (2/100البحر احمليط ) (5)
 (1/387أحكام القرآن له ) (6)
 (2/800اجلامع ألحكام القرآن ) (7)
 (1/139أحكام القرآن له ) (8)
 (1/186معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (9)
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كركم آابءكم أو كذ  قوله تعاىل ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا

  اآلخرةيفاله وم يقول ربنا آتنا يف الدنيا أشد ذكرا فمن الناس من
 ( من خالق

 
 الرواايت الواردة يف اآلية :

  ة الدماءعن جماهد رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم ( قال : إهراق -1
   عن عطاء رمحه هللا )فإذا قضيتم مناسككم( قال : حجكم -2
فيقول  ،واسم فون يف امليق عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كان أهل اجلاهلية -3

فعال  كر غريذ م هلالرجل منهم : كان أيب يطعم وحيمل احلماالت ، وحيمل الدايت ، ليس 
( ابءكم كذكركم أكروا هللااذ ف: )  آابئهم ، فأنزل هللا تعاىل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم

 ، يعىن : ذكر آابئهم يف اجلاهلية ، أو أشد ذكرا 
قف  املو جييئون إىل س رضي هللا عنهما ، قال : كان قوم من األعرابعن ابن عبا -4

خرة ر اآلمن أمفيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والد حسن ، اليذكرون 
  ) القاآلخرة من خ اله يفوم ) فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنياشيئا ، فأنزل هللا فيهم:

ايم كرون أ احلج فيذ يفا قال : كان املشركون جيلسون عن ابن عباس رضي هللا عنهم -5
  فاذكروا هللا)سالم اإل آابئهم وما يعدون من أنساهبم يومهم أمجع فأنزل هللا على رسوله يف

 كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا( 
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كم آابءكم  كذكر اذكروا هللافعن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فإذا قضيتم مناسككم  -6
  ا ( يقول : كما يذكر األبناء اآلابءأو أشد ذكر 

ءكم أو أشد ركم آاب : )كذكهللاعن أيب اجلوزاء رمحه هللا ، قال : قلت البن عباس : قول  -7
ل ك ، ولكن يقو يس بذللنه إذكرا ( ، قال : إن الرجل ليأيت عليه اليوم ومايذكر أابه ، قال : 

 سوء ، أو أشد : تغضب هلل إذا عصي ، أشد من غضبك إذا ذكر والدك ب
جكم حن سنن مإذا فرغتم عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فإذا قضيتم مناسككم ( ف -8

إليكم   ابإلحسانهللاذكروا ا:  ) فاذكروا هللا ( فقولوا ايهللا ) كذكركم آابءكم ( بيا أبه ويقال
كثر ذكرا من أ( بل  كراذ )كذكركم آابءكم( كما ذكرمت آابءكم يف اجلاهلية ابإلحسان ) أوأشد 
قرا يا ( إبال وب الدنيف)  ذكر آابئكم ) فمن الناس من يقول ( يف املوقف ) ربنا آتنا ( أعطنا

  هة حب ج   جلنوغنما وعبيدا وإماء وماال ) وماله يف اآلخرة من خالق ( من نصيب ا
 فيقول ،احلج  آابءهم يف عن أنس رضي هللا عنه يف هذه اآلية ، قال : كانوا يذكرون -9

 ويقول بعضهم ف ،بعضهم : كان أيب يطعم الطعام ، ويقول بعضهم : كان أيب يضرب ابلسي
 : كان أيب جز نواصي بين فالن 

آلخرة من اله يف  الدنيا ومايفعن أنس رضي هللا عنه ) فمن الناس من يقول ربنا آتنا  -10
لى ر ، وأعطنا عا املطسقنخالق ( قال : كانوا يطوفون ابلبيت عراة فيدعون فيقولون : اللهم أ

  عدوان الظفر ، وردان صاحلني إىل صاحلني
اخرو ا جهم تفحذا فرغوا من عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : كانوا إ -11

   ) ابآلابء ، فأنزل هللا ) فاذكروا هللا كذكركم أابءكم
وقفوا عند  ية إذااهلاس ىف اجلعن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما قال : كان الن -12

نزل نما  فأغ اللهم ارزقين :املشعر احلرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقين إبال  وقال اآلخر 
 اب( حلسهللا )فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا ( إىل قوله )سريع ا

  بريالز  ثر ابنابءكم( حنو أعن حممد بن كعب رمحه هللا : ) فاذكروا هللا كذكركم آ -13
 لبيت فيذكرونعند ا ن احلج قامواعن أيب وائل رمحه هللا كان أهل اجلاهلية إذا فرغوا م -14

 هللا كذكركم اذكرواف)  آابءهم وأايمهم : كان أيب يطعم الطعام ، وكان أيب يفعل فذلك قوله
 ( آابءكم
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ضاء مناسكهم ق  بعديقفون ، يعين عن أيب وائل رمحه هللا قال : كانوا يعين يف اجلاهلية -15

ن يقول فمن الناس م آلية )اذه فيقولون : اللهم ارزقنا إبال ، اللهم ارزقنا غنما ، فأنزل هللا ه
 ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من خالق ( 

فعلون كذا ز ، ويينحرون اجلر  عن جماهد رمحه هللا قال : كانوا يقولون : كان آابؤان -16
  ( وا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرافنزلت هذه اآلية ) اذكر 

وا ضكانوا إذا ق  :ابءكم ( قال عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فاذكروا هللا كذكركم آ -17
 : فنزلت هذه ، قال ئهممناسكهم وقفوا عند اجلمرة ، وذكروا أايمهم يف اجلاهلية وفعال آاب

ذكر برغوا فأمروا حني ف حرئها يوم الناآلية  ويف رواية : قال : تفاخرت العرب بينها بفعل آاب
 هللا مكان ذلك 

 يعين : نصرا (لدنيا ابنا آتنا يف عن جماهد رمحه هللا يف قوله : ) فمن الناس من يقول ر  -18
  ورزقا  وال يسأل آلخرته شيئا

  قال قتادة : ءكم ( كذكركم آابعن قتادة رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا -19
  اجلاهلية ،ئهم يفع آابأهل اجلاهلية إذا قضوا مناسكهم مبىن قعدوا حلقا ، فذكروا صنيكان 

ذكروا هللا  يني أن سلموفعاهلم به ، خيطب خطيبهم ، وحيدث حمدثهم ، فأمر هللا عز وجل امل
  كذكر أهل اجلاهلية آابءهم أو أشد ذكرا

ن مه يف اآلخرة ا ومالتنا يف الدنيآعن قتادة رمحه هللا قوله : )فمن الناس من يقول ربنا  -20
فيها مهه  نصب ، هلاو خلق ( قال : هذا عبد نوى الدنيا ، هلا أنفق وهلا شخص ، وهلا عمل 

 ونيته ، وسدمه وطلبته 
ا اجلاهلية إذ ئهم يفكرون فعل آابعن سعيد بن جبري وعكرمة رمحهما هللا قاال : كانوا يذ  -21

  وقفوا بعرفة ، فنزلت هذه اآلية
ذكروا : )فا ن قول هللاعن سعيد بن مسلم بن ابنك رمحه هللا قال : سألت عكرمة ع -22

لوالد موكل ا، إن  ايكهللا كذكركم آابءكم ( أهو ذكري أيب ؟ قال : ال ، ولكن ذكر أبيك إ
  ابلولد
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سعيد  رواية و ماتقدم منعن عطاء اخلراساين واحلسن وحممد بن كعب رمحهم هللا حن -23
 س عن ابن عبا

 ،هم وجمالسهم آبابئ مىن تفاخروا عن عطاء رمحه هللا قال : كان أهل اجلاهلية إذا نزلوا -24
روا هللا  )فاذك ولهقفقال هذا : فعل أيب كذا وكذا  وقال هذا : فعل أيب كذا وكذا فذلك 

  (كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا
ايلهج من م أول هو الصيب ال :عن عطاء رمحه هللا ) فاذكروا هللا كذكركم أابءكم ( ق -25

  الكالم : اي أبه ، اي أمه
  ابءاألبناء اآل ، ذكر يعين ابلذكر عن الضحاك رمحه هللا ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم ( -26
  عن عكرمة عن الضحاك رمحه هللا حنو رواية ابن ابنك -27
ءكم أو أشد ركم آابذكروا هللا كعن الربيع رمحه هللا قوله ) فإذا قضيتم مناسككم فاذك -28

  ذكرا ( يقول : كذكر األبناء اآلابء أو أشد ذكرا
و أشد ذكرا ءكم أ كذكركم آابعن السدي رمحه هللا ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا -29

ول : قيو فيسأل هللا  ( قال : كانت العرب إذا قضت مناسكها ، وأقاموا مبىن يقوم الرجل ،
أيب ، ليس  اأعطيتل مفنة عظيم القبة كثري املال ، فأعطين مثاللهم إن أيب كان عظيم اجل

  يذكر هللا ، إمنا يذكر آابءه ، ويسأل أن يعطى يف الدنيا
رة ماله يف اآلخدنيا و ا آتنا يف العن السدي رمحه هللا يف قوله ) فمن الناس من يقول ربن -30

رجل منهم  الهللا اليذكر من خالق ( قال : كانت العرب إذا قضت مناسكها ، وأقامت مبىن
 ، إمنا يذكر أابه ، ويسأل أن يعطى يف الدنيا 

كرا( : فإين ذ و أشد أكركم أابءكم عن مقاتل بن حيان رمحه هللا قوله : )فاذكروا هللا كذ  -31
  ابئهمن آمأان فعلت اخلري بكم وأبابئكم ، مث أمرهم أن يكونوا هلل أشد ذكرا 

ماله يف و لدنيا نا آتنا يف ا : )فمن الناس من يقول ربعن مقاتل بن حيان رمحه هللا -32
  اآلخرة من خالق( حنو رواية سعيد عن ابن عباس

هللا كذكركم آابءكم أو  عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا -33
 عليه وسلم أشد ذكرا ( قال : كانوا أصنافا ثالثة يف تلك املواطن يومئذ : رسول هللا صلى هللا

وأهل الكفر وأهل النفاق ، )فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من 
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خالق ( إمنا حجوا للدنيا واملسألة ، اليريدون اآلخرة واليؤمنون هبا ، )ومنهم من يقول ربنا 
يف احلياة آتنا يف الدنيا حسنة ( اآلية قال : والصنف الثالث ) ومن الناس من يعجبك قوله 

  الدنيا ( اآلية
_______________________________________ 

 احلواشي :
 ( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح2/295أخرجه ابن جرير ) -1
( 1355ابن أيب حامت )رقمعنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا من طريق شبل عن ابن أيب جنيح به مثله  وأخرجه  ،

 (1/232من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به مثله أيضا  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد مطوال )الدر 
 نه  ويفن يزيد ، عبعن إبراهيم  ،( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا وكيع 1356أخرجه ابن أيب حامت )رقم -2

لسيوطي ومل يعزه لغريه )الدر ( ذكره ا95افظ : مرتوك احلديث )التقريب صإسناده إبراهيم بن يزيد اخلوزي قال احل
   أعلمق نظر وهللاله سب( وحصل خطأ يف الطبعة فتكرر لفظ أثر عطاء ملن أخرج أثر جماهد عن جماهد ولع1/232

يب أحدثين  تكيبن عبد الرمحن الدش ( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ثنا أمحد1358أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3
إسناده حسن  ه به  و ، عن ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أيب املغرية ، عن سعيد بن جبري

اء إبخراجه يف املختارة وعزاه ( وصححه الضي2/67وأمحد بن القاسم قال ابن أيب حامت : ثقة صدوق )اجلرح والتعديل 
 (1/232السيوطي أيضا البن مردويه )الدر 

ثين تكي ، حدد بن عبد الرمحن الدش( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ، ثنا أمح1379أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4
 ناده حسن سعنه به  وإ  بري ،جأيب ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أيب املغرية ، عن سعيد بن 

 (1/232الدر )ي ومل يعزه لغري ابن أيب حامت وتقدم الكالم عليه يف األثر السابق  وذكره السيوط
  يه( ومل أقف عل46، لباب النقول ص 1/232أخرجه البيهقي يف الشعب  )  الدر  -5
ثين أيب ،  :ل : ثين عمي ، قال ( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قا2/297أخرجه ابن جرير ) -6

  مل يذكره السيوطي( و 189آية  1تقدم الكالم عليه )األثر عن أبيه ، عنه به  وإسناده مسلسل ابلضعفاء
ثين هشام حد ن عرعرة ، ثنا معاذ بنب( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم بن حممد 1357أخرجه ابن أيب حامت )رقم -7

 حديثهل : يعترب قات وقا الثأيب ، عن عمرو بن مالك عنه به  ويف إسناده عمرو بن مالك النكري ذكره ابن حبان يف
أحاديث غري  در عشرةباس قعمن غري رواية ابنه عنه خيطىء ويغرب  وقال ابن عدي : حدث عن أيب اجلوزاء عن ابن 

 ( 1/232( وأخرجه أيضا ابن املنذر )  الدر 1/402، الكامل  8/96حمفوظة )  هتذيب التهذيب 
ري عن الكليب عن أيب صاحل ي الصغ( من طريق السد1/98أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -8

  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
( قال : حدثنا متيم بن املنتصر ، قال : ثنا إسحاق بن يوسف ، عن القاسم بن عثمان 2/296أخرجه ابن جرير ) -9

ن البصري قال البخاري : له أحاديث اليتابع عليها  وقال العقيلي : اليتابع على ، عنه به  ويف إسناده القاسم بن عثما
حديثه ، حدث عنه إسحق األزرق أحاديث اليتابع منها على شيء  وقال الدارقطين : ليس ابلقوي  وذكره ابن حبان 
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( علقه 1/232ط )الدر ( وعزاه السيوطي للفاكهي فق3/480، الضعفاء الكبري  4/463يف الثقات )  لسان امليزان 
 (1359ابن أيب حامت )رقم 

عنه  ، ن عثمانب إسحاق ، عن القاسم ( قال : حدثنا متيم بن املنتصر ، قال : أخربان2/299أخرجه ابن جرير ) -10
  (233-1/232در ه )البه  وفيه ضعف ملا تقدم من كالم يف القاسم بن عثمان  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري 

مد بن عد البقال عن حمريق أيب سطوية بيوم من رباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرت أخرجه الط -11
ن وقد عيد بن املرزابس: فيه  يثميعبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهل

( مقتصرا على 1376يب حامت )رقم( وأخرجه ابن أ 3/250لزوائد وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل أعرفه )جممع ا
كره  ابن الزبري فذ  في ، عنالثق هذا اجلزء فقال : ذكر عن أيب اسامة ، عن أيب سعد البقال ، عن حممد بن عبيد هللا

 ( 1/232وعزاه السيوطي هلما )الدر 
ن ن املرزابمة محاد بن أسامة عن سعيد بن أيب أسا( من طريق اإلمام أمحد ع879أخرجه الطرباين يف الدعاء )رقم  -12

الدر )للطرباين فقط  ي وعزاهلسيوطعن حممد بن عبيد هللا الثقفي به  وقد تقدم الكالم عليه يف األثر السابق  ذكره ا
1/232)  

  ( ومل أقف عليه1377علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -13
يب وائل ياش ، عن عاصم ، عن أعىي بن آدم عن أيب بكر بن ( عن أيب كريب عن حي2/296أخرجه ابن جرير ) -14

ل شقيق بن أبو وائو  نجود به  وأخرجه خمتصرا من طريق سفيان عن عاصم به  وإسناده حسن  وعاصم هو ابن أيب ال
 (1360لقه ابن أيب حامت )رقم ع ( واألثر مل يذكره السيوطي 268سلمة اتبعي ثقة خمضرم أدرك اجلاهلية )  التقريب ص

يب وائل ياش ، عن عاصم ، عن أع( عن أيب كريب عن حيىي بن آدم عن أيب بكر بن 2/299أخرجه ابن جرير ) -15
   السيوطي ن طريق سفيان عن عاصم به  وإسناده حسن كما تقدم  ومل يذكرهم( خمتصرا 299-2/298به  وأخرجه )

 (1380علقه ابن أيب حامت )رقم 
عبد  يان ، عنلرمحن ، قال : ثنا سفال : حدثين حممد بن بشار ، قال : ثنا عبد ( قا2/296أخرجه ابن جرير ) -16

  العزيز ، عنه به  ومل يذكره السيوطي
نه به  عبد امللك ، عن قيس ، ( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ع2/296أخرجه ابن جرير ) -17

جاج عمن حدثه عن جماهد حابن جرير من طريق هشيم عن ( وأخرجه 1/232وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 
أنه مسع   :وذكره بلفظ  ( من طريق القاسم عن حجاج فسمى من حدثه عبد هللا بن كثري2/297بنحوه  مث أخرجه )

م النحر و يكانت العرب   :قال  (جماهدا يقول ذلك يوم النحر حني ينحرون قال : قال ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم 
( من 2/296جرير ) جه ابنيفرغون يتفاخرون بفعال آابئها ، فأمروا بذكر هللا عز وجل مكان ذلك  وقد أخر حني 

 (1364امت )رقم ن أيب حلقه ابعطريق ابن أيب جنيح عن جماهد بنحو ذلك وهو لفظ الرواية املذكورة  وإسناده صحيح  
اء ققال : ان ور  ، إبراهيم ، قال : ان آدم ن ، قال : ان( قال : أان عبد الرمح1/103التفسري املنسوب إىل جماهد ) -18

بل ، عن ابن أىب جنيح به  ( من طريق عيسى وش2/299عن ابن أيب جنيح ، عنه  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
 (1381( علقه ابن أيب حامت )رقم 1/233وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 
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تادة ر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قش( قال : حدثنا ب297-2/296أخرجه ابن جرير ) -19
معمر عنه بنحوه  ومل  ( عن2/297( ومن طريقه ابن جرير)1/96به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا عبد الرزاق )

 (1369يذكره السيوطي  علقه ابن أيب حامت )رقم 
د  بن حمميما كتب إيل ، ثنا احلسنيان موسى بن هارون الطوسي ف( قال : أخرب 1384أخرجه ابن أيب حامت )رقم -20

اتريخ بغداد ) : ثقة  خلطيباملروذي ، ثنا شيبان ، عن قتادة به  وإسناده صحيح  وموسى بن هارون الطوسي قال ا
 لوع: الو  سيوطي  والسدم( خمتصرا من طريق سعيد عن قتادة به  ومل يذكره ال2/299( وأخرجه ابن جرير )13/48

 (3/1976ابلشيء واللهج به )لسان العرب 
ن خصيف ، عنهما ويف إسناده عن سفيان ، ع (2/297) ( ومن طريقه ابن جرير1/232أخرجه وكيع )  الدر  -21

 (1362،1363خصيف اجلزري وفيه ضعف  علقه ابن أيب حامت )رقم 
بو سعيد أبن اثبت اخلزاعي ، ثنا  منصور( قال : حدثنا أيب ، ثنا حممد بن 1374أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -22

  موىل بين هاشم ، ثنا سعيد به  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي
  ( ومل أقف عليه1366،1368،1370علقه ابن أيب حامت عنهم )رقم  -23
 (1361 حامت )رقم ( ومل أقف عليه  علقه ابن أيب1/232أخرجه وكيع وعبد بن محيد )  الدر  -24
عنه به   ،و أسامة ، عن عبد امللك ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا أب1372ابن أيب حامت )رقمأخرجه  -25

وه   رواد عن عطاء حن( من طريق عبد امللك بن جريج وعثمان بن أيب2/297وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
 (1/232ذكره السيوطي وعزاه البن أيب حامت فقط )الدر 

ه به  يرب ، عنل : ثنا زهري ، عن جو ( قال : حدثين املثىن ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/297) أخرجه ابن جرير -26
و شيخ ابن بهما وهاده موإسناده ضعيف لضعف جويرب  وأخرجه أيضا من طريق عبيد عن الضحاك به إال أن يف إسن

  جرير  ومل يذكره السيوطي
  ( ومل أقف عليه1375علقه ابن أيب حامت عنه )رقم -27
ه  وفيه فر ، عن أبيه ، عنه ب( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جع2/297أخرجه ابن جرير ) -28

 ذكور يف املقدمة ( وهو موصول ابإلسناد امل1367ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب حامت )رقم 
نه سباط ، عأبن محاد ، قال ثنا  مرو( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا ع2/298أخرجه ابن جرير ) -29

 (1365 ( علقه ابن أيب حامت )رقم189آية  16به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
د سناإ عنه به  وهو ثنا أسباط ، ( قال : حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال :2/299أخرجه ابن جرير ) -30

  ملقدمة( ، وهو موصول ابإلسناد املذكور يف ا1382جيد كما تقدم  علقه ابن أيب حامت )رقم 
قيق شمد بن علي بن احلسن بن حم( قال : قرأت علي حممد بن الفضل ، ثنا 1378أخرجه ابن أيب حامت )رقم -31

( وعلقه 191آية  17األثر ليه )عأبنا حممد بن مزاحم ، ثنا بكري بن معروف ، عنه به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم 
 (1371امت أيضا )رقم ابن أيب ح

  قدمة( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1383علقه ابن أيب حامت عن )رقم -32
اده ره  وإسنل : قال ابن زيد  فذك( قال : حدثين يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قا2/299أخرجه ابن جرير ) -33
  صحيح
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

سائككم نذحبتم فم ، جل ثناؤه ) فإذا قضيتم مناسككم ( فإذا فرغتم من حجك يعين بقوله ]
ذبح  كا إذامنس) فاذكروا هللا ( يقال منه : نسك الرجل ينسك نسكا ونسكا ونسيكة و 

ماكان  هنفإنه يقال م نسكه ، واملنسك : اسم مثل املشرق واملغرب  فأما النسك يف الدين ،
 أ ك نسكا ونسكا ونساكة ، وذلك إذا تقر الرجل انسكا ، ولقد نسك ، ونس

  ومبثل الذي قلنا يف معىن املناسك يف هذا املوضع قال جماهد
ذكر  تلفوا يف صفةويل اخلتأوأما قوله ) فاذكروا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا ( فإن أهل ا

را ، فقال كذ و أشد أهم القوم آابءهم الذين أمرهم هللا أن جيعلوا ذكرهم إايه كذكرهم آابء
خرون فيتفا عونبعضهم : كان القوم يف جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم جيتم

ون عظيم لرهبم در والتلشكمبآثر آابئهم ، فأمرهم هللا يف اإلسالم أن يكون ذكرهم ابلثناء وا
ن  جاهليتهم ميفنفسهم ا أغريه ، وأن يلزموا أنفسهم من اإلكثار من ذكره نظري ماكانوا ألزمو 

 ذكر آابئهم 
  ءآلاباوقال آخرون : بل معىن ذلك : فاذكروا هللا كذكر األبناء والصبيان 

ضوا مناسكهم إذا ق نواوقال آخرون : بل قيل هلم ) اذكروا هللا كذكركم آابءكم ( ألهنم كا
  همابئفدعوا رهبم مل يذكروا غري آابئهم فأمروا من ذكر هللا بنظري ذكر آ

ملؤمنني باده اعمر أي يف أتويل ذلك أن يقال : إن هللا جل ثناؤه والصواب من القول عند
ئز اجوذلك الذكر  م ،بذكره ابلطاعة له يف اخلضوع ألمره ، والعبادة له بعد قضاء مناسكه
 دودات ( الذيايم مع أأن يكون هو التكبري الذي أمر به جل ثناؤه بقوله ) واذكروا هللا يف

زما الكن له يمل ئه نسكه ، فألزمه حينئذ من ذكره ماأوجبه على من قضى نسكه بعد قضا
منه  إلكثار ايفقبل ذلك ، وحث على احملافظة عليه حمافظة األبناء على ذكر اآلابء 

يب والده ، والصلولد لع اابالستكانة له ، والتضرع إليه ابلرغبة منهم إليه يف حوائجهم كتضر 
 هو وليه نه ، و فم م وآبابئهم من نعمةألمه وأبيه ، أو أشد من ذلك ، إذ كان ماكان هب

وإمنا قلنا : الذكر الذي أمر هللا جل ثناؤه به احلاج بعد قضاء مناسكه بقوله ) فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكرا ( جائز أن يكون هو التكبري الذي وصفنا 



106 

 

م مل يكن عليهم من فرضه قبل من أجل أنه الذكر هلل أمر العباد به بعد قضاء مناسكه
  قضائهم مناسكهم ، سوى التكبري الذي خص هللا به أايم مىن

ضائهم قعد فإذ كان ذلك كذلك ، وكان معلوما أنه جل ثناؤه قد أوجب على خلقه ب
ذلك  خص به كرهمناسكهم من ذكره مامل يكن واجبا عليهم قبل ذلك ، وكان الشيء من ذ 

 [   اوصفناملك ذانه ، كانت بينه صحة ماقلنا من أتويل الوقت سوى التكبري الذي ذكر 
 دنيا وماله يفيف ال تناآمث قال : ] القول يف أتويل قوله تعاىل ) فمن الناس من يقول ربنا 

  ( اآلخرة من خالق
 ذكركم آابءكمكهللا   روايعين بذلك جل ثناؤه ) فإذا قضيتم مناسككم ( أيها املؤمنون ) فاذك

 كن ، واجعلوال ومتستهاارغبوا إليه فيما لديه من خري الدنيا واآلخرة اببأو أشد ذكرا ( و 
اآلخرة  ، ويف سنةحأعمالكم لوجهه خالصا ولطلب مرضاته ، وقولوا ربنا آتنا يف الدنيا 

انت أعماهلم ة ، فكخر حسنة ، وقنا عذاب النار ، والتكونوا كمن اشرتى احلياة الدنيا ابآل
 النصيب هلم يف ، و هللا ون رهبم إال متاعها ، والحظ هلم يف ثوابللدنيا وزينتها ، فاليسأل

 ( 1جناته ، وكرمي ماأعد ألوليائه ، كما قال يف ذلك أهل التأويل [ )
 (299-2/295جامع البيان ) (1)

 
 : وقال الرازي

بني  يقفون شريقروى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أايم الت ]
واحلماسة ،  ة ،بني اجلبل ، ويذكر كل واحد منهم فضائل آابئه يف السماحمسجد مىن و 

يد كل واحد ، وير  الموصلة الرحم ، ويتناشدون فيها األشعار ، ويتكلمون ابملنثور من الك
ابإلسالم  عليهم منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والرفعة مبآثر سلفه ، فلما أنعم هللا

غهم من عد فرابىن كذكرهم آلابئهم  وعن السدي أن العرب مبأمرهم أن يكون ذكرهم لرهبم  
 ،كثري املال   ر ،احلج كان أحدهم يقول : اللهم إن أيب كان عظيم اجلفنة ، عظيم القد

 فأعطين مثل ماأعطيته ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية 
تكم اليت مث قال : ] املناسك : مجع منسك هو املصدر مبنزلة النسك ، أي إذا قضيتم عبادا

أمرمت هبا يف احلج ، وإن جعلنها مجع منسك الذي هو موضع العبادة ، كان التقدير : فإذا 
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قضيتم أعمال مناسككم ، فيكون من ابب حذف املضاف إذا عرفت هذا فنقول : قال 
بعض املفسرين : املراد من املناسك ههنا ماأمر هللا تعاىل به الناس يف احلج من العبادات ، 

 د أن قضاء املناسك هو إراقة الدماء  [وعن جماه
ر وجب هذا الذكيناسك امل مث قال : ] الفاء يف قوله ) فاذكروا هللا ( يدل على أن الفراغ من

لذبيحة ، ار على لذكا، فلهذا اختلفوا يف أن هذا الذكر أي ذكر هو ؟ فمنهم من محله على 
 التشريق على وأايم حرة يف يوم النومنهم من محله على الذكر الذي هو التكبريات بعد الصال

ال هذه صوص إر خمحسب اختالفهم يف وقته أوال وآخرا ، ألن بعد الفراغ من احلج ال ذك
 ذكر التفاخر حلج مناعد التكبريات ، ومنهم من قال : بل املراد حتويل القوم عما اعتادوه ب

 طريقةوا عن هذه الليعدل واكونأبحوال اآلابء ألنه تعاىل لو مل ينه عنه إبنزال هذه اآلية مل ي
 فروا على ذكرتم فتو حللالذميمة ، فكأنه تعاىل قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات احلج و 

لى جب اإلقبال عحلج يو ن اهللا دون ذكر اآلابء ، ومنهم من قال : بل املراد منه أن الفراغ م
والتزام  ،موال األ وإنفاقالدعاء واالستغفار ، وذلك ألن من حتمل مفارقة األهل والوطن 
ر ثرة االستغفاضرع وكالتو املشاق يف سفر احلج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء 

 [ عوات الكثريةة ابلدصالواالنقطاع إىل هللا تعاىل ، وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من ال
 : : وهو قول مجهور املفسرينقال : ] أما قوله تعاىل ) كذكركم آابءكم ( ففيه وجوه : أحدها 

أان ذكران أن القوم كانوا بعد الفراغ من احلج يبالغون يف الثناء على آابئهم يف ذكر مناقبهم 
وفضائلهم فقال هللا سبحانه وتعاىل )فاذكروا هللا كذكركم آابكم ( يعين توفروا على ذكر هللا  

ء على هللا وشرح آالئه ونعمائه كما كما كنتم تتوفرون على ذكر اآلابء وابذلوا جهدكم يف الثنا
بذلتم جهدكم يف الثناء على آابئكم ألن هذا أوىل وأقرب إىل العقل من الثناء على اآلابء ، 
فإن ذكر مفاخر اآلابء إن كان كذاب فذلك يوجب الدانءة يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة وإن  

هات املهلكات ، فثبت أن كان صدقا يوجب العجب والكرب وكثرة الغرور وكل ذلك من أم
اشتغالكم بذكر هللا أوىل من اشتغالكم مبفاخر آابئكم ، فإن مل حتصل األولوية فال أقل من 
التساوي  واثنيها : قال الضحاك والربيع : اذكروا هللا كذكركم آابءكم وأمهاتكم ، واكتفى 

الصيب أول مايفصح بذكر اآلابء عن األمهات كقوله ) سرابيل تقيكم احلر ( قالوا وهو قول 
الكالم أبه أبه ، أمه أمه ، أي كونوا مواظبني على ذكر هللا كما يكون الصيب يف صغره مواظبا 
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على ذكر أبيه وأمه  واثلثها : قال أبو مسلم جرى ذكر اآلابء مثال لدوام الذكر ، واملعىن أن 
ا : قال ابن الرجل كما الينسى ذكر أبيه فكذلك جيب أن اليغفل عن ذكر هللا  ورابعه

األنباري يف هذه اآلية : إن العرب كان أكثر أقسامها يف اجلاهلية ابآلابء كقوله وأيب وأبيكم 
 وجدي وجدكم ، فقال تعاىل : عظموا هللا كتعظيمكم آابئكم  

ه قال يف باس أنن عمث ذكر وجوها أخرى غري مروية وختمها بقوله : ] اثمنا : روي عن اب
  ر بسوءا ذكأن تغضب هلل إذا عصي أشد من غضبك لوالدك إذتفسري هذه اآلية : هو 

كة الوجوه مشرت   ومجيع عنيواعلم أن هذه الوجوه وإن كانت حمتملة إال أن الوجه األول هو املت
ع إليه يف الرجو  ائميف شيء واحد ، وهو أنه جيب على العبد أن يكون دائم التعظيم له ود

 رمني م األكأكر اللهم اجعلنا هبذه الصفة اي طلب مهماته دائم االنقطاع عمن سواه ،
)  لذكر ، فقالعدها اببمر مث قال : ] اعلم أن هللا تعاىل بني أوال تفصيل مناسك احلج ، مث أ
وىل  بني أن األمثاكم ( هد فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام واذكروه كما

وأشد ذكرا ( أابءكم آكم قال ) فاذكروا هللا كذكر أن يرتك ذكر غريه ، وأن يقتصر على ذكره ف
ا الدنيا ( وم تنا يفا آمث بني بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ) فمن الناس من يقول ربن

ادة مث بعد العب لماهتاة ظأحسن هذا الرتتيب ، فإنه البد من تقدمي العبادة لكسر النفس وإزال
كر ذ لامث بعد ذلك  ،ر القلب وجتلي نور جالله البد من االشتغال بذكر هللا تعاىل لتنوي

  يشتغل الرجل ابلدعاء فإن الدعاء إمنا يكمل إذا كان مسبوقا ابلذكر
  : إذا عرفت هذا فنقول : بني هللا تعاىل أن الذين يدعون هللا فريقان

  الدعاء بنيمعون يفجي أحدمها : أن يكون دعاؤهم مقصورا على طلب الدنيا  والثاين : الذين
مقصورا  دعاؤه كونيطلب الدنيا وطلب اآلخرة ، وقد كان يف التقسيم قسم اثلث ، وهو من 

لى أنه عكثرون األعلى طلب اآلخرة ، واختلفوا يف أن هذا القسم هل هو مشروع أوال ؟ و 
 مبشاق اآلخرةيا واللدنغري مشروع ، وذلك أن اإلنسان خلق حمتاجا ضعيفا الطاقة له آبالم ا

 الرجل أنس يف ديثحأن يستعيذ بربه من كل شرور الدنيا واآلخرة  مث ذكر  ، فاألوىل له
 كالفرخ    الذي صار

مث قال : ] اختلفوا يف أن الذين حكى هللا عنهم أهنم يقتصرون يف الدعاء على طلب الدنيا 
من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار ، روي عن ابن عباس أن املشركني كانوا يقولون إذا وقفوا : 
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هم ارزقنا إبال وبقرا وغنما وعبيدا وإماء وماكانوا يطلبون التوبة واملغفرة ، وذلك ألهنم كانوا الل
منكرين للبعث واملعاد ، وعن أنس كانوا يقولون :اسقنا املطر وأعطنا الظفر ، فأخرب هللا تعاىل 

نعيم أن من كان من هذا الفريق فال خالق له يف اآلخرة ، أي النصيب له فيها من كرامة و 
وثواب  وقال آخرون : هؤالء قد يكونوا مؤمنني ولكنهم يسألون هللا لدنياهم ، ال ألخراهم 
ويكون سؤاهلم هذا من مجلة الذنوب حيث سألوا هللا تعاىل يف أعظم املواقف ، وأشرف 
املشاهد حطام الدنيا وعرضها الفاين ، معرضني عن سؤال النعيم الدائم يف اآلخرة ، وقد يقال 

عل ذلك إنه الخالق له يف اآلخرة ، وإن كان الفاعل مسلما ، كما روي يف قوله ) إن ملن ف
الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك الخالق هلم يف اآلخرة ( أهنا نزلت فيمن 

 ( 1أخذ ماال بيمني فاجرة  [ )
 : وقال ابن كثري

آابءكم(  كذكركم)ه : ك وفراغها  وقولأيمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناس ]
ثرة الذكر على ك حلثااختلفوا ىف معناه [ فذكر بعض االختالف  مث قال : ] واملقصود منه 

م ككذكركم آابء   ديره :تق هلل عز وجل ، وهلذا كان انتصاب قوله ) أو أشد ذكرا ( على التمييز
شد ة أو أر ا) فهي كاحلج : ، كقوله أو أشد منه ذكرا  و)أو( ها هنا لتحقيق املماثلة يف اخلرب

ة ألف أو ىل مائإاه قسوة ( وقوله : ) خيشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية ( ) فأرسلن
حقيق اخلرب هي لت منايزيدون ( ) فكان قاب قوسني أو أدىن ( فليست هاهنا الشك قطعا ، وإ

ابة ، نه مظنة اإلجه ، فإكر رة ذ عنه أبنه كذلك وأزيد منه  مث إنه تعاىل أرشد إىل دعائه بعد كث
س من يقول ن النافم )وذم من ال يسأله إال يف أمر دنياه ، وهو معرض عن أخراه ، فقال : 

هذا  وتضمن حظ: ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق ( أي من نصيب وال
 (2التنفري عن التشبه مبن هو كذلك [)

 
 (188-5/183مفاتيح الغيب ) (1)
 (1/355تفسري القرآن العظيم ) (2)
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اآلخرة  ويف سنةحالدنيا  يفقوله تعاىل ) ومنهم من يقول ربنا آتنا 

ع سري هللاوأولئك هلم نصيب مما كسبوا  حسنة وقنا عذاب النار
  ( احلساب

 
اب ن اخلطبلبيت وعمر عن حبيب بن ُصهبان الكاهلي رمحه هللا قال : كنت أطوف اب -1

نار( قال : ذاب العنا الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وق يطوف ماله قول إال )ربنا آتنا يف
 ماله هجري غريها  

يقولون : منني فون من املؤ عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : كان جييء بعدهم آخر  -2
م هم ) أولئك هل فيهللازل )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( فأن

  ( سريع احلسابنصيب مما كسبوا وهللا
وم ، ي من ق آجرت نفسعن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال : أاته رجل فقال : إين -3

لئك هلم : )أو  هللاعلى أن أخدمهم ، وحيجوا  يب ، فقال ابن عباس : هذا من الذين قال 
  ( نصيب مما كسبوا وهللا سريع احلساب

نيا حسنة ( يف الد)( أعطنا  ل ربنا آتناعن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ومنهم من يقو  -4
)  جلنة ونعيمهانة ( احس العلم والعبادة والعصمة من الذنوب والشهادة والغنيمة )ويف اآلخرة

فة ) هلم ذه الصل هوقنا عذاب النار ( ادفع عنا عذاب القرب وعذاب النار ) أولئك ( أه
ل : إذا ( يقو  اب سريع احلسنصيب ( حق وافر يف اجلنة ) مما كسبوا ( من حجهم ) وهللا

 رايء ال حاسب فحسابه سريع  ويقال : سريع احلفظ  ويقال : شديد العقاب ألهل
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ويف اآلخرة  ا حسنةا يف الدنيعن ابن الزبري رضي هللا عنهما ) ومنهم من يقول ربنا آتن -5
  حسنة ( قال : يعملون يف دنياهم آلخرهتم ودنياهم

 ، فقال ال : كنت عند أنسرمحه هللا ق -شداد أاب طالوت  يعين ابن - عن عبد السالم -6
ة ، ويف اآلخر  ا حسنةدنيله اثبت : إن إخوانك حيبون أن تدعو هلم  فقال : اللهم آتنا يف ال
ن زة ، إمح قال : اي أاب ،حسنة ، وقنا عذاب النار  وحتدثوا ساعة حىت إذا هم أرادوا القيام 

  يفإذا آاتكم هللا ر ،قال : تريدون أن أشقق لكم األمو  إخوانك يريدون القيام فادع هلم ،
  كله  ريالدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حسنة ، ووقاكم عذاب النار فقد آاتكم اخل

( قال : يف  ة حسنةويف اآلخر  عن قتادة رمحه هللا يف قوله ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة -7
آلخرة اكنت معاقيب به يف امل رجل : اللهم قال قتادة : وقا  الدنيا عافية ، ويف اآلخرة عافية

ى هللا عليه نيب صللل فعجله يل يف الدنيا ، فمرض مرضا شديدا حىت أضىن على فراشه ، فذكر
يب ا ، فقال النذا وكذبك وسلم شأنه ، فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم ، فقيل له : إنه دعا

سنة حا يف الدنيا نا آتنرب  ، ولكن قل : )صلى هللا عليه وسلم : إنه الطاقة ألحد بعقوبة هللا
  أر يسريا حىت ب قال : أو ، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( فقاهلا ، فما لبث إال أايما

آلخرة حسنة ويف ا لدنيا حسنةاعن قتادة رمحه هللا قوله ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف  -8
كانت اآلخرة عمل و  هلاا شخص وهلا أنفق و وقنا عذاب النار ( قال : هذا عبد نوى اآلخرة هل

من  أي حظ (وا ، هي سدمه وطلبته ونيته  زاد يف رواية : )أولئك هلم نصيب مما كسب
 أعماهلم 

علم الدنيا : ال سنة يفقال : احل عن احلسن رمحه هللا يف قوله )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة( -9
  اآلخرة : اجلنةوالعبادة )ويف اآلخرة حسنة ( قال : احلسنة يف 

 العلمو  الرزق الطيب سنة (  قال :حعن احلسن رمحه هللا يف قوله : )ربنا آتنا يف الدنيا  -10
  النافع يف الدنيا

: املرأة  ة( قال الدنيا حسنعن حممد بن كعب رمحه هللا يف هذه اآلية )ربنا آتنا يف -11
  الصاحلة من احلسنات

  هعن يزيد بن مالك رمحه هللا حنو  -12
 الثناء  :( قال الدنيا حسنة عن سامل بن عبد هللا بن عمر رمحه هللا )ربنا آتنا يف -13
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خرة حسنة ( يف اآلو دنيا حسنة ، عن السدي رمحه هللا ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف ال -14
  نةهؤالء املؤمنون ، أما حسنة الدنيا فاملال ، وأما حسنة اآلخرة فاجل

اكرا ، ذلساان با شاكرا ، و الرمحن رمحه هللا قال : من أعطي قل عن القاسم بن عبد -15
  النار ذابوجسدا صابرا ، فقد أويت يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ، ووقي ع

 اآلخرة حسنة ، ويف الدنيا حسنة عن ابن زيد رمحه هللا  ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف -16
ا  ك هلم نصيب مم)أولئ نونلى هللا عليه وسلم واملؤم، وقنا عذاب النار ( قال فهؤالء النيب ص

 كسبوا وهللا سريع احلساب ( هلؤالء األجر مبا عملوا يف الدنيا 
يا  الدنيفارث : ماآتى عن حممد بن شعيب رمحه هللا ، قال : سألت حييي بن احل -17

  حسنة ؟ قال : عمل صاحل
  خلرياا عملوا من ممقال : عن عطاء رمحه هللا )أولئك هلم نصيب مما كسبوا(  -18
 ه )ربنا آتناىل أهلنفر متوجها إعن عطاء رمحه هللا : ينبغي لكل من نفر أن يقول حني ي -19

  ( يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
  اجلنة عن جماهد رمحه هللا حنو ذلك يعين احلسنة يف اآلخرة : -20
 إلحصاء اع احلساب( قال : سريع عن جماهد رمحه هللا )وهللا سري -21
  اجلنة عن مقاتل رمحه هللا حنو ذلك يعين احلسنة يف اآلخرة : -22
  جلنةرة : اسنة يف اآلخعن إمساعيل بن أيب خالد رمحه هللا حنو ذلك يعين : احل -23
ا صيب ممنأولئك هلم  ايقرؤوهنعن سفيان رمحه هللا قال : كان أصحاب عبد هللا  -24
  اكتسبوا
ا يف الدنيا نا آتنلتشريق )ربعن عكرمة رمحه هللا : أنه كان يستحب أن يقال يف أايم ا -25

  (حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
________________________________________ 

 احلواشي :
أبو  أيب مزاحم حدثناشري يعين ابن ( قال : حدثين منصور بن ب146أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد )ص -1

( 1/233ر بة )الديب شيأبكر يعين ابن عياش عن عاصم عن حبيب به  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا البن 
 الطواف ربنا ن عوف ىفبرمحن وذكر السيوطي أن األزرقي أخرج عن ابن أيب جنيح قال : كان أكثر كالم عمر وعبد ال

  وقنا عذاب النار  وفيه انقطاع آتنا ىف الدنيا حسنة وىف االخرة حسنة
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 تكي حدثيند بن عبد الرمحن الدش( قال : حدثنا أبو بكر بن القاسم ، ثنا أمح1385أخرجه ابن أيب حامت )رقم -2
حسن  ري ، عنه به  وإسنادهعن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جب ، أيب ، حدثين أيب ، ثنا األشعث بن إسحاق

  ابقة  ومل يذكره السيوطيوتقدم أوله يف اآلية الس
بطني مسلم ال وية ، ثنا األعمش ، عن( قال : حدثنا أمحد بن سنان ، ثنا أبو معا1402أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3

( واحلاكم 444قود صاملف ، عن سعيد بن جبري عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )اجلزء
رط شوجرير عن األعمش به  وقال احلاكم : هذا حديث صحيح على  ل( من طريق ابن فضي2/277-278)

أيب نعيم عن األعمش به  ( من طريق74الشيخني ومل خيرجاه وسكت الذهيب  وأخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص
مي ( عن معمر عن عبد الكر 1/96مما اكتسبوا مث قال أبو نعيم : هكذا قرأها األعمش  وأخرجه عبد الرزاق ) : فقال

اس بنحوه أيضا  وعزاه ( من طريق عطاء عن ابن عب109،112اجلزري بنحوه  وأخرجه الشافعى يف األم )املسند 
 (1/234السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف سننه )الدر 

يب صاحل غري عن الكليب عن أ( من طريق السدي الص1/98أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -4
  كره السيوطي( ومل يذ 189آية  3عن ابن عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

ن أيب عون ، عنه به مقتصرا على أيب سعد ، ع ( قال : ذكر عن أيب أسامة ، عن1386علقه ابن أيب حامت )رقم  -5
بل يوم ة ابن الزبري قدا خبطبجطوال طرباين يف الكبري مهذه القدر  وقد تقدم أجزاء منه من نفس هذه الطريق  وأخرجه ال

شهر د قوله )احلج أمنه عن م طرفالرتوية بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممد بن عبد هللا الثقفي عنه ، وقد تقد
ئد الزوارفه )جممع ن مل أعه مممعلومات(  وقال اهليثمي : فيه سعيد بن املرزابن وقد وثق وفيه كالم كثري وفيه غري 

  ( ومل يذكره السيوطي3/250
ه ح  وأخرجلسالم به  وإسناده صحي( قال : حدثنا أيب ثنا أبو نعيم ثنا عبد ا1400أخرجه ابن أيب حامت )رقم -6

يضا لسيوطي أبنحوه  وعزاه ا (  من طريق عمر بن عبد هللا الرومي عن أبيه عن أنس93البخارى ىف األدب املفرد )ص
ليه وسلم على هللا  دعوة النيب ص( وقد أخرج مسلم يف هناية حديث أنس املرفوع املتقدم يف1/233ر البن أيب شيبة )الد

 هبذا الدعاء أن أنسا كان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا 
تصرا ومفرقا يف موضعني ( وابن أيب حامت خم2/300( ومن طريقه ابن جرير )1/96أخرجه عبد الرزاق ) -7
من طرق  ملرفوعاتدم يف ا: أخربان معمر ، عنه به  وإسناده صحيح واحلديث املرسل قد تق ( قال1390،1399)رقم

 (1/234أخرى متصلة صحيحة  وذكر السيوطي التفسري منه )الدر 
مد ني بن حمما كتب إىل ، ثنا احلس( قال : أخربان موسى بن هارون الطوسى ، في1393أخرجه ابن أيب حامت )رقم -8

ة   اآلية السابقعليه يف لكالمان بن عبد الرمحن التميمي ، عن قتادة به  وإسناده صحيح تقدم ااملروذي ، ثنا شيب
 (  ومل يذكره السيوطي 1404( من طريق سعيد عنه به  وعلق آخره ابن أيب حامت )رقم 2/302وأخرجه ابن جرير )

 رعة ، ثنا أبو األحوص حممد بنز  ( قال : حدثنا أبو1388،1394أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم  -9
( من 2/300)ن جرير جه ابحيان ، أخربين عباد بن العوام ، أخربين هشام ، عن احلسن به  وإسناده صحيح  وأخر 

حيح )الفتح بسند ص حامت طريق عباد به  ومن طريق سفيان بن حسني عنه بنحوه  وقال ابن حجر : أخرجه ابن أيب
 اإلميان )الدر ي يف شعبالبيهقالبن أيب شيبة وعبد بن محيد والذهيب يف فضل العلم و ( وعزاه السيوطي أيضا 11/192

1/234 ) 
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عن رجل  ني بن حفص ، ثنا سفيان ،( قال : حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا احلس1389أخرجه ابن أيب حامت )رقم -10
السيوطي ومل يعزه لغريه  ذكره  (11/192عنه به  وهو ضعيف ألن فيه مبهما  وقال ابن حجر : سنده ضعيف )الفتح 

 (1/234)الدر 
يعة ،  بن هلهللانا الوليد ، أخربين عبد ث( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، 1391أخرجه ابن أيب حامت )رقم -11

ه غري وطي ومل يعزه لره السية  ذكعن يزيد بن أيب حبيب ، عن حممد به  وإسناده فيه ضعف للكالم املشهور يف ابن هليع
 ( 1/234)الدر 
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1392علقه ابن أيب حامت )رقم -12
  ( ومل أقف عليه1/234أخرجه ابن املنذر )  الدر  -13
ه   وهو بل : ثنا أسباط ، عنه ( حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قا2/301أخرجه ابن جرير ) -14

  (1396يب حامت )رقم( ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أ189آية  16األثر إسناد جيد تقدم الكالم عليه )
مد بن شعيب ، أخربين حييي بن ثنا حم ، ( قال : حدثين أيب ، ثنا دحيم1401أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -15

  لسيوطياذكره ياحلارث ، حدثين القاسم يعين أاب عبد الرمحن ، قال :  فذكره  وإسناده صحيح  ومل 
ل خربان ابن وهب ، قال : قاأ( قال : حدثين يونس ، قال : 2/301،302أخرجه ابن جرير مطوال وخمتصرا ) -16

 (1/233الدر )لغريه  يعزه ابن زيد  فذكره  وإسناده صحيح وتقدم مطوال يف اآلية السابقة  وذكره السيوطي ومل
مل يذكره مد به  وإسناده صحيح  و م ، ثنا حم( قال : حدثين أيب ، ثنا دحي1387أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -17

  السيوطي
ج راهيم بن عبد هللا اهلروي ، أبنا حجا ثنا إب ، ( قال : حدثنا احلسني بن احلسن1403أخرجه ابن أيب حامت )رقم -18

أيب ال عنه ابن لرازي قعني ام، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء  فذكره  وإسناده حسن  واحلسني بن احلسن هو أبو 
سيوطي ومل يعزه لغريه )الدر ( وذكره ال3/50حامت : كتبنا عنه ومارأيت من أيب معني إال خريا )اجلرح والتعديل 

1/234)  
  ( ومل أقف عليه1/233أخرجه عبد بن محيد )  الدر  -19
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1395علقه ابن أيب حامت )رقم -20
اهد ح ، عن جمنا شبل ، عن ابن أيب جنيث( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو حذيفة ، 1405قم أخرجه ابن أيب حامت )ر  -21

 (1/234وذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر   به  وإسناده حسن
  ة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدم1397علقه ابن أيب حامت )رقم -22
  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1398علقه ابن أيب حامت )رقم -23
فيان :  ثنا أبو حذيفة قال : قال س( قال : حدثنا حممد بن زكراي حد55أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )ص -24

 الثقات وقال حبان يف ه ابنفذكره  وإسناده ضعيف جدا ألن فيه حممد بن زكراي الغاليب قال الذهيب : ضعيف وذكر 
،  5/168سان امليزان ضع )  لابلو  ا روى عن ثقة  وقال الدارقطين : يضع احلديث وقال البيهقي : متهميعترب حبديثه إذ

 (1/234( ابإلضافة النقطاعه  وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر 1/139دالئل النبوة 
  ( ومل أقف عليه1/233أخرجه عبد بن محيد )  الدر  -25
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : رقال ابن جري

ضهم : يعين قال بع، ف اختلف أهل التأويل يف معىن احلسنة اليت ذكر هللا يف هذا املوضع ]
 ة اآلخر  يف بذلك : ومن الناس من يقول : ربنا أعطنا عافية يف الدنيا ، وعافية

 ة ، ويفداالعلم والعب وقال آخرون : بل عىن عز وجل ابحلسنة يف هذا املوضع : يف الدنيا :
  نةاآلخرة : اجل

  وقال آخرون : احلسنة يف الدنيا : املال ، ويف اآلخرة : اجلنة
هل أوم من ن قوالصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال : إن هللا جل ثناؤه أخرب ع

وأن  ،خرة آلاواحلسنة يف  ا ،اإلميان به وبرسوله ، ممن حج بيته ، يسألون رهبم احلسنة يف الدني
 عاش والرزق ،م واملجلسع احلسنة من هللا عز وجل العافية يف ايقيهم عذاب النار ، وقد جتم

ذ ،  ينلها يومئملن من أل،  وغري ذلك ، والعلم ، والعبادة  وأما يف اآلخرة فال شك أهنا اجلنة
 فقد حرم مجيع احلسنات ، وفارق مجيع معاين العافية 

ئل خمربا عن قا بقوله صصخي وإمنا قلنا إن ذلك أوىل التأويالت ابآلية ، ألن هللا عز وجل مل
لك ذاد من ملر اذلك من معاين احلسنة شيئا ، والنصب على خصوصه داللة دالة على أن 

ذلك  معاين من بعض دون بعض ، فالواجب من القول فيه ماقلنا من أنه الجيوز أن خيص
  شيء وأن حيكم بعمومه على ماعمه هللا

ته  منه : وقي الر ، يقلنالك : اصرف عنا عذاب اوأما قوله ) وقنا عذاب النار ( فإنه يعين بذ
ذى أو أذا دفعت عنه يا : إوق كذا ، أقيه وقاية وواقية ووقاء ممدودا ، ورمبا قالوا : وقاك هللا

 [  مكروها
 : (مث قال يف قوله )أولئك هلم نصيب مماكسبوا

نا يف الدنيا يعين بقوله جل ثناؤه : أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم ) ربنا آت ]
حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( رغبة منهم إىل هللا جل ثناؤه فيما عنده ، وعلما 
منهم أبن اخلري كله من عنده ، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء  فأعلم جل ثناؤه أن هلم 

ته نصيبا وحظا من حجهم ومناسكهم وثوااب جزيال على عملهم الذي كسبوه ، وابشروا معاان
أبمواهلم وأنفسهم خاصا هلم دون الفريق اآلخر الذين عانوا ماعانوا من نصب أعماهلم وتعبها 
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، وتكلفوا ماتكلفوا من أسفارهم بغري رغبة منهم فيما عند رهبم من األجر والثواب ، ولكن 
 رجاء خسيس من عرض الدنيا ، وابتغاء عاجل حطامها 

قني كليهما الفري عملبعين جل ثناؤه : أنه حميط وأما قوله ) وهللا سريع احلساب ( فإنه ي
حسنة  نا يف الدنيابنا آتر :  اللذين من مسألة أحدمها : ربنا آتنا يف الدنيا ، ومن مسألة اآلخر

ز كال نه جما إ، ويف اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، فمحص له أبسرع احلساب ، مث
  الفريقني على عمله

ل ن أعماي مسرعة احلساب ، ألنه جل ذكره حيصي ماحيصوإمنا وصف جل ثناؤه نفسه ب
لكنه الخيفى و لق ، اخل عباده بغري عقد أصابع ، والفكر ، والروية ، فعل العجزة الضعفة من

ده ابعمث هو جماز  ،عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، واليعزب عنه مثقال ذرة فيهما 
ثل ، مبس هلم لي اب ، وأخرب خلقه أنهعلى كل ذلك ، فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة احلس

 ( 1فيحتاج يف حسابه إىل عقد كف أو وعي صدر  [ )
 (302-2/300جامع البيان ) (1)

 : وقال الرازي
وقنا عذاب  ة حسنةآلخر اأما قوله تعاىل ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف  ]

ن الصحة ، بارة عا عسنة يف الدنيالنار ( فاملفسرون ذكروا فيه وجوها : أحدها : أن احل
 ، وقد مسى هللا ألعداءالى عواألمن ، والكفاية ، والولد الصاحل ، والزوجة الصاحلة ، والنصرة 

(  تسؤهم سنةحتعاىل اخلصب والسعة يف الرزق ، وماأشبه : حسنة ؛ فقال ) إن تصبك 
ما والشهادة وأ النصرةو  ظفروقيل يف قوله ) قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني ( أهنما ال

يف  ) ربنا آتنا فقوله ملةاحلسنة يف اآلخرة فهي الفوز ابلثواب ، واخلالص من العقاب ، وابجل
 رة [آلخالدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ( كلمة جامعة جلميع مطالب الدنيا وا

دنيا لار سوى دا مث ذكر أثر أنس رضي هللا عنه وقال : ولقد صدق أنس فإنه ليس للعبد
 واآلخرة فإذا سأل حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة مل يبق شيء 

واثنيها : أن املراد ابحلسنة يف الدنيا العمل النافع وهو اإلميان والطاعة واحلسنة يف اآلخرة 
اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر هللا وابألنس به ومبحبته وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن 

فقال يف دعائه ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عباس أن رجال دعا ربه 
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عذاب النار ( فقال النيب عليه الصالة والسالم : ماأعلم أن هذا الرجل سأل هللا شيئا من أمر 
الدنيا ، فقال بعض الصحابة : بلى ايرسول هللا إنه قال : ربنا آتنا يف الدنيا حسنة  فقال 

(  وهذا متأكد 1ه وسلم ، إنه يقول : آتنا يف الدنيا عمال صاحلا  )رسول هللا صلى هللا علي
بقوله تعاىل ) والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعني ( وتلك القرة هي أن 

 يشاهدوا أوالدهم وأزواجهم مطيعني مؤمنني مواظبني على العبودية  
 وعن احلسن : ،دارين  اليفاآلخرة طلب العافية واثلثها : قال قتادة : احلسنة يف الدنيا ويف 

ية أنه البحث يف اآل ن منشأم أاحلسنة يف الدنيا فهم كتاب هللا تعاىل ، ويف اآلخرة اجلنة ، واعل
نه حلسنات ، ولكلكل ا واللو قيل : آتنا يف الدنيا احلسنة ويف اآلخرة احلسنة لكان ذلك متنا

  يتناول إالبات فالإلثة حسنة ( وهذا نكرة يف حمل اقال ) آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخر 
لى للفظ عال حسنة واحدة ، ولذلك اختلف املتقدمون من املفسرين فكل واحد منهم مح

 مارآه أحسن أنواع احلسنة 
 ن ذلك متناوالرة لكاآلخفإن قيل : أليس أنه لو قيل : آتنا احلسنة يف الدنيا واحلسنة يف ا

  ذلك وذكر على سبيل التنكري ؟لكل األقسام ؟ فلم ترك 
قول للداعي أن ي نه ليسأدم قلت : الذي أظنه يف هذا املوضع والعلم عند هللا أان بينا فيما تق

موافقا ة يل و صلحم: اللهم أعطين كذا وكذا بل جيب أن يقول : اللهم إن كان كذا وكذا 
لكان ذلك  اآلخرةو ا دنيلقضائك وقدرك فأعطين ذلك ، فلو قال : اللهم أعطين احلسنة يف ال

ة   نيا حسنال : أعطين يف الدأما ملا ذكر على سبيل التنكري فق ، جزما ، وقد بينا أنه غري جائز
ضاه وحكمه دره ور وق كان املراد منه حسنة واحدة ، وهي احلسنة اليت تكون موافقة لقضائه
  (2) [  نيوحكمته ، فكان ذلك أقرب إىل رعاية األدب واحملافظة على أصول اليق

 
  ن فيصالمل أقف عليه ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة كما تقدم غري مرة ولو صح لكا (1)
 (189-5/188مفاتيح الغيب ) (2)
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 : وقال ابن كثري
سنة وقنا حآلخرة يف اوكان جييء بعدهم آخرون فيقولون : ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة و  ]

هلذا مدح من اب ( و حلسام نصيب مما كسبوا وهللا سريع عذاب النار ( فأنزل هللا ) أولئك هل
 اآلخرة حسنة نة ويفحس يسأله للدنيا واألخرى فقال : )ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا

سنة يف إن احلر فوقنا عذاب النار ( فجمعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا وصرفت كل ش
فع انوعلم  اسعو بة وزوجة حسنة ورزق الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رح

سرين ، وال ت املفاراوعمل صاحل ومركب هينء وثناء مجيل إىل غري ذلك مما اشتملت عليه عب
خول دة فأعلى ذلك اآلخر  يف منافاة بينها فإهنا كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا وأما احلسنة

ك من أمور غري ذلو  يسري احلساباجلنة وتوابعه من األمن من الفزع األكرب يف العرصات وت
من اجتناب  ،لدنيا  ااآلخرة الصاحلة ، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسري أسبابه يف

 احملارم واآلاثم وترك الشبهات واحلرام 
 ( 1)قال : وهلذا وردت السنة ابلرتغيب ىف هذا الدعاء  [ فذكر اآلاثر  

 
 : آلايتمناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من ا

ية للوقوف التال حلةدلت اآلاثر على أن هذه اآلية تضمنت مرحلة من مراحل احلج وهي املر 
ه أهل ن يفعلاكامجبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء وذبح املناسك واستبدال 

ثناء أارهم املعاد ط إلنكفق اجلاهلية من التفاخر ابآلابء عند اجلمرة وغريها وطلب متاع الدنيا
وعند رمي  لذابئحى اطوافهم لإلفاضة وغريه ، بذكر هللا سبحانه ابلتكبري يوم النحر وعل

 ذلك  أثناء همااجلمرة وعند الطواف وسؤال هللا سبحانه خريي الدنيا واآلخرة وحسنت
 : ومن مباحث اآلية

ذا فعلتم منسكا من (  إىل أن املراد إ2أوال : ذهاب بعض املفسرين ومنهم ابن العريب )
لذبح  االتسمية عند لرمي و د امناسك احلج فاذكروا هللا تعاىل كالتلبية عند اإلحرام والتكبري عن

خمالف له  اد والسنوهو صحيح اإل -(  ولو أنه غري مستبعد إال أن مادل عليه أثر جماهد 3)
ئم لتكرار وال يته أيضا قوى ألنه على قول ابن العريب وغريه يعترب مابعد ذلك تكرار وماقبلأ -

 ة فذكر التلبي النحر يوملالكالم مع سبب النزول  فقد أمر سبحانه بذكره يف املواضع السابقة 
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 (356-2/355تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (1/140أحكام القرآن له ) (2)
 (1/140أحكام القرآن له ) (3)

 
يث أفاض حا من يضو يف قوله )فمن فرض فيهن احلج( وذكر الذكر يف عرفات يف قوله )مث أف

مىن عند  ام( ويف أايمر احلر شعالناس واستغفروا هللا ( ويف مزدلفة يف قوله )فاذكروا هللا عند امل
ي هو الوقت الذلنحر و اوم رمي اجلمار وغريه يف قوله )واذكروا هللا يف أايم معدودات( فبقي ي

يب ذكره يف ترت سبملناع احيصل فيه التفاخر ويسأل املشركون فيه الدنيا يف طوافهم وهو املوض
 أعمال احلج وهللا أعلم 

 نمشكلة جدا م -ن حسن إسنادها على الرغم م -اثنيا : رواية ابن ابنك عن عكرمة 
ملصدر ضافة ان إحيث اإلعراب ومل أر أحدا نبه على ذلك فإن قوله )كذكركم آابءكم( م

  :لفاعله وليست من إضافة املصدر ملفعوله ، قال ابن مالك رمحه هللا 
 (1وبعد جره الذي أضيف له       كمل بنصب أو برفع عمله )
كر الوالد ذ ملراد ن افلو كانت كما ذكر يف هذه الرواية لقيل : كذكركم آابؤكم  فكيف يكو 

ة فظ ، والروايكر الليذ  لولده ألنه موكل به  وقد علق ابن أيب حامت حنو ذلك عن الضحاك ومل
لها على محاهرها م وظذكر األبناء اآلابء  كما تقداملصرحة ابللفظ عنه عند غريه هكذا : 

  هورملشاملعىن املشهور كما وردت هبذا اللفظ أيضا عن الربيع على املعىن ا
وقال  ابؤكم(م آوقد حكى ابن عطية قراءهتا عن حممد بن كعب القرظي كما ذكرت )كذكرك

( وقال : 3و حيان )(  ونقلها عنه أب2: فاملصدر على هذه القراءة مضاف إىل املفعول  )
مد بن كعب عن حم قدمونقل غريه عن حممد بن كعب أنه قرأ أابكم على اإلفراد اهـ والذي ت

 يف اآلاثر  كاجلمهور 
وأما اآلاثر اليت فيها هلج الصيب أبمه وأبيه فليس هلا أصال جمال هنا يف احلج ألن املخاطب 

ات ، ولو كان األمر كذلك لقيل  ابحلج رجال كبار ابلغون اليلهجون بذكر االابء واألمه
كذكر األطفال اآلابء وإال فاآلية حتتاج إىل التذرع ابجملاز وإخراج للفظ اآلابء عن معناه 
األصلي لتدخل فيه األمهات ألن هلج الصيب أبمه أكثر من هلجه أببيه واملوضع حيتاج لذكر 
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ن عطاء والربيع ومجهور املبالغ فيه ال األقل ، وهذا التفسري على العموم مل يثبت إال ع
 املفسرين على القول املشهور 

 (103-3/101األلفية مع شرح ابن عقيل ) (1)
 (1/276احملرر الوجيز ) (2)
 (2/103البحر احمليط ) (3)

ال وال جم عىنكذلك ماروي عن ابن عباس من كون املراد الغضب هلل ضعيف جدا يف امل
جلوزاء ان أيب عري اكري عمرو بن مالك النكلذلك يف سياق اآلايت البتة وهو الشك من من

بن عباس ابت عن د ثولعله أخطأ يف جعله عنه والصواب أنه عن أيب اجلوزاء من قوله ، وق
  ابألسانيد الصحيحة الثابتة القول املشهور يف تفسري اآلية

ن نه وهو أمأحسن  ريهاثلثا : استشكال الرازي لتنكري )حسنة( وتوجيهه له حسن ، إال أن غ
نا يف خرة والتقدير : آتقوله : الدنيا ، وقوله : اآل يقال : إن )حسنة( صفة ملقدر دل عليه

آتنا حسنة  قيل : أنهالدنيا حياة حسنة ويف اآلخرة حياة حسنة فتشمل كل اخلري فيهما  وك
ن رسول هللا عثابتة ال الدنيا وحسنة اآلخرة  والذي يدعو إىل هذا التقدير النصوص الشرعية

تلك  ومشول مومعهللا عليه وسلم وأصحابه مثل أنس رضي هللا عنه واليت تدل على  صلى
آللوسي عقبه اقد تو اللفظة ، فليست كما فهم الرازي تدل على حسنة واحدة  وهللا أعلم  

ا تعم إال أهنوهي ال باتبدون التصريح به فقال : والظاهر أن احلسنة وإن كانت نكرة يف اإلث
  (1الكامل  )مطلقة فتنصرف إىل 

 ن ابنع ]روى الضحاك :ال رابعا : ذكر ابن اجلوزي سببا لنزول هذه اآلية غاية يف الغرابة فق
ان على ك: لو   قالعباس أن رجال قال : ايرسول هللا ، مات أيب ومل حيج أفأحج عنه ؟ ف

ضى  ق أن يق أحن هللاأبيك دين فقضيته ، أما كان ذلك جيزىء عنه ؟ قال : نعم  قال : فدي
املعين يف سياق  (  ومع ركة دخول هذا2قال : فهل يل من أجر ؟ فنزلت هذه اآلية  [ )

عدة  ا ذكرتكم  اآلية وضعف الرواية لو ثبتت إىل الضحاك ألنه مل يسمع من ابن عباس
ل عن ابن د النقزا مرات ، مل أقف على سند هلذه الرواية وقد ذكرها أيضا القرطيب الذي

 (  ومل3واب )ن له ثيكو ة قوله : هو الرجل أيخذ ماال حيج به عن غريه فعباس يف تفسري اآلي
 ع السياق  م( وحاول توجيه املعىن 4أقف على ذلك أيضا ، ونقله كذلك أبو حيان )
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 (2/91روح املعاين ) (1)
 (1/216زاد املسري ) (2)
 (2/808اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
 (2/106البحر احمليط ) (4)

 
 
 

هور كور مشملذ عن ابن عباس من الطرق الصحيحة غري هذا القول  واحلديث ا وقد تقدم
 معروف الذكر فيه لنزول اآلية وهللا تعاىل أعلم 

 
 : مسألة يف القراءات

:  يقرؤوهنا كانوا  قوله )أولئك هلم نصيب مما كسبوا( : تقدم عن سفيان أن أصحاب عبد هللا
راءة غري ذه القهكر ذ قف على أحد من املفسرين ومل أ تسبوا وال يثبت ذلك لضعف الروايةاك

 (1اآللوسي  )
 

 (2/91روح املعاين ) (1) 
 



 ات (م معدود أاي يفمت حبمد هللا ويليه من قوله تعاىل ) واذكروا هللا
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 دراسة الربع الثاين 
من قوله تعاىل واذكروا هللا يف أايم 

 معدودات 
 إىل قوله وهللا غفور رحيم
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 ) قوله تعاىل ) واذكروا هللا يف أايم معدودات
 

عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه )أايم معدودات( قال : ثالثة أايم ؛ يوم األضحى ويومان بعده ،  -1
  أفضلها أوهلااذبح يف أيهن شئت و 

  عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) واذكروا هللا يف أايم معدودات ( قال : أايم التشريق -2
 -عن عمرو بن دينار رمحه هللا ، قال : مسعت ابن عباس يف املسجد يوم الصدر ويف لفظ : يوم النحر  -3

  (م معدوداتبعد ماصدر يكرب يف املسجد ، ويذكر قوله )واذكروا هللا يف أاي
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : أربعة أايم يوم النحر وثالثة أايم بعده التشريق يعين قوله )أايم  -4

 معدودات( 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) واذكروا هللا ( ابلتكبري والتهليل والتمجيد ) يف أايم معدودات (  -5

  عرفة ويوم النحر وثالثة أايم بعدمهامعلومات أايم التشريق وهي مخسة أايم يوم 
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : األايم املعلومات يوم النحر ويومان بعده واألايم املعدودات أايم  -6

  التشريق الثالثة
عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يكرب تلك األايم مبىن ويقول : التكبري واجب يتأول هذه اآلية  -7

  ( يف أايم معدودات)واذكروا هللا
عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما )واذكر وا هللا يف أايم معدودات( قال : وهي أايم التشريق فذكر  -8

 هللا فيهن بتسبيح وهتليل وتكبري وحتميد 
  عن أيب موسى رضي هللا عنه حنو ذلك -9

  أايم معدودات( قال : هي أايم التشريقعن قتادة رمحه هللا ، يف قوله تعاىل : ) واذكروا هللا يف  -10
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عن عطاء بن أيب رابح رمحه هللا يف قوله هللا عز وجل ) واذكروا هللا يف أايم معدودات ( قال : هي  -11
  أايم التشريق

  عن جماهد رمحه هللا يف قول هللا عز وجل ) واذكروا هللا يف أايم معدودات ( قال : أايم التشريق مبىن -12
 راهيم رمحه هللا قال : األايم املعدودات : أايم التشريق عن إب -13
  عن احلسن رمحه هللا ، قال األايم املعدودات : األايم بعد النحر -14
عن عكرمة رمحه هللا يف قوله )واذكروا هللا يف أايم معدودات( قال : التكبري أايم التشريق ، يقول يف  -15

  ، هللا أكربدبر كل صالة : هللا أكرب ، هللا أكرب 
عن شعبة رمحه هللا ، قال : سألت إمساعيل بن أيب خالد ، عن األايم املعدودات ، فقال : أايم  -16
  التشريق
  عن السدي رمحه هللا ، أما األايم املعدودات : فهي أايم التشريق -17
  عن الربيع رمحه هللا ، مثله -18
  أايم التشريق الثالثة : ودات ( قالعن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) يف أايم معد -19
  عن أيب مالك وسعيد بن جبري والزهري وعطاء اخلراساين رمحهم هللا حنو ذلك -20
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك -21
عن حيىي بن أيب كثري رمحه هللا يف قوله )واذكروا هللا يف أايم معدودات( قال : هو التكبري يف أايم  -22

  بر الصلواتالتشريق د
عن عمرو بن أيب سلمة رمحه هللا قال : سألت ابن زيد عن األايم املعدودات واألايم املعلومات فقال  -23

  : األايم املعدودات أايم التشريق ، واألايم املعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأايم التشريق
________________________________________ 

 احلواشي :
( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا حفص بن عمر بن راشد ، عن ابن أيب ليلى ، عن املنهال بن 1409بن أيب حامت )رقمأخرجه ا -1

عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن علي به  ويف إسناده ضعف فمحمد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال فيه احلافظ : صدوق سيء احلفظ 
 (1/234يضا لعبد بن محيد وابن أيب الدنيا )الدر (  وعزاه السيوطي أ493جدا )التقريب ص

( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عنه به  2/302أخرجه ابن جرير ) -2
ن طريق شعبة عن ( م5/228( والبيهقي يف السنن الكربى )4/298( وابن املنذر يف األوسط )2/302،303وأخرجه أيضا ابن جرير )

( من طريق علي بن أيب طلحة عنه  وأخرجه ابن جرير من طريق العويف 2/303مثله  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير ) أيب بشر به
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 عنه بلفظ : أايم التشريق ، وهي ثالثة أايم بعد النحر  وصححه الضياء إبخراجه يف املختارة وعزاه السيوطي أيضا للفراييب وعبد بن محيد
 (1/234واملروزي يف العيدين وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف الشعب من طرق عن ابن عباس )الدر 

( قال : حدثنا أيب ، ثنا علي بن املديين ، ثنا حييي بن سعيد ، ثنا ابن جريج ، حدثين عمرو  بن 1407أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3
( من طريق عمرو  به  وعزاه السيوطي 5/228( والبيهقي يف السنن الكربى )2/303ر )دينار  فذكره  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جري

( وأخرج سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : مسعت ابن عباس يكرب يوم الصدر وأيمر من حوله أن 1/234أيضا للمروزي )الدر 
 ( 1/234قوله )فإذا قضيتم مناسككم( اآلية  ) الدر يكرب فال أدري أتول قوله تعاىل )واذكروا هللا يف أايم معدودات(  أو 

( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا حفص بن عمر بن راشد املكتب ، عن ابن أيب ليلى ، عن 1410أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4
وذكره السيوطي ومل يعزه لغريه احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس به  ويف إسناده ابن أيب ليلى تقدم الكالم عليه يف أثر علي السابق  

 ( 1/234)الدر 
( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/99أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -5

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
( قال : حدثنا زكراي قال : ثنا إسحق قال : أخربان جرير عن حممد بن عجالن عن انفع عن 4/298ط )أخرجه ابن املنذر يف األوس -6

ابن عمر به  وزكراي هو ابن داود وإسحق هو األزرق وأخرجه أيضا من طريق حيوة بن شريح وغريه عن حممد بن عجالن به حنوه  وإسناده 
 (1411(  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/234يا ) الدر صحيح  وعزاه السيوطي أيضا للفراييب وابن أيب الدن

( قال : حدثنا عمرو بن عبد هللا األودي ، ثنا وكيع ، عن عبد هللا بن انفع عن أبيه ، عن ابن عمر 1406أخرجه ابن أيب حامت )رقم -7
خرج ابن املنذر عن ابن عمرأنه كان ( ومل يذكره السيوطي  وأ326به  ويف إسناده عبد هللا بن انفع قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

( وهو يف  1/234يكرب ثالاث وثالاث وراء الصلوات مبىن ال إله إال هللا وحده الشريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  ) الدر 
  (  بنحو ذلك4/305األوسط )

بيوم من طريق أيب سعد البقال عن حممد بن عبد هللا الثقفي عنه أخرجه الطرباين يف الكبري مطوال جدا خبطبة ابن الزبري قبل يوم الرتوية  -8
، وقد تقدم طرف منه عند قوله )احلج أشهر معلومات(  وقال اهليثمي : فيه سعيد بن املرزابن وقد وثق وفيه كالم كثري وفيه غريه ممن مل 

 (1412ن أيب حامت )رقم ( وعلقه اب1/234( وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر  3/250أعرفه )جممع الزوائد 
  ( ومل أقف عليه1413علقه ابن أيب حامت )رقم  -9

( قال : حدثنا معمر عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا ابن 2/304( ومن طريقه ابن جرير )1/96،97أخرجه عبد الرزاق ) -10
 (1424السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم ( من طريق سعيد عنه بلفظ : كنا حندث أهنا أايم التشريق  ومل يذكره 2/303جرير )
( قال : حدثنا عبد احلميد بن بيان السكري ، قال : أخربان إسحاق ، عن شريك ، عن أيب إسحاق ، 2/303أخرجه ابن جرير ) -11

 حامت )رقم عنه به  وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عمرو  وليث عن عطاء مثله  وإسناده حسن ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب
1415) 
( قال : حدثين حممد بن عمرو ،  قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  2/303أخرجه ابن جرير ) -12

ابن جرير من  ( من طريق سفيان عن ابن أيب جنيح به  وإسناده صحيح  وأخرجه5/228وأخرجه أيضا هو والبيهقي يف السنن الكربى )
  (1414( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/234وليث عن جماهد به  وعزاه السيوطي البن أيب الدنيا واحملاملي يف أماليه )الدرطريق منصور 

( قال : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرمحن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عنه به  وأخرجه 2/303أخرجه ابن جرير ) -13
 (1417ه مثله  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم أيضا من طريق حيىي عن سفيان ب
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( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخربان يونس ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره 2/303أخرجه ابن جرير ) -14
 (1416السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 

( قال : حدثين حممد بن محاد الطهراين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا احلكم بن أابن ، عن عكرمة  1408مأخرجه ابن أيب حامت )رق -15
( وعلقه ابن أيب 1/234( ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 173به  ويف إسناده حفص بن عمر العدين قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

 (1420حامت )رقم 
دثنا ابن بشار ، قال : ثنا حممد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة  فذكره  وإسناده صحيح  ومل ( قال : ح2/303أخرجه ابن جرير ) -16

  يذكره السيوطي
( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وهو إسناد 2/304أخرجه ابن جرير ) -17

( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف 1422يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم  ( ومل189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 املقدمة 
( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده فيه ضعف إلهبام 2/304أخرجه ابن جرير ) -18

  ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة1425شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثت عن حسني بن الفرج ، قال : مسعت أاب معاذ الفضل بن خالد ، قال : أخربان عبيد بن 2/304أخرجه ابن جرير ) -19

علقه ابن أيب حامت )رقم وإسناده فيه ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي  و   سليمان ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره
1418) 
  ( ومل أقف عليه1419،1421،1423،1427علقه ابن أيب حامت )رقم  -20
  ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة1426علقه ابن أيب حامت )رقم  -21
 (1428( ومل أقف عليه  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/234أخرجه املروزي ) الدر  -22
  ( قال : حدثنا ابن الربقي قال : ثنا عمرو بن أيب سلمة  فذكره  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي2/304ر )أخرجه ابن جري -23

 
فال إمث عليه ملن  قوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر

 ) واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه حتشرون اتقى
 

قال : فال إمث عليه ، قال : غفر له ، ومن أتخر فال إمث عن علي بن أىب طالب رضى هللا عنه أنه  -24
  عليه ، قال : غفر له

يف لفظ : بعد يوم النحر )فال إمث  -عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فمن تعجل يف يومني(  -25
عليه (  ويف لفظ : من نفر يف يومني بعد النحر فال إمث عليه )ومن أتخر فال إمث -عليه( قال : فال ذنب له 

  فال حرج عليه )ملن اتقى( يقول : ملن اتقى معاصي هللا
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( يف تعجله ) ومن أتخر فال إمث  -26
 عليه ( يف أتخره 

ر فال إمث عن ابن عباس رضي هللا عنهما يعين يف قوله : )فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخ -27
  عليه( قال : من تعجل يف يومني غفر له ومن أتخر إىل ثالثة أايم غفر له

عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( قال : قد غفر له ، إهنم  -28
  يتأولوهنا علي غري أتويلها ، إن العمرة لتكفر مامعها من الذنوب فكيف ابحلج ؟

  محه هللا  وكان ابن عباس يقول : وددت أين من هؤالء ممن يصيبه اسم التقوىعن السدي ر  -29
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( وال حيل له أن يقتل صيدا حىت  -30

 ختلو أايم التشريق 
  ، يعين : وهو حمرم عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) ملن اتقى ( قال : ملن اتقى الصيد -31
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فمن تعجل ( برجوعه إىل أهله )يف يومني ( بعد يوم النحر ) فال  -32

إمث عليه ( بتعجيله ) ومن أتخر ( إىل اليوم الثالث ) فال إمث عليه ( بتأخريه ويقال : فال عتب عليه بتأخريه 
ن اتقى الصيد إىل اليوم الثالث ) واتقوا هللا ( واخشوا هللا يف أخذ خيرج مغفورا ) ملن اتقى ( يقول التعجيل مل

 الصيد إىل اليوم الثالث ) واعلموا أنكم إليه حتشرون ( بعد املوت 
عن ابن مسعود رضي هللا عنه ، أنه قال : ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( قد غفرت له ذنوبه   -33

  قد غفر هللا له ذنوبه) ومن أتخر فال إمث عليه ( قال : 
عن ابن مسعود رضي هللا عنه قوله ) فال إمث عليه ( قال : خرج من اإلمث كله ) ومن أتخر فال إمث  -34

   عليه ( قال : برىء من اإلمث كله ، وذلك يف الصدر عن احلج
ماتقدم من عن قتادة رمحه هللا قال : ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول : من اتقى يف حجه غفر له  -35

  ذنبه ، أو ماسلف منه
 عن ابن جريج رمحه هللا قال : هي يف مصحف ابن مسعود : ومن أتخر فال إمث عليه ملن اتقى هللا  -36
عن ابن عمر رضي هللا عنهما ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قال :  -37

  رجع مغفورا له
  عنهما قال : حل النفر يف يومني ملن اتقى عن ابن عمر رضي هللا -38
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عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : من غابت له الشمس يف اليوم الذي قال هللا فيه )فمن تعجل  -39
  يف يومني فال إمث عليه( وهو مبىن فال ينفرن حىت يرمي اجلمار من الغد

   عليه يف أتخريهعن عطاء رمحه هللا ، قال : الإمث عليه يف تعجيله ، والإمث -40
عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء : أللمكى أن ينفر يف النفر األول ؟ قال : نعم ، قال هللا  -41

 عز وجل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( فهي للناس أمجعني 
  شمس إىل الليلعن عطاء رمحه هللا يف التعجل يف يومني : أي يف النهار خيرج ، قال: إذا زالت ال -42
  عن احلسن رمحه هللا ، مثله  يعين :  الإمث عليه يف تعجيله ، والإمث عليه يف أتخريه -43
  عن عكرمة رمحه هللا ، مثله  يعين :  الإمث عليه يف تعجيله ، والإمث عليه يف أتخريه -44
)فال إمث عليه (  -وم النفر زاد يف رواية : ي -عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني (  -45

 يقول الحرج عليه ) ومن أتخر فال إمث عليه ( الحرج عليه 
عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قال : قد  -46
  غفر له
إىل قابل  )ومن أتخر فال إمث عن جماهد رمحه هللا قال : )فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه( قال :  -47

  عليه( قال : إىل قابل
عن السدي رمحه هللا : أما )من تعجل يف يومني فال إمث عليه( يقول : من نفر يف يومني فال جناح  -48

  عليه ، ومن أتخر فنفر يف الثالث فال جناح عليه ملن اتقى
ن أتخر فال إمث عليه ( ، يقول : رخص هللا عن قتادة رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه وم -49

قال قتادة :  0تعاىل أن ينفروا يف يومني منها إن شاءوا ، ومن أتخر إىل اليوم الثالث فال إمث عليه ملن اتقى 
 يرون أنه مغفور له 

عن قتادة رمحه هللا قوله ) فمن تعجل يف يومني ( يقول : )فمن تعجل يف يومني( أي : من أايم  -50
ريق )فال إمث عليه( ، ومن أدركه الليل مبىن من اليوم الثاىن من قبل أن ينفر فال نفر له حىت تزول التش

الشمس من الغد ، )ومن أتخر فال إمث عليه( ، يقول : من أتخر إىل اليوم الثالث من أايم التشريق فال إمث 
  عليه

  ى على حجهعن قتادة رمحه هللا قوله ) ملن اتقى ( قال : يقول ملن اتق -51
 عن إبراهيم رمحه هللا أنه قال : ال إمث على من تعجل ، وال إمث على من أتخر  -52
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  عن إبراهيم رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قال : غفر له -53
يه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( عن إبراهيم رمحه هللا ، مثله  يعين : ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عل -54

  قال : ذهب إمثة كله إن اتقى فيما بقي
  عن عامر رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قال : غفر له -55
به  عن معاوية بن قرة رمحه هللا قال : خيرج من ذنوبه  ويف رواية : )فال إمث عليه( قال : خرج من ذنو  -56

 كيوم ولدته أمه 
عن الضحاك رمحه هللا قال : ال والذي نفسى الضحاك بيده إن نزلت هذه اآلية )فمن تعجل يف  -57

  يومني فال إمث عليه( يف اإلقامة والظعن ولكنه برىء من الذنوب
ل : ذهب عن أيب العالية رمحه هللا ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قا -58

  إمثه كله إن اتقى فيما بقي
  عن الربيع رمحه هللا قال : ذهب إمثه كله إن اتقى فيما بقي -59
عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ( قال :  -60

  ملن اتقى بشرط
 اليوم الثالث عن حممد بن كعب رمحه هللا قال : ومن أتخر يف  -61

______________________________________________ 
 احلواشي :

( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، قال ابن جريج : ومسعت رجال حيدث 2/308أخرجه ابن جرير ) -24
 بن داود هو سنيد ضعيف كما تقدم غري مرة وعطاء عن عطاء بن أىب رابح ، عن علي  فذكره  وإسناده ضعيف ألن فيه مبهما واحلسني

 ( فقال : وروي عن علي إبسناد مرسل 1432( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/236مل يدرك عليا  ومل يعزه السيوطي لغري ابن جرير )الدر 
ث ، حدثين معاوية بن صاحل ( قال : حدثنا أيب ، ثنا أبو صاحل كاتب اللي1429،4173،1475أخرجه ابن أيب حامت مفرقا )رقم  -25

( من طريق أيب صاحل به مثله  309،  307-2/306، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس به  وإسناده حسن  وأخرجه ابن جرير )
 (1/236سقط  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر  وفيه

( قال : ثنا ابن أيب ليلى ، عن احلكم 1462حامت )رقم ( وابن أيب 2/306( ومن طريقه ابن جرير )1/236أخرجه وكيع ) الدر  -26
( 493عن مقسم ، عن ابن عباس به  ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال احلافظ : صدوق سيء احلفظ جدا )التقريب ص

  (1/236وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة وابن املنذر )الدر 
( قال : أخربان أبو عبد هللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال : ثنا أبو العباس حممد 5/152ى )أخرجه البيهقي يف السنن الكرب  -27

بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا حبان بن هالل عن عبد الواحد بن زايد ثنا قدامة بن عبد الرمحن الرؤاسي ثنا الضحاك عن ابن عباس 
 ( 1/236اس كما تقدم غري مرة  وإليه فقط  عزاه السيوطي )الدر به  ويف إسناده انقطاع بني الضحاك وابن عب
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( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر ، عن أيب عبد هللا 2/307أخرجه ابن جرير ) -28
( ومل يعزه السيوطي لغري ابن جرير )الدر 137، عنه به  ويف إسناده جابر بن يزيد اجلعفي قال احلافظ : ضعيف رافضي )التقريب ص

1/236) 
( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي به  وهو  2/308أخرجه ابن جرير ) -29

 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  16إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
ال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب قال : ثين عمي قال : ثين أيب ، عن أبيه ، عنه به  وهو ( ق2/309أخرجه ابن جرير ) -30

(  ومل يذكره السيوطي  وروى ابن جرير حنوه عن حممد بن أيب صاحل 189اآلية  1إسناد مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم عليه )األثر 
  إبسناد ضعيف

( عن رجل ، عن أيب صاحل ، عنه به  ويف إسناده 1479( ومن طريقه ابن أيب حامت )رقم1/236أخرجه سفيان بن عيينة ) الدر  -31
 ( وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر 120مبهم ابإلضافة أليب صاحل وامسه ابذام قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

ن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به ( من طريق السدي الصغري ع1/99أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -32
  ( ومل يذكره السيوطي189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

( قال : حدثنا أيب ، ثنا أمحد بن معمر بن اشكاب الصفار ، ثنا عبد 1431،1463أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم -33
ك بن سعيد بن أجبر عن محاد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عنه به  وإسناده حسن  وقد أخرجه ابن الرحيم ابن سليمان ، عن عبد املل

( من طريق شعبة وسفيان ومسعر عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود مباشرة   وأخرجه من طريق أيب فاختة عن ابن 2/307جرير )
 (1/236اييب وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباين )الدر مسعود بلفظ : ليس عليه إمث  وعزاه السيوطي أيضا لوكيع والفر 

( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج ، قال : ثين من أصدقه 2/308أخرجه ابن جرير ) -34
ود امللقب بسنيد  وعزاه السيوطي أيضا لسفيان بن ، عن ابن مسعود به  وإسناده ضعيف ألن فيه مبهما ابإلضافة لضعف احلسني بن دا

   عيينة وعبد بن محيد
( 1476( قال : حدثنا بشر ، قال : يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة به  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 2/309أخرجه ابن جرير ) -35

 (1/236ومل يعزه السيوطي لغري ابن جرير )الدر من طريق عبد األعلى عن سعيد به حنوه  وفيه انقطاع بني قتادة وابن مسعود  
( من طريق 2/308( قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج به  وأخرجه ابن جرير )567أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )رقم  -36

   ( وهو منقطع1/236حسني عنه به  وأخرجه ابن املنذر أيضا ) الدر 
بن بشار ، قال : ثنا عبد الرمحن ، قال : ثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن ( قال : حدثنا ا2/307أخرجه ابن جرير ) -37

( من طريق حبان بن هالل عن محاد به  ويف إسناده علي بن زيد بن 5/152احلسن ، عنه به  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
 (1/236محيد وابن املنذر )الدر  (  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن401جدعان قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

( قال : حدثنا أمحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا شريك وإسرائيل ، عن زيد بن جبري ، 2/306أخرجه ابن جرير ) -38
 (1/236قال : مسعت ابن عمر يقول :  فذكره  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا للفراييب )الدر 

( قال : حدثنا أيب ، ثنا القعنيب ، ثنا عبد هللا يعين ابن عمر ، ، عن انفع ، أن ابن عمر قال : 1448حامت )رقم أخرجه ابن أيب -39
( وعزاه السيوطي أيضا لعبد الرزاق وعبد بن 314فذكره  ويف إسناده عبد هللا بن عمر العمري قال احلافظ : ضعيف عابد )التقريب ص

 (1/236محيد )الدر 
( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد الزبريي ، قال : ثنا هشيم ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل 2/305رير )أخرجه ابن ج -40

  يذكره السيوطي
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( قال : حدثنا احلسن بن حيىي ، قال : أخربان عبد الرزاق ، قال : أخربان ابن جريج به  وإسناده صحيح  2/306أخرجه ابن جرير ) -41
  ومل يذكره السيوطي

( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم بن موسى ، ثنا معاوية ، عن قيس ، عن عطاء به  وإسناده 1430أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -42 
 صحيح  ومعاوية هو ابن عبد الكرمي وقيس هو ابن سعد  ومل يذكره السيوطي 

ل : ثنا هشيم ، عن عوف ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل ( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، قا2/305أخرجه ابن جرير ) -43
  يذكره السيوطي

( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا هشيم ، عن مغرية ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل 2/306أخرجه ابن جرير ) -44
  يذكره السيوطي

محن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان آدم ، قال : ان ورقاء عن ابن أيب جنيح ( قال : أان عبد الر 1/104التفسري املنسوب إىل جماهد ) -45
 ( من طريق عيسى ، عن ابن أيب جنيح به  ومل يذكره السيوطي 2/306عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )

وإسناده فيه ضعف لضعف ليث بن ( قال : حدثين يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ليث ، عنه به  2/307أخرجه ابن جرير ) -46
  أيب سليم
( قال : 1474، 1447( وابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم 2/308( ومن طريقه ابن جرير ) 1/236أخرجه وكيع ) الدر  -47

تقريب عن إسحاق بن حيىي ،  قال : مسعت جماهد ا يقول :  فذكره  وإسناده فيه إسحق بن حيىي بن طلحة قال احلافظ : ضعيف )ال
  ( وعزاه السيوطي أيضا البن أيب شيبة103ص

( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وهو  2/306،308أخرجه ابن جرير ) -48
 (189آية  16إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 

( قال : حدثنا معمر عنه به  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي 2/306ر )(  ومن طريقه ابن جري1/96،97أخرجه عبد الرزاق ) -49
 (1/236أيضا لعبد بن محيد )الدر 

  ( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي2/306أخرجه ابن جرير ) -50
، قال : يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه  ( قال : حدثنا بشر2/309أخرجه ابن جرير ) -51
 (1/236)الدر 
( قال : حدثنا هناد بن السري ، قال : ثنا ابن أىب زائدة ، قال : ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عنه به  2/306أخرجه ابن جرير ) -52

  إسرائيل وجرير عن منصور بنحوه  ومل يذكره السيوطي( من طريق شعبة وسفيان و 2/306،307وأخرجه أيضا )
( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أيب حصني ، عنه به  وإسناده 2/308أخرجه ابن جرير ) -53

  صحيح  وأبو حصني هو عثمان بن عاصم األسدي  ومل يذكره السيوطي
: حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عن املغرية ، عنه به  وإسناده فيه  ( قال2/308أخرجه ابن جرير ) -54

 ضعف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أيب حصني ، عنه به  وإسناده 2/308أخرجه ابن جرير ) -55

  دم أن أاب حصني هو األسديصحيح  وتق
( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا أسود عن سوادة القطان ، قال : مسعت 2/308أخرجه ابن جرير ) -56

عديل معاوية  فذكره  وإسناده صحيح  وأسود هو بن شيبان السدوسي وسوادة هو ابن حيان السعدي قال ابن معني : ثقة )اجلرح والت
 (1/236(  ذكره السيوطي وعزاه أيضا لوكيع وابن أيب شيبة وابن املنذر )الدر 4/294
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  ( ومل أقف عليه1/236أخرجه عبد بن محيد ) الدر  -57
( قال : حدثنا أمحد ، قال : ثنا أبو أمحد ، قال : ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عنه به  2/308أخرجه ابن جرير ) -58

( من طريق آدم عن أيب جعفر 1477خرجه أيضا من طريق ابن أيب جعفر عن أبيه به مثله  وإسناده حسن  وأخرجه ابن أيب حامت )رقموأ
 (1/237به خمتصرا  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 

  وطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة ومل يذكره السي1478علقه ابن أيب حامت )رقم  -59
( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد  فذكره  وإسناده صحيح ومل يذكره 2/308أخرجه ابن جرير ) -60

  السيوطي
( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا زيد بن حباب ، عن كثري بن عبد هللا املزين ، قال : مسعت 1456أخرجه ابن أيب حامت )رقم -61
( ومل 460بن كعب يقول  فذكره  ويف إسناده كثري بن عبد هللا املزين قال احلافظ : ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب )التقريب ص حممد

  يذكره السيوطي
 (2/304( ، جامع البيان )1/404رواية حيىي ) -املوطأ  (1)

 
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 (1وقال : [ ثالثة أايم بعد يوم النحر ] )قال مالك : [األايم املعدودات أايم التشريق ] 

 : وقال ابن جرير
يعين جل ذكره : اذكروا هللا ابلتوحيد والتعظيم يف أايم حمصيات ، وهي أايم رمي اجلمار ، أمر عباده  [

يومئذ ابلتكبري أدابر الصلوات ، وعند الرمي مع كل حصاة من حصى اجلمار يرمي هبا مجرة من اجلمار ، 
  قلنا يف ذلك قال أهل التأويلومبثل الذي 

صلى هللا  وإمنا قلنا : إن األايم املعدودات هي : أايم مىن ، وأايم رمي اجلمار لتظاهر األخبار عن رسول هللا
 أنه كان يقول فيها : إهنا أايم ذكر هللا عز وجل  ] فذكر األحاديث مث قال :عليه وسلم 

إذ قال يف أايم مىن : إهنا أايم أكل وشرب وذكر هللا  ومل لم صلى هللا عليه وس فإن قال قائل : إن النيب [
عىن صلى هللا عليه وسلم  خيرب أمته أهنا األايم املعدودات اليت ذكرها هللا يف كتابة ، فما تنكر أن يكون النيب

 بقوله : وذكر هللا : األايم املعلومات ؟ قيل :غري جائز أن يكون عىن ذلك ، ألن هللا مل يكن يوجب يف
األايم املعلومات من ذكره فيها ، ماأوجب يف األايم املعدودات ، وإمنا وصف املعلومات جل ذكره أبهنا أايم 
يذكر فيها اسم هللا على هبائم األنعام ، فقال ) ليشهدوا منافع هلم ، ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على 

ومات من ذكره كالذي أوجبه يف األايم املعدودات من مارزقهم من هبيمة األنعام ( فلم يوجب يف األايم املعل
ألايم التشريق صلى هللا عليه وسلم  ذكره ، بل أخرب أهنا أايم ذكره على هبائم األنعام ، فكان معلوما إذ قال
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: إهنا أايم أكل وشرب وذكر هللا  فأخرج قوله : وذكر هللا ، مطلقا بغري شرط وال إضافة ، إىل أنه الذكر 
م األنعام ، أنه عىن بذلك ، الذكر الذي ذكره هللا يف كتابه ، فأوجبه على عباده بغري شرط ، وال على هبائ

وصف األايم املعلومات صلى هللا عليه وسلم  إضافة إىل معىن يف األايم املعدودات ، وأنه لو كان أراد بذلك
الذي وصف هللا به ذلك ، ولكنه به ، لوصل قوله : إىل أنه ذكر هللا على مارزقهم من هبائم األنعام ، ك

أطلق ذلك ابسم الذكر من غري وصله بشيء كالذي أطلقه تبارك وتعاىل ابسم الذكر ، فقال )واذكروا هللا يف 
أايم معدودات ( فكان ذلك من أوضح الدليل على أنه عىن ماذكره هللا يف كتابه ، وأوجبه يف األايم 

 املعدودات  ]  
ل قوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث عليه ملن مث قال : [ القول يف أتوي

  : ( اتقى
اختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : فمن تعجل يف يومني من أايم التشريق ، فنفر 

ليوم الثاين من أايم التشريق وتعجله يف النفر ، ومن أتخر عن النفر يف ا يف اليوم الثاين فال إمث عليه يف نفره
  إىل اليوم الثالث حىت ينفر يف اليوم الثالث ، فال إمث عليه يف أتخره

  وقال آخرون : بل معناه : فمن تعجل يف يومني فهو مغفور له ال إمث عليه ، ومن أتخر كذلك
ه فيما بينه وبني وقال آخرون : معىن ذلك : فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث علي

  السنة اليت بعدها
  وقال آخرون : بل معناه : فال إمث عليه إن اتقى هللا فيما بقي من عمره

عليه يف  وقال آخرون : بل معىن ذلك : فمن تعجل يف يومني من أايم التشريق فال إمث عليه ، أي فال حرج
ومن أتخر إىل اليوم الثالث فلم ينفر ، فال  تعجيله النفر إن هو اتقى قتل الصيد حىت ينقضي اليوم الثالث ،

  حرج عليه
وقال آخرون : بل معناه : فمن تعجل يف يومني من أايم التشريق فنفر فال إمث عليه ، أي مغفور له ، ومن 
  أتخر فنفر يف اليوم الثالث فال إمث عليه ، أي مغفور له إن اتقى على حجه أن يصيب فيه شيئا هناه هللا عنه

ذه األقوال ابلصحة قول من قال : أتويل ذلك : فمن تعجل يف يومني من أايم مىن الثالثة ، فنفر وأوىل ه
يف اليوم الثاين ، فال إمث عليه ، حلط هللا ذنوبه ، إن كان قد اتقى هللا يف حجه ، فاجتنب فيه ماأمره هللا 

ن حدوده  ومن أتخر إىل اليوم الثالث ابجتنابه ، وفعل فيه ماأمره هللا بفعله ، وأطاعه أبدائه على ماكلفه م
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منهن ، فلم ينفر إىل النفر الثاين حىت نفر من غد النفر األول ، فال إمث عليه لتكفريه هللا له ماسلف من 
 آاثمه وأجرامه ، إن كان اتقى هللا يف حجه أبدائه حبدوده 

أنه قال : ] فذكر بعض  عليه وسلم صلى هللا وإمنا قلنا إن ذلك أوىل أتويالنه لتظاهر األخبار عن رسول هللا
 : ماورد يف فضل احلج يف مغفرة الذنوب مث قال

قال : [ وماأشبه ذلك من األخبار الىت يطول بذكر مجيعها الكتاب ، ومما يىنء عن أن من حج فقضاه 
يف حجه ،  هللا ، فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه ) فال إمث عليه ملن اتقى ( هللا حبدوده على ماأمره

مايوضح عن أن معىن قوله جل وعز ) فال إمث عليه صلى هللا عليه وسلم  فكان يف ذلك من قول رسول هللا
( أنه خارج من ذنوبه ، حمطوطة عنه آاثمه  مغفور له إجرامه  وأنه المعىن لقول من أتول قوله ) فال إمث عليه 

يه يف مقامه إىل اليوم الثالث ، ألن احلرج إمنا يوضع ( فال حرج عليه يف نفره يف اليوم الثاين ، وال حرج عل
عن العامل فيما كان عليه ترك عمله فريخص له يف عمله بوضع احلرج عنه يف عمله ، أو فيما كان عليه 
عمله ، فريخص له يف تركه بوضع احلرج عنه يف تركه  فأما ماعلى العامل عمله فال وجه لوضع احلرج عنه فيه 

رضه عمله ، ألنه حمال أن يكون املؤدي فرضا عليه حرجا أبدائه ، فيجوز أن يقال : قد إن هو عمله ، وف
 وضعنا عنك فيه احلرج 

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان احلاج الخيلو عند من أتول قوله ) فال إمث ( فال حرج عليه ، أو فال جناح 
ضع عنه احلرج يف املقام ، أو أن يكون عليه من أن يكون فرضه النفر يف اليوم الثاين من أايم التشريق ، فو 

فرضه املقام إىل اليوم الثالث ، فوضع عنه احلرج يف النفر يف اليوم الثاين ، فإن يكن فرضه يف اليوم الثاين من 
أايم التشريق املقام إىل اليوم الثالث منها ، فوضع عنه احلرج يف نفره يف اليوم الثاين منها ، وذلك هو 

) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( فال معىن لقوله على أتويل من أتول ذلك ) فال التعجيل الذي قيل 
إمث عليه ( فال جناح عليه ، ) ومن أتخر فال إمث عليه ( ألن املتأخر إىل اليوم الثالث إمنا هو متأخر من أداء 

ك على أداء الواجب فرض عليه عليه اترك قبول رخصة النفر ، فال وجه ألن يقال : الحرج عليك يف مقام
عليك ، ملا وصفنا قبل ، أويكون فرضه يف اليوم الثاين النفر ، فرخص له يف املقام إىل اليوم الثالث فال معىن 
أن يقال : الحرج عليك يف تعجلك النفر الذي هو فرضك وعليك فعله للذي قدمنا من العلة ، وكذلك 

فال إمث عليه ( وال حرج عليه يف نفره ذلك ، إن اتقى المعىن لقول من قال : معناه ) فمن تعجل يف يومني 
قتل الصيد إىل انقضاء اليوم الثالث ألن ذلك لو كان أتويال مسلما لقائله ، لكان يف قوله ) ومن أتخر فال 
إمث عليه ( مايبطل دعواه ، ألنه الخالف بني األمة يف أن الصيد للحاج بعد نفره من مىن يف اليوم الثالث 
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ا الذي من أجله وضع عنه احلرج يف قوله ) ومن أتخر فال إمث عليه ( إذا هو أتخر إىل اليوم حالل ، فم
الثالث مث نفر ، هذا مع إمجاع احلجة على أن احملرم إذا رمى وذبح وحلق وطاف ابلبيت فقد حل له كل 

 مث قال : بنحو ذلك  ] فذكرهاصلى هللا عليه وسلم  شيء ، وتصريح الرواية املروية عن رسول هللا
وأما الذي أتول ذلك أنه مبعىن : الإمث عليه إىل عام قابل فال وجه لتحديد ذلك بوقت ، وإسقاطه اإلمث  [

عن احلاج سنة مستقبلة ، دون آاثمة السالفة ، ألن هللا جل ثناؤه مل حيصر ذلك على نفي إمث وقت مستقبل 
م ، بل داللة ظاهر التنزيل تبني عن أن املتعجل بظاهر التنزيل ، وال على لسان الرسول عليه الصالة والسال

يف اليومني واملتأخر ال إمث على كل واحد منهما يف حالته اليت هو عليها دون غريها من األحوال ، واخلرب 
 يصرح أبنه ابنقضاء حجه على ماأمر به خارج من ذنوبه كيوم ولدته أمه صلى هللا عليه وسلم  عن الرسول

داللة واضحة على فساد قول صلى هللا عليه وسلم  اهر التنزيل ، وصريح قول الرسولففي ذلك من داللة ظ
  من قال : معىن قوله ) فال إمث عليه ( فال إمث عليه من وقت حجه إىل عام قابل

  (مث قال [ القول يف أتويل قوله تعاىل )واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه حتشرون
أيها املؤمنون فيما فرض عليكم من فرائضه فخافوه يف تضييعها والتفريط  يعين بذلك جل ثناؤه : واتقوا هللا

فيها ، وفيما هناكم عنه يف حجكم ومناسككم أن ترتكبوه أو أتتوه وفيما كلفكم يف إحرامكم حلجكم أن 
ه تقصروا يف أدائه والقيام به ، واعلموا أنكم إليه حتشرون ، فمجازيكم هو أبعمالكم ، احملسن منكم إبحسان

 (1، واملسيء إبساءته ، وموف كل نفس منكم ماعملت وأنتم التظلمون  ] )
 (312-2/302جامع البيان ) (1)

 
 : قال الرازي

  : واذكروا هللا يف أايم معدودات ( وفيه مسائل )
ذكروا املسألة األوىل : أن هللا تعاىل ذكر يف مناسك احلج األايم املعدودات ، واألايم املعلومات فقال هنا ) وا

هللا يف أايم معدودات ( وقال يف سورة احلج ) ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات ( 
فمذهب الشافعي رضي هللا عنه أن املعلومات هي العشر األول من ذي احلجة آخرها يوم النحر ، وأما 

لى أن املعدودات هي أايم التشريق أبنه املعدودات فثالثة أايم بعد يوم النحر ، وهي أايم التشريق ، واحتج ع
تعاىل ذكر األايم املعدودات ، واألايم لفظ مجع فيكون أقلها ثالثة ، مث قال بعده ) فمن تعجل يف يومني 
فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه ( وهذا يقتضي أن يكون املراد ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ( 

، وأمجعت األمة على أن هذا احلكم إمنا ثبت يف أايم مىن وهي أايم التشريق ، من هذه األايم املعدودات 
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فعلمنا أن األايم املعدودات هي أايم التشريق ، والقفال أكد هذا مبا روى يف تفسريه عن عبد الرمحن بن 
ع قبل أمر مناداي فنادى : احلج عرفة من جاء ليلة مجصلى هللا عليه وسلم  يعمر الديلي ، أن رسول هللا

طلوع الفجر فقد أدرك احلج ، وأايم مىن ثالثة أايم فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن أتخر فال إمث 
 عليه  وهذا يدل على أن األايم املعدودات هي أايم التشريق 

أدابر  املسألة الثانية : املراد ابلذكر يف هذه األايم : الذكر عند اجلمرات ، فإنه يكرب مع كل حصاة والذكر
 : الصلوات والناس أمجعوا على ذلك ، إال أهنم اختلفوا يف مواضع  ] فذكرها مث قال

 ] : أما قوله تعاىل ) فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه ملن اتقى ( ففيه سؤاالت [
كان قد استوىف كل مايلزمه فذكر منها : قوله : [ ) ومن أتخر فال إمث عليه ( فيه إشكال ، وذلك ألنه إذا  

يف متام احلج ، فما معىن قوله ) فال إمث عليه ( فإن هذا اللفظ إمنا يقال يف حق املقصر واليقال يف حق من 
 أتى بتمام العمل 

واجلواب من وجوه : أحدها : أنه تعاىل ملا أذن يف التعجل على سبيل الرخصة أحتمل أن خيطر ببال قوم أن 
هذه الرخصة فإنه أيمث ، أال تري أن أاب حنيفة رضي هللا عنه يقول : القصر عزمية ،  من مل جير على موجب

واإلمتام غري جائز ، فلما كان هذا االحتمال قائما ، الجرم أزال هللا تعاىل هذه الشبهة وبني أنه ال إمث يف 
لى موجب ومل جير ع األمرين ، فإن شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة ، وإن شاء مل يستعجل

  الرخصة ، وال إمث عليه يف األمرين مجيعا
وذكر وجوها أخرى منها أن هذا الكالم إمنا ذكر مبالغة يف بيان أن احلج سبب لزوال الذنوب وتكفري اآلاثم 
وهذا مثل أن اإلنسان إذا تناول النرايق يقول له : اآلن إن تناولت السم فال ضرر ، وإن مل تتناول فال ضرر 

ن هذا بيان أن الرتايق دواء كامل يف دفع املضار ، البيان أن تناول السم وعدم تناوله جيراين ، مقصوده م
جمري واحد ، فكذا ههنا املقصود من هذا الكالم بيان املبالغة يف كون احلج مكفرا لكل الذنوب ، البيان 

وله عليه الصالة والسالم : أن التعجل وتركه سيان ، ومما يدل على كون احلج سببا قواي يف تكفري الذنوب ق
 من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 
 : مث قال

واعلم أن الفقهاء قالوا : إمنا جيوز التعجل يف اليومني ملن تعجل قبل غروب الشمس من اليومني فأما إذا 
لث ألن الشمس إذا غابت فقد غابت الشمس من اليوم الثاين قبل النفر فليس له أن ينفر إال يف اليوم الثا
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ذهب اليوم ، وإمنا جعل له التعجل يف اليومني ال يف الثالث هذا مذهب الشافعي ، وقول كثري من فقهاء 
التابعني ، وقال أبو حنيفة رضي هللا عنه : جيوز له أن ينفر مامل يطلع الفجر ، ألنه مل يدخل وقت الرمي 

  بعد
 

وجوه : أحدها : أن احلاج يرجع مغفورا له بشرط أن يتقي هللا فيما بقي  أما قوله تعاىل ) ملن اتقى ( ففيه
من عمره ومل يرتكب مايستوجب به العذاب ، ومعناه التحذير من االتكال على ماسلف من أعمال احلج 
ا فبني تعاىل أن عليهم مع ذلك مالزمة التقوى وجمانبة االغرتار ابحلج السابق  واثنيها : أن هذه املغفرة إمن

حتصل ملن كان متقيا قبل حجه ، كما قال تعاىل ) إمنا يتقبل هللا من املتقني ( وحقيقته أن املصر على 
الذنب الينفعه حجه وإن كان قد أدى الفرض يف الظاهر  واثلثها : أن هذه املغفرة إمنا حتصل ملن كان 

له عليه الصالة والسالم : من حج متقيا عن مجيع احملظورات حال اشتغاله ابحلج ، كما روي يف اخلرب من قو 
فلم يرفث ومل يفسق  واعلم أن الوجه األول من هذه الوجوه اليت ذكرانها إشارة إىل اعتباره يف احلال 
والتحقيق أنه البد من الكل  وقال بعض املفسرين : املراد بقوله ) ملن اتقى ( مايلزمه التوقي يف احلج عنه 

 جيتنب ذلك صار مأثوما ، ورمبا صار عمله حمبطا ، وهذا ضعيف من من قتل الصيد وغريه ، ألنه إذا مل
 وجهني :

   األول : أنه تقييد للفظ املطلق بغري دليل
الثاين : أن هذا اليصح إال إذا محل على ماقبل هذه األايم ، ألنه يف يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق ، 

يف احلرم ، لكن ذاك ليس لإلحرام ، لكن اللفظ مشر فقد حتلل قبل رمي اجلمار فال يلزمه اتقاء الصيد إال 
 أبن هذا االتقاء معترب يف هذه األايم ، فسقط هذا الوجه 

 
أما قوله تعاىل ) واتقوا هللا ( فهو أمر يف املستقبل ، وهو خمالف لقوله ) ملن اتقى ( الذي أريد به املاضي 

  واجبات وترك احملرماتفليس ذلك بتكرار ، وقد علمت أن التقوى عبارة عن فعل ال
فأما قوله ) واعلموا أنكم إليه حتشرون ( فهو أتكيد لألمر ابلتقوى ، وبعث على التشديد فيه ، ألن من 
تصور أنه البد من حشر وحماسبة ومساءلة ، وأن بعد املوت الدار إال اجلنة أو النار ، صار ذلك من أقوى 

يقع على ابتداء خروجهم من األجداث إىل انتهاء املوقف ، التقوى ، وأما احلشر فهو اسم  الدواعى له إىل
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ألنه اليتم كوهنم هناك إال جبميع هذه األمور ، واملراد بقوله ) إليه ( أنه حيث ال مالك وال ملجأ إال إايه ، 
  (1واليستطيع أحد دفعا عن نفسه كما قال تعاىل ) يوم ال متلك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هلل (  ] )

 
بعد أن نقل أقوال السلف يف تفسري األايم املعدودات وبدأها ابلقول أبهنا ثالثة أايم  -ال ابن كثري وق

 : -  التشريق وحدث خلط يف بعضها
والقول األول هو املشهور وعليه دل ظاهر اآلية الكرمية ، حيث قال ) فمن تعجل ىف يومني فال إمث عليه  [

ثة بعد النحر  ويتعلق بقوله : ) واذكروا هللا يف أايم معدودات ( ذكر ومن أتخر فال إمث عليه ( فدل على ثال
هللا على األضاحي ، وقد تقدم ، وأن الراجح ىف ذلك مذهب الشافعي ، رمحه هللا ، وهو أن وقت 
األضحية من يوم النحر إىل آخر أايم التشريق  ويتعلق به أيضا الذكر املؤقت خلف الصلوات ، واملطلق يف 

حوال  ويف وقته أقوال للعلماء أشهرها الذى عليه العمل أنه من صالة الصبح يوم عرفة إىل صالة سائر األ
 العصر من آخر أايم التشريق ، وهو آخر النفر األخري 

  ويتعلق بذلك أيضا التكبري وذكر هللا عند رمي اجلمرات كل يوم من أايم التشريق
وهو تفرق الناس من موسم احلج إىل سائر األقاليم واآلفاق بعد وملا ذكر هللا تعاىل النفر األول والثاين ، 

اجتماعهم يف املشاعر واملواقف ، قال : )واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه حتشرون ( ، كما قال : ) وهو الذي 
  (2ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون ( ] )

 
 (196-5/191مفاتيح الغيب ) (1)
 (358-1/357تفسري القرآن العظيم ) (2)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

دلت اآلاثر على أن هللا سبحانه أمر عباده من احلجيج يف هذه اآلية أبن يذكروه يف أايم التشريق وهي ثالثة 
أايم بعد يوم النحر ابلتكبري فيها وأقل مايصدق عليه اسم التكبري فيها التكبري عند رمي اجلمار ووعدهم 

ن يغفر ذنوب من اتقاه يف حجه سواء بقي لذكره يف اليوم الثالث منها أم تعجل فانصرف بعد سبحانه أب
ذكره له يف اليوم الثاين عند رمي اجلمار ، مع اعتقاد أفضلية التأخري ألنه السنة ، مث أيمرهم تعاىل 

 ابالستدامة على تلك التقوى إىل أن يلقوه سبحانه 
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 :  ومن مسائل اآلية
الف يف األايم املعدودات يف اآلاثر املتقدمة إمنا هو  بسبب ضعف الرواايت ، وأما الرواايت أوال : اخل

الصحيحة فهي متفقة على كوهنا أايم التشريق ، وقد حصل خلط يف تفسري ابن كثري يف عزوه القول خبالف 
ثالثة أايم  ذلك جلماعة من السلف وماأدري سبب هذا اخللط  والذي يتضح من سياق اآلية أن املراد

التشريق ألن هللا سبحانه رتب على قوله )واذكروا هللا يف أايم معدودات( قوله )فمن تعجل يف يومني فال إمث 
عليه ومن أتخر فال إمث عليه( ومعلوم اتفاقا أن اليومني املذكورين هنا مها أول يومني من أايم التشريق وأن 

الث ، فال جمال لدخول يوم النحر أو يوم عرفة وهللا أعلم  وقال املتأخر املقصود به هنا هو من أقام اليوم الث
ابن العريب بعد أن ذكر حديث : أايم مىن ثالثة  : ولو كان يوم النحر معدودا منها القتضى مطلق هذا 
القول ملن نفر يف يوم اثين النحر أن ذلك جائز وال خالف أن ذلك ليس له ، فتبني أنه غري معدود فيها 

 ( 1ال سنة وهذا منتهى بديع  )القرآان و 
 (142-1/140أحكام القرآن له ) (1) 

 
اثنيا : ذكر السيوطي آاثرا كثرية يف التكبري أايم مىن وعند رمي اجلمار ومايتعلق ابلرمي وآاثرا عامة يف املغفرة 

ا كله وبلوغ السالم له وما أشبه ذلك وهذصلى هللا عليه وسلم  للحجيج وفضل احلج وزايرة قرب الرسول
استطراد منه رمحه هللا أعرضت عنه لعدم تعلقه ابآلية من وجه مباشر  وكذا علق ابن أيب حامت آاثرا كثرية يف 
عدم النفر يف اليوم الثاين إذا غابت عليه مشسه ، وهذه مباحث تعلقها فقهي أكثر من كونه تفسريي ولذا 

  اكتفيت ببعضها وأعرضت عن البعض اآلخر
( 3( والبغوي واخلازن )2( وابن العريب )1ل اليت خاض فيها بعض املفسرين كاجلصاص )اثلثا : من املسائ

( مسألة األايم املعلومات ومسألة أتخر املتعجل ملابعد الزوال أو الليل ، واألوىل منهما 4وابن عطية )
وأما نص اآلية  تفسريية ولكنها خارجة عن آيتنا والثانية فقهية كما تقدم وحتتاج للنظر يف األدلة األخرى

 فالإلزام فيه على املتعجل أن يكون نفره يف النهار أو قبل الزوال على التسليم أبن كلمة )يوم( فيها يراد هبا
 (1/394،395أحكام القرآن له ) (1)
 (142-1/140أحكام القرآن له ) (2)
 (191-1/189معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (3)
 (1/277،278احملررالوجيز ) (4)
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النهار دون الليل ، فكيف وهذا غري مسلم ؟ وال شك أن لفظ اآلية اليساعد على التوقيت للنفر ألنه قال 
)فمن تعجل يف يومني( ومل يقل : فمن تعجل يف اليوم الثاين مثال ، فلو أراد التوقيت جلاز النفر يف أي وقت 

ن حزم رمحه هللا فرد على أيب حنيفة قوله خالل اليومني وهذا مل يقل به أحد ، وهللا أعلم ، وقد جازف اب
(  1)[، وحكم بالدليل ، وخالف للقرآنوهذا خطأ ]بلزوم رمي الثالث على من أتخر إىل ليل الثاين فقال : 

 وفاته أنه قول اجلمهور وفيه آاثر عن السلف كثرية  
 (7/268احمللى ) (1) 

 
بعد الصلوات وعند رمي اجلمار ألنه مل ينقل القول رابعا : الذكر املأمور به يف اآلية منحصر يف التكبري 

صلى  بوجوب غري ذلك يف تلك األايم وإمنا ثبت يف اآلاثر تفسري الذكر بذلك وثبت يف السنة التزام النيب
ابلتكبري عند رمي اجلمار وأمره أمته أبخذ مناسكها عنه ،  وقد قال ابن العريب : [ الخالف هللا عليه وسلم 

(  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : [ )واذكروا هللا يف أايم معدودات( 1ذكر هاهنا التكبري ] )أن املراد ابل
وهذا أيضا من العبادات الزمانية املكانية وهو ذكر هللا تعاىل مع رمي اجلمار ومع الصلوات ، ودل على أنه 

اخلروج من املكان وهلذا تضاف مكاين قوله )فمن تعجل يف يومني( اآلية ، وإمنا يكون التعجيل والتأخري يف 
 ( 2هذه األايم إىل مكاهنا فيقال : أايم مىن وإىل عملها فيقال : أايم التشريق  ] )

خامسا : أكثر مجاعة من املفسرين يف تفصيل أوقات التكبري ولفظه وعدد مراته ، وحترير اخلالف يف ذلك ، 
(  وأطال القرطيب جدا يف مسألة 5لقرطيب )( وا4( وابن اجلوزي )3ومنهم على سبيل املثال ابن عطية )

 الرمي ومايتعلق هبا من أحكام ، وكل هذه أمور فقهية تبحث خارج التفسري وهللا أعلم 
 

 : سادسا : القول األقرب يف تفسري قوله )فالإمث عليه( هو الوعد برفع ذنوبه وغفراهنا ألمور ، منها
  اجداللة احلديث املرفوع الوارد يف املغفرة للح -
  داللة عامة اآلاثر الثابتة على ذلك ، مع ورود القولني عن معظم القائلني بغري هذا القول -
 

 (1/140أحكام القرآن له ) (1) 
 (1/199دقائق التفسري ) (2)
 (1/277احملرر الوجيز ) (3)
 (1/216زاد املسري ) (4)
 (812-2/811اجلامع ألحكام القرآن ) (5)



20 

 

 
  من ذكر آخر املناسك وختم آايت أحكام احلجمناسبة ذلك لالنتهاء  -
  )تذييل الكالم بقوله )ملن اتقى -
 ماذكره مجاعة املفسرين ومنهم الطربي والرازي كما تقدم يف ارتباك توجيه املعىن على القول الثاين  -
 
 

 : مسألة يف القراءات
(  وذكرها 1) لف : فال امث عليههللا بوصل األ قوله )فال إمث عليه( : قال ابن عطية : قرأ سامل بن عبد

 : القرطيب أيضا وبني أنه للتخفيف وأن العرب تستعمله واستشهد له بقول الشاعر
 (2إن مل أقاتل فالبسوين برقعا  )                           

  )3وكذا ذكرها أبو حيان ووجهها أبنه سهل اهلمزة بني بني مث حذفها  )

  
 (1/278احملرر الوجيز ) (1) 
 (2/822اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
 (112-2/111البحر احمليط ) (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 

 

            

      

           

    

            

 

           

  

 

قوله تعاىل ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على 
سد فيها ويهلك مايف قلبه وهو ألد اخلصام وإذا توىل سعى يف األرض ليف

احلرث والنسل وهللا الحيب الفساد وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث 
فحسبه جهنم ولبئس املهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا 

 وهللا رءوف ابلعباد (
 
 اخلصم عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أبغض الرجال إىل هللا األلد  -1
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عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أربع من كن فيه كان منافقا  -2
خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا 

 حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر 
 عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كفى بك إمثا أن التزال عن ابن عباس رضي هللا -3

 خماصما 
عن حممد بن كعب القرظي رمحه هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هلل عبادا ألسنتهم  -4

ن الدنيا ابلدين ، أحلى من العسل ، وقلوهبم أمر من الصرب ، لبسوا للعباد مسوك الضأن يف اللني ، خيتلو 
فيقول هللا تعاىل : أعلي جترتئون ، ويب تغرتون ؟ وعزيت ألبعثن عليهم فتنة تدع احلليم فيهم حريان ، قلنا : 
ايأاب محزة : هل هلؤالء يف كتاب هللا وصف ؟ قال : نعم ، قول هللا عز وجل : ) ومن الناس من يعجبك 

 الحيب الفساد ( قوله يف احلياة الدنيا ( إىل قوله : ) وهللا 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : ملا أصيبت هذه السرية ؛ أصحاب خبيب ابلرجيع بني مكة  -5

واملدينة ، فقال رجال من املنافقني : ايويح هؤالء املقتولني الذين هلكوا هكذا ، الهم قعدوا يف بيوهتم ، 
قول املنافقني ، وماأصاب أولئك النفر من والهم أدوا رسالة صاحبهم ، فأنزل هللا عز وجل يف ذلك من 

الشهادة واخلري من هللا ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ( أي مايظهر بلسانه من اإلسالم ) 
ويشهد هللا على ما يف قلبه ( أي من النفاق )  وهو ألد اخلصام ( أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك ) وإذا 

عى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا الحيب الفساد ( أي توىل( أي خرج من عندك ) س
ال حيب عمله واليرضاه ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهاد  ومن الناس من 

ىت هلكوا يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( الذين شروا أنفسهم هلل ابجلهاد يف سبيل هللا ، والقيام حبقه ح
 على ذلك ، يعين هذه السرية 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ومن الناس من يعجبك قوله ( كالمه وحديثه وعالنيته ) يف احلياة  -6
الدنيا ( يف الدنيا ) ويشهد هللا على مايف قلبه ( حيلف ابهلل أين أحبك وأاتبعك ) وهو ألد اخلصام ( جدل 

توىل ( غضب ) سعى ( مشى ) يف األرض ليفسد فيها ( ابملعاصي )  ابلباطل شديد اخلصومة ) وإذا
ويهلك احلرث ( الزرع والكدس ابحلرق ) والنسل ( يهلك احليوان ابلقتل )وهللا الحيب الفساد ( واملفسد ) 
 وإذا قيل له اتق هللا ( يف صنعك ) أخذته العزة ابإلمث ( احلمية ابلتكرب ) فحسبه جهنم ( مصريه إىل جهنم )

ولبئس املهاد ( الفراش واملصري  نزلت هذه اآلية يف أخنس بن شريق وكان مجيل املنظر حلو املنطق وكان 



23 

 

يعجب النيب صلى هللا عليه وسلم كالمه أبين أحبك وأابيعك يف السر وحيلف ابهلل على ذلك وكان منافقا 
رتي )نفسه( مباله ) ابتغاء زعموا أنه أحرق كدس قوم وقتل محار القوم ) ومن الناس من يشري ( من يش

مرضاة هللا ( طلب رضا هللا نزلت يف صهيب بن سنان وأصحابه اشرتى نفسه مباله من أهل مكة ) وهللا 
 رءوف ابلعباد ( الذين قتلوا مبكة نزلت يف أبوي عمار ايسر ومسية وغريهم قتلهم مشركو أهل مكة 

احلياة الدنيا ويشهد هللا على مايف قلبه وهو ألد  عن السدي رمحه هللا ) ومن الناس من يعجبك قوله يف -7
اخلصام ( قال : نزلت يف األخنس بن شريق الثقفي ، وهو حليف لبين زهرة ، وأقبل إىل النيب صلى هللا عليه 
وسلم ابملدينة ، فأظهر له اإلسالم ، فأعجب النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك منه ، وقال : إمنا جئت أريد 

 يعلم أين صادق ، وذلك قوله ) ويشهد هللا على مايف قلبه ( مث خرج من عند النيب صلى هللا اإلسالم ، وهللا
عليه وسلم ، فمر بزرع لقوم من املسلمني ومحر ، فأحرق الزرع ، وعقر احلمر ، فأنزل هللا عز وجل ) وإذا 

ج اخلصام ، وفيه نزل ) توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ( وأما ألد اخلصام : فأعو 
 ويل لكل مهزة ملزة ( ونزلت فيه ) وال تطع كل حالف مهني ( إىل ) عتل بعد ذلك زنيم ( 

عن الكليب رمحه هللا قال : كنت جالسا مبكة فسألوين عن هذه اآلية )ومن الناس من يعجبك قوله(  -8
اتبعين فقال : إن القرآن إمنا نزل فلما قمت  -ومعنا فىت من ولده  -اآلية  قلت : هو األخنس بن شريق 

 يف أهل مكة فإن رأيت أن التسمي أحدا حىت خترج منها فافعل 
عن ابن زيد رمحه هللا قال : ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ( إىل ) وهللا الحيب الفساد  -9

هد أنك جئت ابحلق  والصدق ( كان رجل أييت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول : أي رسول هللا أش
من عند هللا ، قال : حىت يعجب النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله ، مث يقول : أما وهللا ايرسول هللا ، إن هللا 
ليعلم مايف قليب مثل مانطق به لساين ، فذلك قوله ) ويشهد هللا على مايف قلبه (  قال : هؤالء املنافقون ، 

) إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا ( حىت بلغ ) إن املنافقني  وقرأ قول هللا تبارك وتعاىل
 لكاذبون ( مبا يشهدون أنك رسول هللا 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا( قال : نزلت  -10
م إىل الشرك ابهلل منهم عمار وأمه مسية يف صهيب ويف نفر من أصحابه أخذهم أهل مكة فعذبوهم لريدوه

 وأبوه ايسر وبالل وخباب وعابس موىل حويطب بن عبد العزى ، أخذهم املشركون فعذبوهم 
عن صهيب رضي هللا عنه أن املشركني ملا أطافوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقبلوا على الغار  -11

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلروج بعث أاب بكر مرتني  وأدبروا قال : واصهيباه والصهيب يل فلما أراد
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أو ثالاث إىل صهيب فوجده يصلي فقال أبو بكر للنيب صلى هللا عليه وسلم : وجدته يصلي فكرهت أن 
أقطع عليه صالته  فقال : أصبت وخرجا من ليلتهما فلما أصبح خرج حىت أتى أم رومان زوجة أيب بكر 

وقد خرج أخواك ووضعا لك شيئا من زادمها ؟ قال صهيب : فخرجت حىت دخلت فقالت : أال أراك ههنا 
على زوجيت أم عمر فأخذت سيفي وجعبيت وقوسي حىت أقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة فأجده 
وأاب بكر جالسني فلما رآين أبو بكر قام إيل فبشرين ابآلية اليت نزلت يف وأخذ بيدي فلمته بعض املالمة 

 فاعتذر ورحبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ربح البيع أاب حيىي 
عن سعيد بن املسيب رمحه هللا ، أن صهيبا أقبل مهاجرا حنو النيب صلى هللا عليه وسلم ، فتبعه نفر  -12

وامي  من قريش مشركون ، فنزل وانتثل كنانته ، فقال : ايمعشر قريش ، قد علمتم أين أرماكم رجال بسهم ،
هللا التصلون إيل حىت أرميكم بكل سهم يف كنانيت ، مث أضربكم بسيفي ، مابقي يف يدي منه شيء ، مث 
شأنكم بعد  وقال : إن شئتم دللتكم على مايل مبكة وختلون سبيلي ؟ قالوا : فدلنا على مالك مبكة وخنلي 

يه وسلم القرآن : )ومن الناس من عنك فتعاهدوا على ذلك ، فدهلم ، وأنزل على رسول هللا صلى هللا عل
يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا رءوف ابلعباد ( ، فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صهيبا قال 

ربح البيع ايأاب حيىي ، ربح البيع ايأاب حيىي ، وقرأ  -له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ربح البيع ايأاب حيىي 
 قوله : )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا رءوف ابلعباد (  عليه القرآن ، يعين

عن عكرمة رمحه هللا ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( قال : نزلت يف صهيب بن  -13
سنان وأيب ذر الغفاري جندب بن السكن أخذ أهل أيب ذر أاب ذر ، فانفلت منهم ، فقدم على النيب صلى 

فانفلت أيضا حىت قدم على النيب  -وكانوا مبر الظهران  - عليه وسلم ، فلما رجع مهاجرا عرضوا له هللا
عليه الصالة والسالم ، وأما صهيب فأخذه أهله ، فافتدى منهم مباله ، مث خرج مهاجرا فأدركه منقذ بن 

 عمري بن جدعان ، فخرج له مما بقي من ماله ، وخلى سبيله 
ه هللا قال : ملا خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعني عن عكرمة رمح -14

سهما فقال : التصلون إيل حىت أضع يف كل رجل منكم سهما مث أصري بعد إىل السيف فتعلمون أين رجل 
سه ، وقد خلفت مبكة قينتني فهما لكم  ونزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم )ومن الناس من يشري نف

ابتغاء مرضات هللا ( اآلية  فلما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أاب حيىي ربح البيع قال : وتال عليه 
 اآلية 
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عن ابن جريج رمحه هللا يف قول هللا عز وجل )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا( نزلت  -15
ملدينة منقذ بن عمري بن جدعان  قال ابن يف صهيب بن سنان وأيب ذر وأن الذي أدرك صهيبا بطريق ا

جريج : وزعم عكرمة موىل ابن عباس أن صهيبا افتدى من مكة أهله مباله مث خرج مهاجرا فأدركوه ابلطريق 
 فأخرج هلم مابقي من ماله 

عن عمر بن احلكم رمحه هللا قال : قدم صهيب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بقباء ومعه  -16
كر وعمر وبني أيديهم رطب قد جاءهم به كلثوم بن اهلدم أمهات جراذين ، وصهيب قد رمد ابلطريق أبو ب

وأصابته جماعة شديدة ، فوقع يف الرطب فقال عمر : ايرسول هللا أال ترى إىل صهيب أيكل الرطب وهو 
منا آكله بشق رمد ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتكل الرطب وأنت رمد ؟ فقال صهيب : وإ

عيين الصحيحة  فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعل صهيب يقول أليب بكر : وعدتين أن 
نصطحب فخرجت وتركتين  ويقول : وعدتين ايرسول هللا أن تصاحبين فانطلقت وتركتين فأخذتين قريش 

بح البيع  فأنزل هللا )ومن فحبسوين فاشرتيت نفسي وأهلي مبايل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ر 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( وقال صهيب : ايرسول هللا ماتزودت إال مدا من دقيق عجنته 

 ابألبواء حىت قدمت عليك 
عن مصعب بن عبد هللا رمحه هللا قال : هرب صهيب من الروم ومعه مال كثري فنزل مبكة فعاقد عبد  -17

وإمنا أخذت الروم صهيبا من سيب فلما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة هللا بن جدعان وحالفه 
حلقه صهيب فقالت له قريش : التفجعنا أبهلك ومالك  فدفع إليهم ماله فقال له النيب صلى هللا عليه 

مالك بن وسلم : ربح البيع  وأنزل هللا يف أمره ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا( وأخوه 
 سنان 

عن الربيع رمحه هللا قوله ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( اآلية ، قال : كان رجل  -18
من أهل مكة أسلم ، فأراد أن أييت النيب صلى هللا عليه وسلم ويهاجر إىل املدينة ، فمنعوه وحبسوه ، فقال 

عين ، فأحلق هبذا الرجل ، فأبوا  مث إن بعضهم قال هلم : أعطيكم داري ومايل وماكان يل من شيء فخلوا 
هلم : خذوا منه ماكان له من شيء ، وخلوا عنه  ففعلوا ، فأعطاهم داره وماله ، مث خرج فأنزل هللا عز وجل 
على النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( ، فلما دان من 

ه عمر يف رجال ، فقال له عمر : ربح البيع ، قال : وبيعك فال خيسر ، قال : وماذاك ؟ قال : املدينة تلقا
 أنزل فيك كذا وكذا 
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 عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك  -19
عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : إن من أكرب الذنب أن يقول الرجل ألخيه : اتق هللا  فيقول :  -20

 رين !عليك بنفسك ، أنت أتم
عن علي رضي هللا عنه يف هذه اآلية ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ( إىل ) وهللا  -21

 رءوف ابلعباد ( قال علي : اقتتال ورب الكعبة 
عن حممد رمحه هللا قال : محل هشام بن عامر على الصف حىت خرقه ، فقالوا : ألقى بيده  فقال أبو  -

 (1من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا (  )هريرة : ) ومن الناس 
عن املغرية رضي هللا عنه قال : بعث عمر جيشا فحاصروا أهل احلصن ، وتقدم رجل من جبيلة فقاتل ،  -

فقتل ، فأكثر الناس فيه يقولون : ألقى بيده إىل التهلكة ، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال 
ول : )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا رءوف ابلعباد(  : كذبوا ، أليس هللا عز وجل يق

ويف لفظ :  فكتب عمر : ليس كما قالوا ، هو من الذين قال هللا فيهم : )ومن الناس من يشري نفسه 
 ( 2ابتغاء مرضات هللا(  )

عـوف األمحـسي : ايأمري   عن قيس رمحه هللا قال : ذكروا عنـد عمر رجال شــرى نفـسه ، فقـال مـدرك بن -
املؤمنني ، خايل يزعم الناس أنه ألقى بيده إىل التهلكة ، فقال : كذب أولئك بل هو ممن اشرتى اآلخرة 

 (3ابلدنيا  )
عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث ( إىل قوله ) وهللا رءوف ابلعباد  -22

بن اخلطاب رضي هللا عنه إذا صلى السبحة وفرغ دخل مربدا له ، فأرسل إىل فتيان قد ( قال : كان عمر 
قرءوا القرآن ، ومنهم ابن عباس وابن أخي عيينة قال : فيأتون فيقرءون القرآن ويتدارسونه ، فإذا كانت 

الناس من يشري نفسه  القائلة انصرف ، قال فمروا هبذه اآلية ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث  ومن
ابتغاء مرضات هللا وهللا رءوف ابلعباد ( قال ابن زيد : وهؤالء اجملاهدون يف سبيل هللا ، فقال ابن عباس 

 شيء  لبعض من كان إىل جنبه : اقتتل الرجالن ، فسمع عمر ماقال ، فقال : وأي شيء قلت ؟ قاال : ال
___________________________________________ 

 ( 195آية  34( تقدم خترجيه )األثر رقم 1)
 ( واللفظ املذكور من ابن أيب حامت 195آية  32( تقدم خترجيه )األثر رقم 2)
 ( 195آية  33( تقدم خترجيه )األثر رقم 3)
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ايأمري املؤمنني ، قال : ماذا قلت ؟ اقتتل الرجالن ؟ قال : فلما رأى ذلك ابن عباس قال : أرى ههنا من 
بتقوى هللا أخذته العزة ابإلمث ، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا ، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى إذا أمر 

هللا ، فإذا مل يقبل وأخذته العزة ابإلمث ، قال هذا : وأان أشرتي نفسي ، فقاتله ، فاقتتل الرجالن ، فقال 
 عمر : هلل تالدك ايابن عباس 

، قال : مسع عمر إنساان قرأ هذه اآلية ) ومن الناس من يشري نفسه  عن صاحل أيب اخلليل رمحه هللا -23
ابتغاء مرضات هللا ( قال : اسرتجع عمر فقال : إان إليه راجعون قام رجل أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر 

 فقتل 
إىل عن عكرمة رمحه هللا أن عمر بن اخلطاب كان إذا تال هذه اآلية )ومن الناس من يعجبك قوله (  -24

 قوله )ومن الناس من يشري نفسه( قال : اقتتل الرجالن 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : كنت قاعدا عند عمر إذ جاءه كتاب أن أهل الكوفة قد قرأ  -25

منهم القرآن كذا وكذا  فكرب رمحه هللا ، فقلت : اختلفوا  فقال : أف ومايدريك ؟ قال : فغضب ، فأتيت 
إيل بعد ذلك ، فاعتللت له ، فقال : عزمت عليك إال جئت فأتيته فقال : كنت قد  منزيل قال : فأرسل

قلت شيئا ؟ فقلت : أستغفر هللا الأعود إىل شيء بعدها  فقال : عزمت عليك إال أعدت علي الذي قلت  
قلت : قلت : كتب إيل أنه قزأ القرآن كذا وكذا  فقلت : اختلفوا  قال : من أي شيء عرفت ؟ قلت : 
قرأت )ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على مايف قلبه ( حىت انتهيت إىل )وهللا 
الحيب الفساد( فإذا فعلوا ذلك مل يصرب صاحب القرآن ، مث قرأت )وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث 

هللا وهللا رءوف ابلعباد( قال : فحسبه جهنم ولبئس املهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
 صدقت والذي نفسي بيده     

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، يقول : شديد اخلصومة  -26
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن انفع بن األزرق سأله عن قوله )وهو ألد اخلصام( قال : اجلدل  -27

 م ، أما مسعت قول مهلهل :املخاصم يف الباطل  قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نع
 إن حتت األحجار حزما وجودا          وخصيما ألد ذا مغالق

عن التميمي رمحه هللا ، قال : سألت ابن عباس ، عن قول هللا : )ويهلك احلرث والنسل( قال :  -28
 احلرث : الزرع  والنسل : نسل كل دابة 

 سل ( فنسل كل دابة ، والناس أيضا عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) ويهلك احلرث والن -29
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن انفع بن األزرق قال له : أخربين عن قوله )احلرث والنسل( قال  -30
 :النسل : الطائر والدواب  قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما مسعت الشاعر يقول :

 بور والختزيكهوهلم خري الكهول ونسلهم     كنسل امللوك الث
 

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله )ولبئس املهاد( قال : بئس مامهدوا ألنفسهم  -31
 عن سعيد بن املسيب رمحه هللا يقول : قطع الذهب و الورق ، من الفساد يف األرض  -32
 عن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا حنو ذلك  -33
عجبك قوله ( قال : عالنيته يف الدنيا )ويشهد هللا( يف عن جماهد رمحه هللا ) ومن الناس من ي -34

 اخلصومة أمنا يريد احلق 
 عن جماهد رمحه هللا ) وهو ألد اخلصام ( قال : ظامل اليستقيم  -35
عن جماهد رمحه هللا يف قوله )وإذا توىل سعى يف األرض( قال : عمل )ويهلك احلرث ( قال : نبات  -36

 دابة متشي من احليوان من الناس والدواب األرض ) والنسل ( : من كل 
عن جماهد رمحه هللا )إذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ( اآلية ، قال : )إذا  -37

ابلعدوان والظلم ، فيحبس هللا بذلك   -يف لفظ : يلي يف األرض فيعمل فيها  -توىل سعى يف األرض( 
وهللا الحيب الفساد (  مث قرأ جماهد ) ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا   القطر ، )فيهلك احلرث والنسل ،

كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( قال : مث قال : أما وهللا ماهو حبركم هذا 
 ، ولكن كل قرية على ماء جار فهو حبر 

 بئس مامهدوا ألنفسهم  عن جماهد رمحه هللا  يف قول هللا ) ولبئس املهاد ( قال : -38
 عن عطاء اخلراساين رمحه هللا حنو قول جماهد : ظامل اليستقيم  -39
عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على ما  -40

 يف قلبه ( قال : هو املنافق 
 ألد اخلصام ( قال : جدل ابلباطل عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل ) وهو  -41
عن قتادة رمحه هللا قوله ) وهو ألد اخلصام ( يقول : شديد القوة يف معصية هللا جدل ابلباطل ، وإذا  -42

 شئت رأيته عامل اللسان ، جاهل العمل ، يتكلم ابحلكمة ، ويعمل ابخلطيئة 
 } ، مهلك لعباد هللا عن قتادة رمحه هللا ) ليفسد فيها( قال : يفسد يف أرض {هللا -43
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عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل ) ويهلك احلرث والنسل ( قال : )احلرث ( احلرث ) النسل ( :  -44
 نسل كل شيء 

عن قتادة رمحه هللا يف قوله ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( قال : املهاجرون  -45
 واألنصار 

 احلرث : الزرع عن عكرمة رمحه هللا :  -46
 عن عكرمة رمحه هللا : نسل كل دابة  -47
عن أيب معشر جنيح رمحه هللا ، قال : مسعت سعيدا املقربي يذاكر حممد بن كعب ، فقال سعيد : إن  -48

يف بعض الكتب : إن هلل عبادا ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوهبم أمر من الصرب ، لبسوا للناس مسوك 
رتون ، قال هللا تبارك وتعاىل : أعلي جيرتءون ، ويب يغرتون ، وعزيت ألبعثن عليهم فتنة الضأن من اللني ، جي

ترتك احلليم منهم حريان ، فقال ابن كعب : هذا يف كتاب هللا جل ثناؤه ، فقال سعيد : وأين هو من كتاب 
شهد هللا على مايف قلبه هللا ؟ قال : قول هللا عز وجل ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ، وي

وهو ألد اخلصام  وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ، وهللا الحيب الفساد ( 
فقال سعيد : قد عرفت فيمن أنزلت هذه اآلية ، فقال حممد بن كعب : إن اآلية تنزل يف الرجل مث تكون 

 عامة بعد 
ن يقرأ الكتب ، قال : إين ألجد صفة انس من هذه األمة يف  عن القرظي رمحه هللا ، عن نوف ، وكا -49

كتاب هللا املنزل ، قوم حيتالون الدنيا ابلدين ، ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوهبم أمر من الصرب يلبسون 
للناس لباس مسوك الضأن ، وقلوهبم قلوب الذائب ، فعلي جيرتءون ، ويب يغرتون ، حلفت بنفسي ألبعثن 

ترتك احلليم فيهم حريان  قال القرظي : تدبرهتا يف القرآن فإذا هم املنافقون ، فوجدهتا ) ومن عليهم فتنة 
الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ، ويشهد هللا على ماىف قلبه وهو ألد اخلصام( )ومن الناس من يعبد 

 هللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به ( 
: ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ( قال : كان هذا عبد حسن عن أيب العالية رمحه هللا  -50

 القول ، سيء الفعل أييت النيب صلى هللا عليه وسلم فيحسن القول 
 عن أيب العالية رمحه هللا : ) ويهلك احلرث ( قال : حيرق احلرث الذي حيرثه الناس ، نبات األرض  -51
 نسل كل دابة عن أيب العالية رمحه هللا :  -52
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عن الربيع رمحه هللا قوله ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ، ويشهد هللا على مايف قلبه  -53
وهو ألد اخلصام ( قال : هذا عبد كان حسن القول سىىء العمل ، أييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  فيحسن له القول ) وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها (
عن الربيع رمحه هللا ) ويهلك احلرث ( قال : احلرث الذي حيرثه الناس : نبات األرض ) والنسل ( :  -54

 نسل كل دابة 
عن ابن جريج رمحه هللا ، قال : قلت لعطاء ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد  -55

 هللا يعلم ذلك هللا على مايف قلبه ( قال : يقول قوال يف قلبه غريه ، و
عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لعطاء ) ويهلك احلرث والنسل ( قال : )احلرث( : الزرع  -56

 )والنسل( : من الناس واألنعام ، قال : يقتل نسل الناس واألنعام 
، عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لعطاء : )وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها( قال : الزرع  -57

 يقطعه : يفسده  
 عن احلسن رمحه هللا )وهو ألد اخلصام( قال : كاذب القول  -58
عن احلسن رمحه هللا قرأ ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ، وهللا رءوف ابلعباد (  -59

ها عصمت دمك أتدرون فيم أنزلت ؟ نزلت يف أن املسلم لقي الكافر فقال له : قل ال إله إال هللا ، فإذا قلت
 ومالك إال حبقهما ، فأىب أن يقوهلا ، فقال املسلم : وهللا ألشرين نفسي هلل ، فتقدم فقاتل حىت قتل 

 عن حممد بن كعب رمحه هللا حنو قول احلسن : كاذب القول  -60
 عن ابن جريج رمحه هللا يف قوله ) وإذا توىل ( قال : إذا غضب  -61
قوله ) سعى يف األرض ليفسد فيها ( قطع الرحم ، وسفك الدماء ، دماء عن ابن جريج رمحه هللا يف  -62

 املسلمني ، فإذا قيل : مل تفعل كذا وكذا ؟ قال : أتقرب به إىل هللا عز وجل 
ويف لفظ : النبات  -عن الضحاك رمحه هللا يف قوله )ويهلك احلرث والنسل( قال : احلرث : األصل  -63
 نهم والنسل : كل دابة والناس م -

 عن مكحول رمحه هللا : احلرث : ماحترثون ، وأما النسل : فنسل كل شيء  -64
 عن سعيد بن جبري رمحه هللا يف قول هللا )وهللا رءوف ابلعباد ( يعين : يرأف بكم  -65
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________________________________________ 
 احلواشي :

( ، والسنن الصغرى 1/251( والنسائي يف التفسري )6/55،63،205) ( وأمحد2668( ومسلم )رقم 8/188أخرجه البخاري ) -1
( من طريق ابن أيب مليكة عنها به  وأخرجه 1/192( والبغوي يف تفسريه )10/108( والبيهقي يف سننه )5/214( والرتمذي )8/248)

ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األلد ( عن معمر عن ابن أيب مليكة عنها بلفظ : كان أبغض الرجال إ1/97عبد الرزاق يف تفسريه )
وعبد بن محيد وابن  -وهو عند أمحد وغريه من طريقه  -( وأخرجه أيضا وكيع  1/360اخلصم  ونقله عنه ابن كثري كاجلماعة )التفسري 

 (1/239مردويه والبيهقي يف الشعب )الدر 
( والنسائي 5/19،20( والرتمذي )4/221د )( وأبو داو 1/58( ومسلم )6/279،  5/107،  1/89أخرجه البخاري ) -2
 ( 1/239( من طريق األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عنه به  ذكره السيوطي )الدر 8/116)
( قال : حدثنا فضالة بن الفضل الكويف حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن 4/359أخرجه الرتمذي ) -3

( 702ديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه اهـ ويف إسناده ابن وهب بن منبه قال احلافظ : جمهول )التقريب صعباس به  وقال : ح
 (1/239( وعزاه السيوطي أيضا للبيهقي )الدر 4/141وقال األلباين : ضعيف )ضعيف اجلامع 

بذي ، ثنا أبو معشر ، عنه به  ويف إسناده محزة ( قال : حدثنا أيب ، ثنا محزة بن أيب مجيل الر 1484أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -4
( وأبو معشر جنيح ضعيف مث هو مرسل  وقد جاء من رواية الثقات عن حممد بن كعب عن 3/209الربذي قال أبو حامت : شيخ )اجلرح

لضعفه مل يضبط  قائله  نوف البكايل كما سيأيت ورواه حممد بن أيب معشر عن أبيه عن سعيد املقربي وسيأيت كذلك ويبدو أن أاب معشر
 وهللا أعلم  ومل يذكره السيوطي 

، 1498، 1490، 1486، 1480( وابن أيب حامت مفرقا )رقم 2/313( ومن طريقه ابن جرير )3/97أخرجه ابن إسحاق ) -5
قال : ثين  -خرى ومل يسمه يف السرية ومسي يف املراجع األ -(  قال : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن اثبت ، 1536، 1527

( من نفس الطريق ببعض متنه  وهذا 2/313،315،316سعيد بن جبري أو  عكرمة ، عن ابن عباس به  وأخرجه أيضا ابن جرير )
أ( وحسنه أيضا السيوطي /35( وقال عنه : جيد )العجاب يف بيان الزسباب ق7/332إسناد حسن قد حسنه احلافظ ابن حجر )الفتح 

( وترمجه البخاري يف 7/392( وحممد بن أيب حممد ذكره ابن حبان يف الثقات )2/242وإسنادها حسن )اإلتقان فقال : هي طريق جيدة 
( فلم يذكرا فيه جرحا وال تعديال على الرغم من رواية ابن أيب حامت عنه 8/88( وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )1/225التاريخ )

( واألثر أخرجه أيضا ابن املنذر وأخرج عن ابن إسحق تسمية من أجلب 3/83وثق )الكاشف رواايت كثرية يف تفسريه  وقال الذهيب : 
 (1/238على خبيب يف قتله فذكر األخنس بن شريق ، ومسى مجاعة آخرين  )الدر 

( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن 100-1/99أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -6
 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  3عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وأخرجه أيضا 2/312أخرجه ابن جرير ) -7
( عن أيب زرعة عن عمرو  به  497، 1489، 1485مفرقا )رقم ( وابن أيب حامت 2/314،315،317ابن جرير إبسناده وبعض متنه )

( وأخرجه ابن املنذر 189آية  16تعليقا( وإسناد هذا األثر جيد تقدم الكالم عليه )األثر  1515، 1506، 1499وأخرج ابقيه برقم )
 (1/238)الدر 

كما تقدم غري مرة  وقد أسنده عن ابن عباس فيما   ( ومل أقف عليه والكليب متهم1/238أخرجه عبد بن محيد وابن املنذر ) الدر  -8
 مضى مطوال 
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( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد  فذكره  وإسناده ضعيف إلرساله 2/314أخرجه ابن جرير ) -9
 السيوطي  وضعف مرسله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم  وسيأيت عنه غري هذا القول مرسال أيضا  ومل يذكره

( قال : أنبأان أبو سعد املطرز وأبو علي احلداد قاال : أان أبو نعيم احلافظ أان إبراهيم 378/8أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) -10
 بن عبد هللا املقريء ان أمحد بن فرج ان أبو عمرو الدوري ان حممد بن مروان عن الكليب عن أيب صاحل عنه به  وهذه سلسلة الكذب كما

 ( 1/240تقدم غري مرة  وقد تقدم من تنوير املقباس الرواية كاملة وفيها هذا اجلزء ابختصار  ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 
( قال : ان حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب 382/8-381( ومن طريقه ابن عساكر )1/240أخرجه الطرباين ) الدر  -11

 احلمال ان حممد بن احلسن بن زابلة حدثين علي بن عبد احلميد بن زايد بن صيفي بن صهيب عن أبيه األصبهاين ان هارون بن عبد هللا
 ( وعزاه السيوطي أيضا أليب نعيم 474عن جده عن صهيب به  وفيه ابن زابلة قال احلافظ : كذبوه )التقريب ص

اعيل ، ثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عنه به  ( قال : حدثنا أيب ، ثنا موسى بن إمس1532أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -12
( من طرق عن محاد به ولفظه ليس 382/8( ومن طريقه وغريه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )3/228وأخرجه ابن سعد يف الطبقات )

ن يشري  ( ويف إسناده علي صرحيا يف السببية حيث ذكر القصة خمتصرة بدون التعرض لآلية ويف آخرها : ربح البيع ونزلت )ومن الناس م
( وعزاه السيوطي أيضا للحارث بن أيب أسامة يف مسنده وابن املنذر وأيب 401بن زيد بن جدعان قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

( وقد جاء موصوال من طريق أخرى عن ابن املسيب عن صهيب به بدون ذكر اآلية  أخرجه احلاكم 1/240نعيم يف احللية )الدر 
( ويف إسناده حصني بن حذيفة قال أبو حامت : جمهول  وذكره ابن حبان يف الثقات  381/8وابن عساكر يف اتريخ دمشق ) (3/400)

( وعزاه السيوطي أيضا للطرباين والبيهقي يف الدالئل وذكر اآلية )الدر 319-2/318وقال ابن حجر : له مناكري )لسان امليزان 
 سناد صحيح بدون ذكر اآلية وسيأيت يف مناقشة األقوال ( وأخرجه ابن مردويه عن صهيب إب1/240

( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج ، عنه به  وإسناده 2/321أخرجه ابن جرير ) -13
حلاكم وابن عساكر إبسناد جيد إىل ضعيف لضعف احلسني بن داود امللقب سنيدا كما تقدم مرارا  ابإلضافة إىل إرساله  وأخرجه خمتصرا ا

 ( 1/240عكرمة مرسال ملحقا أبثر ابن جريج اآليت ذكره ويشهد له ماأييت  وأخرجه الطرباىن )الدر 
( قال : أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا إمساعيل بن إسحق القاضي ثنا 3/398أخرجه احلاكم يف املستدرك ) -14

ا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به  وذكر مكان النقاط قوله : قال : ] وحدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن سليمان بن حرب ثن
أنس حنوه [ مث قال : صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  يعين ماأسنده عن أنس وهو كما قال وظاهره أنه بدون ذكر 

 يه وقد تقدم من غري هذه الطريق  ومل يذكره السيوطي اآلية وإمنا ذكرها يف مرسل عكرمة وهو صحيح إل
( قال : ان علي بن املبارك الصنعاين ان زيد بن املبارك ان حممد 382/8( ومن طريقه ابن عساكر )1/240أخرجه الطرباين ) الدر  -15

 جريج وهو ضعيف إلرساله ( من طريق علي به أيضا  وإسناده جيد إىل ابن 3/400بن ثور عن ابن جريج به  وأخرجه احلاكم )
(  قال : أخربان حممد بن عمر قال حدثين 383/8( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )229-3/228أخرجه ابن سعد ) -16

 عبد هللا بن جعفر عن عبد احلكيم بن صهيب عن عمر به  ويف إسناده الواقدي وهو متهم ابإلضافة إلرساله  ومل يذكره السيوطي 
( قال : وأخربين مصعب بن عبد هللا  382/8( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )1/240ابن أيب خيثمة ) الدر أخرجه  -17

 فذكره  وهو شديد االنقطاع 
( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 2/321أخرجه ابن جرير ) -18

 ول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موص1534
أخرجه الطرباين يف الكبري  -20( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1533علقه ابن أيب حامت )رقم  -19

عنه به  وإسناده صحيح  وقال  ( قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب إسحق عن سعد بن وهب9/119)
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( وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن أيب إسحق به بلفظ : كفى ابملرء إمثا إذا قيل له اتق 7/271اهليثمي : رجاله رجال الصحيح )اجملمع 
 (1/239هللا غضب  وعزاه السيوطي أيضا لوكيع وابن املنذر والبيهقي يف الشعب )الدر 

ل : حدثين حممد بن عبد هللا بن يزيع ، قال : ثنا جعفر بن سليمان ، قال : ثنا بسطام بن مسلم ، ( قا2/319أخرجه ابن جرير ) -21
( من طريق عبد احلميد بن دينار ، عن أيب 1530قال : ثنا أبو رجاء العطاردي ، قال مسعت عليا  فذكره  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 

 (1/241ن محيد والبخاري يف اترخيه واخلطيب )الدر رجاء به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا وكيع وعبد ب
( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فذكره  وإسناده صحيح 320-2/319أخرجه ابن جرير ) -22

يوطي لغري ابن جرير ) ( ومل يعزه الس340إىل ابن زيد ولكنه ضعيف إلرساله ولضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم مرسله ) التقريب ص 
 ( وتقدم عن ابن زيد مرسال غري هذا القول أيضا 1/241الدر 
( قال : حدثين أمحد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا زايد بن أيب مسلم ، عنه به  وهو منقطع 2/322أخرجه ابن جرير ) -23

( وعزاه 75،273 يثبت له لقاء أحد من الصحابة )التقريب ص؛ صاحل هو ابن أيب مرمي عده احلافظ من السادسة وهي طبقة من مل
 (1/241السيوطي أيضا لوكيع وعبد بن محيد عن صاحل به )الدر 

 ( ومل أقف على إسناده كامال  وهو منقطع ألن عكرمة مل يدرك عمر 1/241أخرجه عبد بن محيد ) الدر  -24
بو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحق القاضي ثنا ابن منري ثنا ابن أيب ( قال : أخربين أ3/540أخرجه احلاكم يف املستدرك ) -25

عبيدة حدثين أيب عن األعمش عن أيب صاحل عنه به  وقال : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  وسكت الذهيب  وإسناده صحيح 
يدة هو ابن معن املسعودي وامسه عبد امللك وابنه امسه ( وأبو عب1/241إن كان أبو صاحل هو ذكوان ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 

حممد وأبو صاحل اعتبارا لتصحيح احلاكم هو ذكوان وإال فإن األعمش يروي أيضا عن أيب صاحل ابذام موىل أم هاىنء وهو بدوره يروي عن 
 ابن عباس وهو ضعيف 

اب ، أبنا بشر بن عمارة ، عن أيب روق ، عن الضحاك ، عنه ( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا منج1491أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -26
( ابإلضافة النقطاعه فقد تقدم مرارا أن الضحاك مل 123به  ويف إسناده بشر بن عمارة اخلثعمي قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص

اك مل يلقه فإذا انضم إىل ذلك يسمع من ابن عباس شيئا  وقال السيوطي : وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضح
 ( 1/239( ومل يعزه السيوطي لغري ابن أيب حامت )الدر 2/242رواية بشر بن عمارة عن أيب روق عنه فضعيفة لضعف بشر )اإلتقان 

( وتقدم 1/158،172( للطسيت يف مسائله وقد أخرجها من طريقه السيوطي بسنده )اإلتقان 1/239عزاه السيوطي يف الدر ) -27
 (189آية  9ديث عن إسناد هذه املسائل وبيان أنه اليصح )األثر رقم احل

( قال : حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن أيب 1507،1518أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم  -28
االختالط وهو اليروي عنه إال مامسعه ) طبقات إسحاق عنه به  وإسناده صحيح  والتميمي امسه أرِبدة  ومساع شعبة من أيب إسحق قبل 

( من طريق سفيان وإسرائيل وغريمها عن أيب إسحق به حنوه  وعزاه السيوطي أيضا لوكيع 2/318( وأخرجه ابن جرير )44املدلسني ص
 (1/239والفراييب وعبد بن محيد وابن املنذر )الدر 

، قال : ثين أيب ، قال : ثين عمي ، قال : ثين أيب ، عن أبيه ، عنه به  ( قال : حدثين حممد بن سعد2/318أخرجه ابن جرير ) -29
( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما كتب 1523( وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 189آية  1وهو إسناد مسلسل ابلضعفاء تقدم )رقم 

 (1/239إليبه مثله  وإليهما فقط عزاه السيوطي )الدر 
آية  9( للطسيت يف مسائله وقد تقدم احلديث عن إسناد هذه املسائل وبيان أنه اليصح )األثر رقم 1/239الدر )عزاه السيوطي يف  -30

189 ) 
 ( والذي عند ابن أيب حامت عن جماهد ال عن ابن عباس وسيأيت 1/239عزاه السيوطي البن املنذر وأبن أيب حامت )الدر  -31
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أخربان يونس بن عبد األعلى قراءة أخربان ابن وهب أخربين مالك عن حييي بن سعيد أنه  ( قال :1528أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -32
 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1529علقه ابن أيب حامت )رقم  -33مسع سعيد بن املسيب به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 

ال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  ( قال : حدثين حممد بن عمرو ، ق2/314أخرجه ابن جرير ) -34
( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عنه  ومل يذكره 1487( وأخرج ابقيه )رقم 1481وإسناده صحيح  علق ابن أيب حامت أوله )رقم 

 السيوطي 
ال : ثنا عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  ( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، ق2/315أخرجه ابن جرير ) -35

(  من 2/315( من طريق ورقاء ، عن ابن أيب جنيح عنه  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير أيضا )1494وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
 (1/239لدر طريق  عبد هللا بن كثري ، عن جماهد بلفظ : الذي اليستقيم على خصومة  وعزاه السيوطي لعبد بن محيد فقط )ا

( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثين عيسى ، 2/316،318أخرجه ابن جرير مفرقا يف موضعني ) -36
( من طريق ابن جريج عنه بلفظ : يبتغي يف األرض هالك احلرث : 2/318عن ابن أيب جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه أيضا )

( ووصل قوله : عمل يف األرض )رقم 1524، 1509سل : من كل شيء من احليوان  وعلقه ابن أيب حامت )رقم نبات األرض ، والن
 ( 1/239( من طريق ورقاء ، عن ابن أيب جنيح عنه  وعزاه السيوطي لعبد بن محيد فقط ) الدر 1501

: ثنا النضر بن عريب عنه به  وإسناده حسن  ( قال : حدثنا به أبو كريب ، قال : ثنا عثام ، قال 2/317أخرجه ابن جرير ) -37
( من طريق أيب أسامة ، عن النضر به ، بدون تفسري البحر  ذكره السيوطي 1516، 1500وأخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم 

 (1/239وعزاه إليهما )الدر 
ضي الري ، ثنا مسلم بن خالد عن ابن أيب جنيح ، ( قال : حدثنا أيب ، ثنا عيسى بن جعفر قا1531أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -38

(  ومسلم هو 6/273عنه به  وعيسى قال أبو حامت : صدوق وقال أبو زرعة : شيخ صاحل صدوق وقال ابن أيب حامت : ثقة )اجلرح 
 (1/239لدر الزجني  فاإلسناد الأبس به  ذكره السيوطي وعزاه البن أيب حامت وابن املنذر إال أنه جعله عن ابن عباس )ا

 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1495علقه ابن أيب حامت )رقم  -39
( قال : حدثنا معمر ، عنه به  وإسناده 1488( وابن أيب حامت )رقم 2/314( ومن طريقه ابن جرير )1/97أخرجه عبد الرزاق ) -40

 صحيح  ومل يذكره السيوطي 
 ( قال : أخربان معمر ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 2/315بن جرير )( ومن طريقه ا1/97أخرجه عبد الرزاق ) -41
( قال : حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب 2/315أخرجه ابن جرير ) -42

 ومل يذكره السيوطي   ( من طريق شيبان ، عن قتادة به إىل قوله :  ابلباطل1496حامت )رقم 
( قال : أخربان موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إيل ، ثنا احلسني بن حممد املروذي ، ثنا 1503أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -43

د قال يف شيبان ، عنه به  ومابني القوسني استدركته لتمام املعىن وهللا أعلم  وإسناده صحيح وهو إسناد ابن أيب حامت إىل تفسري شيبان فق
( وقال 8/168ترمجة موسى : روى عن حسني املروذي تفسري شيبان النحوي عن قتادة  وقال : كتب إيل بتفسري شيبان )اجلرح والتعديل 

 ( ومل يذكره السيوطي 13/48اخلطيب : كان ثقة )اتريخ بغداد 
عنه به  وإسناده صحيح  علقه ابن أيب حامت  ( قال : حدثنا معمر ،2/318( ومن طريقه ابن جرير )1/97أخرجه عبد الرزاق ) -44

 ( ومل يذكره السيوطي 1513،1526)رقم 
( قال : حدثنا معمر ، عن قتادة به  1537( وابن أيب حامت )رقم 2/321( ومن طريقه ابن جرير )1/97أخرجه عبد الرزاق ) -45

 ( 1/240وإسناده صحيح  ذكره السيوطي وعزاه البن جرير فقط )الدر 
 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1511ه ابن أيب حامت )رقم علق -46
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 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1519علقه ابن أيب حامت )رقم  -47
( قال : حدثين حممد بن أيب معشر ، قال : أخربين أيب فذكره  ويف إسناده أبو معشر وامسه جنيح قال 2/313أخرجه ابن جرير ) -48

 (1/238( وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور والبيهقي يف الشعب )الدر 559أسن واختلط )التقريب صاحلافظ : ضعيف 
( قال : حدثين يونس بن عبد األعلى ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : أخربين الليث بن سعد 314-2/313أخرجه ابن جرير ) -49

 إسناده صحيح وخالد بن يزيد هو اجلمحي املصري  ومل يذكره السيوطي ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أيب هالل ، عن القرظي به  و 
( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ،  عنه به  وإسناده حسن  1483أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -50

 ومل يذكره السيوطي 
، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ،  عنه به  وإسناده حسن   ( قال : حدثنا عصام بن رواد1505أخرجه ابن أيب حامت ) -51

 (  ومل يذكره السيوطي 1508وعلقه أيضا )رقم 
( 2/314أخرجه ابن جرير ) -53( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1511علقه ابن أيب حامت )رقم  -52

 نا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي قال : حدثت عن عمار ، قال : ث
( قال : حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف 2/318أخرجه ابن جرير ) -54

 وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة   ومل يذكره السيوطي   (1512،1522إلهبام شيخ ابن جرير  علقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عنه به وإسناده ضعيف لضعف 2/314أخرجه ابن جرير ) -55

 وطي ( ومل يذكره السي1482احلسني بن داود ولقبه سنيد كما تقدم مرارا  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج به  وإسناده ضعيف  2/318أخرجه ابن جرير ) -56

 ( ومل يذكره السيوطي 1525كما تقدم يف األثر السابق  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
ثنا إبراهيم بن عبد هللا اهلروي ، ثنا حجاج ، عنه به  إسناده  ( قال : حدثنا احلسني بن احلسن ،1502أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -57

 ( ومل يذكره السيوطي 1510( وعلقه أيضا )رقم 202آية  18حسن سبق الكالم عليه )األثر 
( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن عاصم ، عنه به و إسناده صحيح 1492أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -58

( من طريق سنيد عن وكيع ، عن بعض أصحابه عنه بنحوه  وذكره املاوردي يف تفسريه 2/316م هو األحول  وأخرجه ابن جرير )وعاص
 ( عن احلسن  ومل يذكره السيوطي 1/221)

ام بن أيب ( قال : حدثنا سوار بن عبد هللا العنربي ، قال : ثنا عبد الرمحن بن مهدي ، قال : ثنا حز 2/322أخرجه ابن جرير ) -59
 ( 1/241حزم ، قال : مسعت احلسن فذكره  وإسناده حسن  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 

 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1493علقه ابن أيب حامت )رقم  -60
ل ابن جريج  فذكره  وإسناده ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، قال : قا2/316أخرجه ابن جرير ) -61

 ضعيف لضعف احلسني بن داود امللقب سنيدا كما سبق ذكره كثريا ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عنه به وإسناده ضعيف لضعف 2/317أخرجه ابن جرير ) -62

 ره السيوطي احلسني بن داود امللقب سنيدا كما سبق  ومل يذك
( قال : حدثين حيىي بن أىب طالب ، قال : أخربان يزيد ، قال : أخربان جويرب ، عنه به  وأخرجه أيضا 2/318أخرجه ابن جرير ) -63

( قال : أخربان 1517من طريق هشيم عن جويرب به حنوه  وإسناده ضعيف لضعف جويرب كما تقدم مرارا  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
زهر فيما كتب إيل ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أيب ، عن علي بن احلكم ، عن الضحاك يف قوله : )ويهلك احلرث( قال : أما أمحد بن األ

 احلرث فهو اجلنان واألصل الثابت  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 
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أىب سلمة ، قال : سئل سعيد بن عبد ( قال : حدثين ابن عبد الرحيم الربقى ، قال : ثنا عمرو بن 2/319أخرجه ابن جرير ) -64
العزيز ، عن فساد احلرث والنسل ومامها أي حرث وأي نسل ؟ قال سعيد : قال مكحول  فذكره  وإسناده حسن  وعلقه ابن أيب حامت 

 ( ومل يذكره السيوطي1514،1521)رقم 
ة ، حدثين عطاء ، عنه به  وفيه ابن هليعة وفيه كالم ( حدثنا أبو زرعة ، ثنا حيىي ، ثنا ابن هليع1538أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -65

 مشهور  ومل يذكره السيوطي 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
 قال البقاعي :

] وملا كان قد ذكر سبحانه وتعاىل الراغب يف الدنيا وحدها ، والراغب يف الدارين وكان قد بقي من األقسام 
والراغب يف اآلخرة فقط ، وكل من األقسام اترة يكون مسرا العقلية املعرض عنهما وهو مفقود فلم يذكره 

إمنا هو املسر إلرادة الدنيا إبظهاره إلرادة اآلخرة وكان هذا هو  -واترة يكون معلنا وكان احملذور منها 
املنافق بدأ به بعد ذكر التقوى واحلشر ليكون مصدوعا ابدىء ذي بدء بذلك األمر مقصودا ابلتهديد 

بصيغة مايف أول السورة من ذكر املنافقني ليتذكر السامع تلك القصص ويستحضرها بتلك ابحلشر وساقة 
 ( 1األحوال وحسن ذلك طول الفصل وبعد العهد فقال : )ومن الناس ( [ )

 وقال الرازي : 
 ] اعلم أنه تعاىل ملا بني أن الذين يشهدون مشاعر احلج فريقان : كافر وهو الذي يقول ) آتنا يف الدنيا (

ومسلم وهو الذي يقول : ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ( بقي املنافق فذكره يف هذه اآلية ، 
وشرح صفاته وأفعاله ، فهذا مايتعلق بنظم اآلية والغرض بكل ذلك أن يبعث العباد على الطريقة احلسنة 

 ( 2كن إخفاء األمور عنه  [ )فيما يتصل أبفعال القلوب واجلوارح ، وأن يعلموا أن املعبود المي
وميكن أن تكون املناسبة متعلقة بكون اآلايت السابقة كانت تتحدث عن اجلهاد ومقاتلة الكفار وكان 
سبب ذلك عمرة احلديبية اليت استدعت الكالم عن احلج وأحكامه فناسب العودة لذلك اخلرب عن تلك 

من يصد عن التضحية والبذل يف سبيل هللا ويكتفي  السرية اليت خرجت تقاتل يف سبيل هللا فوجد من الناس
حبلو املنطق ، كما وجد من الناس من يصد عن سبيل هللا مبنع املسجد احلرام عن زواره وعماره ويتشدق 

 أبنه من أهله  
 (3/168( نظم الدرر )1)
 (5/196( مفاتيح الغيب )2)
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 جممل مادلت عليه اآلاثر :
 قال ابن جرير :

هللا تبارك وتعاىل للمنافقني ، يقول جل ثناؤه : ومن الناس من يعجبك ايحممد ظاهر قوله ] وهذا نعت من 
 وعالنيته ، ويستشهد هللا على مايف قلبه ، وهو ألد اخلصام ، جدل ابلباطل 

مث اختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه اآلية ، فقال بعضهم : نزلت يف األخنس بن شريق ، قدم على 
لى هللا عليه وسلم ، فزعم أنه يريد اإلسالم ، وحلف أنه ماقدم إال لذلك ، مث خرج فأفسد رسول هللا ص

 أمواال من أموال املسلمني 
وقال آخرون : بل نزل ذلك يف قوم من أهل النفاق تكلموا يف السرية الىت أصيبت لرسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ابلرجيع 
فقني ، وعىن بقوله ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ، وقال آخرون : بل عىن بذلك مجيع املنا

 ويشهد هللا على مايف قلبه ( اختالف سريرته وعالنيته 
وىف قوله ) ويشهد هللا على مايف قلبه ( وجهان من القراءة : فقرأته عامة القراء ) ويشهد هللا على مايف قلبه 

صلى هللا عليه وسلم قوله ، يستشهد هللا مايف قلبه ، أن قوله ( مبعىن أن املنافق الذي يعجب رسول هللا 
 موافق اعتقاده ، وأنه مؤمن ابهلل ورسوله ، وهو كاذب 

وقرأ ذلك آخرون ) وَيشهُد هللُا على مايف قلبه ( مبعىن : وهللا يشهد على الذي يف قلبه من النفاق ، وأنه 
يف قلبه ، وهى قراءاة ابن حميصن ، وعلى ذلك املعىن مضمر يف قلبه غري الذي يبديه بلسانه ، وعلى كذبه 

أتوله ابن عباس وقد ذكران الرواية عنه بذلك فيما مضى يف حديث أىب كريب ، عن يونس بن بكري عن عن 
حممد بن إسحاق الذي ذكرانه آنفا ، والذي خنتار يف ذلك من القول قراءة من قرأ ) ويشهد هللا على مايف 

 هللا على مايف قلبه ، إلمجاع احلجة من القراء عليه  قلبه ( مبعىن يستشهد
 القول يف أتويل قوله تعاىل ) وهو ألد اخلصام ( 

 قال : اختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ، فقال بعضهم : أتويله : أنه ذو جدال 
 وقال آخرون : معىن ذلك أنه غري مستقيم اخلصومة ولكنه معوجها 

 لقولني متقارب املعىن ، ألن االعوجاج يف اخلصومة من اجلدال واللدد قال أبو جعفر : وكال هذين ا
 وقال آخرون : معىن ذلك : وهو كاذب يف قوله 
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وهذا القول حيتمل أن يكون معناه القولني األوليني إن كان أراد به قائله أنه خياصم ابلباطل من القول 
 والكذب منه جدال واعوجاجا عن احلق 

صدر من قول القائل : خاصمت فالان خصاما وخماصمة ، وهذا خرب من هللا تبارك وأما اخلصام : فهو م
وتعاىل عن املنافق الذي أخرب نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم أنه يعجبه إذا تكلم قيله ومنطقه ، ويستشهد 

 هللا على أنه حمق يف قيله ذلك لشدة خصومته وجداله ابلباطل والزور من القول 
 وله جل ثناؤه : ) وإذا توىل ( ، وإذا أدبر هذا املنافق من عندك ايحممد منصرفا عنك قال : يعين بق

 وقال بعضهم : وإذا غضب 
فمعىن اآلية : وإذا خرج هذا املنافق من عندك ايحممد غضبان عمل يف األرض مبا حرم هللا عليه ، وحاول 

 ، كما قد ذكران آنفا من فعل األخنس بن فيها معصية هللا ، وقطع الطريق ، وإفساد السبيل على عباد هللا
شريق الثقفي ، الذي ذكر السدي أن فيه نزلت هذه اآلية من إحراقه زرع املسلمني وقتله محرهم ، والسعي 
يف كالم العرب العمل ، يقال منه : فالن يسعى على أهله ، يعين به يعمل فيما يعود عليهم نفعه ، ومنه 

 ة سعي غري مواكل      قيس فضر عدوها وبىن هلا قول األعشى :      وسعى لكند
 يعىن بذلك : عمل هلم يف املكارم ، وكالذي قلنا يف ذلك كان جماهدا يقول 

واختلف أهل التأويل يف معىن اإلفساد الذي أضافة هللا عز وجل إىل هذا املنافق ، فقال بعضهم : أتويله 
 د ذكران قبل من فعل األخنس بن شريق ماقلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته السبيل كما ق

 وقال بعضهم : بل معىن ذلك قطع الرحم وسفك دماد املسلمني 
والصواب من القول يف ذلك أن يقال : إن هللا تبارك وصف هذا املنافق أبنه إذا توىل مدبرا عن رسول هللا 

املعاصي ، وذلك أن العمل  صلى هللا عليه وسلم عمل يف أرض هللا ابلفساد ، وقد يدخل يف اإلفساد مجيع
ابملعاصي إفساد يف األرض ، فلم خيصص هللا وصفه ببعض معاين اإلفساد دون بعض ، وجائز أن يكون 
ذلك اإلفساد منه كان مبعىن قطع الطريق ، وجائز أن يكون غري ذلك ، وأي ذلك كان منه فقد كان إفسادا 

شبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ، يف األرض ، ألن ذلك منه هلل عز وجل معصية غري أن األ
وخييف السبيل ، ألن هللا تعاىل ذكره وصفه يف سياق اآلية أبنه سعى يف األرض ليفسد فيها ، ويهلك 

 احلرث والنسل ، وذلك بفعل خميف السبيل ، أشبه منه بفعل قطاع الرحم 
 القول يف أتويل قوله تعاىل ) ويهلك احلرث والنسل ( 
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أهل التأويل يف وجه إهالك هذا املنافق ، الذي وصفه هللا مباوصفة به من صفة إهالك احلرث  اختلف
 والنسل ، فقال بعضهم : كان ذلك منه إحراقا لزرع قوم من املسلمني وعقرا حلمرهم 

قال : وقال آخرون [ فذكر رواية جماهد مث قال : ] والذي قال جماهد وإن كان مذهبا من التأويل حتتمله 
اآلية ، فإن الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ماذكران عن السدي ، فلذلك اخرتانه  وأما احلرث ، 
فإنه الزرع ، والنسل : العقب والولد ، وإهالكه الزرع : إحراقه ، وقد جيوز أن يكون كان كما قال جماهد 

د حيتمل أن يكون كان بقتله القوام ابحتباس القطر من أجل معصيته ربه ، وسعيه ابإلفساد يف األرض ، وق
به ، واملتعاهدين له حىت فسد فهلك ، وكذلك جائز يف معىن إهالكه النسل أن يكون كان بقتله أمهاته أو 
آابئه اليت منها يكون النسل ، فيكون يف قتله اآلابء واألمهات انقطاع نسلهما ، وجائز أن يكون كما قال 

له اآلية فالذي هو أوىل بظاهرها ماقاله السدي غري أن السدي ذكر أن جماهد ، غري أن ذلك وإن كان حتتم
الذي نزلت فيه اآلية إمنا نزلت يف قتله محر القوم من املسلمني وإحراقه زرعا هلم ، وذلك وإن جائزا أن 
يكون كذلك ، فغري فاسد أن تكون اآلية نزلت فيه ، واملراد هبا كل من سلك سبيله يف قتل كل ماقتل من 

حليوان الحيل قتله حبال ، والذي حيل قتله يف بعض األحوال ، إذا قتله بغري حق ، بل ذلك كذلك عندي ، ا
 ألن هللا تبارك وتعاىل مل خيصص من ذلك شيئا دون شيء بل عممه 

 وابلذي قلنا يف عموم ذلك قال مجاعة من أهل التأويل 
على معىن ) ومن الناس من يعجبك قوله يف  وقد قرأ بعض القراء : ويهلُك احلرث والنسل : برفع يهلك
وإذا توىل سعى يف  -ويهلك احلرث والنسل  -احلياة الدنيا ، ويشهد هللا على مايف قلبه وهو ألد اخلصام 

وهللا الحيب الفساد ( فريد ويهلك على ويشهد هللا عطفا به عليه ، وذلك قراءة  -األرض ليفسد فيها 
رج يف العربية ملخالفتها ملا عليه احلجة جممعة من القراءة يف ذلك قراءة ) عندي غري جائزة وإن كان هلا خم

ويهلك احلرث والنسل ( وأن ذلك يف قراءة أيب بن كعب ومصحفه فيما ذكران ليفسد فيها وليهلك احلرث 
والنسل ، وذلك من أدل الدليل على تصحيح قراءة من قرأ ذلك ) ويهلك ( ابلنصب عطفا به على ) 

 ها ( ليفسد في
 القول يف أتويل قوله تعاىل ) وهللا الحيب الفساد ( 

 يعين بذلك جل ثناؤه : وهللا الحيب املعاصي ، وقطع السبيل ، وإخافة الطريق  [
قال : ] وإذا قيل هلذا املنافق الذي نعت لنبيه عليه الصالة والسالم ، وأخربه أنه يعجبه قوله يف احلياة الدنيا 

إفسادك يف أرض هللا ، وسعيك فيها مبا حرم هللا عليك من معاصيه ، وإهالكك  : اتق هللا ، وخفه يف
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حروث املسلمني ونسلهم ، استكرب ودخلته عزة ومحية مبا حرم هللا عليه ، ومتادى يف غيه وضالله  قال هللا 
 جل ثناؤه : فكفاه عقوبة من غيه وضالله صلي انر جهنم ولبئس املهاد لصاليها 

 ويل فيمن عين هبذه اآلية ، فقال بعضهم : عين هبا كل فاسق ومنافق واختلف أهل التأ
 وقال آخرون : بل عين به األخنس بن شريق ، وقد ذكران من قال ذلك فيما مضى 

وأما قوله ) ولبئس املهاد ( فإنه يعين : ولبئس الفراش والوطاء : جهنم اليت أوعد هبا جل ثناؤه هذا املنافق ، 
 ه وفجوره ومترده على ربه  [ووطأها لنفسه بنفاق

 مث قال يف أتويل قوله سبحانه )ومن الناس من يشري  ( :
] يعين جل ثناؤه : ومن الناس من يبيع نفسه مبا وعد هللا اجملاهدين يف سبيله ، وابتاع به أنفسهم بقوله ) إن 

ن معىن شري ابع يف غري هذا هللا اشرتي من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة ( وقد دللنا على على أ
 املوضع مبا أغىن عن إعادته 

وأما قوله ) ابتغاء مرضات هللا ( فإنه يعين أن هذا الشاري يشري إذا اشرتى طلب مرضاة هللا ونصب ابتغاء 
بقوله يشري ، فكأنه قال : ومن الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضاة هللا ، مث ترك من أجل وعمل فيه 

عم بعض أهل العربية أنه نصب ذلك على الفعل على يشري كأنه قال : البتغاء مرضاة هللا ، الفعل  وقد ز 
 فلما نزع الالم أعمل الفعل ، قال : ومثله )حذر املوت ( وقال الشاعر وهو حامت : 
 وأغفر عوراء الكرمي ادخاره     وأعرض عن قول اللئيم تكرما

 وقال : ملا أذهب الالم أعمل فيه الفعل 
ل بعضهم : أميا مصدر وضع موضع الشرط ، وموضع أن فتحسن فيها الباء والالم ، فتقول : أتيتك من وقا

خوف الشر ، وخلوف الشر ، وأبن خفت الشر ، فالصفة غري معلومة ، فحذفت وأقيم املصدر مقامها  
ذا لك ولفالن أن قال : ولو كانت الصفة حرفا واحدا بعينه مل جيز حذفها كما غري جائز ملن قال : فعلت ه

 يسقط الالم 
مث اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه اآلية فيه ومن عين هبا ، فقال بعضهم : نزلت يف املهاجرين 

 واألنصار ، وعين هبا اجملاهدون يف سبيل هللا 
 وقال بعضهم : نزلت يف رجال من املهاجرين أبعياهنم 
 هللا وجهاد يف سبيله ، أو أمر مبعروف وقال آخرون : بل عين بذلك كل شار نفسه يف طاعة 
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والذي هو أوىل بظاهر هذه اآلية ، ماروي عن عمر بن اخلطاب ، وعن علي بن أىب طالب وابن عباس 
رضي هللا عنهم ، من أن يكون عين هبا اآلمر ابملعروف ، والناهي عن املنكر ، وذلك أن هللا جل ثناؤه 

انه خالف مايف نفسه ، وإذا اقتدر على معصية هللا ركبها ، وصف صفة فريقني : أحدمها منافق يقول بلس
وإذا مل يقتدر رامها ، وإذا هني أخذته العزة ابإلمث مبا هو به آمث ، واآلخر منهما ابئع نفسه طالب من هللا 
رضا هللا ، فكان الظاهر من التأويل أن الفريق املوصوف أبنه شرى نفسه هلل ، وطلب رضاه ، إمنا شراها 

 وب ابلفريق الفاجر طلب رضا هللا ، فهذا هو األغلب األظهر من أتويل اآلية للوث
وأما ماروي من نزول اآلية يف أمر صهيب ، فإن ذلك غري مستنكر ، إذ كان غري مدفوع جواز نزول آية 

 من عند هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم بسبب من األسباب واملعىن هبا كل من مشله ظاهرها 
ب من القول يف ذلك أن يقال : إن هللا عز ذكره وصف شاراي نفسه ابتغاء مرضاته ، فكل من ابع فالصوا

نفسه يف طاعته حىت قتل فيها واستقتل ، وإن مل يقتل بقوله ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
 ( 1مبعروف ، أوهني عن منكر  [ ) هللا ( يف جهاد عدو املسلمني كان ذلك منه أو يف أمر

 (322-2/312( جامع البيان )1) 
 

 وقال الرازي :
] اختلف املفسرون على قولني ؛ منهم من قال : هذه اآلية خمتصة أبقوام معينني ومنهم من قال : إهنا عامة 

 يف حق كل من كان موصوفا هبذه الصفة املذكورة يف هذه اآلية ، أما األولون فقد اختلفوا على وجوه :
: أهنا نزلت يف األخنس بن شريق الثقفي ، وهو حليف لبين زهرة أقبل إىل النيب صلى هللا فالرواية األوىل  

عليه وسلم وأظهر اإلسالم ، وزعم أنه حيبه وحيلف ابهلل على ذلك ، وهذا هو املراد بقوله ) يعجبك قوله يف 
يث الباطن ، مث خرج من احلياة الدنيا ويشهد هللا على مايف قلبه ( غري أنه كان منافقا حسن العالنية خب

عند النيب صلى هللا عليه وسلم فمر بزرع لقوم من املسلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر ، وهو املراد بقوله ) 
وإذ توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ( وقال آخرون : املراد بقوله تعاىل ) يعجبك 

رجوع يوم بدر وقال هلم : إن حممدا ابن أختكم ، فإن يك  قوله ( هو أن األخنس أشار على بين زهرة ابل
كاذاب كفاكموه سائر الناس ، وإن يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأي مارأيت ، قال : فإذا 
نودي يف الناس ابلرحيل فإين أختنس بكم فاتبعوىن مث خنس بثلثمائة رجل من بين زهرة عن قتال رسول هللا 

يه وسلم  ، فسمي هلذا السبب أخنس ، وكان امسه : أيب بن شريق ، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عل
صلى هللا عليه وسلم فأعجبه  وعندي أن هذا القول ضعيف وذلك ألنه هبذا الفعل اليستوجب الذم وقوله 
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معرض الذم فال تعاىل ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على مايف قلبه ( مذكور يف 
 ميكن محله عليه بل القول األول هو األصح 

والرواية الثانية : يف سبب نزول هذه اآلية ماروي عن ابن عباس والضحاك أن كفار قريش بعثوا إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم أان قد أسلمنا فأبعث إلينا نفرا من علماء أصحابك ، فبعث إليهم مجاعة فنزلوا ببطن 

ووصل اخلرب إىل الكفار ، فركب منهم سبعون راكبا وأحاطوا هبم وقتلوهم وصلبوهم ، ففيهم نزلت الرجيع ، 
هذه اآلية ، ولذلك عقبه من بعد بذكر من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا منبها بذلك على حال هؤالء 

 الشهداء 
آلية عامة يف حق كل من كان القول الثاين يف اآلية وهو اختيار أكثر احملققني من املفسرين ، أن هذه ا

موصوفا هبذه الصفات املذكورة ، ونقل عن حممد بن كعب القرظي ، أنه جرى بينه وبني غريه كالم يف هذه 
اآلية ، فقال : إهنا وإن نزلت فيمن ذكر فال ميتنع أن تنزل اآلية يف الرجل مث تكون عامة يف كل من كان 

ة أن قوله تعاىل  ) ومن الناس ( إشارة إىل بعضهم ، فيحتمل موصوفا بتلك الصفات ، والتحقيق يف املسأل
الواحد وحيتمل اجلمع ، وقوله ) ويشهد هللا ( ال يدل على أن املراد به واحد من الناس جلواز أن يرجع ذلك 
إىل اللفظ دون املعىن وهو مجع وأما نزوله على املسبب الذي حكيناه فال ميتنع من العموم ، بل نقول : فيها 

 ايدل على العموم ، وهو من وجوه : [ فذكرها مث قال :م
إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا يف أن اآلية هل تدل على أن املوصوف هبذه الصفات منافق أم ال ؟ 
والصحيح أهنا ال تدل على ذلك ، ألن هللا تعاىل وصف هذا املذكور بصفات مخسة ، وشيء منها اليدل 

جبك قوله يف احلياة الدنيا ( وهذا الداللة فيه على صفة مذمومة إال من جهة على النفاق فأوهلا قوله ) يع
اإلمياء احلاصل بقوله ) يف احلياة الدنيا ( ألن اإلنسان إذا قيل : إنه حلو الكالم فيما يتعلق ابلدنيا أوهم 

لة منكرة ، فإن نوعا من املذمة  واثنيها : قوله )ويشهد هللا على مايف قلبه ( وهذا الداللة فيه على حا
أضمران فيه أنه يشهد هللا على مايف قلبه مع أن قلبه خبالف ذلك فالكالم مع هذا اإلضمار اليدل على 
النفاق ، ألنه ليس يف اآلية أن الذي يظهره للرسول من أمر اإلسالم والتوحيد ، فإنه يضمر خالفه حىت يلزم 

ظهر ضده حىت يكون مرائيا واثلثها : قوله ) وهو ألد أن يكون منافقا ، بل لعل املراد أنه يضمر الفساد وي
اخلصام ( وهذا أيضا اليوجب النفاق  ورابعها : قوله ) وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ( واملسلم 
الذي يكون مفسدا قد يكون كذلك  وخامسها : قوله ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث ( فهذا 

ق ، فعلمنا أن كل هذه الصفات املذكورة يف اآلية كما ميكن ثبوهتا يف املنافق ميكن أيضا اليقتضي النفا
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ثبوهتا يف املرائي ، فإذن ليس يف اآلية داللة على أن هذا املذكور جيب أن يكون منافقا إال أن املنافق داخل 
املوصوف هبذه يف اآلية ، وذلك ألن كل منافق فإنه يكون موصوفا هبذه الصفات اخلمسة بل قد يكون 

الصفات اخلمسة غري منافق فثبت أان مىت محلنا على املوصوف هبذه الصفات اخلمسة دخل فيها املنافق 
 واملرائي 

 قال :
وعامة القراء يقرءون ) ويشهد هللا ( بضم الياء ، أي هذا القائل يشهد هللا على مايف ضمريه ، وقرأ ابن 

الياء ، واملعىن : أن هللا يعلم من قلبه خالف ماأظهره  فالقراءة حميصن ) يشهد هللا على مايف قلبه ( بفتح 
األوىل تدل على كونه مرائيا وعلى أنه يشهد هللا ابطال على نفاقه ورايئه  وأما القراءة الثانية فال تدل إال 

دل على كونه كاذاب ، فأما على كونه مستشهدا ابهلل على سبيل الكذب فال ، فعلى هذه القراءة األوىل أ
 لى الذم ع

قال : قال املفسرون : هذه اآلية يف األخنس بن شريق على ماشرحناه : وفيه نزل أيضا قوله ) ويل لكل 
مهزة ( وقوله ) والتطع كل حالف مهني مهاز مشاء بنعيم ( مث للمفسرين عبارات يف تفسري هذه اللفظة ، 

سدي : أعوج اخلصام وقال قتادة ألد اخلصام قال جماهد ) ألد اخلصام ( معناه : ظامل اليستقيم ، وقال ال
 معناه أنه جدل ابلباطل ، شديد القوة يف معصية اله ، عامل اللسان جاهل العمل 

قال : قوله تعاىل ) وإذا توىل ( فيه قوالن : أحدمها : معناه وإذا انصرف من عندك سعى يف األرض 
من إتالف األموال ابلتخريب والتحريق والنهب ، ابلفساد ، مث هذا الفساد حيتمل وجهني  أحدمها : ماكان 

وعلى هذا الوجه ذكروا رواايت منها ماقدمنا أن األخنس ملا أظهر للرسول عليه السالم أنه حيبه وأنه على 
عزم أن يؤمن فلما خرج من عنده مر بزرع للمسلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر ، ومنها أنه ملا انصرف من 

 بينه وبني ثقيف خصومة فبيتهم ليال وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم  بدر مر ببين زهرة وكان
والوجه الثاين يف تفسري الفساد : أنه كان بعد االنصراف من حضرة النيب عليه السالم يشتغل إبدخال الشبه 
يف قلوب املسلمني ، وابستخراج احليل يف تقوية الكفر ، وهذا املعىن يسمى فسادا ، قال تعاىل حكاية عن 

وم فرعون حيث قالوا له ) أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ( أي يردوا قومك عن دينهم ، ويفسدوا ق
عليهم شريعتهم ، وقال أيضا ) إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد ( وقد ذكران يف 

واعلم أن محل الفساد على   تفسري قوله تعاىل ) وإذا قيل هلم التفسدوا يف األرض ( مايقرب من هذا الوجه
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هذا أوىل من محله على التخريب والنهب ، ألنه تعاىل قال )ويهلك احلرث والنسل ( واملعطوف مغاير 
 للمعطوف عليه الحمالة 

القول الثاين يف تفسري قوله ) فإذا توىل ( : وإذا صار واليا فعل مايفعله والة السوء من الفساد يف األرض 
ل ، وقيل : يظهر الظلم حىت مينع هللا بشؤم ظلمه القطر فيهلك احلرث والنسل ، إبهالك احلرث والنس

والقول األول أقرب إىل نظم اآلية ، ألن املقصود بيان نفاقه ، وهو أنه عند احلضور يقول الكالم احلسن 
 ويظهر احملبة ، وعند الغيبة يسعى يف إيقاع الفتنة والفساد 

ال : إنه تعاىل ذكره أوال على سبيل اإلمجال ، وهو قوله ) ليفسد فيها ( قال : من فسر الفساد ابلتخريب ق
مث ذكره اثنيا على سبيل التفصيل فقال )ويهلك احلرث والنسل ( ومن فسر اإلفساد إبلقاء الشبهة قال :  

،  كما أن الدين احلق أمران أوهلما العلم ، واثنيهما العمل ، فكذا الدين الباطل أمران أوهلما الشبهات
واثنيهما فعل املنكرات ، فههنا ذكر تعاىل أوال من ذلك اإلنسان اشتغاله ابلشبهات ، وهو املراد بقوله ) 
ليفسد فيها ( مث ذكر اثنيا إقدامه على املنكرات ، وهو املراد بقوله ) ويهلك احلرث والنسل ( والشك أن 

 هذا التفسري أوىل 
سلمني فأحرق الزرع وقتل احلمر قال : املراد ابحلرث والزرع ، ومن قال سبب نزول اآلية األخنس مر بزرع امل

وابلنسل تلك احلمر ، واحلرث هو مايكون منه الزرع ، قال تعاىل ) أفرأيتم ماحترثون ءأنتم تزرعونه ( وهو 
يقع على كل ماحيرث ويزرع من أصناف النبات ، وقيل : إن احلرث هو شق األرض ، ويقال ملا يشق به : 

 وأما النسل فهو على هذا التفسري نسل الدواب ، والنسل يف اللغة : الولد حمراث ، 
وأما من قال : إن سبب نزول اآلية : أن األخنس بيت على قوم ثقيف وقتل منهم مجعا ، فاملراد ابحلرث : 

ث إما النسوان لقوله تعاىل ) نساؤكم حرث لكم( أو الرجال وهو قول قوم من املفسرين الذين فسروا احلر 
 بشق األرض ، إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد ، وأما النسل فاملراد منه الصبيان 

 قال : فإن قيل : أفتدل اآلية على أنه يهلك احلرث والنسل ، أو تدل على أنه أراد ذلك ؟ 
لك قلنا : إن قوله ) سعى يف األرض ليفسد فيها ( دل على أن غرضه أن يسعى يف ذلك ، مث قوله ) ويه

احلرث والنسل ( إن عطفناه على األول مل تدل على وقوع ذلك ، فإن تقدير اآلية هكذا : سعى يف األرض 
ليفسد فيها ، وسعى ليهلك احلرث والنسل ، وإن جعلناه كالما مبتدأ منقطعا عن األول ، دل على وقوع 

على أن هذه األشياء قد ذلك ، واألول أوىل ، وإن كانت األخبار املذكورة يف سبب نزول اآلية دلت 
 وقعت ودخلت يف الوجود 
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قال : قال الواحدي : قوله تعاىل ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة ( معناه أن رسول هللا دعاه إىل ترك هذه 
 األفعال فدعاه الكرب واألنفة إىل الظلم 

زة( ليس فيه داللة إال على أنه واعلم أن هذا التفسري ضعيف ، ألن قوله ) وإذا قيل له اتق هللا أخذته الع
مىت قيل له هذا القول أخذته العزة ، فأما أن هذا القول قيل أو ماقيل فليس يف اآلية داللة عليه فإن ثبت 

 ذلك برواية وجب إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السالم كان يدعو الكل إىل التقوى من غري ختصيص 
فيه وجهان : األول : أن املهاد والتمهيد : التوطئة ، وأصله من قال : أما قوله تعاىل ) ولبئس املهاد ( ف

املهد ، قال تعاىل ) واألرض فرشناها فنعم املاهدون ( أي املوطئون املمكنون ، أي جعلناها ساكنة مستقرة 
ه المتيد أبهلها والتنبو عنهم وقال تعاىل ) فألنفسهم ميهدون ( أي يفرشون وميكنون  والثاين : أن يكون قول

) ولبئس املهاد ( أي لبئس املستقر كقوله ) جهنم يصلوهنا فبئس القرار ( وقال بعض العلماء : املهاد 
 الفراش للنوم ، فلما كان املعذب يف النار يلقى على انر جهنم جعل ذلك مهادا له وفراشا 

 قال :
كر يف هذه اآلية حال من اعلم أنه تعاىل ملا وصف يف اآلية املتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذ 

 يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( مث قال :
يف سبب النزول رواايت : أحدها : روى ابن عباس أن هذه اآلية نزلت يف صهيب بن سنان موىل عبد هللا 

ايسر أبيه ، ويف بالل موىل أيب بكر ، ويف خباب  بن جدعان ، ويف عمار بن ايسر ، ويف مسية أمه ، ويف
بن األرت ويف عابس موىل حويطب أخذهم املشركون فعذبوهم ، فأما صهيب فقال ألهل مكة : إين شيخ  
كبري ، ويل مال ومتاع ، واليضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكالم وأان أكره أن أنزل عنه وأان 

ديين ، فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله ، فأنصرف راجعا إىل املدينة ،  أعطيكم مايل ومتاعي وأشرتي منكم
فنزلت اآلية ، وعند دخول صهيب املدينة لقيه أبو بكر رضي هللا عنه فقال له : ربح بيعك ، فقال له 
صهيب : وبيعك فال خيسر ماذاك ؟ فقال : أنزل هللا فيك كذا ، وقرأ عليه اآلية ، وأما خباب بن األرت 

ر فقد فرا وأتيا املدينة ، وأما مسية فربطت بني بعريين مث قتلت وقتل ايسر ، وأما الباقون فأعطوا وأبو ذ
بسبب العذاب بعض ماأراد املشركون فرتكوا ، وفيهم نزل قول هللا تعاىل ) والذين هاجروا يف هللا من بعد 

ة ، )وألجر اآلخرة أكرب( وفيهم نزل ماظلموا ( بتعذيب أهل مكة )لنبوأهنم يف الدنيا حسنة ( ابلنصر والغنيم
 ) إال من أكره وقلبه ابالميان ( 
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والرواية الثانية : أهنا نزلت يف رجل أمر مبعروف وهنى عن منكر ، عن عمر وعلي وابن عباس رضي هللا  
 عنهم 

خروجه والرواية الثالثة : نزلت يف علي بن أيب طالب ابت على فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة 
إىل الغار ، ويروى أنه ملا انم على فراسه قام جربيل عليه السالم عند رأسه ، وميكائيل عند رجليه ، وجربيل 

 ينادي : بخ بخ من مثلك ايابن أيب طالب يباهي هللا بك املالئكة ، ونزلت اآلية 
ثمن خبس ( أي ابعوه ، قال : أكثر املفسرين على أن املراد هبذا الشراء : البيع ، قال تعاىل )وشروه ب

وحتقيقه : أن املكلف ابع نفسه بثواب اآلخرة وهذا البيع هو أنه بذهلا يف طاعة هللا ، من الصالة والصيام 
واحلج واجلهاد ، مث توصل بذلك إىل وجدان ثواب هللا ، كان مايبذله من نفسه كالسلعة ، صار الباذل  

اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة ( وقد مسى  كالبائع ، وهللا كاملشرتي ، كما قال ) إن هللا
هللا تعاىل ذلك جتارة ، فقال )ايأيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون ابهلل 

 ورسوله وجتاهدون يف سبيل هللا أبموالكم وأنفسكم ( وعندي أنه ميكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها 
قيل : إن هللا تعاىل جعل نفسه مشرتاي حيث قال ) إن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم ( وهذا فإن 

 مينع كون املؤمن مشرتاي 
قلنا : المنافاة بني األمرين ، فهو كمن اشرتى ثواب بعبد ، فكل واحد منهما ابئع ، وكل واحد منهما مشرت 

 ىل ترك الظاهر وإىل محل لفظ الشراء على البيع ، فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فالحيتاج إ
إذا عرفت هذا فنقول : يدخل حتت هذا كل مشقة يتحملها اإلنسان يف طلب الدين ، فيدخل فيه اجملاهد 
، ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل ، كما فعله أبو عمار وأمه ، ويدخل فيه اآلبق من الكفار 

املشرتي نفسه من الكفار مباله كما فعل صهيب ، ويدخل فيه من يظهر الدين إىل املسلمني ، ويدخل فيه 
 واحلق عند السلطان اجلائر 

وروي أن عمر رضي هللا تعاىل عنه بعث جيشا فحاصروا قصرا فتقدم منهم واحد ، فقاتل حىت قتل فقال 
وقرأ ) ومن الناس من يشري  بعض القوم : ألقى بيده إىل التهلكة ، فقال عمر : كذبتم رحم هللا أاب فالن ،

نفسه ابتغاء مرضات هللا ( مث اعلم أن املشقة اليت يتحملها اإلنسان البد وأن تكون على وفق الشرع حىت 
يدخل بسببه حتت اآلية ، فأما لو كان على خالف الشرع فهو غري داخل فيه بل يعد ذلك من ابب إلقاء 

غتسال من اجلنابة ففعل ، قال قتادة : أما وهللا ماهم النفس يف التهلكة حنو ماإذا خاف التلف عند اال
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أبهل حروراء املراق من الدين ولكنهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار ملا 
 ( 1ضبا هلل وجهادا يف سبيله  [ )رأوا املشركني يدعون مع هللا إهلا آخر قاتلوا على دين هللا وشروا أنفسهم غ

 (205-5/196فاتيح الغيب )( م1)
 

 وقال ابن كثري بعد أن ذكر أثر السدي :
وهذا قول قتادة وجماهد ، والربيع بن أنس ،  0] وقيل : بل ذلك عام ىف املنافقني كلهم وىف املؤمنني كلهم 

 وغري واحد وهوالصحيح  [
ال : ] وهذا الذى قاله مث ذكر أثري القرظي وقوله : إن اآلية تنزل يف الرجل ، مث تكون عامة بعد  وق

وأما قوله : ) ويشهد هللا على ما يف قلبة ( فقرأه ابن حميصن : ) ويشهد هللا (  0القرظي حسن صحيح 
بفتح الياء ، وضم اجلاللة ) على ما يف قلبه ( ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم احليل ، لكن هللا يعلم من 

قون قالوا : نشهد إنك لرسول هللا ، وهللا يعلم إنك لرسوله ، قلبه القبيح ، كقول تعاىل : ) إذا جاءك املناف
 وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون ( 

وقراءة اجلمهور بضم الياء ، ونصب اجلاللة ) ويشهد هللا على ما يف قلبه ( ومعناه : أنه يظهر للناس 
فون من الناس وال يستخفون من هللا اإلسالم ويبارز هللا مبا يف قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعاىل : ) يستخ

( اآلية هذا معىن ما رواه ابن إسحاق ، عن حممد بن أيب حممد ، عن عكرمة ، عن سعيد بن جبري ، عن 
ابن عباس  وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس اإلسالم حلف وأشهد هللا هلم : أن الذي يف قلبه موافق للسانه 

محن بن زيد بن أسلم ، واختاره ابن جرير ، وعزاه إىل ابن عباس ، وهذا املعىن صحيح وقاله عبد الر  0
 وحكاه عن جماهد ، وهللا أعلم 
وهكذا  0األلد ىف اللغة : األعوج ، ) وتنذر به قوما لدا( اى : عوجا  0وقوله : ) وهو ألد اخلصام ( 

 يفجر [ فذكر األحاديث املنافق يف حال خصومته ، يكذب ، ويزور عن احلق وال يستقيم معه ، بل يفرتي و 
قال : ]وقوله : ) وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ، وهللا ال حيب الفساد (  
أى : هو أعوج املقال ، سيء الفعال ، فذلك قوله ، وهذا فعله ، كالمه كذب ، واعتقاده فاسد ، وأفعاله 

 قبيحة 
ارا عن فرعون : ) مث أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال أان كما قال إخب  0والسعي هاهنا هو : القصد 

ربك األعلى فأخذه هللا نكال اآلخرة واألوىل إن يف ذلك لعربة ملن خيشى ( وقال تعاىل )ايأيها الذين آمنوا 
 إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا ( أي : اقصدوا واعمدوا انوين بذلك صالة اجلمعة  
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املنافق ليس له مهة إال الفساد يف األرض ، وإهالك احلرث ، وهو : حمل مناء الزروع والثمار   والنسل فهذا 
 وهو : نتاج احليوانت ؛ اللذين ال قوام للناس إال هبما  [ وذكر أثر جماهد 

 قال : ] ) وهللا ال حيب الفساد ( أي : ال حيب من هذه صفته ، وال من يصدر منه ذلك 
إذا قيل له : اتق هللا ، أخذته العزة ابإلمث ( أي : إذا وعظ هذا الفاجر يف مقاله وفعاله ، وقيل وقوله : ) و 

له : اتق هللا ، وانزع عن قولك وفعلك ، وارجع إىل احلق ، امتنع وأىب ، وأخذته احلمية والغضب ابإلمث ، 
) وإذا تتلى عليهم آايتنا بينات  أى : بسبب ما اشتمل عليه من اآلاثم ، وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل :

قل : أفأنبئكم بشر من  0تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر ، يكادون يسطون ابلذين يتلون عليهم آايتنا 
ذلكم ، النار وعدها هللا الذين كفروا وبئس املصري ( وهلذا قال يف هذه اآلية : ) فحسبه جهنم ولبئس 

ك  وقوله : ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ( ملا املهاد( أى : هي كافيته عقوبة يف ذل
أخرب عن املنافقني بصفاهتم الذميمة ، ذكر صفات املؤمنني احلميدة ، فقال : ) ومن الناس من يشري نفسه 

 ابتغاء مرضات هللا ( [ ونقل الرواايت يف نزوهلا يف صهيب 
نزلت يف جماهد يف سبيل هللا ، كما قال تعاىل : ) إن هللا مث قال : ] وأما األكثرون فحملوا ذلك على أهنا 

اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا يف 
وز التوراة واإلجنيل والقرآن ، ومن أوىف بعهده من هللا ، فاستبشروا ببيعكم الذي ابيعتم به ، وذلك هو الف

العظيم ( وملا محل هشام بن عامر بني الصفني ، أنكر عليه بعض الناس ، فرد عليهم عمر بن اخلطاب وأبو 
هريرة وغريمها ، وتلوا هذه اآلية : ) ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات هللا ، وهللا رؤوف ابلعباد (  

( ]1 ) 
 

 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلايت :
الرواايت الواردة يف اآلايت بعد اجتناب الرواايت الضعيفة على نزول اآلايت يف وقعة هذيل ابلرجيع  دلت

اليت قتل فيها خبيب وأصحابه وهي من املواضع اليت حتتاج إىل ربط بني السرية والتفسري وتتطلب حتقيق 
 (  2لبخاري يف صحيحه )الرواايت الواردة يف هذا املوضع من السرية ، وقد أخرج حديث تلك الوقعة ا

 ( 361-1/359( تفسري القرآن العظيم )1)
 (379-7/378(  الصحيح مع الفتح )2)
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وذكر عاصم بن عمر بن قتادة ارتباطها جبماعة أظهروا اإلسالم وتعلقها بقصة بئر معونة وقد كانت قريبة 
ان الذين قتلوا خبيبا ومن معه منها ودل على ذلك دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف القنوت على بين حلي

وعلى رعل وذكوان الذين قتلوا القراء وظهر منهم الكفر بعد إظهارهم لإلسالم  فليس ممتنعا وهللا أعلم أن 
تكون اآلايت انزلة يف الوقعتني الرتباطهما وتشابه احلال فيهما فاألوىل على ماذكرت رواية البخاري كانت 

سبب اإلرسال تفقيه من أتى من عضل والقارة وادعوا إسالما كما يف  سرية أرسلت عينا وال مانع من كون
مرسل عاصم بن عمر بن قتادة والثانية كانت كما يف رواية للبخاري أيضا استمداد من رعل وذكوان وعصية 
على عدو هلم وهذه الرواية مجعت معهم بين حليان وبينت رواية أخرى عند البخاري اشرتاك الوقعتني يف أمر 

م هذه القبائل ظاهرا وطلبهم املدد على عدوهم ويدخل فيه التفقه أيضا كما بينته الرواايت األخرى إسال
وإرسال النيب صلى هللا عليه وسلم هلم طلبهم مث غدرهم مبن أرسلوا وتقتيلهم إايهم  ويكون النيب صلى هللا 

 هة رعل وذكوان وعصية عليه وسلم أرسل خبيبا ومن معه إىل جهة بين حليان وأرسل القراء إىل ج
وعليه فمع التأمل يكون سبب النزول كما ذكر ابن عباس قصة خبيب وتلحق هبا قصة القراء لالشرتاك يف 
التوقيت والسبب وماإىل ذلك ، فأما أمر املنافقني الذين ذكرهم هللا يف اآلية بقوله )ومن الناس من يعجبك 

القوم األخيار وتكلموا عليهم  افقني سخروا من هؤالءقوله( فكما ذكرت رواية ابن عباس مجاعة من املن
فأخرب هللا مبا يف نفوسهم اخلبيثة وطويتهم املنتنة اليت مل تظهر بعد منهم وإمنا ظهرت ممن شاهبهم تعريضا 
ابلقبائل اليت ادعت اإلسالم ظاهرا وتشدقت بطلب التفقه واملفقهني فلما خرجوا من عند رسول هللا صلى 

م وقد أعجبه قوهلم بدليل إجابته لطلبهم وإرساله خرية أصحابه معهم سعوا يف األرض فسادا هللا عليه وسل
بتأليب قومهم على هؤالء األخيار حىت أابدوهم وأعملوا فيهم السيوف فتبني أهنم ألد اخلصام ، فكذا هؤالء 

ا ابلقتل والتخريب املعرب املنافقون الذين تكلموا مبا تكلموا به لو سنحت هلم الفرصة لسعوا يف األرض فساد
عنه إبهالك الزرع ونسل اإلنسان واحليوان وإذا أمر أحدهم أبن يتقي هللا عز وجل فيما يقول ويعمل أتخذه 
العزة ابإلمث وال يقبل هذا الوازع على اخلري فالنتيجة احلتمية هلؤالء جهنم اليت مهدوها ألنفسهم وهي حسبهم 

هؤالء األخنس بن شريق إن صح إسالمه ظاهرا فقد ذكر فيمن ألب على لعنهم هللا  وال مانع أن يكون من 
خبيب وأصحابه وال مانع أن يكون منهم عبد هللا بن أيب بن سلول فعدم انتهائه إذا أمر ابلتقوى وتصلفه 
 مشهور يف السرية  وأما أمر املؤمنني الذين ذكرهم هللا بقوله )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا(
فاملراد هؤالء الربرة األتقياء الذين ابعوا أنفسهم يف سبيل هللا وهانت عليهم أرواحهم ابتغاء مرضاته والفوز 
جبناته ومنهم عاصم وأصحابه السبعة الذين نزلوا لقتال مائة رام ومل يسلموا أنفسهم كمن يستقتل بني 
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ورب الكعبة وغريهم رضي هللا الصفوف ومنهم حرام بن ملحان الذي نضح الدم على وجهه وقال فزت 
عنهم وقد حقت هلم الرأفة من هللا واليت جتلت يف مواقف من هاتني الوقعتني خال مايدخره هلم يف اآلخرة 
فقد قال عاصم : اللهم أخرب عنا نبيك  وقال القراء : ربنا أخرب عنا إخواننا  فأنزل هللا فيهم من منسوخ 

ربنا فرضي عنا وأرضاان  ومن ذلك محاية هللا سبحانه جسد عاصم من  التالوة : بلغوا عنا قومنا أان لقينا
(  وحنو ذلك مما ذكر يف السرية  وليس ببعيد 1املشركني ابلدبر ورفع عامر بن فهرية بني السماء واألرض  )

أيضا أن يكون ذلك القرآن منسوخ التالوة كان مكانه هنا يف تلك السورة بعد تلك اآلايت ، على حنو 
يف قوله تعاىل )وهللا بصري ابلعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار( آل  ماجاء

مث نسخت تالوة ماذكر لتعم االايت كل املنافقني وكل من يشري نفسه هلل وهو املتقرر وهللا  16عمران 
 أعلم 

 ومن املباحث يف اآلايت خال ماتقدم :
اآلاثر املتعلقة ابملخاصمة وقد اكتفيت يف ذلك مبا أوردته من حديث رسول هللا  أوال : ذكر السيوطي بعض

 ( 2صلى هللا عليه وسلم  ومن الذين ذكروا قصة الرجيع بطوهلا من املفسرين البغوي واخلازن  )
اثنيا : الرواايت الواردة يف نزول )قوله ومن الناس من يشري نفسه( يف صهيب كلها ضعيفة التصح وبعضها 
لفظه ليس صرحيا يف سبب النزول فال تنتهض ملعارضة رواية ابن عباس املوصولة املسندة بسند حسن 
ويشهد هلا فهم عمر وأيب هريرة لآلية وارتباطها ابجلهاد ، وماذكره البغوي وغريه عن الضحاك بنحو رواية 

 ابن عباس ومل أقف عليه
ذلك رواية أيب عثمان آلية ومن وقد جاءت قصة هجرة صهيب من طرق صحيحة بدون التعرض ل

ومن ذلك أيضا رواية أنس اليت أخرجها احلاكم معرتضا هبا أثر عكرمة املرسل  وغاية مايف األمر  (3النهدي)
أن جمموع ماورد يدل على مشولية اآلية ملثل حالة صهيب ألنه ضحى مباله يف سبيل هللا فهو كمن ضحى 

ة فيمن شرى نفسه وليس ماله  أضف إىل ذلك أن القول بنزوهلا بنفسه يف سبيل هللا وإن كانت اآلية صرحي
 جرة بوقت ليس ــــــــــــــألن النفاق مل يظهر إال بعد اهل ،  يف صهيب جيعلها مبعزل اتم عن سياق اآلايت السابقة

 (389-7/378( كل ذلك ورد يف رواايت البخاري للوقعتني )الصحيح 1)
 (194-1/192ويل )( معامل التنزيل مع لباب التأ2)
( 382/8( وابن عساكر )4/99( ، وإسحق بن راهويه يف مسنده )املطالب العالية 3/227،228( أخرجها ابن سعد يف الطبقات )3)

 ( وقال البوصريي : بسند صحيح 1/361ووصلها ابن مردويه عن أيب عثمان عن صهيب )تفسري ابن كثري
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صلى هللا عليه وسلم مل يغادر قباء بعد يعين بعد أايم قالئل من بقصري ، وإمنا وصل صهيب املدينة والنيب 
وصوله صلى هللا عليه وسلم للمدينة  كما يالحظ أن اآلايت تتحدث عن فريق يف مقابلة فريق وهذا غري 
واضح ال يف قصة صهيب وال يف قصة األخنس بن شريق وهي غري اثبتة على اإلطالق فهي مل ترد إال 

شار إليها الكليب وهو متهم ابلكذب مث جاءت عنه مسندة البن عباس بسلسلة مرسلة عن السدي وأ
 ( 1الكذب  وقد قال القاضي أبو حممد عبد احلق : ماثبت قط أن األخنس أسلم  )

ومن انحية أخرى فإن قصة صهيب تستلزم أن يكون شرى فيها مبعىن اشرتى وليست مبعىن ابع 
سائد يف القرآن كما أييت يف املسألة اللغوية  وقال ابن عطية : واستخدامها مبعىن ابع هو االستخدام ال

وحكى قوم أنه يقال شرى مبعىن اشرتى وحيتاج إىل هذا من أتول اآلية يف صهيب ألنه اشرتى نفسه مباله ومل 
( وقد تكلف الرازي كما تقدم حماولة توجيه شرى مبعىن اشرتى وادعى أنه األصل وال أدري دليل 2يبعها )
  دعواه

اثلثا : الرواايت الواردة عن السلف يف االقتحام يف احلرب ويف األمر ابملعروف وحصول ماقد يؤدي هلالك 
النفس بسببه داخل يف سبب النزول ألن اجلهاد من أبواب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بل هو أعلى 

( 3ية هلا غري واحد ومنهم ابن العريب )منازله فال تعترب هذه أقواال أخرى وهللا أعلم  وقد نص على مشول اآل
وكذا تفسري قتادة أبن املراد املهاجرون واألنصار اليعترب قوال آخر ألن الذين نزلت اآلايت بسببهم كانوا 

 منهم 
رابعا : تفسري جماهد اإلفساد مبعىن التسبب يف إهالك احلرث والنسل بسبب املعاصي تفسري مقبول وتشمله 

ن اإلفساد وطريقة من طرقه ومل حتدد اآلية طرق اإلفساد املرادة  وأما تفسريه التويل مبعىن اآلية ألن هذا نوع م
الوالية فهو مقبول أيضا ألن املنافق اليظهر فساده إال إذا حتينت له فرصة التسلط وأمن العقوبة أما اخلائف 

ه : وإذا توىل أي ملك األمر املربوب فهو يف ذلة وانكسار ولذا كان منافقا  ونقل البغوي عن الضحاك قول
 (  ومل أقف عليه 4وصار واليا  )

 ( 1/279(  احملرر الوجيز )1)
 (1/281( احملرر الوجيز )2)
 (1/145( أحكام القرآن له )3)
 (1/192( معامل التنزيل )4)
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ف ، وكيف خامسا : ماذهب إليه الرازي من إدخال املرائي يف اآلية الوجه له البتة ومل يقل به أحد من السل

يقال : إن املرائي ألد اخلصام وأنه يبطن خالف مايظهر وأنه إذا توىل سعى يف األرض لإلفساد وإذا قيل له 
اتق هللا أتخذه العزة ابإلمث وأن حسبه جهنم ؟ بل غاية مايف الرايء أن يفعل الرجل العمل لريى مكانه وإمنا 

درجات النفاق وأكمل أحواله : كذب وإخالف  ماذكر من الصفات التكون إال يف املنافق بل هي أعلى
 وعد وفجور يف اخلصام وغدر وخيانة أعاذان هللا من ذلك مجيعا 

 
 مسائل لغوية :

قوله )ألد( : قال ابن جرير : ]األلد من الرجال : الشديد اخلصومة ، يقال يف فعلت منه : قد لددت ايهذا 
لب من خاصمه ، فإمنا يقال فيه : لددت ايفالن فالان ومل تكن ألد ، فأنت تلد لددا ولدادة ، فأما إذ غ

 ( 3فأنت تلده لدا  [ )
 (2/315( جامع البيان )3) 

 
وقال الرازي : ] قال الزجاج : اشتقاقه من لديديت العنق ومها صفحتاه ، ولديدي الوادي ، ومها جانباه ، 

 ( 1غلب من خاصمه  [ ) وأتويله أنه يف أي وجه أخذه خصمه من ميني ومشال يف أبواب اخلصومة
أي  20قوله )يشري( : وردت هذه املادة يف القرآن يف عدة آايت منها قوله )وشروه بثمن خبس( يوسف 

ابعوه مقابل مثن خبس ودخلت الباء على املبيع به وقوله )فليقاتل يف سبيل هللا الذين يشرون احلياة الدنيا 
خرة  وقوله )ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون( أي يبيعون الدنيا مقابل اآل 74ابآلخرة( النساء 

يعين ابعوها  وأما يشرتي فقد وردت مادته يف آايت كثرية ودائما تدخل الباء فيه على املبيع  102البقرة 
وقوله )اشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة فال خيفف عنهم العذاب(  16مثل قوله )اشرتوا الضاللة ابهلدى( البقرة 

وغري ذلك   وقال اخلازن : ]ذكر املفسرون أن  41وقوله )وال تشرتوا آباييت مثنا قليال ( البقرة  86ة البقر 
(  وقال الراغب : ]شريت مبعىن بعت 2املراد هبذا الشراء البيع ومنه قوله )وشروه بثمن خبس( أي ابعوه [ )

 ريـــــابتغاء مرضاة هللا ( فمعىن يش أكثر وابتعت مبعىن اشرتيت أكثر [ وقال : ])ومن الناس من يشري نفسه
 (5/199( مفاتيح الغيب )1)
 (1/194( لباب التأويل )2)
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(  وقال ابن عطية : ])يشري( معناه يبيع [ واستشهد 1يبيع فصار ذلك كقوله )إن هللا اشرتى ( اآلية [ )
 له بقول الشاعر :

 وشريت بردا ليتين     من بعد برد كنت هامة
 وقول الشاعر :

 (3عطى هبا مثنا فيمنعها      ويقول صاحبه أال تشري )ي
(  وقال ابن عاشور : ] ويشري معناه 5وقال أبو حيان : ] ومعىن )يشري( يبيع وهو سائغ يف اللسان [ )

 ( وبنحو ذلك قال غري واحد من املفسرين 4يبيع كما أن يشرتي معناه يبتاع  [ )
 
 (260( املفردات )ص1) 
 (1/281) ( احملرر الوجيز2)
 (2/118( البحر احمليط )3)
 (2/2/273( التحرير والتنوير )4)
 

 مسائل يف القراءات :
قوله )ويشهد هللا على مايف قلبه( تقدم أن ابن حيصن قرأها : وَيشهُد هللا على مايف قلبه  ووافقه احلسن ، 

 ( 1وأبو حيوة ، وطلحة بن مصرف ، وابن أيب عبلة  )
باس أنه قرأها : وهللا يشهد على مايف قلبه  ونقل عن أيب وابن مسعود : ونقل ابن عطية عن ابن ع

 ويستشهد هللا على مايف قلبه  
قوله : )ويهلك احلرث والنسل( تقدم أن بعضهم قرأها : ويهلك احلرث عطفا على ) ويشهُد هللا ( أو 

لرازي : ] قرأ بعضهم : (  وقال ا2)يعجبك( أو )سعى( أو على القطع  وعزاها القرطيب للحسن وقتادة )
ويهلك احلرث والنسل  على أن الفعل للحرث والنسل ، وقرأ احلسن بفتح الالم من يهلك وهي لغة حنو : 

 ( 4)احلسن هذه ذكرها أيضا الزخمشري  وقراءة(3ُك : على البناء للمفعول [ )أىب أيىب ، وروي عنه : ويُهلَ 
 
 (1/221( ، زاد املسري )1/279الوجيز )( ، احملرر 156-155( إحتاف فضالء البشر )ص1)
 (2/825( اجلامع ألحكام القرآن )2)
 (202-5/201( مفاتيح الغيب )3)
 (1/352( الكشاف )4)
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وقرأ ابن حميصن واحلسن وابن أيب إسحق وأبو حيوة وهي رواية عن ابن كثري ورواية عن أيب عمرو : وَيهِلُك 

(  ونقل ابن 1الكاف من هلك الثالثي وبرفع احلرث والنسل ) احلرُث والنسُل بفتح الياء وكسر الالم وضم
 عطية أهنا يف مصحف أيب : وليهلك 
 ومجيع ذلك قراءات شاذة اليقرأ هبا 

 
 (2/116( ، البحر احمليط )1/280( ، احملرر الوجيز )156-155( إحتاف فضالء البشر )ص1) 
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والتتبعوا خطوات  قوله تعاىل ) ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة
 ( الشيطان إنه لكم عدو مبني

 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قوله : ) ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ( كذا قرأها  -1

إلميان ابهلل مستمسكني ببعض أمر التوراة والشرائع ابلنصب ، يعين : مؤمين أهل الكتاب ، فإهنم كانوا مع ا
صلى  اليت أنزلت فيهم قال هللا تبارك وتعاىل : ) ادخلوا يف السلم كافة ( يقول : ادخلوا يف شرائع دين حممد

 ، والتدعوا منها شيئا ، وحسبكم ابإلميان ابلتوراة ومافيها هللا عليه وسلم 
ت هذه اآلية يف عبد هللا بن سالم وأصحابه وذلك أهنم حني آمنوا عن ابن عباس رضي هللا عنهما : نزل -2
فآمنوا بشرائعه وشرائع موسى فعظموا السبت وكرهوا حلمان اإلبل وألباهنا بعد صلى هللا عليه وسلم  ابلنيب

 :صلى هللا عليه وسلم  للنيب ماأسلموا فأنكر ذلك عليهم املسلمون فقالوا : إان نقوى على هذا وهذا وقالوا
  إن التوراة كتاب هللا فدعنا فلنعمل هبا فأنزل هللا هذه اآلية

عن ابن عباس رضي هللا عنهما  قال : يف قوله ) ادخلوا يف السلم كافة ( يعين أهل الكتاب  )كافة(  -3
  مجيعا
  عن ابن عباس رضي هللا عنهما ) ادخلوا يف السلم كافة ( قال : السلم اإلسالم -4
  هللا عنهما قوله : )ادخلوا يف السلم كافة( قال : السلم الطاعة عن ابن عباس رضي -5
  عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله )ادخلوا يف السلم كافة( يقول : مجيعا -6
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 عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ( يف شرائع دين حممد -7
) وال تتبعوا خطوات الشيطان ( تزيني الشيطان يف حترمي السبت وحلم اجلمل مجيعا صلى هللا عليه وسلم 

 وغري ذلك ) إنه لكم عدو مبني( ظاهر العداوة 
  عن جماهد رمحه هللا : ) ادخلوا يف السلم كافة (  يعين : اإلسالم مجيعا -8
  الرب كلهاعن  جماهد رمحه هللا يف قوله : )ادخلوا يف السلم كافة ( قال : يف أنواع  -9

عن عكرمة رمحه هللا قوله ) ادخلوا يف السلم كافة ( قال : نزلت يف ثعلبة وعبد هللا بن سالم وابن  -10
ايمني وأسد وأسيد ابين كعب وشعبة بن عمرو وقيس بن زيد ، كلهم من يهود ، قالوا : ايرسول هللا ، يوم 

تاب هللا ، فدعنا فلنقم هبا ابلليل ، فنزلت ) السبت يوم كنا نعظمه ، فدعنا فلنسبت فيه ، وإن التوراة ك
 ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة والتتبعوا خطوات الشيطان( 

  عن عكرمة رمحه هللا حنو ذلك يعين )كافة( مجيعا -11
 عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل ) ادخلوا يف السلم كافة ( قال : ادخلوا يف اإلسالم مجيعا ) وال -12

  تتبعوا خطوات الشيطان ( يقول : خطاايه
  عن قتادة رمحه هللا : ) يف السلم ( يعين : املوادعة -13
  عن طاوس رمحه هللا حنو ذلك  يعين : السلم اإلسالم -14
ومؤمين أهل الكتاب قوله : ادخلوا يف  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا أنه قال : عبد هللا بن سالم -15
  السلم

  قاتل بن حيان رمحه هللا حنو ذلك  يعين : كافة : مجيعاعن م -16
  عن السدي رمحه هللا ) ادخلوا يف السلم ( يقول : يف اإلسالم -17
  عن السدي رمحه هللا ) يف السلم كافة ( قال : مجيعا -18
  عن الضحاك رمحه هللا ) ادخلوا يف السلم ( يف اإلسالم -19
  هللا عز وجل ) ادخلوا يف السلم كافة( قال : يعين أهل الكتابعن الضحاك رمحه هللا يف قول  -20
  عن الضحاك رمحه هللا يف قوله ) ادخلوا يف السلم كافة ( قال : مجيعا -21
 عن الربيع رمحه هللا ) ادخلوا يف السلم ( يقول : ادخلوا يف الطاعة  -22
  عن الربيع رمحه هللا )يف السلم كافة( قال : مجيعا -23
  ن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك يعين السلم الطاعةع -24
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  عن أيب العالية رمحه هللا حنو ذلك يعين )كافة( مجيعا -25
  عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) ادخلوا يف السلم ( قال : السلم : اإلسالم -26
  ا يقاتلونكم كافة ( : مجيعاعن ابن زيد رمحه هللا ) كافة ( مجيعا ، وقرأ ) وقاتلوا املشركني كافة كم -27
  عن مطرف رمحه هللا  قال : وجدان أغش عباد هللا لعبيد هللا ، الشيطان -28

__________________________________________ 
 احلواشي :

أيب سريج ، ( قال : حدثنا علي بن احلسني ، ثنا أمحد بن الصباح بن 1539،1541أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم  -1
أخربين اهليثم بن ميان ، ثنا إمساعيل بن زكراي ، حدثين حممد بن عون ، عن عكرمة ، عنه به  ويف إسناده حممد بن عون قال احلافظ : 

 (1/241( ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 500مرتوك )التقريب ص
 باس فذكره ومل أقف على إسناده كامال ومل يذكره السيوطي ( قال : قال عطاء عن ابن ع44علقه الواحدي يف أسباب النزول )ص -2
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثىن حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال 2/325أخرجه ابن جرير يف موضعني ) -3

باس كما تقدم أيضا غري مرة  وعزاه ابن عباس  فذكره  ويف إسناده سنيد وهو ضعيف كما سبق مرارا وهو منقطع بني ابن جريج وابن ع
 (1/241السيوطي البن جرير فقط )الدر 

( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، قال : ثين عمي ، قال : ثين أيب ، عن أبيه ، عنه به  2/323أخرجه ابن جرير ) -4
ب إيل  به مثله  وإسناده مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم ( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما كت1545وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 

 ( 1/241( ومل يعزه السيوطي لغريمها )الدر 189آية  1عليه )األثر 
( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، أبنا بشر بن عمارة ، عن أيب روق عن الضحاك ، 1542،1554أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -5

ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر  0مارة تقدم أنه ضعيف مع انقطاع األثر بني الضحاك وابن عباس عنه به  ويف إسناده بشر بن ع
1/241) 

( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، أبنا بشر بن عمارة ، عن أيب روق عن الضحاك ، عنه به 1554أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -6
 (1/241طي ومل يعزه لغريه )الدر وفيه ماتقدم يف األثر السابق  ذكره السيو 

( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/100أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -7
  ( ومل يذكره السيوطي189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

أان عبد الرمحن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان آدم ، قال : ان ورقاء عن ابن أيب جنيح ، عنه  ( قال :1/104التفسري املنسوب جملاهد ) -8
( من طريق عيسى عن ابن أيب جنيح به وزاد : ادخلوا يف األعمال كافة  وإسناده صحيح  وأخرجه 2/323،325به  وأخرجه ابن جرير )

 (  ومل يذكره السيوطي 1547هد   وعلقه ابن أيب حامت )رقم ( من طريق النضر بن عريب عن جما2/323،325أيضا بنحوه )
( قال : حدثنا أيب ، ثنا عيسى بن أيب فاطمة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  1552أخرجه ابن أيب حامت )رقم -9

ثري  وقال أيضا : ثقة  وقال أبو حامت : وإسناده صحيح  وعيسى بن أيب فاطمة هو ابن صبيح قال أبوزرعة :كان صدوقا كتبت عنه الك
  ( وهو مبعىن ماتقدم  ومل يذكره السيوطي49، فضل قل هو هللا أحد للخالل ح 6/279صدوق   )اجلرح والتعديل 
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حجاج ، عن ابن جريج ،  عنه به  ويف إسناده  ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين2/324أخرجه ابن جرير ) -10
( عطفا على تفسري 1546( وعلقه ابن أيب حامت )رقم1/241نيد احلسني بن داود وهو ضعيف  وعزاه السيوطي البن جرير فقط )الدرس

  السلم ابإلسالم  ومل يذكره السيوطي
  ( ومل أقف عليه ومل يذكره السيوطي1557علقه ابن أيب حامت )رقم  -11
( قال : حدثنا معمر عن قتادة به وإسناده صحيح  2/323،325رير يف موضعني )( ومن طريقه ابن ج1/98أخرجه عبد الرزاق ) -12

   ( ومل يذكره السيوطي1551،1559وأخرجه ابن جرير مقتصرا على قوله : مجيعا  من طريق أيب جعفر عنه  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
بغدادي ، ثنا خلف بن هشام املقري ، ثنا اخلزاز ، قال : ( قال : حدثنا عبيد هللا بن إمساعيل ال1553أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -13

( وال يعرف برواية عن 379قال سعيد : قال قتادة  فذكره  ويف إسناده اخلزاز وامسه عبيس بن ميمون قال احلافظ : ضعيف )التقريب 
 سعيد بن أيب عروبة أيضا ومل يذكره السيوطي 

  يه  ومل يذكره السيوطي( ومل أقف عل1550علقه ابن أيب حامت )رقم  -14
( قال : وروي عن مقاتل  فذكره وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره 1540أخرجه ابن أيب حامت معلقا )رقم  -15

  السيوطي
( 2/323ر )أخرجه ابن جري -17( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1561علقه ابن أيب حامت  )رقم  -16

آية  16قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : أخربان عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1548( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 189

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وإسناده جيد كما تقدم  علقه ( قال : 2/325أخرجه ابن جرير )  -18
   ( ومل يذكره السيوطي1560ابن أيب حامت )رقم 

( قال : حدثت عن احلسني بن فرج ، قال : مسعت أاب معاذ الفضل بن خالد ، قال : ثنا عبيد هللا بن 2/323أخرجه ابن جرير ) -19
(  ومل يذكره 1549: مسعت الضحاك يقول  فذكره  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم سليمان ، قال 

 السيوطي 
( قال : حدثت عن احلسني بن الفرج ، قال : مسعت أاب معاذ الفضل بن خالد يقول : أخربان عبيد بن 2/325أخرجه ابن جرير ) -20

  ل  فذكره وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطيسليمان ، قال : مسعت الضحاك يقو 
عبيد بن سليمان  ( قال : حدثت عن احلسني ، قال : مسعت أاب معاذ الفضل بن خالد ، قال : أخربان2/326أخرجه ابن جرير ) -21

  ( ومل يذكره السيوطي1558حامت )رقم  ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  وعلقه ابن أيب
( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عنه به  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  2/323أخرجه ابن جرير ) -22

  ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي1544وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثت عن عمار قال : ثنا ابن أيب جعفر عن أبيه عنه به  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن 2/325ر )أخرجه ابن جري -23

 ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1556جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
  قدمة  ومل يذكره السيوطي( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف امل1543علقه ابن أيب حامت )رقم  -24
  ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي1556علقه ابن أيب حامت )رقم  -25
( قال : حدثين يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد :  فذكره  وإسناده صحيح  ومل 2/323أخرجه ابن جرير ) -26

  يذكره السيوطي
   ( قال : حدثنا يونس ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد  فذكره ومل يذكره السيوطي2/325ابن جرير )أخرجه  -27
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( قال : حدثنا حممد بن حيىي ، أبنا العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ، عن قتادة ، 1564رقم ) أخرجه ابن أيب حامت -28
  ذكره السيوطيقال : قال مطرف  فذكره  ومل ي

 
 

قوله تعاىل ) فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن هللا عزيز 
 حكيم ( 

  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) فإن زللتم ( قال : والزلل : الشرك  ويف لفظ : ترك اإلسالم -29
) من صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) فإن زللتم ( ملتم عن شرائع دين حممد -30

بعد ماجاءتكم البينات ( بيان مايف كتابكم ) فاعلموا أن هللا عزيز ( ابلنقمة ملن اليتابع رسوله ) حكيم ( يف 
  نسخ شرائع األول  نزلت يف عبد هللا بن سالم وأصحابه لكراهيتهم السبت وحلم اجلمل وغري ذلك

  م ( يقول : فإن ضللتمعن السدي رمحه هللا يف قوله ) فإن زللت -31
صلى هللا عليه  عن السدي رمحه هللا ) من بعد ماجاءتكم البينات ( يقول : من بعد ماجاءكم حممد -32
 وسلم 
  عن ابن جريج رمحه هللا ) فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات ( قال : اإلسالم والقرآن -33
ن بعد ماجآءتكم البينات (  يعين ابلبينات : ماأنزل عن مقاتل بن حيان رمحه هللا قوله :)فإن زللتم م -34

  هللا من احلالل واحلرام
  عن الربيع رمحه هللا ) فاعلموا أن هللا عزيز حكيم ( يقول : عزيز يف نقمته ، حكيم يف أمره -35
  م يف أمرهعن أيب العالية رمحه هللا ) فاعملوا أن هللا عزيز حكيم( يقول : عزيز يف نقمته إذا انتقم حكي -36
  عن قتادة رمحه هللا ، حنو ذلك -37
عن قتادة رمحه هللا قال : قد علم هللا أنه سيزل زالون من الناس فتقدم يف ذلك وأوعد فيه ليكون لديه  -38

 احلجة عليهم 
____________________________________________ 

 احلواشي :
بن سعد ، قال : ثين أيب ، قال : ثين عمي ، قال : ثين أيب ، عن أبيه ، عنه به   ( قال : حدثين حممد2/326أخرجه ابن جرير ) - 29

( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما كتب إيل  به مثله وإسناده مسلسل ابلضعفاء تقدم الكالم 1565وأخرجه ابن أيب حامت )رقم
 (1/241(  ومل يعزه السيوطي لغريمها )الدر 189آية  1عليه )األثر 
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( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/101أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -30
 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

و ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت ( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/326أخرجه ابن جرير ) -31
( ذكره السيوطي ومل يعزه لغري 189آية  16( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 1566)رقم 

  (1/241ابن جرير )الدر 
وأخرجه ابن   : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال 2/326أخرجه ابن جرير ) -32

( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو به  وإسناده جيد كما تقدم  ذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن جرير )الدر 1567أيب حامت )رقم 
1/241)  

: ثنا حجاج ، عنه به  ويف إسناده سنيد وهو ضعيف   ( قال : حدثين القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال2/327أخرجه ابن جرير ) -33
  ومل يذكره السيوطي

( قال : قرأت على حممد بن الفضل بن موسى ، ثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق ، ثنا 1568أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -34
  ( ومل يذكره السيوطي191آية  17ألثر حممد بن مزاحم ، ثنا بكري بن معروف ، عنه به وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه )ا

( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ 2/327أخرجه ابن جرير ) -35
  ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي1571ابن جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم

( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع عن أيب العالية به 1569ه ابن أيب حامت )رقم أخرج -36
  (1/241وإسناده حسن  ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 

  ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي1570علقه ابن أيب حامت )رقم  -37
 ( ومل أقف على إسناده كامال ومل يذكره السيوطي 1/197)معامل التنزيل  ذكره البغوي تعليقا -38

 
 : مناسبة اآلية ملا قبلها

ملا بني هللا سبحانه الناس إىل مؤمن وكافر ومنافق فقال : كونوا على ملة واحدة واجتمعوا [:  قال القرطيب
  (1على اإلسالم واثبتوا عليه] )

سمني ابلساعي يف رضى هللا عنه مشاكلة لألولني حسن جدا تعقيبه وملا ختم هذين الق [: وقال البقاعي
بقوله : ) ايأيها الذين أمنوا ( ليكون هذا النداء واقعا ابدىء بدء يف أذن هذا الواعي كما كان املنافق 

  (2صفة الرأفة  ] ) مصدوعا مبا سبقه من التقوى واحلشر مع كونه دليال على
سبحانه يف اآلايت السابقة أهل الشرك وأهل النفاق وأهل اإلميان بقي أهل ومن املمكن أن يقال : ملا ذكر 

  الكتاب فناسب الكالم عنهم وذلك على القول بنزوهلا فيهم وهللا أعلم
 

 (2/830اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
 (188-3/178نظم الدرر ) (2)
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

  معىن السلم يف هذا املوضع ، فقال بعضهم : معناه اإلسالماختلف أهل التأويل يف  [
  وقال آخرون : بل معىن ذلك : ادخلوا يف الطاعة

وقد اختلف القراء يف قراءه ذلك ، فقرأته عامة قراء أهل احلجاز ) ادخلوا يف الَســلم ( بفتح السني ، وقرأته 
 يف السلم ، فإهنم وجهوا أتويلها إىل املساملة ، عامة قراء الكوفيني بكسر السني ، فأما الذين فتحوا السني

مبعىن : ادخلوا يف الصلح واملساومة وترك احلرب وإعطاء اجلزية ، وأما الذين قرءوا ذلك ابلكسر من السني 
فإهنم خمتلفون يف أتويله ، فمنهم من يوجهه إىل اإلسالم ، مبعىن ادخلوا يف اإلسالم كافة ، ومنهم من يوجهه 

، مبعىن : ادخلوا يف الصلح ، ويستشهد على أن السني تكسر ، وهي مبعىن الصلح بقول زهري  إىل الصلح
 بن أيب سلمى :

 وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا    مبال ومعروف من األمر نسلم
 وأوىل التأويالت بقوله ) ادخلوا يف السلم ( قول من قال : معناه : ادخلوا يف اإلسالم كافة 

أوىل القراءتني ابلصواب يف قراءة ذلك ، فقراءة من قرأ بكسر السني ، ألن ذلك إذا قرىء  وأما الذي هو 
كذلك وإن كان قد حيتمل معىن الصلح ، فإن معىن اإلسالم ودوام األمر الصاحل عند العرب ، أغلب عليه 

 : من الصلح واملساملة ، وينشد بيت أخي كندة
 دبرينادعوت عشريتى للسلم كما    رأيتهم تولوا م

بكسر السني ، مبعىن : دعوهتم لإلسالم ملا ارتدوا ، وكان ذلك حني ارتدت كندة مع األشعث بعد وفاة 
، وقد كان أبو عمرو بن العالء يقرأ سائر مايف القرآن من ذكر السلم ابلفتح صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

  وجيها منه ملعناها إىل اإلسالم دون ماسواهافإنه كان خيصها بكسر سينها ت ، سوي هذه اليت يف سورة البقرة
وإمنا اخرتان مااخرتان من التأويل يف قوله ) ادخلوا يف السلم ( وصرفنا معناه إىل اإلسالم ، ألن اآلية خماطب 
هبا املؤمنون ، فلن يعدو اخلطاب إذ كان خطااب للمؤمنني من أحد أمرين ، إما أن يكون خطااب للمؤمنني 

به ، ومبا جاء به ، فإن يكن ذلك كذلك ، فال معىن أن يقال هلم ، وهم أهل اإلميان :  مبحمد املصدقني
ادخلوا يف صلح املؤمنني ومساملتهم ، ألن املساملة واملصاحلة إمنا يؤمر هبا من كان حراب برتك احلرب  فأما 

طااب ألهل اإلميان مبن قبل املوايل فالجيوز أن يقال له : صاحل فالان ، والحرب بينهما والعداوة ، أويكون خ
من األنبياء املصدقني هبم ، ومبا جاءوا به من عند هللا املنكرين حممدا ونبوته ، صلى هللا عليه وسلم  حممد
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فقيل هلم : ادخلوا يف السلم : يعين به اإلسالم ال الصلح ، ألن هللا عز وجل إمنا أمر عباده ابإلميان به ، 
يف صلى هللا عليه وسلم  ىل ذلك دعاهم دون املساملة واملصاحلة ، بل هنى نبيهوبنبيه حممد ، وماجاء به ، وإ

بعض األحوال عن دعاء أهل الكفر إىل السالم ، فقال ) فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون وهللا 
ة ، فقال له يف بعض األحوال إذا دعوه إىل الصلح ابتداء املصاحلصلى هللا عليه وسلم  معكم ( وإمنا أابح له

جل ثناؤه ) وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ( فأما دعاؤهم إىل الصلح ابتداء فغري موجود يف القرآن ، فيجوز 
 توجيه قوله ) ادخلوا يف السلم ( إىل ذلك 

فإن قال لنا قائل : فأي هذين الفريقني دعي إىل اإلسالم كافة ؟ قيل : قد اختلف يف أتويل ذلك ، فقال 
  ، وماجاء بهصلى هللا عليه وسلم  إليه املؤمنون مبحمد بعضهم : دعي

  وقال آخرون : قيل : دعي إليه املؤمنون مبن قبل حممد من األنبياء املكذبون مبحمد
فإن قال : فما وجه دعاء املؤمن مبحمد ومبا جاء به إىل اإلسالم ؟ قيل : وجه دعائه إىل ذلك األمر له 

دون تضييع بعضه والعمل ببعضه ، وإذا كان ذلك  ، يع أحكامه وحدودهابلعمل جبميع شرائعه ، وإقامة مج
معناه ، كان قوله ) كافة ( من صفة السلم ، ويكون أتويله : ادخلوا يف العمل جبميع معاين السلم ، وال 

  تضيعوا شيئا منه ايأهل من آمن مبحمد ، وماجاء به ، وبنحو هذا املعىن كان يقول عكرمة يف أتويل ذلك
د صرح عكرمة مبعىن ماقلنا يف ذلك من أن أتويل ذلك دعاء املؤمنني إىل رفض مجيع املعاين اليت ليست فق

  من حكم اإلسالم ، والعمل جبميع شرائع اإلسالم ، والنهي عن تضييع شيء من حدوده
ب ، أمروا وقال آخرون : بل الفريق الذي دعي إىل السلم فقيل هلم : ادخلوا فيه هبذه اآلية هم أهل الكتا

 ابلدخول يف اإلسالم 
والصواب من القول ىف ذلك عندي أن يقال : إن هللا جل ثناؤه أمر الذين آمنوا ابلدخول يف العمل بشرائع 

، ومبا جاء به ، صلى هللا عليه وسلم  اإلسالم كلها ، وقد يدخل يف الذين آمنوا املصدقون مبحمد
ماجاءوا به ، وقد دعا هللا عز وجل كال الفريقني إىل العمل واملصدقون مبن قبله من األنبياء والرسل ، و 

بشرائع اإلسالم وحدوده ، واحملافظة على فرائضه اليت فرضها ، وهناهم عن تضييع شيء من ذلك ، فاآلية 
  عامة لكل من مشله اسم اإلميان ، فال وجه خلصوص بعض هبا دون بعض

 ] ولومبثل التأويل الذي قلنا يف ذلك كان جماهدا يق
 قال : [ القول يف أتويل قوله تعاىل ) كافة ( :

 ] يعين جل ثناؤه ) كافة ( عامة مجيعا
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 : ( قال : [ القول يف أتويل قوله تعاىل ) والتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني
 وعمال ، يعين جل ثناؤه بذلك : اعملوا أيها املؤمنون بشرائع اإلسالم كلها ، وادخلوا يف التصديق به قوال

ودعوا طرائق الشيطان وآاثره أن تتبعوها فإنه لكم عدو مبني لكم عدواته ، وطريق الشيطان الذي هناهم أن 
يتبعوه هو ماخالف حكم اإلسالم وشرائعه ، ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل امللل اليت ختالف ملة 

 ] اإلسالم
 (بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن هللا عزيز حكيمزللتم من  قال : [ القول يف أتويل قوله تعاىل )فإن

يعين بذلك جل ثناؤه : فإن أخطأمت احلق ، فضللتم عنه ، وخالفتم اإلسالم وشرائعه  ، من بعد ماجاءتكم 
حججي ، وبينات هداي ، واتضحت لكم صحة أمر اإلسالم ابألدلة اليت قطعت عذركم أيها املؤمنون ، 

المينعه من االنتقام منكم مانع ، واليدفعه عن عقوبتكم على خمالفتكم أمره فاعلموا أن هللا ذو عزة ، 
ومعصيتكم إايه دافع ، حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إايه بعد إقامته احلجة عليكم ، 

  ويف غريه من أموره
وذلك قريب من  ، والقرآنصلى هللا عليه وسلم  وقد قال عدد من أهل التأويل : إن البينات هي حممد

الذي قلنا يف أتويل ذلك ، ألن حممدا والقرآن من حجج هللا على الذين خوطبوا هباتني اآليتني ، غري أن 
الذي قلناه يف أتويل ذلك أوىل ابحلق ، ألن هللا جل ثناؤه ، وقد احتج على من خالف اإلسالم من أخبار 

دم إليهم على ألسن أنبيائهم ابلوصاة به ، فذلك وغريه أهل الكتاب مبا عهد إليهم يف التوراة واإلجنيل ، وتق
وابلقرآن ، فلذلك صلى هللا عليه وسلم  من حجج هللا تبارك وتعاىل عليهم مع مالزمهم من احلجج مبحمد

  اخرتان مااخرتان من التأويل يف ذلك
  (1وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل ] )

 (326-2/323جامع البيان ) (1)
 
 : ال الرازيوق
أصل هذه الكلمة من االنقياد ، قال هللا تعاىل ) إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت ( واإلسالم إمنا مسي  [

إسالما هلذا املعىن ، وغلب اسم السلم على الصلح وترك احلرب ، وهذا أيضا راجع إىل هذا املعىن ألن عند 
عبيدة : وفيه لغات ثالث : السلم ، والسلم ،  الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه والينازعه فيه ، قال أبو

 والسلم  ]
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قال : [ يف اآلية إشكال ، وهو أن كثريا من املفسرين محلوا السلم على اإلسالم ، فيصري تقدير اآلية : 
ايأيها الذين آمنوا أدخلوا يف اإلسالم ، واإلميان هو اإلسالم ، ومعلوم أن ذلك غري جائز ، وألجل هذا 

 : املفسرون وجوها أتويل هذه اآليةالسؤال ذكر 
أحدها : أن املراد ابآلية املنافقون ، والتقدير : ايأيها الذين آمنوا أبلسنتهم ادخلوا بكليتكم يف اإلسالم ، 
والتتبعوا خطوات الشيطان ، أي آاثر تزبينه وغروره يف اإلقامة على النفاق ، ومن قال هبذا التأويل احتج 

ة إمنا وردت عقيب مامضى من ذكر املنافقني وهو قوله ) ومن الناس من يعجبك على صحته أبن هذه اآلي
  قوله ( اآلية فلما وصف املنافق مبا ذكر دعا يف هذه اآلية إىل اإلميان ابلقلب وترك النفاق

واثنيها : أن هذه اآلية نزلت يف طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد هللا بن سالم وأصحابه وذلك ألهنم  
أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسى ، فعظموا السبت ، وكرهوا حلوم صلى هللا عليه وسلم  آمنوا ابلنيبحني 

اإلبل وألباهنا وكانوا يقولون ترك هذه األشياء مباح يف اإلسالم ، وواجب يف التوراة ، فنحن نرتكها احتياطا 
يف شرائع اإلسالم كافة ، واليتمسكوا  فكره هللا تعاىل ذلك منهم وأمرهم أن يدخلوا يف السلم كافة ، أي

بشيء من أحكام التوراة اعتقادا له وعمال به ، ألهنا صارت منسوخة ) والتتبعوا خطوات الشيطان ( يف 
التمسك أبحكام التوراة بعد أن عرفتم أهنا صارت منسوخة ، والقائلون هبذا القول جعلوا قوله ) كافة ( من 

 يف مجيع شرائع اإلسالم اعتقادا وعمال  وصف السلم ، كأنه قيل : ادخلوا
واثلثها : أن يكون هذا اخلطاب واقعا على أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا ابلنيب عليه السالم فقوله ) ايأيها 
الذين آمنوا ( أي ابلكتاب املتقدم ) ادخلوا يف السلم كافة ( أي أكملوا طاعتكم يف اإلميان وذلك أن تؤمنوا 

به فادخلوا إبميانكم مبحمد عليه السالم وبكتابه يف السلم على التمام ، والتتبعوا خطوات جبميع أنبيائه وكت
الشيطان يف حتسينه عند االقتصار على دين التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء 

الشيطان الشبهات  يف التوراة : متسكوا ابلسبت مادامت السموات واألرض ، وابجلملة فاملراد من خطوات
 الىت يتمسكون هبا يف بقاء تلك الشريعة 

ورابعها : هذا اخلطاب واقع على املسلمني ) ايأيها الذين آمنوا ( ابأللسنة )ادخلوا يف السلم كافة ( أي 
دوموا على اإلسالم فيما تستأنفونه من العمر والخترجوا عنه وال عن شيء من شرائعه ) وال تتبعوا خطوات 

( أي التلتفتوا إىل الشبهات اليت يلقيها إليكم أصحاب الضاللة والغواية  ومن قال هبذا التأويل  الشيطان
قال : هذا الوجه متاكد مبا قبل هذه اآلية ومبا بعدها أما ماقبل هذه اآلية فهو ماذكر هللا تعاىل يف صفة 

راد منه إلقاء الشبهات إىل ذلك املنافق يف قوله )سعى يف األرض ليفسد فيها ( وماذكران هناك أن امل
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املسلمني ، فكأنه تعاىل قال : دوموا على إسالمكم والتتبعوا تلك الشبهات الىت يذكرها املنافقون ، وأما 
مابعد هذه اآلية فهو قوله تعاىل ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ( يعين هؤالء الكفار 

عللهم وهم اليوقفون قوهلم هبذا الدين احلق إال على أمور ابطلة  معاندون مصرون على الكفر قد أزحيت
 مثل أن أيتيهم هللا يف ظل من الغمام واملالئكة 

فإن قيل : املوصوف ابلشيء يقال له : دم عليه ، ولكن اليقال له : ادخل فيه واملذكور يف اآلية هو قوله ) 
  ( ادخلوا

يف املستقبل خروجا عنها فغري ممتنع أن يؤمر بدخوهلا يف املستقبل قلنا : إن الكائن يف الدار إذا علم أن له 
حاال بعد حال ، وإن كان كائنا فيها يف احلال ، ألن حال كونه فيها غري احلالة اليت أمر أن يدخلها ، فإذا  
كان يف الوقت الثاين قد خيرج عنها صح أن يؤمر بدخوهلا ، ومعلوم أن املؤمنني قد خيرجون عن خصال 

 ميان ابلنوم والسهو وغريمها من األحوال فال ميتنع أن أيمرهم هللا تعاىل ابلدخول يف املستقبل يف اإلسالم اإل
وخامسها : أن يكون السلم املذكور يف اآلية معناه الصلح وترك احملاربة واملنازعة ، والتقدير : ايأيها الذين 

والتتبعوا  ، يف نصرة الدين واحتمال البلوى فيه آمنوا ادخلوا يف السلم كافة أي كونوا موافقني وجمتمعني
خطوات الشيطان أبن حيملكم على طلب الدنيا واملنازعة مع الناس ، وهو كقوله )والتنازعوا فتفشلوا 

  ( وتذهب رحيكم
 : وهذه الوجوه يف التأويل ذكرها مجهور املفسرين وعندي فيه وجوه أخر  ] فذكرها وماأبعدها مث قال 
) كافة ( يصح أن يرجع إىل املأمورين ابلدخول أي ادخلوا أبمجعكم يف السلم ، والتفرقوا  قال القفال[

والختتلفوا ، قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم كافة وكافني ورأيت النسوة كافات  ويصلح أن يرجع 
ا ألبق بظاهر التفسري إىل اإلسالم أي ادخلوا يف اإلسالم كله أي يف كل شرائعه قال الواحدي رمحه هللا : هذ

ألهنم أمروا ابلقيام هبا كلها  فقوله ) ادخلوا يف السلم كافة ( أي ادخلوا يف شرائع اإلسالم إىل حيث ينتهي 
شرائع اإلسالم فتكفوا من أن ترتكوا شيئا من شرائعه ، أو يكون املعىن ادخلوا كلكم حىت متنعوا واحدا من 

 أن اليدخل فيه 
 ]  به يصري حمروما عن الثواب ، فكان ذلك من أعظم جهات العدواةاإلنسان يف الباطل و  

قال :  [فقوله ) فإن زللتم ( أي أخطأمت احلق وتعديتموه ، وأما سبب نزول هذه اآلية فقد أختلفوا كما 
اختلفوا يف السلم كافة ، فمن قال يف األول : إنه يف املنافقني ، فكذا الثاين ، ومن قال : إنه يف أهل 

اب فكذا الثاين ، وقس الباقى عليه  يروى عن ابن عباس ) فإن زللتم ( يف حترمي السبت وحلم اإلبل ) الكت
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وشرائعه ) فاعلموا أن هللا عزيز ( ابلنقمة ) حكيم صلى هللا عليه وسلم  من بعد ماجاءتكم البينات ( حممد
تاب غري كتابك ، فأنزل هللا تعاىل ) ( يف كل أفعاله ، فعند هذا قالوا : لئن شئت ايرسول هللا لنرتكن كل ك

 ( 1ايأيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله ( ] )
 (210-5/206مفاتيح الغيب ) (1)

 
 : وقال ابن كثري

يقول تعاىل آمرا عباده املؤمنني به املصدقني برسوله : أن أيخذوا جبميع عرى االسالم وشرائعه ، والعمل  [
ره ما استطاعوا من ذلك ] فذكر اآلاثر يف السلم والقول بتفسري كافة جبميع جبميع أوامره ، وترك مجيع زواج

 شرائع اإلسالم مث قال :
وزعم عكرمة أهنا نزلت يف نفر ممن أسلم من اليهود وغريهم ، كعبد هللا بن سالم ، وثعلبة وأسد بن عبيد  [

قوموا ابلتوراة ليال ، فأمرهم هللا إبقامة ىف أن يسبتوا ، وأن يصلى هللا عليه وسلم  وطائفة استأذنوا رسول هللا
شعائر اإلسالم واالشتغال هبا عما عداها  ويف ذكر عبد هللا بن سالم مع هؤالء نظر ، إذ يبعد أن يستأذن 

  يف إقامة السبت ، وهو مع متام إميانه يتحقق نسخه ورفعه وبطالنه ، والتعويض عنه أبعياد اإلسالم
: ) كافة ( حاال من الداخلني ، أى ادخلوا يف اإلسالم كلكم  والصحيح ومن املفسرين من جيعل قوله 

 األول ، وهو أهنم أمروا أن يعملوا جبميع شعب اإلميان وشرائع اإلسالم ، وهي كثرية جدا ما استطاعوا منها 
إمنا وقوله : ) وال تتبعوا خطوات الشيطان ( أي : اعملوا الطاعات ، واجتنبوا ما أيمركم به الشيطان ) 

أيمركم ابلسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ماال تعلمون ( و ) إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
   السعري ( وهلذا قال ) إنه لكم عدو مبني ( قال مطرف : أغش عباد هللا لعبيد هللا الشيطان

امت عليكم احلجج ، وقوله : ) فإن زللم من بعدما جاءتكم البينات ( أي : عدلتم عن احلق بعد ما ق
 ( 1)، حكيم يف أحكامه ونقضه وإبرامهال يفوته هارب ، وال يغلبه غالب أن هللا عزيز يف انتقامه،فاعلموا 

 (362-1/361تفسري القرآن العظيم ) (1)
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
نهم أو مل يؤمن ولذا فالصواب أهنا مل يصح من اآلاثر مايثبت نزوهلا يف أهل الكتاب خاصة من آمن م

خطاب للذين آمنوا ويدخل فيهم من آمن من أهل الكتاب ابلدخول يف اإلسالم دخوال مقيدا بصفة جتعل 
التعبري ابلدخول ألجلها مستساغا وهو الدخول فيه جبميع شرائعه وفرائضه وحدوده وأعمال الرب اليت فيه 
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عا لوساوس الشيطان ومايزينه من اخلطااي مث حيذرهم هللا سبحانه اليؤمن ببعضه ويكفر ابلبعض اآلخر ، اتبا
وتعاىل من الزلل والوقوع يف حبائل الشيطان وضالالته بعد هذا البيان الوارد يف كتابه على لسان رسوله فإنه 

 عزيز ذو انتقام حكيم يف شرعه وأحكامه 
 : ومن مباحث اآلية

متفرع على اآلاثر ومعظمها ضعيف اليثبت منه شيء واملتدبر يف  أوال : اخلالف الوارد يف املخاطب يف اآلية
خطاابت القرآن ألصناف الناس جيد أن أرفع نداء هو قوله سبحانه )ايأيها الذين آمنوا( وإمنا خياطب به من 
هو أهل لالستجابة ملا بعده من شرائع وأحكام ومل يرد قط إال للمؤمنني ابهلل ورسوله إال ماذكر يف مثل هذه 

وبقية الطوائف خياطبهم هللا مبا وصفوا  اآلية املختلف عليها وهنا يرد املختلف عليه إىل املتفق عليه ال سيما
به فإذا كانوا كتابيني قال هلم )ايأهل الكتاب( وإذا كانوا من الكفار قال هلم )قل للذين كفروا( وإذا كان 

لك  فاخلطاب يف اآلية حقيقة إما يراد به املؤمنون اخلطاب عاما للناس مجيعا قال هلم )ايأيها الناس( وحنو ذ
عامة وهو السائد واملتبادر وإما يراد به طائفة منهم لغرض معني  والفرض األخري لو صحت الرواايت لكان 
القول به هو املتعني أما واحلال أهنا مل تصح فالصواب التعميم وليس مبمنتنع أن يكون معرضا هبم استنادا 

  على ضعفها ، وهللا أعلمجملموع اآلاثر 
توجيه اآلية تكلف فيها تكلفا بينا جعلها مبعزل عن السياق  اثنيا : ماذكره الرازي من وجوه عنده يف

والظاهر واملأثور ولذا مل أذكرها ، وكذا الوجه األخري الذي نسبه للمفسرين ال وجه له وهو مبين على أتويل 
إىل اخلوض يف ابب الصفات وجزمه ببطالن جميء هللا كما يليق بعيد لآلايت السابقة واضح عواره وقد جره 

جبالله يف ظلل من الغمام واملالئكة على الرغم من ورود ذلك يف آاثر علماء األمة وسلفها الصاحل كما 
  سيأيت بيانه إن شاء هللا

 
 : مسألة لغوية

قال : كففت فالان عن السوء أي منعته قوله )كافة( قال الرازي : [ ومعىن الكافة يف اللغة احلاجزة املانعة ي
، ويقال : كف القميص ألنه منع الثوب عن االنتشار ، وقيل لطرف اليد : كف ألنه يكف هبا عن سائر 
البدن : ورجل مكفوف أي كف بصره من أن يبصر ، فالكافة املانعة ، مث صارت امسا للجملة اجلامعة 

 ( 1]  )وذلك ألن االجتماع مينع من التفرق والشذوذ  
 (5/208مفاتيح الغيب ) (1)
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 : مسائل يف القراءات
قوله )السلم( : قرأها بفتح السني انفع وابن كثري والكسائي وأبو جعفر وابن حميصن وقرأ غريهم ابلكسر ومها 
قراءاتن سبعيتان  فذهب ذاهبون إىل أهنما لغتان ابلفتح والكسر ، مثل : رطل ورطل وجسر وجسر ، وفرق 

  (1عليهم تفريقهم  وقرأ األعمش بفتح السني والالم  ) البعض ورد
قوله )زللتم( : قرأها اجلميع بفتح الالم األوىل وقرأها أبو السمأل ) زللتم ( بكسرها وهي قراءة شاذة  ومها 

 ( 2لغتان كضللت وضللت  )
 

 (156( ، إحتاف فضالء البشر )ص1/224( ، زاد املسري )5/206مفاتيح الغيب ) (1) 
 (2/123( ، البحر احمليط )1/283( ، احملرر الوجيز )1/353( ، الكشاف )5/209مفاتيح الغيب ) (2)
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أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة  قوله تعاىل ) هل ينظرون إال

 وقضي األمر وإىل هللا ترجع األمور ( 
 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن من الغمام طاقات أييت هللا فيها  -1

 املالئكة وقضي األمر ( حمفوفا ابملالئكة ، وذلك قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام و 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : توقفون موقفا واحدا يوم  -2

القيامة مقدار سبعني عاما الينظر إليكم ، واليقضى بينكم ، قد حصر عليكم ، فتبكون حىت ينقطع الدمع 
ذقان ، أو يلجمكم فتصيحون ، مث تقولون : من ، مث تدمعون دما ، وتبكون حىت يبلغ ذلك منكم األ

يشفع لنا إىل ربنا فيقضي بيننا ؟ فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم ؟ جبل هللا تربته ، وخلقه بيده ، 
ونفخ فيه من روحه ، وكلمه قبال  فيؤتى آدم ، فيطلب ذلك إليه ، فيأىب ، مث يستقرئون األنبياء نبيا نبيا ،  

أىب ، قال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم: حىت أيتوين ، فإذا جاءوين خرجت حىت آيت كلما جاءوا نبيا 
الفحص قال أبو هريرة : ايرسول هللا : وماالفحص ؟ قال : قدام العرش ، فأخر ساجدا ، فال أزال ساجدا 

وهو أعلم ،  حىت يبعث هللا إيل ملكا ، فيأخذ بعضدي فريفعين ، مث يقول هللا يل : ايحممد ، فأقول : نعم
فيقول : ماشأنك ؟ فأقول : ايرب وعدتين الشفاعة ، فشفعين يف خلقك ، فاقض بينهم ، فيقول : قد 
شفعتك ، أان آتيكم فأقضي بينكم ، قال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم: فأنصرف حىت أقف مع الناس ، 
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اء مبثلي من يف األرض من اجلن فبينا حنن وقوف مسعنا حسا من السماء شديدا ، فهالنا ، فنزل أهل السم
واإلنس حىت إذا دنوا من األرض أشرقت األرض بنورهم ، وأخذوا مصافهم ، فقلنا هلم : أفيكم ربنا ؟ ال ، 
وهو آت  مث نزل أهل السماء الثانية مبثلي من نزل من املالئكة ، ومبثلي من فيها من اجلن واإلنس ، حىت 

هم ، وأخذوا مصافهم ، فقلنا هلم : أفيكم ربنا ؟ قالوا : ال ، وهو إذا دنوا من األرض أشرقت األرض بنور 
آت  مث نزل أهل السماء الثالثة مبثلي من نزل من املالئكة ، ومبثلي من يف األرض من اجلن واإلنس حىت إذا 

ت  دنوا من األرض أشرقت األرض بنورهم ، وأخذوا مصافهم ، فقلنا هلم : أفيكم ربنا ؟ قالوا : ال ، وهو آ
مث نزل أهل السموات على عدد ذلك من التضعيف حىت نزل اجلبار يف ظلل من الغمام واملالئكة وهلم زجل 
من تسبيحهم يقولون : سبحان ذي امللك وامللكوت ، سبحان رب العرش ذي اجلربوت ، سبحان احلي 

روح ، قدوس الذي الميوت ، سبحان الذي مييت اخلالئق والميوت ، سبوح قدوس ، رب املالئكة وال
قدوس ، سبحان ربنا األعلى ، سبحان ذي السلطان والعظمة ، سبحانه أبدا أبدا ، فينزل تبارك وتعاىل 
حيمل عرشه يومئذ مثانية ، وهم اليوم أربعة ، أقدامهم على ختوم األرض السفلى والسموات إىل حجزهم ، 

، مث ينادي مناد نداء يسمع  والعرش على مناكبهم ، فوضع هللا عز وجل عرشه حيث شاء من األرض
اخلالئق ، فيقول : ايمعشر اجلن واإلنس إين قد أنصت منذ يوم خلقتكم إىل يومكم هذا ، أمسع كالمكم ، 
وأبصر أعمالكم ، فأنصتوا إيل ، فإمنا هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم ، فمن وجد خريا فليحمد هللا 

هللا عز وجل بني خلقه اجلن واإلنس والبهائم ، فإنه  ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ، فيقضي
 ليقتص يومئذ للجماء من ذات القرن  

عن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبيصلى هللا عليه وسلمقال : جيمع هللا األولني واآلخرين مليقات يوم  -3
يف ظلل من الغمام من معلوم ، قياما شاخصة أبصارهم إىل السماء ، ينتظرون فصل القضاء ، وينزل هللا 

 العرش إىل الكرسي 
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ( اآلية ،  -4

يهبط حني يهبط ، وبينه وبني خلقه سبعون ألف حجاب منها : النور ، والظلمة ، واملاء ، فيصوت املاء يف 
 لقلوب تلك الظلمة صوات تتخلع له ا

عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ( قال : أييت هللا  -5
 عز وجل يوم القيامة يف ظلل من السحاب ، قد قطعت طاقات 
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) هل ينظرون ( هل ينتظرون أهل مكة )إال أن أيتيهم هللا ( بال كيف  -6
م القيامة ) يف ظلل من الغمام واملالئكة( مقدم ومؤخر ) وقضي األمر ( فرغ من األمر : أدخل أهل اجلنة يو 

 اجلنة وأهل النار النار ) وإىل هللا ترجع األمور ( عواقب األمور يف اآلخرة 
طويال  عن وهب بن منبه رمحه هللا قال : وجدت يف التوراة كان هللا ومل يكن شيء قبله  فذكر حديثا -7

فيه : مث قال : كن  فكون سبعني ألف حجاب من غمام وهي حجب اجلربوت حتت كل حجاب سبعون 
ألف عام وبني كل حجاب وحجاب سبعون ألف عام وهي احلجب اليت يربز فيها الرب تبارك وتعاىل 

ئكة ( يف غري للخليقة ، فذلك قول هللا عز وجل )هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملال
 ظلل  احلديث 

عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ( قال  -8
 : أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام وأتتيهم املالئكة عند املوت 

 يف ظلل من الغمام ( : وذلك يوم عن قتادة رمحه هللا ، يف قوله تعاىل : ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا -9
 القيامة 

عن أيب العالية رمحه هللا قال : يف قراءة أيب بن كعب : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا واملالئكة يف  -10
 ظلل من الغمام  قال : أتيت املالئكة يف ظلل من الغمام ، وأييت هللا عز وجل فيما شاء 

ل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ( يقول : عن أيب العالية رمحه هللا : ) ه -11
واملالئكة جيبيئون يف ظلل من الغمام وهللا تبارك وتعاىل جييء فيما يشاء ، وهي يف بعض القراءة : هل 

ل ينظرون إال أن أيتيهم هللا واملالئكة يف ظلل من الغمام ، وهي كقوله : ) ويوم تشقق السماء ابلغمام ونز 
 املالئكة تنزيال ( 

عن الربيع رمحه هللا قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ( اآلية ، وقال  -12
أبو جعفر الرازي : وهي يف بعض القراءة : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا واملالئكة يف ظلل من الغمام ،  

 ل املالئكة تنزيال ( كقوله ) ويوم تشقق السماء ابلغمام ونز 
عن الربيع رمحه هللا يف قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة (  اآلية ،  -13

قال : ذلك يوم القيامة ، أتتيهم املالئكة يف ظلل من الغمام ، قال : املالئكة جييئون يف ظلل من الغمام ، 
 والرب تعاىل جييء فيما شاء 
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جماهد رمحه هللا يف قول هللا عز وجل ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ( قال :  عن -14
هو غري السحاب ومل يكن قط إال لبين إسرائيل يف تيههم حني اتهوا ، وهو الذي أييت هللا فيه يوم القيامة  

 زاد يف رواية : وهو الذي جاءت فيه املالئكة 
 ، قال : قال عكرمة يف قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من عن ابن جريج رمحه هللا -15

 الغمام ( قال : طاقات من الغمام واملالئكة حوله  قال ابن جريج : وقال غريه : واملالئكة ابملوت 
 عن عكرمة رمحه هللا ) وقضي األمر ( يقول : قامت الساعة  -16
 بن زيد بن أسلم رمحه هللا قال : إىل هللا املرجع عن ابن زيد ، يعين : عبد الرمحن  -17

____________________________________________ 
 احلواشي : 

( قال : حدثنا حممد بن محيد ، قال : ثنا إبراهيم بن املختار ، عن ابن جريج ، عن زمعة بن صاحل عن 2/329أخرجه ابن جرير ) -1
( وقد 93 إسناده إبراهيم بن املختار الرازي قال احلافظ : صدوق ضعيف احلفظ )التقريب صسلمة بن وهرام ، عن عكرمة عنه به  ويف

خالف من رواه من غري طريق ابن جريج عن زمعة به موقوفا على ابن عباس كما سيأيت  ويف اإلسناد أيضا حممد بن محيد الرازي وفيه 
 ( 242-1/241ر املوقوف  وعزاه السيوطي أيضا للديلمي )الدر ضعف كما سبق غري مرة  وفيه زمعة وأييت الكالم عليه يف األث

( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عبد الرمحن بن حممد بن حممد احملاريب ، عن إمساعيل بن رافع 331-2/330أخرجه ابن جرير ) -2
به  وهو جزء من حديث طويل جدا اشتهر املديين ، عن يزيد بن أىب زايد ، عن رجل من األنصار ، عن حممد بن كعب القرظي ، عنه 

( ومفرقا يف مواضع أخرى وابن أيب الدنيا يف األهوال يف مواضع عدة منها )رقم 188-30/186حبديث الصور أخرجه ابن جرير أيضا )
فتح الباري  ، 5/339( وعبد بن محيد وعلي بن معبد يف كتاب الطاعة والعصيان والقطان يف املطوالت وابن املنذر ) الدر 155،180

( والطرباين يف األحاديث الطوال )ملحق 1/224وهناية البداية والنهاية  1/47( وإسحق بن راهويه وأبو يعلى ) البداية والنهاية 11/368
( من طرق  839-3/821( وأبو الشيخ يف العظمة )344-336( والبيهقي يف البعث والنشور )ص277-25/226ابملعجم الكبري 

بن أيب رافع قاص أهل املدينة واختلف عليه يف إسناده وهو علة هذا احلديث وتكام فيه احلفاظ بسببه  وقد أطال  كثرية عن إمساعيل
حمققو الكتب املذكورة يف الكالم عليه خالصة ذلك أنه حديث ضعيف فيه نكارة وعلته ابن أيب رافع وقال ابن كثري : هو حديث مشهور 

ديث املتفرقة ويف بعض ألفاظه نكارة وإمساعيل بن أيب رافع املدين ليس من الوضاعني وكأنه مجع وهو غريب جدا ولبعضه شواهد يف األحا
هذا احلديث من طرق وأماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة فكان يقص به على أهل املدينة  وقد حضره مجاعة من أعيان الناس يف 

: إنه مجعه من أحاديث كثرية وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك  وقد عصره ورواه عنه مجاعة من الكبار  وقال أيضا : ويقال 
بني طرقه ابن كثري يف جزء مفرد وللوليد بن مسلم مصنف بني فيه شواهده من األحاديث الصحيحة وقال أبو موسى املديين : وهذا وإن  

يد اثبتة  اهـ وقد صححه أبو بكر بن العريب يف سراجه والقرطيب كان فيه نكارة ويف إسناده من تكلم فيه فعامة مافيه يروى مفرقا يف أسان
يف تذكرته ورجح ابن حجر ضعفه واضطرابه وذكر أن إمساعيل بن أيب زايد الشامي أحد الضعفاء رواه أيضا يف تفسريه عن حممد بن 

ن عجالن ) تفسري القرآن العظيم فألصقه ابب -أي من ابن أيب رافع  -عجالن عن حممد بن كعب القرظي وقال : لعله سرقه منه 
( واأللباين يف تعليقه على شرح 4/268( وضعفه أمحد شاكر يف تعليقه على تفسري الطربي )369-11/368، فتح الباري 3/282

 (265العقيدة الطحاوية )ص



73 

 

بن عبد هللا بن مسعود ، ( من حديث املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة 1/363، تفسري ابن كثري  1/241رواه ابن مردويه ) الدر  -3
( قال : حدثين إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية 1203عن مسروق ، عنه به  وهذا إسناد حسن وقد رواه عبد هللا بن أمحد يف السنة )رقم 

يسة عن املنهال  احلراين أبو أمحد أماله علينا إمالء يف دار كعب حدثين حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم خالد بن يزيد حدثين ابن أيب أن
( 9/417( والطرباين يف املعجم الكبري )367-4/365فذكره إبسناده مطوال وأخرجه أيضا إسحق بن راهويه يف مسنده)املطالب العالية 

( من طريق املنهال به  254-252( والبيهقي يف البعث والنشور )ص4/589( واحلاكم يف املستدرك )166،167والدارقطين يف الرؤية )ح
احلاكم : رواة هذا احلديث عن آخرهم ثقات  واحلديث صحيح ومل خيرجاه  وتعقبه الذهيب بقوله : ماأنكره حديثا على جودة إسناده  وقال 

مث قال يف العلو : إسناده حسن  وقال األلباين : هو كما قال أو أعلى مث نقل عن الذهيب أنه قال يف األربعني : وهو حديث صحيح 
( وقال ابن حجر : هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات اهـ وقال البوصريي : رواه إسحق إبسناد صحيح 110،11)خمتصر العلو ص

( وعده ابن  10/340اهـ وقال اهليثمي : رواه الطرباين من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غري أيب خالد الداالين وهو ثقة  )اجملمع 
ي يف تفسري سورة القلم وعزاه لعبد بن محيد وابن أيب الدنيا واآلجري يف الشريعة )الدر كثري من األحاديث اليت فيها غرابة  وذكره السيوط

 (  بلفظ خمتصر من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود 146،261( وهو عند ابن أيب الدنيا يف األهوال )رقم 6/256
كر بن عطاء بن مقدم ، ثنا معتمر بن سليمان قال : ( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا حممد بن أيب ب1574أخرجه ابن أيب حامت )رقم -4

( من طريق علي 694-693،  677-2/676مسعت عبد اجلليل القيسي حيدث عن أيب حازم ، عنه به وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة )
سن عن معتمر به  ( من طريق احل19/6بن احلسني الدرمهي عن معتمر به  وإسناده حسن  وأخرجه ابن جرير يف تفسري سورة الفرقان )

( وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر 3/316وقال ابن كثري : هذا موقوف على عبد هللا بن عمرو من كالمه ولعله من الزاملتني )التفسري 
 ( 1/241)الدر 

لمة بن وهرام ، ( قال : حدثنا أبو سعيد األشج ، ثنا عمرو العنقزي ، عن زمعة بن صاحل ، عن س1576أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -5
( من طريق أيب عامر عبد امللك بن عمرو عن زمعة به حنوه  171عن عكرمة ، عن ابن عباس به  وأخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال )ص

وإسناده الأبس به حيث تقدم وأييت مايشهد له وزمعة فيه ضعف إال أنه من رجال مسلم الذين أخرج هلم مقرونني بغريهم ) التقريب 
 (1/241وأخرجه عبد بن محيد وأبو يعلى وابن املنذر )الدر  (217ص
( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/101أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -6

 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
( مطوال قال : حدثين عبد هللا بن سلم عن أمحد بن حممد بن غالب بن خالد الباهلي 708-2/705شيخ يف العظمة )أخرجه أبو ال -7

حدثنا حممد بن العالء حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين حدثين عبد الصمد بن معقل عن وهب به  وعبد هللا بن حممد بن سلم : 
( وأمحد هو غالم خليل متهم ابلوضع وقال أبو حامت : روى أحاديث مناكري عن شيوخ 273ثقة ) طبقات احملدثني أليب الشيخ ص

( وحممد قال احلافظ 1/141، ميزان االعتدال  2/73جمهولني ومل يكن حمله عندي ممن يفتعل احلديث كان رجال صاحلا )اجلرح والتعديل 
( وقال : 95ر الذهيب طرفا منه يف العلو للعلي الغفار )ص( فاإلسناد ضعيف جدا إىل وهب وقد ذك288: منكر احلديث )التقريب ص

 أحسبه من وضع غالم خليل  ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثنا معمر عن قتادة به  1581( وابن أيب حامت )رقم 2/328( ومن طريقه ابن جرير )98-1/97أخرجه عبد الرزاق ) -8

 وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 
( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا احلسن بن عون البصري ، ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ، عنه به  1575 حامت )رقمأخرجه ابن أيب -9

( ومل يعزه السيوطي لغري ابن أيب حامت )الدر 3/26وإسناده حسن  واحلسن بن عمرو بن عون قال أبو حامت : صدوق )اجلرح والتعديل 
1/242 ) 
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( قال : ثنا عبد هللا بن أيب جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن الربيع 2/327( ومن طريقه ابن جرير )1/242أخرجه أبو عبيد ) الدر  -10
وليس عندمها هبذا اللفظ   -بن أنس ، عنه به  وإسناده حسن  وعزاه السيوطي البن املنذر والبيهقي يف األمساء والصفات وابن أيب حامت 

 (1/242كما سيأيت )الدر 
( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس عنه به  وإسناده 1579حامت )رقمأخرجه ابن أيب  -11

( من طريق آدم بن أيب إايس عن أيب جعفر الرازي به  وتقدم ذكر 564-563حسن  وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات )ص
 السيوطي له يف الرواية السابقة 

( معطوفا على رواية أيب العالية عن أيب بن كعب فقال : وقد حدثت هذا احلديث عن عمار بن احلسن  2/327) أخرجه ابن جرير -12
 ، عن عبد هللا بن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه وذكر هذا اللفظ  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي 

احلسن ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف  ( قال : حدثت عن عمار بن2/329أخرجه ابن جرير ) -13
 إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي 

( قال : حدثين حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  2/328أخرجه ابن جرير ) -14
( من طريق ورقاء ، عن ابن أيب 1577ابن جريج عنه حنوه  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم( من طريق 19/6وإسناده صحيح  وأخرج أيضا )

 (1/241جنيح عن جماهد به  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد  وابن املنذر )الدر 
اده فيه ضعف ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج به  وإسن2/328أخرجه ابن جرير ) -15

( قال : حدثنا أيب ، ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا حجاج ، عن ابن 1580ألجل احلسني بن داود ولكن أخرجه ابن أيب حامت )رقم
 (1/242جريج ، عن عكرمة مقتصرا على قوله : واملالئكة حوله  وإسناده صحيح  وإليهما عزاه السيوطي )الدر 

( قال : حدثنا علي بن احلسني ، ثنا ابن أيب محاد ، ثنا مهران ، عن سفيان عن أبيه ، عنه به  ويف 1582مأخرجه ابن أيب حامت )رق -16
 ( 1/242( وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر 549إسناده مهران بن أيب عمر قال احلافظ : صدوق له أوهام سيء احلفظ  )التقريب ص

يونس بن عبد األعلى قراءة ، أبنا ابن وهب ، قال : وثنا ابن زيد  فذكره  وإسناده  ( قال : أخربان1583أخرجه ابن أيب حامت )رقم -17
 صحيح  ومل يذكره السيوطي 

 
 مناسبة اآلية ملا قبلها :

 قال البقاعي : 
] وملا كان هذا اخلتم مؤذان ابلعذاب وكان إتيان العذاب من حمل تتوقع منه الرمحة أفظع وكان أنفع األشياء 

الغيث واملالئكة الذين هم خري حمض وكان الذين شاهدوا العذاب من السحاب الذي هو  السحاب حلمله
مظنة الرمحة ليكون أهول عادا وبين إسرائيل وكان عاد قد مضوا فالميكن سؤاهلم وكان من زل بعد هذا 

من ضرب الذلة البيان قد أشبه بين إسرائيل يف هذا احلال فكان جديرا أبن يشبههم يف املأل فيما صاروا إليه 
 ( 1واملسكنة وحلول الغضب والوقوع يف العطب قال تعاىل : ) هل ينظرون ( [ )

 (3/183( نظم الدرر )1)
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 جممل مادلت عليه اآلاثر : 
 قال ابن جرير :

] يعين بذلك جل ثناؤه : هل ينظر املكذبون مبحمد ، وماجاء به ، إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام 
 واملالئكة 

 اختلف القراء يف قراءة قوله ) واملالئكة (  فقرأ بعضهم ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من مث
الغمام واملالئكة ( ابلرفع عطفا ابملالئكة على اسم هللا تبارك وتعاىل ، على معىن : هل ينظرون إال أن 

 أيتيهم هللا واملالئكة يف ظلل من الغمام 
رون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة( ابخلفض عطفا ابملالئكة وقرأ ذلك آخرون ) هل ينظ

 على الظلل ، مبعىن : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ويف املالئكة 
وكذلك اختلفت القراء يف قراءة )ظلل( فقرأها بعضهم : يف ظلل ، وبعضهم : يف ظالل ، فمن قرأها يف 

جهها إىل أهنا مجع ظلة ، والظلة جتمع ظلل وظالل ، كما جتمع اخللة خلل وخالل ، واجللة ظلل ، فإنه و 
جلل وجالل  وأما الذي قرأها فإنه جعلها مجع ظلة ، كما ذكران من مجعهم اخللة خالل  وقد حيتمل أن 

 يكون قارئه كذلك وجهه إىل أن ذلك مجع ظل ، ألن الظلة والظل قد جيمعان مجيعا ظالال 
لصواب من القراءة يف ذلك عندي ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ( خلرب روي عن وا

رسول اللهصلى هللا عليه وسلمأنه قال : إن من الغمام طاقات أييت هللا فيها حمفوفا  فدل بقوله طاقات على 
ف ، وكذلك الواجب يف كل أهنا ظلل الظالل ، ألن واحد الظلل ظلة ، وهي الطاق واتباعا خلط املصح

مااتفقت معانيه واختلف يف قراءته القراء ومل يكن على إحدي القراءتني داللة تنفصل هبا من األخرى غري 
 اختالف خط املصحف ، فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ماوافق رسم املصحف 

ا على اسم هللا تبارك وتعاىل على وأما الذي هو أوىل القراءتني يف ) واملالئكة ( فالصواب ابلرفع عطفا هب
معىن : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ، وإال أن أتتيهم املالئكة ، على ماروي عن أيب بن  
كعب ، ألن هللا جل ثناؤه قد أخرب يف غري موضع من كتابه أن املالئكة أتتيهم ، فقال جل ثناؤه ) وجاء 

هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة ، أو أييت ربك ، أو أييت بعض آايت ربك وامللك صفا صفا ( وقال ) 
ربك ( فإن أشكل على امرىء قول هللا جل ثناؤه ) وامللك صفا صفا ( فظن أنه خمالف معناه معىن قوله ) 

ظ مجع هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ( إذ كان قوله واملالئكة يف هذه اآلية بلف
، ويف األخرى بلفظ الواحد ، فإن ذلك خطأ من الظان ، وذلك أن امللك يف قوله ) وجاء ربك وامللك ( 
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مبعىن اجلميع ومعىن املالئكة ، والعرب تذكر الواحد مبعىن اجلميع ، فتقول : فالن كثري الدرهم والدينار ، يراد 
اإلبل والشاء ، فكذلك قوله ) وامللك ( مبعىن  به الدراهم والداننري ، وهلك البعري والشاة مبعىن مجاعة

 املالئكة 
مث اختلف أهل التأويل يف قوله ) ظلل من الغمام ( وهل هو من صلة فعل هللا جل ثناؤه ؟ أو من صلة فعل 
املالئكة ؟ ومن الذي أييت فيها ؟ فقال بعضهم : هو من صلة فعل هللا ، ومعناه : هل ينظرون إال أن أيتيهم 

 ظلل من الغمام ، وأن أتتيهم املالئكة هللا يف 
وقول عكرمة هذا وإن كان موافقا قول من قال : إن قوله يف ظلل من الغمام من صلة فعل الرب تبارك 
وتعاىل الذي قد تقدم ذكره ، فإنه له خمالف يف صفة املالئكة ، وذلك أن الواجب من القراءة على أتويل 

ألنه أتول اآلية : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام قول عكرمة هذا يف املالئكة اخلفض ، 
واملالئكة ، ألنه زعم أن هللا تعاىل أييت يف ظلل من الغمام واملالئكة حوله ، هذا إن كان وجه قوله واملالئكة 

ئكة حوله حوله ، إىل أهنم حول الغمام ، وجعل اهلاء يف حوله من ذكر الغمام ، وإن كان وجه قوله : واملال
إىل أهنم حول الرب تبارك وتعاىل ، وجعل اهلاء يف حوله من ذكر الرب عز وجل ، فقوله نظري قول اآلخرين 

 الذين ذكران قوهلم غري خمالفهم يف ذلك 
وقال آخرون : بل قوله ) يف ظلل من الغمام ( من صلة فعل املالئكة ، وإمنا أتيت املالئكة فيها ، وأما الرب 

 ، فإنه أييت فيما شاء تعاىل ذكره 
وأوىل التأويلني ابلصواب يف ذلك من وجه قوله ) يف ظلل من الغمام ( إىل أنه من صلة فعل الرب عز وجل 
، وأن معناه : هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ، وأتتيهم املالئكة  ملا حدثنا [ فذكر 

 حديث ابن عباس مث قال :
تيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا ( فقال ] مث اختلف يف صفة إ

بعضهم : الصفة لذلك غري الذي وصف به نفسه عز وجل من اجمليء واإلتيان والنزول ، وغري جائز تكلف 
وأمسائه ،  القول يف ذلك ألحد إال خبرب من هللا جل جالله ، أو من رسول مرسل  فأما القول يف صفات هللا

 فغري جائز ألحد من جهة االستخراج إال مبا ذكران 
وقال آخرون : إتيانه عز وجل نظري مايعرف من جميء اجلائي من موضع إيل موضع ، وانتقاله من مكان إىل 

 مكان 
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،   وقال آخرون : معىن قوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا ( يعين به : هل ينظرون إال أن أيتيهم أمر هللا
 كما يقال : قد خشينا أن أيتينا بنو أمية ، يراد به حكمهم 

وقال آخرون : بل معىن ذلك : هل ينظرون إال أن أيتيهم ثوابه وحسابه وعذابه ، كما قال عز وجل ) بل 
 مكر الليل والنهار ( وكما يقال : قطع الوايل اللص أو ضربه ، وإمنا قطعه أعوانه  [

: هل ينظرون التاركون الدخول يف السلم كافة ، واملتبعون خطوات الشيطان إال قال : ] فمعىن الكالم إذا 
أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ، فيقضي يف أمرهم ماهو قاض  [ فذكر حديث أيب هريرة الطويل مث قال 

: 
أتتيهم عند املوت ] وهذا اخلرب يدل على خطأ قول قتادة يف أتويله قوله ) واملالئكة ( أنه يعين به : املالئكة 

 ألهنصلى هللا عليه وسلمذكر أهنم أيتوهنم بعد قيام الساعة يف موقف احلساب حني تشقق السماء 
ومبثل ذلك روي اخلرب عن مجاعة من الصحابة والتابعني كرهنا إطالة الكتاب بذكرهم ، وذكر ماقالوا يف 

لرفع على معىن : وأتتيهم املالئكة ، ويبني ذلك  ويوضح أيضا صحة مااخرتان يف قراءة قوله ) واملالئكة ( اب
عن خطأ قراءة من قرأ ذلك ابخلفض ، ألنه أخربصلى هللا عليه وسلمأن املالئكة أتيت أهل القيامة يف 
موقفهم حني تفطر السماء قبل أن أيتيهم رهبم يف ظلل من الغمام ، إال أن يكون قارىء ذلك ذهب إىل أنه 

أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام ، ويف املالئكة الذين أيتون أهل املوقف عز وجل عىن بقوله ذلك : إال 
حني أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام فيكون ذلك وجها من التأويل وإن كان بعيدا من قول أهل العلم وداللة 

 الكتاب وآاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثابتة  [
 ) وقضي األمر وإىل ترجع األمور ( :مث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل 

يعين جل ثناؤه بذلك : وفصل القضاء ابلعدل بني اخللق على ماذكران قبل ، عن أيب هريرة عن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم من أخذ احلق لكل مظلوم من كل ظامل ، حىت القصاص للجماء من القرانء من البهامث 

عين : وإىل هللا يئول القضاء بني خلقه يوم القيامة واحلكم بينهم يف وأما قوله ) وإىل ترجع األمور ( فإنه ي
أمورهم اليت جرت يف الدنيا من ظلم بعضهم بعضا ، واعتداء املعتدي منهم حدود هللا ، وخالف أمره ، 
وإحسان احملسن منهم ، وطاعته إايه فيما أمره به ، فيفصل بني املتظاملني ، وجيازي أهل اإلحسان 

، وأهل اإلساءة مبا رأى ، ويتفضل على من مل يكن منهم كافرا فيعفو ، ولذلك قال جل ثناؤه ) ابإلحسان 
وإىل هللا ترجع األمور ( وإن كانت أمور الدنيا كلها واآلخرة من عنده مبدؤها وإليه مصريها ، إذ كان خلقه 

م بينهم بعض عبيده ، فيجور يف الدنيا يتظاملون ، ويلي النظر بينهم أحياان يف الدنيا بعض خلقه ، فيحك
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بعض ، ويعدل بعض ، ويصيب واحد ، وخيطىء واحد ، وميكن من تنفيذ احلكم على بعض ، ويتعذر 
ذلك على بعض ملنعة جانبه وغلبته ابلقوة  فأعلم عباده تعاىل ذكره أن مرجع مجيع ذلك إليه يف موقف 

الظلم والممتنع من نفوذ حكمه عليه ، القيامة ، فينصف كال من كل ، وجيازي حق اجلزاء كال ، حيث 
 وحيث يستوي الضعيف والقوي ، والفقري والغين ، ويضمحل الظلم وينزل سلطان العدل 

وإمنا أدخل جل وعز األلف والالم يف األمور ألنه جل ثناؤه عىن هبا مجيع األمور ، ومل يعن هبا بعضا دون 
، والبغل أقوى من احلمار ، فيدخل فيه األلف بعض ، فكان ذلك مبعىن قول القائل : يعجبين العسل 

 ( 1ا يراد به العموم واجلمع  [ )والالم ، ألنه مل يقصد به قصد بعض دون بعض ، إمن
 ( 332-2/327( جامع البيان )1)
 

 وقال الرازي :
ئكة : ] من التأويل ماحكاه القفال يف تفسريه عن أيب العالية ، وهو أن اإلتيان يف الظلل مضاف إىل املال

فأما املضاف إىل هللا جل جالله فهو اإلتيان فقط ، فكان محل الكالم على التقدمي والتأخري ، ويستشهد 
يف صحته بقراءة من قرأ ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا واملالئكة يف ظلل من الغمام ( قال القفال رمحه هللا 

 : هذا التأويل مستنكر  [
 قضاء األمر ( على املصدر املرفوع عطفا على املالئكة  [وقال : ] قرأ معاذ بن جبل ) و 

وقال : ] قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ) ترجع ( بضم التاء على معىن ترد يقال : رجعته أي رددته ، قال 
تعاىل ) ولئن رجعت إىل ريب ( ويف موضع آخر ) ولئن رددت إىل رىب ( ويف موضع آخر ) مث ردوا إىل هللا 

ق ( وقال تعاىل ) رب ارجعون لعلي أعمل صاحلا ( أي ردين ، وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائى ) موالهم احل
ترجع ( بفتح التاء أي تصري ، كقوله تعاىل ) أال إىل هللا تصري األمور ( وقوله ) إن إلينا إايهبم ( و )إىل هللا 

 مرجعكم (
هنا ترجع إليه جل جالله وهو جل جالله يرجعها إىل قال القفال رمحه هللا : واملعىن يف القراءتني متقارب ، أل

 ( 1نفسه إبفناء الدنيا وإقامة القيامة  [ )
 (218-5/216( مفاتيح الغيب )1)
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 وقال ابن كثري :
] يقول تعاىل مهددا للكافرين مبحمد صلوات هللا وسالمه عليه : ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل 

يعين : يوم القيامة ، لفصل القضاء بني األولني واآلخرين ، فيجزي كل عامل بعمله  من الغمام واملالئكة (
وهلذا قال : ) وقضي األمر وإىل هللا ترجع األمور ( كما قال : ) كال إذا  0، إن خريا فخري وإن شرا فشر 

ىن له دكت األرض دكا دكا وجاء ربك وامللك صفا صفا وجيء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأ
 الذكرى ( وقال : ) هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة أو أييت ربك أو أييت بعض آايت ربك (اآلية  [

مث ذكر طرفا من حديث أيب هريرة بعد أن قال : ]وهو حديث مشهور ساقه غري واحد من أصحاب 
 املسانيد وغريهم [

فذكر منها حديث  ث فيها غرابة وهللا أعلم [مث قال : ] وقد أورد احلافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحادي
 ( 1ابن مسعود  )

 (363-1/362( تفسري القرآن العظيم )1)
 
 

 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :
الشيء الواضح الذي المرية فيه أن السلف الصاحل كانوا يفهمون هذه اآلايت وحنوها على ماتدل عليه اللغة 

خوض يف تفصيل مدلول الكلمة الواحدة وبغري نفي للمعىن املتبادر مع اعتقاد تنزيه هللا  من معىن إمجايل بغري
سبحانه عن مشاهبة خلقه لداللة اآلايت واألحاديث على ذلك  واملعىن الذي فهمه السلف من هذه اآلية 

ك املوقف أيضا أن هللا سبحانه أييت يوم القيامة يف طاقات من الغمام والذي يشبه السحاب ، وأييت يف ذل
مجوع هائلة من املالئكة ليفصل الرب جل وعال بني عبادة يف هذا املوقف الرهيب ، ويقضي بني اخلالئق 
يف هذا اليوم العصيب  وهكذا رجع كل أمر إليه وصار احلكم والفصل له وحده امللك الواحد القهار  وهذا 

ن تقدم ذكره من الزالني املنحرفني عن الطريق بعد املوقف من األهوال اليت تنخلع هلا القلوب فهدد هللا به م
 هذه البينات الواضحات اليت جاءهتم 

 
 ومن مباحث اآلية :

 ف هللا ـــأوال : ماذهب إليه مجع من املفسرين من الذهاب للتأويل املذموم واخلوض يف صفة اإلتيان اليت وص
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(  على الرغم من كون هذا 1هللا مبا اليليق به )هبا نفسه ونفيها عنه وإلزامهم القائلني هبا ابلتجسيم ووصف 
الوصف مل يستنكفه علماء األمة وأعرفها ابهلل تالميذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يعترب من الشطط 
البعيد واملغاالة الشديدة ، وقد تقدم يف املقدمة أن ذلك من مثالب التفسري ابلرأي  وقد حكى املذهبني 

(  وغريمها وقال اآللوسي : وال خيفى أن من علم أن هلل تعاىل أن يظهر 2ي واخلازن )بعض املفسرين كالبغو 
مبا شاء وكيف شاء ومىت شاء وأنه يف حال ظهوره ابق على إطالقه حىت عن قيد اإلطالق منزه عن التقيد 

 (  3يالت )مربأ عن التعدد كما ذهب إليه سلف األمة  مل حيتج إىل هذه التكلفات ومل حيم حول هذه التأو 
 (125-2/124( ، البحر احمليط )1/397( أحكام القرآن للجصاص )1)
 (198-1/197( معامل التنزيل مع لباب التأويل )2)
 ( 2/99( روح املعاين )3)
 

وقال الطاهر ابن عاشور : ذهب سلف األمة قبل حدوث تشكيكات املالحدة إىل إقرار الصفات املتشاهبة 
هلل تعاىل لكن بال كيف فهو من املتشابه كاالستواء والنزول والرؤية أي هو إتيان دون أتويل فاإلتيان اثبت 

 ( 1ال كإتيان احلوادث  )
اثلثا : ادعى الرازي على السلف الصاحل مامل يقل به أحد وهو ماعناه بقوله : ]وهو مذهب السلف الصاحل 

(  ومل أقف على أحد 2حمال [ اخل كالمه ) أنه ملا ثبت ابلدالئل القاطعة أن اجمليء والذهاب على هللا تعاىل
عن هللا سبحانه فضال عن  -وهو املنصوص عليه يف القرآن  -نقل عن أحد من السلف نفي اجمليء 
 االستحالة ، بل الوارد عكس ذلك متاما  

وقوله   25اثلثا : هذه اآلية مرتبطة بقوله تعاىل )ويوم تشقق السماء ابلغمام ونزل املالئكة تنزيال( الفرقان 
وقوله )هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة أو أييت ربك أو أييت  22)وجاء ربك وامللك صفا صفا( الفجر

 33وقوله )هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة أو أييت أمر ربك ( النحل  158بعض آايت ربك ( األنعام 
نف يرجع إليها يف مظاهنا ومل أطل بذكرها ويف كل من اآلايت آاثر عن السلف تؤكد املعىن السابق والفهم اآل

 خشية التكرار 
وكذا فإن هذه اآلية مرتبطة ابآلايت املهددة بقرب الساعة وأهنا يوم الفصل وذلك حنو قوله )هل ينظرون إال 

ألن املذكور يف آيتنا هذه ماهو إال مشهد من مشاهدها  18، حممد  66الساعة أن أتتيهم بغتة ( الزخرف 
 هواهلا وما أعظمه من مشهد وماأفظعه من هول وهول من أ

 (2/2/284( التحرير والتنوير )1)
 (5/213( مفاتيح الغيب )2)
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 مسائل يف القراءات :
(  ونسبها ابن عطية 1قوله )يف ظلل( : قرأها البعض يف ظالل كما تقدم عن الرازي وذكره الزخمشري )

(  وعزاها 2ر عن عاصم هنا ويف احلرفني يف الزمر )لقتادة والضحاك وقال : وكذلك روى هارون عن أيب بك
 (  وهي قراءة شاذة اليقرأ هبا 3أبو حيان أليب وعبد هللا أيضا )

(  4قوله )واملالئكة( : قرأ أبو جعفر ابخلفض عطفا على الغمام وهي قراءة عشرية وقرأ الباقون ابلرفع )
  (5ووافق أاب جعفر احلسن ويزيد بن القعقاع وأبو حيوة  )

(  وابن 6قوله )وقضي األمر( روي عن معاذ قراءهتا : وقضاء األمر ذكر ذلك الرازي كما تقدم والزخمشري )
 (  ومها قراءاتن شاذاتن اليقرأ هبما 7عطية وأبو حيان وزادا أن حيىي بن يعمر قرأها : وقضي األمور )

مر ومحزة والكسائي وخلف ويعقوب قوله )وإىل هللا ترجع األمور( قرأها بفتح التاء وكسر اجليم ابن عا
 ( 8ووافقهم ابن حميصن واملطوعي واحلسن وقرأ الباقون بضم التاء وفتح اجليم ومها قراءاتن سبعيتان  )

وأما قراءة أيب بن كعب )واملالئكة يف ظلل من الغمام( فهي قراءة شاذة اليقرأ هبا وتعترب على فرض ثبوهتا 
رب جل وعال معه املالئكة وذلك يف ظلل من الغمام وهو موافق ملعىن تفسريية واملراد هبا وقت إتيان ال

 ( 9القراءة املشهورة املتواترة  وقد عزاها ابن عطية وأبو حيان البن مسعود  )
 
 (1/353( الكشاف )1)
 (1/283( احملرر الوجيز )2)
 (2/125( البحر احمليط )3)
 (156( ، إحتاف فضالء البشر )ص1/197( معامل التنزيل )4)
 (2/125(، البحر احمليط ) 1/283( احملرر الوجيز )5)
 (1/353( الكشاف )6)
 (2/125( ، البحر احمليط )1/284( احملرر الوجيز )7)
 (156( إحتاف فضالء البشر مع حاشية الضباع عليه )ص8)
 ( 57( ورواها ابن أيب داود يف املصاحف )ص2/125( ، البحر احمليط  )1/284( احملرر الوجيز )9)
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قوله تعاىل ) سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة هللا من 
 ماجاءته فإن هللا شديد العقاب ( بعد

عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) سل بين إسرائيل ( قل ألوالد يعقوب )كم آتيناهم من آية بينة (   -1
يف زمان موسى فبدلوا ذلك ابلكفر ) ومن يبدل نعمة  كم من مرة كلمناهم ابألمر والنهي وأكرمناهم ابلدين

هللا ( من يغري دين هللا وكتابه ابلكفر ) من بعد ماجاءته( من بعد ماجاء حممد به صلى هللا عليه وسلم )فإن 
 هللا شديد العقاب ( ملن كفر به 

بينة ( ماذكر هللا يف عن جماهد رمحه هللا يف قول هللا عز وجل ) سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية  -2
 القرآن ومامل يذكر ، وهم اليهود 

 عن جماهد رمحه هللا يف قوله ) ومن يبدل نعمة هللا من بعد ماجاءته ( قال : يكفرها  -3
عن الربيع رمحه هللا قوله ) سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ( يقول : آاتهم هللا آايت بينات :  -4

عهم البحر ، وأغرق عدوهم وهم ينظرون ، وظلل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم املن عصا موسى ويده ، وأقط
والسلوى  وذلك من آايت هللا آاتها بين إسرائيل يف آايت كثرية غريها ، خالفوا معها أمر هللا ، فقتلوا أنبياء 

اجاءته فإن هللا شديد هللا ورسله ، وبدلوا عهده ووصيته إليهم ، قال هللا ) ومن يبدل نعمة هللا من بعد م
 العقاب ( 

 عن الربيع رمحه هللا ) ومن يبدل نعمة هللا من بعد ماجاءته ( يقول : ومن يكفر نعمته من بعد ماجاءته  -5
عن أيب العالية رمحه هللا يف قوله : ) سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ( قال : آاتهم هللا آايت  -6

، وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون ، وظلل عليهم الغمام ، وأنزل بينات : عصى موسى ، ويده 
 عليهم املن والسلوى 

 عن قتادة رمحه هللا  حنو ذلك  -7
 عن أيب العالية رمحه هللا قوله : ) ومن يبدل نعمة هللا ( : يقول : من يكفر بنعمة هللا من بعد ماجاءته  -8
 مة هللا ( قال : يقول : من يبدهلا كفرا عن السدي رمحه هللا ) ومن يبدل نع -9

___________________________________________ 
 احلواشي :

( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/102أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -1
 ( ومل يذكره السيوطي  189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
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( قال : حدثنا حممد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عنه به  وأخرجه 2/332أخرجه ابن جرير ) -2
( من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح به  وإسناده صحيح  ذكره السيوطي متصال 1584،1587ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم 

 ثر التايل ابأل
( قال : أان عبد الرمحن ، قا : ان إبراهيم ، قال : ان آدم ، قال : قال : ان ورقاء عن ابن أيب 1/104التفسري املنسوب إىل جماهد ) -3

( من طريق عيسى عن ابن أيب جنيح به  ومن طريق ابن جريج عن جماهد به 2/333جنيح ، عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
 (1589( وعلقه ابن أيب حامت )رقم 1/242ه  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر مثل
 
( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده فيه ضعف إلهبام شيخ 2/332أخرجه ابن جرير ) -4

 ملذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي ( وهو موصول ابإلسناد ا1590ابن جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثت عن عمار ، عن ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده فيه ضعف إلهبام شيخ ابن 2/333أخرجه ابن جرير ) -5

 م( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1586جرير  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 
( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عنه به  وإسناده حسن  ومل 1585ابن أيب حامت )رقمأخرجه  -6

 (1/242يعزه السيوطي لغريه )الدر 
 مل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي ( و 1586علقه ابن أيب حامت )رقم  -7
ام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عنه به  وإسناده حسن  ومل ( قال : حدثنا عص1588أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -8

 (1/242يعزه السيوطي لغريه )الدر 
( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به وهو إسناد جيد 2/333أخرجه ابن جرير ) -9

 ( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة  ومل يذكره السيوطي 1591(  وعلقه ابن أيب حامت )رقم 189آية  16تقدم الكالم عليه )األثر 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
 قال البقاعي :

] وملا كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور جمد هللا يف الغمام ملا رأى أسالفهم منه عند خروجهم من مصر 
ومايف ذلك على ما نقل إليهم من وفور اهليبة وتعاظم اجلالل قال تعاىل : جوااب  ويف جبل الطور وقبة الزمان

 ( 1ملن كأنه قال : كيف ) يكون ( هذا ؟ ) سل ( [ )
 (187-3/186( نظم الدرر )1)

 
 جممل مادلت عليه اآلاثر :

 قال ابن جرير :
بة إىل طاعيت ، والتوبة إىل ابإلقرار ] يعين بذلك جل ثناؤه : سل ايحممد بين إسرائيل الذين الينتظرون ابإلان

بنبوتك وتصديقك فيما جئتهم به من عندي إال أن آتيهم يف ظلل من الغمام ومالئكيت ، فأفصل القضاء 
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بينك وبني من آمن بك وصدقك مبا أنزلت إليك من كتيب ، وفرضت عليك وعليهم من شرائع ديين وبينهم 
على مافرضت عليهم من فرائضي ، فأمرهتم به من طاعيت ، : كم جئتهم به من قبلك من آية وعالمة ، 

واتبعت عليهم من حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك مريدة هلم على صدقهم بينة أهنا من عندي 
، واضحة أهنا من أدليت على صدق نذري ورسلي فيما افرتضت عليهم من تصديقهم وتصديقك ، فكفروا 

 نعمي قبلهم وبدلوا عهدي ووصيىت إليهم حججي ، وكذبوا رسلي ، وغريوا 
 وأما اآلية فقد بينت أتويلها فيما مضى من كتابنا مبا فيه الكفاية وهي ههنا [ فذكر أثر جماهد وقال :

وإمنا أنبأ هللا نبيه هبذه اآلايت ، فأمره ابلصرب على من كذبه ، واستكرب على ربه ، وأخربه أن ذلك فعل من 
لهم أبنبيائهم ، مع مظاهرته عليهم احلجج ، وأن من هو بني أظهرهم من اليهود قبله من أسالف األمم قب

 إمنا هم من بقااي من جرت عاداهتم ممن قص عليه قصصهم من بين إسرائيل  [
 قال :

] يعين ابلنعم جل ثناؤه اإلسالم ومافرض من شرائع دينه ، ويعين بقوله )ومن يبدل نعمة هللا ( : ومن بغري 
يف نعمته اليت هى اإلسالم من العمل والدخول فيه فيكفر به ، فإنه معاقبه مبا أوعد على الكفر  ماعاهد هللا

 به من العقوبة ، وهللا شديد عقابه ، أليم عذابه 
فتأويل اآلية إذا : ايأيها الذين آمنوا ابلتوراة فصدقوا هبا ، ادخلوا يف اإلسالم مجيعا ، ودعوا الكفر ، 

ن من ضاللته ، وقد جاءتكم البينات من عندي مبحمد ، وماأظهرت على يديه لكم ومادعاكم إليه الشيطا
من احلجج والعرب ، فالتبدلوا عهدي إليكم فيه ، وفيما جاءكم به من عندي يف كتابكم أبنه نبيي ورسويل ، 

 فإنه من يبدل ذلك منكم فيغريه ، فإين له معاقب ابألليم من العقوبة 
 ( 1) ومن يبدل نعمة هللا من بعد ماجاءته ( قال مجاعة من أهل التأويل [ ) ومبثل الذي قلنا يف قوله

 (333-2/332( جامع البيان )1)
 

 وقال الرازي : 
] اعلم أنه ليس املقصود : سل بين إسرائيل ليخربوك عن تلك اآلايت فتعلمها وذلك ألن الرسول عليه 

تعايل إايه ، بل املقصود منه املبالغة يف الزجر عن الصالة والسالم كان عاملا بتلك األحوال إبعالم هللا 
اإلعراض عن دالئل هللا تعاىل ، وبيان هذا الكالم أنه تعاىل قال ) ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ، 
والتتبعوا خطوات الشيطان ( فأمر ابإلسالم  وهنى عن الكفر مث قال )فإن زللتم من بعد ماجاءتكم 

إن أعرضتم عن هذا التكليف صرمت مستحقني للتهديد بقوله ) فاعلموا أن هللا عزيز حكيم ( البينات( أي ف
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مث بني ذلك التهديد بقوله ) هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ( مث ثلث ذلك 
آايت بينات فأنكروها ، التهديد بقوله ) سل بين إسرائيل ( يعين سل هؤالء احلاضرين أان ملا آتينا أسالفهم 

الجرم استوجبوا العقاب من هللا تعاىل ، وذلك تنبيه هلؤالء احلاضرين على أهنم لو زلوا عن آايت هللا لوقعوا 
يف العذاب كما وقع أولئك املتقدمون فيه ، واملقصود من ذكر هذه احلكاية أن يعتربوا بغريهم ، كما قال 

ال ) لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ( فهذا بيان وجه النظم  تعاىل ) فاعتربوا ايأويل األبصار ( وق
] 

مث قال : ]قوله ) من آية بينة ( فيه قوالن : أحدها : املراد به معجزات موسى عليه السالم ، حنو فلق البحر 
من السحاب ، وتظليل الغمام ، وإنزال املن والسلوي ، ونتق اجلبل ، وتكليم هللا تعاىل ملوسى عليه السالم 

 ، وإنزال التوراة عليهم ، وتبيني اهلدى من الكفر هلم ، فكل ذلك آايت بينات 
والقول الثاين : أن املعىن : كم آتيناهم من حجة بينة حملمد عليه الصالة والسالم ، يعلم هبا صدقة وصحة 

 شريعته 
له وهي من أجل أقسام نعم هللا ألهنا مث قال : ] يف نعمة هللا ههنا قوالن : أحدمها : أن املراد آايته ودالئ

أسباب اهلدى والنجاة من الضاللة ، مث على هذا القول يف تبديلهم إايها وجهان فمن قال املراد ابآلية البينة 
معجزات موسى عليه السالم ، قال : املراد بتبديلها أن هللا تعاىل أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها 

زادهتم رجسا إىل رجسهم ( ومن قال : املراد ابآلية مايف التوراة واإلجنيل من أسباب ضالالهتم كقوله ) ف
 دالئل نبوة حممد عليه السالم ، قال : املراد من تبديلها حتريفها وإدخال الشبهة فيها 

دل والقول الثاين : املراد بنعمة هللا ماآاتهم هللا من أسباب الصحة واألمن والكفاية وهللا تعاىل هو الذي أب 
النعمة ملا كفروا ، ولكن أضاف التبديل إليهم ألنه سبب من جهتهم وهو ترك القيام مبا وجب عليهم من 

 العمل بتلك اآلايت البينات 
أما قوله تعاىل ) من بعد ماجاءته ( فإن فسران النعمة إبيتاء اآلايت والدالئل كان املراد من قوله ) من بعد 

عرفتها ، أو من بعد ماعرفها كقوله تعاىل ) مث حيرفونه من بعد ماعقلوه ماجاءته ( أي من بعد مامتكن من م
وهم يعلمون( ألنه إذا مل يتمكن من معرفتها أو مل يعرفها ، فكأهنا غائبة عنه ، وإن فسران النعمة مبا يتعلق 
ابلدنيا من الصحة واألمن والكفاية ، فالشك أن عند حصول هذه األسباب يكون الشكر أوجب فكان 

 ( 1لكفر أقبح ، فلهذا قال )فإن هللا شديد العقاب ( [ )ا
 (4-6/2( مفاتيح الغيب )1)
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 وقال ابن كثري :
] يقول تعاىل خمربا عن بين إسرائيل : كم قد شاهدوا مع موسى )من آية بينة ( أى : حجة قاطعة على 

يل الغمام عليهم يف شدة صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه احلجر ، وما كان من تظل
احلر ، ومن إنزال املن والسلوى وغري ذلك من اآلايت الداالت على وجود الفاعل املختار ، وصدق من 
جرت هذه اخلوارق على يديه ، ومع هذا أعرض كثري منهم عنها وبدلوا نعمة هللا أى : استبدلوا ابإلميان هبا 

كما قال   0 من بعدما جاءته فإن هللا شديد العقاب ( الكفر هبا ، واإلعراض عنها  )ومن يبدل نعمة هللا
إخبارا عن كفار قريش : ) أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلوهنا وبئس 

 ( 1القرار( [ )
 

 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :
ود مبا أنعم عليهم من اآلايت البينات اليت تدعوهم إىل اإلميان به دلت اآلاثر على أن هللا سبحانه يذكر اليه

سبحانه واخلوف منه ومن غضبه وعقابه والتصديق برسله مجيعا واإلميان هبم وعلى رأسهم النيب صلى هللا 
عليه وسلم ، وحيذرهم أن يبدلوا هذه النعمة فيكفروا هبا فيستحقوا بذلك عقابه الشديد وعذابه األليم وحيل 
هبم ماحل أبسالفهم حني بدلوا نعمة هللا عليهم  وعلى هذا يدور كالم املفسرين مع توجيهات أخرى 

 حتتملها اآلية وتفسري السلف أنسب وأليق ابلسياق وهللا أعلم 
 

 مسألة يف القراءات :
راءاتن (  ومها ق2) على األصل  وقرأ قوم : اسل  قوله )سل( : قرأ أبو عمرو يف رواية عباس عنه : اسأل

 شاذاتن 
(  3)نقل ذلك أيضا أبو حيان واآللوسيو  زي : قرىء ) ومن يبدل ( ابلتخفيفقوله )ومن يبدل ( : قال الرا

 وهي قراءة شاذة 
 
 (1/364( تفسري القرآن العظيم )1) 
 (1/284( احملرر الوجيز )2)
 (2/100( ، روح املعاين )2/128( ، البحر احمليط )6/3( مفاتيح الغيب )3)
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ا احلياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا  قوله تعاىل ) زين للذين كفرو 
 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وهللا يرزق من يشاء بغري حساب (

 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) زين ( حسن ) للذين كفروا ( أيب جهل وأصحابه ) احلياة الدنيا (  -1

لذين ) آمنوا ( سلمان وبالل وصهيب مايف احلياة الدنيا من سعة املعيشة )ويسخرون من الذين ( على ا
وأصحاهبم بضيق املعيشة ) والذين اتقوا ( الكفر والشرك يعين سلمان وأصحابه ) فوقهم ( يف احلجة يف 
الدنيا ، والقدر واملنزلة يف اجلنة ) يوم القيامة وهللا يرزق من يشاء ( يوسع املال على من يشاء ) بغري 

 يرزق من يشاء يف اجلنة بغري حساب بغري فوت وال اعتداء حساب ( بغري حزم وتكلف ويقال : و 
عن عطاء رمحه هللا قال : سألت ابن عباس عن هذه اآلية : ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( قال  -2

 : تفسريها : ليس على هللا رقيب ، وال من حياسبه 
هي مههم وسدمهم وطلبتهم ونيتهم  قوله : عن قتادة رمحه هللا قوله : ) زين للذين كفروا احلياة الدنيا (  -3

) ويسخرون من الذين آمنوا ( ويقولون : ماهؤالء على شيء استهزاء وسخراي  قوله : ) والذين اتقوا فوقهم 
 يوم القيامة ( هناكم التفاضل 

 عن قتادة رمحه هللا يف قولة تعاىل ) والذين اتقوا فوقهم ( قال : فوقهم يف اجلنة  -4
ريج رمحه هللا ) زين للذين كفروا احلياة الدنيا ( قال : الكفار يبتغون الدنيا ويطلبوهنا  عن ابن ج -5

)ويسخرون من الذين آمنوا ( قال : من طلبهم اآلخرة ، قال ابن جريج : وقال آخرون : قالت قريش : لو  
 ن مسعود وأصحابه كان حممد نبيا ، التبعه ساداتنا وأشرافنا ، وهللا مااتبعه إال أهل احلاجة مثل اب

 عن سعيد بن جبري رمحه هللا ) بغري حساب ( قال : الحياسب الرب  -6
 عن ميمون بن مهران رمحه هللا : ) بغري حساب ( قال : غدقا  -7
 عن الوليد بن قيس رمحه هللا حنو ذلك  -8
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اعنده إن هللا عن الربيع بن أنس رمحه هللا ) بغري حساب ( قال : الخيرجه حبساب خياف أن ينقص م -9
 الينقص ماعنده 

_______________________________________________ 
 احلواشي :

( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/102أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -1
  يذكره السيوطي ( ومل189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

( قال : ذكر عن أيب صاحل كاتب الليث ، عن اهلقل ، عن األوزاعي ، عنه  وهو معلق ومل أقف 1598أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -2
 (1/242على إسناد متصل له  ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 

قال : حدثنا حممد بن حييي ، أبنا احلسن بن عمرو بياع  ( 1592،1594،1597أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف ثالثة مواضع )رقم  -3
السابري ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة  به  واحلسن وقع اسم أبيه هكذا : عمرو  واملعروف ابلرواية عن يزيد بن زريع هو 

نسبة إىل بيع هذا النوع من الثياب الذي ( والسابري 162احلسن بن عمر بن شقيق اجلرمي نزيل الري قال احلافظ : صدوق )التقريب ص
 (1/242( فاإلسناد حسن  ذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 7/3يقال له : السابرية )األنساب 

( قال : حدثنا معمر عن قتادة به  وإسناده 1596(  وابن أيب حامت )رقم 2/334( ومن طريقه ابن جرير )1/98أخرجه عبد الرزاق ) -4
 ( 1/242السيوطي فلم يعزه لغري عبد الرزاق )الدر صحيح  وذكره 

( قال : أخربان علي بن املبارك فيما كتب إيل ، ثنا زيد بن املبارك ، ثنا 1593،1595أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم -5
( وأخرجه 6/204حيىي )اجلرح والتعديل ابن ثور عن ابن جريج به  وإسناده صحيح وعلي بن املبارك هو اهلنائي قال أمحد : ثقة وكذا قال 

( قال : حدثنا القاسم قال ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج به وفيه قال ابن جريج : ال أحسبه 334-2/333ابن جرير )
 ( 1/242إال عن عكرمة قال : قالوا : لو كان حممد نبيا  اخل  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 

( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم بن موسى ، وعبد هللا بن عمران بن علي األسدي ، قاال ثنا حييي 1599ابن أيب حامت )رقم أخرجه -6
 (1/242بن ميان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عنه به  وإسناده الأبس به  ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 

ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي ، ثنا أبو املليح ، عنه به  وإسناده حسن  ذكره ( قال : حدثنا أيب ، 1600أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -7
 (1/242السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 

 ( ومل أقف عليه  ومل يذكره السيوطي 1601علقه ابن أيب حامت )رقم -8
 ألنه املتقدم ولكنين مل أقف عليه عنده ( وظاهر ذلك أنه ابن أيب حامت1/242ذكره السيوطي فقال : وأخرج عن الربيع  فذكره )الدر  -9

 وال عند غريه 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
 قال الرازي :

]اعلم أنه تعاىل ملا ذكر من قبل حال من يبدل نعمة هللا من بعد ماجاءته وهم الكفار الذين كذبوا ابلداللة 
ت هذه طريقتهم فقال ) زين للذين  واألنبياء وعدلوا عنها أتبعه هللا تعاىل بذكر السبب الذي ألجله كان
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كفروا احلياة الدنيا ( وحمصول هذا الكالم تعريف املؤمنني ضعف عقول الكفار واملشركني يف ترجيح الفاين 
 ( 1من زينة الدنيا على الباقي من درجات اآلخرة [ )

 (6/4( مفاتيح الغيب )1)
 

 وقال البقاعي :
الزلل عنه مايقتضي لزومه حتما كان كأنه قيل : مافعل من  ] وملا تقدم من األمر ابلسلم والتهديد على

خوطب هبذه األوامر وقمع بتلك الزواجر ؟ فقيل : أىب أكثرهم ، فقيل : إن هذا لعجب ، ماالذي صدهم 
؟ فقيل : تقدير العزيز الذي الخيالف مراده احلكيم الذي يدق عن األفكار استدراجه ، فقيل : كيف 

لنعمة ؟ فبني أن سبب ذلك غالبا الرتفع والتعظم والكرب والبطر فرحا مبا يف اليد يتصور من العاقل كفر ا
وركوان إليه وإعراضا عما خىبء يف خزائن هللا يف حجب القدرة فقال مستأنفا ابنيا للمفعول داللة على 

 ( 1ضعف عقوهلم أبهنم يغرتون بكل مزين : ) زين ( [ )
 (3/194( نظم الدرر )1)
 

 يه اآلاثر :جممل مادلت عل
 قال ابن جرير : 

] يعين جل ثناؤه بذلك : زين للذين كفروا حب احلياة الدنيا العاجلة يف الذنب فهم يبتغون فيها املكاثرة 
واملفاخرة ، ويطلبون فيها الرايسات واملباهاة ، ويستكربون عن اتباعك ايحممد ، واإلقرار مبا جئت به من 

عك ، ويسخرون مبن تبعك من أهل اإلميان والتصديق بك يف عندي تعظما منهم على من صدقك واتب
تركهم املكاثرة ، واملفاخرة ابلدنيا وزينتها من الرايش واألموال ، بطلب الرايسات وإقباهلم على طلبهم 
ماعندي برفض الدنيا وترك زينتها ، والذين عملوا يل وأقبلوا على طاعيت ورفضوا لذات الدنيا وشهواهتا ، 

، وطلبا ملا عندي ، واتقاء منهم أبداء فرائضي ، وجتنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة اتباعا لك 
 إبدخال املتقني اجلنة ، وإدخال الذين كفروا النار 

 وبنحو الذي قلنا يف ذلك من التأويل قال مجاعة منهم  [
 :مث قال : ]القول يف أتويل قوله تعاىل ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( 

ويعين بذلك : وهللا يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاايه ، بغري حماسبة منه هلم 
 على مامن به عليهم من كرامته 
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فإن قال لنا قائل : ومايف قوله ) يرزق من يشاء بغري حساب ( من املدح ؟ قيل : املعىن الذي فيه املدح 
ائنه ، فيحتاج إىل حساب ماخيرج منها ، إذ كان احلساب من املعطي إمنا اخلرب عن أنه غري خائف نفاد خز 

يكون ليعلم قدر العطاء الذي خيرج من ملكه إيل غريه لئال يتجاوز يف عطاايه إىل ماجيحف به ، فربنا تبارك 
وتعاىل غري خائف نفاد خزائنه ، والانتقاص شيء من ملكه بعطائه مايعطي عباده ، فيحتاج إىل حساب 

 ( 1ايعطي ، وإحصاء مايتبقى ، فذلك املعىن الذي يف قوله ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( [ )م
 (334-2/333( جامع البيان )1)
 

 وقال الرازي :
 ] ذكروا يف سبب النزول وجوها :

،   فالرواية األوىل : قال ابن عباس : نزلت يف أيب جهل ورؤساء قريش ، كانوا يسخرون من فقراء املسلمني
كعبد هللا بن مسعود ، وعمار ، وخباب ، وسامل موىل أيب حذيفة ، وعامر بن فهرية وأيب عبيدة بن اجلراح 

 بسبب ماكانوا فيه من الفقراء والضرر والصرب على أنواع البالء مع أن الكفار كانوا يف التنعم والراحة 
ة والنضري وبين قينقاع ، سخروا من فقراء والرواية الثانية : نزلت يف رؤساء اليهود وعلمائهم من بين قريظ

 املسلمني املهاجرين ، حيث أخرجوا من دايرهم وأمواهلم 
والرواية الثالثة : قال مقاتل : نزلت يف املنافقني عبد هللا بن أيب وأصحابه ، كانوا يسخرون من ضعفاء 

 املسلمني وفقراء املهاجرين 
 واعلم أنه المانع من نزوهلا يف مجيعهم  [

 ذكر وجهني يف أتويل قوله )زين( مث قال : ] التأويل الثالث : أن هذا املزين هو هللا تعاىل ويدل على مث
صحة هذا التأويل وجهان : أحدمها : قراءة من قرأ ) زين للذين كفروا احلياة الدنيا ( على البناء للفاعل  

أيهم أحسن عمال ( مث القائلون هبذا التأويل الثاين : قوله تعاىل )إان جعلنا ماعلى األرض زينة هلا لنبلوهم 
ذكروا وجوها : األول : ميتنع أن يكون تعاىل هو املزين مبا أظهره يف الدنيا من الزهرة والنضارة والطيب واللذة 
، وإمنا فعل ذلك ابتالء لعباده ، ونظريه قوله تعاىل ) زين للناس حب الشهوات ( إىل قوله ) قل أؤنبئكم 

للذين اتقوا عند رهبم جنات ( وقال أيضا ) املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات  خبري من ذلكم
الصاحلات خري عند ربك ثوااب وخري أمال ( وقالوا : فهذه اآلايت متوافقة ، واملعىن يف الكل أن هللا جل 

لشهوات ال على سبيل جالله جعل الدنيا دار ابتالء وامتحان ، فركب يف الطباع امليل إىل اللذات وحب ا
اإلجلاء الذي الميكن تركه ، بل على سبيل التحبيب الذي متيل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك 
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االمتحان ، وليجاهد املؤمن هواه فيقصر نفسه على املباح ويكفها عن احلرام  الثاين : أن املراد من التزيني 
عن اإلقبال عليها ، واحلرص الشديد يف طلبها فهذا اإلمهال هو أنه تعاىل أمهلهم يف الدنيا ، ومل مينعهم 

 املسمى ابلتزيني  [
مث قال : ] أما قوله تعاىل ) ويسخرون من الذين آمنوا ( فقد روينا يف كيفية تلك السخرية وجوها من 
الرواايت ، قال الواحدي : قوله ) ويسخرون ( مستأنف غري معطوف على زين ، واليبعد استئناف 

ملستقبل بعد املاضي ، وذلك ألن هللا أخرب عنهم بزين وهو ماضي ، مث أخرب عنهم بفعل يدميونه فقال ) ا
ويسخرون من الذين آمنوا ( ومعىن هذه السخرية ، أهنم كانوا يقولون : هؤالء املساكني تركوا لذات الدنيا 

ول ابآلخرة قول ابطل ، والشك أنه وطيباهتا وشهواهتا ويتحملون املشاق واملتاعب لطلب اآلخرة مع أن الق
لو بطل القول ابملعاد لكانت هذه السخرية الزمة ، أما لو ثبت القول بصحة املعاد كانت السخرية منقلبة 
عليهم ، ألن من أعرض عن امللك األبدي بسبب لذات حقرية ، يف أنفاس معدودة ، مل يوجد يف اخللق 

 أحد أوىل ابلسخرية منه [
ه تعاىل ) والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ( فيه وجوه أحدها : أن يكون املراد ابلفوقية الفوقية قال : ] أما قول

ابملكان ، ألن املؤمنني يكونون يف عليني من السماء والكافرين يكونون يف سجني من األرض  واثنيها : 
ا يقال : فالن فوق فالن يف الكرامة حيتمل أن يكون املراد ابلفوقية الفوقية يف الكرامة والدرجة  فإن قيل : إمن

، إذا كان كل واحد منهما يف الكرامة مث يكون أحدمها أزيد حاال من اآلخر يف تلك الكرامة ، والكافر 
 ليس له شيء من الكرامة فكيف يقال : املؤمن فوقه يف الكرامة 

مر ، فاهلل تعاىل يعطى املؤمن من قلنا : املراد أهنم كانوا فوقهم يف سعادات الدنيا مث يف اآلخرة ينقلب األ
سعادات اآلخرة مايكون فوق السعادات الدنيوية اليت كانت حاصلة للكافرين   واثلثها : أن يكون املراد : 
أهنم فوقهم يف احلجة يوم القيامة ، وذلك ألن شبهات الكفار رمبا كانت تقع يف قلوب املؤمنني ، مث إهنم  

وتوفيق هللا تعاىل ، وأما يوم القيامة فال يبقى شيء من ذلك ، بل تزول كانوا يردوهنا عن قلوهبم مبدد 
الشبهات ، والتؤثر وساوس الشيطان ، كما قال تعاىل ) إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 

رية فاليوم الذين آمنوا ( اآلية  ورابعها : أن سخرية املؤمنني ابلكفار يوم القيامة فوق سخ -إىل قوله  -
الكافرين ابملؤمنني يف الدنيا ألن سخرية الكافر ابملؤمن ابطلة ، وهي مع بطالهتا منقضية ، وسخرية املؤمن 

 ابلكافر يف اآلخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة ابقية  [
  قال : ] أما قوله تعاىل ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( فيحتمل أن يكون املراد منه مايعطي هللا املتقني
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يف اآلخرة من الثواب ، وحيتمل أن يكون املراد مايعطي يف الدنيا أصناف عبيده من املؤمنني والكافرين فإذا 
محلناه على رزق اآلخرة احتمل وجوها : أحدها : أنه يرزق من يشاء يف اآلخرة ، وهم املؤمنون بغري 

فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها حساب ، أي رزقا واسعا رغدا الفناء له ، وال انقطاع ، وهو كقوله ) 
بغري حساب ( فإن كل مادخل حتت احلساب واحلصر والتقدير فهو متناه ، فما اليكون متناهيا كان 
الحمالة خارجا عن احلساب  واثنيها : أن املنافع الواصلة إليهم يف اجلنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما 

لفضل منه بال حساب  واثلثها : أنه الخياف نفادها عنده ، قال ) فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ( فا
فيحتاج إىل حساب ماخيرج منه ، ألن املعطي إمنا حياسب ملقدار مايعطي ومايبقي ، فال يتجاوز يف عطاايه 

وراته  [ فذكر وجوها أخرى مث إىل ماجيحف به ، وهللا الحيتاج إىل احلساب ، ألنه عامل غين ال هناية ملقد
 :قال
 اعلم أن هذا الوجوه كلها حمتملة وعطااي هللا هلا منتظمة فيجوز أن يكون املراد كلها وهللا أعلم ] و 

 أما إذا محلنا اآلية على مايعطي يف الدنيا أصناف عباده من املؤمنني والكافرين ففيه وجوه :
م كانوا يستدلون حبصول أحدها : وهو أليق بنظم اآلية أن الكفار إمنا كانوا يسخرون من فقراء املسلمني ألهن

السعادات الدنيوية على أهنم على احلق وحبرمان فقراء املسلمني من تلك السعادات على أهنم على الباطل ، 
فاهلل تعاىل أبطل هذه املقدمة بقوله ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( يعين أنه يعطي يف الدنيا من يشاء 

طى حمقا أو مبطال أو حمسنا أو مسيئا وذلك متعلق مبحض من غري أن يكون ذلك منبئا عن كون املع
املشيئة ، فقد وسع الدنيا على قارون ، وضيقها على أيوب عليه السالم ، فال جيوز لكم أيها الكفار أن 
تستدلوا حبصول متاع الدنيا لكم وعدم حصوهلا لفقراء املسلمني على كونكم حمقني وكوهنم مبطلني ، بل 

يه زايدة يف االستدراج ، واملؤمن قد يضيق عليه زايدة يف االبتالء واالمتحان ، وهلذا قال الكافر قد يوسع عل
تعاىل ) ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر ابلرمحن لبيوهتم سقفا من فضة (  واثنيها : أن 

عليه ، والمطالبة ،  املعىن : أن هللا يرزق من يشاء يف الدنيا من كافر ومؤمن بغري حساب يكون ألحد
والتبعة ، والسؤال سائل ، واملقصود منه أن اليقول الكافر : لو كان املؤمن على احلق فلم مل يوسع عليه يف 
الدنيا ؟ واألمر أمره ، واحلكم حكمه ) اليسأل عما يفعل وهم يسألون (  واثلثها : قوله ) بغري حساب ( 

ه مامل يكن يف تقديره : مل يكن هذا يف حسايب ، فعلى أي من حيث الحيتسب كما يقول الرجل إذا جاء
هذا الوجه يكون معىن اآلية :إن هؤالء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم ، فاهلل تعاىل قد 
يرزق من يشاء من حيث الحيتسب ، ولعله يفعل ذلك ابملؤمنني ، قال القفال رمحه هللا : وقد فعل ذلك 
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ا أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود ومبا فتح على رسوله صلى هللا عليه هبم ، فأغناهم مب
 ( 1وسلم بعد وفاته على أيدي أصحابه حىت ملكوا كنوز كسري وقيصر  [ )

 وقال ابن كثري :
ال ومنعوها عن ] مث أخرب تعاىل عن تزيينه احلياة الدنيا للكافرين الذين رضوا هبا واطمأنوا إليها ، ومجعوا األمو 

مصارفها اليت أمروا هبا مما يرضي هللا عنهم ، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها ، وأنفقوا ما حصل 
هلم منها يف طاعة رهبم ، وبذلوا ابتغاء وجه هللا ، فلهذا فازوا ابملقام األسعد واحلظ الوافر يوم معادهم ، 

سريهم ومأواهم ، فاستقروا يف الدرجات يف أعلى عليني ، فكانوا فوق أولئك يف حمشرهم ومنشرهم ، وم
وخلد أولئك يف الدركات يف أسفل السافلني ، وهلذا قال تعاىل ) وهللا يرزق من يشاء بغري حساب ( أي : 

 ( 2بعض األحاديث يف اإلنفاق  [ )يرزق من يشاء من خلقه ، ويعطيه عطاء كثريا   وذكر 
 (10-6/4( مفاتيح الغيب )1)
 (1/364تفسري القرآن العظيم ) (2)
 

 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :
دلت اآلاثر على ماتضمنته اآلية مما عليه الكفار من االنشغال بزينة احلياة الدنيا اليت أهلتهم وشغلتهم عن  

األمر كل شيء وهم مع ماهم فيه من هذا االنشغال ابلفاين يسخرون من الذين آمنوا وسوف ينقلب 
عليهم يوم القيامة فيكونون فوقهم يف القدر واملنزلة فهم يف اجلنة وأولئك يف النار وال يستواين وليس األمر 
عند هذا احلد من التفاضل بل فضل هللا واسع يرزقهم مبا يشاء ويغدق عليهم عطاايه تعويضا هلم عما ترفعوا 

ملا يعطيهم ألنه الخيشى النفاذ وهذا هو الفضل عنه من االنشغال بزينة الدنيا وزخارفها من غري حساب 
 احلقيقي 

 ومن مسائل اآلية :
أوال : البحث يف املزين ال طائل وراءه وقد أراد هللا أن يبين الفعل للمفعول لتعدد من يكون منه التزيني 

ذلك  فالنفس أول من تزين لإلنسان املعاصي والشيطان هو رأس ذلك مث الكفار بعضهم لبعض ، وال ينفي
أن الفاعل احلقيقي هو هللا سبحانه وتعاىل واآلايت يف ذلك كثرية منها مادل على الفاعل احلقيقي ومنها 
مادل على املباشر للتزيني ،ومنها مابين للمفعول أيضا والغرض من اآلية بيان انشغاهلم بزخرف الدنيا عن 

املتواترة  وقد أضرب السلف عن اخلوض يف  اآلخرة وابلتايل كان البناء للمفعول أبلغ وعليه كانت القراءة
 تعيني املزين وهو األوىل وهللا أعلم 
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اثنيا : هذه اآلية ابلنظر إىل السياق وتوقيت النزول يقصد هبا يف حقيقة األمر الذين كفروا من أهل الكتاب 
دين كان يف ذلك وإن كانت تشمل غريهم فالسورة مدنية وال مناسبة للعودة أليب جهل وماشاكله واجملتمع امل

احلني بني مؤمن ومنافق وكافر وكتايب وكان كفار املدينة قلة ومل يؤثر منهم سخرية من املؤمنني وأما املنافقون 
فحدث منهم ذلك ولكن بقلة وبطريقة التخفي جلبنهم وأما من جهر بذلك يف ذلك احلني إمنا هم أهل 

د قال تعاىل )لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الكتاب وهم املعنيون يف اآلية السابقة والالحقة وق
وقد جاءت آايت عدة مشلت  186الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا( آل عمران 

سخرية املشركني وسخرية املنافقني وبقيت سخرية أهل الكتاب من املؤمنني وهذا هو املوضع املناسب هلا ، 
لتكرار كما هو معلوم ، واملراد أن الذي أضل أهل الكتاب بعد ماجاءهم من البينات والتأسيس أوىل من ا

هو تكالبهم على الدنيا وتزيينها يف أعينهم  وإىل ذلك أشار اآللوسي حيث قال : ] فتهافتوا عليها هتافت 
قال تعاىل  ( وقد1الفراش على النار وأعرضوا عما سواها ولذا أعرض أهل الكتاب عن اآلايت وبدلوها [ )

يف سورة املطففني وهي على الراجح من أوائل مانزل ابملدينة )إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون وإذا مروا هبم يتغامزون وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون 

ر يضحكون على األرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما أرسلوا عليهم حافظني فاليوم الذين آمنوا من الكفا
وقد أشار الشنقيطي إىل ارتباط هذه اآلايت آبيتنا وبني أهنا مفسرة ملا  36-29ماكانوا يفعلون( املطففني

(  وعزا البغوي وابن اجلوزي وأبو حيان القول بنزوهلا يف رؤساء اليهود من بين قريظة والنضري 2ذكر فيها )
 (  ولكين مل أقف عليه مسندا 3رمحه هللا )وبين قينقاع لعطاء 

اثلثا : الفوقية يف اآلية املراد هبا املنزلة وعلو القدر والفضل وأما اعتبار املكان ففي حقيقة األمر ال تفضيل 
فيه إال مبا اقرتن به من حال املوجود يف املكان العايل ، وكذا فوقية احلجج ال فضل فيه ألهنم دائما فوقهم يف 

والتعبري بيوم القيامة ينفي هذا التأويل بل ال فائدة للمؤمن يف ذلك يف دار اجلزاء ألنه ينتظر فيها احلجة 
جزاء عمله وصربه وجمرد علو حجته اليفي له بذلك  وقد صدر القرطيب األقوال يف ذلك هبذا القول فقال : 

 ( 4والكفار يف النار[ )] معىن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي يف الدرجة ألهنم يف اجلنة 
 (2/100( روح املعاين )1)
 (142-1/141( أضواء البيان )2)
 (2/129( ، البحر احمليط )1/228( ، زاد املسري )1/199( معامل التنزيل )3)
 (2/837( اجلامع ألحكام القرآن )4)
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للمؤمنني هو األوىل رابعا : قوله )وهللا يرزق من يشاء بغري حساب( محلها على مايف اجلنة من الكرامة 
واألقرب كما ذهب السلف رمحهم هللا ألن هذا هو منهج القرآن عند الكالم على يوم القيامة ومايعقبه عند 

وقوله  38التأمل ومن ذلك قوله تعاىل )ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغري حساب( النور 
قد قال أبو حيان : ] ) وهللا يرزق من يشاء و  40)فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب( غافر 

 ( 1بغري حساب( اتصال هذه اجلملة مبا قبلها من تفضيل املتقني يوم القيامة يدل على تعلقها هبم[ )
 

 مسألة يف القراءات :
(  وعزاها ابن 2قوله )زين( تقدم أن البعض قرأها ابلبناء للفاعل مع نصب )احلياة( وهي قراءة ابن حميصن )

جملاهد ومحيد بن قيس وأيب حيوة وزاد ابن اجلوزي : أيب بن كعب واحلسن وابن أيب عبلة  ونقل ابن  عطية
( ومها قراءاتن شاذاتن اليقرأ 3عطية وأبو حيان عن ابن أيب عبلة قراءهتا : زينت إبظهار عالمة التأنيث )

(  4 يتقدم للفاعل ذكر [ )هبما  وعقب النحاس على القراءة األوىل بقوله : ]وهي قراءة شاذة ألنه مل
 وجعله أبو حيان وغريه عائدا على لفظ اجلاللة املتقدم يف قوله )فإن هللا شديد العقاب( 

 
 (2/131( البحر احمليط )1)
 (156( إحتاف فضالء البشر )ص2)
 (2/129( ، البحر احمليط )1/228( ، زاد املسري )1/284( احملرر الوجيز )3)
 (2/836رآن )(  اجلامع ألحكام الق4)
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قوله تعاىل ) كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ومااختلف فيه إال 
الذين أوتوه من بعد ماجاءهتم البينات بغيا بينهم فهدى هللا الذين آمنوا ملا 

 وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم (اختلفوا فيه من احلق إبذنه 
 
عن أيب سـلمة بن عبـد الرمحن رمحه هللا قال : سـألت عائشـة : مبا كان يستفتح النيب صلى هللا عليه  -1

وسلم صـالته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان يقول : اللهم ! رب جربئيل وميكائيل وإسـرافيـل ، فــاطر 
الغيب والشـهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون  اهدين ملا السـماوات واألرض  ، عامل 

 اختلف فيه من احلق إبذنك ، إنك لتهدي إىل صراط مستقيم 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه ، يف قوله تعاىل : ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه (  -2

وسلم : حنن اآلخرون ، األولون يوم القيامة ، حنن أول الناس دخوال اجلنة   قال : قال النيب صلى هللا عليه
بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، فهداان هللا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه ، فهذا اليوم 

 الذي هداان هللا له والناس لنا فيه تبع ، غدا لليهود ، وبعد غد للنصارى 
 عباس رضي هللا عنهما قوله : )كان الناس أمة واحدة( قال : كانوا على اإلسالم كلهم  عن ابن -3
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عن عكرمة رمحه هللا عن ابن عباس قال : كان بني نوح وآدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من احلق  -4
ان الناس أمة ، فاختلفوا ، فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ، قال : وكذلك هي يف قراءة عبد هللا : ك

 واحدة فاختلفوا 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله ) كان الناس أمة واحدة ( فيقول : كانوا كفارا ، فبعث هللا النبيني  -5

 مبشرين ومنذرين 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) كان الناس ( يف زمن نوح وإبراهيم ) أمة واحدة ( على ملة واحدة  -6

كانوا يف زمن إبراهيم مسلمني ) فبعث هللا النبيني ( من ذرية نوح وإبراهيم ) مبشرين ( ملة الكفر ويقال :  
ابجلنة ملن آمن ابهلل ) ومنذرين ( من النار ملن مل يؤمن ابهلل ) وأنزل معهم( جربائيل بـ )الكتاب ابحلق ليحكم 

الكتاب  وإن قرأت ابلتاء أراد به  ( كل نيب بكتابه ) بني الناس فيما اختلفوا فيه ( يف الدين ويقال : ليحكم
النيب حممدا صلى هللا عليه وسلم ) ومااختلف فيه ( يف الدين وحممد صلى هللا عليه وسلم ) إال الذين أوتوه 
( أعطوه يعين الكتاب ) من بعد ماجاءهتم البينات ( بينات مايف كتاهبم ) بغيا بينهم ( حسدا منهم فكفروا 

ا ( ابلنبيني ) ملا اختلفوا فيه ( من االختالف يف الدين ) من احلق( إىل احلق به ) فهدى هللا الذين آمنو 
ويقال : )فهدى هللا الذين آمنوا( فحفظ هللا الذين آمنوا ابلنبيني ) ملا اختلفوا فيه ( من االختالف يف الدين 

 لذلك ويقال : يثبت من احلق إىل الباطل ) إبذنه ( بكرامته وإرادته ) وهللا يهدي من يشاء ( من كان أهال
 من يشاء ) إىل صراط مستقيم ( على دين قائم يرضيه 

عن أيب بن كعب رضي هللا عنه يف قول هللا تعاىل : ) كان الناس أمة واحدة ( قال : كانوا أمة واحدة  -7
مني  حيث عرضوا على آدم ، ففطرهم هللا يومئذ على اإلسالم وأقروا له ابلعبودية ، وكانوا أمة واحدة مسل

كلهم ، مث اختلفوا من بعد آدم  فكان يقرؤها : كان الناس أمة واحدة فاختلفوا )فبعث هللا النبني مبشرين 
ومنذرين ( وإن هللا إمنا بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد االختالف ) وأنزل معهم الكتاب ابحلق ( قال : أنزل 

 بين إسرائيل ، أوتوا الكتاب والعلم ، )من الكتاب عند االختالف )ومااختلف فيه إال الذين أوتوه ( يعين
بعد ماجاءهتم البينات بغيا بينهم ( يقول : بغيا على الدنيا وطلبا ملكها وزخرفها وزينتها أيهم يكون له 
امللك واملهابة يف الناس فبغى بعضهم على بعض ، وضرب بعضهم رقاب بعض )فهدى هللا الذين آمنوا ملا 

اهم هللا عند االختالف ، أهنم أقاموا على ماجاءت به الرسل قبل االختالف  اختلفوا فيه ( يقول : فهد
أقاموا اإلخالص هلل وحده وعبادته الشريك له ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وأقاموا على األمر األول 
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داء على الذي كان قبل االختالف ، واعتزلوا االختالف فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة ، كانوا شه
 قوم نوح ، وقوم هود وقوم صاحل ، وقوم شعيب ، وآل فرعون ، أن رسلهم قد بلغتهم وأهنم كذبوا رسلهم 

 عن جماهد رمحه هللا ) كان الناس أمة واحدة( قال: يعين ابلناس آدم  -8
، فاختلفوا  عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) كان الناس أمة واحدة( قال : كانوا على اهلدى مجيعا -9

 ، فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ، وكان أول نيب بعث نوح عليه السالم 
عن قتادة رمحه هللا قوله ) فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ( يقول : كانوا على شريعة من احلق   -10

رة قرون ، كلهم على كلهم )ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه( قال : ذكر لنا أنه كان بني آدم ونوح عش
اهلدى ، وعلى شريعة من احلق ، مث اختلفوا بعد ذلك فبعث هللا نوحا ، وكان أول رسول أرسله إىل أهل 

 األرض ، وبعث عند االختالف من الناس وترك احلق ، فبعث هللا رسله وأنزل كتابه حيتج به على خلقه 
دة ( قال : حني أخرجهم من ظهر آدم مل يكونوا عن ابن زيد رمحه هللا يف قوله ) كان الناس أمة واح -11

أمة واحدة قط غري ذلك اليوم )فبعث هللا النبيني( قال : هذا حني تفرقت األمم  ) فهدى هللا الذين آمنوا ( 
لإلسالم ، واختلفوا يف الصالة ، فمنهم من يصلي إىل املشرق ، ومنهم من يصلي إىل بيت املقدس فهداان 

 الصيام ، فمنهم من يصوم بعض يوم ، وبعضهم بعض ليلة ، وهداان هللا له ، واختلفوا للقبلة ، واختلفوا يف
يف يوم اجلمعة ، فأخذت اليهود السبت وأخذت النصارى األحد ، فهداان هللا له ، واختلفوا يف إبراهيم ، 

له حنيفا مسلما ، فقالت اليهود : كان يهوداي ، وقالت النصارى : كان نصرانيا ، فربأة هللا من ذلك ، وجع
وماكان من املشركني الذين يدعونه من أهل الشرك ، واختلفوا يف عيسى ، فجعلته اليهود لفرية ، وجعلته 
النصارى راب ، فهداان هللا للحق فيه ، فهذا الذي قال جل ثناؤه ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من 

 احلق إبذنه ( 
 يف قول هللا تعاىل : ) كان الناس أمة واحدة ( فهذا يوم أخذ ميثاقهم ، مل عن زيد بن أسلم رمحه هللا -12

يكونوا أمة واحدة ، غري ذلك اليوم ، )فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين( قوله ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا 
صارى يوم األحد ، اختلفوا فيه من احلق إبذنه( فاختلفوا يف يوم اجلمعة ، فاختذ اليهود يوم السبت ، والن

فهدى هللا أمة حممد ليوم اجلمعة ، واختلفوا يف القبلة ، فاستقبلت النصارى الشرق ، واليهود بيت املقدس 
وهدى هللا أمة حممد للقبلة واختلفوا يف الصالة ، فمنهم من يركع واليسجد ، ومنهم من يسجد واليركع ، 

شي ، فهدى هللا أمة حممد للحق من ذلك ، ومنهم من يصلي وهو يتكلم ، ومنهم من يصلي وهو مي
واختلفوا يف الصيام ، فمنهم من يصوم النهار ، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام ، فهدى هللا أمة حممد 
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للحق من ذلك ، واختلفوا يف إبراهيم ، فقالت اليهود : كان يهوداي ، وقالت النصارى : كان نصرانيا ، 
 أمة حممد ، للحق من ذلك ، واختلفوا يف عيسى ، فكذبت به اليهود وجعله هللا حنيفا مسلما ، فهدى هللا

وقالوا ألمه هبتاان عظيما ، وجعلته النصارى إهلا وولدا ، وجعله هللا روحه وكلمته ، فهدى هللا أمة حممد 
 للحق من ذلك 

قيم ( يقول : عن أيب العالية رمحه هللا عن قول هللا تعاىل ) وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مست -13
 يهديهم للخروج من الشبهات ، والضالالت والفنت 

عن الربيع رمحه هللا قال : مث رجع إىل بين إسرائيل يف قوله )ومااختلف فيه إال الذين أوتوه ( يقول :  -14
إال الذين أوتوا الكتاب والعلم ) من بعد ماجاءهتم البينات بغيا بينهم ( يقول : بغيا على الدنيا وطلب 

لكها وزخرفها وزينتها ، أيهم يكون له امللك واملهابة يف الناس ، فبغى بعضهم على بعض ، وضرب م
بعضهم رقاب بعض  ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه( فهداهم عند االختالف أهنم أقاموا على 

ه ، وإقام الصالة ، ماجاءت به الرسل قبل االختالف ، أقاموا على اإلخالص هلل وحده وعبادته الشريك ل
وإيتاء الزكاة ، فأقاموا على األمر األول الذي كان قبل االختالف ، واعتزلوا االختالف فكانوا شهداء على 
الناس يوم القيامة ، كانوا شهداء على قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صاحل ، وقوم شعيب ، وآل فرعون ، أن 

 قراءة أيب بن كعب : لتكونوا شهداء على الناس يوم رسلهم قد بلغوهم ، وأهنم كذبوا رسلهم  وهي يف
القيامة ، وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  فكان أبو العالية يقول : يف هذه اآلية املخرج من 

 الشبهات ، والضالالت والفنت 
ا ، فبعث عن السدي رمحه هللا ) كان الناس أمة واحدة ( يقول : دينا واحدا على دين آدم ، فاختلفو  -15

 هللا النبيني مبشرين ومنذرين 
عن السدي رمحه هللا ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه ( يقول : اختلف الكفار فيه ، فهدى  -16

هللا الذين آمنوا للحق من ذلك ، وهي يف قراءة ابن مسعود : فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه على 
 اإلسالم 

___________________________________________ 
 احلواشي :

(  من طريق عكرمة بن عمار عن أيب سلمة به  وعزاه ابن كثري كذلك للبخاري ومل 7531( وابن ماجه )رقم 2/581أخرجه مسلم ) -1
 (21/073، حتفة األشراف  1/663يذكره املزي )التفسري 

( قال : حدثنا معمر عن سليمان 1618( وابن أيب حامت )رقم 339-2/338( ومن طريقه ابن جرير )1/99أخرجه عبد الرزاق ) -2
األعمش ، عن أيب صاحل ، عنه به  وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة حنوه  وأخرجه عبد الرزاق أيضا 
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عن أيب هريرة به  وعزاه السيوطي أيضا البن من طريق مهام عن أيب هريرة بدون ذكر اآلية  وأخرجه ابن جرير من طريق عياض بن دينار 
 (1/234، مسلم  2/353( ) البخاري 1/242املنذر وقال : هو يف الصحيح بدون اآلية )الدر 

( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا مهام ، ثنا قتادة ، عن عكرمة ، عنه به  وإسناده 1605أخرجه ابن أيب حامت )رقم -3
( وقال ابن كثري : هو أصح سندا ومعىن ) 1/242اه السيوطي أيضا البن املنذر وأيب يعلى والطرباين عنه بسند صحيح )الدر صحيح  وعز 

 (2/204( وصححه ابن القيم )إغاثة اللهفان 1/365التفسري 
منبه ، عن عكرمة به  وإسناده ( قال : حدثنا حممد بن بشار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا مهام بن 2/334أخرجه ابن جرير ) -4

( من طريق حممد بن بشار به  وقال : صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه  وسكت 2/546صحيح  وأخرجه احلاكم يف املستدرك )
لدر ( من طريق مهام عن قتادة به حنوه  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر وابن أيب حامت )ا3/41الذهيب  وأخرجه البزار )كشف األستار

 ( ومل أجده عند ابن أيب حامت 1/242
( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما كتب إيل ، ثنا أيب ، ثنا عمي احلسني ، عن أبيه ، عن 1607أخرجه ابن أيب حامت )رقم -5

إسناد مسلسل ( عن حممد بن سعد به بلفظ : كان دينا واحدا فبعث هللا  اخل  وهذا 2/336جده ، عنه به  وأخرجه ابن جرير )
 (1/242( ذكره السيوطي وعزاه هلما )الدر 189آية  1ابلضعفاء تقدم الكالم عليه )األثر

( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن 103-1/102أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -6
 ( ومل يذكره السيوطي 189ة آي 3عباس به وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

( قال : حدثنا عصام بن رواد ، ثنا 1604،1610،1614،1616،1617،1619أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف عدة مواضع )رقم  -7
( من طريق ابن أيب 2/335آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أيب العالية ، عنه به  وهذا إسناد حسن  وأخرجه ابن جرير ابختصار )

 (1/242جعفر عن أبيه  ومل يعزه السيوطي لغريمها )الدر 
( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان آدم ، قال : ثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح ، 1/104التفسري املنسوب إىل جماهد ) -8

( 1602ه وأخرجه هو وابن أيب حامت )رقم ( من طريق عيسى عن ابن أيب جنيح ب2/335عنه به  وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )
من طريق ابن جريج عن جماهد حنوه  وأخرجه ابن جرير من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به فزاد فيه : كان بني آدم ونوح عشرة 

ن قول ابن جريج  عزاه أنبياء ، فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين  وسنيد ضعيف كما تقدم مرارا  وأخرج ابن أيب حامت هذه الزايدة م
 (1/242السيوطي أيضا لوكيع وعبد بن محيد )الدر 

تعليقا ابختصار( قال :  1606موصوال ،  1611( وابن أيب حامت )رقم2/334( ومن طريقه ابن جرير )1/98أخرجه عبد الرزاق ) -9
 حدثنا معمر ، عن قتادة به  وإسناده صحيح  وذكره السيوطي ابلنص اآليت بعده 

( حدثنا حممد بن حييي ، أان احلسن بن عمرو بياع السابري ، ثنا يزيد 1613،1615خرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم أ -10
( وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد )الدر 212آية  3بن زريع ثنا سعيد ، عن قتادة به  وهذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه )األثر

1/243) 
( قال : حدثين يونس بن عبد األعلى ، قال : أخربان ابن وهب ، قال : قال 2/336،339ر مفرقا يف موضعني )أخرجه ابن جري -11

 ابن زيد  فذكره  وإسناده صحيح  وقد رواه عن أبيه كما سيأيت أبطول منه  ومل يذكره السيوطي 
األعلى قراءة ، أبنا ابن وهب أخربين عبد الرمحن ( أخربان يونس بن عبد 1608،1620أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني)رقم  -12

بن زيد بن أسلم ، عن أبيه به  وإسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو اثبت من قوله هو كما تقدم  ذكره السيوطي 
 (1/243وعزاه البن أيب حامت فقط )الدر 
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، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عنه به  وإسناده حسن   ( قال : حدثنا عصام بن رواد1621أخرجه ابن أيب حامت )رقم -13
 وقد أخرجه ابن جرير ملحقا برواية الربيع من طريق ابن أيب جعفر عن أبيه به كما سيأيت ، وذكره السيوطي معه 

أىب جعفر ، عن أبيه ، ( حدثت عن عمار بن احلسن ، قال : ثنا عبد هللا بن 2/338،339أخرجه ابن جرير مفرقا يف موضعني ) -14
( والذي عند ابن أيب حامت الرواية 1/243عنه به  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ذكره السيوطي وعزاه أيضا البن أيب حامت )الدر 

 املذكورة أخريا عن أيب العالية وحدها ومعظم الرواية مسندة إىل أيب بن كعب إبسناد حسن كما تقدم 
( قال :  حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط عنه به  وهو إسناد 2/336)أخرجه ابن جرير  -15

 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  16جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
: ثنا أسباط ،  ( قال : حدثين موسي بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال2/336،339أخرجه ابن جرير خمتصرا ومطوال ) -16

 (1/243( وعزاه السيوطي البن املنذر أيضا )الدر 189آية  16عنه به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
 

 مناسبة اآلية ملا قبلها :
 قال الرازي :

]اعلم أنه تعاىل ملا بني يف هذه اآلية املتقدمة أن سبب إصرار هؤالء الكفار على كفرهم هو حب الدنيا بني 
 هذه اآلية أن هذا املعىن غري خمتص هبذا الزمان ، بل كان حاصال يف األزمنة املتقدمة ، ألن الناس كانوا يف

أمة واحدة قائمة على احلق ، مث اختلفوا وماكان اختالفهم إال بسبب البغي والتحاسد والتنازع يف طلب 
 ( 1الدنيا فهذا هو الكالم يف ترتيب النظم  [ )

 وقال البقاعي :
وملا كان كأنه قيل : هل كان هذا الكفر والتزيني من بدء األمر أم هو شيء حدث فيكون حدوثه أعجب ] 

؟ فقيل : الفرق عند احلكيم بني هذا وذاك ، فإن قدرته على الكبري والصغري واجلاهل والعليم والطائش 
الناس ( أي كلهم )  واحلليم على حد سواء على أن الواقع أن ذلك شيء حدث بعد البيان الواضح ) كان

أمة ( أي جمتمعني على شيء واحد يؤم بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم بعضا مث أكد اجتماعهم فقال : ) 
واحدة ( أي على الصراط املستقيم فزل بعضهم فاختلفوا وتفرقت هبم السبل كما يف آية يونس )وماكان 

 ( 2الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ( وعلى هذا أكثر احملققني  [ )
 (6/11( مفاتيح الغيب )1)
 (3/198( نظم الدرر )2)
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 جممل مادلت عليه اآلاثر :
 قال ابن جرير :

 ] اختلف أهل التأويل يف معىن األمة يف هذا املوضع ، ويف الناس الذين وصفهم هللا أبهنم كانوا أمة واحدة ،
هم كانوا على شريعة من احلق ، فقال بعضهم : هم الذين كانوا بني آدم ونوح ، وهم عشرة قرون ، كل 

 فاختلفوا بعد ذلك 
 فتأويل األمة على هذا القول الذي ذكرانه عن ابن عباس : الدين ، كما قال النابغة الذبياىن :

 حلفت فلم أترك لنفسك ربيه     وهل أيمثن ذو أمة وهو طائع
أمة جمتمعة على ملة واحدة ودين يعين : ذا الدين ، فكان أتويل اآلية على معىن قول هؤالء : كان الناس 

واحد ، فاختلفوا ، فبعث هللا مبشرين ومنذرين وأصل األمة اجلماعة ، جتتمع على دين واحد ، مث يكتفي 
ابخلرب عن األمة من اخلرب عن الدين لداللتها عليه كما قال جل ثناؤه ) ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة ( 

فوجه ابن عباس يف أتويله قوله ) كان الناس أمة واحدة ( إىل أن  يراد به أهل دين واحد وملة واحدة ،
 الناس كانوا أهل دين واحد حىت اختلفوا 

وقال آخرون : بل أتويل ذلك كان آدم على احلق إماما لذريته ، فبعث هللا النبيني يف ولده ، ووجهوا معىن 
هللا عز وجل ) إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل األمة إىل الطاعة هلل والدعاء إىل توحيده واتباع أمره من قول 

 حنيفا ( يعين بقوله ) أمة ( إماما يف اخلري يقتدى به ، ويتبع عليه 
وكأن من قال هذا القول استجاز بتسمية الواحد ابسم اجلماعة الجتماع أخالق اخلري الذي يكون يف 

ة ، يقوم مقام األمة  وقد جيوز أن يكون مساه اجلماعة املفرقة فيمن مساه ابألمة ، كما يقال : فالن أمة واحد
بذلك ألنه سبب الجتماع األسباب من الناس على مادعاهم إليه من أخالق اخلري ، فلما كان آدم صلى 

 هللا عليه وسلم سببا الجتماع من اجتمع على دينه من ولده إىل حال اختالفهم مساه بذلك أمة 
احدة على دين واحد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه ، وقال آخرون : معىن ذلك كان الناس أمة و 

 فعرضهم على آدم 
وأتويل اآلية على هذا القول نظري أتويل قول من قال بقول ابن عباس : إن الناس كانوا على دين واحد 
فيما بني آدم ونوح ، وقد بينا معناه هنالك ، إال أن الوقت الذي كان فيه الناس أمة واحدة خمالف الوقت 

 ذي وقته ابن عباس ال
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وقال آخرون خبالف ذلك كله يف ذلك ، وقالوا : إمنا معىن قوله ) كان الناس أمة واحدة ( على دين واحد 
 ، فبعث هللا النبيني 

وأوىل التأويالت يف هذه اآلية ابلصواب أن يقال : إن هللا عز وجل أخرب عباده أن الناس كانوا أمة واحدة 
فاختلفوا ، فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين وكان الدين الذي كانوا عليه  على دين واحد وملة واحدة 

 دين احلق ، كما قال أيب بن كعب 
واختلفوا يف دينهم ، فبعث هللا عند اختالفهم يف دينهم النبيني مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب 

 عتذارا منه إليهم ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه رمحة منه جل ذكره خبلقه وا
وقد جيوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إىل عهد نوح عليهما السالم ،  
كما روى عكرمة ، عن ابن عباس ، وكما قاله قتادة  وجائز أن يكون كان ذلك حني عرض على آدم 

هللا والخرب يثبت به احلجة على خلقه  وجائز أن يكون كان ذلك يف وقت غري ذلك ، والداللة من كتاب 
أي هذه األوقات كان ذلك ، فغري جائز أن نقول فيه إال ماقال هللا عز وجل من أن الناس كانوا أمة واحدة 
، فبعث هللا فيهم ملا اختلفوا األنبياء والرسل ، واليضران اجلهل بوقت ذلك ، كما الينفعنا العلم به إذا مل 

أنه أي ذلك كان ، فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخرب هللا عنهم أهنم   يكن العلم به هلل طاعة ، غري
كانوا أمة واحدة ، إمنا كانوا أمة واحدة على اإلميان ودين احلق دون الكفر ابهلل والشرك به ، وذلك أن هللا 

ال كلمة سبقت جل وعز قال يف السورة اليت يذكر فيها يونس ) وماكان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولو 
من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون ( فتوعد جل ذكره على االختالف ال على االجتماع ، والعلى  
كوهنم أمة واحدة ، ولو كان اجتماعهم قبل االختالف كان على الكفر مث كان االختالف بعد ذلك ، مل 

أوىل حبكمته جل ثناؤه يف ذلك  يكن إال ابنتقال بعضهم إىل اإلميان ، ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد
احلال من الوعيد ألهنا حال إانبة بعضهم إىل طاعته ، وحمال أن يتوعد يف حال التوبة واإلانبة ، ويرتك ذلك 

 يف حال اجتماع اجلميع على الكفر والشرك 
 جبزيل وأما قوله ) فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ( فإنه يعين أنه أرسل رسال يبشرون من أطاع هللا

الثواب ، وكرمي املآب ، ويعين يقوله )ومنذرين( ينذرون من عصى هللا فكفر به ، بشدة العقاب ، وسوء 
احلساب ، واخللود يف النار )وأنزل معهم الكتاب ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ( يعين بذلك 

ه فأضاف جل ثناؤه احلكم إىل الكتاب ، ليحكم الكتاب وهو التوراة بني الناس فيما اختلف املختلفون في
وأنه الذي حيكم بني الناس دون النبيني واملرسلني ، إذ كان من حكم من النبيني واملرسلني حبكم ، إمنا حيكم 
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مبا دهلم عليه الكتاب الذي أنزل هللا عز وجل ، فكان الكتاب بداللته على مادل وصفه على صحته من 
 كان الذي يفصل القضاء بينهم غريه احلكم حاكما بني الناس ، وإن  

يعين جل ثناؤه بقوله ) ومااختلف فيه ( ومااختلف يف الكتاب الذي أنزله وهو التوراة ) إال الذين أوتوه ( 
يعين بذلك اليهود من بين إسرائيل ، وهم الذين أوتوا التوراة والعلم هبا ، واهلاء يف قوله أوتوه عائدة على 

) من بعد ماجاءهتم البينات ( يعين بذلك : من بعد ماجاءهتم حجج هللا وأدلته أن  الكتاب الذي أنزله هللا
الكتاب الذي اختلفوا فيه ويف أحكامه من عند هللا ، وأنه احلق الذي اليسعهم االختالف فيه ، وال العمل 

اختلفوا فيه على خبالف مافيه ، فأخرب عز ذكره عن اليهود من بين إسرائيل أهنم خالفوا الكتاب التوراة ، و 
 علم منهم مباأيتون متعمدين اخلالف على هللا فيما خالفوه فيه من أمره وحكم كتابه 

مث أخرب جل ذكره أن تعمدهم اخلطيئة اليت أنزهلا ، وركوهبم املعصية اليت ركبوها من خالفهم أمره ، إمنا كان 
الن بغيا إذا طغى واعتدى عليه فجاوز منهم بغيا بينهم ، والبغي مصدر من قول القائل : بغى فالن على ف

حده ، ومن ذلك قيل للجرح إذا أمد ، وللبحر إذا كثر ماؤه ففاض ، وللسحاب إذا وقع أبرض فأخصبت 
: بغى ، كل ذلك مبعىن واحد ، وهي زايدته وجتاوز حده ، فمعىن قوله جل ثناؤه ) ومااختلف فيه إال الذين 

بينهم ( من ذلك يقول : مل يكن اختالف هؤالء املختلفني من اليهود أوتوه من بعد ماجاءهتم البينات بغيا 
من بين إسرائيل يف كتايب الذي أنزلته مع نبيي عن جهل منهم به ، بل كان اختالفهم فيه ، وخالف حكمه 
من بعد ماثبت حجته عليهم بغيا بينهم ، طلب الرايسة من بعضهم على بعض ، واستذالال من بعضهم 

 لبعض  [
هدي ل : ]القول يف أتويل قوله عز ذكره ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه وهللا يمث قا

يعين جل ثناؤه بقوله ) فهدى هللا ( فوفق الذين آمنوا وهم أهل اإلميان ابهلل من يشاء إىل صراط مستقيم ( :
ه من عند هللا ملا اختلف الذين أوتوا الكتاب وبرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم املصدقني به ومبا جاء به أن

فيه ، وكان اختالفهم الذي خذهلم هللا فيه ، وهدى له الذين آمنوا مبحمد صلى هللا عليه وسلم ، فوفقهم 
ا السبت [ فذكر احلديث مث إلصابته اجلمعة ضلوا عنها ، وقد فرضت عليهم كالذي فرض علينا ، فجعلوه

 ه أيضا ماقال ابن زيد ]وكان مما اختلفوا فيقال : 
قال : فكانت هداية هللا جل ثناؤه الذين آمنوا مبحمد ، ومبا جاء به ملا اختلف هؤالء األحزاب من بين 
إسرائيل الذين أوتوا الكتاب فيه من احلق إبذنه أن وفقهم إلصابة ماكان عليه من احلق من كان قبل 
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مة واحدة ، وذلك هو دين إبراهيم احلنيف املسلم خليل املختلفني الذين وصف هللا يف هذه اآلية إذ كانوا أ
 الرمحن ، فصاروا بذلك أمة وسطا ، كما وصفهم به ليكونوا شهداء على الناس 

 وأما قوله ) إبذنه ( فإنه يعين جل ثناؤه بعلمه مبا هداهم له 
يشاء من خلقه ،  وأما قوله ) وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ( فإنه يعين به : وهللا يسدد من

ويرشده إىل الطريق القومي على احلق ، الذي ال اعوجاج فيه ، كما هدى الذين آمنوا مبحمد صلى هللا عليه 
 وسلم ، ملا اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بغيا بينهم ، فسددهم إلصابة احلق 

ن كل نعمة على العباد يف والصواب فيه : ويف هذه اآلية البيان الواضح على صحة ماقاله أهل احلق من أ
 دينهم أو دنياهم ، فمن هللا عز وجل 

فإن قال لنا قائل : ومامعىن قوله ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه ( أهداهم للحق أم هداهم 
لالختالف ؟ فإن كان هداهم لالختالف فإمنا أضلهم وإن كان هداهم للحق فكيف قيل ) فهدى هللا 

اختلفوا فيه ( قيل : إن ذلك على غري الوجه الذي ذهبت إليه ، وإمنا معىن ذلك : فهدى الذين آمنوا ملا 
هللا الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيه من كتاب هللا الذين أوتوه فكفر بتبديله بعضهم ، وثبت على احلق 

قوا الذين آمنوا من والصواب فيه بعضهم ، وهم أهل التوراة الذين بدلوها ، فهدى هللا للحق مما بدلوا وحر 
 أمة حممد صلى هللا عليه وسلم 

قال أبو جعفر : فإن أشكل ماقلنا على ذي غفلة ، فقال : وكيف جيوز أن يكون ذلك كما قلت و )من( 
إمنا هي يف كتاب هللا يف )احلق ( والالم يف قوله )ملا اختلفوا فيه ( وأنت حتول الالم يف احلق ، ومن يف 

الذي تتأوله فتجعله مقلواب ؟ قيل : ذلك يف كالم العرب موجود مستفيض وهللا تبارك االختالف يف التأويل 
 وتعاىل إمنا خاطبهم مبنطقهم ، فمن ذلك قول الشاعر :

 كانت فريضة ماتقول كما       كان الزانء فريضة الرجم
 وإمنا الرجم فريضة الزان ، وكما قال اآلخر :

 ني إذا ماجتهرهإن سراجا لكرمي مفخره    حتلى به الع
 وإمنا سراج الذي حيلى ابلعني ، ال العني بسراج 

وقد قال بعضهم : إن معىن قوله ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ( أن أهل الكتب األول 
اختلفوا ، فكفر بعضهم بكتاب بعض ، وهي كلها من عند هللا ، فهدى هللا أهل اإلميان مبحمد للتصديق 

  (1ها ، وذلك قول ، غري أن األول أصلح القولني ألن هللا إمنا أخرب ابختالفهم يف كتاب واحد[ )جبميع
 (340-2/334( جامع البيان )1)
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 وقال الرازي :
] دلت اآلية على أن الناس كانوا أمة واحدة ، ولكنها مادلت على أهنم كانوا أمة واحدة يف احلق أم يف 

على ثالثة أقوال :القول األول : أهنم كانوا على دين واحد وهو اإلميان الباطل ، واختلف املفسرون فيه 
واحلق ، وهذا قول أكثر احملققني ، ويدل عليه وجوه : األول : ماذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعاىل 

س فيما بعد هذه اآلية ) فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ابحلق ليحكم بني النا
اختلفوا فيه ( فهذا يدل على أن األنبياء عليهم السالم إمنا بعثوا حني االختالف ، ويتأكد هذا بقوله تعاىل 
) وماكان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضا مبا نقل عن ابن مسعود أنه قرأ ) كان الناس أمة 

بني الناس فيما اختلفوا فيه ( إذا عرفت هذا فنقول  ليحكم -إىل قوله  -واحدة فاختلفوا فبعث هللا النبيني 
: الفاء يف قوله ) فبعث هللا النبيني ( تقتضي أن يكون بعثهم بعد االختالف ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة 
يف الكفر ، لكانت بعثة الرسل قبل االختالف أوىل ، ألهنم ملا بعثوا عندما كان بعضهم حمقا وبعضهم 

ثوا حني ماكانوا كلهم مبطلني مصرين على الكفر كان أوىل ، وهذا الوجه الذي ذكره مبطال ، فألن يبع
القفال رمحه هللا حسن يف هذا املوضوع  واثنيها : أنه تعاىل حكم أبنه كان الناس أمة واحدة ، مث أدرجنا فيه 

ه إال الذين أوتوه فاختلفوا حبسب داللة الدليل عليه ، وحبسب قراءة ابن مسعود ، مث قال ) ومااختلف في
من بعد ماجاءهتم البينات بغيا بينهم ( والظاهر أن املراد من هذا االختالف هو االختالف احلاصل بعد 
ذلك االتفاق املشار إليه ، بقوله ) كان الناس أمة واحدة ( مث حكم على هذا االختالف أبنه حصل 

دلت اآلية على أن املذاهب الباطلة إمنا بسبب البغي ، وهذا الوصف اليليق إال ابملذاهب الباطلة ، ف
حصلت بسبب البغي ، وهذا يدل على أن االنفاق الذي كان حاصال قبل حصول هذا االختالف إمنا  
كان يف احلق ال يف الباطل ، فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة يف الدين احلق ال يف الدين الباطل  واثلثها : 

رسوال إىل أوالده ، فالكل كانوا مسلمني مطيعني هلل تعاىل ، ومل حيدث فيما أن آدم عليه السالم ملا بعثه هللا 
بينهم اختالف يف الدين ، إىل أن قتل قابيل هابيل بسبب احلسد والبغى ، وهذا املعىن اثبت ابلنقل املتواتر 

لى احلق ، مث ، واآلية منطبقة عليه ، ألن الناس هم آدم وأوالده من الذكور واإلانث ، كانوا أمة واحدة ع
اختلفوا بسبب البغي واحلسد ، كما حكى هللا عن ابين آدم ) إذ قراب قرابان فتقيل من أحدمها ومل يتقبل من 
اآلخر ( فلم يكن ذلك القتل والكفر ابهلل إال بسبب البغي واحلسد ، وهذا املعىن اثبت ابلنقل املتواتر واآلية 

ابلطوفان مل يبق إال أهل السفينة ، وكلهم كانوا على احلق منطبقة عليه ورابعها : أنه ملا غرقت األرض 
والدين الصحيح ، مث اختلفوا بعد ذلك ، وهذه القصة مما عرف ثبوهتا ابلدالئل القاطعة والنقل املتواتر ، إال 
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أهنم اختلفوا بعد ذلك ، فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة على احلق مث اختلفوا بعد ذلك ومل يثبت البتة 
ء من الدالئل أهنم كانوا مطبقني على الباطل والكفر ، وإذا كان كذلك وجب محل اللفظ على ماثبت بشي

 ابلدليل وأن الحيمل على مامل يثبت بشيء من الدالئل  [
مث ذكر دليال خامسا عقليا وقال : وسادسها : قوله عليه السالم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

( دل احلديث على أن املولود لو ترك مع فطرته األصلية ملا كان على شيء 1انه  )يهودانه وينصرانه ومبجس
من األداين الباطلة ، وأنه إمنا يقدم على الدين الباطل ألسباب خارجية ، وهي سعي األبوين يف ذلك 

لى ( وحصول األغراض الفاسدة من البغي واحلسد  وسابعها : أن هللا تعاىل ملا قال )ألست بربكم قالوا ب
فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين احلق ، وهذا القول مروي عن أيب بن كعب ومجاعة من املفسرين ، 
إال أن للمتكلمني يف هذه القصة أحبااث كثرية ، والحاجة بنا يف نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة اليت 

 لقول  ذكرانها إىل هذا الوجه ، فهذا مجلة الكالم يف تقرير هذا ا
أما الوجه الثاين : وهو أن الناس كانوا أمة واحدة يف الدين الباطل ، فهذا قول طائفة من املفسرين كاحلسن 
وعطاء وابن عباس ، واحتجوا ابآلية واخلرب أما اآلية فقوله ) فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ( وهو 

لسالم أن هللا تعاىل نظر إىل أهل األرض عرهبم اليليق إال بذلك ، وأما اخلرب فما روي عن النيب عليه ا
(  وجوابه مابينا أن هذا اليليق إال بضده ، وذلك ألن عند 2وعجمهم فمقتهم إال بقااي من أهل الكتاب  )

االختالف ملا وجبت البعثة ، فلو كان االتفاق السابق اتفاقا على الكفر لكانت البعثة يف ذلك الوقت أوىل 
عثة هناك علمنا أن ذلك االتفاق كان اتفاقا على احلق ال على الباطل ، مث اختلف ، وحيث مل حتصل الب

القائلون هبذا القول أنه مىت كان الناس متفقني على الكفر فقيل من وفاة آدم إىل زمان نوح عليه السالم  
إدريس ، كانوا كفارا ، مث سألوا أنفسهم سؤاال وقالوا : أليس فيهم من كان مسلما حنو هابيل وشيث و 

وأجابوا أبن الغالب كان هو الكفر واحلكم للغالب ، واليعتد ابلقليل يف الكثري كما اليعتد ابلشعري القليل 
 يف الرب الكثري وقد يقال : دار اإلسالم وإن كان فيها غري املسلمني ودار احلرب وإن كان فيها مسلمون [

  هريرة ( من حديث أيب4/2048( ومسلم )8/153( أخرجه البخاري )1)
 ( من حديث عياض بن محار 4/2197( أخرجه مسلم )2)
 

مث ذكر أقواال أخرى منها : ] أن املراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن مبوسى عليه السالم ، وذلك 
ا ألان بينا أن هذه اآلية متعلقة مبا تقدم من قوله ) ايأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ( وذكران أن كثري 

من املفسرين زعموا أن تلك اآلية نزلت يف اليهود ، فقوله تعاىل ) كان الناس أمة واحدة ( أي كان الذين 
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آمنوا مبوسى أمة واحدة ، على دين واحد ، ومذهب واحد ، مث اختلفوا بسبب البغي واحلسد ، فبعث هللا 
ب ، كما بعث الزبور إىل داود ، النبيني ، وهم الذين جاءوا بعد موسى عليه السالم وأنزل معهم الكتا

والتوراة إىل موسى ، واإلجنيل إىل عيسى ، والفرقان إىل حممد عليه السالم لتكون تلك الكتب حاكمة 
عليهم يف تلك األشياء الىت اختلفوا فيها ، وهذا القول مطابق لنظم اآلية وموافق ملا قبلها وملا بعدها ، وليس 

ناس يف قوله ) كان الناس ( بقوم معينني خالف الظاهر إال أنك تعلم فيها إشكال إال أن ختصيص لفظ ال
 أن األلف والالم كما تكون لالستغراق فقد تكون أيضا للعهد فهذا مايتعلق هبذه اآلية 

قال : ] أما قوله تعاىل ) فيما اختلفوا فيه ( فاعلم أن اهلاء يف قوله ) فيما اختلفوا فيه ( جيب أن يكون 
ىل الكتاب ، وإما إىل احلق ، ألن ذكرمها مجيعا قد تقدم ، لكن رجوعه إىل احلق أوىل ، ألن راجعا ، إما إ

اآلية دلت على أنه تعاىل إمنا أنزل الكتاب ليكون حاكما فيما اختلفوا فيه فالكتاب حاكم ، واملختلف فيه 
 حمكوم عليه ، واحلاكم جيب أن يكون مغايرا للمحكوم عليه 

ااختلف فيه إال الذين أوتوه ( فاهلاء األوىل راجعة إىل احلق ، والثانية إىل الكتاب والتقدير أما قوله تعاىل ) وم
: ومااختلف يف احلق إال الذين أوتوا الكتاب ، مث قال أكثر املفسرين : املراد هبؤالء : اليهود والنصاري وهللا 

أوتوا الكتاب حل لكم ( )قل ايأهل تعاىل كثريا مايذكرهم يف القرآن هبذا اللفظ كقوله ) وطعام الذين 
الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم ( مث املراد ابختالفهم حيتمل أن يكون تكفري بعضهم بعضا كقوله 
تعاىل ) وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون 

هم وتبديلهم ، فقوله )ومااختلف فيه إال الذين أوتوه ( أي الكتاب ( وحيتمل أن يكون اختالفهم حتريف
وماأختلف يف احلق إال الذين أوتوا الكتاب مع أنه كان املقصود من إنزال الكتاب أن الخيتلفوا وأن يرفعوا 
املنازعة يف الدين واعلم أن هذا يدل على أن االختالف يف احلق مل يوجد إال بعد بعثة األنبياء وإنزال الكتب 
وذلك يوجب أن قبل بعثهم ماكان االختالف يف احلق حاصال ، بل كان االتفاق يف احلق حاصال وهو 

 يدل على أن قوله تعاىل ) كان الناس أمة واحدة ( معناه أمة واحدة يف دين احلق  [
ىل ملا وصف قال : ] أما قوله تعاىل ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه ( فاعلم أنه تعا

حال أهل الكتاب وأهنم بعد كمال البينات أصروا على الكفر واجلهل بسبب البغي واحلسد بني أن حال 
هذه األمة خبالف حال أولئك فإن هللا عصمهم عن الزلل وهداهم إىل احلق يف األشياء اليت أختلف فيها 

) ملا اختلفوا فيه ( أي إىل مااختلفوا أهل الكتاب [ فذكر حديث أيب هريرة وأثر ابن زيد مث قال : ] قوله 
 فيه كقوله تعاىل )يعودون ملا قالوا ( أي إىل ماقالوا ويقال : هديته الطريق وللطريق وإىل الطريق 
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فإن قيل : مل قال فهداهم ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه ، ومل يقل : هداهم للحق فيما اختلفوا وقدم 
 االختالف ؟

ألول : أنه ملا كانت العناية بذكر االختالف أهم بدأ به مث فسره مبن هداه  الثاين : واجلواب من وجهني : ا
 قال الفراء : هذا من املقلوب ، أي فهداهم ملا اختلفوا فيه  [

قال : ] قوله ) إبذنه ( فيه وجهان : أحدها : قال الزجاج : بعلمه  الثاين : هداهم أبمره أي حصلت 
ال : قطعت ابلسكني ، وذلك ألن احلق مل يكن متميزا عن الباطل وابألمر اهلداية بسبب األمر كما يق

حصل التمييز فجعلت اهلداية بسبب إذنه  الثالث : قال بعضهم : البد فيه من إضمار والتقدير : هداهم 
 ( 1فاهتدوا إبذنه  [ )

بعد أن ذكر أوال قوله  بعد أن ذكر ماروي عن ابن عباس من القول أبهنم كانوا على الكفر -وقال ابن كثري 
 : -: كانوا على اإلسالم 

] والقول األول عن ابن عباس أصح سندا ومعىن ، ألن الناس كانوا على ملة آدم عليه السالم حىت عبدوا 
األصنام فبعث هللا اليهم نوحا عليه السالم ، فكان أول رسول بعثه هللا اىل أهل األرض  وهلذا قال ) وأنزل 

ق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بع ماجاءهتم معهم الكتاب ابحل
البينات بغيا بينهم ( أي من بعد ماقامت عليهم احلجج وما محلهم على ذلك إال البغي من بعضهم على 

 مستقيم ( [ بعض ) فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه وهللا يهدي من يشاء إىل صراط
قاله ابن جرير )وهللا يهدي من  0مث ذكر اآلاثر وقال : ] وقوله : ) إبذنه ( أي بعلمه ، مبا هداهم له 
 ( 2الغة  [ مث ذكر حديث عائشة  )يشاء( أي : من خلقه )إىل صراط مستقيم( أى : وله احلكم واحلجة الب

 (17 - 6/10( مفاتيح الغيب )1)
 (366-1/364( تفسري القرآن العظيم )2)
 
 

 مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية :
تتحدث اآلية الكرمية حسب ماتقدم من اآلاثر عن املرجع األساسي الختالف الناس يف هذه احلياة يف 
دينهم على الرغم من إنزال هللا جل يف عاله إليهم الكتب على ألسنة األنبياء والرسل ، فقد كان الناس على 

أمة واحدة الاختالف بينهم يف أمر دينهم منذ أنزل هللا آدم عليه السالم إىل األرض وملدة عشرة دين واحد 
قرون مث نشأ فيهم اخلالف فضل بعضهم عن اجلادة واستمر خالفهم هذا فأرسل هللا هلم رسله وأنبياءه ترتى 
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ح فكانت هذه الكتب هادية وأنزل معهم كتبه لتفصل بني الناس فيما اختلفوا فيه وتبني هلم الطريق الصحي
لعباد هللا حىت اختلف أهل الكتاب يف كتاهبم نفسه الذي آاتهم هللا إايه ورزقهم بينات العلم فيه فعكسوا 

(  بسبب حرصهم على الدنيا وطلبهم الرائسة والرفعة على الناس وتكالبهم على اجلاه فأذن هللا 1األمر )
عليه وسلم يف االهتداء لكل مااختلف فيه الذين أوتوا الكتاب  سبحانه للذين آمنوا من أمة حممد صلى هللا

فهداهم فيما أراد هلم اهلداية فيه إىل يوم اجلمعة الذي مل أيذن هلؤالء يف االهتداء إليه وأضلهم عنه وهداهم 
ه وال إىل أقوم قبلة وإىل قول احلق يف أنبيائه ورسله وهللا يهدي من يشاء إىل صراطه املستقيم ال معقب حلكم

 راد لقضائه 
 (2/101( على حد تعبري اآللوسي يف روح املعاين )1)
 

 ومن مباحث اآلية :
أوال : القول أبن الناس كانوا على الكفر قول عار عن الدليل مع ضعفه الشديد ومعارضته للعقل والنقل 

علم أبناءه توحيد هللا وبث فاملعلوم أن آدم عليه السالم وهو نيب مكلم علمه هللا من علمه وأنزله إىل األرض ف
فيهم العلم الذي رزقه هللا وأعلمه هللا أن الشيطان عدو له وأنه سيؤيت ذريته هدى فمن اتبعه اليضل وال 
يشقى ومن أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا ومازال الشيطان حياول إغواء تلك الذرية كما أوعد 

ح جزئي مل يتعد املعصية حىت جنح بعد عشرة قرون يف بذلك فكان ماحصل من قتل ابن آدم كمثال لنجا 
حصول الشرك واختالف األمة على دينها وجاء فيما أخرجه عمر بن شبة يف كتاب مكة عن حممد بن  

(  فبعث هللا نوحا وهو 1كعب القرظي مايدل على عبادهتم لبعض صاحليهم عن طريق تزيني الشيطان هلم )
ختالف مث مازال الشيطان ابلناس بعده حىت اختذوا لصاحليهم أنصااب أول الرسل إىل األرض بعد حصول اال

تذكرهم هبم فلما طالت املدة عبدوا كما دل عليه حديث ابن عباس يف ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر  
(  وهكذا حىت كان من أمر إمساعيل ماكان فمازال هبم الشيطان حىت أشركوا يف التلبية كما دل عليه 2)

 (  ونشأ فيهم عمرو بن حلي وهو أول من4(  وقال اهليثمي : ]رجاله رجال الصحيح[  )3حديث أنس  )
  
 (6/668( انظر فتح الباري )1)
 (8/667( أخرجه البخاري )2)
 (2/15( أخرجه البزار )كشف األستار 3)
 (3/223( اجملمع )4)
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رسل هللا خامت أنبيائه ورسله (  فأ1غري دين إمساعيل ونصب األواثن كما دل عليه حديث أيب هريرة  )
وهدى أمته ملا اختلف فيه من قبلهم وتكفل هلم حبفظ رسالته اخلامتة فلم يعد هناك حاجة إلرسال الرسل 

 وال إنزال الكتب واحلمد هلل رب العاملني 
 وقد تقدم استدالل املفسرين آبايت القرآن املشاهبة وابلعقل على ماذكرت  وومن رد هذا القول أيضا ابن

 ( 2القيم وقال : ] وهذا القول ضعيف جدا وهو منقطع عن ابن عباس والصحيح عنه خالفه [ )
 
 ( وغريمها1/76( وابن إسحق )6/547( أخرجه البخاري )1) 
 (204-2/203( إغاثة اللهفان )2)
 

م فيه من اثنيا : املقصود ابلذين اختلفوا فيه من بعد ماأوتوه هم أهل الكتاب اختلفوا يف كتاهبم وماجاءه
احلق ، فهم يف احلقيقة املعنيون ابآلايت السابقة وهم املعرض هبم فيها وقد دل حديث أيب هريرة املتقدم يف 
اآلاثر على ذلك ودل عليه أيضا آايت منها قوله تعاىل )وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ماجاءهتم 

وقوله )وما اختلف الذين  176ب لفي شقاق بعيد( البقرةوقوله )وإن الذين اختلفوا يف الكتا 4البينة( البينة
وقوله )وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا  19أوتوا الكتاب إال من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم( آل عمران

وقوله ) ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حىت جاءهم العلم(  105من بعد ماجاءهم البينات( آل عمران 
وقوله )ولقد آتينا موسى  17وله )فما اختلفوا إال من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم( اجلاثية وق 93يونس 

فبينت هذه اآلايت من هم الذين اختلفوا ويف أي شيء   45، فصلت 110الكتاب فاختلف فيه( هود 
( فاألول : كان اختالفهم  واختالفهم يف احلقيقة غري االختالف املقدر بعد قوله )كان الناس أمة واحدة

اختالف على التوحيد والشرك  والثاين : اختالف فيما أنزله هللا إليهم من الكتاب  ولعل يف ذلك بيان 
 للسبب الذي ألجله مل يصرح هبذا املقدر وهللا أعلم 

اثلثا : حصر ابن جرير الكتاب يف كتاب واحد هو التوراة واعتباره أل هنا للعهد ليس بصحيح ألن قوله 
 النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ( يدل على أن أل هنا الستغراق جنس الكتب )فبعث هللا

السماوية وهي كما هو معلوم التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن ، وال ميكن أن يراد به التوراة ألهنا إمنا أنزلت 
 أعلم  وقد نص على كون الالم على نيب واحد وهو موسى مما جيعل التعبري القرآين غري مستقيم املعىن وهللا
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(  وإمنا يستقيم أن يرجع الضمري يف قوله )فيه( على التوراة فقط ولعل هذا هو 1هنا للجنس اآللوسي )
 السر يف التعبري ابملفرد واملراد اجلمع 

لى ذلك رابعا : اهلداية املذكورة غري حمصورة يف يوم اجلمعة وإمنا هو أحد أمور احلق املختلف فيها كما دل ع
 ( 2آاثر السلف وكما نص عليه من املفسرين غري واحد منهم اجلصاص  )

 ( 3خامسا : ماادعاه ابن جرير من القلب يف اآلية ال حاجة له وقد رده ابن عطية ووجه املعىن بدونه  )
 (2/101( روح املعاين )1)
 (1/398( أحكام القرآن له )2)
 ( 1/287( احملرر الوجيز )3)
 
 

 لقراءات :مسائل يف ا
قوله )كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني( : تقدم أن أبيا قرأها : فاختلفوا فبعث هللا النبيني  ونقلها 
البعض عن ابن مسعود أيضا وهي قراءة شاذة وحتمل على التفسري كما تقدم غري مرة  ونقل ابن عطية عن 

 لك (  وهي شاذة كذ1أيب أنه قرأ : كان البشر أمة واحدة  )
قوله )فهدى هللا الذي آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق( : تقدم أن ابن مسعود قرأها : ملا اختلفوا فيه على 

 اإلسالم  وحكي عنه : ملا اختلفوا عنه من احلق وهي كسابقتها يف الشذوذ 
 ( وهي قراءة عشرية 2قوله )ليحكم(:  قرأها اجلحدري وأبو جعفر ابلبناء للمفعول )

 
 (1/286( احملرر الوجيز)1) 
 (156( ، إحتاف فضالء البشر )ص1/230( ، زاد املسري)1/286( احملرر الوجيز )2)
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قوله تعاىل ) أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا من 
حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه  ء وزلزلواقبلكم مستهم البأساء والضرا

  ) أال إن نصر هللا قريب مىت نصر هللا
 

عن خباب بن األرت رضي هللا عنه قال : قلنا ايرسول هللا أال تستنصر لنا ؟ أال تدعو  لنا ؟ فقال :  -1
ك عن دينه إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار على مفرق رأسه فيخلص إىل قدميه اليصرفه ذل

وميشط أبمشاط احلديد مابني حلمه وعظمه اليصرفه ذلك عن دينه  مث قال : وهللا ليتمن هذا األمر حىت 
 يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت الخياف إال هللا ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

بالء وأنه مبتليهم فيها وأخربهم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : أخرب هللا املؤمنني أن الدنيا دار -2
أنه هكذا فعل أبنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم فقال : )مستهم البأساء والضراء( فالبأساء : الفقر  والضراء 

  : السقم )وزلزلوا( ابلفنت وأذى الناس إايهم
حابه ) أن عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) أم حسبتم ( أظننتم ايمعشر املؤمنني يعين عثمان وأص -3

تدخلوا اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ( أي مل تبتلوا مبثل ماابتلي الذين مضوا من قبلكم من 
املؤمنني )مستهم ( أصابتهم ) البأساء ( اخلوف والبالاي والشدائد ) والضراء ( األمراض واألوجاع واجلوع ) 

 قال رسوهلم ) والذين آمنوا معه ( به ) مىت نصر هللا ( وزلزلوا ( حركوا يف الشدة ) حىت يقول الرسول ( حىت
 على األعداء قال هللا لذلك النيب : ) أال إن نصر هللا ( على األعداء بنجائكم )قريب( 

عن السدي رمحه هللا ) أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم  -4
 ( قال : نزل هذا يوم األحزاب حني قال قائلهم : ماوعدان هللا ورسوله إالغرورا البأساء والضراء وزلزلوا 
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عن قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىل : ) وملاأيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء (  -5
فكانوا كما  وأصحابة يومئذ بالء وحصر ،صلى هللا عليه وسلم  قال : نزلت يف يوم األحزاب ، أصاب النيب
  ) قال هللا عز وجل : )وبلغت القلوب احلناجر

عن قتادة رمحه هللا قوله : ) حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه ( قال خريهم وأصربهم وأعلمهم ابهلل :  -6
ني به األنبياء واملؤمن ) مىت نصر هللا أال إن نصر هللا قريب ( قال : هذا البالء الشديد والنغص ، ابتلى هللا

    قبلكم ، ليعلم أهل طاعته من أهل معصيته
عن الربيع بن أنس رمحه هللا ) وملا أيتكم( يقول : وملا تبتلوا ) وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم (  -7

  يقول : سنن الذين خلوا من قبلكم
____________________________________________ 

 احلواشي :
( والبيهقي يف دالئل 1/85( واحلميدي يف مسنده )5/109( وأمحد )12/315،  7/165،  1/349،594أخرجه البخاري ) -1

 (1/243(  من طريق مسروق عنه به  وعزاه السيوطي أيضا أليب داود والنسائي )الدر 1/283،6/315النبوة )
ثنا أبو صاحل كاتب الليث ، حدثين ( قال : حدثنا أيب ، 1626،1641،1642أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف ثالثة مواضع )رقم -2

( وعزاه السيوطي له والبن املنذر )الدر 1630معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس بنحوه  وإسناده حسن وعلقه )رقم
  ( واللفظ منه الكتماله1/243

الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به  ( من طريق السدي الصغري عن1/104أخرجه صاحب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ) -3
 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 

( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت 2/341أخرجه ابن جرير ) -4
( وعزاه السيوطي إليهما 189آية  16عمرو به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر ( عن أيب زرعة عن 1627،1643)رقم

 (1/243)الدر
( قال : حدثنا معمر عن قتادة به  وإسناده صحيح وعزاه السيوطي أيضا 2/341( ومن طريقه ابن جرير )1/99أخرجه عبد الرزاق ) -5

  (1/243البن املنذر )الدر 
( قال : أخربان موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إيل ، ثنا احلسني بن حممد املروذي ، ثنا شيبان 1644)رقمأخرجه ابن أيب حامت  -6

بن عبد الرمحن ، عنه به  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن محيد وابن املنذر وزاد يف أوله : )مثل الذين خلوا( يقول : سنن 
 (1/243وزلزلوا( )الدر  الذين خلوا )مستهم البأساء والضراء

( قال : حدثنا أيب ، ثنا أمحد بن عبد الرمحن الدشتكي ، ثنا عبد هللا بن 1624،1625أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف موضعني )رقم -7
ر ، أيب جعف ( قال : حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن2/341أيب جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع به  وإسناده حسن  وأخرج ابن جرير )

  عن أبيه ، عن الربيع تفسريها وسقط من النسختني املعتمدتني يف حتقيق الكتاب  ومل يذكره السيوطي
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 : مناسبة اآلية ملا قبلها
يف النظم وجهان : األول : أنه تعاىل قال يف اآلية السابقة ) وهللا يهدي من يشاء إىل صراط ]: قال الرازي

شاء إىل احلق وطلب اجلنة فبني يف هذه اآلية أن ذلك الطلب اليتم مستقيم ( واملراد أن هللا يهدي من ي
واليكمل إال ابحتمال الشدائد يف التكليف فقال ) أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا 

 من قبلكم ( اآلية 
 يف هذه اآلية أهنم بعد تلك الثاين : أنه يف اآلية السابقة ملا بني أنه هداهم ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه بني

اهلداية احتملوا الشدائد يف إقامة احلق وصربوا على البلوى ، فكذا أنتم ايأصحاب حممد التستحقون 
 (1)  ]الفضيلة يف الدين إال بتحمل هذه احملن  

 (6/18مفاتيح الغيب ) (1)
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

نكم أيها املؤمنون ابهلل ورسله تدخلون اجلنة ، ومل يصبكم مثل ماأصاب من فمعىن الكالم : أم حسبتم أ ]
قبلكم من أتباع األنبياء والرسل من الشدائد واحملن واالختبار ، فتبتلوا مبا ابتلوا واختربوا به من البأساء وهو 

مل يصبهم من أعدائهم شدة احلاجة والفاقة ، والضراء وهي العلل واآلوصاب ، ومل تزلزلوا زلزاهلم ، يعين : و 
من اخلوف والرعب شدة وجهد حىت يستبطىء القوم نصر هللا إايهم ، فيقولون : مىت هللا انصران ، مث 
أخربهم هللا أن نصره منهم قريب ، وأنه معليهم علي عدوهم ، ومظهرهم عليه ، فنجز هلم ماوعدهم ، وأعلى  

 كلمتهم ، وأطفأ انر حرب الذين كفروا 
ما يزعم أهل التأويل نزلت يوم اخلندق ، حني لقي املؤمنون مالقوا من شدة اجلهد ، من وهذه اآلية في

خوف األحزاب ، وشدة أذى الربد ، وضيق العيش الذي كانوا فيه يومئذ ، يقول هللا جل وعز للمؤمنني من 
جاءتكم جنود ، ) ايأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت هللا عليكم إذ صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا

فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها ( إيل قوله ) وإذ زاغت األبصار ، وبلغت القلوب احلناجر ، وتظنون 
 ابهلل الظنوان ، هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ( 

وقد دللت يف وأما معىن قوله ) مثل الذين خلوا من قبلكم ( فإنه يعين : شبه الذين خلوا فمضوا قبلكم ، 
  (1) [غري هذا املوضع على أن املثل الشبه ، وبنحو الذي قلنا يف ذلك أهل التأويل  

 (342-2/341جامع البيان ) (1)
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 : وقال الرازي

تقدير هذه اآلية : فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه ، فصربوا على استهزاء قومهم هبم  ]
 [أم حتسبون أن تدخلوا اجلنة من غري سلوك سبيلهم ؟  ، أفتسلكون سبيلهم ،

) وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ( أي ومل أيتكم مثل الذين خلوا  قال املربد : إذا قال  ]مث قال : 
ه القائل : مل أيتين زيد ، فهو نفي لقولك أاتك زيد وإذا قال : ملا أيتين ، فمعناه أنه مل أيتين بعد ، وأان أتوقع

 : قال النابغة
 أزف الرتحل غري أن ركابنا     ملا تزل برحالنا وكأن قد

 [فعلى هذا قوله ) وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ( دل على أن إتيان ذلك متوقع منتظر  
املدينة ، أشتد الضرر عليهم ، ألهنم صلى هللا عليه وسلم  قال ابن عباس : ملا دخل رسول هللا ]قال : 
صلى هللا عليه  ا بال مال ، وتركوا دايرهم وأمواهلم يف أيدي املشركني وأظهرت اليهود العداوة لرسول هللاخرجو 
، فأنزل هللا تعاىل تطيبا لقلوهبم )أم حسبتم ( وقال قتادة والسدي : نزلت يف غزوة اخلندق حني وسلم 

عاىل ) وبلغت القلوب احلناجر ( أصاب املسلمني ماأصاهبم من اجلهد واحلزن ، وكان كما قال سبحانه وت
: إىل مىت تقتلون صلى هللا عليه وسلم  وقيل نزلت يف حرب أحد ملا قال عبد هللا بن أيب ألصحاب حممد

  فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية ، أنفسكم وترجون الباطل ولو كان حممد نبيا ملا سلط هللا عليكم األسر والقتل
أيها املؤمنون أن تدخلوا اجلنة مبجرد اإلميان يب وتصديق رسويل ، دون أن واعلم أن تقدير اآلية : أم حسبتم 

تعبدوا بكل ماتعبدكم به ، وابتالكم ابلصرب عليه ، وأن ينالكم من أذى الكفار ، ومن احتمال الفقر والفاقة 
لكم من ، ومكابدة الضر والبؤس يف املعيشة ، ومقاساة األهوال يف جماهدة العدو ، كما كان كذلك من قب

املؤمنني ، وهو املراد من قوله ) وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ( واملثل هو املثل وهو الشبه ، ومها 
لغتان : مثل ومثل كشبه وشبه ، إال أن املثل مستعار حلالة غريبة أو قصة عجيبة هلا شأن ومنه قوله تعاىل ) 

 وهلل املثل األعلى ( أي الصفة اليت هلا شأن عظيم 
واعلم أن يف الكالم حذفا تقديره : مثل حمنة الذين من قبلكم ، وقوله )مستهم ( بيان للمثل ، وهو 
استئناف كأن قائال قال : فكيف كان ذلك املثل؟ فقال ) مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ( أما ) البأساء ( 

بؤس وشدة وأما ) الضراء (  فهو اسم من البؤس مبعىن الشدة وهو الفقر واملسكنة ومنه يقال فالن يف
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فاألقرب فيه أنه ورود املضار عليه من اآلالم واألوجاع وضروب اخلوف ، وعندي أن البأساء عبارة عن 
  واألمل عليه تضييق جهات اخلري واملنفعة عليه ، والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر واآلفة

ااي قال الزجاج : أصل الزلزلة يف اللغة من أزال الشيء عن وأما قوله ) وزلزلوا ( أي حركوا أبنواع البالاي والرز 
مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك اإلزالة فضوعف لفظه مبضاعفة معناه ، وكل ماكان فيه 
تكرير كررت فيه انء الفعل ، حنو صر ، وصرصر ، وصل ، وصلصل ، وكف ، وكفكف ، وأقل الشيء ، 

ا كرر قيل : قلقل ، وفسر بعضهم ) زلزلوا ( ههنا خبوفوا ، وحقيقته غري ماذكران ، أي رفعه من موضعه ، فإذ
وذلك ألن اخلائف اليستقر بل يضطرب قلبه ، ولذلك اليقال ذلك إال يف اخلوف املقيم املقعد ، ألنه 

 يكون زلزلوا ههنا جمازا ، واملراد : خوفوا ، وجيوز أن يكونوا مضطربني يذهب السكون ، فيجب أن
اليستقرون ملا يف قلوهبم من اجلزع واخلوف ، مث إنه تعاىل بعد ذكر هذه األشياء ذكر شيئا آخر وهو النهاية 
يف الدالئل علي كمال الضر والبؤس واحملنة ، فقال ) حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر هللا ( 

ضبط النفس عند نزول البالء ، فإذا مل يبق وذلك ألن الرسل عليهم السالم يكونون يف غاية الثبات والصرب و 
هلم صرب حىت ضجوا ، كان ذلك هو الغاية القصوى يف الشدة ، فلما بلغت هبم الشدة إىل هذه الدرجة 
العظيمة قيل هلم ) أال إن نصر هللا قريب ( إجابة هلم إىل طلبهم ، فتقدير اآلية هكذا : كانت حاهلم إىل أن 

طول البالء عن دينهم ، وأنتم ايمعشر املسلمني كونوا على ذلك وحتملوا األذى  أاتهم نصر هللا ومل يغريهم
واملشقة يف طلب احلق ، فإن نصر هللا قريب ، ألنه آت ، وكل ماهو آت قريب ، وهذه اآلية مثل قوله ) امل 

 ( وقال ) أم أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم اليفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا
 حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (

واملقصود من هذه اآلية ماذكران أن أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم كان يناهلم األمر العظيم من 
م من اجلراح وذهاب األموال البأساء والضراء من املشركني واملنافقني واليهود ، وملا أذن هلم يف القتال انهل

والنفوس ماالخيفى ، فعزاهم هللا يف ذلك وبني أن حال من قبلهم يف طلب الدين كان كذلك ، واملصيبة إذا 
مهت طابت ، وذكر هللا من قصة إبراهيم عليه السالم وإلقائه يف النار ، ومن أمر أيوب عليه السالم 

عليهم السالم يف مصابرهتم على أنواع البالء ماصار ذلك يف سلوة وماابتاله هللا به ، ومن أمر سائر األنبياء 
 ( 1املؤمنني  )

 (20-6/19مفاتيح الغيب ) (1)
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 : وقال ابن كثري
يقول تعاىل : ) أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ( قبل أن تبتلوا وختتربوا ومتتحنوا  كما فعل ابلذين من قبلكم  ]

مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ( وهي األمراض ،  من األمم ، وهلذا قال : ) وملا أيتكم
 واألسقام ، وأآلالم ، واملصائب والنوائب  

وابن عباس ، وأبو العالية ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، ومرة اهلمداىن ، واحلسن ،  0قال ابن مسعود ،
لبأساء ( الفقر  قال ابن عباس ) والضراء وقتادة ، والضحاك ، والربيع ، والسدى ، ومقاتل بن حيان : ) ا

  ( : السقم )وزلزلوا( خوفا من األعداء زلزاال شديدا ، وامتحنوا امتحاان عظيما
كما قال تعاىل : )فأهلكنا أشد منهم بطشا ،   0وقوله : ) مثل الذين خلوا من قبلكم ( أى : سنتهم 

 ( مثل األولني ومضى
والذين آمنوا معه مىت نصر هللا ( أي : يستفتحون على أعدائهم ،  وقوله : ) وزلزلوا حىت يقول الرسول

ويدعون بقرب الفرج واملخرج ، عند ضيق احلال والشدة  قال هللا تعاىل : ) أال إن نصر هللا قريب ( كما 
قال : ) فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا ( وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ، وهلذا قال 

  (1) [ : ) أال إن نصر هللا قريب ( تعاىل
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
أوال : مل يثبت هلذه اآلية سبب نزول بسند يعتمد عليه ، ويف تعلقها بغزوة اخلندق نظر لبعد اترخيها عن 

نة ونسب لعطاء ومل أقف اتريخ اآلايت السابقة والالحقة ، وقد قيل بنزوهلا بعد أحد وقيل : عند قدوم املدي
( واألخري أوالها وأقرهبا ألن بدرا كانت نصرا مؤزرا وتعترب حدا فاصال بني مرحلتني مرحلة اإليذاء 2عليه  )

وترك األهل واألوطان ومفارقة األموال واخلالن ومرحلة الشعور ابلنصر والعزة وعلو الصيت واملهابة  ويناسب 
 ن جحش وكانت قبل بدر ذلك ماأييت من ذكر سرية عبد هللا ب

اثنيا : مل أطل بسوق اآلاثر يف تفسري البأساء والضراء ألهنا تقدمت فيما سبق من آايت سورة البقرة فأسوهتا 
أسوة ماتركه املفسرون لتقدمه ، وذلك خشية تكرار اجلهود ، وقد أضرب عنها صفحا السيوطي على الرغم 

 من استطراده املعروف 
 

 (367-1/366ظيم )تفسري القرآن الع (1)
 (2/103روح املعاين ) (2)
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اثلثا : ذكر عبد الرزاق حتت تفسري هذه اآلية رواية الزهري لوقعة األحزاب وليس فيها ذكر لآلية ومل أطل 

  بسردها وإمنا تراجع يف مظاهنا ، ومل يذكرها ابن كثري وال السيوطي
 

 : مسائل يف القراءات
عمش : ويقول الرسول ابلواو بدل حىت ونقل ابن عطية أهنا يف مصحف قوله )وزلزلوا حىت يقول( : قرأ األ

  (  ولو ثبتت لكانت شاذة وحتمل على التفسري1ابن مسعود : وزلزلوا مث زلزلوا ويقول الرسول  )
والباقون   (2قوله )حىت يقول( قرأ انفع برفع الالم وزاد القرطيب معه : جماهدا واألعرج وابن حميصن وشيبة )

  ب ومها قراءاتن سبعيتانابلنص
 

( يف فصل مصحف ابن مسعود عن ابن إدريس قراءة أخرى شاذة 57( وروى ابن أيب داود يف املصاحف) ص1/288احملرر الوجيز ) (1)
  حنوها
 (156( ، إحتاف فضالء البشر )ص2/843اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
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تم من خري فللوالدين واألقربني قل ماأنفق قوله تعاىل ) يسألونك ماذا ينفقون
  ( واليتامى واملساكني وابن السبيل وماتفعلوا من خري فإن هللا به عليم

 
فسمعته وهو يكلم الناس صلى هللا عليه وسلم  عن رجل من بين يربوع رضي هللا عنه قال : أتيت النيب -1

قال : فقال رجل : ايرسول هللا  يقول : يد املعطي العليا  أمك وأابك وأختك وأخاك مث أدانك فأدانك 
: أال الجتين صلى هللا عليه وسلم  هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فالان ، قال : فقال رسول هللا

  نفس على أخرى
ماذا ننفق صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : إن عمرو بن اجلموح سأل النيب -2

 عها ؟ فنزلت ) يسئلونك ماذا ينفقون( اآلية فهذه مواضع نفقة أموالكم من أموالنا ؟ وأين نض
صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : مارأيت قوما كانوا خريا من أصحاب حممد -3

ماسألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض كلهن يف القرآن منهن : )يسألونك عن اخلمر وامليسر( و 
عن الشهر احلرام( )ويسألونك عن اليتامى( )ويسألونك عن احمليض( و )يسألونك عن األنفال(  )يسألونك

  و )يسألونك ماذا ينفقون( ماكانوا يسألون إال عما كان ينفعهم
عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) يسألونك ( ايحممد وكان هذا السؤال قبل آية املواريث ) ماذا  -4

ن ) قل ماأنفقتم من خري( من مال ) فللوالدين ( فعلى الوالدين ) واألقربني ( ينفقون ( على من يتصدقو 
وعلى األقربني مث نسخت الصدقة بعد ذلك على الوالدين آبية املواريث ) واليتامى ( يقول تصدقوا على 

ن خري ( اليتامى يتامى الناس ) واملساكني ( مساكني الناس ) وابن السبيل ( الضيف النازل ) وما تفعلوا م
 ماتنفقوا من مال على هؤالء ) فإن هللا به عليم ( أي عامل به وبنياتكم جيزيكم به 
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فأنزل هللا )ماأنفقتم من خري( صلى هللا عليه وسلم  عن قتادة رمحه هللا قال : مهتهم النفقة فسألوا النيب -5
  اآلية
ذلك عند هللا ، عامل به شاكر له وإنه  عن قتادة رمحه هللا قوله : ) فإن هللا به عليم ( قال : حمفوظ -6

 الشيء أشكر من هللا ، والجزى خبري من هللا 
عن جماهد رمحه هللا ) يسألونك ماذا ينفقون( قال : سألوه ماهلم يف ذلك ؟ )قل ماأنفقتم من خري فللو  -7

ذوي قرابتك  الدين واالقربني( اآلية قال : ههنا ايابن آدم فضع كدحك وسعيك والتنطح هبا هناك وتدع
  وذي رمحك

أين يضعون صلى هللا عليه وسلم  عن حجاج رمحه هللا قال : قال ابن جريج : سأل املؤمنون رسول هللا -8
أمواهلم ؟ فنزلت ) يسألونك ماذا ينفقون ، قل ماأنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن 

ة سوى ذلك كله  قال : وقال جماهد : سألوا فأفتاهم يف ذلك السبيل ( فذلك النفقة يف التطوع والزكا
 )ماأنفقتم من خري فللوالدين واألقربني( وماذكر معهما 

عن السدي رمحه هللا ) يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ماأنفقتم من خري فللوالدين واألقربني ( قال : يوم  -9
  الرجل على أهله والصدقة يتصدق هبا فنسختها الزكاةنزلت هذه اآلية مل تكن زكاة ، وإمنا هي النفقة ينفقها 

عن ميمون بن مهران رمحه هللا قرأ هذه اآلية ) يسئلونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خري فللوالدين  -10
واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل ( مث قال : هذه مواضع النفقة ماذكر فيها طبل والمزمار 

 الكسوة احليطان والتصاوير اخلشب و 
عن ابن زيد رمحه هللا ) قل ماأنفقتم من خري فللوالدين واألقربني ( قال: هذا من النوافل ، يقول : هم  -11

  أحق بفضلك من غريهم
  عن مقاتل بن حيان رمحه هللا قوله : ) يسئلونك ماذا ينفقون ( وهي النفقة يف التطوع -12
  ال : هذه مواقع نفقة أموالكمعن مقاتل بن حيان رمحه هللا أنه ق -13

______________________________________________ 
 احلواشي :

( قال : ثنا يونس قال : ثنا أبو عوانة عن األشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بين يربوع به  4/64،65أخرجه أمحد )املسند  -1
( وقال حمققه : إسناده صحيح  وقال اهليثمي : رجاله رجال 7108وإسناده صحيح  وأخرج حنوه من حديث أيب رمثة )املسند رقم 

الصحيح مث ذكره من حديث ثعلبة بن زهدم الريبوعي واألسود بن ثعلبة عند البزار وقال يف حديث ثعلبة : رجاله رجال الصحيح وقال يف 
 ( 1/367( ذكره ابن كثري )3/98أسانيد حديث األسود : رجاهلا ثقات )اجملمع 
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( ومل أقف عليه  وقال الواحدي : قال ابن عباس يف رواية أيب صاحل : نزلت يف عمرو بن اجلموح 1/243ه ابن املنذر )الدر أخرج -2
( وقد 45األنصاري وكان شيخا كبريا ذا مال كثري فقال : ايرسول هللا مباذا يتصدق وعلى من ينفق فنزلت هذه اآلية  )أسباب النزول ص

( ووقع يف الدر : عن ابن حبان وأظنها مصحفة 23-6/22ة من طريق الكليب عن ابن عباس )مفاتيح الغيب أشار الرازي لرواية مشاهب
( عند قوله تعاىل )ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( وهي 1/108من ابن عباس وهللا أعلم  والرواية يف احلقيقة موجودة يف تنوير املقباس )

  صاحل عن ابن عباس وهو تفسري موضوع كما تقدم كثريا وكما سيأيت من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب
عطاء عن سعيد عنه به  وأخرجه  ( قال : أخربان عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا ابن فضيل عن51-1/50أخرجه الدارمي ) -3

دة  وقال اهليثمي : فيه عطاء بن السائب ( من طريق عبد هللا بن عمر عن حممد بن فضيل به  واللفظ منه وعنده زاي11/454الطرباين )
( وحممد بن فضيل روى عنه بعد اختالطه كما يقتضيه كالم أيب حامت ) 1/159وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات )اجملمع 

 (1/244( وعزاه السيوطي أيضا للبزار وابن املنذر ) الدر 331الكواكب النريات ص
( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/104تفسري ابن عباس ) أخرجه صاحب تنوير املقباس يف -4

 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
  ( ومل أقف عليه1/243أخرجه عبد بن محيد وابن املنذر )الدر  -5
ثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إيل ، ثنا احلسني بن حممد املروذي ، ثنا شيبان ( قال : حد1651أخرجه ابن أيب حامت )رقم -6

  ، عنه به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
( قال : حدثنا حجاج بن محزة ، 1647( ومل أقف عليه بطوله وإمنا أخرجه ابن أيب حامت )رقم 1/244أخرجه عبد بن محيد )الدر  -7

قاء ، عن ابن أيب جنيح عن جماهد ، قوله : )يسئلونك ماذا ينفقون ( قال : سألوا ماهلم يف ذلك ؟ )قل ماأنفقتم من خري ثنا شبابة ، ثنا ور 
( قال : حدثنا حممد بن عمرو 2/343فللوالدين واألقربني( وماذكر معهما  مقتصرا على هذا القدر وإسناده صحيح  وأخرجه ابن جرير )

 : ثين عيسى ، قال : مسعت ابن أيب جنيح فذكره خمتصرا ومل يذكر فيه جماهدا ولعله سقط وهللا أعلم ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال 
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين ابن جريج به  وإسناده ضعيف لضعف احلسني بن 2/343أخرجه ابن جرير ) -8

 (1/243الطريق  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر  داود كما تقدم مرارا  وأثر جماهد تقدم من غري هذه
( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، ثنا أسباط ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت 2/343أخرجه ابن جرير ) -9
( وعزاه السيوطي إليهما 189آية  16 ( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو  به  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر1650)رقم

 (1/243)الدر 
( قال : حدثنا أيب ، ثنا سلمة بن داود العرضي وصاحل بن عبيد هللا قاال : ثنا أبو املليح ، عنه به  1648أخرجه ابن أيب حامت )رقم -10

  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي
: أخربان ابن وهب ، قال : قال ابن زيد وسألته عن قوله ) قل ماأنفقتم  ( ( قال : حدثين يونس ، قال 2/343أخرجه ابن جرير ) -11

  فذكره  وإسناده صحيح ومل يذكره السيوطي
( قال : قرأت على حممد بن الفضل ، حدثين حممد بن علي بن احلسن بن شقيق أبنا حممد بن 1646أخرجه ابن أيب حامت )رقم -12

 ( ومل يذكره السيوطي 191آية  17ذا إسناد حسن تقدم الكالم عليه )األثر مزاحم ، ثنا بكري بن معروف عنه به  وه
  ( تعليقا وهو موصول ابإلسناد املذكور يف املقدمة1649علقه ابن أيب حامت )رقم -13
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 : مناسبة اآلية ملا قبلها
 : قال الرازي

معرضا عن طلب العاجل ، اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا ابلغ يف بيان أنه جيب على كل مكلف أن يكون  ]
وأن يكون مشتغال بطلب اآلجل ، وأن يكون حبيث يبذل النفس واملال يف ذلك ، شرع بعد ذلك يف بيان 
األحكام وهو من هذه اآلية إىل قوله ) أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم ( ألن من عادة القرآن أن يكون 

م خمتلطا بعضها ابلبعض ، ليكون كل واحد منها مفواي بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان األحكا
 ( 1) [لآلخر ومؤكدا له 

 : وقال البقاعي
وملا كانت النفقة من أصول مابنيت عليه السورة من صفات املؤمنني )ومما رزقناهم ينفقون ( مث كرر  ]

أهنا من دعائم بداايت الرتغيب فيها يف تضاعيف اآلي إىل أن أمر هبا يف أول آايت احلج املاضية آنفا مع 
اآلية السالفة مع القتل الذي ) هو ( هناية اجلهاد كان هذا موضع السؤال عنهما  اجلهاد إىل أن تضمنتها

فأخرب تعاىل عن ذلك على طريق النشر املشوش وذلك مؤيد ملا فهمته يف البأساء والضراء فان استعماله يف 
هل سأل املخاطبون بذلك عنهما ؟ ) يسئلونك ماذا ( أي القرآن أكثر من املرتب فقال معلما ملن سأل : 

  (2) [: أي شيء ) ينفقون ( من األموال  
 (6/22مفاتيح الغيب ) (1)
 (3/212نظم الدرر ) (2)

 
 : جممل مادلت عليه اآلاثر

 : قال ابن جرير
ه ، وعلى يعين بذلك جل ثناؤه : يسألك أصحابك ايحممد ، أي شيء ينفقون من أمواهلم فيتصدقون ب ]

من ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به ، فقل هلم : ماأنفقتم من أموالكم وتصدقتم به فأنفقوه وتصدقوا به 
واجعلوه آلابئكم وأمهاتكم وأقربيكم ، ولليتامى منكم واملساكني وابن السبيل ، فإنكم ماأتتوا من خري 

وفيكم أجوركم عليه يوم القيامة ، ويثيبكم على وتصنعوه إليهم ، فإن هللا به عليم ، وهو حمصيه لكم حىت ي
ماأطعتموه إبحسانكم عليه واخلري الذي قال جل ثناؤه يف قوله ) قل ماأنفقتم من خري ( هو املال الذي 

 [أصحابه من النفقة منه ، فأجاهبم هللا عنه مبا أجاهبم به يف هذه اآلية صلى هللا عليه وسلم  سأل رسول هللا
  ية فيما ذكر قبل أن يفرض هللا زكاة األموالوهذه اآل ]قال : 



124 

 

نزلت هذه اآلية زكاة ، وإمنا كانت نفقة ينفقها الرجل على أهله  وهذا الذي قاله السدى من أنه مل يكن يوم
، وصدقة يتصدق هبا ، مث نسختها الزكاة ، قول ممكن أن يكون ، كما قال : وممكن غريه ، والداللة يف 

ألنه ممكن أن يكون قوله ) قل ماأنفقتم من خري فللوالدين واألقربني ( اآلية ، حثا  اآلية على صحة ماقال ،
من هللا جل ثناؤه على اإلنفاق على من كانت نفقته غري واجبة من اآلابء واألمهات واألقرابء ، ومن مسى 

قال يف اآلية معهم يف هذه اآلية ، وتعريفا من هللا عباده مواضع الفضل اليت تصرف فيها النفقات كما 
األخرى ) وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب ، وأقام 

 ( 1) [الصالة ، وآتى الزكاة( وهذا القول الذي قلناه يف قول ابن جريج الذي حكيناه  
 (344-2/342جامع البيان ) (1)

 
 : وقال الرازي

س : نزلت هذه اآلية يف رجل أتى للنيب عليه الصالة والسالم فقال : إن يل دينارا قال عطاء عن ابن عبا ]
فقال : أنفقه على نفسك قال : إن يل دينارين قال : أنفقهما على أهلك قال : إن يل ثالثة قال : أنفقها 

ى قرابتك على خادمك قال : إن يل أربعة قال : أنفقها على والديك قال : إن يل مخسة قال : أنفقها عل
قال : إن يل ستة قال : أنفقها يف سبيل هللا وهو أحسنها  وروى الكليب عن ابن عباس أن اآلية نزلت يف 
عمرو بن اجلموح وكان شيخا كبريا هرما ، وهو الذي قتل يوم أحد وعنده مال عظيم ، فقال : ماذا ننفق 

 من أموالنا وأين نضعها فنزلت هذه اآلية 
اخلري هو املال لقوله عز وجل ) وإنه حلب اخلري لشديد ( وقال ) إن ترك خريا الوصية ( املراد من   ]مث قال 

فاملعىن وماتفعلوا من إنفاق شيء من املال قل أو كثر ، وفيه قول آخر وهو أن يكون قوله ) وماتفعلوا من 
  خري ( يتناول هذا اإلنفاق وسائر وجوه الرب والطاعة ، وهذا أوىل

م : هذه اآلية منسوخة آبية املواريث ، وهذا ضعيف ألنه حيتمل محل هذه اآلية على قال بعضه ]قال : 
أحدها : قال أبو مسلم اإلنفاق على الوالدين واجب عند قصورمها عن  : وجوه اليتطرق النسخ إليها

ا اآلية على الكسب وامللك ، واملراد ابألقربني الولد وولد الولد وقد تلزم نفقتهم عند فقد امللك ، وإذا محلن
هذا الوجه فقول من قال إهنا منسوخة آبية املواريث ، الوجه له ألن هذه النفقة تلزم يف حال احلياة واملرياث 
يصل بعد املوت ، وأيضا فما يصل بعد املوت اليوصف أبنه نفقة  واثنيها : أن يكون املراد من أحب 

فقه يف هذه اجلهات فيقدم األوىل فاألوىل فيكون املراد التقرب إىل هللا تعاىل يف ابب النفقة فاألوىل له أن ين
به التطوع  واثلثها : أن يكون املراد الوجوب فيما يتصل ابلوالدين واألقربني من حيث الكفاية وفيما يتصل 
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ابليتامى واملساكني مما يكون زكاة  ورابعها : حيتمل أن يريد ابإلنفاق على الوالدين واألقربني مايكون بعثا 
صلة الرحم وفيما يصرفه اليتامى واملساكني ماخيلص للصدقة واآلية حمتملة لكل هذه الوجوه من غري  على

 ( 1) [نسخ  
 (25-6/22مفاتيح الغيب ) (1)

 
قال مقاتل بن حيان : هذه اآلية يف نفقة التطوع  وقال السدي : نستختها الزكاة  وفيه ]: وقال ابن كثري

ف ينفقون ؟ قاله ابن عباس وجماهد ، فبني هلم تعاىل ذلك ، فقال : ) قل نظر  ومعىن اآلية : يسألونك كي
ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل ( أى : اصرفوها يف هذه الوجوه كما 

) وما مث قال تعاىل :  ]وذكر حديث الرجل الريبوعي وأثر ميمون بن مهران مث قال :  [جاء يف احلديث  
تفعلوا من خري فإن هللا به عليم ( أى : مهما صدر منكم من فعل معروف فإن هللا يعلمه وسيجزيكم على 

 ( 1) [ذلك أوفر اجلزاء ، فإنه ال يظلم أحدا مثقال ذرة  
 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
عما ينفقون من أمواهلم قربة  عليه وسلم صلى هللا دلت اآلاثر على أن الصحابة رضي هللا عنهم سألوا النيب

إىل هللا فبني هلم هللا سبحانه هلم يف تلك اآلية مواضع النفقة أوال فبدأ ابألقرب فاألقرب واألوىل يف بذل 
 النفقة له فاألوىل وبني هلم أن كل مايفعلون من خري هو به عليم وجماز عليه  

 : ويف اآلية مباحث
ريه من املفسرين هنا حديث الريبوعي يف النفقة على الوالدين مث األخوات واإلخوة األول : ذكر ابن كثري وغ

مث األدىن فاألدىن فذكرته تبعا له واألحاديث يف ترتيب اإلنفاق وبذل الفضل وحنو ذلك كثرية أتيت يف مواضع 
قوله )وآت ذا  أخرى من القرآن الكرمي على سبيل االستيعاب مثل قوله تعاىل )وابلوالدين إحساان ( إىل

  كما ذكر ذلك ابن كثري والسيوطي وغريمها  26-23القرىب حقه واملسكني وابن السبيل ( اإلسراء 
(  ومل أقف على إسناد له 2الثاين : ماذكره الرازي كسبب لنزول اآلية ، وصدر به كالمه ، ذكره الواحدي )

بب نزول اثبت سوى مادلت عليه من ، ابإلضافة إىل بعد مدلوله عما دلت عليه اآلية  وليس لآلية س
 حصول السؤال من الصحابة رضي هللا عنهم 

 (1/367تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (45أسباب النزول )ص (2)
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اثلثا : الذي يبدو وهللا أعلم أنه ملا نزلت آية األمر ابلنفقة يف قوله تعاىل )وأنفقوا يف سبيل هللا( سأل 

هللا هلم على طلبهم يف آيتني أرشدهم يف األوىل ألفضل أبواب النفقة الصحابة عما ينفقونه فكان جواب 
حىت التنحصر يف قوله )يف سبيل هللا( اليت وردت يف اآلية اآلمرة ابلنفقة مث بني بعدها مايف اجلهاد من شدة 

مث  ملا فيه من خماطرة ابلنفس واملال وأعقبه ابحلديث عن سرية ابن جحش وأجر من جاهد وابتغى وجه هللا
أعاد سبحانه سؤاهلم عن النفقة والذي كان مرادهم أصال فبني هلم يف اآلية الثانية ماذا ينفقون بعد أن 

 اكتملت لديهم املصارف اليت ينفقون فيها 
 

(  ألنه سبحانه رجع إىل سؤاهلم فأجاهبم 1وبناء على ماتقدم ال يعترب ذلك مما يقال له أسلوب احلكيم )
سألوه عن  ]وإمنا قدم سبحانه ماهو أهم مث ذكر هلم املهم بعد ذلك  وقال ابن القيم : عليه ابجلواب املباشر 

ذكره هلم يف موضع آخر  املنفق فأجاهبم بذكر املصرف إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبههم عليه ابلسياق مع
  (2) [وهو قوله تعاىل )قل العفو( وهو ماسهل عليهم إنفاقه وال يضرهم إخراجه 

 
التسليم ملن قال بتقدم هذه اآلية وأختها عن الزكاة غري مستبعد إال أن القول ابلنسخ اليتأتى واجلمع  رابعا :

ممكن جدا وقد تقدم يف هذا البحث كالم كثري عن النسخ ووجوب احلذر عند اإلقدام عليه  وممن رد القول 
ض والتطوع أما الفرض فلم يرد هي اثبتة احلكم عامة يف الفر  ]ابلنسخ يف هذه اآلية اجلصاص حيث قال : 

به الوالدين وال الولد وإن سلفوا لقيام الداللة عليه وأما التطوع فهي عامة يف اجلميع ومىت أمكننا استعماهلا 
 (  3) [مع فرض الزكاة فغري جائز احلكم بنسخها 

 
 (2/106روح املعاين ) (1) 
 (4/201إعالم املوقعني ) (2)
 (1/399أحكام القرآن له ) (3)

 
 إهنا مبينة مصارف صدقة التطوع وهو األوىل ألن النسخ دعوى وشروطه معدومة هنا ،  ]وقال ابن العريب : 
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 ( 1) [وصدقة التطوع يف األقربني أفضل منها يف غريهم 
وقال ابن اجلوزي : أكثر علماء التفسري على أن هذه اآلية منسوخة  وقال ابن زيد : هي يف النوافل وهذا 

ن اآلية ألن ظاهرها يقتضي الندب وال يصح أن يقال : إهنا منسوخة إال أن يقال : إهنا اقتضت الظاهر م
(  وقال : التحقيق أن اآلية عامة يف الفرض والتطوع فحكمها اثبت 2وجوب النفقة على املذكورين فيها  )

 (3غري منسوخ  )
 

 : مسألة يف القراءات
(  وهي 4عن علي بن أيب طالب أنه قرأها : ومايفعلوا ابلغيبة  ) قوله )وما تفعلوا من خري( : نقل ابن عطية

 قراءة شاذة 
 

 (1/145أحكام القرآن له ) (1)
 (1/234زاد املسري ) (2)
 (192نواسخ القرآن )ص (3)
 (1/289احملرر  الوجيز ) (4)
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وعسى أن تكرهوا شيئا وهو  قوله تعاىل ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم
  )  و شر لكم وهللا يعلم وأنتم التعلمونخري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وه

 
قلت: ايرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : سألت رسول هللا -1

أي العمل أفضل ؟ قال : الصالة على ميقاهتا  قلت : مث أي ؟ قال : مث بر الوالدين  قلت : مث أي ؟ قال 
  ولو استزدته لزادينصلى هللا عليه وسلم  ت رسول هللا: اجلهاد يف سبيل هللا  فسك

 -يقول : مثل اجملاهد يف سبيل هللا صلى هللا عليه وسلم  هريرة رضي هللا عنه مسعت رسول هللا عن أيب -2
كمثل الصائم القائم وتكفل هللا للمجاهد يف سبيله أبن يتوفاه أن يدخله   -وهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله 

  يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمةاجلنة أو 
فقال: دلين على عمل صلى هللا عليه وسلم  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل رسول هللا -3

يعدل اجلهاد  قال : ال أجده  قال : هل تستطيع إذا خرج اجملاهد أن تدخل مسجدك فتقوم والتفرت 
و هريرة : إن فرس اجملاهد ليسنت يف طوله فيكتب له وتصوم والتفطر ؟ قال :ومن يستطيع ذلك ؟ قال أب

  حسنات
قال : من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه صلى هللا عليه وسلم  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب -4

 بغزو مات على شعبة نفاق 
فتح ولكن : ال هجرة بعد الصلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا -5

  جهاد ونية
، فقال : ايابن عباس ارض صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : كنت ردف النيب -6

عن هللا مبا قدر وإن كان خالف هواك ، فإنه مثبت يف كتاب هللا  قلت : ايرسول هللا فأين وقد قرأت 
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وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم ، وهللا  القرآن ؟ قال يف قوله ) وعسى أن تكرهوا شيئا  وهو خري لكم
  ( يعلم وأنتم التعلمون

  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : عسى من هللا واجب -7
عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( قال : نسختها )قالوا  -8

  ( مسعنا وأطعنا
 كتب ( فرض ) عليكم القتال ( يف أوقات النفري العام مع النيب  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : ) -9

) وهو كره لكم ( شاق لكم ) وعسى أن تكرهوا شيئا ( اجلهاد يف سبيل هللا ) وهو صلى هللا عليه وسلم 
خري لكم ( تصيبون الشهادة والغنيمة ) وعسى أن حتبوا شيئا ( اجللوس عن اجلهاد ) وهو شر لكم ( 

ة وال الغنيمة ) وهللا يعلم ( أن اجلهاد خري لكم ) وأنتم التعلمون ( أن اجللوس شر لكم  التصيبون الشهاد
 نزلت يف سعد بن أيب وقاص واملقداد بن األسود وأصحاهبما 

عن عكرمة رمحه هللا يف قوله )كتب عليكم القتال وهو كره لكم( قال : نسختها هذه اآلية )وقالوا  -10
  ( مسعنا وأطعنا

  اهد رمحه هللا قال : كل شىء يف القرآن )عسى( فإن عسى من هللا واجبعن جم -11
عن سعيد بن جبري رمحه هللا قال : عسى على حنوين : أحدمها يف أمر واجب قوله )فعسى ان يكون  -12

من املفلحني( وأما اآلخر فهو أمر ليس بواجب كله )قال هللا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم( ليس  
  ه املؤمن من شيء هو خري له وليس كل ماأحب هو شر لهكل مايكر 

 عن سعيد بن جبري رمحه هللا  يف قوله ) كتب عليكم القتال ( وذلك أن هللا تبارك وتعاىل أمر النيب -13
واملؤمنني مبكة ، ابلتوحيد وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال ، صلى هللا عليه وسلم 

جر إىل املدينة ، نزلت سائر الفرائض وأذن يف القتال ، فنزلت : ) كتب عليكم القتال ( ، يعين : فلما ها
فرض عليكم ، وأذن هلم بعد ماكان هناهم عنه ) وهو كره لكم ( يعين : القتال هو مشقة لكم ) وعسى أن 

بته فتحا وغنيمة وشهادة ) تكرهوا شيئا ( يعين : اجلهاد ، قتال املشركني )وهو خري لكم ( وجيعل هللا عاق
وعسى أن حتبوا شيئا( يقول : القعود عن اجلهاد ) وهو شر لكم ( فيجعل هللا عاقبته شرا لكم ، فال تصيبوا 

 ظفرا والغنيمة 
عن أيب مالك رمحه هللا كل شيء يف القرآن ) عسى ( فهو واجب إال حرفني ، حرف يف التحرمي : )  -14

  ( إسرائيل : )عسى ربكم أن يرمحكمعسى ربه إن طلقكن ( ويف بين 
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عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لعطاء : ماتقول يف قوله : ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم (  -15
  أواجب الغزو على الناس من أجلها ؟ قال : ال ، كتب على أولئك حينئذ

  ذعن عطاء رمحه هللا يف قوله )وهو كره لكم( قال : كره إليكم حينئ -16
عن ابن شهاب رمحه هللا يف قول هللا ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( فاجلهاد مكتوب على كل  -17

فالقاعد عدة ، إن استعني به أعان ، وإن استغيث به أغاث ، وإن استنفر نفر ، وإن  ، أحد ، غزا أو قعد
  استغين عنه قعد

بن املسيب : قد أعلم أن الغزو واجب على عن داود بن أيب عاصم رمحه هللا قال : قلت لسعيد  -18
  الناس  فسكت ، وقد أعلم أن لو أنكر ماقلت لبني يل

عن السدي رمحه هللا ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم ،  -19
عسى أن تكرهوا وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم ( وذلك ألن املسلمني كانوا يكرهون القتال ، فقال : 

شيئا وهو خري لكم ، يقول : إن لكم يف القتال الغنيمة والظهور والشهادة ، ولكم يف القعود أن التظهروا 
 على املشركني ، والتستشهدوا ، والتصيبوا شيئا 

  عن قتادة رمحه هللا أنه قال : شديد عليكم -20
  تعلمون( قال : يعلم من كل أحد ماالتعلمونعن الضحاك رمحه هللا يف قول هللا )وهللا يعلم وأنتم ال -21

____________________________________________ 
 شي :ااحلو 
( عن ابن مسعود به  ذكره السيوطي خمتصرا وعزاه للبيهقي 1/410،439ط فؤاد( وأمحد ) 1/89( ومسلم )6/3أخرجه البخاري ) -1

 (1/244يف الشعب فقط )الدر 
( عن أيب هريرة به  وعزاه السيوطي أيضا لعبد 2/443ط فؤاد( ومالك )املوطأ رواية حيىي  3/110( ومسلم )6/6أخرجه البخاري ) -2

 (1/244الرزاق يف املصنف والنسائي والبيهقي )الدر 
 ( 1/244( وعزاه السيوطي أيضا للبيهقي يف الشعب )الدر 6/4أخرجه البخاري ) -3
( من طريق أيب صاحل عن أيب هريرة به  وذكره ابن  1/204لبغوي يف معامل التنزيل )( وا2/373( وأمحد )3/1517أخرجه مسلم ) -4

 (1/367كثري )التفسري 
( من طريق طاوس عن ابن عباس به  وذكره ابن كثري 1/226،355( وأمحد )3/1487( ومسلم )6/3،37أخرجه البخاري ) -5

(2/367) 
اهيم السلمي ، قال : ثين حيىي بن حممد بن جماهد ، قال : أخربين عبيد هللا ( قال : حدثين حممد بن إبر 2/346أخرجه ابن جرير ) -6

بن أيب هاشم اجلعفي ، قال : أخربين عامر بن واثلة قال : قال ابن عباس  فذكره  وقال أمحد شاكر : هذا إسناد مظلم واملنت منكر ، مل 
أدري مامها ولفظ احلديث مل أجده وال نقله أحد ممن ينقل عن الطربي   أجد ترمجة حيىي بن حممد بن جماهد وال عبيد هللا بن أيب هاشم وال

 ( ومل يعزه لغريه 1/244( ذكره السيوطي )4/299)التفسري بتحقيقه 
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( ومل أقف على إسناده كامال ولعله من صحيفة علي بن أيب 1/244أخرجه ابن املنذر والبيهقي يف سننه من طريق علي عنه به )الدر  -7
  سنةطلحة وهي ح

( قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عثمان بن سعيد ، قال : ثنا خالد ، عن حسني بن قيس ، عن 2/344أخرجه ابن جرير ) -8
( وذكره السيوطي وإليه فقط عزاه )الدر 168عكرمة ، عنه به  ويف إسناده حسني بن قيس ولقبه حنش قال احلافظ : مرتوك )التقريب ص

1/244) 
( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/105تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس )أخرجه صاحب  -9

  ( ومل يذكره السيوطي189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
ثنا خالد بن عبد هللا الواسطي ، عن  ( قال : حدثنا أيب ، ثنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي ،1653أخرجه ابن أيب حامت )رقم -10

حسني بن قيس ، عنه به  ويف إسناده حسني بن قيس وهو مرتوك كما تقدم يف أثر ابن عباس  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر)الدر 
1/244) 

 ( ومل أقف عليه 1/244أخرجه ابن املنذر  )الدر  -11
  ( ومل أقف عليه1/244أخرجه ابن املنذر  )الدر  -12
( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا حيىي بن عبد هللا بن 1652،1656،1659،1661أخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف أربعة مواضع )رقم -13

اه بكري ، ثنا عبد هللا بن هليعة ، أخربين عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبري به  وإسناده فيه ابن هليعة وفيه كالم معروف  وإليه فقط عز 
 (1/244در السيوطي )ال

( قال : حدثنا أبو بكر بن أيب موسى ، ثنا هارون بن حامت ، ثنا عبد الرمحن بن أيب محاد ، عن  1658أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -14
( 306أسباط بن نصر ، عن السدي ، عن أيب مالك به  ويف إسناده هارون بن حامت قال النسائي : ليس بشيء )الضعفاء واملرتوكني ص

 (1/244عزاه السيوطي )الدر  وإليه فقط
( قال : حدثنا أيب ، ثنا إبراهيم بن موسى ، ثنا حجاج بن حممد ، عن ابن جريج به  وإسناده 1654أخرجه ابن أيب حامت )رقم -15

 (1/244( من طريق سنيد عن حجاج به حنوه وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 2/344صحيح  وأخرجه ابن جرير )
( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثىن حجاج ، عن ابن جريج ، عنه به  وإسناده 2/345ابن جرير )أخرجه  -16

  ضعيف لضعف احلسني سنيد  ومل يذكره السيوطي
بكر بن ( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى قراءة ، أان ابن وهب أخربين خالد بن محيد ، عن 1655أخرجه ابن أيب حامت )رقم -17

 (1/244عمرو ، عن ابن شهاب به  وإسناده حسن  وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر )الدر 
( قال : حدثنا حسني بن ميسر ، قال : ثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عنه به  وشيخ ابن جرير 2/345أخرجه ابن جرير ) -18

  مل زقف على ترمجة له  واألثر مل يذكره السيوطي
( قال : حدثين موسى بن هارون ثنا عمرو بن محاد قال ثنا أسباط ، عنه به  وأخرجه ابن أيب حامت 2/345ه ابن جرير )أخرج -19

 ( ومل يذكره السيوطي 189آية  16( قال : حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو  به حنوه  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 1660)رقم
  ( ومل أقف عليه1657علقه ابن أيب حامت )رقم  -20
( قال : حدثنا علي بن احلسني ، ثنا موسى بن هارون الدواليب ثنا مروان ، عن جويرب ، عنه به  1662أخرجه ابن أيب حامت )رقم -21

  ويف إسناده جويرب وهو ضعيف جدا كما تقدم غري مرة  ومل يذكره السيوطي
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 : مناسبة اآلية ملا قبلها
 : قال البقاعي

وا مبا سألوا عنه من إحدى اخلصلتني املضمنتني آلية الزلزال كان ذلك موضع السؤال عن األخرى وملا أخرب  ]
  (1) [، فأجيبوا على طريق االستئناف : )كتب( 

 (3/217نظم الدرر ) (1)
 

 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

 عين قتال املشركني ، ) وهو كره لكمالقتال ، ي يعين بذلك جل ثناؤه ) كتب عليكم القتال ( فرض عليكم ]
)  

صلى هللا  واختلف أهل العلم يف الذين عنوا بفرض القتال ، فقال بعضهم : عين بذلك أصحاب رسول هللا
 [ خاصة دون غريهمعليه وسلم 

وهذا قول المعىن له ، ألن نسخ األحكام من  ]وقال ابن جرير معلقا عما روي عن ابن عباس يف النسخ : 
 جل وعز المن قبل العباد ، وقوله ) قالوا مسعنا وأطعنا ( خرب من هللا عن عباده املؤمنني ، وأهنم قبل هللا

  قالوه ال نسخ منه
وقال آخرون : هو على كل واحد حىت يقوم به من يف قيامه الكفاية ، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن ابقي 

لي هذا علماء املسلمني ، وذلك هو الصواب املسلمني كالصالة على اجلنائز وغسلهم املوتى ودفنهم ، وع
عندان إلمجاع احلجة على ذلك ، ولقول هللا عز وجل ) فضل هللا اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكال وعد احلسىن ( فأخرب جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن هلم وللقاعدين احلسىن ، ولو كان 

 هلم السوأى ال احلسىن  القاعدون مضيعني فرضا ، لكان
 [  وقال آخرون : هو فرض واجب علي املسلمني إىل قيام الساعة

القول يف أتويل قوله عز ذكره ) وهو كره لكم ( : يعين بذلك جل ثناؤه : وهو ذو كره لكم ، ]مث قال : 
لذي قلنا يف ذلك فرتك ذكر " ذو " اكتفاء بداللة قوله )كره لكم( عليه كما قال ) واسأل القرية ( وبنحو ا

 روي عن عطاء يف أتويله 
والكره ابلضم : هو مامحل الرجل نفسه عليه من غري إكراه أحد عليه ، والكره بفتح الكاف : هو مامحله 

  عليه غريه ، فأدخله عليه كرها ، وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم
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واحد ، مثل الغسل والغسل ، والضعف قد كان بعض أهل العربية يقول : الكره والكره لغتان مبعىن 
 [ والضعف ، والرهب والرهب  وقال بعضهم : الكره بضم الكاف اسم ، والكره بفتحها مصدر

القول يف أتويل قوله عز ذكره ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم ، وعسى أن حتبوا شيئا وهو ]قال : 
 : ( شر لكم

، فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خري لكم ، وال حتبوا ترك اجلهاد ، يعىن بذلك جل ثناؤه : والتكرهوا القتال 
 [فلعلكم أن حتبوه وهو شر لكم  

 : (القول يف أتويل قوله عز ذكره )وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ]قال : 
يعين بذلك جل ثناؤه : وهللا يعلم ماهو خري لكم مما هو شر لكم ، فال تكرهوا ماكتبت عليكم من جهاد 

، وقتال من أمرتكم بقتاله ، فإين أعلم أن قتالكم إايهم ، هو خري لكم يف عاجلكم ومعادكم وترككم  عدوكم
قتاهلم شر لكم ، وأنتم التعلمون من ذلك ماأعلم ، حيضهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه ، ويرغبهم 

  (1) [يف قتال من كفر به  
 (346-2/344جامع البيان ) (1)

 
 وقال الرازي :

علم أنه عليه الصالة والسالم كان غري مأذون له يف القتال مدة إقامته مبكة فلما هاجر أذن له يف قتال ا ]
من يقاتله من املشركني ، مث أذن له يف قتال املشركني عامة ، مث فرض هللا اجلهاد واختلف العلماء يف هذه 

نه كان حيلف عند البيت ابهلل أن اآلية فقال قوم : إهنا تقتضي وجوب القتال على الكل  وعن مكحول أ
الغزو واجب  ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن هذه اآلية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه 

  الصالة والسالم يف ذلك الوقت فقط
حجة األولني أن قوله ) كتب ( يقتضي الوجوب وقوله ) عليكم ( بقتضيه أيضا ، واخلطاب ابلكاف يف 

المينع من الوجوب على املوجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما يف قوله ) كتب عليكم  قوله ) عليكم (
القصاص(  ، )كتب عليكم الصيام ( فإن قيل : ظاهر اآلية هل يقتضي أن يكون واجبا على األعيان أو 

 على الكفاية ؟
د من آحادكم كما يف قلنا : بل يقتضي أن يكون واجبا على األعيان ألن قوله ) عليكم ( أي على كل واح

قوله ) كتب عليكم القصاص ( ، ) كتب عليكم الصيام ( حجة عطاء أن قوله ) كتب ( يقتضي اإلجياب 
، ويكفي يف العمل به مرة واحدة وقوله ) عليكم ( يقتضي ختصيص هذا اخلطاب ابملوجودين يف ذلك 
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الصيام ( حال املوجودين فيه كحال الوقت إال أان قلنا : إن قوله ) كتب عليكم القصاص( ، )كتب عليكم 
من سيوجد بعد ذلك ، بداللة منفصلة وهي اإلمجاع ، وتلك الداللة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على 
الوضع األصلي ، قالوا : ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعاىل ) وكال وعد هللا احلسىن ( ولو كان 

، اللهم إال أن يقال : الفرض كان اثبتا مث نسخ ، إال أن التزام القاعد مضيعا فرضا ملا كان موعودا ابحلسىن 
القول ابلنسخ من غري أن يدل عليه دليل غري جائز ، ويدل عليه أيضا قوله تعاىل ) وماكان املؤمنون لينفروا  
 كافة ( والقول ابلنسخ غري جائز على مابيناه ، واإلمجاع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفاايت ، إال

 [أن يدخل املشركون داير املسلمني فإنه يتعني اجلهاد حينئذ على الكل وهللا أعلم  
معىن اآلية أنه رمبا كان الشيء شاقا عليكم يف احلال ، وهو سبب للمنافع اجلليلة يف املستقبل  ]قال 

ألخطار يف وابلضد ، وألجله شرب الدواء املر يف احلال لتوقع حصول الصحة يف املستقبل ، وحسن حتمل ا
األسفار لتوقع حصول الربح يف املستقبل ، وحسن حتمل املشاق يف طلب العلم للفوز ابلسعادة العظيمة يف 
الدنيا ويف العقىب ، وههنا كذلك وذلك ألن ترك اجلهاد وإن كان يفيد يف احلال صون النفس عن خطر 

: أن العدو إذا علم ميلكم إىل الدعة  فيه أنواع من املضار منها القتل ، وصون املال عن اإلنفاق ، ولكن
والسكون قصد بالدكم وحاول قتلكم فإما أن أيخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم ، وإما أن حتتاجوا إىل 
قتاهلم من غري إعداد آلة وسالح ، وهذا يكون كرتك مداواة املرض يف أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن 

يصري املرء مضطرا إىل حتمل أضعاف تلك النفرة واملشقة ، واحلاصل حتمل مرارة الدواء ، مث يف آخر األمر 
أن القتال سبب حلصول األمن ، وذلك خري من االنتفاع بسالمة الوقت ، ومنها وجدان الغنيمة ، ومنها 

  السرور العظيم ابالستيالء على األعداء
إذا فعل اجلهاد تقراب وعبادة وسلك أما مايتعلق ابلدين فكثرية : منها ماحيصل للمجاهد من الثواب العظيم 

طريقة االستقامة فلم يفسد مافعله ، ومنها أنه خيشى عدوكم أن يستغنمكم فال تصربون على احملنة فرتتدون 
عن الدين ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم يف دينكم وبذلكم أنفسكم وأموالكم يف طلبه مال بسبب ذلك 

لك مستحقني لألجر العظيم عند هللا ، ومنها أن من أقدم على إىل دينكم فإذا أسلم على يدكم صرمت بذ
القتال طلبا هلل تعاىل كان قد حتمل أمل القتل بسبب طلب رضوان هللا ، ومامل يصر الرجل متيقنا بفضل هللا 
وبرمحته وأنه اليضيع أجر احملسنني ، وأبن لذات الدنيا أمور ابطلة اليرضى ابلقتل ومىت كان كذلك فارق 

 ان الدنيا على حب هللا وبغض الدنيا ، وذلك من أعظم سعادات اإلنسان اإلنس
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فثبت مبا ذكران أن الطبع ولو كان يكره القتال من أعداء هللا فهو خري كثري وابلضد ، ومعلوم أن األمرين 
مىت تعارضا فاألكثر منفعة هو الراجح وهذا هو املراد من قوله ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم 

 [ ( عسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكمو 
) عسى ( توهم الشك مثل : لعل  وهي من هللا تعاىل يقني ، ومنهم من قال : إهنا كلمة مطمعة ،  ]قال : 

فهي التدل على حصول الشك للقائل إال أهنا تدل على حصول الشك للمستمع وعلى هذا التقدير 
هللا واجب يف القرآن قال ) فعسى هللا أن أييت ابلفتح ( الحيتاج إىل التأويل ،  قال اخلليل ) عسى ( من 

 وقد وجد  و )عسى هللا أن أيتيين هبم مجيعا ( وقد حصل وهللا أعلم 
أما قوله تعاىل ) وهللا يعلم وأنتم التعلمون ( فاملقصود منه الرتغيب العظيم يف اجلهاد وذلك ألن اإلنسان إذا 

ىل مث علم أنه سبحانه الأيمر العبد إال مبا فيه خريته ومصلحته ، اعتقد قصور علم نفسه ، وكمال هللا تعا
علم قطعا أن الذي أمره هللا تعاىل به وجب عليه امتثاله ، سواء كان مكروها للطبع أومل يكن فكأنه تعاىل 
قال : ايأيها العبد اعلم أن علمي أكمل من علمك فكن مشتغال بطاعيت والتلتفت إىل مقتضى طبعك 

 ( 1) [ة يف هذا املقام جتري جمرى قوله تعاىل يف جواب املالئكة ) إين أعلم ماالتعلمون ( فهذه اآلي
 (28-6/26مفاتيح الغيب ) (1)

 
 : وقال ابن كثري

  هذا إجياب من هللا تعاىل للجهاد على املسلمني : أن يكفوا شر األعداء عن حوزة اإلسالم ]
شقة  وهو كذلك ، فإنه إما أن يقتل أو جيرح مع مشقة وقوله : ) وهو كره لكم ( أي : شديد عليكم وم

  السفر وجمالدة األعداء
مث قال تعاىل : ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم ( أي : ألن القتال يعقبه النصر والظفر على 

  األعداء ، واالستيالء على بالدهم ، وأمواهلم ، وذراريهم ، وأوالدهم
لكم ( وهذا عام يف األمور كلها ، قد حيب املرء شيئا ، وليس له فيه خرية وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر  )

  وال مصلحة  ومن ذلك القعود عن القتال ، قد يعقبه استيالء العدو على البالد واحلكم
مث قال تعاىل ) وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ( ، أي : هو أعلم بعواقب األمور منكم ، وأخرب مبا فيه 

  (1) [كم وأخراكم ، فاستجيبوا له ، وانقادوا ألمره ، لعلكم ترشدون  صالحكم يف دين
 (368-1/367تفسري القرآن العظيم ) (1)

 



136 

 

 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية
يبني سبحانه يف هذه اآلية حسب مادلت عليه اآلاثر أنه كتب على أهل هذه امللة القتال على مايتضمنه 

م له إال أنه على الرغم من هذه الكراهية فهو خري هلم ، ويف قعودهم عنه مع أنه حمبب إىل نفوسه من كراهية
  نفوسهم هذا القعود شر هلم من جوانب عدة يعلمها الذي فرض هذا القتال عليهم فهو يعلم وهم اليعلمون

 : ومن مباحث اآلية
ة يف فضل اجلهاد وقد اكتفيت ببعضها جدا يف سوق الرواايت الوارد -رمحه هللا  -أوال : أطال السيوطي 

  للداللة على مجيعها لعدم تعلقها املباشر ابلتفسري
اثنيا : تعرض بعض املفسرين لفرضية اجلهاد هل هي على األعيان أم على الكفاية وهي مسألة فقهية أدلتها  

 اجلهاد على على فرض هللا كثرية وفيها تفصيل وليست منحصرة يف آيتنا هذه ، إال أن هذه اآلية تدل
املسلمني على وجه اإلمجال وقد تقدم ماهو أصرح من ذلك مثل قوله تعاىل )وقاتلوا يف سبيل هللا( واألقرب 
يف هذه املسألة وجوب اجلهاد على كل مسلم كما يف سائر الفروض ولكنه وجوب مؤقت مبعىن أن حلصوله 

دخل وقته وحل مبكانه فكذلك جيب  شروطا كما أن احلج واجب على كل مسلم لكنه الميكنه إال إذا
اجلهاد مثال على من حضر الصف وعلى من عينه اإلمام ويف النفري العام وعند وطء بالد املسلمني واحتيج 
له يف الدفع وحنو ذلك على تفصيالت ال جمال لذكرها هنا اآلن ويكفي حديث أيب هريرة فيمن مل يغز أو مل 

ا أثر الزهري موضح لذلك أيضا واخلالصة أن يكون املسلم الصورة وكذ حيدث نفسه به لتوضيح تلك
  مستعدا دائما لوقت جميء الدور عليه للقيام هبذا الفرض وهللا أعلم

إنه مكتوب على مجيع اخللق لكن خيتلف احلال فيه فإن كان اإلسالم ظاهرا فهو فرض  ]وقال ابن العريب : 
ن القتال فرضا على األعيان حىت يكشف هللا تعاىل على الكفاية ، وإن كان العدو ظاهرا على موضع كا

  (1)  [ماهبم وهذا هو الصحيح 
وقد بني اجلصاص أن قوله )القتال( إما أن يعود على معهود ويكون املراد منه ماتقدم من قوله )وال تقاتلوهم 

 (  2بيان  )عند املسجد احلرام ( وحنوه وإما يراد منه اجلنس ويكون يف هذه احلالة جممل مفتقر إىل 
  واملراد أنه حيتاج جلمع األدلة ليتبني من الذي أمران بقتاله وعلى من يقع هذا األمر ، وهللا أعلم

 (1/146أحكام القرآن له ) (1)
 (1/401أحكام القرآن ) (2)

 
 فقال  ]اثلثا : ادعى قوم النسخ يف هذه اآلية أيضا وقد فصل القول فيه النحاس مبا يكفي ويشفي فقال : 
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قوم هي انسخة حلظر القتال  وقال قوم هي منسوخة  والناسخة )وما كان املؤمنون لينفروا كافة  ( وقال قوم 
  : هي على الندب  وقال عطاء : هي فرض إال أهنا على غريان

قال أبو جعفر : فهذه مخسة أقوال فأما القول األول وهو أهنا انسخة فبني صحيح  وأما قول من قال : هي 
اليصح ألنه ليس يف قوله جل وعز )وماكان املؤمنون لينفروا كافة( نسخ لفرض القتال  وأما من منسوخة ف

قال : هي على الندب فغري صحيح ألن األمر إذا وقع بشيء مل حيمل على غري الواجب إال بتوقيف من 
لصحابة فقول أو بدليل قاطع  وأما قول عطاء : إهنا فرض ولكنه فرض على اصلى هللا عليه وسلم  الرسول

(  وقد ذكر اخلازن وابن اجلوزي قوال آخر يف اآلية وهو أهنا انسخة من 1) [مرغوب عنه وقد رده العلماء 
وجه ومنسوخة من وجه فالناسخ منها إجياب اجلهاد مع املشركني بعد املنع واملنسوخ إجياب اجلهاد على 

ليس كلهم يف وقت واحد وإال تعطلت (  والصحيح ماذكرته من لزوم اجلهاد للجميع ولكن 2الكافة )
 مصاحل املسلمني 

وأما ماتقدم من ادعاء نسخها بقوله ) مسعنا وأطعنا ( والرد عليه فهو مع ضعف إسناده وجهه البغوي إىل 
 [يعين أهنم كرهوا مث أحبوه فقالوا : مسعنا وأطعنا  ]نسخ قوله )كره لكم( وليس نسخا حلكم القتال وقال :

(3)  
والصحيح أن قوله كتب عليكم القتال حمكم وأن فرض اجلهاد الزم للكل إال أنه من  ]وزي : قال ابن اجل

  (4) [فروض الكفاايت إذا قام به قوم سقط عن الباقني فال وجه للنسخ  
رابعا : قوله هنا )تكرهوا شيئا( كناية عن القتال وقوله )حتبوا شيئا( كناية عن تركه كما يدل عليه تفسري 

اذكروه من كون عسى موجبة يف هذا املوضع ألنه لو كان املراد به شيئا ما ملا كانت عسى موجبة السلف وم
وملا كان هناك حاجة لقوله تعاىل )فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل هللا فيه خريا كثريا( النساء 

(  5سري اخلري الكثري ابلولد )وقوله شيئا يف هذه اآلية أيضا كناية عن شيء معني وهو الزوجة بداللة تف 19
وقد فسر غري واحد من املفسرين قوله )شيئا( يف موضعيها مبا ذكرت ومنهم البغوي واخلازن وابن عطية وابن 

 ( 6اجلوزي والقرطيب وغريهم  )
 (531-530الناسخ واملنسوخ )ص (1)
 (1/235( ، زاد املسري )1/204لباب التأويل ) (2)
 (1/204معامل التنزيل ) (3)
 (194نواسخ القرآن )ص (4)
 (2/212تفسري القرآن العظيم )  (5)
 (2/847( ، اجلامع ألحكام القرآن )1/235( ، زاد املسري )1/289( ، احملرر الوجيز )1/204معامل التنزيل مع لباب التأويل ) (6)
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 : مسائل يف القراءات
( وقال ابن عطية 1عل وهو هللا عز وجل  )قوله : )كتب عليكم القتال( : قال اآللوسي : قرىء ابلبناء للفا

 ( 2: قرأ قوم : القتل  )
  (3قوله )كره( : قرأها بفتح الكاف السلمي  )

  وهي قراءات شاذة
 

 (1/106روح املعاين ) (1) 
 (1/289احملرر  الوجيز ) (2)
 (2/143البحر احمليط ) (3)
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قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد  قوله تعاىل ) يسألونك عن الشهر احلرام

عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند هللا والفتنة 
  أكرب من القتل وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا 
إن الذين آمنوا والذين  صحاب النار هم فيها خالدونواآلخرة وأولئك أ

   ) هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أولئك يرجون رمحة هللا وهللا غفور رحيم
 

يغزو يف الشهر صلى هللا عليه وسلم  يكن رسول هللا عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : مل -
 (1ىت ينسلخ  )احلرام إال أن يغزى  ويغزو فإذا حضره ، أقام ح
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بعث رهطا ، وبعث عليهم أاب صلى هللا عليه وسلم  عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه أن رسول هللا -1
فبعث رجال مكانه يقال صلى هللا عليه وسلم  عبيدة بن اجلراح ، فلما أخذ ينطلق بكى صبابة إىل رسول هللا

ويف رواية :  -ره أحدا من أصحابه على املسري معه له : عبد هللا بن جحش ، وكتب له كتااب ، وأمره أال يك
فلما قرأ  -وأمره أن اليقرأ الكتاب حىت يبلغ كذا وكذا ، والتكرهن أحدا من أصحابك على السري معك 

الكتاب اسرتجع وقال : مسع وطاعة يعين هلل ورسوله ، فأخربهم اخلرب ، وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع رجالن 
بن احلضرمي فقتلوه ، ومل يدروا ذلك اليوم من رجب أو من مجادى  فقال املشركون ومضى بقيتهم ، فلقوا ا

فحدثوه احلديث ، صلى هللا عليه وسلم  للمسلمني : فعلتم كذا وكذا يف الشهر احلرام ؟ فأتوا رسول هللا
كرب من القتل ( فأنزل هللا ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبري ( إىل قوله ) والفتنة أ

 قال  : الشرك 
قال بعض الذين كانوا يف السرية : وهللا ماقتله إال واحد ، فإن يك خريا فقد وليت ، وإن يك ذنبا فقد 

  عملت
وقال بعض املسلمني : إن مل يكونوا أصابوا يف سفرهم هذا وزرا ، فليس هلم فيه أجر ، فأنزل هللا ) إن الذين 

 وا يف سبيل هللا ، أولئك يرجون رمحة هللا ، وهللا غفور رحيم ( آمنوا والذين هاجروا وجاهد
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ىف قول هللا عز وجل )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه   -2

عبد هللا بن فالن يف سرية فلقوا عمرو بن احلضرمي صلى هللا عليه وسلم  كبري ( قال : بعث رسول هللا
  له فذكراحلديثببطن خن

وردوه عن صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : إن املشركني صدوا رسول هللا -3
املسجد احلرام يف الشهر احلرام ففتح هللا على نبيه ىف شهر حرام من العام املقبل فعاب املشركون على رسول 

 ) قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل هللا وكفر به القتال يف شهر حرام فقال هللاصلى هللا عليه وسلم  هللا
بعث سرية صلى هللا عليه وسلم  واملسجد احلرام وإخرج أهله منه أكرب عند هللا( من القتال فيه وأن حممدا

فلقوا عمرو بن احلضرمي وهو مقبل من الطائف يف آخر ليلة من مجادى وأول ليلة من رجب وإن أصحاب 
الليلة من مجادى وكانت أول رجب ومل يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان  حممد كانوا يظنون أن تلك

معه وإن املشركني أرسلوا يعريونه بذلك فقال هللا )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري( 
منه أكرب( من وغريه أكرب منه )صد عن سبيل هللا وكفر به ، واملسجد احلرام وإخراج ( أهل املسجد احلرام ) 

 والشرك أشد منه صلى هللا عليه وسلم  الذي أصاب أصحاب حممد
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بعث صفوان بن بيضاء ىف سرية عبد هللا صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب -4
  بن جحش قبل األبواء فغنموا وفيهم نزلت )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه( اآلية

رضي هللا عنهما : مث نزلت يف شأن عبد هللا بن جحش وأصحابه وقتلهم عمرو بن  عن ابن عباس -5
احلضرمي وسؤاهلم عن القتال يف الشهر احلرام يعين رجبا آخر عشية مجادى اآلخرة قبل رؤية هالل رجب 

ن ومالمة املشركني هلم بذلك فقال ) يسألونك ( ايحممد ) عن الشهر احلرام قتال فيه ( يقول يسألونك ع
القتال يف الشهر احلرام يعين رجبا ) قل قتال فيه ( يف رجب )كبري ( يف العقوبة ) وصد عن سبيل هللا ( 
ولكن صرف الناس عن دين هللا وطاعته ) وكفر به واملسجد احلرام ( وصد الناس عن املسجد احلرام 

فتنة ( الشرك ابهلل ) أكرب من )وإخراج أهله منه أكرب ( عقوبة ) عند هللا ( من قتل عمرو بن احلضرمي )وال
القتل ( من قتل عمرو بن احلضرمي )واليزالون ( يعين أهل مكة ) يقاتلونكم حىت يردوكم ( يرجعوكم ) عن 
دينكم( اإلسالم ) إن استطاعوا ( قدروا ) ومن يرتدد منكم عن دينه ( اإلسالم ) فيمت ( ومن ميت ) وهو  

م وردت حسناهتم ) يف الدنيا واآلخرة ( والجيزون هبا يف كافر فأولئك حبطت أعماهلم ( بطلت أعماهل
اآلخرة )وأولئك أصحاب النار ( أهل النار ) هم فيها خالدون ( مقيمون الميوتون وال خيرجون مث نزل أيضا 
يف شأن عبد هللا بن جحش وأصحابه فقال ) إن الذين آمنوا ( ابهلل ورسوله ) والذين هاجروا ( من مكة إىل 

) وجاهدوا يف سبيل هللا ( يف قتل عمرو بن احلضرمي الكافر ) أولئك يرجون رمحت هللا ( ينالون جنة املدينة 
 هللا ) وهللا غفور ( لصنيعهم ) رحيم ( هبم إذ مل يعاقبهم   

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : وقوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ( أي يف الشهر  -6
ل فيه كبري( أي عظيم  فكان القتال فيه حمظورا حىت نسخته آية السيف يف براءة ) فاقتلوا احلرام ) قل قتا

 املشركني حيث وجدمتوهم ( فأبيحوا القتال يف األشهر احلرام ويف غريها 
عن أيب مالك وابن عباس وابن مسعود رضي هللا عنهم : ) يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه ؟ قل :  -7

بعث سرية ، وكانوا سبعة نفر ، عليهم عبد هللا بن صلى هللا عليه وسلم   ( وذلك أن رسول هللاقتال فيه كبري
جحش األسدي ، وفيهم عمار بن ايسر ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسعد بن أيب وقاص ، وعتبة 

بد هللا الريبوعي وسهيل بن بيضاء ، وعامر بن فهرية ، وواقد بن ع -حليف لبين نوفل  -بن غزوان السلمي 
وأمره أن ال يقرأه حىت ينزل بطن ملل فلما نزل  ، وكتب البن جحش كتااب 0، حليف لعمر بن اخلطاب 

فقال ألصحابه : من كان يريد املوت  0بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه : أن سر حىت تنزل بطن خنلة 
، فسار ، فتخلف عنه سعد بن م صلى هللا عليه وسل فليمض وليوص ، فإين موص وماض ألمر رسول هللا
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أيب وقاص ، وعتبة ، أضال راحلة هلما فأتيا حبران يطلباهنا ، وسار ابن جحش إىل بطن خنلة ، فإذا هو 
وانفلت املغرية وقتل عمرو  0ابحلكم بن كيسان ، واملغرية بن عثمان وعمرو بن احلضرمي وعبد هللا بن املغرية 

فلما رجعوا إىل صلى هللا عليه وسلم  ول غنيمة غنمها أصحاب النيبفكانت أ 0، قتله واقد بن عبد هللا 
صلى هللا عليه وسلم  املدينة ابألسريين وما أصابوا من املال ، أراد أهل مكة أن يفادوا األسريين  فقال النيب

:  فلما رجع سعد وصاحبه ، فادى ابألسريين ، ففجر عليه املشركون وقالوا 0: حىت ننظر ما فعل صاحباان 
فقال  0إن حممدا يزعم أنه يتبع طاعة هللا ، وهو أول من استحل الشهر احلرام ، وقتل صاحبنا يف رجب 

وقيل : يف أول رجب ، وآخر ليلة مجادى وغمد املسلمون سيوفهم حني  -املسلمون : إمنا قتلناه يف مجادى 
تال فيه قل قتال فيه كبري ( ال فأنزل هللا يعري أهل مكة ) يسألونك عن الشهر احلرام ق -دخل شهر رجب 

حيل ، وما صنعتم أنتم اي معشر املشركني أكرب من القتل ىف الشهر احلرام ، حني كفرمت ابهلل ، وصددمت عنه 
صلى هللا عليه  وأصحابه ، وإخراج أهل املسجد احلرام منه ، حني أخرجوا حممداصلى هللا عليه وسلم  حممدا
 أكرب من القتل عند هللا وسلم 
   عن ابن عمر رضي هللا عنهما )والفتنة أكرب من القتل( قال : الشرك -8
عن عبد خري عن علي عليه السالم يف قوله )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ( قال : نسختها  -9

  اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم
قتال فيه كبري ( وذلك أن  عن جماهد رمحه هللا يف قوله : ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل -10

يف سرية ، فلقي ابن احلضرمي حيمل مخرا من صلى هللا عليه وسلم  رجال من بين متيم ، أرسله رسول هللا
الطائف إىل مكة  فرماه بسهم فقتله ، وذلك يف آخر يوم من مجادى اآلخرة ، وأول يوم من رجب  وكان 

فقالت قريش : أيف الشهر احلرام قتلتم ولنا عهد ؟   وبني قريش عهدصلى هللا عليه وسلم  بني رسول هللا
فأنزل هللا عز وجل : ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري ( إىل قوله ) وإخراج أهله منه 

يقول : كل  -ويف رواية : وصد عن سبيل هللا وكفر به و ( صد عن )املسجد احلرام وإخراج أهله منه(  -( 
 قتل ابن احلضرمي مث قال : ) والفتنة ( يعين : الكفر ابهلل وعبادة األواثن ، أكرب من هذا كله  هذا أكرب من

عن جماهد رمحه هللا ، يف قوله : ) وال يزالون يقاتلونكم حيت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ( يعين :   -11
 كفار قريش 

عبد هللا بن جحش وانسا من عليه وسلم صلى هللا  عن أيب مالك رمحه هللا قال : بعث رسول هللا -12
املسلمني إىل املشركني  فلقوهم ببطن خنلة ، واملسلمون يرون أنه آخر يوم من مجادى ، وهو أول يوم من 
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رجب  فقتلوا عمرو بن احلضرمي ، فقال هلم املشركون : ألستم تزعمون أنكم حترمون الشهر احلرام ، وقد 
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ( إىل قوله )وإخراج أهله منه ( يقول : قتلتم فيه ؟ فأنزل هللا عز وجل ) 

هذا كله ) أكرب عند هللا( من الذي استنكرمت )والفتنة ( اليت أنتم مقيمون عليها ، يعين : الشرك ) أكرب من 
 القتل ( أي من قتل ابن احلضرمي 

قي واقد بن عبد هللا عمرو بن احلضرمي يف عن الزهري ومقسم موىل ابن عباس رمحهما هللا قاال : ل -13
أول ليلة من رجب ، وهو يرى أنه من مجادى فقتله ، وهو أول قتيل من املشركني ، فعري املشركون املسلمني 
فقالوا : أتقتلون يف الشهر احلرام ؟ فأنزل هللا ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري ، 

ر به ، واملسجد احلرام ( يقول : وصد عن سبيل هللا وكفر ابهلل ) واملسجد احلرام( وصد عن سبيل هللا وكف
وصد عن املسجد احلرام ) وإخراج أهله منه أكرب عند هللا ( من قتل عمرو بن احلضرمي )والفتنة ( يقول : 

فيما  -يه وسلم علصلى هللا عليه وسلم  الشرك الذي أنتم فيه أكرب من ذلك أيضا  قال الزهري : وكان النيب
 حيرم القتال يف الشهر احلرام مث أحل بعد  -بلغنا 

عبد هللا بن جحش يف صلى هللا عليه وسلم  عن عروة بن الزبري رمحه هللا ، قال : بعث رسول هللا -14
رجب مقفله من بدر األوىل ، وبعث معه بثمانية رهط من املهاجرين ، ليس فيهم من األنصار أحد ، 

، وأمره أن الينظر فيه حىت يسري يومني ، مث ينظر فيه فيمضي ملا أمره ، واليستكره من  وكتب له كتااب
أصحابه أحدا ، وكان أصحاب عبد هللا بن جحش من املهاجرين من بين عبد مشس : أبو حذيفة بن ربيعة 

وعكاشة  مث من حلفائهم : عبد هللا بن جحش بن رايب ، وهو أمري القوم ، ، ومن بين أمية بن عبد مشس
بن حمصن بن حراثن أحد بين أسد بن خزمية ، ومن بين نوفل من عبد مناف : عتبة بن غزوان حليف هلم ، 
ومن بين زهرة بن كالب : سعد بن أيب وقاص ، ومن بين عدي بن كعب : عامر بن ربيعه حليف هلم ، 

بن البكري أحد بين سعد بن ليث وواقد بن عبد هللا بن مناة بن عومي بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة ، وخالد 
حليف هلم ، ومن بين احلارث بن فهر : سهيل بن بيضاء ، فلما سار عبد هللا بن جحش يومني فتح 
الكتاب ونظر فيه ، فإذا فيه : إذا نظرت إيل كتايب هذا ، فسر حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف ، فرتصد 

بد هللا بن جحش يف الكتاب قال : مسعا وطاعة ، مث قال هبا قريشا ، وتعلم لنا من أخبارهم ، فلما نظر ع
أن أمضي إىل خنلة فأرصد هبا قريشا حىت آتيه منهم صلى هللا عليه وسلم  ألصحابه : قد أمرين رسول هللا

خبرب ، وقد هناين أن أستكره أحدا منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره 
، فمضى ومضى أصحابه معه ، فلم صلى هللا عليه وسلم  ا أان فماض ألمر رسول هللاذلك فلريجع ، فأم
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يتخلف عنه أحد ، وسلك على احلجاز ، حىت إذا كان مبعدن فوق الفرع ، يقال له : جنران ، أضل سعد 
هللا بن بن أيب وقاص ، وعتبة بن غزوان بعريا هلما كاان عليه يعتقبانه ، فتخلفا عليه يف طلبه ، ومضى عبد 

جحش وبقية أصحابه حىت نزل بنخلة فمرت به عري لقريش حتمل زبيبا وأدما وجتارة من جتارة قريش فيها 
منهم عمرو بن احلضرمي ، وعثمان بن عبد هللا بن املغرية ، وأخوه نوفل بن عبد هللا بن املغرية املخزوميان ، 

هابوهم ، وقد نزلوا قريبا منهم ، فأشرف هلم  واحلكم بن كيسان موىل هشام بن املغرية ، فلما رآهم القوم
عكاشة بن حمصن ، وقد كان حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا : عمار فال أبس علينا منهم ، وتشاور القوم 
فيهم ، وذلك يف آخر يوم من مجادي ، فقال القوم : وهللا لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن احلرم 

قتلتموهم لنقتلتهم يف احلرام ، فرتدد القوم فهابوا اإلقدام عليهم ، مث شجعوا عليهم  فليمتنعن به منكم ، ولئن
، وأمجعوا على قتل من قدروا عليه منهم ، وأخذ مامعهم ، فرمى واقد بن عبد هللا التميمى عمرو بن 

هللا  احلضرمي بسهم فقتله ، واستأسر عثمان بن عبد هللا ، واحلكم بن كيسان ، وأفلت نوفل بن عبد
صلى هللا عليه  فأعجزهم ، وقدم عبد هللا بن جحش وأصحابه ابلعري واألسربين ، حىت قدموا على رسول هللا

ابملدينة  وقد ذكر بعض آل عبد هللا بن جحش أن عبد هللا بن جحش قال ألصحابه : إن لرسول وسلم 
صلى  الغنائم ، فعزل لرسول هللامما غنمتم اخلمس وذلك قبل أن يفرض اخلمس من صلى هللا عليه وسلم  هللا

صلى هللا عليه وسلم  مخس العري ، وقسم سائرها على أصحابه ، فلما قدموا على رسول هللاهللا عليه وسلم 
قال : ماأمرتكم بقتال يف الشهر احلرام ، فوقف العري واألسربين ، وأىب أن أيخذ من ذلك شيئا ، فلما قال 

، سقط يف أيدي القوم ، وظنوا أهنم قد هلكوا ، وعنفهم املسلمون  ذلكصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا
فيما صنعوا ، وقالوا هلم : صنعتم مامل تؤمروا به ، وقاتلتم يف الشهر احلرام ومل تؤمروا بقتال ، وقالت قريش : 

يرد  قد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام ، فسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه األموال وأسروا ، فقال من
ذلك عليهم من املسلمني ممن مبكة : إمنا أصابوا ماأصابوا يف مجادى وقالت يهود تتفاءل بذلك على رسول 

: عمرو بن احلضرمي قتله واقد بن عبد هللا ، عمرو : عمرت احلرب ، واحلضرمي : صلى هللا عليه وسلم  هللا
هم ذلك وهبم ، فلما أكثر الناس يف حضرت احلرب ، وواقد بن عبد هللا : وقدت احلرب ، فجعل هللا علي

ذلك أنزل هللا جل وعز على رسوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه( أي عن قتال فيه ) قل قتال فيه  
كبري ( إىل قوله ) والفتنة أكرب من القتل( أي : إن كنتم قتلتم يف الشهر احلرام فقد صدوكم عن سبيل هللا 

رام ، وإخراجكم عنه ، إذا أنتم أهله ووالته ، أكرب عند هللا من قتل من مع الكفر به ، وعن املسجد احل
قتلتم منهم ) والفتنة أكرب من القتل ( أي قد كانوا يفتنون املسلم عن دينه حىت يردوه إىل الكفر بعد إميانه 



145 

 

هم مقيمون وذلك أكرب عند هللا من القتل )واليزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ( أي 
على أخبث ذلك وأعظمه ، غري اتئبني والانزعني ، فلما نزل القرآن هبذا من األمر ، وفرج هللا عن املسلمني 

 العري واألسربين صلى هللا عليه وسلم  ماكانوا فيه من الشفق ، قبض رسول هللا
استطاعوا ( أي هم مقيمون وعن عروة بن الزبري رمحه هللا ) واليزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن 

على أخبث ذلك وأعظمه ، غري اتئبني والانزعني ، يعين على أن يفتنوا املسلمني عن دينهم حىت يردوهم إىل 
 الكفر ، كما كانوا يفعلون مبن قدروا عليه منهم قبل اهلجرة 

وفرج هللا عن املسلمني يف  وعن عروة بن الزبري رمحه هللا قال : أنزل هللا عز وجل القرآن مبا أنزل من األمر ،
أمر عبد هللا بن جحش وأصحابه ، يعين يف قتلهم ابن احلضرمي ، فلما جتلى عن عبد هللا بن جحش 
وأصحابه ماكانوا فيه حني نزل القرآن ، طمعوا يف األجر ، فقالوا : ايرسول هللا أنطمع أن تكون لنا غزوة 

يهم ) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا نعطى فيها أجر اجملاهدين ؟ فأنزل هللا عز وجل ف
أولئك يرجون رمحة هللا وهللا غفور رحيم ( فوقفهم هللا من ذلك على أعظم الرجاء  زاد يف رواية : وكانوا 

 مثانية وأمريهم التاسع عبد هللا بن جحش 
 قتال فيه كبري ( وذلك أن رسول هللاعن السدي رمحه هللا ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل  -15

بعث سرية وكانوا سبعة نفر ، وأمر عليهم عبد هللا بن جحش األسدي ، وفيهم عمار صلى هللا عليه وسلم 
بن ايسر ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسعد بن أيب وقاص ، وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبين 

وواقد بن عبد هللا الريبوعي حليف لعمر بن اخلطاب ، وكتب  نوفل ، وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهرية ،
فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب ، فإذا فيه : أن سر  ، مع ابن جحش كتااب وأمره أن اليقرأه حىت ينزل ملل

حىت تنزل بطن خنلة ، فقال ألصحابه : من كان يريد املوت فليمض وليوص ، فإين موص وماض ألمر 
فسار وختلف عنه سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان أضال راحلة هلما ، عليه وسلم  صلى هللا رسول هللا

فأتيا جنران يطلباهنا ، وسار ابن جحش إىل بطن خنلة ، فإذا هم ابحلكم بن كيسان ، وعبد هللا بن املغرية ، 
بن املغرية ، وانفلت  واملغرية بن عثمان ، وعمرو بن احلضرمي ، فاقتتلوا ، فأسروا احلكم بن كيسان وعبد هللا

صلى  املغرية ، وقتل عمرو بن احلضرمي ، قتله واقد بن عبد هللا ، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب حممد
، فلما رجعوا إىل املدينة ابألسريين وماغنموا من األموال أراد أهل مكة أن يفادوا ابألسربين ، هللا عليه وسلم 

ننظر مافعل صاحباان ، فلما رجع سعد وصاحبه فادى ابألسربين ، : حىت صلى هللا عليه وسلم  فقال النيب
ففجر عليه املشركون وقالوا : حممد يزعم أنه يتبع طاعة هللا ، وهو أول من استحل الشهر احلرام ، وقتل 
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صاحبنا يف رجب ، فقال املسلمون : إمنا قتلناه يف مجادى وقيل : يف أول ليلة من رجب وآخر ليلة من 
غمد املسلمون سيوفهم حني دخل رجب ، فأنزل هللا جل وعز يعري أهل مكة ) يسألونك عن مجادى ، وأ

الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبري ( الحيل ، وماصنعتم أنتم ايمعشر املشركني أكرب من القتل يف 
ام منه حني أخرجوا الشهر احلرام حني كفرمت ابهلل ، وصددمت عنه حممدا وأصحابه ، وإخراج أهل املسجد احلر 

حممدا ، أكرب عند هللا ، والفتنة : هي الشرك أعظم عند هللا من القتل يف الشهر احلرام ، فذلك قوله ) وصد 
ويف رواية :  -عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند هللا والفتنة أكرب من القتل ( 

فغفر هلم فقال ) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا يف يه وسلم صلى هللا عل مث رجع إىل أصحاب النيب
 سبيل هللا أولئك يرجون رمحت هللا وهللا غفور رحيم (  

لقي واقد بن عبد هللا التميمي عمرو بن  : يقول -وكان يسميها  -عن قتادة رمحه هللا قال :  -16
  احلضرمي ببطن خنلة فقتله

خراج أهله منه ( قال : إخراج حممد وأصحابه من مكة أكرب عند هللا من عن قتادة رمحه هللا ) وإ -17
   القتال يف الشهر احلرام

عن قتادة رمحه هللا )والتقاتلوهم عند املسجـد احلرام حىت يقاتلوكم فيه( فأمر أن ال يبدأوا بقتال ، مث  -18
 ( تلـوا املـشركني حيـث وجدمتوهمقال ) قل قتال فيه كبري ( مث نسخت اآليتـان فـي بـراءة فقـال ) فاق

أحسن الثناء ، فقال صلى هللا عليه وسلم  عن قتادة رمحه هللا قال : أثىن هللا على أصحاب نبيه حممد -19
) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أولئك يرجون رمحة هللا ، وهللا غفور رحيم ( هؤالء 

  أهل رجاء كما تستمعون ، وإنه من رجا طلب ومن خاف هرب خيار هذه األمة ، مث جعلهم هللا
عن الربيع بن أنس رمحه هللا قوله : ) أولئك يرجون رمحة هللا ( قال : هؤالء خيار هذه األمة ، مث  -20

  جعلهم هللا أهل رجاء ، إنه من رجا طلب ، ومن خاف هرب
ام قتال فيه ( قال يقول : يسألونك عن قتال فيه عن الربيع رمحه هللا قوله ) يسألونك عن الشهر احلر  -21

  ، قال : وكذلك كان يقرؤها : عن قتال فيه
  عن عكرمة رمحه هللا حنو ذلك  يعين : عن قتال فيه -22
  هللا أنه كان يقرأ هذا احلرف : قتل فيه عن عكرمة رمحه -23
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شهر احلرام قتال فيه ( فيمن نزلت عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لعطاء قوله ) يسألونك عن ال -24
؟ قال : الأدري ، قال ابن جريج : وقال عكرمة وجماهد : يف عمرو بن احلضرمي ، قال ابن جريج : 

  وأخربان ابن أيب حسني عن الزهري ذلك أيضا
عن ابن جريج رمحه هللا قال : قلت لعطاء : ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه   -25

ري ( قلت : ماهلم وإذ ذاك الحيل هلم أن يغزوا أهل الشرك يف الشهر احلرام ، مث غزوهم بعد فيه ؟ فحلف كب
وال أن يقاتلوا فيه ، ومانسخت ، قال : واليدعون  ، يل عطاء ابهلل ماحيل للناس أن يغزوا يف الشهر احلرام
  إيل اإلسالم قبل أن يقاتلوا وال إىل اجلزية تركوا ذلك

لضحاك بن مزاحم رمحه هللا يف قوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبري (  عن ا -26
قتلوا ابن احلضرمي يف الشهر احلرام ، فعري املشركون املسلمني صلى هللا عليه وسلم  كان أصحاب حممد

 وكفر به ، وإخراج أهل بذلك ، فقال هللا : قتال يف الشهر احلرام كبري ، وأكرب من ذلك صد عن سبيل هللا
  املسجد احلرام من املسجد احلرام

  عن الشعيب رمحه هللا يف قوله ) والفتنة أكرب من القتل ( قال : يعين به الكفر -27
 عن حممد بن كعب رمحه هللا قوله : )ومن يرتدد منكم عن دينه( قال : من يرتد عن احلق  -28
لقتال يف الشهر احلرام يف براءة قوله )فال تظلموا فيهن أنفسكم عن عطاء بن ميسرة رمحه هللا : أحل ا -29

  وقاتلوا املشركني كافة( يقول : فيهن ويف غريهن
   عن األعمش رمحه هللا قال : يف قراءة عبد هللا : )يسألونك عن الشهر احلرام( عن قتال فيه -30

______________________________________________ 
 احلواشي :

 ( وقد ذكره هنا ابن جرير وهو املوضع األنسب له كما قدمت يف املوضع املشار إليه 194آية  1تقدم هذا احلديث ) رقم ( 1
( قال : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا معتمر بن سليمان قال : مسعت أيب عن صاحب له 3/102أخرجه أبو يعلى يف مسنده ) -1

( وابن أيب حامت 2/174( والطرباين )356،  350-2/349جندب به  وأخرجه ابن جرير )وهو احلضرمي عن أيب السوار حيدث عن 
( من طرق عن معتمر به إال أنه عند ابن جرير بدون تصريح ابحلضرمي  وإسناده حسن  وقال 12-9/11( والبيهقي )1663)رقم 

 ( 1/250: بسند صحيح )الدر ( وعزاه السيوطي أيضا البن املنذر وقال 6/198اهليثمي : رجاله ثقات )اجملمع 
( قال : حدثنا حممد بن موسى القطان الواسطي ثنا خالد عن أيب سعيد عن عكرمة عنه به  3/41أخرجه البزار )كشف األستار  -2

  (1/250( ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 6/196وقال اهليثمي : فيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف )اجملمع 
( قال : حدثين حممد بن سعد ، قال : ثين أيب ، ثين عمي ، قال : ثين أيب ، عن 2/350،352قا يف موضعني )أخرجه ابن جرير مفر  -3

( قال : أخربان حممد بن سعد العويف فيما كتب إيل  فذكره إبسناده 1675، 1668،1670،1673أبيه ، عنه به  وابن أيب حامت )رقم 
 ( 1/250( ومل يعزه السيوطي لغريمها )الدر 189اية  1لكالم عليه )األثر حنوه مفرقا  وهذا إسناد مسلسل ابلضعفاء تقدم ا
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( قال : ان علي بن يعقوب وحممد بن 357/8( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )5/154أخرجه ابن مندة ) انظر اإلصابة  -4

 حممد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه إبراهيم بن مروان قال : ان أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم ثنا حممد بن عائذ ان
عن عكرمة عن ابن عباس به  وقال ابن مندة : هذا حديث غريب هبذا اإلسناد تفرد به ابن عائذ  ويف إسناده عثمان بن عطاء اخلراساين 

  (1/250( وعزاه السيوطي إليهما )الدر 385قال احلافظ : ضعيف )التقريب ص
( من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس به 1/104املقباس يف تفسري ابن عباس ) رأخرجه صاحب تنوي -5

( ومل يذكره السيوطي  وأخرجه ابن اسحاق خمتصرا جدا )انظر تفسري القرآن 189آية  3وهو تفسري موضوع تقدم الكالم عليه )األثر رقم 
  دثين الكليب عن أيب صاحل عنه به( قال : ح1/250، الدر املنثور  1/369العظيم
( قال : حدثنا عليل بن أمحد قال : حدثنا حممد بن هشام قال : حدثنا عاصم بن 1/536أخرجه النحاس يف الناسخ واملنسوخ ) -6

رة  سليمان قال حدثنا جويرب عن الضحاك عنه به  وهو إسناد ضعيف لضعف جويرب وانقطاعه بني الضحاك وابن عباس كما تقدم غري م
 ( 1/252ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 

( فقال : وقال السدي عن أيب مالك ، وعن أيب صاحل ، عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن 1/368ذكره ابن كثري معلقا )التفسري  -7
فلم أقف عليها وهذا  مسعود  به  وقد تقدم رواية أيب صاحل عن ابن عباس من طريق آخر وأتيت رواية أيب مالك وأما رواية ابن مسعود

إسناد ضعيف للخلط فيه لو كان صحيحا ملن علقه عنهم ابن كثري فاألول مرسل والثاين فيه أبو صاحل ابذام وقد تقدم ضعفه غري مرة وأما 
  الثالث فصحيح لكنه خمتلط بسابقيه  ومل يذكره السيوطي

( ومل أقف عليه  وقد تقدم تفسري الفتنة ابلشرك من رواايت عدة 1679رقم ) ( وعلقه ابن أيب حامت1/252أخرجه ابن املنذر )الدر  -8
 (191آية  12إىل  4)آية رقم  اآلاثر من 

  ( ومل أقف على إسناده كامال197علقه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص -9
 آدم قال : ان ورقاء عن ابن أيب ( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان105-1/104التفسري املنسوب إىل جماهد ) -10

( من طريق عيسى عن ابن أىب 2/350جنيح ، عن جماهد به وإسناده صحيح إىل جماهد إال أن فيه ضعفا إلرساله  وأخرجه ابن جرير )
ن املنذر ( خمتصرا من طريق  ابن جريج عن جماهد  وعزاه السيوطي أيضا للفراييب وعبد بن محيد واب2/351جنيح ، به وأخرجه أيضا )

 ( 1/251)الدر 
( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان آدم ، قال : ان ورقاء عن ابن أيب 106-1/105التفسري املنسوب إىل جماهد ) -11

( 2/354( من طريق شبابة عن ورقاء به  وأخرجه ابن جرير )1680جنيح ، عن جماهد به وإسناده صحيح  وأخرجه ابن أيب حامت )رقم 
 (1/252من طريق عيسى عن ابن أيب جنيح ، به  ذكره السيوطي وعزاه لعبد بن محيد أيضا )الدر 

( قال : أان عبد الرمحن ، قال : ان إبراهيم ، قال : ان آدم قال : ان ورقاء عن حصني بن عبد 1/105التفسري املنسوب جملاهد ) -12
( من طريق أيب جعفر الرازي عن 2/351ال أن فيه ضعفا إلرساله  وأخرجه ابن جرير )الرمحن ، عنه به  وإسناده صحيح إىل أيب مالك إ

 ( 1/251حصني به حنوه  وأخرجه أيضا خمتصرا من طريق سفيان ، عن حصني به  وعزاه السيوطي أىضا لعبد بن محيد )الدر 
( وابن 1672،1676وابن أيب حامت )رقم ( 2/350،353( ومن طريقه ابن جرير مطوال وخمتصرا )1/101أخرجه عبد الرزاق ) -13

( قال : حدثنا معمر ، عن الزهري وعن عثمان اجلزري ، عن مقسم موىل ابن عباس به  197اجلوزي يف نواسخ القرآن ابختصار )ص
 (1/251لدر أيضا أليب داود يف انسخه )ا وإسناده إىل الزهري صحيح وإىل مقسم ال أبس به إال أن فيه ضعفا إلرساله  وعزاه السيوطي

،  349-2/347( ومن طريقه ابن جرير مفرقا يف ثالثة مواضع واللفظ له )181-2/178أخرجه ابن إسحق )سرية ابن هشام  -14
( قال : ثين الزهري ، ويزيد بن رومان عن عروة به  وأخرجه ابن أيب حامت مفرقا يف أربعة مواضع خمتصرا مقتصرا على التفسري 356،  354
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( قال : حدثنا حممد بن العباس موىل بين هاشم ، ثنا حممد بن عمرو زنيج ثنا سلمة ، عن ابن إسحق 1665،1681قم بدون القصة )ر 
( قال : حدثنا أيب ، ثنا احلسن بن أيب الربيع ، ثنا عبد هللا بن إدريس ثنا حممد بن إسحاق به  وإسناده صحيح 1677،1685به  )رقم 

( من طريق يونس بن يكري عن ابن إسحق عن يزيد بن 20-3/18وأخرجه البيهقي يف الدالئل ) عروة إال أن فيه ضعفا إلرساله  إىل
( أبخصر من هذا 45( والواحدي يف أسباب النزول )ص3/17( والدالئل )9/12رومان عن عروة به مطوال  وأخرجه يف السنن الكربى )

الدالئل من طريق موسى بن عقبة واحلدي من طريق ابن إسحق   من طريق شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن عروة  وأخرجه البيهقي يف
  (1/251كالمها عن الزهري مل يتجاوزاه  ذكره السيوطي  )الدر 

وأخرجه ابن   ( قال : حدثين موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن محاد ، قال : ثنا أسباط ، عنه به2/349أخرجه ابن جرير ) -15
( مقتصرا على التفسري فقط بدون القصة قال : حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو به  1669،1671،1686ضع )رقم أيب حامت مفرقا يف ثالثة موا

-1/250( وذكره السيوطي ومل يعزه لغري ابن جرير )الدر 189آية  16والزايدة األخرية منه  وهو إسناد جيد تقدم الكالم عليه )األثر 
عن عمار ، قال : ثنا ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف ( قال : حدثت 2/351أخرجه ابن جرير ) -16( 251

  إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطي
( قال : أخربان موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إيل ، ثنا احلسني بن حممد املروذي ، ثنا 1674أخرجه ابن أيب حامت )رقم  -17

 ( من طريق سعيد ، عنه به خمتصرا  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي 2/352ه ابن جرير )شيبان بن عبد الرمحن ، عنه به وأخرج
( قال : أخربان إمساعيل بن أمحد قال : أبنا أبو الفضل البقال قال : أبنا ابن  181،182أخرجه ابن اجلوزي ) نواسخ القرآن ص -18

قال حدثين أيب قال : ثنا عبدالوهاب ، عن مهام ، عنه به  وهو يف الناسخ بشران قال : أبنا إسحاق الكاذي قال أبنا عبدهللا بن أمحد 
( من رواية مهام عنه بلفظ : كان القتال فيه كبريا كما قال هللا عز وجل فنسخ  اخل وإسناده صحيح وهو بقية أثر 33واملنسوخ لقتادة )ص

( من طريق سعيد عن قتادة مطوال  ومل يذكره 1/537نسوخ )( وأخرجه النحاس يف الناسخ وامل191آية  18تقدم الكالم عليه )األثر 
 السيوطي 

( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة به  وإسناده صحيح  وعزاه 2/356أخرجه ابن جرير ) -19
  (1/252السيوطي لعبد بن محيد خمتصرا )الدر 

قال : حدثنا أيب ، ثنا أمحد بن عبد الرمحن الدشتكي ، ثنا عبد هللا بن جعفر ، عن أبيه ، عنه به  ( 1684أخرجه ابن أيب حامت )رقم -20
( قال : حدثت عن عمار ثنا ابن أيب جعفر به  وعزاه السيوطي البن أيب حامت فقط )الدر 2/356وهذا إسناد حسن  وأخرجه ابن جرير )

1/252) 
ن عمار بن احلسن ، قال : ثنا ابن أىب جعفر ، عن أبيه ، عنه به  وإسناده ضعيف ( قال : حدثت ع2/346أخرجه ابن جرير ) -21

( وهو موصول ابإلسناد املذكور يف 1667( علقه ابن أيب حامت )رقم 1/252إلهبام شيخ ابن جرير وذكره السيوطي ومل يعزه لغريه )الدر 
  املقدمة
  ( ومل أقف عليه1666علقه ابن أيب حامت )رقم -22
( قال : حدثنا حممد بن إمساعيل وعلي بن حرب قاال حدثنا ابن فضيل عن عاصم 89رجه ابن أيب داود يف املصاحف )صأخ -23

 (1/252األحول عن عكرمة به  وإسناده صحيح  ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 
عنه به  وإسناده ضعيف لضعف سنيد ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، 2/351أخرجه ابن جرير ) -24

 احلسني بن داود  ومل يذكره السيوطي 
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( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن جريج ، به  وفيه حتريف 2/353أخرجه ابن جرير ) -25
( من طريق اإلمام أمحد واجلصاص يف أحكام 196وتصحيف أشار إليه املعلق يف احلاشية  وقد أخرجه ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن )ص

  ( من طريق اإلمام أيب عبيد كالمها عن حجاج عن ابن جريج به  وإسناده صحيح  ومل يذكره السيوطي1/401القرآن )
قال : حدثت عن احلسني بن الفرج ، قال ، مسعت أاب معاذ الفضل بن خالد ، قال : أخربان  (352-2/351أخرجه ابن جرير ) -26

  بيد بن سليمان الباهلي ، قال : مسعت الضحاك يقول  فذكره  وإسناده ضعيف إلهبام شيخ ابن جرير  ومل يذكره السيوطيع
( قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخربان إمساعيل بن سامل ، عنه به  وإسناده 2/352أخرجه ابن جرير ) -27

  صحيح  ومل يذكره السيوطي
( قال : أخربان يونس بن عبد األعلى قراءة ، أبنا ابن وهب ، حدثين عبد هللا بن عياش ، عن أيب 1682أخرجه ابن أيب حامت )رقم -28

 صخر ، عنه به  وإسناده حسن  ومل يذكره السيوطي 
جريج ، قال : قال عطاء  ( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال : ثين حجاج ، عن ابن 2/353أخرجه ابن جرير ) -29

  (1/252فذكره  وإسناده ضعيف لضعف سنيد وهو احلسني بن داود  ومل يعزه السيوطي لغري ابن جرير )الدر 
( قال : حدثنا أبو عبد هللا حممد بن حيىي اخلنيسي حدثنا خالد بن خالد بن يزيد عن 57أخرجه ابن أيب داود ىف املصاحف )ص -30

( واألثر إسناده 3/257زائدة يسأل األعمش  فذكره ضمن رواية طويلة  واخلنيسي مرتجم يف اإلكمال ) حسني اجلعفي قال : مسعت
 (1/252منقطع ألن األعمش مل يدرك عبد هللا  ومل يعزه السيوطي لغريه )الدر 

  
 

 : مناسبة اآلية ملا قبلها
 : قال البقاعي

 يف مجيع األوقات وكان قد أمرهم فيما مضى وملا أخربهم سبحانه وتعاىل إبجياب القتال عليهم مرسال ]
بقتلهم حيث ثقفوهم مث قيد عليهم يف القتال يف املسجد احلرام كان حبيث يسأل هنا : هل األمر يف احلرم  
واحلرام  كما مضى أم ال ؟ وكان املشركون قد نسبوهم يف سرية عبد هللا بن جحش اليت قتلوا فيها من 

ىل التعدي ابلقتال يف الشهر احلرام واشتد تعيريهم هلم به فكان موضع السؤال املشركني عمرو بن احلضرمي إ
: هل سألوا عما عريهم به الكفار من ذلك ؟ فقال موضع سؤاهلم مبينا حلاهلم : ) يسألونك ( أي أهل 

 [اإلسالم السيما أهل سرية عبد هللا بن جحش رضي هللا تعاىل عنهم 
املقطوع هلم ابلنار بني الذين هم أهل لرجاء اجلنة لئال يزال العبد هاراب من وملا بني سبحانه وتعاىل  ]قال : 

  (1) [مرجئات اجلنة خوفا من أن يقع فيما يسقط رجاءه  موجبات النار مقبال على
 236-3/224نظم الدرر ) (1)
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 : جممل مادلت عليه اآلاثر
 : قال ابن جرير

عن الشهر احلرام وذلك رجب عن قتال فيه ، وخفض  يعين بذلك جل ثناؤه : يسألك ايحممد أصحابك ]
  القتال على معىن تكرير )عن( عليه ، وكذلك كانت قراءة عبد هللا بن مسعود فيما ذكر لنا

قال أبو جعفر : قل ايحممد قتال فيه ، يعين يف الشهر احلرام كبري : أي عظيم عند هللا استحالله ، وسفك 
  الدماء فيه

يه ( قل : القتال فيه كبري ، وإمنا قال : )قل قتال فيه( كبري ، ألن العرب كانت التقرع ومعىن قوله ) قتال ف
فيه األسنة ، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه فال يهيجه تعظيما له ، وتسميه مضر األصم لسكون 

 أصوات السالح وقعقعته فيه 
: املنع منه والدفع عنه ، ومنه قيل : صد  وقوله جل ثناؤه ) وصد عن سبيل هللا ( ومعىن الصد عن الشيء

  فالن بوجهه عن فالن : إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إليه
  (وقوله ) وكفر به ( يعين : وكفر ابهلل ، والباء يف )به( عائده على اسم هللا الذي يف )سبيل هللا

ج أهل املسجد احلرام ، وهم وأتويل الكالم : وصد عن سبيل هللا ، وكفر به ، وعن املسجد احلرام وإخرا 
عن سبيل هللا مرفوع بقوله ) أكرب عند  أهله ووالته ) أكرب عند هللا ( من القتال يف الشهر احلرام ، فالصد

هللا ( وقوله )وإخراج أهله منه ( عطف على الصد ، مث ابتدأ اخلرب عن الفتنة فقال ) والفتنة أكرب من القتل 
  القتل ، يعين من قتل ابن احلضرمي الذي استنكرمت قتله يف الشهر احلرام( يعين : الشرك أعظم وأكرب من 

وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله ) واملسجد احلرام ( معطوف على القتال ، وأن معناه : يسألونك 
عند  عن الشهر احلرام ، عن قتال فيه ، وعن املسجد احلرام ، فقال هللا جل ثناؤه ) وإخراج أهله منه أكرب

  هللا ( من القتال يف الشهر احلرام
وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم ، قول الوجه له ، ألن القوم مل يكونوا يف شك من عظيم ماأتى 

صلى هللا  املشركون إىل املسلمني يف إخراجهم إايهم من منازهلم مبكة ، فيحتاجوا إىل أن يسألوا رسول هللا
ملشركني إايهم من منازهلم ، وهل ذلك كان هلم ، بل مل يدع ذلك عليهم أحد من ، عن إخراج اعليه وسلم 

عن ذلك  وإذا كان ذلك كذلك ، ومل يكن القوم صلى هللا عليه وسلم  املسلمني ، والأهنم سألوا رسول
ادعوا أن إال عما اراتبوا حبكمه كارتياهبم يف أمر قتل ابن احلضرمي إذ صلى هللا عليه وسلم  سألوا رسول هللا

قتله يف الشهر احلرام ، فسألوا عن أمره ، الرتياهبم يف صلى هللا عليه وسلم  قاتله من أصحاب رسول هللا
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حكمه ، فأما إخراج املشركني أهل اإلسالم من املسجد احلرام ، فلم يكن فيهم أحد شاكا أنه كان ظلما 
 منهم هلم فيسألوا عنه 

يف سبب قتل ابن صلى هللا عليه وسلم  ه اآلية نزلت على رسول هللاوالخالف بني أهل التأويل مجيعا أن هذ
  احلضرمي وقاتله

وهذان اخلربان اللذان ذكرانمها عن جماهد والضحاك ، ينبئان عن صحة ماقلنا يف رفع الصد به ، وأن رافعه 
عم أنه مرفوع )أكرب عند هللا( ، ومها يؤكدان صحة ماروينا يف ذلك عن ابن عباس ، ويدالن على خطأ من ز 

على العطف على الكبري  وقول من زعم أن معناه : وكبري صد عن سبيل هللا ، وزعم أن قوله : وإخراج أهله 
  منه أكرب عند هللا خرب منقطع عما قبله مبتدأ

مث عري املشركني أبعماهلم أعمال السوء فقال ) والفتنة أكرب من القتل ( أي الشرك ابهلل أكرب من القتل  
  الذي قلنا من التأويل يف ذلك روي عن ابن عباس ومبثل

وأما أهل العربية فإهنم اختلفوا يف الذي ارتفع به قوله ) وصد عن سبيل هللا( فقال بعض حنويي الكوفيني يف 
رفعه وجهان : أحدمها : أن يكون الصد مردودا على الكبري ، يريد : قل القتال فيه كبري ، وصد عن سبيل 

وإن شئت جعلت الصد كبريا ، يريد به : قل القتال فيه كبري ، وكبري الصد عن سبيل هللا هللا وكفر به ، 
والكفر به ، قال : فأخطأ ، يعين الفراء يف كال أتويليه ، وذلك أنه إذا رفع الصد عطفا به على كبري ، يصري 

هلل ، وذلك من التأويل أتويل الكالم : قل القتال يف الشهر احلرام كبري ، وصد عن سبيل هللا ، وكفر اب
خالف ماعليه أهل اإلسالم مجيعا ، ألنه مل يدع أحد أن هللا تبارك وتعاىل جعل القتال يف األشهر احلرم كفرا 
ابهلل ، بل ذلك غري جائز أن يتوهم على عاقل يعقل مايقول أن يقوله ، وكيف جيوز أن يقوله ذو فطرة 

وإخراج أهله منه أكرب عند هللا( فلو كان الكالم على مارآه صحيحة ، وهللا جل ثناؤه يقول يف إثر ذلك ) 
جائزا يف أتويله هذا ، لوجب أن يكون إخراج أهل املسجد احلرام من املسجد احلرام كان أعظم عند هللا من 
الكفر به ، وذلك أنه يقول يف إثره ) وإخراج أهله منه أكرب عند هللا ( ويف قيام احلجة أبن الشيء أعظم 

 من الكفر به ، مايبني عن خطأ هذا القول  وأما إذا رفع الصد مبعىن مازعم أنه الوجه اآلخر ، عند هللا
وذلك رفعه مبعىن : وكبري صد عن سبيل هللا ، مث قيل : وإخراج أهله منه أكرب عند هللا ، صار املعىن إىل أن 

هلل ، والصد عن سبيله ، وعن إخراج أهل املسجد احلرام من املسجد احلرام أعظم عند هللا من الكفر اب
املسجد احلرام ، ومتأول ذلك كذلك داخل من اخلطأ مثل الذي دخل فيه القائل األول من تصيريه بعض 

 خالل الكفر أعظم عند هللا من الكفر بعينه ، وذلك مما الخييل على أحد خطؤه وفساده 
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ويزعم أنه معطوف به على الكبري ، وجيعل وكان بعض أهل العربية البصرة يقول القول األول يف رفع الصد ، 
  قوله ) وإخراج أهله ( مرفوعا على االبتداء ، وقد بينا فساد ذلك وخطأ أتويله

مث اختلف أهل التأويل يف قوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبري ( هل هو منسوخ 
 جل وعز ) وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة أم اثبت احلكم ؟ فقال بعضهم : هو منسوخ بقوله هللا

  ( ( وبقوله )اقتلوا املشركني
وقال آخرون : بل ذلك حكم اثبت الحيل القتال ألحد يف األشهر احلرم هبذه اآلية ، ألن هللا جعل القتال 

 فيه كبريا 
ملشركني يف األشهر احلرم والصواب من القول يف ذلك ماقاله عطاء بن ميسرة ، من أن النهي عن قتال ا

منسوخ بقول هللا جل ثناؤه ) إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا يف كتاب هللا يوم خلق السموات 
واألرض ، منها أربعة حرم ، ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم ، وقاتلوا املشركني كافة كما 

يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبري ( يقاتلونكم كافة (  وإمنا قلنا ذلك انسخ لقوله ) 
ابلطائف ، وأرسل أاب  أنه غزوا هوازن حبنني ، وثقيفاصلى هللا عليه وسلم  لتظاهر األخبار عن رسول هللا

عامر إىل أوطاس حلرب من هبا من املشركني يف بعض األشهر احلرم ، وذلك يف شوال وبعض ذي القعدة ، 
احلرم ، فكان معلوما بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراما وفيه معصية ، كان أبعد الناس وهو من األشهر 

التتدافع صلى هللا عليه وسلم  وأخرى : أن مجيع أهل العلم بسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  من فعله
إمنا دعا أصحابه  صلى هللا عليه وسلم أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت يف أول ذي القعدة ، وأنه

صلى  إليها يومئذ ، ألنه بلغه أن عثمان بن عفان قتله املشركون إذ أرسله إليهم مبا أرسله به من الرسالة فبايع
صلى هللا  على أن يناجر القوم احلرب وحيارهبم حىت رجع عثمان ابلرسالة ، وجرى بني النيبهللا عليه وسلم 

حينئذ وقتاهلم ، وكان ذلك يف ذي القعدة ، وهو من األشهر وقريش الصلح ، فكف عن حرهبم عليه وسلم 
احلرم ، فإذا كان ذلك كذلك فبني صحة ماقلنا يف قوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه  

 كبري( وأنه منسوخ 
إايهن ملا صلى هللا عليه وسلم  فإن ظن ظان أن النهي عن القتال يف األشهر احلرم كان بعد استحالل النيب

وصفنا من حروبه ، فقد ظن جهال وذلك أن هذه اآلية ، أعين قوله ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه 
( يف أمر عبد هللا بن جحش وأصحابه ، وماكان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه ، فأنزل هللا يف أمره هذه 

عليه وسلم املدينة صلى هللا عليه وسلم  ول هللااآلية يف آخر مجادى اآلخرة من السنة الثانية من مقدم رس



154 

 

وهجرته إليها ، وكانت وقعة حنني والطائف يف شوال من سنة مثان من مقدمه املدينة وهجرته إليها ، 
 وبينهما من املدة ماالخيفى على أحد 

  ( القول يف أتويل قوله عز ذكره ) واليزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
  يعين تعاىل ذكره : واليزال مشركو قريش يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن قدروا على ذلك

القول يف أتويل قوله عز ذكره ) ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف 
  ( الدنيا واآلخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

رتدد منكم عن دينه ( من يرجع منكم عن دينه ، كما قال جل ثناؤه ) فارتدا بقوله جل ثناؤه ) ومن ي يعين
على آاثرمها قصصا ( يعين بقوله : فارتدا : رجعا  ومن ذلك قيل : اسرتد فالن حقه من فالن ، إذا 
 اسرتجعه منه ، وإمنا أظهر التضعيف يف قوله ) يرتدد ( ألن الم الفعل ساكنة ابجلزم ، وإذا سكنت فالقياس

  ترك التضعيف ، وقد تضعف وتدغم وهي ساكنة بناء على التثنية واجلمع
وقوله ) فيمت وهو كافر ( يقول : من يرجع عن دينه ، ودين اإلسالم ، فيمت وهو كافر ، فيمت قبل أن 
يتوب من كفره ، فهم الذين حبطت أعماهلم ، يعين بقوله ) حبطت أعماهلم ( بطلت وذهبت ، وبطوهلا : 

 هبا ، وبطول األجر عليها واجلزاء يف دار الدنيا واآلخرة ذهاب ثوا
وقوله ) وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( يعين الذين ارتدوا عن دينهم فماتوا على كفرهم ، هم 
أهل النار املخلدون فيها ، وإمنا جعلهم أهلها ألهنم الخيرجون منها ، فهم سكاهنا املقيمون فيها ، كما يقال 

ء أهل حملة كذا ، يعين سكاهنا املقيمون فيها ، ويعين بقوله ) هم فيها خالدون ( هم فيها البثون لبثا : هؤال
 [  من غري أمد وال هناية

 : مث قال يف تفسري قوله )إن الذين آمنوا  ( اآلية
( الذين  ومبا جاء به ، وبقوله ) والذين هاجروا ، يعين بذلك جل ذكره :إن الذين صدقوا ابهلل وبرسوله ]

هجروا مساكنة املشركني يف أمصارهم ، وجماورهتم يف دايرهم ، فتحولوا عنهم ، وعن جوارهم وبالدهم إىل 
غريها ، هجرة ملا انتقل عنه إىل ماانتقل إليه ، وأصل املهاجرة املفاعلة ، من هجرة الرجل الرجل للشحناء 

  نهتكون بينهما ، مث تستعمل يف كل من هجر شيئا ألمر كرهه م
مهاجرين ملا وصفنا من هجرهتم دورهم صلى هللا عليه وسلم  وإمنا مسى املهاجرون من أصحاب رسول هللا

ومنازهلم ، كراهة منهم النزول بني أظهر املشركني ويف سلطاهنم ، حبيث الأيمنون فتنتهم على أنفسهم يف 
  دايرهم إىل املوضع الذي أيمنون ذلك



155 

 

ين : وقاتلوا وحاربوا ، وأصل اجملاهدة املفاعلة من قول الرجل : قد جهد فالن وأما قوله ) وجاهدوا ( فإنه يع
فالان على كذا ، إذا كربه وشق عليه ، جيهده جهدا ، فإذا كان الفعل من اثنني كل واحد منهما يكابد من 

شق صاحبه شدة ومشقة ، قيل : فالن جياهد فالان ، يعين أن كل واحد منهما يفعل بصاحبه ماجيهده وي
 عليه ، فهو جياهده جماهدة وجهادا  وأما سبيل هللا : فطريقه ودينه 

فمعىن قوله إذا : ) والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا ( والذين حتولوا من سلطان أهل الشرك هجرة هلم 
ون رمحة ، وخوف فتنتهم على أدايهنم ، وحاربوهم يف دين هللا ليدخلوهم فيه ، وفيما يرضي هللا ) أولئك يرج

هللا ( أي يطمعون أن يرمحهم هللا فيدخلهم جنته بفضل رمحته إايهم ) وهللا غفور ( أي ساتر ذنوب عباده 
 بعفوه عنها ، متفضل عليهم ابلرمحة 

  (1) [وهذه اآلية أيضا ذكر أهنا نزلت يف عبد هللا بن جحش وأصحابه  
 (356-2/346جامع البيان ) (1)

 
 : وقال الرازي

يف أن هذا السائل أكان من املسلمني أو من الكافرين والقائلون أبنه من املسلمني فريقان : األول اختلفوا  ]
: الذين قالوا إنه تعاىل ملا كتب عليهم القتال وقد كان عند القوم الشهر احلرام واملسجد احلرام أعظم احلرمة 

ن يكون يف غري هذا الزمان ويف غري هذا يف املنع من القتال مل يبعد عندهم أن يكون األمر ابلقتال مقيدا أب
، فقالوا : أحيل لنا قتاهلم يف هذا الشهر ويف صلى هللا عليه وسلم  املكان فدعاهم ذلك إىل أن سألوا النيب

 هذا املوضع ؟ فنزلت اآلية ، فعلى هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من املسلمني 
بعث صلى هللا عليه وسلم  وا عن ابن عباس أنه قال : إن رسول هللاالفريق الثاين : وهم أكثر املفسرين : رو 

 فنزلت هذه اآلية ، فأخذ رسول هللا ]فذكر القصة وقال :  [عبد هللا بن جحش األسدي وهو ابن عمته 
الغنيمة ، وعلى هذا التقدير فاألظهر أن هذا السؤال إمنا صدر عن املسلمني لوجوه : صلى هللا عليه وسلم 

كانوا مسلمني  واثنيها : أن ماقبل هذه صلى هللا عليه وسلم   أن أكثر احلاضرين عند رسول هللا أحدها :
اآلية ومابعدها خطاب مع املسلمني أما ماقبل هذه اآلية فقوله ) أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ( وهو خطاب 

ثها : روى سعيد بن جبري مع املسلمني وقوله ) يسألونك عن اخلمر وامليسر ويسألونك عن اليتامى (  واثل
ماسألوه إال صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عباس أنه قال : مارأيت قوما كانوا خريا من أصحاب رسول هللا

 ( 1عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض كلهن يف القرآن منها ) يسألونك عن الشهر احلرام (  )
 (215آية  3تقدم خترجيه ) رقم  (1)
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السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصالة والسالم عن القتال يف  والقول الثاين : أن هذا
الشهر احلرام حىت لو أخربهم أبنه حالل فتكوا به واستحلوا قتاله فيه فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية ) يسألونك 

ري ( ولكن الصد عن عن الشهر احلرام قتال فيه ( أي يسألونك عن قتال يف الشهر احلرام ) قل قتال فيه كب
سبيل هللا وعن املسجد احلرام والكفر به أكرب من ذلك القتال ) واليزالون يقاتلونكم حىت يردوكم ( فبني 
تعاىل أن غرضهم من هذا السؤال أن يقاتلوا املسلمني مث أنزل هللا تعاىل بعده قوله ) الشهر احلرام ابلشهر 

دوا عليه مبثل مااعتدى عليكم ( فصرح يف هذه اآلية أبن احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعت
 [القتال على سبيل الدفع جائز  

قوله تعاىل ) قتال فيه ( خفض على البدل من الشهر احلرام ، وهذا يسمى بدل االشتمال ،   ]قال : 
ىل ) قتل كقولك : أعجبين زيد علمه ، ونفعين زيد كالمه ، وسرق زيد ماله ، وسلب زيد ثوابه ، قال تعا

أصحاب األخدود النار ذات الوقود ( وقال بعضهم : اخلفض يف قتال على تكرير العامل والتقدير : 
يسألونك عن الشهر احلرام عن قتال فيه ، وهكذا هو يف قراءة ابن مسعود والربيع ، ونظريه قوله تعاىل ) 

 للذين استضعفوا ملن آمن منهم ( وقرأ عكرمة ) قتل فيه ( 
تفق اجلمهور على أن حكم هذه اآلية حرمة القتال يف الشهر احلرام مث اختلفوا أن ذلك احلكم هل ا ]قال : 

بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف يل عطاء ابهلل أنه الحيل للناس الغزو يف احلرم ، واليف 
يغزو يف الشهر عليه وسلم  صلى هللا األشهر احلرم إال على سبيل الدفع  روى جابر قال : مل يكن رسول هللا

 احلرام إال أن يغزى  
وسئل سعيد بن املسيب هل يصلح للمسلمني أن يقاتلوا الكفار يف الشهر احلرام ؟ قال نعم ، قال أبو عبيد 
: والناس ابلثغور اليوم مجيعا على هذا القول يرون الغزو مباحا يف الشهور كلها ، ومل أر أحدا من علماء 

  كره عليهم ، كذلك أحسب قول أهل احلجازالشام والعراق ين
واحلجة يف إابحته قوله تعاىل ) فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ( وهذه اآلية انسخة لتحرمي قتال يف الشهر 

 احلرام  
والذي عندي أن قوله تعاىل )قل قتال فيه كبري( هذا نكرة يف سياق اإلثبات فيتناول فردا واحدا ، واليتناول  

د ، فهذه اآلية الداللة فيها على حترمي القتال مطلقا يف الشهر احلرام ، فالحاجة إىل تقدير النسخ كل األفرا
  فيه
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أما قوله تعاىل ) والفتنة أكرب من القتل ( فقد ذكروا يف الفتنة قولني : أحدمها : هي الكفر وهذا  ]قال : 
قد تقدم ذكر ذلك ، فإنه تعاىل قال : القول عليه أكثر املفسرين وهو عندي ضعيف ألن على قول الزجاج 

 وكفر به أكرب  فحمل الفتنة على الكفر يكون تكرارا ، بل هذا التأويل يستقيم على قول الفراء 
والقول الثاين : أن الفتنة هي ماكانوا يفتنون املسلمني عن دينهم ، اترة إبلقاء الشبهات يف قلوهبم ، واترة 

عمار بن ايسر وهذا قول حممد بن إسحاق وقد ذكران أن الفتنة عبارة ابلتعذيب ، كفعلهم ببالل وصهيب و 
عن االمتحان ، يقال : فتنت الذهب ابلنار ، إذا أدخلته فيها لتزيل الغش عنه ، ومنه قوله تعاىل : )إمنا 

ذلك أموالكم وأوالدكم فتنة( أي امتحان لكم ألنه إذا لزمه إنفاق املال يف سبيل هللا تفكر يف ولده ، فصار 
مانعا له عن اإلنفاق ، وقال تعاىل ) امل أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم اليفتنون ( أي 
الميتحنون يف دينهم أبنواع البالء ، وقال ) وفتناك فتوان ( وإمنا هو االمتحان ابلبلوى ، وقال ) ومن الناس 

هللا ( واملراد به احملنة اليت تصيبه من جهة  من يقول آمنا ابهلل فإذا أوذي يف هللا جعل فتنة الناس كعذاب
الذين من الكفار وقال ) إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا ( واملراد أهنم آذوهم وعرضوهم على 

 العذاب ليمتحنوا ثباهتم على دينهم 
تل ألن الفتنة عن الدين فثبت هبذه اآلايت أن الفتنة هي االمتحان ، وإمنا قلنا : إن الفتنة أكرب من الق

تفضي إىل القتل الكثري يف الدنيا ، وإىل استحقاق العذاب الدائم يف اآلخرة ، فصح أن الفتنة أكرب من 
 القتل فضال عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن احلضرمي 

مكة :إذا عريكم روي أنه ملا نزلت هذه اآلية كتب عبد هللا بن جحش صاحب هذه السرية إىل مؤمين 
من مكة ، صلى هللا عليه وسلم  املشركون ابلقتال يف الشهر احلرام فعريوهم أنتم ابلكفر وإخراج رسول هللا

ومنع املؤمنني عن البيت احلرام قال ) واليزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ( واملعىن 
  [ (وال النصاري حىت تتبع ملتهم ظاهر ، ونظريه قوله تعاىل )ولن ترضى عنك اليهود

قال : قوله عز وجل ) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أولئك يرجون رمحة هللا وهللا 
 غفور رحيم ( 

قال : يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان : األول : أن عبد هللا بن جحش قال : ايرسول هللا هب أنه 
فعل نطمع منه أجرا وثوااب فنزلت هذه اآلية ، ألن عبد هللا كان مؤمنا ، وكان مهاجرا  العقاب فيما فعلنا ،

، وكان بسبب هذه املقاتلة جماهدا  والثاين : أنه تعاىل ملا أوجب اجلهاد من قبل بقوله ) كتب عليكم القتال 
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الذين آمنوا والذين وهو كره لكم ( ويبني أن تركه سبب الوعيد أتبع ذلك يذكر من يقوم به فقال ) إن 
  هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا ( واليكاد يوجد وعيد إال ويعقبه وعد

مث قال تعاىل ) أولئك يرجون رمحة هللا ( وفيه قوالن : األول : أن املراد منه الرجاء ، وهو عبارة عن ظن 
وذلك ألن عبد هللا بن جحش املنافع اليت يتوقعها ، وأراد تعاىل يف هذا املوضع أهنم يطمعون يف ثواب هللا 

 ماكان قاطعا ابلفوز والثواب يف عمله ، بل كان يتوقعه ويرجوه 
القول الثاين : أن املراد من الرجاء : القطع واليقني يف أصل الثواب ، والظن إمنا دخل يف كميته ويف وقته ، 

مث قال تعاىل ) وهللا غفور رحيم ( وفيه وجوه قررانها يف تفسري قوله تعاىل )الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم ( 
أي إن هللا تعاىل حيقق هلم رجاءهم إذا ماتوا على اإلميان والعمل الصاحل ، وأنه غفور رحيم ، غفر لعبد هللا 

 ( 1بن جحش وأصحابه مامل يعلموا ورمحهم  )
 (40-6/29مفاتيح الغيب ) (1)

 
 : مناقشة األقوال واخلالصة ومايستفاد من اآلية

نزول اآليتني يف سرية عبد هللا بن جحش وقد دلت اآلاثر الواردة يف ذلك أن عبد هللا بن جحش الشك يف 
وأصحابه اراتبوا فيما فعلوه مع مايعلمونه من عظم القتال يف الشهر احلرام وتعيري املشركني هلم بذلك 

صلى هللا عليه  النيب وإشفاقهم أال يؤجروا على سريتهم هذه بسبب قتلهم يف الشهر احلرام فسألوا عن ذلك
فكانت اآليتان ردا على سؤاهلم وتعريضا ابملشركني الذي استنكروا فعلهم فبني سبحانه أن قتاال يف وسلم 

الشهر احلرام عنده كبري إمثه إال أن مايرتكبه املشركون أعظم عنده من هذا القتال املذكور فهم يصدون عن 
رام وخيرجون أهله املؤمنني منه وهذا كله أعظم عند هللا من سبيل هللا ويكفرون به ويصدون عن املسجد احل

قتال يف الشهر احلرام وأما ماحصل فيه من قتل ابن احلضرمي فالفتنة اليت هم مقيمون عليها وهي الشرك 
والكفر والدعوة إليه أكرب إمثا وذنبا من القتل وعليه فقتاهلم وقتلهم يف الشهر احلرام طاملا هم مقيمون على 

ومستمرون يف قتالكم ليحاولوا ردكم عن هذا الدين بكل مايستطيعون وهم كذلك ال حرج فيه ومن ذلك 
استجاب هلم فارتد عن هذا الدين القومي أحبط هللا عمله يف الدنيا وإن ميت على الكفر فال أجر له يف 

وا وجاهدوا يف سبيل اآلخرة وهو من أصحاب النار اخلالدين فيها وأما أهل هذه السرية الذين آمنوا وهاجر 
 هللا فهم يرجون رمحة هللا وسوف ينالوهنا إن شاء هللا فاهلل غفور رحيم 

 
 



159 

 

 : ويف اآلية مباحث
األول : هذه اآلية من املواضع اليت تؤكد ضرورة الدراسة اجلادة للسرية النبوية وربطها ابلتفسري وحماولة أتريخ 

  دم اإلشارة لذلك ضمن طيات هذا البحثحوادثها اعتمادا على أدلة صحيحة مأثورة كما تق
وقد تقدم هناك   (1الثاين : هذه اآلية ربطها مجع من املفسرين بقوله تعاىل )الشهر احلرام ابلشهر احلرام( )

عدم وجود ربط بينهما وأن األوىل يف غزوة احلديبية وآيتنا يف سرية ابن جحش وهي حسب رواايت أهل 
جرة إال أن أثر جماهد يربط بني القضيتني وجيعل خرب السرية بعد عهد قريش السرية يف السنة الثانية من اهل

وهذا مما يؤكد ضرورة البحث يف أتريخ حوادث السرية بدقة ، ويشكل على صلى هللا عليه وسلم  مع النيب
أثر جماهد أيضا إذا كانت السرية يف هذا التوقيت هل يعترب هذا نقض للعهد من قبل املسلمني أم ال ؟ 
وكيف استحل أهل السرية قتل هذا املعاهد ومل يؤمروا بذلك ؟ واألقرب وهللا أعلم ماسبق من اختالفهما يف 
التوقيت وأثر جماهد مع صحته عنه مرسل وفيه ضعف ألجل ذلك مع تفرده بذكر العهد يف الرواية اللهم إال 

ضعفاء ، ويف احلقيقة فإن رواية جماهد مايف رواية العويف عن ابن عباس مبتابعته يف ذلك وإسنادها مسلسل ابل
صلى هللا عليه وسلم  تستقيم مع أتويل قوله )واملسجد احلرام( ابلصد عنه وهذا واضح يف صد قريش للنيب

عام احلديبية عن دخول مكة إال أن رواية عروة دلت على أن املراد ابلصد هو ماترتب على اإلخراج واملعىن 
ارسة شعائر دينهم عنده  أما إذا كان املقدر وكفر به وابملسجد احلرام كما بني مامنعوا منه من املقام فيه ومم

( وغريه فاملعىن واضح ألهنم كفروا حبرمة املسجد احلرام وحقه ويدلل عليه قوله تعاىل )وهم يصدون 2الرازي )
كان صالهتم عند عن املسجد احلرام وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إال املتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون وما 

وقوله ) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدان عليها آابءان وهللا أمران  34،35البيت إال مكاء وتصدية( األنفال 
يعين طوافهم ابلبيت عراة  ويدلل عليه أيضا ماكانوا يرتكبون فيه من الفواحش وينصبون  28هبا( األعراف 

املسجد فال جرم أن تنتهك حرمة الشهر بفعلة واحدة  فيه من األصنام واألنصاب فهذا كله كفر حبرمة هذا
 وحرمة املسجد أعظم من حرمة الشهر وهاأنتم تفعلون املوبقات فيه 

اآلية وجوها تتعلق آبايت وأحداث متأخرة وهذا بسبب  الثالث : بعض املفسرين يذكر عند أتويله هلذه
ية ومن ذلك الوجوه اليت ذكرها الفراء وانتقده ابن خروجهم عن الرواايت املأثورة املبينة للمعىن املراد من اآل

  (3جرير ورد الرازي على ماوجه إليه من انتقاد  )
 (1/401منهم اجلصاص يف أحكام القرآن ) (1)
 (6/32مفاتيح الغيب ) (2)
 (6/33مفاتيح الغيب ) (3)
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حث إال أنه يف هذه اآلية الرابع : رد دعوى النسخ يف اآلية مبدأ سبق الكالم عليه يف عدة مواضع من الب

 ( 1ذهب مجهور أهل العلم وكثري من املتثبتني يف القول ابلنسخ إىل القول به هنا )
 (1/290( ، احملرر الوجيز )1/357( ، الكشاف )1/206( ، لباب التأويل )1/237( ، زاد املسري )197نواسخ القرآن )ص (1)

 
 وقال النحاس : 

لماء على أن هذه اآلية منسوخة وأن قتال املشركني يف األشهر احلرم مباح والصحيح أهنا منسوخة وقال : الع
غري عطاء قال : وقد قامت احلجة أبن قوله جل وعز )يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه( منسوخ مبا 
 ذكرانه من نص القرآن وقول العلماء أيضا ، وأيضا فإن النقل يبني ذلك ألنه نقل إلينا أن هذه اآلية نزلت

إىل املدينة وقد صلى هللا عليه وسلم  يف مجادى اآلخرة أو يف رجب يف السنة الثانية من هجرة رسول هللا
هوازن حبنني وثقيفا ابلطائف يف شوال وذي القعدة ، وذو القعدة من صلى هللا عليه وسلم  قاتل رسول هللا

ر والرازي ومانقله عن أيب عبيد (  وتقدم كالم ابن جري1األشهر احلرم وذلك يف سنة مثان من اهلجرة )
 وتقرير الكالم هنا كالتايل :

 أوال : هل كان حترمي القتال يف الشهر احلرام مقررا قبل تلك اآلية أم ال ؟ 
اثنيا : هل هذه اآلية تدل على حترمي القتال يف الشهر احلرام ؟ وإن كانت تدل فهل هذه الداللة على 

 اإلطالق أم أهنا على التقييد ؟
ثا : هل اآلايت املدعاة لنسخ هذه اآلية صرحية يف ذلك أم أن اجلمع ممكن بينها وبني آيتنا على التسليم اثل

 بداللتها على التحرمي ؟
 يف األشهر احلرم بعد تلك اآلية أم ال ؟صلى هللا عليه وسلم  رابعا : هل ثبت قتال النيب

 : واجلواب كاآليت
ا يف اجلاهلية وجاء اإلسالم ومل ينكره فهو مقرر له وأتكد ذلك هبذه أما حترمي الشهر احلرام فقد كان متقرر 

وقوله  2اآلية مث بقوله )اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر هللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد( املائدة 
ها أربعة حرم ذلك الدين مث بقوله )من 97)جعل هللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام( املائدة 

 ( والطاهر ابن2وقد أشار إىل ذلك النحاس وكذا ابن اجلوزي  ) 36القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم( التوبة 
 (1/538،539الناسخ واملنسوخ ) (1)
 (1/237زاد املسري ) (2)
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فبعد أن أمن ( إال أن ابن عاشور رأى أن حترمي األشهر كان ألجل محاية احلاج واملعتمر ، 1عاشور ) 

الطريق ابلفتح ، ومنع املشركون من احلج انتهى مورد احلكم  والذي يدل عليه القرآن والرواايت أن هذه 
 األشهر حرام منذ خلق هللا السموات واألرض 

(  2وأما داللة اآلية على التحرمي فمتنازع فيه وقرر الرازي عدم داللتها على ذلك وتبعه اآللوسي وانفح عنه )
 أن يقال : إهنا حرمت قتاال معينا ال يكون مقابال لألمور املذكورة مما هو أكرب عند هللا وميكن 

 (2/324التحرير والتنوير ) (1) 
 (2/108روح املعاين ) (2)

 
(  1وأما اآلايت فقد قال غري واحد : إهنا عامة يف األزمنة وهذا خاص والعام ال ينسخ اخلاص ابتفاق  )

  (2) [صاف أن القول ابلنسخ ليس بضروري  فاإلن]وقال اآللوسي : 
يف الشهر احلرام بعد نزول هذه اآلية فقد دل حديث جابر على عدم صلى هللا عليه وسلم  وأما غزوه

ورجح كوهنا حمكمة هبذا ]وقال أبو حيان بعد ذكره حلديث جابر : صلى هللا عليه وسلم  حصول ذلك منه
 ( 4جبواز أن يكون قبل نسخ اآلية )ورد النحاس على احلديث   (3) [احلديث  

ثقيفا صلى هللا عليه وسلم  وقال غريه : نسخها غزو النيب ]وقال ابن العريب بعد ذكر قول الزهري وغريه : 
يف الشهر احلرام وإغزاؤه أاب عامر إىل أوطاس يف الشهر احلرام وهذه أخبار ضعيفة  وقال غريه : نسختها 

بلغه أن عثمان صلى هللا عليه وسلم  القعدة وهذا ال حجة فيه ألن النيب بيعة الرضوان على القتال يف ذي
قتل مبكة وأهنم عازمون على حربه فبايع على دفعهم ال على االبتداء وقال احملققون نسخها قوله تعاىل )فإذا 

ن التسيري  انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم يعين أشهر التسيري فلم جيعل حرمة إال لزما
القتال واحلماية يف صلى هللا عليه وسلم  والصحيح أن هذه اآلية رد على املشركني حني أعظموا على النيب

الشهر احلرام فقال تعاىل )وصد عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند هللا والفتنة 
 ( 5) [فعلتم ذلك كله يف الشهر احلرام تعني قتالكم فيه  ( وهي الكفر يف الشهر احلرام أشد من القتل فإذا 

 (2/146( ، البحر احمليط )2/852( ، اجلامع ألحكام القرآن )1/147أحكام القرآن البن العريب ) (1) 
 (2/108روح املعاين ) (2)
 (2/146البحر احمليط ) (3)
 (1/535الناسخ واملنسوخ ) (4)
  (1/147أحكام القرآن له ) (5)
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اء على ماتقدم فاألمر حيتاج إىل دراسة دقيقة لتأريخ ماذكر من الغزوات وهو مايردان مرة أخرى إىل القول وبن

صلى هللا عليه وسلم  أبمهية دراسة جادة للسرية النبوية ، إال أن لفظ حديث جابر يشعر أبنه قاله بعد وفاته
  لموهللا أعصلى هللا عليه وسلم  وهذا يدل على استمرارية ذلك منه

الرابع : ذكر بعض املفسرين قوال أبن السائلني هم الكفار على جهة العيب للمسلمني ونسبه اجلصاص 
(  واآلاثر الثابتة وسياق اآلايت أيىب 2(  ومل أقف عليه وزاد معه ابن اجلوزي عروة وجماهدا )1للحسن )

 ذلك وهللا أعلم 
لكفر أو الشرك ألجل إيهام التكرار مردود ألن الضمري اخلامس : استشكال الرازي القول أبن املراد ابلفتنة ا

يف قوله )وكفر به( ميكن أن يكون عائدا على سبيل هللا ، وقد ذكر ذلك ابن اجلوزي ونسبه البن عباس 
( وعلى التسليم بعودته على لفظ اجلاللة فيه فالكالم بداية عن القتال يف الشهر احلرام ويف املوضع التايل 3)

  رتقاعن القتل فاف
السادس : خاض بعض املفسرين يف مسألة املرتد هل حيبط عمله مبجرد الردة أم ال بد من الوفاة على الكفر 
واملتأمل لآلية جيد أن قيد الوفاة هنا متعلق بقوله )فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون( وهذا ال يتأتى 

ذلك ، وأما أن حيبط عمله فاألدلة دلت عليه إال إذا مات على الكفر  وأما إذا رجع إىل اإلسالم فيمتنع 
وقوله )لئن أشركت  88من خارج هذه اآلية مثل قوله )ولو أشركوا حلبط عنهم ماكانوا يعملون( األنعام 

وقد فصل ابن العريب القول يف ذلك ونسبه إىل علمائهم ، وكذا انقش هذا  65ليحبطن عملك( الزمر 
 ( 4القول اآللوسي  )
(  وليس ذلك بظاهر وهللا أعلم 5حكم املرتد وأنه يقتل ) لبعض إىل أن اآلية تشري إىلالسابع : ذهب ا

واآلاثر يف تفسريها مل تتعرض لذلك بل توقيت نزوهلا بعيد عن تشريع احلدود ، وإمنا حكم املرتد يؤخذ من 
  (  وحنو ذلك من األدلة اخلارجية6: من بدل دينه فاقتلوه  )صلى هللا عليه وسلم  قوله
 (1/401أحكام القرآن له ) (1)
 (1/237زاد املسري ) (2)
 (1/238زاد املسري ) (3)
 (2/110( ، روح املعاين )1/148أحكام القرآن البن العريب ) (4)
 (2/2/335التحرير والتنوير ) (5)
  ( من حديث أيب موسى األشعري1733( ومسلم )ح6923أخرجه البخاري )ح (6)
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  : مسائل يف القراءات
ه )قتال فيه( : هي كذلك يف مصحف عبد هللا بن مسعود وقرأها الربيع واألعمش مثل ذلك  نقله ابن قول

  (3( ونسبها الشوكاين لألعرج )2( وزاد أبو حيان ابن عباس وقال : وقرىء شاذا قتال فيه ابلرفع )1عطية )
  (4قوله )قتال فيه قل قتال فيه كبري( : قرأ يف املوضعني عكرمة : قتل  )

 ( 5قوله )حبطت ( : قرأها أبو السمال واحلسن بفتح الباء  )
 وكلها شواذ

  
 (1/290احملرر الوجيز ) (1) 
 (2/145البحر احمليط ) (2)
 (1/217فتح القدير ) (3)
 (2/145) ( ، البحر احمليط1/290احملرر الوجيز ) (4)
 (2/151( ، البحر احمليط )1/291احملرر الوجيز ) (5)

 

 
 وتوفيقه  وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم مت حبمد هللا
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 فهرس اآلايت
@@@ 

  
 لبحثا يف حتتها املذكورة اآلية رقم             والرقم السورة                                     اآلية
 512                             2البقرة                    ينفقون رزقناهم ومما
  702-402                        11البقرة     األرض يف تفسدوا ال هلم قيل وإذا
 391                          51البقرة                        هبم يستهرىء هللا

  702-402                        61البقرة                 هلدىاب الضاللة اشرتوا
 612                         03البقرة                    تعلمون ماال أعلم إين
  702-402                        14البقرة          قليال مثنا اييت آب تشرتوا وال

 812-712                        64لبقرة ا        رهبم مالقوا أهنم يظنون الذين
 202-002                        47البقرة          قسوة أشد أو كاحلجارة فهي

 112                              57البقرة            ماعقلوه بعد من حيرفونه مث
 491                              58البقرة         والعدوان ابإلمث عليهم تظاهرون

  702-402                       68البقرة           ابآلخرة الدنيا احلياة اشرتوا
  702-402                      201البقرة              أنفسهم به ماشروا ولبئس

 812-712                    011البقرة                  اليهود عنك ترضى ولن
 312                        311البقرة          النصارى ليست وداليه وقالت

 691                          421البقرة        بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذ
 691                         521البقرة                            للناس مثابة

 691املرفوعات                         521البقرة     مصلى إبراهيم مقام من واختذوا
  012                             131البقرة                   أسلم ربه له قال إذ
 691،  691املرفوعات                         851البقرة      هللا شعائر من واملروة الصفا إن

 312                         671البقرة         الكتاب يف اختلفوا الذين وإن
 512                          771البقرة                    حبه على املال وآتى
 612                         871البقرة                  القصاص عليكم كتب

 512                        081البقرة                  الوصية خريا ترك إن
 612                       381البقرة                     الصيام عليكم كتب
 691                        581البقرة                    اليسر بكم هللا يريد
 791                          781البقرة           الرفث الصيام ليلة لكم أحل
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 691                         781رة البق          أمتوا مث,,,,, واشربوا وكلوا
 512،  981                      912البقرة                     اخلمر عن يسألونك

 091                         912البقرة                     كبري إمث فيهما قل
 981                        912البقرة                 ينفقون ماذا ويسألونك
 512، 981                     022البقرة                  اليتامى عن ويسألونك
 512، 981                      222البقرة                 احمليض عن ويسألونك

  702-402                       322البقرة                     لكم حرث نساؤكم
 691                        332البقرة              ةالرضاع يتم أن أراد ملن
 512                      342البقرة   دايرهم من خرجوا الذين إىل تر أمل

 091،612                    442البقرة          واعلموا هللا سبيل يف وقاتلوا
 591                       162البقرة             أمواهلم ينفقون الذين مثل

 591                      862البقرة                 الفقر يعدكم الشيطان
 891                     572البقرة            الراب وحرم البيع هللا وأحل
 791                       282البقرة            بكم فسوق فإنه تفعلوا وإن

 612                      582البقرة                  وأطعنا مسعنا وقالوا
 212                   41عمران  آل             الشهوات حب للناس زين
 212                    51عمران  آل                            أؤنبئكم قل
 312                    91عمران  آل       الكتاب أوتوا الذين اختلف وما

 491،  391                     45عمران  آل                     هللا ومكر مكرواو 
 012                     55عمران  آل                          مرجعكم إيل
 312                     46عمران  آل              تعالوا الكتاب ايأهل قل
 691                      79عمران  آل            البيت حج الناس على وهلل

 312                     501عمران  آل    واختلفوا تفرقوا كالذين والتكونوا
 191                    211عمران  آل       ثقفوا أينما الذلة عليهم ضربت
 191                     641عمران  آل      ربيون معه قاتل نيب من وكأين

 891                     371عمران  آل      الناس إن الناس هلم قال نالذي
 691                         21النساء      دين أو هبا يوصي وصية بعد من
 612                         91النساء                         كرهتموهن فإن
 691                         82النساء              عنكم خيفف أن هللا يريد
 491                         03النساء           وظلما عدواان ذلك يفعل ومن

 091                        34النساء         سكارى وأنتم الصالة التقربوا
 091                         46النساء       ليطاع إال رسول من وماأرسلنا

  702-402                   47النساء    يشرون الذين هللا بيلس يف فليقاتل
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 202-002                     77النساء             هللا كخشية الناس خيشون
 591                       48النساء نفسك إال تكلف ال هللا سبيل يف فقاتل

 191                     98النساء       وجدمتوهم حيث واقتلوهم فخذوهم
 191                     19النساء        ثقفتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم
 691                      29النساء                       مؤمنة رقبة فتحرير
 612                      59النساء           أبمواهلم اجملاهدين هللا فضل
 891                       101النساء         تقصروا أن جناح عليكم فليس

  702-402                  801النساء                    الناس من يستخفون
 812-712                   2املائدة     هللا شعائر الحتلوا آمنوا الذين ايأيها
 312                          5املائدة       لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام
 191                      32املائدة                        الباب عليهم ادخلوا

 312                      72املائدة                             قرابان قراب إذ
 302                       72املائدة                 املتقني من هللا يتقبل إمنا

 612                     25املائدة                 ابلفتح أييت أن هللا فعسى
 491                     26املائدة             والعدوان اإلمث على تعاونوا وال

 691                      98املائدة      أميانكم كفارة ذلك أايم ثالثة فصيام
 091                       09املائدة            واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا

 691                        59املائدة        الصيد التقتلوا آمنوا الذين ايأيها
 691                        59املائدة                   منكم عدل ذوا به حيكم
 691                        59املائدة                          الكعبة ابلغ هداي
 812-712                     791املائدة           احلرام البيت الكعبة هللا جعل

  012                         23األنعام                         هللا إىل ردوا مث
 691                        83األنعام                   جبناحيه يطري طائر وال
 812-712                      88األنعام  يعملون ماكانوا عنهم حلبط كواأشر  ولو

 691                      511األنعام                            ربك كلمة ومتت
 791                       541األنعام                 به هللا لغري أهل فسقا أو
 891                      451األنعام                    الكتاب موسى آتينا مث

  012                       851األنعام        املالئكة أتتيهم أن إال ينظرون هل
 091                        3األعراف             ربكم من إليكم ماأنزل اتبعوا
 812-712، 981                      82األعراف                   قالوا فاحشة فعلوا وإذا
 981                      13األعراف   مسجد كل عند زينتكم خذوا آدم ايبين
 981                      23األعراف                      هللا زينة حرم من قل

 812-712                    57األعراف           منهم آمن ملن استضعفوا للذين
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  702-402                  721األعراف                         وقومه سىمو  أتذر
 691                     731األعراف                            ربك كلمة ومتت

 691                     241األعراف          ربه ميقات فتم بعشر وأمتمناها
 091                    851األعراف    إليكم هللا رسول إين الناس ايأيها قل

 312                     271األعراف                           بلى قالوا بربكم ألست
 812-712                53-43األنفال             وتصدية ,,, املسجد عن يصدون وهم
 191،391                     83األنفال               هلم يغفر ينتهوا إن كفروا للذين قل

 291                      93األنفال                                   فتنة التكون حىت
 191                     75األنفال                            احلرب يف تثقفنهم فإما
  902-802،  091                    16األنفال                                   للسلم جنحوا وإن
 091                    5-1التوبة      رحيم غفور هللا إن ,,,, ورسوله هللا من براءة
 691                        4التوبة                     مدهتم إىل عهدهم إليهم فأمتوا
 812-712                      5التوبة                           احلرم األشهر انسلخ فإذا

 812-712                       5التوبة                   وجدمتوهم حيث املشركني فاقتلوا
 812-712                     63التوبة                            هللا عند الشهور عدة إن

 812-712-491-091                   63توبة ال                              كافة املشركني وقاتلوا
 202-002                    05التوبة                            تسؤهم حسنة تصبك إن
 202-002                    25التوبة            احلسنيني إحدى إال بنا تربصون هل قل

 191                     25توبة ال                                  بكم نرتبص وحنن
 491،  391                   97التوبة                     منهم هللا سخر منهم فيسخرون

  702-402                  111التوبة                أنفسهم املؤمنني من اشرتى هللا إن
  612                    221ةالتوب                       كافة لينفروا املؤمنون وماكان
 112                  521التوبة                         رجسهم إىل رجسا فزادهتم

 981                    5يونس                         ضياء الشمس جعل الذي هو
 312                   91يونس              فاختلفوا واحدة أمة إال الناس وماكان

 891                   64يونس                          مايفعلون على شهيد هللا مث
 312                   39يونس                    فمااختلفوا الطيبات من ورزقناهم

 312                    011هود                            الكتاب موسى آتينا ولقد 
 691                     911هود                                      بكر  كلمة ومتت

 691                     6يوسف                                             نعمته يتم
 591                     71يوسف                             هللا روح من الييأس إنه

  702-402                 02يوسف                                   خبس بثمن وشروه
 691                     36يوسف                          الكيل منا منع ايأابان قالوا
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 612                      28يوسف                                        القرية واسأل
 612                     38يوسف                            هبم أيتيين أن هللا عسى

 112                    111يوسف                        عربة قصصهم يف كان لقد
 112                    82إبراهيم                    هللا نعمة بدلوا الذين إىل تر أمل

  702-402                        92اهيمإبر              القرار فبئس يصلوهنا جهنم
 691                           62النحل            فوقهم من السقف عليهم فخر 

 012                           33النحل         املالئكة أتتيهم أن إال ينظرون هل
  702-402                        14النحل                     هللا يف هاجروا والذين

 412                            06النحل                            األعلى املثل وهلل
 691                            18النحل                                   نعمته يتم
  702-402                       601النحل                  مطمئن وقلبه أكره من إال
 312                           021النحل                  قانتا أمة كان إبراهيم إن

 491                          621النحل      به ماعوقبتم مبثل فعاقبوا عاقبتم وإن
 691                           1اإلسراء              ليال بعبده أسرى الذي سبحان
 612                         8اإلسراء                       يرمحكم أن كمرب عسى

 691                          8اإلسراء               حصريا للكافرين جهنم وجعلنا
 981                         21اإلسراء                    آيتني والنهار الليل وجعلنا

 512                   62-32اإلسراء       القرىب ذا وآت ,,,,, إحساان وابلوالدين
 591                        92اإلسراء                عنقك إىل مغلولة يدك جتعل وال
 212                            7الكهف              هلا زينة األرض ماعلى جعلنا إان

  012                         63الكهف                             ريب إىل رددت ولئن
 212                          64الكهف                 الدنيا احلياة زينة والبنون املال

 812-712                      46الكهف                    قصصا آاثرمها على فارتدا
  702-402                        79مرمي                               لدا قوما به وتنذر
 491                            5طه                     استوى العرش على الرمحن

 891                          41طه                              لذكري الصالة وأقم
 812-712                        04طه                                     فتوان وفتناك 

 491                           011طه                              علما به حييطون وال
 212                           32األنبياء                                يفعل عما اليسأل

 591                             01ج احل                                  يداك قدمت مبا
 891                             72احلج                            ابحلج الناس يف وأذن

 891                            82احلج                                 هلم منافع ليشهدوا
 691                            03احلج                                 األنعام لكم وأحلت
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 691                            23احلج                             هللا شعائر يعظم ومن
 691                           33احلج                  مسمى أجل إىل منافع فيها لكم

 691                           33احلج                        العتيق البيت إىل حملها مث
 791                            43احلج                              منسكا جعنا أمة لكل
 091                            93احلج                   ظلموا أبهنم يقاتلون للذين أذن

 591                          02املؤمنون                                      ابلدهن تنبت
  012                          32املؤمنون                                     ارجعون رب

 891                           15املؤمنون                  الطيبات من كلوا الرسل ايأيها
 302                            97املؤمنون                     األرض يف ذرأكم الذي وهو

 212                               83النور                               فضله من ويزيدهم
 612                              15النور                                    وأطعنا مسعنا
  012                            52الفرقان                       ابلغمام السماء تشقق ويوم

 591                            76الفرقان                     يسرفوا مل أنفقوا إذا والذين
 202-002                       47الفرقان                       لنا هب ربنا يقولون والذين
 091                       412الشعراء                           نياألقرب عشريتك وأنذر
 091                      6-5القصص                        حيذرون ,,,, منن أن ونريد
 691                         72القصص                      عندك فمن عشرا أمتمت فإن
 491                         82القصص              علي عدوان فال قضيت األجلني أميا

 612                         76القصص                      املفلحني من يكون أن فعسى
 891                         37القصص                             والنهار الليل لكم جعل

 812-712                       1العنكبوت                      يرتكوا أن الناس أحسب امل
 012                           8العنكبوت                                       مرجعكم إيل
 691                         84العنكبوت                                   بيمينك ختطه وال

  702-402                          14الروم                        والبحر الرب يف الفساد ظهر
  702-402                           44الروم                                 ميهدون فألنفسهم

 391                            31لقمان                               عظيم لظلم الشرك إن
  012                             51لقمان                                         مرجعكم إيل

 412                       11-9األحزاب   وزلزلوا ,,, هللا نعمت اذكروا آمنوا الذين ايأيها
 191                          16األحزاب                                 ثقفوا أينما ملعونني

  012                            33سبأ                                  والنهار الليل مكر بل
 491                           01فاطر                               الطيب الكلم يصعد إليه

 202-002                     741الصافات                   يزيدون أو ألف مائة إىل فأرسلناه
 291                          35الزمر                           مجيعا الذنوب يغفر هللا إن
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 812-712                       56الزمر                         عملك ليحبطن أشركت لئن
 212                            04غافر                                اجلنة يدخلون فأولئك

 312                         54فصلت                             الكتاب موسى آتينا ولقد
  012                         05فصلت                                 ريب إىل رجعت ولئن
 091                         7الشورى                           حوهلا ومن القرى أم لتنذر
 491                        11الشورى                                     شيء كمثله ليس
 591                        03الشورى                                  أيديكم كسبت فبما

 391                        04الشورى                             مثلها سيئة سيئة وجزاء
  012                         35الشورى                           األمور تصري هللا إىل أال

 212                        33الزخرف                    واحدة أمة الناس يكون أن ولوال
 012                       66ف الزخر                              الساعة إال ينظرون هل

 312                          71اجلاثية           العلم ماجاءهم بعد من إال اختلفوا فما 
 012                           81حممد                             الساعة إال ينظرون هل
 591                           33مد حم                                أعمالكم تبطلوا وال
 691                            2الفتح                                             نعمته يتم

 391                           61الفتح                                يسلمون أو تقاتلوهنم
 191                          42الفتح                          عنكم أيديهم كف الذي وهو
 691                           52الفتح                            وصدوكم كفروا الذين هم

 191                          52الفتح                                  مؤمنون رجال ولوال
 391                        9احلجرات                    اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن
 191                     31الذارايت                             يفتنون النار على هم يوم

  702-402                   84الذارايت                    املاهدون فنعم فرشناها واألرض
 202-002                       9النجم                           أدىن أو قوسني قاب فكان

 191                      15التغابن                          فتنة وأوالدكم أموالكم إمنا
 491                        8اجملادلة                            والعدوان ابإلمث ويتناجون
 112                        2احلشر                             األبصار ايأويل فاعتربوا

 691                        8الصف                                        نوره متم وهللا
  702-402                    01الصف                         أدلكم هل آمنوا الذين ايأيها
  702-402                     9اجلمعة                 للصالة نودي ذاإ آمنوا الذين ايأيها

  702-402                      1املنافقون                     لكاذبون ,,, املنافقون جاءك إذا
 812-712                    51التغابن                          فتنة وأوالدكم أموالكم إمنا
 791                         4التحرمي                                 قلوبكما صغت فقد

 612                        5التحرمي                                طلقكن إن ربه عسى
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 691                           8التحرمي                                      نوران لنا أمتم
  702-402                        01القلم                            مهني حالف كل تطع وال
 302                       31-01القلم                زنيم ,,,,, مهني حالف كل تطع وال

 891                          02املزمل                      األرض يف يضربون وآخرون
 691                          02املزمل                       الزكاة وآتوا الصالة وافأقيم

  702-402                62-22النازعات                   خيشى ملن ,,,,, يسعى أدبر مث
 212                     43- 92املطففني        آمنوا الذين فاليوم ,,,,, أجرموا الذين إن
 812-712                        5-4الربوج          الوقود ذات النار األخدود أصحاب لقت
 812-712                         01الربوج                            املؤمنني فتنوا الذين إن
  012                          52الغاشية                                    إايهبم إلينا إن

  012                        32-12الفجر        الذكرى له وأىن ,,,, األرض دكت إذا كال
 891                          31-21البلد                       رقبة فك ماالعقبة وماأدراك

 891                              71البلد                           آمنوا الذين من كان مث
 891                                1القدر                          القدر ليلة يف أنزلناه إان

 312                              4البينة                      الكتاب أوتوا الذين وماتفرق
 691                              5البينة                        هللا ليعبدوا إال أمروا وما
 512                           8العادايت                          لشديد اخلري حلب وإنه
  702-402،  302                   1اهلمزة                               ملزة مهزة لكل ويل
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 واآلاثر األحاديث فهرس
@@@ 

 
 األثر رقم/اآلية رقم                الراوي                               وايةالر  طرف
 112/4الربيع                                                 آايت هللا آاتهم
 112/6العالية                 أبو                       بينات آايت هللا آاتهم
 196/542جعفر                أبو                            عرفة يوم آخرها
 196/402جبري             بن سعيد                          عرفة يوم آخرها
 196/512إبراهيم                                             عرفة يوم آخرها
 196/712احلسن                                            عرفة يوم آخرهن

 491/81عباس               ابن                                       ابتدأ
 31املرفوعات /302-691عباس         ابن            ص هللا رسول فإن اهلدي أبدل

 702/1-402عائشة                                     هللا إىل الرجال أبغض
 702/95-402احلسن                                          نزلت فيم أتدرون
 196/09عمر                 ابن                               شاة أترضى

 45املرفوعات /302-691مقاتل                                     تظلموا وال هللا اتقوا
 196/33       مقاتل                                  تستحل أال إمتامهما
 196/23الضحاك                                  النفقة تكون أن إمتامهما
 196/42مكحول                                                   إمتامهما

 11املرفوعات /302-691جندب      بن انجية                           ص النيب أتيت
 812/91-217قتادة                                  هنبي أصحاب على هللا أثىن

 791/33عطاء                                                 عمرة اجعلها
 591/54عكرمة                                         ابهلل الظن أحسنوا
 491/31الضحاك                                       ص النيب أحصروا
 612/21جبري            بن سعيد                   واجب أمر يف أحدمها

 92 /812-217ميسرة        بن عطاء            احلرام الشهر يف القتال أحل
 412/2عباس              ابن                          املؤمنني هللا أخرب

 312/61سدي              ال                            فيه الكفار اختلف
 812/71-217قتادة                                    وأصحابه حممد إخراج

 591/34الصحابة         من رجل                         الفرائض أداء
 902/21-802قتادة                                         اإلسالم يف ادخلوا
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 902/22-802الربيع                                          الطاعة يف ادخلوا
 196/25مسعود               ابن                        الرجل أحصر إذا
 591/73بشري          بن النعمان                         أحدكم أذنب إذا
 196/541عمر                                    احلج أشهر يف اعتمر إذا
 791/85حممد           بن القاسم                    ولبست اغتسلت إذا
 34 /891عطاء                                       مأزمي من أفضت إذا
 196/861جبري             بن سعيد                     هدي فعليه أقام إذا
 196/081                  الربيع                         خوفه من أمن إذا
 619/461عروة                                        حتصر حني أمنت إذا
 196/15،47،001عباس           وابن علقمة                        الرجل أهل إذا
 196/86إبراهيم                                     يذبح أن قبل حلق إذا
 196/942عكرمة                                        كيدر  أال خشي إذا
 196/422عطاء                                                  رجعت إذا
 196/632قتادة                                    أمصاركم إىل رجعتم إذا
 702/16-402جريج              ابن                                غضب إذا
 196/17             سريين ابن                    احلج الرجل فرض إذا
 196/351عمر                ابن                            الرجل قرن إذا
 196/522عطاء                                          حجكم قضيتم إذا
 196/111حلسن                 ا                         ابحملرم كان إذا
 196/211احلسن                                          ابحملرم كان إذا
 9 /991جماهد                                          عرفة يوم كان إذا
  7 /891بريدة                                            حمرمني كنتم إذا
 591/82زيد                        ابن                عندك يكن مل إذا

 702/2-402عمرو              بن هللا عبد                فيه كن من أربع
 302/4عباس                      ابن                      أايم أربعة

 191/5جماهد                                 الوثن إىل املؤمن ارتداد
 2 /991عباس                      ابن          رجع حيث من ارجعوا
 56املرفوعات/302-691عباس                      ابن           عرنة بطن عن ارفعوا
 791/01مسعود                     ابن                يقول هللا أمسع

 902/33-802           جريج           ابن                والقرآن اإلسالم
 902/8-802جماهد                                         مجيعا اإلسالم

 791/12قتادة                                              احلج أشهر
  791/83الزهري                                           احلج أشهر
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 13 /891باس                      ع ابن                  اجلبل أصل
 85املرفوعات/302-691مطعم                 بن جبري              يل بعريا أضللت
 196/311وعكرمة                 احلسن        مساكني عشرة إطعام
 412/3عباس                      ابن       املؤمنني ايمعشر أظننتم
 202/4-102عباس                    ابن                         أعطنا
 196/38قتادة                                             بدنة أعاله
 491/01قتادة                                            ص هللا نيب أقبل
 702/42-402اخلطاب              بن عمر                الرجالن اقتتل
 702/12-402علي                                      الكعبة ورب اقتتال
 43 /196السدي                                والعمرة احلج أقيموا
 41املرفوعات /302-691عمر                    ابن                  حسبكم أليس

 196/602جبري              بن سعيد                      أهلك إىل
 012/71زيد                     ابن                املرجع هللا إىل
 302/74جماهد                                            قابل إىل
 302/71السدي                                            املعدودات األايم أما
 16املرفوعات/302-691ور                     املس                  الشرك أهل فإن بعد أما
 391/01السدي                                              فالشرك الفتنة أما
 021 /791السدي                                                    الفسوق أما
 196/181     السدي                                   حيرم فالرجل املتعة أما

 991/61الضحاك                                                        اإلمام
 196/11مسعود                    ابن                       أربع إبقامة أمرمت
 196/21مسروق                                             هللا كتاب يف أمرمت

 196/361الرمحن          عبد بنت عمرة                         مقصان أمعك
 196/36عطاء                                                     دما أهرق أن
 196/52جبري                 بن سعيد                 بدأت حيث من تعتمر أن
 791/3           عمر             ابن              احلج أشهر بني تفصلوا أن
 791/28مسعود                     ابن                     صاحبك متاري أن
 391/51قتادة                                             هللا إال إله ال يقال أن
 791/4سريين                     ابن                      انتظرت أطعتين إن
 191/1عباس                       ابن                              بدأوكم إن
  83 /891عمر                        ابن                         أركه تلزمين إن
 196/661وجماهد         وطاوس عطاء         أقام مث احلج أشهر يف خرج إن
 196/812                      احلسن                الطريق يف صام شاء إن
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 196/212طاوس                                                    فرق شاء إن
 196/612إبراهيم                                           الطريق يف شئت إن
 8املرفوعات/302-691عمر                      ابن                    البيت عن صددت إن
 196/711السدي                                                واحدا صنع إن
 191/71مقاتل                                             احلرم يف قتلوكم إن
 196/56عطاء                                           حج عليه ليس كان إن
 196/571عطاء                                           اهلدي يريد يكن مل إن
 31 /591عامر                                                       األنصار أن
 196/252سعيد                 بن حيىي                            مكة أهل أن
 03 /891جملز                      أبو                           أتى جربيل أن
 44املرفوعات /302-691أنس                                                   ص هللا رسول أن
 812/1-712هللا              عبد بن جندب                      ص هللا رسول أن
 02املرفوعات /302-691عجرة              بن كعب                   رآه ص هللا رسول أن
 196/24يسار              بن سليمان                       حزابة بن سعيد أن
 702/21-402املسيب             بن سعيد                   مهاجرا أقبل صهيبا أن
 491/61احلسن                                               العرب مشركي أن
 702/11-402صهيب                                           أطافوا ملا املشركني أن
 981/42حبرت                     بن قيس              أحرموا إذا كانوا انسا أن
 812/4-217عباس                     ابن                       بعث ص النيب أن
 591/5                     عباس ابن                    أمر ملا ص النيب أن
 196/82طاوس                                                   احلج متام إن
 002/7عباس                       ابن                    عليه ليأيت الرجل إن
 2املرفوعات /302-691جابر                                         مكث ص هللا رسول إن
 196/03حممد               بن القاسم              احلج أشهر يف العمرة إن
 196/34عمر            وابن عباس ابن                وقت هلا ليس العمرة إن
 191/12األعمش                                       منهم قتل إذا العرب إن
 512/2            عباس         ابن                    اجلموح بن عمرو إن
 702/4-402القرظي              كعب بن حممد                     عبادا هلل إن
 981/6علي                       بن طلق                      وجل عز هللا إن
 981/4عباس                         ابن                      جعل قد هللا إن
 812/3-217عباس                     ابن                         املشركني إن
 191/31شريح                      أبو                     هللا حرمها مكة إن
 702/02-402مسعود                   ابن                    الذنب أكرب من إن
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 012/1              عباس       ابن                  طاقات الغمام من إن
 412/1األرت                بن خباب                      قبلكم كان من إن
 761 /791احلسن                                        اليمن أهل من انسا إن
 196/432السدي                                       األمصار ألهل هذا إن
 691/631جعفر            بن هللا عبد                   حسني لراحلة هذه إن
 702/32-402اخلطاب              بن عمر                  راجعون إليه وإان هلل إان
 891/32عمر                       ابن                       اإلفاضة وجدان إان

 791/02                 أيوب                                  سوء رجل أنت
 091/5أنس                                           وابهلل هللا ابسم انطلقوا

 591/71السدي                                              هللا سبيل يف أنفق
 591/6عباس                      ابن                       مشقص ولو أنفق

 591/12عطاء                                               هللا سبيل يف أنفقوا
 591/8عباس                         ابن                  قليل من ماكان أنفقوا
 196/841عمر                        ابن                       استمتعتم قد إنكم
 196/44عباس                      ابن                                 البدل إمنا
 93 /981عطاء                                                     تتقوا أن الرب إمنا
 196/65الزبري                          ابن             احلج إىل ابلعمرة التمتع إمنا
 196/49                           عروة            والغالء الرخص بني فيما ذلك إمنا
 891/42عمرو                   بن هللا عبد                        عرفات مسيت إمنا
 891/92عطاء                                                      عرفات مسيت إمنا
 891/62          عباس                 ابن                       عرفات مسيت إمنا
 196/471عطاء                                                       املتعة مسيت إمنا
 196/902جماهد                                                      رخصة هي إمنا
 81عات/املرفو 302-691جابر                                           ص النيب مع حج أنه
 302/7عمر                        ابن                            يكرب كان أنه
 196/59األعرج                                                         قرأ أنه
 196/73إبراهيم                                               وأقيموا : قرأ أنه
 196/83علقمة                                                 وأقيموا : قرأ أنه
 196/91الشعيب                                                       قرأها أنه
 196/341احلسن                                             أبسا اليرى كان أنه
 202/52-102                        عكرمة                         يستحب كان أنه
 196/742ومقاتل                 رافع بن املسيب                 الثالثة يصوم أنه

 591/53األسود                 بن الرمحن عبد            دمشق حاصروا أهنم
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 591/81احلسن                                             يسافرون كانوا أهنم
 196/751عباس                      ابن                           متمتعون إهنم

 196/88عمر                      وابن عائشة                اليراين كاان أهنما
 902/9-802جماهد                                                كلها الرب أنواع
 702/94-402القرظي                 كعب بن حممد           انس صفة أجد إين
 091/01بكر                              أبو                  بعشر أوصيك إين
 71املرفوعات /302-691حفصة                                            رأسي لبدت إين
 196/53              معاوية         بن يزيد               املسجد لفي إين
 091/21العزيز                     عبد بن عمر              آية وجدت إين

 002/1جماهد                                                الدماء إهراقة
 902/3-802عباس                          ابن                     الكتاب أهل
 196/652زيد                              ابن                   وفج مكة أهل
 12املرفوعات /302-691عباس                           ابن       واألنصار املهاجرون أهل

 791/05                           الزبري ابن                        اإلهالل
 791/16                     الزهري                  احلج فريضة اإلهالل

 391/11الربيع                                       الشرك أي
 812/6-217عباس                ابن         احلرام الشهر يف أي
 302/61خالد    أيب بن إمساعيل                  التشريق أايم
 302/2    عباس            ابن                  التشريق أايم
 23املرفوعات /302-691نبيشة                            أكل أايم التشريق أايم
 302/21جماهد                                مبىن التشريق أايم
 302/91الضحاك                             الثالثة التشريق أايم

 302/31         إبراهيم                         املعدودات األايم
 302/41احلسن                                   املعدودات األايم
 302/32زيد                     ابن              املعدودات األايم
 302/6عمر                     ابن              املعلومات األايم
 05 /891      بكر                 أبو          أصبحوا الناس أيها
 591/13األنصاري          أيوب أبو              إنكم الناس أيها
 27املرفوعات/302-691عمر                     ابن           هللا إن الناس أيها
 86املرفوعات/302-691عباس                   ابن            عليكم الناس أيها

 191/41عباس                   ابن                     ابالبتداء
 5 /391عباس                   ابن      احلل يف منهم ابالبتداء
 302/5عباس                   ابن              والتهليل ابلتكبري
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 591/02احلسن                                             البخل
 196/39                     عروة                البدنة دون البدنة

 302/23عباس                      ابن           أهله إىل برجوعه
 812/41-217الزبري                  بن عروة       ص هللا رسول بعث
 812/2-217عباس                     ابن        ص هللا رسول بعث
 812/21-217              مالك        أبو           ص هللا رسول بعث
 42املرفوعات /302-691الزهري                              ص هللا رسول بعث
 52 /891طالب                         أيب بن علي                جربيل هللا بعث
 091/7عسال                         بن صفوان           ص هللا رسول بعثنا
 302/52عباس                                 ابن                  حرالن يوم بعد
 21 /981العالية                                أبو                  قالوا أهنم بلغنا
 702/83-402جماهد                                             ألنفسهم مامهدوا بئس
 702/13-402عباس                              ابن            ألنفسهم مامهدوا بئس

 21 /891جماهد                                                 هلم أحلت التجارة
 41 /891جماهد                                                 الدنيا يف التجارة

 196/2                         علي                        أهلك دويرة من حترم
 21 /591جبري                        بن سعيد             هللا سبيل يف النفقة ترك

 196/81الشعيب                                                             تطوع
 212/2  عباس                           ابن              هللا على ليس تفسريها
 196/32إبراهيم                                              احلج مناسك تقضي
 871 /791خرية                              أبو                        كلمة التقوى
 196/13سريين                             ابن              احلج أشهر يف تكون
 791/75طاوس                                                              التلبية

 302/51عكرمة                                               التشريق أايم التكبري
 791/25عطاء                                                               التلبية
 791/84مسعود                             ابن                            التلبية
 22املرفوعات/302-691عمر                               ابن                ص النيب متتع

 62املرفوعات /302-691جابر                                      ص هللا رسول مع متتعنا
 196/72                       طاوس                     إفرادمها متامهما
 196/381الضحاك                                  أشهر يف االعتمار التمتع

 3 /591الضحاك                                           ميسك أن التهلكة
 591/9عباس                          ابن                هللا عذاب التهلكة
 012/2هريرة                              أبو                    موقفا توقفون
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 302/1طالب                        أيب بن علي                       أايم ثالثة
 196/99عباس                             ابن                  فقال استثىن مث
  312/41                             الربيع            إسرائيل بين إىل رجع مث
  812/5-217عباس                             ابن                شأن يف نزلت مث

 202/31-102هللا                      عبد بن سامل                            الثناء
 3املرفوعات /302-691  أمية                    بن صفوان         ص النيب إىل رجل جاء
 091/2موسى                           أبو         ص النيب إىل رجل جاء
 65املرفوعات/302-691عمر                             ابن         ص النيب إىل رجل جاء

 811 /791جبري                      بن سعيد       صاحبك تصخب أن اجلدال
 121 /791السدي                                     صاحبك يمتار  أن اجلدال
 501 /791                           العالية أبو         صاحبك متاري أن اجلدال
 431 /791اخلراساين                   عطاء         صاحبك متاري أن اجلدال
 241 /791             الضحاك                       صاحبك متاري أن اجلدال
 251 /791مكحول                                      صاحبك متاري أن اجلدال
 451 /791حيان                      بن مقاتل        صاحبك متاري أن اجلدال
 79 /791عطاء                                          الرجل مياري أن اجلدال
 702/14-402قتادة                                                  ابلباطل اجلدال
 791/27                           عباس ابن                   السباب اجلدال
 511 /791قتادة                                                   السباب اجلدال
 831 /791                            عكرمة                     الغضب اجلدال
  88 /791كعب                        بن حممد             قريش كانت اجلدال
 791/97عمر                               ابن        السباب احلج يف اجلدال
 941 /791حممد                       بن القاسم                احلج يف اجلدال
 702/72-402عباس                            ابن                  املخاصم اجلدل
 78 /791كعب                     بن حممد                         املراء اجلدال
 791/07عباس                          ابن                         املراء اجلدال
 901 /791احلسن                                                    املراء اجلدال
 521 /791الربيع                                                      املراء اجلدال
 921 /791إبراهيم                                                    املراء اجلدال
 111 /791دينار                      بن وعمر                 متاري أن هو اجلدال
 411 /791                               قتادة                 الصخب هو اجلدال
 541 /791الزهري                                             الصخب هو اجلدال
 196/041     جماهد                                         والفدية الصيد جزاء
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 89 /791جماهد                                                    النساء مجاع
 84 /891الزبري                    بن هللا عبد                   موقف كله اجلمع
 902/6-802عباس                           ابن                              مجيعا
 902/11-802عكرمة                                                           مجيعا
 902/61-802مقاتل                                                            مجيعا
 902/81-802السدي                                                          مجيعا
 902/12-802الضحاك                                                         مجيعا
 902/32-802الربيع                                                            مجيعا
 902/52-802العالية                           أبو                              مجيعا
 902/72-802زيد                            ناب                               مجيعا

 196/94                            عباس ابن                    احلج عن حبستم
 391/21زيد                               ابن                    كفر يكون ال حىت
 391/61                 الربيع                                هللا إال يعبد ال حىت
 391/81أسلم                بن وزيد احلسن                   هللا إال يعبد ال حىت
 191/02زيد                              ابن                         يبدأوكم حىت
 71 /391العالية                            أبو                            يقول حىت
 196/27وسامل                 القاسم                       اهلدي ينحر حىت

 15 /891ماهك              بن يوسف                    عمر ابن مع حججت
 002/2عطاء                                                          حجكم

 75املرفوعات/302-691الديلي            الرمحن عبد                             عرفة احلج
 196/22قيس                بن علقمة                           مناسك احلج
 23 /891عباس                     ابن                     اجلبل من عرفة حد

 702/36-402   الضحاك                                             األصل احلرث
 702/44-402                         قتادة                           احلرث احلرث
 702/45-402الربيع                                        الناس حيرثه الذي احلرث
 702/82-402عباس                      ابن                           الزرع احلرث
 702/64-402عكرمة                                                    الزرع احلرث
 702/65-402عطاء                                                      الزرع احلرث
 702/46-402مكحول                                                ماحترثون احلرث
 196/891عمر                         اين           ماحلرا املسجد هو كله احلرم

 212/1عباس                       ابن                                   حسن
 202/9-102احلسن                                               اآلخرة يف احلسنة
 202/02-102               جماهد                                اآلخرة يف احلسنة
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 202/22-102مقاتل                                                اآلخرة يف احلسنة
 202/32-102خالد          أيب بن إمساعيل                      األخرة يف احلسنة
 202/8-102احلسن                                                الدنيا يف احلسنة
 196/95                        جماهد                      كله احلبس احلصر
  196/54عباس                      ابن                     العدو حصر احلصر

 981/71الضحاك                                         حجهم ووقت دينهم حل
 981/81عطاء                                            حجهم ووقت دينهم حل
 302/83عمر                       ابن                   يومني يف النفر له حل
 591/43سريين                  ابن                       عامر بن هشام محل

 691/531إبراهيم                                                      شاء حيث
 312/11                     زيد ابن                 آدم ظهر من أخرجهم حني
 571 /791عمر                بن سامل                               واللحم اخلبز
 196/05عباس                   ابن                    القرآن قلب من ذلك خذ

 491/9شهاب             وابن عروة                      ص هللا رسول خرج
 13املرفوعات /302-691جابر                                  ص هللا رسول مع خرجنا

 25املرفوعات /  302-691أمساء                                 ص هللا رسول مع خرجنا 
 7املرفوعات / 302-691         عمر       ابن                 ص هللا رسول مع خرجنا
 92املرفوعات / 302-691أمساء                         حمرمني ص هللا رسول مع خرجنا
 791/66عباس                ابن                            يسرين خرجن
 302/43مسعود              ابن                        كله اإلمث من خرج
 51املرفوعات /302-691عائشة                                             ص النيب دخل

 17املرفوعات/302-691مرداس           بن العباس                   عرفة يوم هللا دعوت
 312/51السدي                                                   واحدا دينا

 741 /791زيد                       ابن                        لألنصاب الذبح
 41 /981الربيع                                             قالوا أهنم لنا ذكر
 012/31الربيع                                               القيامة يوم ذلك
 302/85          العالية            أبو                        كله إمثه ذهب
 302/45إبراهيم                                               كله إمثه ذهب
 491/6عباس                       ابن                     فيه دخلت الذي
 67املرفوعات/302-691السائب              بن هللا عبد           حسنة الدنيا يف آتنا ربنا

 196/37                         السدي              خيرج مث حيرم الرجل
 302/73عمر                         ابن                    له مغفورا رجع
 291/3جبري                     بن سعيد                        هبم رحيم
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 53املرفوعات /302-691  عمر                    ابن               ص هللا رسول رخص
 302/94قتادة                                             تعاىل هللا رخص
 202/01-102احلسن                                              الطيب الرزق
 491/2عباس                   ابن       عباده من القصاص هللا رضي
 791/57                     عمر ابن                  النساء إتيان الرفث
 791/18مسعود                   ابن                  النساء إتيان الرفث
 791/58كعب                 بن حممد                 النساء إتيان الرفث
 641 /791زيد                       ابن                  النساء إتيان الرفث
 54املرفوعات /302-691عباس                     ابن                     اإلعرابة الرفث
 791/09طاوس                                             اإلعرابة الرفث
 791/47عمر                       ابن                      اجلماع الرفث
 791/321                       الربيع                       اجلماع الرفث
 39 /791رابح            أيب بن عطاء                      اجلماع الرفث
 791/601مقسم                                              اجلماع الرفث
 621 /791إبراهيم                                            اجلماع الرفث

 791/231اخلراساين             عطاء                      اجلماع فثالر 
 791/631عكرمة                                            اجلماع الرفث
 791/931الضحاك                                          اجلماع الرفث
 051 /791     وعطية          مكحول                      اجلماع الرفث
 351 /791حيان               بن مقاتل                      اجلماع الرفث
 791/011دينار                 بن عمرو            دونه فما اجلماع الرفث
 791/56عباس                    ابن             هاهنا ذكر الذي الرفث
 701 /791حلسن                      ا                     الغشيان الرفث
 791/76عباس                    ابن               النساء غشيان الرفث
 211 /791قتادة                                       النساء غشيان الرفث
 341 /791الزهري                                             النساء غشيان الرفث
 791/611جبري                          بن سعيد                   اجملامعة الرفث
 791/46عباس                              ابن                اجلماع هو الرفث
 791/031يسار  بن عطاء               النساء وقاع الرفث
 671 /791مكحول                    الصاحل الرفيق
 702/75-402عطاء                      طعهيق الزرع
 512/8جريج  ابن                    املؤمنون سأل
 981/1عباس   ابن       ص هللا رسول الناس سأل
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 196/31السراج  الرمحن عبد     وانفعا عروة بن هشام سألت
 512/7جماهد              ذلك يف ماهلم سأهلم
 512/8جماهد                     فأفتاهم سألوا
 981/01قتادة                   ص النيب سألوا

 05املرفوعات / 302-691مسعود  ابن              فسوق املسلم سباب
 196/922عطاء                        قرايت ست
 202/12-102جماهد                   اإلحصاء سريع
 196/641عمر                         قومك سل

 902/4-802عباس  ابن                   اإلسالم السلم
 902/5-802عباس  ابن                     الطاعة السلم
 902/41-802طاوس                     اإلسالم السلم
 902/42-802العالية  أبو                     الطاعة السلم
 902/62-802زيد  ابن                    اإلسالم السلم
 191/42األحوص  أبو                 إسحق أاب مسعت
 302/3دينار  بن عمرو    املسجد يف عباس ابن مسعت
 791/161جبري  بن سعيد                  والدقيق السويق

 196/78جعفر  أبو                              شاة
 196/97                  عباس                 ابن                           شاة
 196/28احلسن                                                                شاة
 196/48عطاء                                                                  شاة
 196/851                                  عباس ابن                           شاة

 691/221محاد                                              مساكني ستة بني الشاة
 196/19عمر                                      ابن                  الشاة الشاة
 702/62-402عباس                                   ابن              اخلصومة شديد
 612/02قتادة                                                         عليكم شديد
 702/24-402قتادة                                                         القوة شديد
 391/6عباس                                 ابن                          شرك

 812/8-217عمر                                   بنا                        الشرك
 191/8الضحاك                                                          الشرك
 191/6قتادة                                              القتل من أشد الشرك
 7 /191             الربيع                                القتل من أشد الشرك
 191/9العالية                                 أبو         القتل من أشد الشرك
 191/4عباس                                 ابن    األواثن وعبادة ابهلل الشرك
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 04املرفوعات /302-691                             أمامة أبو             القعدة وذو شوال
 14املرفوعات /302-691عمر                               ابن             القعدة وذو شوال
 24املرفوعات /302-691عباس                              ابن             القعدة وذو شوال
 791/7عمر                                 ابن             القعدة وذو شوال
 791/9مسعود                              ابن             القعدة وذو شوال
 791/41جابر                                                 القعدة وذو شوال
 791/61الزبري                         بن هللا عبد            القعدة وذو شوال
 791/71                          جماهد                     القعدة وذو شوال
 791/81جماهد                                               القعدة وذو شوال
 791/22إبراهيم                                                القعدة وذو شوال
 1 /791اخلطاب                  بن عمر                      القعدة وذو شوال
 791/62الضحاك                                               القعدة وذو شوال
 791/72الضحاك                                               القعدة وذو شوال
 791/53                            الربيع                     القعدة وذو شوال
 791/93سريين                        ابن                     القعدة وذو شوال

 196/66حيان                     بن مقاتل                     احلصر صاحب
 196/302جبري                     بن سعيد               الرتوية قبل يوما صام

 791/48     عباس                     ابن                               صدق
 196/881عباس                          ابن                                صم
 196/581علي                                                الرتوية يوم قبل صم

 196/842عكرمة                                                 أايم ثالثة صيام
 196/981عباس                           ابن                    للمتمتع الصيام
 196/991عائشة                                                 متتع ملن الصيام
 196/491عمر                              ابن          ابلعمرة متتع ملن الصيام
 196/69عجرة                        بن كعب                 أايم ثالثة الصيام
 196/89طالب                       أيب بن علي               أايم ثالثة الصيام
 196/701جماهد                        أو إبراهيم              أايم ثالثة الصيام
 196/801   مالك                              أبو              أايم ثالثة الصيام
 612/1مسعود                       بن عبدهللا            ميقاهتا على الصالة
 981/32عباس                               ابن                والتقوى الطاعة
 012/51عكرمة                                               الغمام من طاقات

 702/53-402جماهد                                                  اليستقيم ظامل
 702/93-402اخلراساين                         عطاء                اليستقيم ظامل
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 902/51-802                                   مقاتل      ومؤمين سالم بن عبدهللا
 196/532قتادة                                                         وماقبلها عرفة
 196/932الربيع                                                        وماقبلها عرفة
 902/53-802الربيع                                                       نقمته يف عزيز
 902/63-802العالية                     أبو                               نقمته يف عزيز

 612/7عباس                         ابن                          واجب هللا من عسى
 9177                       عباس ابن                                    هدي عليه

 1املرفوعات /302-691           هريرة    أبو                            العمرة إىل العمرة
 491/41العالية                        أبو                          حرام شهر يف عمرة
 196/151عمر                        ابن                        احلج شهور يف العمرة
 791/6              عمر          ابن                              العشر يف العمرة
 202/71-102احلارث                   بن حيىي                               صاحل عمل
 702/63-402                       جماهد                                           عمل
 981/1       عباس                ابن                               األهلة زايدة عن
  812/03-217األعمش                                                       فيه قتال عن
 291/4مقاتل                                                             قتالكم عن
 291/1عباس                      ابن                            والشرك الكفر عن
 191/2احلسن                                                        هبذا هللا عىن

 63 /891عمر                       ابن                                   يزدحم عالم
 702/43-402جماهد                                                     الدنيا يف عالنيته
 591/64زيد                        ابن                           ليس من ىعل عودوا
 212/7مهران                   بن ميمون                                      غدقا
 302/55الشعيب                                                                له غفر
 302/35إبراهيم                                                                له غفر

 9 /891الزبري                       ابن                              التجارة هلم فأحل
 196/332السدي                                                      عرفة يوم فآخرها
 196/601جماهد                                           أوتداوى فادهن

 43 /891عباس                  ابن               عرفات من رجعتم فإذا
 8 /002عباس                   ابن                          فرغتم فإذا
 192/45علي                  احلاج                         أحصر فإذا
 191/81قتادة                                              نبيه هللا فأمر
 812/81-217قتادة                                            يبدأ ال أن فأمر
 196/822عطاء                                      احلاضرة القرى فأما
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 291/2           جماهد                                     اتبوا فإن
 981/13السدي                                     العرب من انسا فإن
 196/811الربيع                                            قبل عجل فإن
 196/741علي                                           العمرة أخر فإن
 391/42سدي                     ال                    الحيب هللا فإن
 902/13-802السدي                                             ضللتم فإن
   002/13                حيان بن مقاتل                    فعلت أان فإين

  
 191/11زيد                     ابن                         الكفر فتنة

 191/21مالك                     أبو           مقيمون نتمأ اليت الفتنة
 591/91احلسن                             هللا سبيل يف النفقة فتدعوا
 612/71شهاب                    ابن                  مكتوب فاجلهاد
 491/7جماهد                                    بردها قريش فخرت
 196/431جماهد                                      شئت حيث الفدية
 612/9عباس                    ابن                            فرض

 791/54عباس                   ابن                  اإلحرام الفرض
 791/35عطاء                                         اإلحرام الفرض

 791/06الضحاك                                     اإلحرام ضالفر 
 791/55إبراهيم                                         التلبية الفرض
 791/94الزبري                        ابن                             احلج فرض
 791/74               مسعود        ابن                    اإلحرام احلج فرض
 791/45احلسن                                               اإلحرام احلج فرض
 196/51جبري                    بن سعيد                                 فريضة

 791/67عمر                           ابن             هللا معاصي إتيان الفسوق
 141 /791الضحاك                                                   التنابز الفسوق
 791/96عباس                           ابن                       السباب الفسوق
 791/87عمر                             ابن                       السباب الفسوق
 791/001جماهد                                                    السباب الفسوق
 821 /791إبراهيم                                                    السباب الفسوق
 131 /791عطاء                                                      السباب الفسوق
 791/77                         عمر    ابن                      ماأصيب الفسوق
 791/86عباس                           ابن                      املعاصي الفسوق
 69 /791عطاء                                                     املعاصي الفسوق
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 801 /791  احلسن                                                 املعاصي الفسوق
 311 /791قتادة                                                      املعاصي الفسوق
 711 /791جبري                        بن سعيد                      املعاصي الفسوق
 421 /791الربيع                                                      املعاصي الفسوق
 721 /791إبراهيم                                                    املعاصي الفسوق
 041 /791الضحاك                                                   املعاصي الفسوق
 331 /791اخلراساين                      عطاء                      املعاصي الفسوق
 441 /791الزهري                                                     املعاصي الفسوق
151 /791                                 مكحول                       املعاصي الفسوق

   
 791/68القرظي               كعب بن حممد                       املعاصي الفسوق
 99 /791جماهد                                                كلها املعاصي الفسوق
 791/19طاوس                                                املعصية الفسوق
 731 /791عكرمة                                             هللا معصية الفسوق
 491/91                جماهد                                    فيه فقاتلوهم

 6 /891عمر                      ابن                      ,,,,عليكم ليس : فقرأ
 791/071الربيع                                         اليمن أهل من انس فكان
 191/91الربيع                                                 اليقاتلوهنم فكانوا
 3املرفوعات /302-691أمية                      بن يعلى                  ابجلعرانة كان فلما
 491/02جبري               بن سعيد                   املشركني من قاتلكم فمن
 791/64عباس                    ابن                     ابحلج فيهن أحرم فمن
 196/201عباس                    ابن                          مرضه اشتد فمن
 196/411                          قتادة                      مريضا منكم كان فمن
 196/391عباس                   ابن                     يفعل أن يستطع مل فمن

 702/92-402عباس                   ابن                               دابة كل فنسل
 491/71عباس                   ابن                        مبكة نزل وحنوه فهذا
 312/21أسلم                 بن زيد                        ميثاقهم أخذ يوم فهذا
  791/95    قتادة                                                اإلحرام عند فهذا
 911 /791السدي                                                          مجاع فال
 196/781عباس                   ابن                              فاألول األول فهو
 84 /196عباس                   ابن                حممد أصحاب من الرجل فهو
 981/61السدي                                                الطالق مواقيت فهي

 202/61-102السدي                                        واملؤمنون ص النيب فهؤالء
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 212/4قتادة                                                      اجلنة يف فوقهم
 302/42طالب             أيب بن علي                                 عليه إمث فال
 791/37                 عباس ابن                          اإلحرام يف مجاع فال
 791/44عباس                  ابن                        ابحلج يليب أن ينبغي فال
 591/44                 إسحق       أبو                       الفرائض أداء يف
 902/71-802السدي                                                       اإلسالم يف
 902/91-802الضحاك                                                      اإلسالم يف
 196/222عطاء                                             احلجة ذي من تسع يف
 302/24عطاء                                                يومني يف التعجل يف
 302/62عباس                          ابن                              تعجله يف
 591/24هريرة                          أبو                جربيل جميء حديث يف
 191/51جماهد                                                          احلرم يف
 312/6عباس                          ابن                           نوح زمن يف
 902/7-802عباس                          ابن             ص حممد دين شرائع يف
 591/01                        عباس  ابن                           هللا طاعة يف
 091/8                         عباس ابن          واحلرم احلل يف هللا طاعة يف
 9 /981عباس                           ابن                        نسائهم عدة يف
 812/42-217عكرمة                                             احلضرمي بن عمرو يف
 812/42-217جماهد                                             احلضرمي بن عمرو يف
 012/01العالية                           أبو                  كعب بن أيب قراءة يف
 971 /791سفيان                       هللا عبد                               قراءة يف
  3 /891عباس                            ابن                        احلج واسمم يف
 8 /891الزبري                             ابن                        احلج مواسم يف
 61 /891عكرمة                                                       احلج مواسم يف
 91املرفوعات /302-691عجرة               بن كعب                 ذىأ يب وكان نزلت يف

 012/61عكرمة                                                         الساعة قامت
 412/6قتادة                                                    وأصربهم خريهم قال
 981/8عباس                             ابن                              الناس قال
 196/232الشعيب                                                      الرتوية يوم قبل
 812/22-217عكرمة                                                          فيه قتال
 812/32-217عكرمة                                                           فيه قتل
 21املرفوعات /302-691عباس                ابن                ص هللا رسول أحصر قد
 221 /791السدي                                              احلج أمر استقام قد
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 791/301           جماهد                                       احلج استقام قد
 82املرفوعات / 302-691          وقاص أيب بن سعد           ص هللا رسول صنعها قد
 902/83-802قتادة                                                        هللا علم قد
 302/82عباس                      ابن                                له غفر قد
 302/03عباس                      ابن                                له غفر قد
 302/64جماهد                                                        له غفر قد
 302/33مسعود                    ابن                         ذنوبه له غفرت قد
 391/4وقاص                أيب بن سعد           ص هللا رسول مع قاتلت قد
 091/91زيد                        ابن                              هذا نسخ قد

 702/61-402ص                                           هللا رسول على صهيب قدم
 42املرفوعات / 302-691 موسى              أبو                ص هللا رسول على قدمت

 702/23-402املسيب                بن سعيد                       والورق الذهب قطع
 702/26-402جريج                        ابن                               الرحم قطع
 112/1عباس                        ابن                          يعقوب ألوالد قل

 612/81عاصم               أيب بن داود                    املسيب بن لسعيد قلت
 791/49جريج                         ابن                                لعطاء قلت

 702/85-402احلسن                                                         القول كاذب
 702/06-402كعب                   بن حممد                               القول كاذب

 191/32األعمش                                              هللا عبد أصحاب كان
    202/42-102سفيان                                              هللا عبد أصحاب كان
 812/62-217الضحاك                                          ص حممد أصحاب كان
 196/441املسيب                  بن سعيد                  ص حممد أصحاب كان
 981/83احلسن                                         اجلاهلية أهل من أقوام كان
 47املرفوعات/302-691        أنس                                ص النيب دعاء أكثر كان
 791/851عباس                        ابن                       خيرجون أانس كان
 661 /791جماهد                                                     اآلفاق أهل كان
 002/3  عباس                      ابن                         اجلاهلية أهل كان
 91 /002قتادة                                                      اجلاهلية أهل كان
 42 /002عطاء                                                      اجلاهلية أهل كان
 981/33عطاء                                                      اجلاهلية أهل كان
 002/41وائل                           أبو                         اجلاهلية أهل نكا

 06املرفوعات/302-691عباس                ابن                         اجلاهلية أهل كان
 981/92الربيع                                               وغريهم املدينة أهل كان
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 981/63                                عطاء                            ربيث أهل كان
   

 791/751عباس                         ابن                   حيجون اليمن أهل كان
 891/51جبري                     بن سعيد                         احلاج بعض كان
 312/4عباس                          ابن                        وآدم نوح بني كان
 2 /891عباس                          ابن                            اجملاز ذو كان
 702/81-402الربيع                                                 مكة أهل من رجل كان
 981/53كعب                     بن حممد                    اعتكف إذا الرجل كان
 981/73البصري                   احلسن                   اجلاهلية يف الرجل كان
 981/43إبراهيم                                         اجلاهلية أهل من الرجل كان
 702/9-402            زيد                ابن             ص النيب إىل أييت رجل كان
 702/81-402الربيع                                                مكة أهل من رجل كان
 591/83سريين                          ابن                  الذنب يذنب الرجل كان
 091/3بريدة                                                    ص هللا رسول كان
 091/4عباس                        ابن                       ص هللا رسول كان
 591/72كعب                    بن حممد                   هللا سبيل يف القوم كان
 981/62جماهد                                             أحرم إذا املشركون كان
  4 /891عباس                        ابن                    اأحرمو  إذا الناس كان
 002/21الزبري                  بن هللا عبد                   اجلاهلية يف الناس كان
 981/82الزهري                                               األنصار من انس كان
 981/23                            إبراهيم                احلجاز أهل من انس كان
 31 /891جماهد                                                     حيجون انس كان
 791/061الزبري                           ابن                بعضهم يتوكل الناس كان
 791/261                   عكرمة                                 حيجون الناس كان
 791/561إبراهيم                                                األعراب من انس كان
 31 /891جماهد                                                     حيجون انس كان
 991/6  عروة                    بن هشام                      يطوفون الناس كان
 991/01الزهري                                                    يقفون الناس كان
 791/861قتادة                                               اليمن أهل من انس كان
 81 /891قتادة                                                         احلي هذا كان
 981/03قتادة                                            األنصار من احلي اهذ كان
 891/22أنس                       بن الربيع               العرب من احلي هذا كان
 702/05-402العالية                            أبو               القول حسن عبد هذا كان
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 491/8عكرمة                                            بيةاحلدي سفر يف هذا كان
 491/11مقسم                                            احلديبية سفر يف هذا كان
 202/2-102عباس                           ابن               آخرون بعدهم جييء كان
 791/8مر                            ع ابن                      شواال يسمي كان
 96املرفوعات/302-691زيد                         بن                أسامة العنق يسري كان
 002/4عباس                              ابن                 األعراب من قوم كان
 5 /002                            عباس ابن                         املشركون كان

   
 591/3جبرية             أيب بن الضحاك                          األنصار كانت
 1 /991عباس                          ابن                            العرب كانت
 991/31السدي                                                        العرب كانت
 92 /002السدي                                                        العرب كانت
 03 /002السدي                                                        العرب كانت
 55املرفوعات / 302-691عباس            ابن                     وجمنة عكاظ كانت
 471 /791زيد                             ابن                 العرب من قبائل كانت
 89 /991جماهد                                                       قريش كانت
 5 /991عائشة                                                       قريش كانت
 991/41                            الربيع                           قريش كانت
 8 /991جماهد                                                      قريش كانت
 12 /981جابر                                                  تدعى قريش كانت
 981/72                              جماهد           األنصار يف اآلية هذه كانت
 981/02الرباء                                     اجلاهلية يف أحرموا إذا كانوا
 33 /002زيد                          ابن                     ثالثة أصنافا كانوا
  491/3عباس                        ابن    القعدة ذي يف حممدا حبسوا كانوا
  312/7كعب                      بن أيب                       واحدة أمة كانوا
 312/5عباس                        ابن                            كفارا كانوا
 391/9قتادة                                                 فيه اليقاتلون كانوا
 312/9                           قتادة                        اهلدى على كانوا
 312/01قتادة                                                   شريعة على كانوا
 312/3عباس                        ابن                كلهم سالم اإل على كانوا
 59 /791  عطاء                                            اإلعرابة يكرهون كانوا
 841 /791زيد                          ابن              خمتلفة مواقف يقفون كانوا
 651 /791عمر                              ابن            أزودة ومعهم أحرموا إذا كانوا
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                                     أنس                      آابءهم يذكرون كانوا
002/ 9  

 01 /002أنس                                                       ابلبيت يطوفون كانوا
 002/11الزبري                         بن هللا عبد            حجهم من فرغوا إذا كانوا
 51 /002وائل                              أبو                    اجلاهلية يف يعين كانوا
 61 /002جماهد                                                             يقولون كانوا
 71 /002جماهد                                                مناسكهم قضوا إذا كانوا
 12 /002                      جبري بن سعيد                               يذكرون كانوا
 196/912احلسن                                                         اهلدي من كاملة
 991/7عروة                                                           قول يف إيل كتبت
 31 /091الغساين                       حيىي                العزيز عبد بن عمر إىل كتبت
 32املرفوعات / 302-691جابر                                       الناس بني املقالة كثرت
 32املرفوعات /302-691جابر                                        الناس بني املقالة كثرت
 591/23اخلطاب                     بن عمر             ,,, يقول وجل عز هللا أليس كذبوا
 591/33اخلطاب                     بن عمر                                   أولئك كذب

 902/1-802عباس                        ابن                           ابلنصب قرأها كذا
 82 /002الربيع                                                         اآلابء األبناء كذكر

 612/61عطاء                                                             حينئذ إليكم كره
 812/11-217جماهد                                                            قريش كفار

 212/5   جريج                       ابن                             الدنيا يبتغون الكفار
 702/3-402عباس                      ابن                                    إمثا بك كفى
 196/321عباس                       ابن                             القرآن يف شيء كل
 196/421جماهد                                                      القرآن يف شيء كل
 196/721عكرمة                                                      القرآن يف شيء كل
 196/241احلسن                                                          كله ذلك من كل
 612/11جماهد                                                          القرآن يف شيء كل
 612/41مالك                             أبو                             القرآن يف شيء كل
 196/16عروة                                                          احملرم حبس شيء كل
 196/87 عباس                         ابن                                  يسارته بقدر كل

 702/6-402عباس                      ابن                                    وحديثه كالمه
 191/22عاصم                                                                   ابأللف كلها
 002/6           عباس               ابن                                  األبناء يذكر كما

 702/8-402الكليب                                                         مبكة جالسا كنت
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 702/52-402عباس                   ابن                              عمر عند قاعدا كنت
 202/1-102    صهبان         بن حبيب                                ابلبيت أطوف كنت
 76املرفوعات/302-691مربع          ابن                              مشاعركم على كونوا
 196/5عباس                         ابن                                       تقرأون كيف

 
 791/5عمر  ابن                           احلج أشهر يف أعتمر ألن

 091/9جماهد                      بقتال أمروا ص حممد ألصحاب
 196/961قتادة                                       القوم أن لتعلموا
 196/8عباس   ابن                                  ابإلخالص هللا لتقبل

 981/51جماهد                                      وصومكم حلجكم
 981/14كعب  بن حممد                                    غدا تفلحون لعلكم

 95املرفوعات/302-691مطعم  بن جبري                             ص هللا رسول رأيت لقد
 812/31-217ومقسم  الزهري                                 هللا عبد بن واقد لقي
 812/61-217قتادة                                   هللا عبد بن واقد لقي

 312/1عائشة  جربئيل رب اللهم
 36املرفوعات/302-691الصديق  بكر أبو نفسي ظلمت إين اللهم
 202/6-102أنس  الدنيا يف آتنا اللهم

 702/22-402اخلطاب  بن عمر عباس ايابن تالدك هلل
 03املرفوعات /302-691عباس  ابن القاسم أيب سنة أكرب هللا
 72 /891السدي  إبراهيم أذن ملا
 702/5-402عباس ابن السرية هذه أصيبت ملا
 21 /491السدي  ص هللا رسول اعتمر ملا
 591/52املسيب  بن سعيد ابإلنفاق هللا أمر ملا
 891/74األسود  بن عبدالرمحن أحدا أجد مل
 51 /591عكرمة  ابلنفقة هللا أمر ملا
 391/31هريرة  أبو ص هللا رسول تويف ملا
 702/41-402عكرمة  مهاجرا صهيب خرج ملا
 6املرفوعات /302-691ومروان  املسور ص هللا رسول كتب ملا
 9املرفوعات /302-691عمر  ابن اجلبال دون اهلدي كان ملا
 82 /891هند  أيب بن نعيم جربيل وقف ملا
 302/95زيد  ابن بشرط اتقى ملن
 302/15قتادة  حجه على اتقى ملن
 45 /891جماهد  هلنياجلا ملن
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 07املرفوعات/302-691والفضل  أسامة يليب ص النيب يزل مل
 73املرفوعات /302-691عمر  وابن عائشة ص هللا رسول يرخص مل
 83املرفوعات /302-691عمر  وابن عائشة أايم يف يرخص مل
 196/061جريج  ابن يفسرها عباس ابن يكن مل
 491/1جابر  ص هللا رسول يكن مل
 196/621جريج  ابن شاء هنأيت له
 791/14ميمون  بن عمرو أصحاب هذا أدرك لو
 196/251عمر  ابن معك كنت لو
 196/752مطرف  الناس يعلم لو

 196/35مسعود  ابن هبدي ليبعث
 196/052الزهري  مكة ألهل ليس
 196/452مهران  بن ميمون مكة ألهل ليس
 791/29زيد  بن جابر لك ليس
 196/022وإبراهيم  وانفع احلسن مكة أهل على ليس
 196/202عروة  مكة أهل على ليس
 981/52جماهد  أتتوا أبن الرب ليس

 196/02زيد  ابن واجبة العمرة ليست
 7 /591عباس  ابن هتلكة ليست

 791/23عطاء  احلج يفرض لئال
 902/43-802مقاتل  هللا ماأنزل
 196/12جماهد  فيهما ماأمروا
 196/011جريج  ابن رأسه من ماأذى
 791/04سريين  ابن العلم أهل من ماأحد

 53 /891عمر  ابن أدري ما
 196/29وطاووس  جماهد اهلدي من مااستيسر
 196/57عباس  ابن اهلدي من مااستيسر
 196/18علي  اهلدي من مااستيسر
 196/68إبراهيم  اهلدي من مااستيسر

 891/33،53عباس  ابن اجلبلني مابني
 93 /891جبري  نب سعيد املزدلفة جبلي مابني
 04 /891عكرمة  اجلبلني مابني

 791/951عباس  ابن رفث من ماترتكوا
 112/2جماهد  القرآن يف هللا ماذكر
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 512/3عباس   ابن قوما مارأيت
 84املرفوعات /302-691عمر  ابن هللا إىل أحب ماعمل
 551 /791احلسن  خري من آدم ابن مافعل
 196/031احلسن  صدقة أو دم من ماكان

 196/131طاوس  طعام أو دم من اكانم
 196/231عطاء  فبمكة دم من ماكان
 94املرفوعات /302-691املسيب  بن سعيد واألرض السماء بني عمل مامن
 37املرفوعات/302-691عائشة  يعتق أن من أكثر يوم مامن

 77املرفوعات/ 302-691عباس  ابن اليماين الركن على مامررت
 196/41جبري  بن وسعيد احلسني نب علي واجبة إال مانعلمها

 196/161عطاء  أحصر ملن املتعة
 196/371جريج  ابن أمجعني هللا خللق املتعة
 196/342العالية  أبو األمصار ألهل املتعة

 196/002عروة  يصوم املتمتع
 196/502جبري  بن سعيد الصوم فاته إذا املتمتع
 196/412طاوس  للناس املتعة
 612/2هريرة  أبو هللا سبيل يف اجملاهد مثل

 512/6قتادة  هللا عند ذلك حمفوظ
 196/58السدي  هبدي يبعث احملصر
 196/04عمر  ابن شيء من حيل ال احملصر

 202/11-102كعب  بن حممد الصاحلة املرأة
 196/76إبراهيم  كسر أو مرض
 791/17عباس  ابن ابحلج املراء
 791/101جماهد  املراء

 73 /891عمر  ابن احلرام املشعر
 14 /891جماهد  احلرام املشعر
 24 /891قتادة  احلرام املشعر
 44 /891احلسن  احلرام املشعر
 54 /891السدي  مابني هو احلرام املشعر

 902/03-802عباس  ابن ص حممد دين شرائع عن ملتم
 202/81-102عطاء  اخلري من مماعملوا

 302/53مسعود  ابن حجه يف اتقى من
 196/651عباس  ناب ابلعمرة أحرم من
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 196/611شهاب  ابن احلج من أحصر من
 196/501عمر  ابن أحصر من
 791/34عباس  ابن حبج أحرم من
 791/65إبراهيم  أحرم من
 196/4عباس   ابن بعمرة أو حبج أحرم من
 196/74عباس   ابن عمرة أو حبج أحرم من
 14 /196عمر  ابن بعد أحصر من
 15 /891عمر  ابن النحر ليلة أدرك من
 196/67عباس   ابن الثمانية األزواج من
 196/761جماهد  الفطر يوم من اعتمر من
 196/171املسيب  بن سعيد القعدة ذي يف أو شوال يف اعتمر من
 196/271عطاء  احلج أشهر يف اعتمر من
 196/971احلسن  احلج أشهر يف اعتمر من
 196/941عمر  ابن احلج أشهر يف اعتمر من
 196/051عمر  ابن احلج هرأش يف اعتمر من
 202/51-102الرمحن  عبد بن القاسم شاكرا قلبا أعطي من
 196/281الضحاك  حاجا انطلق من
 591/1فاتك  بن خرمي هللا سبيل يف نفقة أنفق من
 791/24عمر  ابن ابحلج فيهن أهل من
 302/05قتادة  التشريق أايم من
 902/23-802السدي  ماجاءكم بعد من
 302/72عباس  ابن له غفر منييو  يف تعجل من
 196/62جبري  بن سعيد العمرة متام من
 196/46عطاء  عمريت يف حبس من
 15املرفوعات /302-691هريرة  أبو البيت هذا حج من
 61املرفوعات/302-691عمرو  بن احلجاج عرج أو فكسر حج من
 5املرفوعات/302-691هريرة  أبو احلج متام من
 196/1اخلطاب   نب عمر يفرد أن متامهما من
 26املرفوعات/302-691مضرس  بن عروة الصالة هذه معنا شهد من
 991/11عطاء  تفيض حيث من

 196/481مالك  أيب بن يزيد نسختها منسوخة
 93املرفوعات /302-691عائشة  احلج يف األايم صام من
 196/951عباس   ابن العدو من
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 302/93الشمس  له غابت من
 196/681علي  مأاي ثالثة صيام فاته من
 196/141ليلى  أيب ابن الصيد وجزاء الفدية من
 74املرفوعات /302-691جابر  نسكه قضى من
 196/152الزهري  يوم على كان من
 196/352سعيد  بن حيىي أهله كان من
  196/722عطاء  امليقات دون أهله كان من
 196/552مكحول  امليقات دون كان من
 63املرفوعات/302-691عائشة  هدي معه يكن مل من
 612/4هريرة  أبو يغز ومل مات من
 302/84السدي  يومني يف نفر من

 702/54-402قتادة  واألنصار املهاجرون
 981/31العالية  أبو حلجهم مواقيت
 902/31-802قتادة  املوادعة

 112/9السدي  كفرا يبدهلا من
 35املرفوعات/302-691جرير  الدنيا يف يتزود من
 812/82-217كعب  بن حممد قاحل عن يرتد من
 112/8 العالية أبو هللا بنعمة يكفر من

 991/5الضحاك  إبراهيم هو الناس
 196/451عمر  ابن انقة

  196/98عمر  ابن الناقة دون الناقة
 46املرفوعات/302-691جابر  هاهنا حنرت
  312/2هريرة  أبو األولون خرون اآل حنن
 412/4السدي  األحزاب يوم هذا نزل
 412/5قتادة  األحزاب يوم يف لتنز 

 702/7-402السدي  األخنس يف نزلت
 702/01-402عباس  ابن صهيب يف نزلت
 702/31-402عكرمة  سنان بن صهيب يف نزلت
 702/51-402جريج  ابن صهيب يف نزلت
 902/2-802عباس  ابن سالم بن هللا عبد يف نزلت
 902/01-802عكرمة  ثعلبة يف نزلت
 591/22كثري  بن هللا بدع النفقة يف نزلت
 981/2عباس  ابن جبل بن معاذ يف نزلت
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 91 /981الرباء  فينا اآلية هذه نزلت
 491/5عباس  ابن اآلية هذه نزلت
 72املرفوعات /302-691حصني  بن عمران املتعة آية نزلت
 091/1عباس  ابن اآلية هذه نزلت
 591/42عكرمة  النفقات يف نزلت
 591/2حذيفة  النفقة يف نزلت

 612/8عباس   ابن نسختها
 612/01عكرمة  اآلية هذه نسختها
 812/9-217علي  املشركني اقتلوا نسختها
 196/301عباس  ابن يذبح أن النسك
 196/331جماهد  مبىن أو مبكة النسك
 196/301عباس  ابن يذبح أن النسك
 196/331جماهد  مبىن أو مبكة النسك
 702/03-402عباس  ابن والدواب الطائر النسل
 702/74-402عكرمة  دابة كل نسل
 702/25-402العالية  أبو دابة كل نسل
 81 /002جماهد  ورزقا نصرا
 302/14عطاء  وجل عز هللا قال ، نعم
 196/791عمر   ابن جعلها هللا إن نعم

 512/21حيان  بن مقاتل التطوع من النفقة
 196/142العالية  أبو متمتعا كان إذا اهلدي
 196/08عباس  ناب شاة اهلدي

 196/071قتادة  خوف أصابه رجل هذا
 196/75قتادة  خوف أصابه رجل هذا
 02 /002قتادة  الدنيا نوي عبد هذا
 202/7-102قتادة  اآلخرة نوى عبد هذا
 702/35-402الربيع  القول حسن كان عبد هذا
 702/84-402كعب  بن حممد هللا كتاب يف هذا
  196/79 طالب أيب بن علي ينحر أن قبل هذا
 491/51زيد  ابن نسخ قد كله هذا
 3 /991الزبري  ابن البلد ألهل هذا
 196/771إبراهيم  أمن إذا احملصر هذا
 202/3-102عباس  ابن هللا قال الذين من هذا
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 091/71العالية  أبو نزلت آية أول هذه
 091/81الربيع  نزلت آية أول هذه
 66املرفوعات/302-691علي  عرفة هذه
 512/01مهران  بن ميمون النفقة عمواض هذه
 512/11زيد  ابن النوافل من هذه
 512/31حيان  بن مقاتل نفقة مواقع هذه
 702/71-402هللا  عبد بن مصعب الروم من صهيب هرب
 012/6عباس  ابن ينتظرون هل
 57املرفوعات/302-691أنس  بشيء هللا تدعو كنت هل
 196/012جماهد  احلرم أهل هم
 196/19عباس   بنا احلرم أهل هم

 512/5قتادة  النفقة مهتهم
 02 /391عكرمة  يقول أن أىب من هم
 491/4عباس  ابن حممدا حبسوا املشركون هم
 391/22الربيع  املشركون هم
 196/61عطاء  واجبان مها

 812/02-217الربيع  األمة هذه خيار هؤالء
 202/41-102السدي  املؤمنون هؤالء

 71 /891املعتمر  بن رمنصو  البيع يف التجارة هو
 302/22كثري  أيب بن حيىي التشريق أايم يف التكبري هو
 196/622عطاء  احلرم هو
 091/51احلسن  يقتل الرجل هو
 591/14قالبة  أبو الذنب يصيب الرجل هو
 791/361عكرمة  والدقيق السويق هو
 52 /002عطاء  الصيب هو
 791/461الشعيب  الطعام هو
 012/41 جماهد السحاب غري هو
 702/04-402قتادة  املنافق هو
 33املرفوعات /302-691عائشة  وشرب أكل أايم هي
 91 /891السدي  التجارة هي
 196/71الشعيب  تطوع هي
 302/63جريج  ابن مسعود ابن مصحف يف هي
 196/312طاوس  احلرم ألهل هي
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 196/102عروة  التشريق أايم هي
 302/01قتادة  التشريق أايم هي
 302/11عطاء  التشريق أايم هي
 981/11قتادة  للناس مواقيت هي
 981/7علي   مواقيت هي
 212/3قتادة  مههم هي
 196/71بردة  أيب بن سعيد واجبة هي
 196/81عون  بن هللا عبد واجبة هي

 196/7                           عباس ابن                             والعمرة احلج وأقيموا
 196/9علي                                                           والعمرة جاحل وأقيموا

 771 /791الضحاك                                                  هللا لطاعة عمل والتقوى
 531 /791اخلراساين                عطاء                                       اجلدال وأما
 196/702جبري                  بن سعيد                                     مبكة أقام وإن
 981/22عباس                       ابن                          املدينة أهل من رجاال وإن
 196/92قتادة                                                                  العمرة ومتام

 091/6عمر                         ابن                                مقتولة امرأة وجدت
 191/3عباس                        ابن                                         وجدمتوهم

 902/82-802مطرف                                                   هللا عباد أغش وجدان
 012/7منبه                     بن وهب                                  التوراة يف وجدت

 271 /791الضحاك                                                   املنفعة الدنيا زاد وخري
 302/92    السدي                                                     هؤالء من أين وددت
 591/92أسلم                     بن زيد                                     رجاال أن وذلك
 812/01-217جماهد                                            متيم بين من رجال أن وذلك
 812/7-217مسعود      وابن عباس وابن أيب                     ص هللا رسول أن وذلك
 812/51-217السدي                                               ص هللا رسول أن وذلك
 612/31جبري                بن سعيد                            وتعاىل تبارك هللا أن وذلك
 612/91السدي                                                          املسلمني ألن وذلك
 33 /891قتادة                                                              اجلمع ليلة وذلك
 012/9قتادة                                                               القيامة يوم وذلك
 902/92-802     عباس           ابن                                        الشرك والزلل
 391/91قتادة                                                             أىب الذي والظامل

 891/01عطاء                                                        مسعود ابن قراءة ويف
 991/21            قتادة                                                  قريش وكانت
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 52املرفوعات /302-691عمر                              ألهناكم إين وهللا
 196/01مسعود                              ابن                             التحرج لوال وهللا
 196/6           عباس                    ابن                             لقرينتها إهنا وهللا
 302/06كعب  بن حممد                    الثالث اليوم يف أتخر ومن
 112/5الربيع                                                              نعمته يكفر ومن

 012/11العالية                             أبو                             جييئون واملالئكة
 196/511قتادة                                                                  شاة والنسك

 196/091عباس                            ابن                             املتمتع على وهذا
 11 /891   عمر                                                     إال معايشهم كانت وهل
 791/21عباس                           ابن                         القعدة وذو شوال وهن
 35 /891الزبري                             ابن                                  املوقف وهو
   302/8             الزبري                 ابن                            التشريق أايم وهي
 012/21الرازي                       جعفر أبو                       القراءة بعض يف وهي
 64 /891الربيع                                                                املزدلفة وهي
 196/322                  عطاء                                         يصوم أن أبس وال
 091/41مقاتل                                                            السلم ألقى من وال
 302/13                            عباس ابن                    صيدا يقتل أن له حيل وال
 812/52-217                     عطاء                              اإلسالم إىل يدعون وال

  391/3عمر                                ابن                         ماالفتنة أتدري وحيك
 302/04عطاء                                                           تعجيله يف عليه الإمث

 302/34          احلسن                   تعجيله يف عليه إمث ال
 302/44     عكرمة   تعجيله يف عليه إمث ال
 302/25     إبراهيم   تعجل من على إمث ال
 612/3     هريرة أبو     أجده ال
 93 /196     عمر ابن   عدو من إال إحصار ال
 196/26     عطاء   مرض من إال إحصار ال
 196/96     الزهري    إحصار ال
 812/42-217     عطاء     أدري ال
 196/55     عائشة    احملرم أعلم ال
 196/871     إبراهيم     املتمتع إمنا ال
 196/112     طاوس    للمتمتع أبس ال
 196/63    علقمة    البيت ابلعمرة جتاوز ال
 091/61    احلسن     ماحرم إىل تعتدوا ال
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 791/08     عمر ابن   النساء بذكر تعرض ال
 32 /391جماهد  قاتلكم من إال لونتقات ال
 091/11عباس  ابن النساء تقتلوا ال
 591/61قتادة  أبيديكم متسكوا ال

 196/64عباس  ابن العدو حصر إال الحصر
 891/1عباس  ابن الشراء يف عليكم الحرج

 791/51الجابر  
 64املرفوعات /302-691أمامة  أبو عباس ابن المجاع

 791/38 الزبري بن هللا عبد مجاع ال
 791/201جماهد  ينسأ شهر ال
 612/51عطاء  أولئك على كتب ال
 591/4الرباء  وجل عز هللا ألن ال
 612/5عباس   ابن الفتح بعد هجرة ال
 302/75الضحاك  الضحاك نفس والذي ال
 591/63الرباء  يعمل الرجل ولكنه ال
 22 /002عكرمة   أبيك ذكر ولكن ال
 212/6 جبري بن سعيد الرب حياسب ال
 791/11عباس  ابن ابحلج حيرم ال
 791/91جماهد  ابحلج حيرم ال
 791/43عطاء  ابحلج حيرم ال
 791/73طاوس  ابحلج حيرم ال
 791/48الزبري  ابن حيل ال
 791/98طاوس  للمحرم حيل ال
 212/9الربيع  حبساب خيرجه ال
 196/401عباس  ابن يقوم أن يستطيع ال
 196/442عفر ج أبو العشر يف إال يصام ال
 196/691عمر  ابن حمرم وهو إال املتمتع يصوم ال
 391/8جماهد  شرك يكون ال
 791/401العالية  أبو رفث يكون ال
 11 /591جماهد  النفقة مينعكم ال
 34املرفوعات /302-691جابر  ألحد ينبغي ال

 196/731عمر  ابن الصيد جزاء من اليؤكل
 196/831عطاء  الصيد جزاء من اليؤكل
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 196/931     وجماهد وطاوس عطاء الفدية من يؤكلال
 391/2عمر                         ابن                        اإلسالم بين أخي ايابن
 196/291عباس                       ابن                                     مكة ايأهل
 196/261الزبري                بن هللا عبد                                   الناس ايأيها
 196/261الزبري                بن هللا عبد                                   الناس ايأيها
  612/6عباس                       ابن                                    عباس ايابن
 012/5عباس                       ابن                              وجل عز هللا أييت

 012/8قتادة                                                         ظلل يف هللا أيتيهم
 512/4عباس                        ابن                              هذا وكان ايحممد
 196/06اوس                          ط                                     هبدي يبعث
 012/3مسعود                       ابن                               األولني هللا جيمع
 702/15-402العالية                       أبو                                   احلرث حيرق
 196/911اهد                           جم                               الرجل على حيكم
 196/121جبري                     بن سعيد                               إطعام عليه حيكم
 302/65                     قرة بن معاوية                                ذنوبه من خيرج

 512/1يربوع                 بين من رجل                                العليا املعطى يد
 702/56-402جبري                 بن سعيد                                      بكم يرأف
 01املرفوعات /302-691   حصني    بن حيىي                        جدة احمللقني هللا يرحم

 812/12-217الربيع                                                       قتال عن يسألونك
 196/132عمري                         بن عبيد                           التشريق أايم يصوم
 196/021                       جبري بن سعيد                          الفدية صاحب يصوم
 196/032احلكم                                                        الرتوية يوم قبل يصوم
 196/122عطاء                                                                 املتمتع يصوم
 196/591عمر                             ابن                         الرتوية قبل يوما يصوم

 196/551عباس                           ابن                            ابلبيت الرجل يطوف
  612/12الضحاك                                                           أحد كل من يعلم

 202/5-102الزبري                         ابن                        دنياهم يف يعملون
 902/02-802الضحاك                                                  الكتاب أهل يعين
 002/62الضحاك                                                       ابلذكر يعين
 891/12حيان                   بن مقاتل                      التجارة ابلفضل يعين
 196/101عباس                        ابن                              ابملرض يعين
 312/8جماهد                                                     آدم ابلناس يعين
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812/72-217                            الشعيب                              الكفر به يعين
  

 371 /791ساين                 اخلرا عطاء                               الطعام يعين
 391/12العالية                        أبو                  يقول أن أىب من على يعين
 196/042الربيع                                            اآلفاق ألهل أهنا املتعة يعين
 791/15               جماهد                                          أهل من يعين
 981/04جبري                    بن سعيد                       حيذرهم املؤمنني يعين
 196/802جماهد                                                            اهلدي يعين

 702/34-402    قتادة                                                 هللا أرض يف يفسد
 702/55-402عطاء                                                  غريه قلبه يف قوال يقول
 412/7الربيع                                                          تبتلوا وملا يقول

 112/3       جماهد                                                         يكفرها
 702/73-402جماهد                                                        األرض يف يلي

 07 /196شهاب                        ابن                           إحرامه على ميكث
 391/1عمر                           ابن                          حرم هللا أن مينعين
 202/91-102عطاء                                                       نفر من لكل ينبغي
 012/4عمرو                     بن هللا عبد                              يهبط حني يهبط

 312/31العالية                         أبو                   الشبهات من للخروج يهديهم
 512/9السدي                                                        اآلية هذه نزلت يوم
 302/54                        جماهد                                       النفر يوم

 981/5هريرة  أبو  ,,,,,,,,,,,,,
 191/01واحلسن  وعكرمة جبري بن سعيد ,,,,,,,,,

 191/61طاوس  ,,,,,,
 391/7أسلم  بن وزيد ومقاتل واحلسن العالية أبو ,,,,,,,
 52 /391مقاتل  ,,,,,,
 12 /491ومقاتل  عطاء ,,,,,,
 491/22مقاتل  ,,,,,
 591/42صاحل  أبو ,,,,,

 62 /591مقاتل  ,,,,,,
 591/03القاسم  ,,,,,

 591/93سريين  ابن ,,,,,,
 591/04احلسن  ,,,,,

 196/3س  عبا ابن ,,,,,,,,,,
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 196/85قتادة  ,,,,,,,,,,,,
 196/901عطاء ,,,,,,,,,,,,,,,,

 521 /196الضحاك  ,,,,,,,,,,,
 196/821إبراهيم ,,,,,,,,

 196/921األعرج  ومحيد واحلسن طاوس,,,,,,
                196/671ليلى  أيب ابن ,,,,,,,,,
 196/732الربيع  ,,,,,,,,

 196/832ي والزهر  وعكرمة العالية أبو ,,,,,
 196/242ومقاتل  الربيع ,,,,,,
 196/642والضحاك  محاد ,,,,,

 791/2علي  ,,,,,,
 791/32الشعيب  ,,,,,,,
 791/42السدي  ,,,,,,

 791/52ومقاتل  سريين ابن ,,,,
 791/82احلسن  ,,,,,
 791/92احلسن  ,,,,,
 791/03عطاء ,,,,,,
 791/63طاوس  ,,,,,

 791/26مقاتل  ,,,,,,,
 791/36كرمة ع ,,,,,

 791/961العالية  أبو ,,,,,,
 791/171حيان  بن مقاتل ,,,,,,
 002/31كعب  بن حممد ,,,,,

 002/32كعب  بن وحممد واحلسن اخلراساين عطاء ,,,,,,,
 002/72الضحاك  ,,,,,,
 002/23حيان  بن مقاتل ,,,,,

 891/94الزبري  بن عروة ,,,,,,
 202/21-102مالك  بن يزيد ,,,,,

 302/9موسى  أبو ,,,,,,
 302/81الربيع  ,,,,,,
 302/02اخلراساين  وعطاء والزهري جبري بن وسعيد مالك أبو ,,,,,
 302/12مقاتل  ,,,,,

 702/91-402العالية  أبو ,,,,,,
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 702/33-402العزيز  عبد بن عمر ,,,,,,
 902/73-802قتادة  ,,,,
 112/7قتادة  ,,,,

 212/8قيس  بن الوليد ,,,,,,,
 812/42-217الزهري  ,,,,,,,,,
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196/57  ،196/67  ،691/77  ،196/87  ،196/97  ،196/08 ،196/99 ،196/001 ،196/101 

،196/201  ،196/301  ،196/401  ،196/321  ،196/551  ،196/651  ،196/751  ،
196/851  ،196/951  ،196/781  ،196/881 ،196/981  ،196/091  ،196/191  ،
196/291 ،196/391  ،791/11  ،791/21  ،791/31  ،791/34  ،791/44  ،791/54  ،
791/64  ،791/46  ،791/56  ،791/66  ،791/76  ،791/86  ،791/96  ،791/07  ،791/17 

 ،791/27  ،791/37  ،791/48  ،791/751  ،791/851  ،791/951 ،891/1  ،891/2  ،
891/3  ،891/4  ،891/5  ،891/62  ،891/13  ،891/23  ،891/33  ،891/53  ،891/43  ،
991/1  ،991/2  ،002/3  ،002/4 ، 002/5  ،002/6  ،002/7  ،002/8  ،102-202/2  ،
102-202/3  ،102-202/4  ،302/2  ،302/3  ،302/4  ،302/5  ،302/52  ،302/62  ،
302/72  ،302/82  ،302/03  ،302/13  ،302/23  ،402-702/3  ،402-702/5  ،402-
702/6  ،402-702/01  ،402-702/52  ،402-702/62  ،402-702/72  ،402-702/82  ،
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402-702/92  ،402-702/03  ،402-702/13  ،802-902/1  ،802-902/2  ،802-902/3  ،
802-902/4  ،802-902/5  ،802-902/6  ،802-902/7  ،802-902/92  ،802-902/03  ،
012/1  ،012/5  ،012/6  ،012/5  ،012/6  ،112/1  ،212/1  ،212/2  ،312/3  ،312/4  ،
312/5  ،312/6  ،412/2  ،412/3  ،512/2  ،512/3  ،512/4  ،612/5  ،612/6  ،612/7  ،
612/8  ،612/9  ،217-812/2  ،217-812/3  ،217-812/4  ،217-812/5  ،217-812/6  ،
217-812/7 ،  

 
-691،  5املرفوعات /302-691،  1املرفوعات / 302-691،  591/24،  391/31،  5 /981هريرة :  أبو

 612/4،  612/3،  612/2،   312/2،  012/2،  15املرفوعات / 302
 

 981/6علي :  بن طلق
 

،  196/18،  196/45،  196/9،  961/2،  66املرفوعات/302-691،  981/7طالب  أيب بن علي
196/79  ،196/89  ،196/741  ،196/581  ،196/681  ،791/2  ،891/52  ،302/1  ،
302/42  ،402-702/12  ،217-812/9 

 
،  391/91،  ، 51 /391،  391/9،  191/81،  191/6،  981/03، 981/11،  981/01: قتادة 
491/01  ،591/61  ،196/92  ،196/75  ،196/85  ،196/38  ،196/411  ،196/511 ،
961/961  ،196/071  ،196/532  ،196/632  ،791/12  ،791/95  ،791/211  ،791/311  ،
791/ 411  ،791/511  ،791/861  ،891/81  ،891/ 33  ،891/ 24  ،991/21  ،002/ 91  ،
002/02  ،102-202/7  ،302/01  ،402-702/04  ،402-702/14  ،402-702/24  ،402-
702/34  ،402-702/44  ،402-702/54  ،302/94  ،302/05  ،302/15  ،802-902/21  ،
802-902/31  ،802-902/73  ،802-902/83  ،012/8  ،012/9  ،112/7  ،212/3  ،212/4 

 ،312/9  ،312/01  ،412/5  ،412/6  ،512/5  ،512/6  ،612/02  ،217-812/61 ،217-
812/71  ،217-812/81  ،217-812/91 

 
 391/12، 71 /391،  391/7،  191/9،  091/71،  981/31،  21 /981العالية :  أبو
 ،491/41  ،196/561  ،196/832  ،196/142  ،196/342  ،791/401  ،791/501  ،

791/961  ،302/85  ،402-702/91  ،402-702/05  ،402-702/15  ،402-702/25  ،
802-902/42  ،802-902/52  ،802-902/63  ،012/01  ،012/11  ،112/6  ،112/8  ،
312/31 ، 
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،  196/811،  391/22،  391/11،  191/91،  7 /191،  091/81،  92 /981،  41 /981الربيع : 
196/081  ،391/61  ،196/732  ،196/932  ،196/042  ،196/242 ،791/53  ،791/321  ،
791/421  ،791/521  ،791/071  ،891/22  ،891/64  ،991/41  ،002/82  ،302/81  ،
402-702/81  ،402-702/35  ،402-702/45  ،802-902/22  ،802-902/32  ،802-
902/53  ،012/31  ،112/4  ،112/5  ،212/9  ،312/41  ،412/7  ،217-812/02  ،217-
812/12 

 
،  391/81،  391/7،  01 /191،  191/2،  091/61،  091/51،  83 /981،  73 /981احلسن : 

491/61  ،591/81  ،591/ 91  ،591/02  ،591/04  ،196/28  ،196/111  ،196/211  ،
196/311  ،196/921  ،196/031  ،196/241  ،196/341، 

 ،196/971  ،196/712  ،196/812  ،196/912  ،196/022  ،791/82  ،791/92  ،791/45  ،
791/701  ،791/801  ،791/901  ،791/551  ،791/761  ،891/44  ،002/32  ،102-
202/8  ،102-202/9  ،102-202/01  ،002/32  ،302/41  ،302/34  ،402-702/85  ،
402-702/95 , 

 
، 196/131،  196/561،  196/921،  196/06،  196/82،  196/72،  191/61طاوس : 

196/931  ،196/661  ،196/212  ،196/312  ،196/412  ،791/63  ،791/73  ،791/75  ،
791/98  ،791/09  ،791/19  ،802-902/41  ،196/29 ،  

 
 

،  196/26،  196/61،  591/12،  12 /491،  93 /981،  63 /981،  33 /981،  981/81عطاء : 
196/36  ،196/46  ،196/56  ،196/48  ،196/901  ،196/231  ،196/831  ،196/931 

،196/161  ،196/661   ،196/171  ،196/271  ،196/471  ،196/571 ،196/122  ،
196/222  ،196/322  ،196/422  ،196/522  ،196/622  ،196/722  ،196/822  ،
196/922  ،791/03  ،791/13  ،791/23  ،791/33  ،791/43  ،791/25  ،791/35  ،
791/39  ،791/59  ،791/69  ،791/79  ،791/131  ،891/01  ،891/92  ،891/34  ،
991/11  ،002/2  ،002/42  ،002/52  ،102-202/81  ،102-202/91  ،302/11  ،302/04 

 ،302/14  ،302/24  ،402-702/55  ،402-702/65  ،402-702/75  ،612/51  ،612/61  ،
217-812/42  ،217-812/52 , 

 
 92 /812-217ميسرة :  بن عطاء

 
 791/031يسار :  بن عطاء
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 , 812/21-217،  612/41،  196/801،  191/21مالك :   أبو
 

-691،  591/62،  491/22،  391/52،  291/4،  191/71،  391/7091/41،  491/12مقاتل : 
 /791،  351 /791،  791/26،  791/52،  196/742 ، 196/66، 196/33،  45املرفوعات/302
451 ،791/171891/ 12  ،002/ 13  ،002/ 23  ،102-202/22  ،302/12  ،802-902/51 ،
802-902/61  ،802-902/43  ،512/21  ،512/31 

 
،  091/9،  981/72،  981/62،  981/52، 981/51،  196/761، 196/661،  196/931جماهد : 

191/5  ،191/51  ،291/2  ،391/8  ،491/7  ،491/91  ،591/ 11  ،196/12  ،196/95  ،
196/29  ،196/601  ،196/701 ،196/802  ،196/902 ،196/012  ،791/71 ،791/81  ،
791/91  ،791/15  ،791/ 89  ،791/ 99  ،791/ 001  ،791/101  ،791/201  ،791/301  ،
791/661  ،891/21  ،891/31  ،891/41  ،891/ 14  ،891/ 45  ،991/8  ،991/9  ،002/1  ،
002/61  ،002/ 71  ،002/ 81  ،102-202/02  ،102-202/12 ،302/21  ،302/54  ،
302/64  ،302/74  ،402-702/4  ،402-702/53  ،402-702/63  ،402-702/73  ،402-
702/83  ،802-902/8  ،802-902/9  ،012/41  ،112/2  ،112/3  ،312/8  ،512/7  ،
512/8  ،612/11  ،217-812/01  ،217-812/11  ،217-812/42 

 
،  302/02،  791/371،  531 /791،  431 /791،  331 /791،  231 /791اخلراساين :  عطاء
402-702/93  

 
،  196/832،  196/611،  07 /196،  196/96،   42املرفوعات/302-691،  491/9الزهري  :

196/052  ،196/152  ،791/83  ،791/16  ،791/341 ،791/441 ،791/541  ،217-
812/31  ،217-812/42  ،،302/02  ،612/71  ،991/01 ، 

 
،  196/51،  196/41،  21 /591،  491/02،  291/3،  191/01،  981/04جبري :  بن سعيد
196/52  ،196/62  ،196/021 ،196/121  ،196/861  ،196/302  ،196/402  ،196/502  ،
196/602  ،196/702  ،791/611  ،791/711  ،791/811  ،791/161  ،891/51  ،891/93  ،
002/12  ،302/02  ،402-702/56  ،212/6  ،612/21  ،612/31 

 
 196/921األعرج  :  محيد

 
 312/21،  591/92،  391/7أسلم :  بن زيد
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 196/202،  196/102 ، 196/002،  196/561،  196/49،  196/39،  196/16،  491/9عروة : 

 ،891/94  ،991/7  ،217-812/41, 
 

 26املرفوعات/302-691مضرس :  بن عروة
 

،  391/42،  391/32،  391/8،  291/2،  191/51،  191/5،  981/13،  981/61السدي  : 
491/21  ،591/71  ،196/43  ،196/16  ،196/37  ،196/58  ،196/711 ،196/181 ،  ،
196/39  ،196/49  ،196/461 ،196/332  ،196/432  ،791/42  ،791/911  ،791/021  ،
791/121  ،791/ 221  ،891/91  ،891/72  ،891/54  ،991/31  ،002/92  ،002/03  ،
102-202/41  ،102-202/61 ،302/71  ،302/92  ،302/84  ،402-702/7  ،802-902/71 

 ،802-902/81  ،802-902/13  ،802-902/23  ،11 ،312/51  ،312/61  ،412/4  ،512/9 
 ،612/91  ،217-812/51 ،  
 

،  196/281،  521 /196،  196/23،  591/32،  491/31،  191/8،  981/71الضحاك : 
196/381  ،196/642  ،791/62  ،791/72  ،791/06  ،791/ 931  ،791/041  ،791/141  ،
791/241  ،791/271 ،  ،791/771 ،991/51  ،991/61  ،002/62  ،002/72  ،302/91  ،
302/75  ،402-702/36  ،802-902/91  ،802-902/02  ،802-902/12  ،612/12  ،217-
812/62 

 
 591/3جبرية :  أيب بن الضحاك

 
،  196/02،  591/64،  591/82،  391/21،  191/02،  191/11،  091/91زيد :  ابن

196/652،491/51  ،791/ 641 ،791/ 741  ،791/ 841  ،791/ 471  ،002/ 33  ،302/32  ،
302/95  ،402-702/9  ،802-902/62  ،802-902/72  ،012/71  ،312/11 ،512/11 

 
 591/63،  591/4،   981/02،  91 /981الرباء : 

 
 املرفوعات302-691،  81املرفوعات /302-691،  2املرفوعات /302-691،  491/1،  12 /981جابر : 
-691،  34املرفوعات /302-691،  13املرفوعات /302-691،  62رفوعات /امل691-302،  32/
 791/51،  791/41،  46املرفوعات/302-691،  74املرفوعات /302

 
 981/42حبرت  بن قيس
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،  196/68 47 /196،  196/86،  196/76،  196/73،  196/32،  981/43،  23 /981إبراهيم : 

196/701،   ،196/821  ،691/531  ،196/771  ،196/871  ،196/512  ،196/612  ،
196/022  ،791/22  ،791/55  ،791/65  ،791/ 621  ،791/ 721  ،791/ 821  ،791/ 921 

 ،791/ 561  ،891/ 02  ،302/31  ،302/25  ،302/35  ،302/45 
 

،  791/88،  791/78،  791/68،  791/58،  981/14591/72،  981/53كعب :  بن حممد
002/31  ،102-202/11  ،302/06  ،402-702/4  ،402-702/84  ،402-702/94  ،402-
702/06  ،217-812/ 82 

 
 302/9،  42املرفوعات /302-691،  391/41،   091/2موسى : أبو 
 
  7 /891،  091/3بريدة : 
 

،  57املرفوعات/ 302-691،  47املرفوعات/ 302-691،  44املرفوعات /302-691،  091/5أنس : 
002/9  ،002/01  ،102-202/6 

 
،  8املرفوعات/302-691،  7املرفوعات/302-691،  391/3،  391/2،  391/1، 091/6عمر :  ابن

-691،  53املرفوعات/ ، 302-691،  22املرفوعات/302-691،  9املرفوعات/691-302
،  14ملرفوعات/ا 302- 691،  41املرفوعات/ 302-691،  83املرفوعات/302-691،  73املرفوعات/302
،  196/04،  196/93،  27املرفوعات/302-691،  65املرفوعات/ 302-691،  84املرفوعات/ 691-302
196/14  ،196/88  ،196/98  ،196/09  ،196/19   ،196/501  ،196/731  ،196/841  ،
196/941  ،196/051  ،196/151  ،196/251  ،196/351  ،196/451  ،196/491  ،
196/591  ،196/691  ،196/791  ،196/891  ،791/3  ،791/5  ،791/6  ،791/7  ،791/8, 

791/24  ،791/47  ،791/57  ،791/67  ،791/77  ،791/87  ،791/97  ،791/08 
791/651  ،891/6  ،891/32  ،891/53  ،891/63  ،891/73  ،891/83  ،891/15 
891/15  ،302/6  ،302/7  ،302/73  ،302/83  ،217-812/8  ،302/93 

 
 , 091/7عسال : بن صفوان

 
 , 891/05،  36املرفوعات/302-691،  091/01بكر :  أبو
 

 702/33-402،  091/21العزيز : عبد بن عمر
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 ، 091/31الغساين :  حيىي

 
 191/31شريح :  أبو
 

  812/03-217،  191/32،  191/12األعمش : 
 

 , 191/22عاصم : 
 

 82املرفوعات /302-691،  191/42أبواألحوص : 
 

 82املرفوعات /302-691،  391/4وقاص :  أيب بن سعد
 

 196/721،  196/311،   591/54،  591/51،  591/41،  491/8،  391/02،  191/01عكرمة : 
 ،196/832  ،196/842  ،196/942  ،791/36  ،791/631  ،791/731  ،791/831  ،891/61 
 ،891/04  ،002/22  ،102-202/52  ،302/51  ،302/44  ،402-702/31  ،402-702/41  ،

402-702/64  ،402-702/74  ،802-902/01  ،802-902/11  ،012/51  ،012/61  ،217-
812/22  ،217-812/32 ،217-812/42 612/01 , 

 
 , 196/052،  791/601،  491/11مقسم : 

 
 591/1فاتك :  بن خرمي

 
 591/2حذيفة : 

 
 591/22كثري :  بن هللا عبد

 
 591/42صاحل :  أبو
 

 702/23-402،  702/21-402،  196/441،  94املرفوعات/302-691،  591/52املسيب :  بن سعيد
 ،612/81 
 

 791/941،  791/85،  196/27،  196/03،  591/03حممد :  بن القاسم
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 202/51-102الرمحن : عبد بن القاسم

 
 591/13األنصاري :  أيوب أبو
 

،  891/11،   196/641،  196/541،  196/441،  196/1،  591/33،  591/23: اخلطاب  بن عمر
   ، 702/42-402،  702/32-402،  702/22-402،  791/1،  52املرفوعات /691-302

 
،  791/93،  791/52،  791/4،  196/17،  196/13،  591/93،  591/83،  591/43سريين :  ابن

791/04 
 

 891/74،  591/53األسود :  بن الرمحن عبد
 

 ، 591/73بشري :  بن النعمان
 

 , 591/14قالبة :  أبو
 

 , 591/34الصحابة :  من رجل
 

 , 591/44إسحق :  أبو
 

 3املرفوعات/302-691أمية :  بن صفوان
 

 3املرفوعات/302-691أمية : بن يعلى
 

 16املرفوعات/302-691،  6املرفوعات/302-691املسور : 
 

 6عات/املرفو 302-691مروان : 
 
 01املرفوعات/302-691حصني :  بن حيىي 
 

 11املرفوعات/302-691جندب :  بن انجية
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-691،  63املرفوعات/302-691،  33املرفوعات/302-691،  51املرفوعات/302-691عائشة : 
،  37املرفوعات/302-691،  93املرفوعات/302-691،  83املرفوعات/302-691،  73املرفوعات/302
196/55  ،196/88  ،196/991  ،991/ 5  ،402-702/1  ،312/1 

 
 61املرفوعات/ 302-691عمرو :  بن احلجاج

 
 71املرفوعات/ 302-691حفصة : 

 
  ، 196/69،  02املرفوعات/302-691،  91املرفوعات/302-691عجرة :  بن كعب

  
 72املرفوعات/302-691حصني :  بن عمران

 
 25ملرفوعات/ا302-691،  92املرفوعات/302-691أمساء : 

 
 23املرفوعات/302-691نبيشة : 

 
 64املرفوعات/302-691،  04املرفوعات/302-691أمامة :  أبو
 

،  791/9،   791/74،  791/28،  196/01،  196/11،  05املرفوعات /302-691مسعود :  ابن
196/35  ،196/25  ،791/01  ،791/ 84   ،791/18  ،217-812/7  ،012/3  ،302/43  ،
402-702/02  ،302/33 ،302/53  ،302/63 ،  

 
 612/1،  35املرفوعات /302-691جرير : 

 75املرفوعات/302-691الديلمي :  الرمحن عبد
 

 95املرفوعات/302-691،  85املرفوعات/302-691مطعم :  بن جبري
 

 76املرفوعات/302-691مربع :  ابن
 

 96املرفوعات/302-691زيد :  بن أسامة
 

،   791/32،  196/232،  791/461،   196/71،  196/81،   196/91،  31 /591 الشعيب :  عامر
217-812/72  ،302/55 , 



53 

 

 
 , 07املرفوعات/302-691أسامة :

 
 07املرفوعات/302-691الفضل : 

 
 17املرفوعات/302-691مرداس :   بن العباس

 
،   702/51-402،  702/26-402،  702/16-402،  902/33-802،  212/5،  512/8جريج :  ابن

302/63   ،791/49  ،196/371  ،196/061   ،196/011   ،196/621 ،  
 

 , 196/31السراج :  الرمحن عبد
 

 , 67املرفوعات/302-691السائب :  بن عبدهللا
  

 , 196/21مسروق : 
  

 , 196/71بردة :  أيب بن سعيد
  

 , 196/81عون :  بن هللا عبد
  

 , 196/15،   196/83،  196/63،  196/22قيس :  بن علقمة
  

  ، 151 /791،  671 /791،   702/46-402،   791/051،  196/42مكحول : 
791/ 251 , 

 
 , 196/53معاوية :  بن يزيد

 
،  791/94،  791/05،  791/61،   061 /791،  35 /891،   3 /991،  196/65الزبري :  ابن

791/38  ،791/48  ،891/8   ،891/9   ،891/ 84    ،196/261 ،  
002/21   ،002/11   ،102-202/5 , 

  
 , 196/542،  196/442،  012/21،  196/78جعفر :  أبو
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 , 196/59األعرج : 
 

 ، 691/221محاد : 
  

 ، 691/631جعفر :  بن هللا عبد
  

  ، 196/671،   196/141ليلى:  أيب ابن
 

  ، 196/361الرمحن :  عبد بنت عمرة
 

  ، 196/481ك : مال أيب بن يزيد
 

  ، 196/032احلكم : 
 

  ، 196/132عمري : بن عبيد
 

 196/352،  196/252سعيد : ابن
 

  ، 212/7،  512/01،   196/452مهران:  بن ميمون
 

  ، 902/82-802،  196/752مطرف : 
 

  ، 791/02أيوب : 
 

 ، 791/14ميمون :  بن عمرو
   

  ، 791/29زيد :  بن جابر
 

  ، 791/111،  791/011دينار :  بن عمرو
 

  ، 791/051عطية : 
 

  ، 791/571عمر :  بن سامل
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  ، 791/871خرية :  أبو
 

  ، 202/42-102،   791/971سفيان :  هللا عبد
 

  ، 891/71املعتمر :  بن منصور
 
  ، 012/4،  702/2-402،  891/42عمرو :  بن هللا عبد 
 

  ، 891/82هند :  أيب بن نعيم
 

  ، 891/03جملز :  أبو
 

  ، 15 /891ماهك :  بن يوسف
 

  ، 991/4أمساء : 
 

 , 6 /991عروة :  بن هشام
 

  ، 51 /002،  002/41وائل : أبو
 

 ، 202/1-102صهبان :  بن حبيب
  

  ، 202/21-102مالك :  بن يزيد
 

  302/8،  202/31-102،  196/27هللا : عبد بن سامل
 

  ، 202-102احلارث :  بن حيىي
 

  ، 302/61،  202/32-102خالد :  أيب نب إمساعيل
 
  ، 302/22كثري :  أيب بن حيىي 
 



56 

 

  ، 302/65قرة :  بن معاوية
 

  ، 702/8-402الكليب : 
 

  ، 702/6-402،  702/11-402صهيب :
 

  ، 702/71-402هللا :  عبد بن مصعب
 

  ، 012/7منبه :  بن وهب
 

 212/8قيس :  بن الوليد
 

 412/1األرت :  بن خباب
 
 512/1يربوع :  بين من جلر 
  

 312/7كعب :  بن أيب
 

 812/1-712هللا :  عبد بن جندب
 

   ، 791/601هللا : عبد بن واقد
 

  ، ، 94املرفوعات /302-691،  196/24يسار :  بن سليمان

 فهرس األشعار
@@@ 

 
 الصفحة                                                                          الشعر           

 
 7مسخرة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وقت على جتري والشمس

 83وإدابر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، إقبال هي فإمنا
 26،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لؤي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بين يثقفن فإما
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 76فاقتلوين ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تثقفوين فإما
 57موقعا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أهون السيف حبد لقتل
 09,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, هجدا ابلوتري بيتوان هم

 19مدخل ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، القراءة يف ومالقياس
 301ابألمس ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، العدوان ذوي جزينا
 322عقال ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عقولال إقدام هناية

 432املعصفرا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، الزبرقان بيت حيجون
 893مهيسا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بنا يسرين خرجن

 364وجدته ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، حىت وماتبغيه اكبغ
 364جنانه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، إليه ردي هلا فقلت
 674،،،،،،،،،وأهلها ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أذرعات من تنورهتا
 815له ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أضيف الذي جره وبعد

 645برقعا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، فالبسوين أقاتل مل إن
 955,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  وجودا حزما األحجار حتت إن

 095ليتين ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بردا وشريت
 095مثنا  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، هبا يعطى

 106،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،السلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ندرك إن قلتما وقد
 106للسلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عشرييت دعوت
 556لنفسي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أترك فلم حلفت

 476,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ركابنا أن غري الرتحل أزف
 
 
 

 فهرس املوضوعات
@@@ 

 
 الصفحة                                                                                    املوضوع

 
 م1،،،،،،،،،،،،،،،التمهيد ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 م01وتقدير ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، شكر
 م21ابملأثور،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، التفسري علم إىل مدخل
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 3،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،املوضوع ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 3واحلج) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، للناس مواقيت هي قل األهلة عن يسألونك ( تعاىل قوله
 وأتوا اتقى من الرب ولكن ظهورها من البيوت أتتوا أبن الرب وليس( تعاىل قوله

 02تفلحون) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، لعلكم هللا تقواوا أبواهبا من البيوت
 04املعتدين) ،،،،،، حيب ال هللا إن تعتدوا وال يقاتلونكم الذين هللا سبيل يف وقاتلوا( تعاىل قوله
 26،أخرجوكم ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، حيث من وأخرجوهم ثقفتموهم حيث واقتلوهم( تعاىل قوله
 96القتل) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من أشد والفتنة( تعاىل قوله
 فاقتلوهم قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حىت احلرام املسجد عند تقاتلوهم وال( تعاىل قوله

 87،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،الكافرين ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، جزاء كذلك
 29رحيم ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، غفور هللا فإن انتهوا فإن( تعاىل قوله
  إال عدوان فال انتهوا فإن هلل الدين ويكون فتنة تكون ال حىت وقاتلوهم( تعاىل قوله
 69،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،الظاملني ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، على
 311قصاص ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، واحلرمات احلرام ابلشهر احلرام الشهر ( تعاىل قوله
  هللا واتقوا عليكم مااعتدى مبثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن ( تعاىل قوله

 721،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،املتقني ) ،،،،،،،،،،، مع هللا أن واعلموا
  وأحسنوا التهلكة إىل أبيديكم تلقوا وال هللا سبيل يف وأنفقوا( تعاىل قوله
 831احملسنني) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، حيب هللا إن

  قوله إىل ) هلل والعمرة احلج وأمتوا( تعاىل قوله من املرفوعات يف فصل
 071حتشرون ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، إليه أنكم واعلموا(

 802هلل) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعمرة احلج وأمتوا( تعاىل قوله
  حىت رءوسكم حتلقوا وال اهلدي من استيسر فما أحصرمت فإن( تعاىل قوله
 832,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) حمله اهلدي يبلغ
  صيام من ففدية رأسه من أذى به أو مريضا منكم كان فمن( تعاىل قوله
 472،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،نسك ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أو صدقة أو

 692اهلدي) ،،،،،،،،،، من استيسر فما احلج إىل ابلعمرة متتع فمن أمنتم فإذا ( تعاىل قوله
  تلك رجعتم إذا وسبعة احلج يف أايم ثالثة فصيام جيد مل فمن ( تعاىل قوله

  هللا واتقوا احلرام داملسج حاضري أهله يكن مل ملن ذلك كاملة عشرة
 513العقاب) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، شديد هللا أن واعلموا

 273معلومات) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أشهر احلج( تعاىل قوله
 093،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،احلج) ،،،،، فيهن فرض فمن ( تعاىل قوله
 793احلج) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، يف جدال وال فسوق وال رفث فال( تعاىل قوله
  واتقون التقوى الزاد خري فإن وتزودوا هللا يعلمه خري من وماتفعلوا( تعاىل قوله

 724,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) األلباب ايأويل
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 744ربكم ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس( تعاىل قوله
  واذكروه احلرام املشعر عند هللا فاذكروا عرفات من أفضتم فإذا ( تعاىل قوله
 354الضالني ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ملن قبله من كنتم وإن هداكم كما
 874رحيم ) ،،،، غفور هللا إن هللا واستغفروا الناس أفاض حيث من أفيضوا مث ( تعاىل قوله
  ذكرا أشد أو آابءكم كذكركم هللا فاذكروا مناسككم قضيتم فإذا ( تعاىل قوله
 294خالق) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من اآلخرة يف له وما الدنيا يف آتنا ربنا يقول من الناس فمن
  النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا يقول من ومنهم ( تعاىل قوله

 705احلساب) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، سريع وهللا كسبوا مما نصيب هلم أولئك
 125معدودات ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أايم يف هللا واذكروا( تعاىل قوله
  هللا واتقوا اتقى ملن عليه فالإمث أتخر ومن عليه إمث فال يومني يف تعجل فمن( تعاىل قوله

 625,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) حتشرون إليه أنكم واعلموا
 قلبه مايف علي هللا ويشهد الدنيا احلياة يف قوله يعجبك من الناس ومن( تعاىل قوله

 والنسل احلرث ويهلك فيها ليفسد األرض يف سعى توىل وإذا اخلصام ألد وهو 
  املهاد ولبئس جهنم فحسبه ابإلمث العزة أخذته هللا اتق له قيل وإذا الفساد حيب ال وهللا 

 745ابلعباد ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، رؤوف وهللا هللا مرضاة ابتغاء نفسه يشري من سالنا ومن
  الشيطان خطوات والتتبعوا كافة السلم يف ادخلوا آمنوا الذين ايأيها ( تعاىل قوله
 295,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) مبني عدو لكم إنه
 895حكيم ) ،،،،،،،، عزيز هللا أن فاعلموا البينات ماجاءتكم بعد من زللتم فإن ( تعاىل ولهق

  واملالئكة الغمام من ظلل يف هللا يزتيهم أن إال ينظرون هل( تعاىل قوله
 116األمور ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ترجع هللا وإىل األمر وقضي

  هللا نعمة يبدل ومن بينة آية من آتينهم كم إسرائيل بين سل( اىلتع قوله 
 826العقاب ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، شديد هللا فإن ماجاءته بعد من
  اتقوا والذين آمنوا الذين من ويسخرون الدنيا احلياة كفروا للذين زين ( تعاىل قوله

 536حساب ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بغري يشاء من يرزق وهللا القيامة يوم فوقهم
 معهم وأنزل ومنذرين مبشرين النبيني هللا فبعث واحدة أمة الناس كان( تعاىل قوله

  أوتوه الذين إال فيه اختلف وما فيه اختلفوا فيما الناس بني ليحكم ابحلق الكتاب 
 احلق من فيه اختلفوا ملا آمنوا الذين هللا فهدى همبين بغيا البينات ماجاءهتم بعد من

 746مستقيم ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، صراط إىل يشاء من يهدي وهللا إبذنه 
  قبلكم من خلوا الذين مثل أيتكم وملا اجلنة تدخلوا أن حسبتم أم( تعاىل قوله

  هللا نصر مىت معه آمنوا والذين لالرسو  يقول حىت وزلزلوا والضراء البأساء مستهم
 076قريب ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، هللا نصر إن أال

  واليتامى واألقربني فللوالدين خري من ماأنفقتم قل ينفقون ماذا يسألونك( تعاىل قوله
 976عليم) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، به هللا فإن خري من تفعلوا وما السبيل وابن واملساكني
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  لكم خري وهو شيئا تكرهوا أن وعسى لكم كره وهو القتال علبيكم كتب( تعاىل قوله 
 986التعلمون ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وأنتم يعلم وهللا لكم شر وهو شيئا حتبوا أن وعسى

  هللا سبيل عن وصد كبري فيه قتال قل فيه قتال احلرام الشهر عن يسألونك( تعاىل قوله
  القتل من أكرب والفتنة عندهللا أكرب منه أهله وإخراج احلرام واملسجد به وكفر

 دينه عن منكم يرتدد ومن استطاعوا إن دينكم عن يردوكم حىت يقاتلونكم واليزالون
  رالنا أصحاب وأولئك واآلخرة الدنيا يف أعماهلم حبطت فأولئك كافر وهو فيمت 

  يرجون أولئك هللا سبيل يف وجاهدوا هاجروا والذين آمنوا الذين إن خالدون فيها هم
 407  ,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رحيم غفور وهللا هللا رمحة

 637،،،،،،،،،،،،،،اخلامتة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 047الفهارس ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع البحث
@@@ 

 : املخطوطات : أوال
 , الدار مكتبة نشر مصورة نسخة - عساكر ابن - الكبري دمشق اتريخ .1
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