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 ثمانونادية والاحملاضرة احل
*** 

 من سورة البقرة 190تفسري اآلية 
  

 التالوة، والقراءات، واملناسبة
  

  :التالوة
 .}اْلُمْعَتِدينَ  اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدوا ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب   َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ {
  

 :القراءات
 .ال توجد أوجه تتعلق ابملعىن

  
 :املناسبة

اآلية وما بعدها توطئة ملا سيأيت  ذكر أهل العلم مناسبات عدة و وميكن أن يقال: إن هذه
القضية وما كان خيشى من ورائها  ذكره من بعض أحكام القتال اليت نزلت بسبب عمرة

واملناسبة شاملة جملموع هذه اآلايت مع  فاقتضى احلال ذكر بعض أحكام القتال متهيدا لذلك
أحكامه للجامع املشرتك بني احلج والعمرة  اآلية السابقة اليت تتحدث عن احلج وبعض
أهله منه وحرماهنم من جواره وتيسر النسك  وتعلقهما ابلصد عن املسجد احلرام وإبخراج

 وا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ َوقَاتِلُ { :املراد بقوله عليهم ويقوي ذلك ما رواه أشهب عن مالك أن
 .أهل احلديبية أمروا بقتال من قاتلهم }يُ َقاتُِلوَنُكمْ 

قبلها، أنه ملا ذكر سبحانه احلج، كان ذلك  وكذا ميكن أن تكون املناسبة بني هذه اآلية واليت
اسك، من دايرهم وجوارهم لبلده احلرام، بلد املن مدعاة إلاثرة شجون املؤمنني، الذين أخرجوا

فكان ذكر ذلك مواتيا لتهييج املؤمنني على قتال عدوهم  اليت جعلها هللا مثابة للناس وأمنا،
اليت هم عليها من احلرمان، ومفارقة األوطان واخلالن وهللا  الذي كان سببا ِف تلك احلال

 .تعاىل أعلم
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 لغوايت
  

ألنه األهم وهو أن يكون القتال قدم اجملرور على املفعول الصريح،  :}ِف َسِبيِل اّللَِ { :قوله
ِف َسِبيِل اّللَِ  َوقَاتُِلوا{ :اإلسالم أال ترى االقتصار عليه ِف حنو قوله بسبب إظهار شريعة

يٌع َعِليمٌ   .}َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َسَِ
وهو من استعارة األجرام للمعاين وهو  لدين هللا وشرائعه -وهو الطريق-وقد استعري السبيل 

الدين كان كأنه واقعا فيه، وهو على  ازي للقتال ألنه ملا كان واقعا بسبب نصرةظرف جم
 .حذف مضاف تقديره: ِف نصرة سبيل هللا

 
 اآلاثر

  
التنزيل معلقا من طريق الكليب عن أيب  أخرج الواحدي ِف أسباب النزول، والبغوي ِف معامل

 صلح احلديبية وذلك أن اآلايت ِف : نزلت هذه-رضي هللا عنهما-صاحل عن ابن عباس 
وأصحابه حنر اهلدي ابحلديبية مث  ملا صد عن البيت هو -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

على أن خيلوا له مكة ثالثة أايم فيطوف  صاحله املشركون على أن يرجع عامه مث أييت القابل
العام املقبل فلما كان  -هللا عليه وسلم صلى-ابلبيت ويفعل ما شاء وصاحلهم رسول هللا 

وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن ال تفي هلم قريش  -صلى هللا عليه وسلم-جتهز رسول هللا 
ويقاتلوهم وكره أصحابه قتاهلم ِف الشهر احلرام ِف  بذلك وأن يصدوهم عن املسجد احلرام

 :يعين قريشا، وِف رواية }ُكمْ يُ َقاتُِلونَ  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ { :احلرم فأنزل هللا تعاىل
قريشا وال تعتدوا، يعين:  :، يعين: حمرمني الذين يقاتلونكم، يعين}َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ {

 .فتبدأوا ابلقتال ِف احلرم حمرمني
قال:  -رضي هللا عنه-األشعري  أخرج البخاري، ومسلم، وأمحد، وابن ماجه عن أيب موسى

هللا أرأيت الرجل يقاتل شجاعة  فقال: اي رسول -ى هللا عليه وسلمصل-جاء رجل إىل النيب 
صلى هللا عليه -فقال رسول هللا  :ويقاتل محية ويقاتل رايء فأي ذلك ِف سبيل هللا؟ قال

 .((هللا هي العليا فهو ِف سبيل هللا عز وجل من قاتل لتكون كلمة)) :-وسلم
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شيبة ِف املصنف، والبغوي ِف معامل  أيب أخرج مسلم، وأمحد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن
إذا أمر )) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  قال: كان رسول -رضي هللا عنه-التنزيل عن بريدة 

سرية، أوصاه ِف خاصته بتقوى هللا، ومن معه من املسلمني خريا، مث قال:  أمريا على جيش أو
والتقتلوا  اغزوا والتغلوا، والتغدروا، والمتثلوا،هللا، ِف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل،  اغزوا بسم

فأيتهن ما  وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال، أو خالل،
منهم وكف  أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل

فعلوا ذلك فلهم  خربهم أهنم إنعنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأ
فأخربهم أهنم يكونون   ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها،

وال يكون هلم ِف الغنيمة  كأعراب املسلمني، جيرى عليهم حكم هللا الذي جيرى على املؤمنني،
اجلزية، فإن هم أجابوك فسلهم  والفيء شيء، إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا

وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن  فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن ابهلل،
ذمة هللا وال ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم  فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم

 وذمة أبيك، وذمة أصحابك؛ فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم)) :وِف رواية ((ذمتك
رسوله، وإذا  أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة  وِف رواية: وذمم آابئكم ((أصحابكم

هللا، ولكن  حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا، فال تنزهلم على حكم
 .أنزهلم على حكمك؛ فإنك ال تدرى أتصيب حكم هللا فيهم أم ال

 .عمان بن مقرنوأخرج مسلم، وأبو داود، وابن ماجه حنوه عن الن
والبزار، والطرباين ِف الكبري واألوسط  وأخرج أمحد، والبيهقي ِف السنن الكربى، وأبو يعلى،

إذا بعث  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  قال: كان رسول -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
تغلوا، وال  هللا، قاتلوا ِف سبيل هللا من كفر ابهلل، ال تغدروا، وال اخرجوا ابسم)) :جيوشه قال

 .((تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع متثلوا، وال
والبيهقي ِف السنن الكربى عن أنس بن  وأخرج أبو داود واللفظ له وابن أيب شيبة ِف مصنفه

انطلقوا ابسم هللا )) :قال -عليه وسلم صلى هللا-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-مالك 
تلوا شيخا فانيا، وال طفال، وال صغريا، وال امرأة، وال هللا، وال تق وابهلل، وعلى ملة رسول

 .((غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن هللا ُيب احملسنني تغلوا، وضموا
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ماجه، والرتمذي، والنسائي ِف  أخرج البخاري، ومسلم، ومالك ِف املوطأ، وأمحد، وابن
ن اجلارود والبيهقي ِف اآلاثر واب الكربى، وابن حبان، والدارمي، والطحاوي ِف شرح معاين

وجدت امرأة مقتولة ِف بعض مغازي  :قال -رضي هللا عنهما-السنن الكربى عن ابن عمر 
عن قتل النساء  -صلى هللا عليه وسلم- ، فنهى رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .والصبيان
قال: بعثنا  -هرضي هللا عن-املرادي  أخرج أمحد وابن ماجه وغريمها عن صفوان بن عسال

سريوا ابسم هللا، ِف سبيل هللا، تقاتل ون )) :ِف سرية قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
تغلوا، وال تقتلوا وليدا، وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن ميسح على خفيه إذا  أعداء هللا، ال

 .((رجليه على طهور، وللمقيم يوم وليلة أدخل
 احلل واحلرم ِف طاعة هللا ِف }َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :-نهرضي هللا ع-وعن ابن عباس به 

 }ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ { التبتدءوا }َوال تَ ْعَتُدوا{ ابلقتال يبدءونكم }اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ {
 .ابلقتال ِف احلل واحلرم املبتدئني

ألصحاب حممد  }يُ َقاتُِلوَنُكمْ  اتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ َوقَ { :وعن جماهد ِف قوله هللا تعاىل ذكره
 .أمروا بقتال الكفار -صلى هللا عليه وسلم-

الشام فخرج يتبع يزيد بن أيب  وعن ُيىي بن سعيد قال: حدثت أن أاب بكر بعث جيوشا إىل
ما، وال تقطعن شجرا امرأة، وال كبريا هر  سفيان فقال: إين أوصيك بعشر: ال تقتلن صبيا، وال

بعريا إال ملأكلة، وال تغرقن خنال وال حترقنه، وال  مثمرا، وال ختربن عامرا، وال تعقرن شاة وال
 .تغلل وال جتنب

يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدوا ِإَن  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ { :-رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
يقول: ال تقتلوا النساء، وال الصبيان، وال الشيخ الكبري، وال من ألقى  }اْلُمْعَتِدينَ  اّلَلَ ال ُيُِب  
 .وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم إليكم السلم

 َوقَاتُِلوا ِف َسبِيِل اّللَِ اَلِذينَ { :وعن عمر بن عبد العزيز: إين وجدت آية ِف كتاب هللا
أي: ال تقاتل من ال يقاتلك، يعىن النساء    }ا ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدو 

 .والصبيان والرهبان
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 :العزيز أسأله عن هذه اآلية وعن ُيىي بن ُيىي الغساين، قال: كتبت إىل عمر بن عبد
قال: فكتب  }اْلُمْعَتِدينَ  ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب   اّللَِ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدوا َوقَاتُِلوا ِف َسِبيلِ {

 .احلرب منهم إيل أن ذلك ِف النساء والذرية، ومن مل ينصب لك
 .ألقى السلم وعن مقاتل بن حيان حنو أثر ابن عباس إال قوله: وال من

الرجل مث  لرجل يقتلقال: هو ا }تَ ْعَتُدوا ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ  َوال{ :وعن احلسن قوله
فيؤتى فيقتل،  يهرب، فيجيء قومه فيصاحلون على الدية، مث خيرج اآلخر وقد أمن ِف نفسه،

 .}َوال تَ ْعَتُدوا ِإَن اّلَلَ ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ { :وترد الدية إليه، فأنزل هللا ِف هذا وأخيه
ل: ال تعتدوا إىل ما حرم هللا عليكم وِف لفظ: قا }ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ  ِإَن اّلَلَ ال{ :وعن احلسن

 .أتتوا ماهنيتم عنه أن
َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل { :حامت عن أيب العالية أخرج آدم بن أيب إايس ِف تفسريه ومن طريقه ابن أيب

ول هللا ابملدينة، فلما نزلت كان رس قال: هذه أول آية نزلت ِف القتال  }اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ  اّللَِ 
 .كف عنه، حىت نزلت سورة براءة يقاتل من قاتله، ويكف عمن -صلى هللا عليه وسلم-

يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدوا ِإَن اّلَلَ  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ { :أخرج ابن جرير عن الربيع ِف قوله
- القتال ابملدينة، فلما نزلت كان رسول هللا قال: هذه أول آية نزلت ِف }ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ 

 .يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنه حىت نزلت براءة -وسلم صلى هللا عليه
إىل آخر  }يُ َقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ { :وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ِف قوله

 }يُ َقاتُِلوَنُكْم َكاَفةً  َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكاَفًة َكَما{ :اآلية، قال: قد نسخ هذا، وقرأ قول هللا
تُ ُلوا{ (بلغ وهذه الناسخة، وقرأ( براءة من هللا ورسوله )حىت)  فَِإَذا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ

 .}اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِإنَ { (إىل) }اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ 
 

 ال املفسرينأقو 
  

فقال بعضهم: هذه أول آية نزلت ِف  قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل ِف أتويل هذه اآلية
املسلمون بقتال من قاتلهم من املشركني،  أمر املسلمني بقتال أهل الشرك وقالوا: أمر فيها
 وقال آخرون: بل ذلك أمر من هللا تعاىل :والكف عمن كف عنهم مث نسخت برباءة وقال
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االعتداء الذي هناهم هللا عنه، هو هنيه عن قتل  ذكره للمسلمني بقتال الكفار مل ينسخ، وإمنا
قتلهم اثبت حكمه اليوم، قالوا: فال شيء نسخ من حكم  النساء والذراري، قالوا: والنهي عن

 .هذه اآلية
 .أي: ِف طاعته وطلب رضوانه :}َسِبيِل اّللَِ  َوقَاتُِلوا ِف { :وقوله
 :اختلفوا ِف املراد به على وجوه :}يُ َقاتُِلوَنُكمْ  اَلِذينَ { :وقوله

 .يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن احلق، أو على وجه املقاتلة ابتداء قاتلوا الذين :أحدها
 .له قدرة وأهلية على القتال قاتلوا كل من :واثنيها
 :جنح للسلم، قال تعاىلله قدرة على القتال وأهلية كذلك سوى من  قاتلوا كل من :واثلثها

 .}َوِإْن َجَنُحوا لِلَسْلِم فَاْجَنْح هَلَا{
يقتضى   :}اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ { :تعاىل فقيل: إن القول األول أقرب إىل الظاهر ألن ظاهر قوله

بكونه  فاعلني للقتال، فأما املستعد للقتال واملتأهل له قبل إقدامه عليه، فإنه ال يوصف كوهنم
 . إال على سبيل اجملازمقاتال

خيالفونكم فجعل املخالفة قتاال ألنه يؤول إىل  وأبعد منه جمازا من ذهب إىل أن املعىن الذين
 .قاتل أم مل يقاتل القتال فيكون أمرا بقتال من خالف سواء

قيل بذلك قال ابن جرير: دعوى  والوجه األول يتوافق مع القول ابلنسخ عند البعض كما
على صحة دعواه؛ حتكم،  بغري داللة -ُيتمل أن تكون غري منسوخة-ة املدعي نسخ آي

على ما وصفنا: وقاتلوا أيها  والتحكم ال يعجز عنه أحد مث قال: فتأويل اآلية إذا كان األمر
الذي شرعه لعباده، يقول هلم تعاىل  املؤمنون ِف سبيل هللا وسبيله: طريقه الذي أوضحه، ودينه

ديين، وادعوا إليه من وىل عنه واستكرب،  وعلى ما شرعت لكم من ذكره: قاتلوا ِف طاعيت،
يعطوكم اجلزية صغارا إن كانوا أهل كتاب،  ابأليدي واأللسن، حىت ينيبوا إىل طاعيت، أو

من مقاتلة أهل الكفر دون من مل يكن فيه قتال  وأمرهم تعاىل ذكره بقتال من كان فيه قتال
هلم إذا غلب املقاتلون منهم فقهروا فذلك معىن  خولمن نسائهم وذراريهم؛ فإهنم أموال و 

الكف عمن كف فلم يقاتل من  ألنه أابح }َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ { :قوله
أهل الكتاب على إعطاء اجلزية  مشركي أهل األواثن، والكافني عن قتال املسلمني من كفار

 .صغارا



9 
 

إمنا هو هتييج وإغراء ابألعداء الذين  هذا نظر ألن قوله الذين يقاتلونكم وقال ابن كثري: وِف
َكاَفًة  َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنيَ { :فاقتلوهم أنتم كما قال مهتهم قتال اإلسالم وأهله أي كما يقاتلونكم

تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَقِ { :وهلذا قال ِف هذه اآلية }َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكاَفةً  ِمْن  ْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهمْ َواق ْ
منبعثة على قتالكم وعلى  أي لتكون مهتكم منبعثة على قتالكم كما مهتهم }َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ 

 .إخراجهم من بالدهم اليت أخرجوكم منها قصاصا
ذلك  تعتدوا ِف أي: قاتلوا ِف سبيل هللا وال }اّلَلَ ال ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ  َوال تَ ْعَتُدوا ِإنَ { :وقوله

النساء  ويدخل ِف ذلك ارتكاب املناهي كما قاله احلسن البصري من املثلة والغلول وقتل
وحتريق  والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع
ومقاتل  األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز

 .حيان وغريهمبن 
 .واألحاديث واآلاثر ِف هذا كثرية جدا

 .وقيل: والتعتدوا ِف قتال من بذل اجلزية
الدعوة وقيل ابملثلة وقيل اببتدائهم ِف  وقيل ِف ترك القتال وقيل ابلبداءة واملفاجأة قبل بلوغ

 .وجه هللا كاحلمية وكسب الذكر احلرم ِف الشهر احلرام وقيل ِف القتال لغري
 الذين جياوزون حدوده فيستحلون ما حرمه هللا عليهم من قتل :}اْلُمْعَتِدينَ  اّلَلَ ال ُيُِب  ِإَن {

 .هؤالء الذين حرم قتلهم من نساء املشركني وذراريهم
 

 املعىن اإلمجايل
  

يقاتلهم من املشركني مقاتلة حقيقية شريطة  أيمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني مبقاتلة من
سبيل نصرة دينه وإعالء كلمته ال رايء وال  ذلك منهم على جهة التقرب إليه وِف أن يكون

ِف قتاهلم هذا من  -صلى هللا عليه وسلم-ورسوله  َسعة وال محية وأال يتجاوزوا ما حده هللا
ومن مل تصله الدعوة أو أجاهبم إىل اجلزية ومن عدم  عدم قتل األطفال والنساء ومن ساملهم

 .حرمه هللا عليهم ألن ذلك اعتداء وهللا ال ُيب املعتدين لغلول وحنو ذلك مماجواز املثلة وا
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 مسائل اآلايت
  

 :األوىل
قتل بعد أخذ الدية الظاهر فيه أن  األثر املروي عن احلسن إبسناد صحيح عنه أن اآلية فيمن

ْعَد َذِلَك فَ َلُه َفَمِن اْعَتَدى ب َ { :قوله تعاىل ذكر هذه اآلية هنا خطأ وأن هذا األثر حمله عند
تبني أن األثر  [ وابلفعل بعد مراجعة اآلاثر الواردة ِف اآلية املذكورة178البقرة:] }أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك { :أخرجه وكيع وعبد بن محيد وابن جرير عن احلسن بلفظ: ِف قوله
إذا قتل قتيال ينضم إىل قومه فيجيء قومه قال: كان الرجل ِف اجلاهلية  }فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 
ابلدية فيخرج الفار وقد أمن ِف نفسه فيقتله ويرمي إليه ابلدية فذلك  فيصاحلون عنه

 .االعتداء
أحد رواة األثر فقد قال فيه احلافظ  وأظن أن اخلطأ ِف ذلك من عثمان بن حممد بن أيب شيبة

ُيفظ القرآن فلعله اختلطت عليه اآليتان  ابن حجر: ثقة حافظ شهري وله أوهام وقيل كان ال
 .غري هذه الطريق وهللا أعلم ويقوي ذلك ما جاء عن احلسن من

  
  :الثانية

  :ألمور ِف ادعاء أن هذه أول آية نزلت ِف القتال نظر واسع،
العالية تكلم ِف بعضها أهل العلم  عدم ثبوت ذلك إبسناد صحيح متصل ومراسيل أيب :منها

 .من حدثه أمحد وذكر ابن سريين أنه كان يصدق كلمثل الشافعي و 
يعارض ذلك وهو ما رواه عبد الرزاق، وأمحد، وعبد بن محيد،  أنه قد ورد ما :ومنها

وابن ماجه، والبزار، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت،  والرتمذي وحسنه، والنسائي،
والبيهقي ِف الدالئل، عن ابن عباس واحلاكم وصححه، وابن مردويه،  وابن حبان، والطرباين،

من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إان هلل وإان  -صلى هللا عليه وسلم- قال: ملا خرج النيب
اآلية قال أبو بكر:  }ِبَِهَنُْم ظُِلُموا أُِذَن لَِلِذيَن يُ َقاتَ ُلونَ { :ليهلكن القوم فنزلت إليه راجعون

س: وهي أول آية نزلت ِف القتال وقد أشار إىل هذه عبا فعلمت أنه سيكون قتال قال ابن
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وأبو حيان وغريهم والرواية هذه أرجح لقوة سندها واتصاهلا ووجود  الرواية ابن العريب والقرطيب
 .هريرة وجماهد وعروة وابن زيد شواهد هلا عن أيب

 .اآلية مدنية متأخرة وقال ابن العريب: إن آية اإلذن ِف القتال مكية، وهذه
يساعد على ذلك ألهنا لو كانت أول آية نزلت لكان فيها إشكال  أن لفظ اآلية ال :هاومن

ابملعىن املشهور من قبل كفار مكة  حيث إنه مل يكن مث قتال }اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ { :ِف قوله
ابلضرب والسباب وحنو ذلك، واملفسرون  للمسلمني وإمنا كان التعذيب والتضييق واإليذاء

 .اآلية املراد به املناجزة ابلسيف وحنوه معىن القتال املأمور به هنا واملذكور ِف على أن
بعدها من اآلايت وروي ِف بعض الطرق نزوهلا معها كما تقدم وال  أهنا مرتبطة مبا :ومنها

بعدها نزلت ِف احلديبية وقد سبقها قتال كثري فكيف تكون هذه أول آية  يثبت واآلايت اليت
 ال؟نزلت ِف القت

القتال مث نزل األمر به كما نقل أبو  ومع التنزل ميكن اجلمع ِبن يقال: نزل اإلذن أوال ِف
واالقتصار على الوعظ واجملادلة احلسنة مث أذن له ِف  حيان عن الراغب قوله: أمر أوال ابلرفق

احلق ابحلرب وذلك كان أمرا بعد أمر على حسب مقتضى  القتال مث أمر بقتال من أيىب
ِف نفس السورة فيها األمر ابلقتال وليس هناك ما يدل  اسة اه . ويعكر عليه ورود آيةالسي

يٌع  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ َواْعَلُموا{ :قوله تعاىل على أتخرها عن آيتنا هذه وهي َأَن اّلَلَ َسَِ
 .[244البقرة:] }َعِليمٌ 

  
 :الثالثة

تفسريها، يدل على األمر ابلقتال ملن قاتل،  الواردة ِفاملعىن الظاهر لآلية واآلاثر الصحيحة 
وإمنا دل عليه مفهوم املخالفة عند من أيخذ به من  ومل تتعرض اآلية ملن مل يقاتل ِف منطوقها،

 اَلِذينَ { :واألقرب أنه ال مفهوم هلا، وإمنا نص على قوله أهل العلم، وهي مسألة خالفية،
األمر مطلقا ِف نفس  هبم كما ذكر ذلك ابن كثري ويؤيده ورود هتييجا وإغراء }يُ َقاتُِلوَنُكمْ 

 .املتقدم ذكرها 244السورة ِف اآلية: 
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 :الرابعة
ومنها النهي عن قتل أصحاب  تعرضت اآلاثر ِف تفسري اآلية لبعض املنهيات ِف القتال
حتريرها خالفية وليس هذا موضع  الصوامع والشيخ الفاين ومن مل يقاتل وحنو ذلك واملسألة
والفالحني وحنوهم أحاديث وآاثر   وِف النهي عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان

  .كثرية
من جواز قتل املرأة إذا حاربت،  وقد تعرض بعض املفسرين لبعض األحكام املتعلقة بذلك،

مال أو  قاتلوا، والشيخ إذا كان ذا رأي أو أو كان هلا أثر كبري ِف القتال، وكذا الصبيان إذا
أيضا وأحاديث تنظر ِف حملها، وهؤالء غري  مطيقا للحرب، وحنو ذلك وِف املسألة آاثر

 .وهللا أعلم }اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ { :داخلني هبذه القيود ِف قوله تعاىل
  

 :اخلامسة
حصول النسخ ِف الكتاب  قضية النسخ، احلديث فيها يطول وذو شجون، وال شك ِف

ومل ُيصل ذلك إال -شذ  قد توسع فيه البعض توسعا غري مرضي، كما شذ من والسنة إال أنه
قاله اإلمام أبو حممد بن  فأنكر النسخ مجلة وتفصيال وأكتفي هنا مبا -من جاهل أو مكابر

 .قضية النسخ مضيقا اخلناق على مطلقي العنان ِف -طيب هللا ثراه-حزم 
ِف شيء من القرآن والسنة: هذا  ن يقولقال: ال ُيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أ

 }اّللَِ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع إبِِْذنِ { :منسوخ، إال بيقني، ألن هللا عز وجل يقول
فكل ما أنزل هللا تعاىل ِف القرآن أو على  }إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكمْ  اتَِبُعوا َما أُْنزِلَ { :وقال تعاىل

فرض اتباعه، فمن قال ِف شيء من ذلك: إنه منسوخ؛ فقد أوجب أال يطاع نبيه ف لسان
وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية هلل جمردة، وخالف مكشوف إال أن يقوم  ذلك األمر،

 .قوله، وإال فهو مفرت مبطل برهان على صحة
 .وذكر كالما طويال مجيال ِف ذلك

وحده وقد عده احلافظ من الثامنة وهي  دومل يصرح ابلنسخ ِف اآلية عند التأمل إال ابن زي
العالية وتلميذه الربيع فلم يتعرضا للنسخ البتة وإمنا  الطبقة الوسطى من أتباع التابعني، وأما أبو

-عليه الصالة والسالم وهذا قريب من اآلايت الواردة ِف دعوته  ذكرا التدرج ِف فعل الرسول
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 :[ وقيل له214الشعراء:] :}َعِشريََتَك األَق َْرِبنيَ َوأَْنِذْر { :فقيل له -صلى هللا عليه وسلم
الَناُس ِإين ِ َرُسوُل اّللَِ  ُقْل اَي أَي  َها{ :[ وقيل له7الشورى:] }َحْوهَلَا لِتُ ْنِذَر أَُم اْلُقَرى َوَمنْ {

يعاً   لْ قُ { :من اآلايت الواردة ِف حترمي اخلمر كقوله تعاىل [ وقريب158األعراف:] }إِلَْيُكْم مجَِ
 ال تَ ْقَربُوا{ :[ وقوله219البقرة:] }نَ ْفِعِهَما ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلَناِس َوِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمنْ 
 ِإمَنَا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ { :[ وقوله43النساء:] }الَصالَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحىَت تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلونَ 

[ فأي نسخ يدعى ِف 90املائدة:] }َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الَشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوهُ  َواألَْنَصابُ 
 .ذلك؟

كما تقدم وِف احلقيقة لو سلم  وقد اعرتض مجع من املفسرين على ادعاء النسخ ِف اآلية
مفهومها عند من يقول ابملفهوم وقد  القول ابلنسخ فليس ذلك ِف منطوق اآلية وإمنا ِف

 .شرت إىل ذلك فيما سبقأ
ال تقاتلوا  :أي: ال تبدءوهم ابلقتال أو  }َوال تَ ْعَتُدوا{ :اللهم إال على الوجه من تفسري قوله

ولكن مبفهوم  من مل يقاتل، جلميع الكفار وقد صرحت اآلاثر ِف تفسري اآلية هبذا الوجه
أن املراد مبن مل  ر وهوأضيق جيعلها ال تدخل ِف النسخ، وهو ما ذكرته ِف ما دلت عليه اآلاث

 .يقاتل النساء واألطفال والشيوخ ومن ِف معناهم
ِف مدلوهلا اللغوي ما يدل على  ليس }َوال تَ ْعَتُدوا{ :وعند النزاع ميكن أن يقال: إن كلمة

جيوز  احلد، وضابط احلد الذي ال عدم قتال من مل يقاتل، وقد تقدم أن االعتداء هو جماوزة
املسألة خارج اآلية فإذا دلت  يه الكتاب والسنة وهذا يعين أن تبحثجتاوزه هو ما دل عل

مطلقا اعترب هذا اعتداء فيدخل  األدلة اخلارجية صراحة على عدم جواز قتال من مل يقاتل
اعتداء فال يدخل حتت اآلية، وإن  حتت اآلية، وإن دلت على وجوب مقاتلته مل يعترب هذا

البعض اآلخر دخل ما دلت على  ل وعدم جواز قتالدلت على جواز قتال بعض من مل يقات
 . عدم جوازه ومل يدخل ما دلت على جوازه، وإال فهو مسكوت عنه

احلكم ما  ولقائل أن يقول: نسلم أن هذه اآلية دالة على األمر بقتال من مل يقاتلنا، لكن هذا
 :صار منسوخا

 .ذا غري مسلمأما قوله: إهنا دالة على املنع من قتال من مل يقاتلنا، فه
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 فهذا ُيتمل وجوها أخر سوي ما ذكرمت، منها أن يكون }َوال تَ ْعَتُدوا{ :وأما قوله تعاىل
عن قتاله  املعىن: وال تبدءوا ِف احلرم بقتال، ومنها أن يكون املراد: وال تعتدوا بقتال من هنيتم

أو بقتل النساء  ،من الذين بينكم وبينهم عهد، أو ابحليلة أو ابملفاجأة من غري تقدمي دعوة
 .منسوخة والصبيان والشيخ الفاىن، وعلى مجيع هذه التقديرات ال تكون اآلية

 فإن قيل: هب أنه ال نسخ ِف اآلية، ولكن ما السبب ِف أن هللا تعاىل أمر أوال بقتال من
 .يقاتل، مث ِف آخر األمر أذن ِف قتاهلم سواء قاتلوا أومل يقاتلوا

واجملاملة،  ان املسلمون قليلني، فكان الصالح استعمال الرفق واللنيقلنا: ألن ِف أول األمر ك
وتكررها عليهم  فلما قوي اإلسالم وكثر اجلمع، وأقام منهم على الشرك، بعد ظهور املعجزات

 .على اإلطالق حاال بعد حال، حصل اليأس من إسالمهم، فال جرم أمر هللا تعاىل بقتاهلم
  

 :السادسة
ألنه فرق  للمعتزلة على نفي خلق هللا لالعتداء كما أشار إىل ذلك الرازيليس ِف اآلية دليل 

 .بني اإلرادة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الدينية
إىل  وتعرض أبو حيان للكالم ِف صفة احملبة وحقيقتها وجعلها مستحيلة على هللا، وخرج هبا

الذين هم  آللوسي والذي عليه السلفجمال التأويل، وجعلها جمازا عن إرادة الثواب، وتبعه ا
ألنه بلسان  أعلم ابهلل منا عدم التعرض لذلك التضاح املعىن وعدم خفائه على من يسمعه

الوجه الذي يليق به  عريب مبني، وأما الصفة اليت وصف هللا هبا نفسه، فنثبتها له سبحانه على
 .تقدم اإلشارة إىل ذلك كماوهو أعلم به وهذا هو الطريق األسلم كما أنه الطريق األعلم  

  
  :السابعة

صلى هللا عليه - ذكر ابن كثري حتت هذه اآلية حديثا عن حذيفة قال: ضرب لنا رسول هللا
-أمثاال: واحدا، وثالثة، ومخسة، وسبعة، وتسعة، وأحد عشر، فضرب لنا رسول هللا  -وسلم
كانوا أهل ضعف ومسكنة، مثال وترك سائرها، قال: ))إن قوما   منها -هللا عليه وسلم صلى

فأظهر هللا أهل الضعف عليهم، فعمدوا إىل عدوهم، فاستعملوهم  قاتلهم أهل جترب وعداء،
 .((عليهم إىل يوم يلقونه وسلطوهم، فأسخطوا هللا
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األقوايء،  قال ابن كثري: هذا حديث حسن اإلسناد ومعناه: أن هؤالء الضعفاء ملا قدروا على
 .االعتداء فيما ال يليق هبم، أسخطوا هللا عليهم بسبب هذا فاعتدوا عليهم واستعملوهم

أن  عدم صحة املعىن الذي ذكره ابن كثري وأن الصواب أهنم بعد -وهللا أعلم-والذي أراه 
فقه  ظهروا عليهم مكنوهم من األعمال اهلامة وجعلوا هلم سلطة على املؤمنني األول ويكون

هلم أاي من  ي مكن هللا منه الضعفاء الذين سبق قهرههذا احلديث عدم جواز تولية املتجرب الذ
اهلامة إكراما  السلطة على هؤالء الضعفاء وال يستعمله إمام املسلمني ِف أي من األعمال

َونُرِيُد َأْن مَنَُن َعَلى { :للمستضعفني الذين صربوا حىت مكنهم هللا وذلك يشري إليه قوله تعاىل
هَلُْم ِف اأْلَْرِض َونُرَِي  ْرِض َوََنَْعَلُهْم أَِئَمًة َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي * َومُنَكِ نَ اأْلَ  اَلِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف 

ُهْم َما  .[6-5القصص:] }َكانُوا َُيَْذُرونَ  ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا ِمن ْ
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 لثانية والثمانوناحملاضرة ا
*** 

  من سورة البقرة (193-191) تفسري اآلايت
  

 التالوة، والقراءات، واملناسبة
  

  :التالوة
تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ  َواق ْ َوال  َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِينَ   يهِ تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم فِ  فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم فَاق ْ
يُن ّلِلَِ فَِإِن انْ تَ َهْوا  انْ تَ َهْوا فَِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيٌم * َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكونَ  * فَِإنِ  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ِفت ْ

 .}الظَاِلِمنيَ  َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى
  

 :القراءات
قرأها  }احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وال تقاتلوهم عند املسجد{ :قوله تعاىل

 .بغري ألف ِف األفعال الثالثة من القتل والباقون ابأللف من القتال محزة والكسائي وخلف
ىت يقتلوكم وال تقتلوهم عند املسجد احلرام ح{ وقال ابن جرير: قرأ ذلك معظم قراء الكوفيني

 مبعىن: وال تبدءوهم بقتل حىت يبدءوكم به مث قال: وأوىل هاتني }فاقتلوهم فيه، فإن قتلوكم
احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن  وال تقاتلوهم عند املسجد{ :القراءتني ابلصواب قراءة من قرأ

صحابه ِف وأ -صلى هللا عليه وسلم-نبيه:  ألن هللا تعاىل ذكره مل أيمر }قاتلوكم فاقتلوهم
يقتلوا منهم قتيال بعد ما أذن له وهلم بقتاهلم،  حال إذا قاتلهم املشركون ابالستسالم هلم حىت

يقتلوا منهم أوىل من القراءة مبا اخرتان وإن كان ذلك   فتكون القراءة ابإلذن بقتلهم بعد أن
ركني قبل أن أذن هلم بقتاهلم إذا كان ابتداء القتال من املش كذلك، فمعلوم أنه كان تعاىل

  .أن يقتلوا منهم قتيال يقتلوا منهم قتيال وبعد
وقد زعم قوم أنه ال جيوز  .وبنحو ذلك خمتصرا قال النحاس، بل قال: هذه القراءة بينة البعد

 .وعز أعلم مبخرج قراءهتم القراءة هبا مث قال: غري أنه قد قرأ هبا مجاعة وهللا جل
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النحاس ِبن يقال: إن كال  ن جرير واالستشكال منوميكن أن يرد على هذا االختيار من اب
مردود ملعىن القراءة األخرى، وإمنا  القراءتني اثبت متواتر كما هو معلوم وأن معىن قراءة القصر

واملراد لفت نظر املؤمنني حلرص أعدائهم  عرب ابلقتل عن القتال ألنه غاية ما يتطلب منه،
اشرتاك القراءتني ِف النتيجة النهائية ِف الفعل  ذلكعلى قتلهم إمعاان ِف هتييجهم، ويدل على 

 .أعلم ومل يقرأ أحد منهم إبثبات األلف فيه وهللا }فاقتلوهم{ :الرابع، وهي قوله
الناظرين فتدبر واستشهد أبو  وقد وجه اآللوسي القراءتني لغواي مث قال: وقد خفي على بعض

  :حيان لقراءة القصر بقول الشاعر
 وإن تقصدوا الذم نقصد لكمفإن تقتلوان نقت

  
أي: قتل معهم أانس من الربيني فما وهن  }وهنوا قتل معه ربيون كثري فما{ :وقال: ونظريه

  :عاشور بقول الشاعر الباقون. واستشهد هلا ابن
  ابلصيلم يوم النسار فأعتبوا غضبت متيم أن تقتل عامر

  
خزاعة ِف هدنة احلديبية  بنو بكر على وأستشهد هلا أان مبا قاله عمرو بن سامل عندما وثب

 :قال
  وقتلوان ركعا وسجدا هم بيتوان ابلوتري هجدا

قد يطلق ويراد به املخاصمة  وأيضا فإن اجلمع بني القراءتني يزيل لبسا قد يقع، ألن القتال
القراءة األخرى هو القتال  والضرب، فجاءت قراءة القتل مصرحة ِبن القتال املقصود ِف

 .دف منه القتلالذي يه
 .ِف ذلك رسالة علمية وانتقاد ابن جرير للقراءات املتواترة كثري ِف تفسريه وقد كتب

كما جيمع بني األحاديث  وِف الواقع البد من اجلمع بني القراءات الواردة ِف آية واحدة
القراءات توقيفية ال جمال  الواردة ِف وقعة واحدة للوصول إىل املعىن الصحيح، مادامت

 :جتهاد فيها وقد قال الشاطيبلال
  متكفال فدونك ما فيه الرضا مدخل وما القياس ِف القراءة
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من كون معىن قراءة الشيخني  وعليه فباجلمع بني القراءتني يعلم أن ما خافه اإلمام ابن جرير

  .ناهالباقني ويؤول املعىن إىل ما قدم أن يصرب املسلمون حىت يقتل املشركون منهم مدفوع بقراءة
 

 :املناسبة
 .مازال الكالم عن القتال واجلهاد وبعضه آخذ حبجز بعض

 
 لغوايت

  
احلذق ِف إدراك الشيء وفعله ويقال: ثقفت كذا إذا أدركته  :الثقف :}ثَِقْفُتُموُهمْ { :قوله

 .يتجوز به فيستعمل ِف اإلدراك وإن مل تكن معه ثقافة ببصرك حلذق ِف النظر مث
 :ألقرانه، قال األخذ والغلبة ومنه رجل ثقف: سريع األخذ والثقف وجود على وجه

  
  فمن أثقف فليس إىل خلود فإما تثقفوين فاقتلوىن

  
وثقفنا فالان ِف موضع   وثقف الرجل: ظفر به وثقفته ثقفا مثال: بلعته بلعا، أي: صادفته،

 .كذا أي أخذانه ومصدره الثِ ْقف
وجدمتوهم ورود ذلك  :هد لكون معىن ثقفتموهموالقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا والذي يش

تُ ُلوُهْم َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ  َفُخُذوُهمْ { :ِف قوله تعاىل  :[ وبعدها أيضا قال89النساء:] }َواق ْ
تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ {  .[91النساء:] }َفُخُذوُهْم َواق ْ

لَُة أَْيَن َما ثُِقُفواُضرَِبْت َعلَ { :وقد جاءت هبذا املعىن أيضا ِف قوله تعاىل آل ] }ْيِهُم الذِ 
 .[61األحزاب:] }ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُ تِ ُلوا تَ ْقِتيالً  َمْلُعوِننَي أَيْ َنَما{ :[ وِف قوله تعاىل112عمران:

 .مبواقع القتل ويقال: إنه لثقف لقف؛ إذا كان جيد احلذر ِف القتال بصريا
تسويتها تثقيفها والثقاف ما  اد به تقومي الرماح فإنوالتثقيف معىن غري هذا وهو التقومي أر 

 .تسوى به الرماح
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َنةُ { :قوله الفنت إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، والفتنة من  أصل :}َواْلِفت ْ
هللا تعاىل ومن العبد كالبلية واملصيبة والقتل والعذاب وغري ذلك من  األفعال اليت تكون من

ىت كان من هللا يكون على وجه احلكمة، ومىت كان من اإلنسان يكون الكريهة، وم األفعال
َنُة َأَشد  ِمَن { :وهلذا يذم هللا اإلنسان ِبنواع الفتنة ِف كل مكان حنو قوله بضد ذلك، َواْلِفت ْ

 .}اْلَقْتلِ 
 .مث صار يستعمل ِف االمتحان

لكفر، العذاب، ا وقد ذكر الدامغاين للفتنة ِف القرآن أحد عشر وجها وهي: الشرك،
بعينها، اجلنون وذكر من  االبتالء، اإلحراق ابلنار، القتل، الصد، الضالل، املعذرة، الفتنة

َنةٌ { الشواهد للشرك آيتنا هذه وقوله سبحانه بعدها آبية  .}َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ
عرب ب "فيه"  قال البقاعي: كأنه :}يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ  اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحىَت  َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْندَ { :قوله

فيه، مهما وجد إىل  ِف الثاين و"عند" ِف األول واملراد احلرم ِف كل منهما كفا عن القتال
 .الكف سبيل، تعظيما له وإجالال حملله

َنةٌ { :قوله  .كان هنا اتمة وحىت مبعىن كي أو إىل أن :}َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ
يُن ّلِلَِ وَ { :قوله مل يؤت هنا ابلتوكيد ب " كل" كما جاء ِف آية األنفال ألن أصل  :}َيُكوَن الدِ 

مشركي العرب وأما هناك فهي ِف عموم الكفار فناسب هناك التوكيد  نزول هذه اآلية هنا ِف
 . بقوله كله وتركه هنا

هلم ما يقوي عزائمهم  هللا وقال البقاعي: ملا كان هذا ِف أوائل اهلجرة قبل أن يروا من نصر
 .أعراه من التأكيد

من عدا وأييت على وجهني مبعىن التعدي عما أمر هللا عز  العدوان: مصدر :}َفال ُعْدَوانَ {
الظلم وأمثلته كثرية ِف القرآن، ومبعىن ال سبيل ومنه قوله تعاىل  وجل، وهو االعتداء بعينه وهو

أمََيَا اأَلَجَلنْيِ { :سبحانه ِف سورة القصص وقوله }َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ { :هنا
 .يعين ال سبيل علي }ُعْدَواَن َعَليَ  َقَضْيُت َفال

عن التسليط والتعرض  وذكر أبو حيان هذا الوجه ِف تفسري العدوان هنا وقال: وهو جماز
لظلم، وأما العدوان فيها اب قلت: األقرب هنا املشاكلة اللفظية وآية القصص يصح أن يفسر

أهل العلم من املتأخرين على  قضية اجملاز وجوازه ِف القرآن فقد حدث فيها خالف ومجهور
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سبب نفي وجود اجملاز ِف القرآن  جوازه واملسألة أراها اختالفا لفظيا ِف حقيقة األمر وأن
 ذلك وصفاته وأفعاله هبذا اجملاز فضلت ِف توسع الغالة فيه مما أوقعهم ِف التعرض لذات هللا

 .فرق وهللا املستعان
  

 اآلاثر
  

تُ ُلوُهمْ { :-رضي هللا عنهما-عن ابن عباس  وجدمتوهم  }َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { إن بدءوكم }َواق ْ
 .كما أخرجوكم }ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ {  من مكة }َوَأْخرُِجوُهمْ { ِف احلل واحلرم

تُ ُلوُهمْ { :وعن احلسن ِف قوله عىن  :قال }ْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ َحْيُث ثَقِ  َواق ْ
 .هللا هبذا املشركني

قال: وجدمتوهم قال: وهل  }ثَِقْفُتُموُهمْ { :وعن ابن عباس أن انفع بن األزرق سأله عن قوله
 :ذلك؟ قال: نعم، أما َسعت قول حسان تعرف العرب

  
  جذمية إن قتلهم دواء فإما يثقفن بين لؤي

  
َنةُ {  :-رضي هللا عنه-عن ابن عباس  ِمَن { أشر }َأَشد  { الشرك ابهلل وعبادة األواثن }َواْلِفت ْ

 .ِف احلرم }اْلَقْتل
َنُة َأَشد  ِمنَ { :عن جماهد قال: يقول: ارتداد املؤمن إىل الوثن أشد من أن يقتل  :}اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ

  حمقا
َنُة أَ { :عن قتادة ِف قوله  .يقول: الشرك أشد من القتل }َشد  ِمَن اْلَقْتلِ َواْلِفت ْ

َنُة َأَشد  ِمنَ { :عن الربيع  .يقول: الشرك أشد من القتل }اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ
َنُة َأَشد  ِمنَ { عن الضحاك  .قال: الشرك }اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ

َنةُ { :وعن أيب العالية قوله  .رك أشد من القتليقول: الش }َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ
 .وعن سعيد بن جبري وعكرمة واحلسن حنو ذلك

َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ { :وعن ابن زيد ِف قوله جل ذكره  .}َواْلِفت ْ
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 .قال: فتنة الكفر
َنُة َأَشد  { :وعن أيب مالك قال: الفتنة اليت أنتم مقيمون عليها أكرب من  }ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ

 .القتل
أنه قال لعمرو  -عنه رضي هللا-ري ومسلم وأمحد وغريهم عن أيب شريح العدوي أخرج البخا
أحدثك قوال قام به النيب  : "ائذن يل أيها األمري-وهو يبعث البعوث إىل مكة  -بن سعيد 

قليب وأبصرته عيناي حني  الغد من يوم الفتح َسعته أذاني ووعاه -صلى هللا عليه وسلم-
قال: إن مكة حرمها هللا ومل ُيرمها الناس، فال ُيل المرئ   عليه مثمحد هللا وأثىن)) :تكلم به

أن يسفك هبا دما، وال يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال  يؤمن ابهلل واليوم اآلخر
فيها فقولوا: إن هللا قد أذن لرسوله ومل أيذن لكم، إمنا أذن  -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 

 (( عادت حرمتها اليوم كحرمتها ابألمس، وليبلغ الشاهد الغائبهنار، مث يل فيها ساعة من
 أليب شريح: ما قال عمرو؟ قال: أان أعلم منك اي أاب شريح، ال يعيذ عاصيا وال فارا فقيل

 ."بدم وال فارا خبربة
 }امِ احْلَرَ  ِعْنَد اْلَمْسِجدِ { ابالبتداء }َوال تُ َقاتُِلوُهمْ { :قال -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

تُ ُلوُهْم َكَذِلكَ { ِف احلرم ابالبتداء فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم ابالبتداء }َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ { ِف احلرم  }فَاق ْ
تُ ُلوُهمْ { (هكذا)  .ابلقتل }َكَذِلكَ  فَاق ْ

تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َكَذِلَك َجزَاءُ { ِف احلرم }فَِإْن قَاتَ ُلوُكمْ { :عن جماهد ال تقاتل  }اْلَكاِفرِين فَاق ْ
 .يقاتلك أحدا فيه أبدا، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما

 .وهذا قول طاووس
احلرم (حىت يقاتلوكم فيه) يقول:  عن مقاتل بن حيان: ( والتقاتلوهم عند املسجد احلرام) يعين

 )إن قاتلوكم ِف احلرم فاقتلوهم (كذلك جزاء الكافرين
تُ ُلوُهمْ  ْلَمْسِجدِ َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد ا{ :عن قتادة فأمر  }احْلَرَاِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم فَاق ْ
يبدءوا فيه بقتال،  أن ال يقاتلهم عند املسجد احلرام، إال أن -صلى هللا عليه وسلم-هللا نبيه 

تُ ُلوا  فَِإَذا{ :مث نسخ هللا ذلك بقوله فأمر  }َوَجْدمُتُوُهمْ  اْلُمْشرِِكنَي َحْيثُ اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ
واحلرم، وعند البيت، حىت يشهدوا أن ال إله  هللا نبيه إذا انقضى األجل أن يقاتلهم ِف احلل

 .إال هللا، وأن حممدا رسول هللا
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يقاتلوهنم  فكانوا ال }ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ  َوال تُ َقاتُِلوُهمْ { :عن الربيع قوله
َنةٌ  َوقَاتُِلوُهمْ { :فيه، مث نسخ ذلك بعد، فقال  .}َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

قال: حىت  }تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ  َوال{ :عن ابن زيد ِف قوله
 .بقتاهلم بعد ا حىت أمره هللايبدءوكم كان هذا قد حرم، فأحل هللا ذلك له، فلم يزل اثبت

وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت { :عن محزة الزايت قال: قلت لألعمش: أرأيت قراءتك
إذا  }فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم

 : قتلنا وإذا ضرب منهم رجلكيف يقتلوهنم؟ قال: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلوهم
 .قالوا: ضربنا
كلها  }اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتَ ُلوُكمْ  َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْندَ { :عن عاصم

تُ ُلوُهمْ { ابأللف،  .آخرهن بغري ألف }فَاق ْ
 .عن األعمش قال: كان أصحاب عبد هللا يقرءوهنا كلهن بغري ألف

 .أيب األحوص قال: َسعت أاب اسحق يقرأهن كلهن بغري ألفعن 
عن الكفر والشرك واتبوا (فإن هللا  }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :قال -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

 ملن مات على التوبة )غفور) ملن اتب (رحيم
 .}فَِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ { فإن اتبوا }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :عن جماهد

 .قال: رحيم هبم بعد التوبة }َرِحيمٌ { :سعيد بن جبري قوله عن
يغفر ما كان ِف  }فَِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ { عن قتالكم وأسلموا }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :عن مقاتل

 .شركهم إذا أسلموا
: أاته رجالن ِف -عنهما رضي هللا-أخرج البخاري، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عمر 

صلى هللا عليه و -وصاحب النيب  ة ابن الزبري فقاال: إن الناس قد ضيعوا، وأنت ابن عمرفتن
َوقَاتُِلوُهْم { :أخي. فقاال: أمل يقل هللا فما مينعك أن خترج؟ فقال: مينعين أن هللا حرم دم -سلم

َنةٌ  َحىَت ال ريدون أن تقاتلوا ت ؟ فقال: قاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين هلل، وأنتم}َتُكوَن ِفت ْ
 .حىت تكون فتنة ويكون الدين لغري هللا

الرمحن، ما محلك على أن  أخرج البخاري عن انفع: أن رجال أتى ابن عمر فقال: اي أاب عبد
وقد علمت ما رغب هللا فيه؟  حتج عاما، وتعتمر عاما، وترتك اجلهاد ىف سبيل هللا عز وجل،
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ورسوله، والصلوات اخلمس، وصيام  : إميان ابهللفقال: اي ابن أخي، بين اإلسالم على مخس
 :الرمحن، أال تسمع ما ذكر هللا ىف كتابه رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت قال: اي أاب عبد

نَ ُهَما فَِإنْ  َوِإنْ { تَ تَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ تُِلوا بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَرى فَ َقا طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اق ْ
َنةٌ  َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال{ ،}ِإىَل أَْمِر اّللَِ  اَليِت تَ ْبِغي َحىَت َتِفيءَ  قال: فعلنا على عهد  }َتُكوَن ِفت ْ

اإلسالم قليال، فكان الرجل يفنت ِف دينه: إما قتلوه وإما  وكان -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
ا قولك ِف علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فلم تكن فتنة قال: فم يعذبونه، حىت كثر اإلسالم

صلى هللا -أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول هللا  فكان هللا عفا عنه، وأما
 .وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون وختنه -عليه وسلم

ران حبديث يع جبنا، فبد وعن سعيد بن جبري قال: خ رج إلينا ابن عمر وحنن نرجو أن ُيدثنا
 :الفتنة؟ فإن هللا عز وجل قال إليه رجل فقال: اي أاب عبد الرمحن، ما تقول ِف القتال ِف

َنةٌ  َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال{  صلى-ق   ال: وُيك، أتدري ما الفتنة؟ إمنا كان رسول هللا  }َتُكوَن ِفت ْ
 .امللك كم علىيقاتل املشركني، وكان الدخول ِف دينهم فتنة، وليس بقتال -هللا عليه وسلم

مع الناس حىت ال تكون  وعن أيب ظبيان قال: جاء رجل إىل سعد فقال له: أال خترج تقاتل
حىت مل تكن فتنة، فأما  -صلى هللا عليه وسلم-فتنة؟ فقال سعد: قد قاتلت مع رسول هللا 

 .أنت وذو البطني فرتيدون أن أقاتل حىت تكون فتنة
َحىَت ال { ابالبتداء منهم ِف احلل واحلرم }اتُِلوُهمْ َوقَ { :-رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

َنةٌ  يُن ّلِلَِ { الشرك ابهلل ِف احلرم }َتُكوَن ِفت ْ  يكون اإلسالم والعبادة هلل ِف احلرم }َوَيُكوَن الدِ 
ِإال َعَلى  { فال سبيل لكم ابلقتل }َفال ُعْدَوانَ { عن قتالكم ِف احلرم }فَِإِن انْ تَ َهْوا{

 .املبتدئني ابلقتل }نيَ الظَاِلمِ 
َنةٌ { :-رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس   .يقول: شرك }َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

 .ابن عباس وعن أيب العالية واحلسن ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم حنو قول
َنةٌ  َحىَت ال َتُكونَ { :عن جماهد ينُ { يقول: ال يكون شرك :}ِفت ْ ّلِلَِ فَِإِن انْ تَ َهْوا َفال  َوَيُكوَن الدِ 

 .ال تقاتلوا إال من قاتلكم :يقول }ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ 
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ابلقتال،  حىت يبدءوا }ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ  َوال تُ َقاتُِلوُهمْ { :عن قتادة قوله
َنةٌ   الَوقَاتُِلوُهْم َحىَت { :مث نسخ بعد ذلك فقال يُن  َوَيُكونَ { حىت ال يكون شرك }َتُكوَن ِفت ْ الدِ 

 .دعا أن يقال: ال إله إال هللا، عليها قاتل نيب هللا وإليها }ّلِلَِ 
َنةٌ  َوقَاتُِلوُهْم َحىَت {  :عن السدي  .قال: أما الفتنة: فالشرك }ال َتُكوَن ِفت ْ

 .أي الشرك }َنةٌ َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ  َوقَاتُِلوُهمْ {  :عن الربيع
َنةٌ {  :عن ابن زيد ىف قوله  :قال: حىت اليكون كفر، وقرأ }َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

 .}تُ َقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسِلُمونَ {
رس ول  قال: ملا توِف -رضي هللا عنه-أخرج البخاري، ومسلم، وأمحد، وغريهم عن أيب هريرة 

اي أاب  :ان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمروك -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
أمرت أن أقاتل الناس )) :-صلى هللا عليه وسلم-بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا 

قال: ال إله إال هللا، فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه  حىت يقولوا: ال إله إال هللا، فمن
و بكر: وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة ق  ال أب ؟((وحسابه على هللا تعاىل

 لقاتلتهم -صلى هللا عليه وسلم-وهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا  حق املال
- على منعها قال عمر: فوهللا ما هو إال أن رأيت أن هللا عز وجل قد ش  رح صدر أيب بكر

  .أنه احلقللقتال فعرفت  -رضي هللا عنه
يُن ّلِلَِ { :عن قتادة صلى هللا عليه -أن يقال: ال إله إال هللا ذكر لنا أن نيب هللا  }َوَيُكوَن الدِ 

هللا أمرين أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا مث ذكر مثل حديث  كان يقول: إن  -وسلم
 .يعين: اآليت ذكره الربيع،

ينُ { :عن الربيع يقول حىت ال يعبد إال هللا وذلك ال إله إال هللا، عليه قاتل  }ّلِلَِ  َوَيُكوَن الدِ 
 : إين أمرت أن-صلى هللا عليه وسلم-وإليه دعا، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم- النيب

ذلك عصموا  أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا
 .هلم إال حبقها وحساهبم على هللامين دماءهم وأموا

 .عن أيب العالية: حىت يقول ال إله إال هللا
 .عن احلسن وزيد بن أسلم: حىت ال يعبد إال هللا
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والظامل الذي أىب أن يقول: ال إله إال هللا  :}َعَلى الظَاِلِمنيَ  َفال ُعْدَواَن ِإال{ :عن قتادة قوله
 ."إال هللارواية: "يقاتل حىت يقول ال إله  زاد ِف

قال: هم من أىب أن يقول: ال إله  }ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  َفال ُعْدَوانَ { :عن عكرمة ِف هذه اآلية
 .إال هللا

يعين: على من أىب أن يقول: ال إله  }ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  َفال ُعْدَوانَ { :عن أيب العالية: قوله
 .إال هللا

 .قال: هم املشركون }الظَاِلِمنيَ  َعَلىَفال ُعْدَواَن ِإال { :عن الربيع
  .يقول: ال تقاتلوا إال من قاتلكم }ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  فَِإِن انْ تَ َهْوا َفال{ :عن جماهد

فإن هللا ال ُيب العدوان على  }الظَاِلِمنيَ  فَِإِن انْ تَ َهْوا َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى{:عن السدي قال
  .يقول: اعتدوا عليهم مبثل ما اعتدوا عليكم على غريهم، ولكن الظاملني، وال

 .وعن مقاتل بن حيان: حنو ذلك
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 الثالثة والثمانوناحملاضرة 
*** 

 البقرة ( من سورة193-191اتبع تفسري اآلايت )
  

 أقوال املفسرين
  

ن يقاتلونكم من املشركني املؤمنون الذي قال ابن جرير: يعين تعاىل ذكره بذلك: واقتلوا أيها
  .}َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { :معىن قوله حيث أصبتم مقاتلتهم، وأمكنكم قتلهم، وذلك هو

تُ ُلوُهمْ { قال: فمعىن  اقتلوهم ِف أي مكان متكنتم من قتلهم وأبصرمت }َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ  َواق ْ
 .مقاتلتهم
 فإنه يعين بذلك املهاجرين الذين أخرجوا من }وُكمْ ِمْن َحْيُث َأْخَرجُ  َوَأْخرُِجوُهمْ { :وأما قوله

أخرجوكم من  دايرهم ومنازهلم مبكة، فقال هلم تعاىل ذكره: أخرجوا هؤالء الذين يقاتلونكم وقد
 .دايركم من مساكنهم ودايرهم كما أخرجوكم منها

عليه من تعاىل على أن ما هم مشتملون  وملا كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه
 :وأشد وأعظم وأطم من القتل وهلذا قال الكفر ابهلل والشرك به والصد عن سبيله أبلغ

َنُة َأَشد  {  .}ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ
َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ { :قال ابن جرير: يعين تعاىل ذكره بقوله ابهلل أشد من  ، والشرك}َواْلِفت ْ

مشركا ابهلل من بعد  ملؤمن ِف دينه حىت يرجع عنه فيصريالقتل... فتأويل الكالم: وابتالء ا
 .حمقا فيه إسالمه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه

الظلم واهلرج، وفيه الفتنة، وإمنا جعل  وإمنا َسي الكفر ابلفتنة ألنه فساد ِف األرض يؤدي إىل
به العقاب الدائم، والقتل ليس   صاحبه الكفر أعظم من القتل، ألن الكفر ذنب يستحق
 .ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل كذلك، والكفر خيرج صاحبه به عن األمة، والقتل

واملعىن: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم  كما أن ارتداد املؤمن أشد عليه من أن يقتل حمقا،
هل عليكم من كان ذلك أوىل بكم وأس ولو أتى ذلك على أنفسكم إن قتلتم وأنتم على احلق

 .أن ترتدوا عن دينكم أو تتكاسلوا ِف طاعة ربكم
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َنةُ { :وقال اآللوسي  أي: شركهم ِف احلرم أشد قبحا فال تبالوا بقتاهلم }َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ
 فيه مث بني أن هذه اجلملة جاءت على سبيل التكميل واالحرتاس عن توهم أن القتال ِف

 .بهاحلرم قبيح فكيف يؤمر 
 ((ومل أيذن لكم -صلى هللا عليه وسلم-إن هللا أذن لرسوله )) :وِف احلديث املتقدم ِف اآلاثر

هللا وسالمه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال  يعين بذلك صلوات
املسجد فهو آمن  من أغلق اببه فهو آمن ومن دخل)) :اخلندمة وقيل صلحا لقوله منهم عند

 .((ن دخل دار أيب سفيان فهو آمنوم
يبدأوكم ابلقتال فيه فلكم حينئذ قتاهلم  يقول تعاىل: وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام إال أن

أصحابه يوم احلديبية حتت  -هللا عليه وسلم صلى-وقتلهم دفعا للصائل كما ابيع النيب 
جل ثقيف واألحابيش قريش ومن واالهم من أ الشجرة على القتال ملا أتلبت عليه بطون

ُهْم بَِبْطِن  َوُهَو اَلِذي َكَف أَْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكمْ { :عامئذ مث كف هللا القتال بينهم فقال َعن ْ
 َأْن تَ ْعَلُموُهمْ  َوَلْوال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت ملَْ { :وقال }َمَكَة ِمْن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ 

ُهْم َمَعرٌَة ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  اَلِذيَن  لُِيْدِخَل اّلَلُ ِف َرمْحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تَ َزيَ ُلوا َلَعَذبْ َنا َتطَُأوُهْم فَ ُتِصيَبُكْم ِمن ْ
ُهْم َعَذاابً أَلِيماً   .}َكَفُروا ِمن ْ

سجد احلرام حىت يبدءوكم به، ابلقتال عند امل وقال الطربي: وال تبتدئوا أيها املؤمنون املشركني
ِف احلرم فاقتلوهم فإن هللا جعل ثواب الكافرين  فإن بدءوكم به هنالك عند املسجد احلرام

 .الدنيا واخلزي الطويل ِف اآلخرة على كفرهم وأعماهلم السيئة القتل ِف
َنةٌ َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتكُ { :مث قال: وقد نسخ هللا تعاىل ذكره هذه اآلية بقوله  :وقوله }وَن ِفت ْ

تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ {  .وحنو ذلك من اآلايت }فَاق ْ
بذلك: فإن  قال الطربي: يعين تعاىل ذكره :}انْ تَ َهْوا فَِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  فَِإنِ { :وقوله تعاىل

واتبوا، فإن هللا غفور  وا ذلكانتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتاهلم وكفرهم ابهلل، فرتك
اليت سلفت منه وأايمه اليت  لذنوب من آمن منهم واتب من شركه وأانب إىل هللا من معاصيه

طاعته من الثواب إبانبته إىل  مضت، رحيم به ِف آخرته بفضله عليه وإعطائه ما يعطي أهل
 .حمبته من معصيته
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أانبوا إىل اإلسالم والتوبة، فإن هللا يغفر و  وقال ابن كثري: أي: فإن تركوا القتال ِف احلرم،
ِف حرم هللا، فإنه تعاىل ال يتعاظمه ذنب أن يغفره ملن  ذنوهبم، ولو كانوا قد قتلوا املسلمني

 .اتب منه إليه
ويكون الدين هلل أي يكون دين هللا هو  .مث أمر هللا بقتال الكفار حىت ال تكون فتنة أي شرك

 .داينالظاهر العايل على سائر األ
يُن ّلِلَِ  َوَيُكونَ { :وقوله تعاىل  يدل على محل الفتنة على الشرك، ألنه بني الشرك وبني أن }الدِ 

ما يعبد  يكون الدين كله هلل واسطة، واملراد منه أن يكون تعاىل هو املعبود املطاع دون سائر
إلسالم، وحىت ا ويطاع غريه، فصار التقدير كأنه تعاىل: وقاتلوهم حىت يزول الكفر ويثبت

تُ َقاتُِلوهَنُْم أَْو { :تعاىل يزول ما يؤدي إىل العقاب وُيصل ما يؤدي إىل الثواب، ونظريه قوله
  .بيان أنه تعاىل إمنا أمر ابلقتال هلذا املقصود ، وِف ذلك}ُيْسِلُمونَ 

من  انتهوا عما هم فيهيقول تعاىل فإن  }َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :وقوله
على  الشرك وقتال املؤمنني فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل وال عدوان إال

انتهوا فقد  الظاملني وهذا معىن قول جماهد: أن ال يقاتل إال من قاتل أو يكون تقديره فإن
ا املعاقبة ههن ختلصوا من الظلم وهو الشرك فال عدوان عليهم بعد ذلك واملراد ابلعدوان

َوَجزَاءُ  { :، وقوله}فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { :واملقاتلة كقوله
ُتمْ { :، وقوله}َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْ ُلَها ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقب ْ  .}ِبهِ  َوِإْن َعاقَ ب ْ

فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار  }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :بقوله ىل ذكرهقال ابن جرير: يعين تعا
ِف ملتكم، وأقروا مبا ألزمكم هللا من فرائضه، وتركوا ما هم عليه من عبادة  عن قتالكم، ودخلوا

 وهم فدعوا االعتداء عليهم وقتاهلم وجهادهم، فإنه ال ينبغي إال على الظاملني األواثن،
  .، والذين تركوا عبادته وعبدوا غري خالقهماملشركون ابهلل

َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى { :فإن قال قائل: وهل جيوز االعتداء على الظامل حيث قال تعاىل
 . ؟}الظَاِلِمنيَ 

 قيل: إن املعىن ِف ذلك غري الوجه الذي ذهبت، وإمنا ذلك على وجه اجملازاة ملا كان من
مين  علوا هبم مثل الذي فعلوا بكم، كما يقال: إن تعاطيتاملشركني من االعتداء، يقول: اف

 :ظلما تعاطيته منك، والثاين ليس بظلم، كما قال عمرو بن شأس األسدي
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  ابلنعل قصاصا سواء حذوك النعل  قرضهم جزينا ذوي العدوان ابألمس

  
 .هللا منهمفيسخرون منهم سخر  }َيْستَ ْهزُِئ هِبِمْ  اّللَُ { :وإمنا كان ذلك نظري قوله

 فَِإِن انْ تَ َهْوا َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى{ :قال: فكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول ِف قوله
بعضهم فكأنه  إال وقد علم أهنم ال ينتهون إال }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :ال جيوز أن يقول }الظَاِلِمنيَ 

َفَمْن مَتََتَع { :قال م، فأضمر، كماقال: فإن انتهى بعضهم فال عدوان إال على الظاملني منه
اهلدى وكما تقول: إىل  يريد: فعليه ما استيسر من }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما

ويتأوله: فإن انتهوا فان هللا  من تقصد أقصد، يعىن إليه وكان بعضهم ينكر اإلضمار ِف ذلك،
 .الذين ال ينتهون عدوان إال على الظاملنيغفور رحيم ملن انتهى، وال 

 وقال الراغب: ومن العدوان الذي هو على سبيل اجملازاة ويصح أن يتعاطى مع من ابتدأ
 .}َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ { :قوله

بدأ  وقال ابن عطية: الدين هنا الطاعة والشرع وقال: الظاملون هم على أحد التأويلني من
 .وعلى التأويل اآلخر من بقي على كفر وفتنة ابلقتال

فإن  :ففيه وجهان؛ األول }ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  َفال{ :وقال الرازي: أما قوله تعاىل
على   انتهوا فال عدوان، أي فال قتل إال على الذين ال ينتهون على الكفر فإهنم إبصرارهم

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ِإنَ { :كفرهم ظاملون ألنفسهم على ما قال تعاىل    .}الشِ 
عليكم من  والثاين: إن تعرضتم هلم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظاملني فنسلط

  .يعتدي عليكم
الشرك،  وقال ابن القيم حتت هذه اآلية: فمد قتاهلم إىل أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي

غري منته،  واجملاهر ابلسب والعدوان على اإلسالم وأخرب أنه ال عدوان إال على الظاملني،
فعليه العدوان الذي  فقتاله واجب إذا كان غري مقدور عليه، وقتله مع القدرة حتم، وهو ظامل،

 .الوضوح نفاه عمن انتهى وهو القتل والقتال وهذا حبمد هللا ِف غاية
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 ال تعتدوا إال على من ظلم وهو من مل أي }َعَلى الظَاِلِمنيَ  َفال ُعْدَواَن ِإال{ :وقال الشوكاين
 .ينته عن الفتنة ومل يدخل ِف اإلسالم وإمنا َسى جزاء الظاملني عدواان مشاكلة

 
 املعىن اإلمجايل

من  حسب الشرط املتقدم-أمر هللا تعاىل املؤمنني بقتل املشركني ِف أي مكان وجدوهم فيه 
مرتابطة متصلة  آلية التالية فإن اآلايت كلهاعدم االعتداء وحنوه، وابستثناء ما أييت ذكره ِف ا

أي من مكة  مث أمرهم ابلسعي ِف إخراجهم سواء ابلقتال أو بغريه من حيث أخرجوهم -
 .قصاصا وتطهريا

أو املراد  والذي تدل عليه اآلاثر أن املراد ابلفتنة هنا هو الشرك، سواء املقيم عليه الكافر،
 ، أشد من القتلعليه املؤمن؛ فالشرك من حيث هو شرك

ِف هذا  واحلاصل أن هللا تعاىل عندما أمر عباده مبقاتلة من يقاتلهم ونبههم إىل عدم االعتداء
إايهم  القتال، أمرهم بقتلهم ِف أي مكان وجدوهم فيه، سوى ما سوف يستثنيه، حمرضا

ن كا عليهم بذكر ما فعلوه من إخراجهم من مكة، آمرا هلم ابالقتصاص منهم ِف ذلك وملا
مضمونه  ذلك األمر ابلقتال والقتل على هذا الوجه من التهييج والتحريض الشديد، مؤداي ِف
املؤمن ِف  حلصول القتل املتكرر ِف كل من الفريقني املؤمن والكافر، بني سبحانه أن قتل

والكفر، وأن قتل  سبيل دينه أهون ضررا من وقوعه ِف يد الكافر ليفتنه ويرده إىل الشرك
الصد عن سبيل هللا وحماربة  يد املؤمن أهون ضررا من بقائه على كفره الذي يدفعه إىلالكافر ب

َنةُ { :دين هللا فقال  .}َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفت ْ
فيه إال  مث إن هللا سبحانه وتعاىل استثىن مكاان ال يقتل فيه املؤمنون الكافرين إن ثقفوهم

بيته احلرام،  تلة املؤمنني ِف هذا املكان وهو عندبشرط واحد وهو إقدام الكافرين على مقا
وتعاىل جعل مكة مثابة  وإمنا كان هذا االستثناء لعظم حرمة هذا املكان وكون هللا سبحانه

 .غريه للناس مجيعهم وأمنا، وجعلها حرما آمنا ال جيوز فيه ما جيوز ِف
فعلوا  ملسلمني هناك فإذافجعل سبحانه غاية الكف عن قتال املشركني فيه هو بدؤهم بقتال ا

وانتهاكهم حرمة  ذلك فاملسلمون مأمورون بقتلهم فيه فهذا هو اجلزاء الالئق هبم لكفرهم
 .املكان ابتداء
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تقدم  مث حث هللا الكافرين على التوبة والرجوع عما هم فيه ألن هللا سبحانه وتعاىل مهما
وانتهوا عن   إن صدقوا ِف توبتهم منهم من كفر وقتل لعباده املؤمنني سوف يغفر هلم ويرمحهم

 .كفرهم وذلك التصافه سبحانه ِبنه غفور رحيم
الكفار وهي  مث بني هللا جل وعال الغاية اليت ألجلها أمر هللا سبحانه عباده املؤمنني بقتال

وارتفاع مناره بعلو كلمة  زوال الشرك أو ما يدعو إليه من رفعة الكفر وأهله، وانتشار اإلسالم
رهبم جل وعال، فإن حصلت  وهيمنتها على سائر األداين ودينونة اخللق لشريعةالتوحيد 

إبذعاهنم، فال يقبل إيقاع شيء  الغاية فانتهى الكفار عن حماربة أهل اإلسالم إبسالمهم أو
سبيل اجملازاة للظامل منهم كمن أصر  من الظلم على هؤالء املنتهني من قبل املؤمنني إال على

اإلسالم ومل يقلع، أو تبني عدم صدقه فيما  عن أو أقام على حماربة أهلعلى الكفر ومل يذ
 .ادعاه من اإلسالم أو اإلذعان

 
 

 مسائل اآلايت
  

 :األوىل
تُ ُلوُهمْ { :الضمري ِف قوله املفسرين،  الشك ِف كون املراد به كفار مكة وهو قول مجاهري }َواق ْ

ظهر ِف  قاتلة، وِف الوصف الذيومن أدخل فيه غريهم فهو من ابب اتفاقهم ِف سبب امل
 :وقوله تعاىل وإمنا اخلطاب ِف األصل هلم بدليل اآلاثر الواردة }َكَذِلَك َجزَاءُ اْلَكاِفرِين{ :قوله
 .ورجوع الضمائر كلها ملذكور واحد }َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ {

تُ ُلوُهمْ { :وقال الرازي: قوله تعاىل  -صلى هللا عليه وسلم-واقع على النيب  اخلطاب فيه }َواق ْ
تُ ُلوُهمْ { :كان الغرض به الزما لكل مؤمن، والضمري ِف قوله ومن هاجر معه وإن عائد  }َواق ْ

بقتاهلم ِف اآلية األوىل وهم الكفار من أهل مكة، فأمر هللا تعاىل بقتلهم حيث   إىل الذين أمر
األوىل  القول أنه تعاىل أمر ابجلهاد ِف اآلية ِف احلل واحلرم، وِف الشهر احلرام، وحتقيق كانوا

سواء قاتلوا  بشرط إقدام الكفار على املقاتلة، وِف هذه زاد ِف التكليف فأمر ابجلهاد معهم
 .أومل يقاتلوا، واستثىن منه املقاتلة عند املسجد احلرام
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َوقَاتُِلوا ِف { :مث قال: نقل عن مقاتل أنه قال: إن اآلية املتقدمة على هذه اآلية، وهى قوله
تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ { :منسوخة بقوله تعاىل }َسِبيِل اّللَِ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ  وهذه اآلية  }َواق ْ

اآلية منسوخة بقوله  مث تلك }َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ { :منسوخة بقوله تعاىل
َنةٌ  ىَت الَوقَاتُِلوُهْم حَ { :تعاىل  .وهذا الكالم ضعيف }َتُكوَن ِفت ْ

اآلية، فقد  منسوخ هبذه }ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا{  :أما قوله: إن قوله تعاىل
َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد {  :تقدم إبطاله، وأما قوله: إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل

َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد { :فهذا من ابب التخصيص ال من ابب النسخ، وأما قوله }رَامِ احلَْ 
َنةٌ { :منسوخ بقوله }اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  خطأ أيضا، ألنه ال  فهو }َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

له ضعيف، مثبت أن قو  جيوز االبتداء ابلقتال ِف احلرم، وهذا احلكم ما نسخ بل هو ابق
 .منها انسخة لألخرى وألنه يبعد من احلكيم أن جيمع بني آايت متوالية تكون كل واحدة

تُ ُلوُهمْ { :قلت: على الرغم من قول اإلمام الرازي: والضمري ِف قوله أمر  عائد إىل الذين  }َواق ْ
لى إطالقه ع بقتاهلم ِف اآلية األوىل فإنه فسره بقوله: وهم الكفار من أهل مكة وهذا ال يقبل

اضطر إىل توسيع الدائرة  ألن الذين أمر بقتاهلم ِف اآلية األوىل هم الذين يقاتلوننا، ولذا فقد
 .هبذه اآلية وال داعي لذلك وهللا أعلم

سواء  وقد أجاد أبو حيان ِف رده على من زعم أن ِف اآلية زايدة تكليف وهو األمر جبهادهم
فالوصف  قال ألن الضمري عائد على الذين يقاتلونكمقاتلوا أم مل يقاتلوا فقال: وليس كما 

 .ابق إذ املعىن واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم
وإن  وكالم الطاهر ابن عاشور نفيس ِف هذا املوضع قال: هذا أمر بقتل من يعثر عليه منهم

قاع، زايدة ِف والب مل يكن ِف ساحة القتال، فإنه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم، عمم املواقع
على عدم االكتفاء  أحوال القتل، وتصرُيا بتعميم األماكن؛ فإن أمهية هذا الغرض تبعث

بذلك، فكل مكان ُيل  ابقتضاء عموم األشخاص تعميم األمكنة، ليكون املسلمون مأذونني
 .قاتلوكم فيه العدو فهو موضع قتال، فاملعىن: واقتلوهم حيث ثقفتموهم إن

 اليت قبلها وإن كانت هي مكملة هلا، ابعتبار أن ما تضمنته قتل خاصوعطفت اجلملة على 
تُ ُلوُهمْ { :غري قتال الوغى، فحصلت املغايرة املقتضية العطف ولذلك قال هنا يقل:  ومل }َواق ْ
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غري مباشر  وقاتلوهم مثل اآلية قبلها، تنبيها على قتل احملارب ولو كان وقت العثور عليه
 .راب فهو قاتل وإن مل يقتلللقتال، وأنه من خرج حما

  
 :الثانية

اجلنس  تقييد الفتنة هنا ابلشرك هو األوىل، وعليه تكون الالم للعهد وال تكون الستغراق
مفتقر إىل  وقول بعضهم: إن التذييل جيب أن يكون أعم من الكالم املذيل ال يسلم له، وهو

 .الدليل إن سلم أن ما حنن بصدده تذييل
ماهية القتل  أمر البد منه، والقول ابلعموم وتقرير أن ماهية الفتنة أشد من وتقييد الفتنة أصال

ِإمَنَا { :قال تعاىل غري مقبول، ألن الفنت أنواع، ومنها كمثال فتنة الرجل ِف أهله وماله،
َنةٌ  أَْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكمْ   لرجلفتنة ا)) :صلى هللا عليه وسلم-[، وقال رسول هللا 15التغابن:] }ِفت ْ

والنهي  ِف أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر ابملعروف
  ِف حديث عن الفنت ((عن املنكر

املأمور به  وأما القتل فأيضا األقرب أن الالم فيه للعهد، واملقصود القتل املرتتب على القتال
وأما القتل ِف  لك قول جماهد وقول غريهآنفا سواء كان قتال للمؤمن أم للكافر فيدخل ِف ذ

الكالم عليه وبيان  احلرم فالرواية عن ابن عباس ال تصح وأمر القتال ِف احلرم سوف أييت
 .حكمه وشرطه ِف بقية اآلية فاألوىل أتسيس معىن جديد

  
  :الثالثة

 منبعض املفسرين قارن بني الفتنة والقتل من حيث كرب ذنب كل منهما وما يرتتب عليه 
وقوله  }َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ { :عذاب أخروي وأرى أنه البد من التعرض للفرق بني قوله تعاىل هنا

مالحظة أن  خللط مجع من املفسرين بينهما، مع }َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ { 217ِف اآلية اآلتية برقم
عظم جرم القتل  التأسيس ِف املعىن أوىل من التكرار كما ذكرت آنفا، فهناك تتكلم اآلية عن

الفتنة وهي الشرك  ، مث بني أن}ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ  ُقلْ { :ِف األشهر احلرم حيث قال سبحانه
َنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ { :أيضا أعظم جرما من القتل ِف األشهر احلرم فقال ، وأما هنا }َواْلِفت ْ

أن فتنة املؤمن إلخراجه  :ة، وهوفاملعىن خيتلف فعلى قول جماهد نصل إىل معىن زائد هلذه اآلي
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مالك يكون املعىن أن بقاء  من اإلميان إىل الشرك أشد عليه من أن يقتل، وعلى قول أيب
يؤدي إىل الصد عن سبيل هللا  الكافر على شركه أشد خطرا من قتله ألن بقاءه على الكفر

ى الكفر كما سيأيت من بقائه عل وانتشار الكفر والتسلط على حرم هللا وهذا أكرب عند هللا
ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد  َسِبيِل اّللَِ وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوِإْخرَاُج أَْهِلهِ  َوَصدٌّ َعنْ { :تفصيله ِف قوله

 .}اّللَِ 
  

  :الرابعة
كاإلخراج من  ذكر أكثر من مفسر وجها ِف تفسري اآلية وهو أن احملنة اليت يفتنت هبا اإلنسان

واستشهد بعضهم بقول  تعبها وأتمل النفس هبا، لوطن احملبب للنفس أصعب من القتل، لدواما
 :الشاعر

  
 على النفس من قتل حبد فراق لقتل حبد السيف أهون موقعا

  
أمل  وهذا ِف احلقيقة غري مسلم، وأكثر الناس يتكيف مع وضعه اجلديد، وتنسيه شواغل الزمان

معلوم ما  ذلك ابلقتل البتة، وأما قول الشاعر؛ فهو قول شاعر الفراق، وكثري منهم ال يقيس
املعىن وإن صح  فيه وال يبعد عنه املبالغة السيما واجملال جمال فراق ووصل وحنو ذلك وهذا

هو بصدد الفراق وليس  توجيهه من انحية اللغة إال أنه مبعزل عن جو اآلية ألن هذا يقال ملن
هذا الوجه؟ هل يستقيم أن  ريد هللا أن يوصله لعباده علىملن هو بصدد القتل، فأي معىن ي

اليت أخرجوكم منه وفراقكم  يقال: اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وأخرجوهم من بلدكم
أشد عليكم من أن تقتلوا( ِف ) ألوطانكم اليت أنتم مفارقون هلا فعال اآلن منذ عدة سنني

خيربهم مبا جيول ِف نفسهم من كون أمل الفراق  نالقتال الذي أنمركم اآلن به؟ وهل يريد هللا أ
يقاتل اآلن من أجلها هي العودة إىل دايرهم؟ كيف  أشد عليهم من القتل؟ وهل الغاية اليت

للمهاجر ابملكث أكثر من ثالث بعد قضاء نسكه بله العودة  ذلك ومن املعلوم أنه مل يسمح
راد من اآلية وأن الصواب ما دلت عليه املذكور األقرب كونه غري م واإلقامة! وعليه فالقول

 .اآلاثر وهللا أعلم
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 :اخلامسة

يُ َقاتُِلوُكْم  َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحىَت { :قال ابن اجلوزي: واختلف العلماء ِف قوله
يقاتل  وأنه ال هل هو منسوخ أم ال؟ فذهب جماهد ِف مجاعة من الفقهاء إىل أنه حمكم }ِفيهِ 

أنه  -وسلم صلى هللا عليه-فيه إال من قاتل، يدل على ذلك احلديث الصحيح عن النيب 
أنه خص ِف  -صلى هللا عليه وسلم-يوم فتح مكة فذكر احلديث وقال: فبني  خطب الناس

التخصيص ال على وجه النسخ فثبت بذلك حظر القتال  تلك الساعة ابإلابحة على سبيل
دفعا، وهذا أمر مستمر واحلكم غري منسوخ وقد ذهب قتادة  وا فيدفعونِف احلرم إال أن يقاتل

تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ { :إىل أنه منسوخ بقوله تعاىل فأمر بقتاهلم ِف احلل  }فَاق ْ
َوقَاتُِلوُهْم { :الربيع بن أنس وابن زيد إىل أنه منسوخ بقوله تعاىل واحلرم وعلى كل حال وذهب

َنةٌ َحىَت  تُ ُلوُهْم َحْيثُ { :مقاتل أنه منسوخ بقوله تعاىل وزعم } ال َتُكوَن ِفت ْ  }ثَِقْفُتُموُهمْ  َواق ْ
 .والقول األول أصح

التحرمي  -هللا عليه وسلم صلى-ونقل احلافظ ابن حجر عن ابن املنري قوله: قد أكد النيب 
ومل حتل يل إال ساعة من )) :المث ق ((فهو حرام حبرمة هللا)) :مث قال ((حرمه هللا)) :بقوله
 .التأكيد ذكر الشيء ثالاث قال: فهذا نص ال ُيتمل التأويل وكان إذا أراد ((هنار

سبيل  وقال ابن العريب: فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآان وسنة، فإن جلأ إليها كافر فال
 .نإليه إىل أن قال: إال أن يبتدئ الكافر ابلقتال فيها فيقتل بنص القرآ

 ويدل على حترميها مطلقا حديث أيب شريح املذكور ِف الرواايت وما ثبت عن أيب هريرة
هنار  مرفوعا: أال وإهنا مل حتل ألحد قبلي ومل حتل ألحد بعدي أال وإهنا حلت يل ساعة من

هذا  فإن)) :إال وإهنا ساعيت هذه حرام احلديث وحديث ابن عباس ِف الصحيح أيضا مرفوعا
مل ُيل  يوم خلق السموات واألرض وهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة وإنه بلد حرم هللا

 .((يوم القيامة القتال فيه ألحد قبلي ومل ُيل يل إال ساعة من هنار فهو حرام حبرمة هللا إىل
وهذه نصوص ِف غاية الصراحة والصحة دالة على حرمة القتال أو سفك الدم ِف احلرم. 

 .ري وال يتبدلهو األصل ال يتغ وهذا
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تُ ُلوُهْم { :فقال }َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ { :وذكر ابن اجلوزي فائدة عزيزة ِف قوله َواق ْ
 عام ِف مجيع املشركني إال من كان مبكة فإهنم أمروا إبخراجهم منها إال من }َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ 

 .قاتلهم فإهنم أمروا بقتاهلم
تُ ُلو { :وقال َوَأْخرُِجوُهْم { :أي ِف غري احلرم بدليل قوله عقيب ذلك }ثَِقْفُتُموُهمْ  ُهْم َحْيثُ َواق ْ

 .ولو جاز قتلهم ِف احلرم ملا احتاج إىل ذكر اإلخراج }ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ 
  

 فقد نقل أبو حيان القول بنسخ هذه اآلية عن اجلمهور :أما مسألة النسخ واخلالف فيها
املشركني  اقتلوا{ :وخ هبة هللا ابن سالمة وجعل انسخها آية السيف وقولهوذكرها ِف املنس

فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم { :وذكرها أبو عبد هللا بن حزم وجعل انسخها قوله }حيث وجدمتوهم
تُ ُلوُهمْ  فأغرب ويالحظ أن ابن كثري قد أضرب صفحا عن ذكر ما ادعي من نسخ اآلية   }فَاق ْ

 و احتماال على الرغم من اختيار ابن جرير له والعادة أن ابنمل يرتض القول بذلك ول كأنه
 ، وقد تقدم ترجيح ابن اجلوزي للقول بعدم-رمحهما هللا مجيعا-كثري يهتم بذكر اختياره 

 النسخ، وهو األقرب بل هو األصل، وقال النحاس: هذه اآلية من أصعب ما ِف الناسخ
  .خة كما نص على ذلك البغويواملنسوخ وهي على ما روي عن مقاتل انسخة منسو 

ملا  وقد قدمت كالم العلماء ِف قضية النسخ وصعوبة اإلقدام عليها ولو كانت اآلية منسوخة
لالعتذار عن قتاله فيها ِبن هللا أحلها له ساعة من  -صلى هللا عليه وسلم-احتاج النيب 

مل يستثن من ذلك  دل احلديث داللة ال غموض فيها على بقاء حكم اآلية وأنه هنار، وإمنا
  .فيها -صلى هللا عليه وسلم-هللا لرسوله  إال ما أذن

 وأما ما نقل عن السلف ِف 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

مقاتل  تل فلم أقف عليه مسندا وقد تقدم أن الرازي نقل عنوأما ما ذكره ابن اجلوزي عن مقا
تُ ُلوُهْم { :تعاىل منسوخة بقوله }اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ  َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :أنه قال: إن آية َواق ْ
مث  }ْسِجِد احْلَرَامِ َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلمَ { :وهذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل }َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ 

َنةٌ { :تلك اآلية منسوخة بقوله تعاىل وقال:هذا الكالم ضعيف مث  }َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ
 .بني وجه ضعفه كما سبق
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 .وِف احلقيقة املروي عن مقاتل مسندا كما تقدم ِف اآلاثر ال يدل على قوله ابلنسخ
  

 :السادسة
واآلية مل  م ِف حكم إقامة احلد ِف احلرم، وِف املسألة تفصيل،تعرض مجع من املفسرين للكال

قتال من قاتل  تتعرض لذلك، ويعترب هذا من قبيل االستطراد الفقهي، وإمنا حتدثت اآلية عن
مقاتال هلم خارج احلرم  املسلمني ِف احلرم بشرط أن يبدأهم ابلقتال فيه، وهذا يعين أنه لو كان

ولذا فمن ابب أوىل أال يقام احلد  :اخل احلرم إن وجد مث، وقد يقالفال جيوز هلم أن يقاتلوه د
آاثر كثرية وقد تعرض احلافظ ابن حجر إىل  على من ارتكبه خارج احلرم مث عاذ به وِف الباب

عباس وقال الرازي: احلنفية متسكوا هبذه  احلديث عن ذلك ابختصار ِف شرحه حلديث ابن
مل جيز القتل عند املسجد احلرام بسبب جناية الكفر  م، وقالوااآلية ِف مسألة امللتجئ إىل احلر 
احلرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفر كان أوىل، ومتام  فألن ال جيوز القتل ِف املسجد

 .الكالم ِف كتب اخلالف
  

  :السابعة
 :واآلخر التوبة، :أحدمها ِبمرين؛ قال الرازي: االنتهاء عن الكفر ال ُيصل ِف احلقيقة إال

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

 .إال ما ذكران
لالنتهاء فأما  اوما ذكره من تفريع ملعىن االنتهاء ميكن أن يوزع على اآليتني اللتني تعرضتا هن

مبنطوقها حلقن الدم وإمنا ملغفرة  اآلية اليت حنن بصددها فاملراد االنتهاء احلقيقي ولذا مل تتعرض
االنتهاء مبعىن إظهار الشهادتني وترك القتال ولذا قال  هللا ورمحته وأما اآلية الثانية فاملراد منها

 .ي اليت يراد هبا حقن الدماء وهللا أعلموه }َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  { :فيها
قتاهلم  مطلق مل يبني فيه ما الذي انتهوا عنه وذلك ليشمل }فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :ويالحظ أن قوله

انتهوا عن حاهلم  وما دعا إىل هذا القتال وهو الكفر ومعاداة اإلسالم وأهله وكأنه أراد فإن
رحيم هبم عند اللقاء ويدل   غفور هلم ما مضىاليت هم عليها اآلن من الكفر والقتال فإن هللا
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َكَذِلَك َجزَاُء { :سبحانه على لزوم توبتهم من الشرك تذييل اآلية السابقة حيث قال
لألمرين، كما أشار إىل  فجمع ِف اآلية بني قتاهلم وكفرهم قرينة لشمول االنتهاء }اْلَكاِفرِين

َنٌة َوَيُكونَ { :ذلك اآللوسي ويقويه أيضا قوله بعد ذلك مباشرة  َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ
يُن ّلِلَِ   .}َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَاِلِمنيَ  فَِإِن انْ تَ َهْوا{ :وقوله بعدها }الدِ 

تَ ُهوا { [40-38وقد أكد سبحانه هذا املعىن بقوله ِف سورة ]األنفال: ُقْل لَِلِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ن ْ
َنٌة  * َما َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدوا فَ َقْد َمَضْت ُسَنُت اأَلَوِلنيَ  مْ يُ ْغَفْر هلَُ  َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

يُن ُكل ُه ّلِلَِ   َمْوالُكْم فَاْعَلُموا َأَن اّللََ  فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإَن اّلَلَ مبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي * َوِإْن تَ َوَلْوا َوَيُكوَن الدِ 
 .}نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم الَنِصريُ 

هلم  أي عن قتالكم ابإلميان فإن هللا يغفر }انْ تَ َهْوا فَِإنِ { :وقد أمجل القرطيب ذلك ِف قوله
 .مجيع ما تقدم

  
  :الثامنة

 استنبط الرازي من اآلية ما يدل على قبول التوبة من أي ذنب مهما عظم فقال: دلت اآلية
خطأ،  التوبة من كل ذنب مقبولة، وقول من قال: التوبة عن القتل العمد غري مقبولة على أن

وأيضا فالكافر  ألن الشرك أشد من القتل، فإذا قبل هللا توبة الكافر فقبول توبة القاتل أوىل،
توبة كل كافر دل  قد يكون حبيث مجع مع كونه كافرا كونه قاتال، فلما دلت اآلية على قبول

 .وبته إذا كان قاتال مقبولة وهللا أعلمعلى أن ت
إال  وهو استنباط قوي وجيه منه طيب هللا ثراه، وقد أشار إىل بعضه غري واحد من املفسرين

أدلته والرد  أن ختطئة القائل بعدم قبول التوبة من قاتل العمد غري مقبولة إال بعد استيعاب
تشملها ِف حالة عدم  سألة وإمنا هيعليها وليس هذا جماله واآلية ليست صرُية ِف تلك امل

املعارضني فاألمر ال  ورود نصوص خمصصة هلذه املسألة، أما واحلال أن هناك نصوصا عند
ِإَن اّلَلَ يَ ْغِفُر { :قوله تعاىل يعدو أن تكون اآلية من النصوص املؤيدة للقول اآلخر ولن تبلغ

يعاً   .أعلم وهللا[ وحنوها ِف الداللة 53الزمر:] }الذ نُوَب مجَِ
  

  :التاسعة
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 :تعرض ابن العريب لبعض املسائل الفقهية املرتتبة على اآلية
 فاستدل هبا على أن غاية القتال انتهاؤهم عن الكفر وبني أن سبب هذا القتال هو كفرهم
 ورد على أيب حنيفة وأصحابه ِف زعمهم أن سبب القتل هو اخلربة وعليه فال يقاتل إال من

اندرج  أن قتاهلم هو بسبب كفرهم فعال ولكن ابلشروط الشرعية للقتال واليتقاتل واخلالصة 
 .}ُيُِب  اْلُمْعَتِدينَ  َوال تَ ْعَتُدوا ِإَن اّلَلَ ال{ :بعضها حتت قوله

اجلزية مث  واستدل هبا للقائلني: ال تقبل من مشركي العرب جزية ألن غاية القتال اإلميان وليس
ختصيص من  آخر من احلالة العامة وهي األمر ابلقتال بعد رد عليهم جبعل ذلك ختصيصا

 .انتهى منهم ابإلميان
مبسلم  وميكن أن يقال: إن هذا كله مبين على اجلزم ِبن املراد ابلفتنة هنا الكفر وليس هذا
قوله:  عند الكل مث إن املتأمل يلمح سبب تسمية الكفر أو الشرك فتنة وقد ذكرت ذلك عند

إرجاع املسلم إىل  لقتل وذلك أن الفتنة يراد هبا الكفر أو الشرك مبعىن حماولةوالفتنة أشد من ا
اإلسالم ويكون له السلطة  دين الكفر، وهذه فتنة واضحة جدا إال أن القتال حىت ترتفع راية

مؤدين للجزية، ويراد هبا الكفر  والتحكم كاف ِف إيقافها ولو بقي بعض الكفار على دينهم
شركه وهذه فتنة بطريق غري مباشر  قاء الكافر على كفره أو املشرك علىأو الشرك مبعين ب

لدينه، أما إذا كان ذليال مقهورا صاغرا  شريطة أن يكون هذا الكافر عزيزا منيعا ذا إظهار
قد حتققت، وعليه فاآلية متضمنة أداء اجلزية على  مؤداي للجزية فال فتنة حينئذ فتعترب الغاية

  .فقاملعنيني وهللا املو 
الدخول  وقال ابن عطية: واالنتهاء ِف هذا املوضع يصح مع عموم اآلية ِف الكفار أن يكون

  .ِف اإلسالم ويصح أن يكون أداء اجلزية وبنحوه قال القرطيب
فإن  وقد ذهب مجاعة من الفقهاء بل ومن املفسرين إىل أن الوثين ال يقبل منه إال اإلسالم

بعض  ل ونقله ابن عاشور عن علمائهم وذكر ابن العريبأابه قتل وعللوا ذلك ببعض العل
ال داللة  األدلة على عدم صحة هذا القول وليس اجملال هنا لتحرير هذه املسألة إال أن آيتنا

 .فيها على ذلك كما قدمت آنفا
حتاج في }تُ َقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسِلُمونَ { :وأما احتجاج ابن زيد وتبعه الرازي واآللوسي بقوله تعاىل

تعاىل أولو  إىل وقفة ألن اآلية ِف قوم غري مشركي مكة املقصودين آبيتنا وهم قوم كما ذكر
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اللغوي  ُيتمل املعىن }ُيْسِلُمونَ { :ِبس شديد وقد اختلف ِف املقصود هبم وعلى كل فقوله
حبث وهللا  لإلسالم وهو االستسالم واخلضوع فيشمل بذلك قبول اجلزية واملسألة حتتاج إىل

 .لمأع
  

 :العاشرة
َنةٌ { :أاثر الرازي إشكاال قال: فإن قيل: كيف يقال  مع علمنا }َوقَاتُِلوُهْم َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ

 .ِبن قتاهلم ال يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خرب هللا ال يكون حقا
 أن هذا حممول على األغلب ألن األغلب عند :اجلواب من وجهني؛ األول :ورد عليه بقوله

على  قتاهلم زوال الكفر والشرك، ألن من قتل فقد زال كفره، ومن ال يقتل خياف منه الثبات
قاتلوهم قصدا  أن املراد :اجلواب الثاين الكفر فإذا كان هذا هو األغلب جاز أن يقال ذلك

هذا، ولذلك مىت ظن  منكم إىل زوال الكفر، ألن اجلواب على املقاتل للكفار أن يكون مراده
 .يقاتله عن الكفر بغري القتال وجب عليه العدول عنهأن من 

متعلقة  وأرى وهللا أعلم أنه ال داعي إلاثرة مثل هذا اإلشكال وذلك ألن الغاية املذكورة
والكافرين جيب أن  ابستمرارية القتال وليس استمرارية الكفر مبعىن أن القتال بني املسلمني

َنٌة َوَيُكوَن { :ذلك معىن قوله مع التسليم ِبن-يستمر إىل أن يزول الكفر  َحىَت ال َتُكوَن ِفت ْ
يُن ّلِلَِ  املعنيني، كما أن اآلية إنشائية  وليس املراد أن القتال سيزيل الكفر وفرق كبري بني -}الدِ 

إىل اخلرب خروج عن األصل وهللا تعاىل  أمرية ال حتتمل صدقا أو كذاب فإخراجها عن اإلنشاء
 .أعلم

  
  :وائد واستنباطات أخرى ومنهاوِف اآلايت ف

تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ { :استدالل القرطيب بقوله تعاىل  }َأْخَرُجوُكمْ  َواق ْ
 .قتل األسري على

فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإَن { :وتعرض ابن العريب لبقاء الرق على من أسلم بعد األسر ِف كالمه عن قوله
تقتضي ما قد  وهذا ال دخل له هبا ألن مغفرة هللا ورمحته املقررة ِف اآلية ال } َغُفوٌر َرِحيمٌ اّللََ 

 .يرتتب على االنتهاء من أحكام دنيوية
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هذا  وغري ذلك وِف ذكرانه كفاية وقد أطلنا ِف أحكام هذه اآلايت حلاجة املسلم إليها ِف
السالمة والعافية  طع الليل املظلم نسأل هللاالوقت الذي متر فيه األمة ِبزمات طاحنة وفنت كق

نبينا حممد وعلى آله  والنصر ألهل اإلسالم واالندحار ألهل الكفر والطغيان وصلى هللا على
 .وصحبه وسلم
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 لرابعة والثمانوناحملاضرة ا
*** 

 من سورة البقرة 194تفسري اآلية رقم 
  

 التالوة، والقراءات، واملناسبة
  
  :لتالوةا

فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما  اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  الَشْهُر احْلَرَامُ {
 .}َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َمَع اْلُمَتِقنيَ  اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَ ُقوا اّللََ 

  
 :القراءات

 .ملعىنال يوجد أوجه تتعلق اب
  

 :املناسبة
وكان ذلك منكرا فيما بينهم، ذكر ِف هذه  قال الرازي: اعلم أن هللا تعاىل ملا أابح القتال،

 .}الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :اآلية ما يزيل ذلك، فقال
هر احلرم ِف احلرم وكان فعله ِف األش وقال البقاعي: وملا أابح تعاىل القتال ِف كل مكان حىت

معلما هلم ما يفعلون ِف عمرة القضاء إن  العزم للسؤال عنه فقال-عندهم شديدا جدا اثر 
القعدة من سنة سبع إن قاتلتموهم فيه  احتاجوا على وجه عام: "الشهر احلرام" وهو ذو

قاتلوكم فيه وهو ذو القعدة سنة ست  لكوهنم قاتلوهم ِف شهر حرام ابلشهر احلرام الذي
ابلقصاص أفصح به على وجه أعم  فيه عن عمرة احلديبية وملا أشعر ما مضى حيث صدوكم

 }ِقَصاصٌ { أي كلها وهى مجع حرمة وهى ما ُيفظ ويرعى وال ينتهك }َواحْلُُرَماتُ { :فقال
  .أي تتبع املساواة واملماثلة

 .وقيل غري ذلك
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نزول اآلية، واملناسبة  مبعزل عن سبب قلت: ما تقدم من كالم عن املناسبة إمنا هو ِف احلقيقة
يتعلق بعمرهتم اليت قدموا هبا، بعد أن صدوا  احلقيقية تكمن ِف كونه تعاىل يتكلم معهم عما

خلاطرهم أنه قد اقتص هلم حقهم متاما مبا حرموا منه ِف  عنها العام املنصرم، فبني هلم تطييبا
علق ابلقتال إن بيان ما قد ُيتاجونه من أحكام تت العمرة السابقة، وذلك ِف غضون

 .اضطروهم إليه وهللا أعلم
 

 لغوايت
كالظلمات مجع ظلمة، واحلجرات مجع حجرة واحلرمة ما منع من  مجع حرمة :احلرمات
 .انتهاكه

عرب مجع من املفسرين عن هذه اجلملة من اآلية ِبهنا فذلكة  :}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ {
 .صل متفرع عليه تفرع النتيجةفذلكة: أي إمجال ملا ف :وشرحها الشهاب فقال

 
 اآلاثر

  
-األحكام عن جابر بن عبد هللا  أخرج أمحد وابن جرير والنحاس ِف انسخه واجلصاص ِف

يغزو ِف الشهر احلرام إال  -عليه وسلم صلى هللا-قال: مل يكن رسول هللا  -رضي هللا عنهما
 .أن يغزى ويغزو فإذا حضره، أقام حىت ينسلخ

 .مسلم ثري: إسناده صحيح قلت: هو على شرطقال احلافظ ابن ك
من عباده، وأيخذ منكم  قال: رضي هللا ابلقصاص -رضي هللا عنه-وعن ابن عباس 
وعمرة  فحجة حبجة، }احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  الَشْهرُ { :العدوان؛ قال هللا

 .بعمرة
 :قوله -رضي هللا عنهما-عباس  خ القرآن عن ابنوأخرج ابن جرير وابن اجلوزي ِف نواس

ِف ذي  -صلى هللا عليه وسلم-هم املشركون كانوا حبسوا حممدا  }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ {
عليه بذلك فرجعه هللا ِف ذي القعدة، فأدخله هللا البيت احلرام  القعدة عن البيت، ففخروا

 واقتص له منهم
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قال: هم  }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ { :ِف قوله -هللا عنهمارضي -وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
ِف ذي القعدة، فرجعه هللا ِف ذي القعدة  -وسلم صلى هللا عليه-املشركون حبسوا حممدا 

  فأدخله البيت احلرام، فاقتص له منهم
قال:  -رضي هللا عنهما-أخرج الواحدي من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس 

 ملا بعد عن -صلى هللا عليه وسلم-ية ِف صلح احلديبية وذلك أن رسول هللا هذه اآل نزلت
وأصحابه  البيت مث صاحله املشركون على أن يرجع عامه القابل فلما كان العام القابل جتهز

احلرام  قتاهلم لعمرة القضاء وخافوا أن ال تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن املسجد
 .ِف الشهر احلرام فأنزل هللا ذلكويقاتلوهم وكره أصحابه قتاهلم 

 الذي دخلت فيه لقضاء العمرة }الَشْهُر احْلَرَامُ { :-رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 .بدل }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ { الذي صدوك عنه }اِبلَشْهِر احْلَرَامِ {

الَشْهُر { :جماهد ِف قول هللا جل ثناؤه أخرج آدم بن أيب إايس وابن جرير وعبد بن محيد عن
صلى هللا عليه -هللا  قال: فخرت قريش بردها رسول }اِبلَشْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  احْلَرَامُ 
فأدخله هللا مكة ِف العام املقبل من  يوم احلديبية حمرما ِف ذي القعدة عن البلد احلرام، -وسلم

 .م احلديبيةوبينها يو  ذي القعدة فقضى عمرته، وأقصه مبا حيل بينه
 }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :أخرج عبد الرازق عن عكرمة ِف قولة تعاىل

وأصحابه عن  -صلى هللا عليه وسلم- قال: كان هذا ِف سفر احلديبية، صد املشركون النيب
 .م أن يعتمروا فيه العام املقبلقضية أن هل البيت ِف الشهر احلرام، فقاضوا يومئذ املشركني

صلى هللا -هللا قاال: خرج رسول هللا  أخرج البيهقي ِف الدالئل عن عروة وابن شهاب رمحهما
معتمرا ِف ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر  من العام القابل من عام احلديبية -عليه وسلم

اِبلَشْهِر  الَشْهُر احْلَرَامُ { :مرةوأنزل هللا ِف تلك الع الذي صده فيه املشركون عن املسجد احلرام
ِف الشهر احلرام الذي  -عليه وسلم صلى هللا-فاعتمر رسول هللا  }احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ 

 .صد فيه
  .قلت: اللفظ خمتصر اختصره السيوطي رمحه هللا

ِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت احْلَرَاُم اِبلَشهْ  الَشْهرُ {:أخرج ابن جرير وعبد بن محيد عن قتادة قوله
وأصحابه فاعتمروا ِف ذي القعدة ومعهم  -صلى هللا عليه وسلم- أقبل نيب هللا }ِقَصاصٌ 
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 -صلى هللا عليه وسلم-ابحلديبية صدهم املشركون، فصاحلهم نيب هللا  اهلدي حىت إذا كانوا
الثة أايم، وال عامه ذلك، حىت يرجع من العام املقبل، فيكون مبكة ث على أن يرجع من
راكب وخيرج، وال خيرج ِبحد من أهل مكة، فنحروا اهلدي ابحلديبية،  يدخلها إال بسالح

وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-إذا كان من العام املقبل أقبل نيب هللا  وحلقوا وقصروا، حىت
د فخروا مكة، فاعتمروا ِف ذي القعدة، فأقاموا هبا ثالث ليال، فكان املشركون ق حىت دخلوا

 حني ردوه يوم احلديبية، فأقصه هللا منهم، فأدخله مكة ِف ذلك الشهر الذي كانوا ردوه عليه
 .}اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  الَشْهُر احْلَرَامُ { :فيه ذي القعدة، فقال هللا

قال:   }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  رَامِ الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احلَْ { :أخرج ابن جرير عن مقسم ِف قوله
وأصحابه عن البيت  -صلى هللا عليه وسلم- كان هذا ِف سفر احلديبية، صد املشركون النيب

قضية: إن لكم أن تعتمروا ِف العام املقبل ِف هذا  ِف الشهر احلرام، فقاضوا املشركني يومئذ
حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم  تعاىل ذكره هلم شهرا الشهر الذي صدوهم فيه، فجعل هللا

  .}َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ { :الذي صدوا، فلذلك قال
ملا  :قال }الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ { :وأخرج ابن جرير عن السدي

 عمرة احلديبية ِف ذي القعدة سنة ست من -صلى هللا عليه وسلم-اعتمر رسول هللا 
مكة  مهاجره، صده املشركون، وأبوا أن يرتكوه، مث إهنم صاحلوه ِف صلحهم على أن خيلوا له

 -عليه وسلم صلى هللا-من عام قابل ثالثة أايم خيرجون، ويرتكونه فيها، فأاتهم رسول هللا 
تلك ميمونة  بعد فتح خيرب من السنة السابعة، فخلوا له مكة ثالثة أايم، فنكح ِف عمرته

 .رث اهلالليةبنت احلا
 }َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :وأخرج ابن جرير عن الضحاك ِف قوله

البيت احلرام، فأدخله هللا البيت  ِف ذي القعدة عن -صلى هللا عليه وسلم-أحصروا النيب 
  .}َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  رَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ الَشْهُر احلَْ { :احلرام العام املقبل، واقتص له منهم، فقال
أقبل رسول هللا  :قال }الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية قوله

اهلدي، حىت إذا   وأصحابه فأحرموا ابلعمرة ِف ذي القعدة، ومعهم -صلى هللا عليه وسلم-
، أن يرجعوا مث -وسلم صلى هللا عليه-صدهم املشركون، فصاحلهم رسول هللا  كانوا ابحلديبية

-أهل مكة، فنحر رسول هللا  يقدم عاما قابل فيقيم مبكة ثالثة أايم، وال خيرج معه ِبحد من
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قصروا، فلما كان عام قابل أقبل  وأصحابه اهلدي ابحلديبية وحلقوا أو -صلى هللا عليه وسلم
مكة ِف ذي القعدة فاعتمروا  وأصحابه، حىت دخلوا -عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا 

حني صدوه يوم احلديبية، فقص هللا له  وأقاموا هبا ثالثة أايم، وكان املشركون قد فخروا عليه
الَشْهُر احْلَرَاُم { :ِف ذي القعدة، فقال هللا منهم، فأدخله مكة ِف ذلك الشهر الذي ردوه فيه

 .} َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ احْلَرَامِ  اِبلَشْهرِ 
 .وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله

جريج، قال: قلت لعطاء وسألته عن  أخرج ابن جرير والنحاس ِف الناسخ واملنسوخ عن ابن
منعوا ِف  قال: نزلت ىف احلديبية، }اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاصٌ  الَشْهُر احْلَرَامُ { :قوله

عمرة ِف شهر حرام بعمرة ِف شهر  }اِبلَشْهِر احْلَرَامِ  الَشْهُر احْلَرَامُ { :، فنزلتالشهر احلرام
 .حرام

فرغ من اآلية،  حىت }الَشْهُر احْلََراُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :أخرج ابن جرير عن ابن زيد ِف قوله
ْشرِِكنَي َكاَفًة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َوقَاتُِلوا اْلمُ { :قال: هذا كله قد نسخ، أمره أن جياهد املشركني وقرأ

العرب فلما فرغ منهم، قال هللا جل ثناؤه:  }قَاتُِلوا اَلِذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكَفارِ { :وقرأ }َكاَفةً 
اآلخر وال ُيرمون ما حرم هللا ورسوله حىت بلغ قوله:  قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم

 .-صلى هللا عليه وسلم- قال: فوجه إليهم رسول هللا وهم الروم،وهم صاغرون قال: 
سننه عن  أخرج ابن جرير وابن أيب حامت خمتصرا وأبو داود ِف انسخه وابن املنذر والبيهقي ِف

اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما  َفَمنِ { :ِف قوله -صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس 
َوَلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه َفُأولَِئَك { :وقوله }َوَجزَاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْ ُلَها{ :وقوله }َلْيُكمْ اْعَتَدى عَ 

ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما{ :وقوله }َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  َما ُتْم ِبهِ  َوِإْن َعاقَ ب ْ قال: هذا وحنوه نزل  }ُعوِقب ْ
يل فليس هلم سلطان يقهر املشركون فكان املشركون يتعاطوهنم يومئذ قل مبكة واملسلمون
فأمر هللا املسلمني من يتجازى منهم أن يتجاوز مبثل ما أويت إليه أو يصرب أو  ابلشتم واألذى

إىل املدينة وأعز هللا سلطانه أمر هللا  -صلى هللا عليه وسلم-فلما هاجر رسول هللا  يعفو
إىل سلطاهنم وال يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهلية،  ِف مظاملهم املسلمني أن ينتهوا

اآلية، يقول: ينصره السلطان حىت  }ُسْلطَاانً  َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ هِ { :فقال
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لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل حبمية اجلاهلية  ينصفه من ظلمه ومن انتصر
 .ومل يرض حبكم هللا تعاىل

وقال:  قلت: إسناده حسن إال أن فيه بعض وهم ِف متنه وعلقه ابن اجلوزي ِف نواسخ القرآن
 .وهذا ال يثبت عن ابن عباس وال يعرف له صحة.ه 

 ابلقتل ِف احلرم }َعَلْيُكمْ { ابتدأ }اْعَتَدى َفَمنِ { :-رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 واخشوا هللا }َواتَ ُقوا اّللََ { ابلقتل }ا اْعَتَدى َعَلْيُكمْ َعَلْيِه مبِْثِل مَ { فابتدءوا }فَاْعَتُدوا{

 .مع املتقني ابلنصرة }َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َمَع اْلُمَتِقنيَ { ابالبتداء
 فقاتلوهم فيه كما }فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { وعن جماهد

 .مقاتلوك
ِف  يعين: فمن قاتلكم من املشركني }اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمنِ { :وعن سعيد بن جبري ِف قول هللا

 :عليكم قال يقول: قاتلوا ِف احلرم، مبثل ما اعتدى }فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ { :احلرم فاعتدوا عليه قال
فإن بدأ املشركون  احلرم، يعين: املؤمنني، ُيذرهم، فال تبدأوهم ابلقتال ِف }َواتَ ُقوا اّللََ {

يعين: متقي الشرك، ِف النصر  }َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َمَع اْلُمَتِقنيَ { :فاعلموا أن هللا مع املتقني قال
 .هلم، خيربهم أنه انصرهم

 .وعن عطاء ومقاتل بن حيان حنو قول سعيد
 

 أقوال املفسرين
  

الشهر  ذا القعدة، وهو }احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ الَشْهُر { :قال ابن جرير: يعين قوله جل ثناؤه
اعتمر فيه عمرة احلديبية، فصده مشركو أهل  -صلى هللا عليه وسلم-الذي كان رسول هللا 

صلى -ودخول مكة، وكان ذلك سنة ست من هجرته، وصاحل رسول هللا  مكة عن البيت
د من العام املقبل، فيدخل مكة ويقيم على أن يعو  املشركني ِف تلك السنة، -هللا عليه وسلم

سنة سبع من هجرته خرج معتمرا وأصحابه ِف ذي  ثالاث، فلما كان العام املقبل، وذلك
صدوه عن البيت فيه ِف سنة ست، وأخلى له أهل  القعدة، وهو الشهر الذي كان املشركون

ها، وأمت عمرته، حاجته من ، فقضى-هللا عليه وسلم صلى-مكة البلد، حىت دخلها رسول هللا 
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صلى هللا عليه -هللا جل ثناؤه لنبيه  وأقام هبا ثالاث، مث خرج منها منصرفا إىل املدينة، فقال
هللا فيه إىل حرمه  يعين: ذا القعدة الذي أوصلكم }الَشْهُر احْلَرَامُ { وللمسلمني معه -وسلم

الذي صدكم  } احْلَرَامِ اِبلَشْهرِ { وبيته على كراهة مشركي قريش ذلك حىت قضيتم منه وطركم
احلرم فلم تدخلوه ومل  مشركو قريش العام املاضي قبله فيه، حىت انصرفتم عن كره منكم عن

إبدخالكم احلرم ِف الشهر احلرام  تصلوا إىل بيت هللا، فأقصكم هللا أيها املؤمنون من املشركني
واملنع من الوصول إىل  احلرام من الصد على كره منهم لذلك، مبا كان منهم إليكم ِف الشهر

  .البيت
حترم فيه  قال: وإمنا َسى هللا جل ثناؤه ذا القعدة الشهر احلرام، ألن العرب ِف اجلاهلية كانت

أبيه أو ابنه،  القتال والقتل وتضع فيه السالح، وال يقتل فيه أحد أحدا ولو لقي الرجل قاتل
هللا ابلذي كانت العرب  احلروب، فسماهوإمنا كانوا َسوه ذا القعدة لقعودهم فيه عن املغازي و 

 .تسميه به
 فجمع، ألنه أراد الشهر احلرام والبلد احلرام، }ِقَصاصٌ  َواحْلُُرَماتُ { :وإمنا قال جل ثناؤه

واملؤمنني معه: دخولكم  -صلى هللا عليه وسلم-وحرمة اإلحرام، فقال جل ثناؤه لنبيه حممد 
قصاص مما منعتم من مثله عامكم املاضي، وذلك  هذا ِف شهركم هذا احلرام احلرم إبحرامكم

 .اليت جعلها هللا قصاصا هو احلرمات
من  وقد بينا أن القصاص هو اجملازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن، وهو ِف هذا املوضع

 .جهة الفعل
أثر  الثاين وقال الرازي: فيه وجوه فذكر ِف الوجه األول ما اتفقت عليه اآلاثر، وذكر ِف الوجه

 :الشهر احلرام؟ قال احلسن أن مشركي العرب قالوا للنيب عليه السالم: أهنيت عن قتالنا ِف
 .اآلية وأرادوا أن يغرتوه ِف الشهر احلرام فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه ((نعم))

َسِبيِل  ِبرٌي َوَصدٌّ َعنْ الَشْهِر احْلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه كَ  َيْسأَلوَنَك َعنِ { :وربطه بقوله تعاىل
تعاىل هذه اآلية لبيان احلكم ِف هذه الواقعة،  وقال: فأنزل هللا }اّللَِ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 

املشركني ِف الشهر احلرام  أي من استحل دمكم من }الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ { :فقال
 .فاستحلوه فيه
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الكفر  اثلثها: ما ذكره قوم من املتكلمني وهو أن الشهر احلرام ملا مل مينعكم عنمث قال: و 
 .جانبكم ابهلل، فكيف مينعنا عن مقاتلتكم، فالشهر احلرام من جانبنا، مقابل احلرام من

القبيحة،  واحلاصل ِف الوجوه الثالثة أن حرمة الشهر احلرام ملا مل متنعهم عن الكفر واألفعال
 .سببا ِف أن مينع للقتال من شرهم وفسادهمفكيف جعلوه 
 : وقال آخرون: بل معىن ذلك: فمن-بعد أن ذكر الرواية عن ابن عباس-قال ابن جرير 

على رسول  قاتلكم أيها املؤمنون من املشركني، فقاتلوهم كما قاتلوكم وقالوا: نزلت هذه اآلية
 .ذكر أثر جماهدابملدينة وبعد عمرة القضية ف -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

إمنا  وقال: وأشبه التأويلني مبا دل عليه ظاهر اآلية الذي حكي عن جماهد، ألن اآلايت قبلها
 َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ اَلِذينَ { :هي أمر من هللا للمؤمنني جبهاد عدوهم على صفة، وذلك قوله

إمنا هو ِف سياق  }َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ  اْعَتَدى َفَمنِ { :واآلايت بعدها، وقوله }يُ َقاتُِلوَنُكمْ 
القتال على املؤمنني بعد  اآلايت اليت فيها األمر ابلقتال واجلهاد، وهللا جل ثناؤه إمنا فرض

 }َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى{ :اهلجرة، فمعلوم بذلك أن قوله
 :املؤمنني مبكة، وأن قوله  مكي، إذ كان فرض قتال املشركني مل يكن وجب علىمدين ال

َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :نظري قوله }فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ {
احلرم فقاتلكم فاعتدوا عليه ابلقتال حنو  وأن معناه: فمن اعتدى عليكم ِف }يُ َقاتُِلوَنُكمْ  اَلِذينَ 

احلرمات قصاصا، فمن استحل منكم أيها  اعتدائه عليكم بقتاله إايكم ألين قد جعلت
 .منه مثله فيه املؤمنون من املشركني حرمة ِف حرمي، فاستحلوا

وا اْلُمْشرِِكنَي َوقَاتِلُ { :وهذه اآلية منسوخة إبذن هللا لنبيه بقتال أهل احلرم ابتداء ِف احلرم، وقوله
 .} َكاَفةً 

لفظ لفظا وإن  مث ذكر ابن جرير توجيه التعبري ابالعتداء ِف اآلية فقال: إنه مبعىن اجملازاة وإتباع
ُهْم َسِخرَ { :وقال }اّللَُ  َوَمَكُروا َوَمَكرَ { :اختلف معنامها، كما قال ُهمْ  فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ  }اّلَلُ ِمن ْ
العدو الذي هو  لفظ لفظا واختلف املعنيان واآلخر أن يكون مبعىنوما أشبه ذلك مما أتبع 

 .شد ووثوب من قول القائل: عدا األسد على فريسته
 فيكون معىن الكالم: فمن عدا عليكم: أي فمن شد عليكم ووثب بظلم، فاعدوا عليه: أي

افتعل  قالفشدوا عليه وثبوا حنوه قصاصا ملا فعل بكم ال ظلما، مث تدخل التاء ِف عدا، في
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أشبه  مكان فعل، كما يقال اقرتب هذا األمر مبعىن قرب، واجتلب كذا مبعىن جلب، وما
  .ذلك

يعىن جل ثناؤه  }َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َمَع اْلُمَتِقنيَ  َواتَ ُقوا اّللََ { :مث قال: القول ِف أتويل قوله تعاىل
فتتجاوزوا فيها ما بينه  أن تعتدوا فيها بذلك: واتقوا هللا أيها املؤمنون ِف حرماته وحدوده

 .فرائضه وجتنب حمارمه وحده لكم، واعلموا أن هللا ُيب املتقني الذين يتقونه ِبداء
 }اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمنِ { :وقال الرازي: أما قوله تعاىل
فقابلوه،  ل االعتداء من اجلزاء، والتقدير: فمن اعتدى عليكمفاملراد منه: األمر مبا يقاب

 :التقوى، مث قال وقد تقدم معىن }َواتَ ُقوا اّللََ { :والسبب ِف تسميته اعتداء قد تقدم مث قال
 .أي ابملعونة والنصرة واحلفظ والعلم }اْلُمَتِقنيَ  َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َمعَ {

قتل وكان  وهو خميم ابحلديبية أن عثمان -صلى هللا عليه وسلم-يب وقال ابن كثري: ملا بلغ الن
الشجرة على قتال  قد بعثه ِف رسالة إىل املشركني ابيع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة حتت
واملصاحلة فكان ما   املشركني فلما بلغه أن عثمان مل يقتل كف عن ذلك وجنح إىل املساملة

عدل إليها فحاصرها  زن يوم حنني وحتصن فلهم ابلطائفكان وكذلك ملا فرغ من قتال هوا
أربعني يوما كما ثبت ِف  القعدة وهو حماصر هلا ابملنجنيق واستمر عليها إىل كمال ودخل ذو

تفتح مث كر راجعا إىل مكة  الصحيحني عن أنس فلما كثر القتل ِف أصحابه انصرف عنها ومل
ِف ذي القعدة أيضا عام ْثان  ت عمرته هذهواعتمر من اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني وكان

 .صلوات هللا وسالمه عليه
 أمر ابلعدل حىت ِف }فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { :وقوله

ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثلِ { :املشركني كما قال ُتْم ِبهِ  َوِإْن َعاقَ ب ْ َسيِ َئٌة  َوَجزَاُء َسيِ َئةٍ { :وقال }َما ُعوِقب ْ
 .}ِمثْ ُلَها
وإخبار ِبنه تعاىل  أمر هلم بطاعة هللا وتقواه }َأَن اّلَلَ َمَع اْلُمَتِقنيَ  َواتَ ُقوا اّلَلَ َواْعَلُموا{ :وقوله

 .مع الذين اتقوا ابلنصر والتأييد ِف الدنيا واآلخرة
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 املعىن اإلمجايل
  

 لباب على اتصال هذه اآلية ابآلايت قبلها وبينت أصل القضيةدلت اآلاثر الثابتة ِف ا
والضيق  بتمامها، فإن املسلمون ملا صدهم املشركون عن العمرة عام احلديبية أصاهبم من الغم

هلم ِف  ماال خيفى على أحد ومهوا ابلقتال وأحداث ذلك مشهورة، فطيب هللا خاطرهم وبني
إبحرامهم ِف  وعده ِف دخوهلم املسجد احلرام متلبسنيهذه اآلية أنه اقتص هلم منهم وصدقهم 

احلاجة إذا حصل  نفس الشهر احلرام الذي صدوا فيه، وبني هلم من األحكام ما قد تدعو إليه
ما تقدم من  قتال كما كان على وشك احلصول ِف العام الفائت فكان من تلك األحكام

هم مث الكف عنهم إن  ِف احلرم حىت يبدءوااألمر بقتال من يقاتلهم واملنع من ابتدائهم القتال 
 .انتهوا

مبكان  مث استكمل سبحانه أحكام القتال اليت كان املوقف ِف حاجة إىل بياهنا لتعلق األمر
مبقابلة  حرام ِف شهر حرام ِبانس حمرمني فكانت خالصة كل ما تقدم اإلذن العام هلم

 .املعتدي مبثل اعتدائه بغض النظر عن هذه احلرمات
اخلاصة اليت  أمرهم سبحانه ِبن يتقوا خمالفة أوامره وانتهاك حمارمه ليفوزوا مبعيته سبحانه مث

 .أعلمهم ِبهنا لعباده املتقني وتستلزم نصرهتم ِف الدنيا واآلخرة
 

 مسائل اآلايت
  

  :األوىل
صلى هللا عليه - ذكر ابن كثري والسيوطي حتت هذه اآلية حديث جابر املتقدم ِف عدم غزوه

 }الَشْهِر احْلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيهِ  َيْسأَلوَنَك َعنِ { :احلرام، وأعاده ابن كثري عند قوله ِف الشهر -سلمو 
واألليق واأللصق، وقد أخرجه الطربي والنحاس عندها فقط، وعالقته آبيتنا  وهو األنسب

 .أعلم طفيفة وهللا
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  :الثانية
 س معىن أن ينتهك منتهك حرمات هللا أنما ذكره الرازي ونسبه للمتكلمني غري وجيه، ولي

 يكون ذلك مسوغا ألن يقابل ذلك من يعتقد حرمة هذه احلرمات ابنتهاك آخر هلا، وتكون
هذه حجة عقلية له على خصمه بل العكس هو األصوب، إال إذا ثبت أن هللا أجاز 

 .وذلك طريق النقل ال العقل االنتهاك،
  

  :الثالثة
 :ن ومنهم الزخمشري والسيوطي وأبو السعود وغريهم من محل معىنما ذهب إليه بعض املفسري

املشركني له  على أن املراد هتك الشهر ابلقتال ِف مقابل هتك }الَشْهُر احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَامِ {
 :عام احلديبية ابلقتال، غري وجيه ألنه

 .أوال: مل ُيصل قتال بل حصلت مصاحلة
َفَمِن اْعَتَدى { :وذ من تلك القطعة من اآلية بل يؤخذ من قولهواثنيا: ليس ما ذكره مأخ

 .وقد أشار إىل حنو ذلك الرازي }َعَلْيُكمْ 
 اثلثا: مل ُيصل هتك أصال من املشركني كما مل ُيصل هتك ِف املقابل من املسلمني وإمنا

 شهراملراد كما جاء ِف الرواايت حصول العمرة ِف شهر حرام كما صدوا عنها ِف نفس ال
وقد  وهللا أعلم وقد يقال إن الصد فيه هتك فيقال إن هناية األمر مصاحلة للعود مرة أخرى،

 .غريه نقل بعض املفسرين كاآللوسي أنه حصل من املشركني رمي ابحلجارة والسهام ورده
  

  :الرابعة
مدين ال شك ِف ذلك،  }َلْيُكمْ فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى عَ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { :قوله

 البقرة ما نزلت إال بعد اهلجرة بل هي أول ما نزل ابملدينة حماورة لليهود وتذكريا هلم وسورة
ابلعهد الذي أخذ عليهم، واآلية املذكورة جاءت ضمن آايت سابقة والحقة تتكلم عن 

 -صلى هللا عليه وسلم-القتال، وابألخص ما يتعلق ابلقتال عند احلرم ملناسبة قدومه  أحكام
العمرة من أحكام وكيف يفعل من أحصر عنها كما حدث ِف العمرة  للعمرة وما يتعلق هبذه
عالقة البتة لآلية املذكورة مبا كان يتعرض له املسلمون من الشتم واألذى  اليت صدوا عنها، وال
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وحبك  إدخال ذلك هنا ُيدث صدعا ِف معاين اآلايت وتسلسلها وارتباطها مبكة، بل
يبدو حصول اخلطأ من أحد الرواة ِف إدخال بعض اآلايت املشاهبة ملا ذكره  مدلوالهتا والذي
اختلطت عليه آية آبية فهو أيضا أتى آبية اإلسراء كأهنا نزلت ابملدينة وهي  ابن عباس، أو

الشك، والذي يقوي ذلك اختالف لفظ الرواية عن ابن عباس طوال وقصرا، وإمجاال  مكية
 وكالم بعض احلفاظ ِف رواة األثر املذكور كما سيأيت ذكر بعضه ِف الوقفة الثانية، ال،وتفصي

 وكذا ثبوت اخلطأ ِف اآلايت القرآنية من بعض حفاظ احلديث لعدم حفظهم للقرآن،
ابإلضافة إيل جميء ما خيالف ذلك من طرق عن ابن عباس وعن تالميذه الكبار مما يدل 

 .تعلق ذلك بعمرة القضية على
 .وقد رد ذلك الطربي ونقله عنه ابن كثري نقل املوافق

ولعل هذا هو السبب الذي جعل النحاس يذكر ذلك عن ابن عباس بصيغة التمريض على 
 .من تصحيحه لرواية علي بن أيب طلحة عنه ِف أول الكتاب الرغم

 ه وأهنىوقد حاول الشوكاين الرد على ابن عباس ِف روايته وفهمه بطريقة مل تعهد من مثل
اه   كالمه بقوله: وهذا معلوم من لغة العرب اليت هي املرجع ِف تفسري كالم هللا سبحانه

اليمن بعد  وليت شعري! أيهما أفهم للغة العرب؟ ألشوكاين املولود هبجرة شوكان من بالد
والده وفالن  ثالث وسبعني ومائة وألف سنة من اهلجرة، والذي ترىب بصنعاء ودرس على يد

إىل أن هداه هللا  ، ودرس النحو واللغة العربية!! على مشايخ اليمن وتقلب ِف الزيديةوعالن
زوج خالته وابن عمه  فرتكها إىل مذهب أهل السنة، أم من نزل القرآن ِف بيت خالته على

فأحسن تربيته، ودعا له بفهم  بلسانه الذي رضع لغته مع حليب أمه، وترىب على يد نيب األمة
يشاركه فيه خملوق إىل يومنا هذا؟ هذا  نعم ترمجانه، وحاز لقب حرب األمة فلمالقرآن فكان 

كالم هللا سبحانه، وهذا ال يقوله طويلب علم  إذا سلمنا جدال أن اللغة العربية هي املرجع ِف
العربية إال أداة من األدوات اليت جيب توافرها فيمن  درس شيئا عن أصول التفسري، وما اللغة

هي املرجع بل إن فهم الصحايب لآلية أقوى من النقول الواردة   كالم هللا وليستانربى لتفسري
مفرداهتا، وكان األحرى ابلشوكاين أن يتكلم ِف سند الرواية، ويلصق  ِف لغة العرب ملعاين

احلفاظ فيه من رجاله مثل عبد هللا بن صاحل كاتب الليث مثال، فهو وإن   اخلطأ مبن تكلم
ن حديثه إال أنه قد قيل فيه ما ميكن الناقد من توهيمه ِف بعض ما حس كان األقرب فيه



54 
 

معارضة، ألن له مناكري، ذكر منها ابن عدي والذهيب شيئا غري يسري،  يروي إن كان ْثت
بعد أن ذكر أن له نسخة كبرية عن معاوية بن  -فيه كلمة توزن ابلذهب  وقد قال ابن عدي

هو عندي مستقيم احلديث إال أنه يقع ِف أسانيده قال:  -روايتنا هذه  صاحل واليت منها
  .يتعمد الكذب ومتونه غلط وال

  
  :اخلامسة

ومل يبني  -بعد أن بينا اخلطأ ِف الرواية عن ابن عباس-القول ابلنسخ انفرد به ابن زيد كعادته 
َعَلْيُكْم َفَمِن اْعَتَدى { :لفظ األثر ما هو املنسوخ والذي يفهم من كالمه أن املنسوخ هو قوله

احْلَرَاُم اِبلَشْهِر احْلَرَاِم َواحْلُُرَماُت  الَشْهرُ { :ألن قوله }َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثلِ 
املزعوم ليس ابلطبع  حكاية حال وقعت وداللته ال تنسخ مبا نص عليه وهذا النسخ }ِقَصاصٌ 

اعتماده القول جبواز  عه ِف ذلك ابن جرير بسببِف منطوق اآلية وإمنا ِف مفهومها وقد تب
السابقة، والصواب عدم  القتال ِف احلرم بدون قيد أو شرط على ما سبق بيانه ِف اآلايت

ِف حالة حصول أي اعتداء  النسخ ألنه األصل واآلية قصد هبا السماح هلم ابالقتصاص منهم
 }ْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحىَت يُ َقاتُِلوُكْم ِفيهِ َوال تُ َقاتُِلوهُ { :عليهم ِف عمرهتم تفريعا على قوله

 .عباس وقد رد دعوى النسخ مكي وابن اجلوزي ونفيا صحة ذلك عن ابن
  

  :السادسة
وهي  صرف لفظ االعتداء عن املتبادر من معناه ال يليق والقول ابملشاكلة هو القول املقبول

وقد بينت وجهات النظر فيه وقال ابن  }ى الظَاِلِمنيَ َفال ُعْدَواَن ِإال َعلَ { :متصلة بقوله
وإن  اجلوزي: فإن قال قائل: فكيف يسمي اجلزاء اعتداء؟ فاجلواب: أن صورة الفعلني واحدة

 اختلف حكمهما، قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمين فالن فظلمته أي: جازيته بظلمه
يب وجهة نظر قوية جدا ِف مثل وجهل علي فجهلت عليه، أي: جازيته جبهله والبن العر 

وهذا  وهي أن الثاين كاألول ِف املعىن واللفظ، ألن معىن االعتداء ِف اللغة جماوزة احلد، ذلك
والنهي ال يغري  املعىن موجود فيهما إال أن األول منهي عنه، والثاين مأمور به وتعلق األمر

 .احلقائق وإمنا يكسب ما تعلق به الطاعة أو املعصية



55 
 

 -رمحه هللا تعاىل- خ ابن عثيمني كالم مجيل ِف واقعنا املعاصر يتعلق بذلك فقد سئلوللشي
الظاهر  :عن قتل نساء وأطفال األعداء إن فعلوا ذلك بنا ِبن قتلوا نساءان و أطفالنا فأجاب
 :تعاىل أن لنا أن نقتل نساءهم وصبياهنم ألن ِف ذلك كسر قلوب األعداء ولعموم قوله

أعراضنا  ، وإن قيل: لو هتكوا}مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  ى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ َفَمِن اْعَتدَ {
الغري. ومثل  فهل هنتك أعراضهم؟ فاجلواب: ال.. ألن هذا حمرم بنوعه وذاك حمرم الحرتام حق

بقتالان إذا مثلوا  ذلك ِف التمثيل ِف حديث بريدة: ) إذا أمر سرية هنوا عن التمثيل( ولكن
 مثلنا بقتالهم

قلت: مسألة هتك أعراضهم ستحصل عاجال أو آجال ألن نساءهم سيكونون غنيمة توزع 
اجملاهدين ويوطئن كسبااي مكرهات مرغمات بعد استرباء أرحامهن كما هو مقرر ِف  على
  .ولكن قصد الشيخ مجاعهن قبل األسر أو قبل قسمة الغنائم وهللا أعلم حمله،

بقتلى  العلم ِف جواز االنتقام ابملثل: قال ابن تيمية ِف متثيل اجملاهدينومن كالم أهل 
والصرب أفضل،  الكافرين: إن املثلة حق هلم، فلهم فعلها لالستيفاء وأخذ الثأر، وهلم تركها،

عن نظريها، فأما  وهذا حيث ال يكون ِف التمثيل هبم زايدة ِف اجلهاد، وال يكون نكاال هلم
العدوان، فإنه هنا من ابب  يل الشائع دعاء هلم إىل اإلميان أو زجر هلم عنإذا كان ِف التمث

 .الفروع إقامة احلدود واجلهاد املشروع. نقله ابن مفلح عنه ِف
 وِف جواب للشيخ ابن عثيمني على سؤال إن النساء ال ذنب هلم إذا قتلوا هم نساءان قال

قوله عز  ر هذا ذال لنا و ألن هذا مقتضىرمحه هللا: ألننا لو مل نفعل هبم ما فعلوا بنا صا
قال: وألن  .، فهم قتلوا نساءان فنقتل نساءهم وهذا هو العدل}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ { :وجل

 .هذا يؤثر عليهم أتثريا عظيما
فيه  قلت: وقد توسع بعض العلماء ِف اآلية واستدلوا بعمومها ِف مسائل القصاص واملماثلة

 املستحل حلرمة غريه وال شك أن ذلك ليس على عمومه، فمن زىنوِف استحالل حرمة 
ومن  حبليلة جاره ال ُيق جلاره أن يزين حبليلته، ومن سب أاب رجل مل جيز له أن يسب أابه،
داره،  قتل ابنا لشخص مل جيز له أن يقتل ابنه، ومن حرق دارا ألخيه مل جيز أن ُيرق له

ذكرانه  لعلماء اخلروج من بعض الصور املماثلة ملاوالصور ِف ذلك كثرية، وقد حاول بعض ا
املسألة خارج  بتفسري املثلية بكالم فيه بعد وإمنا يبقى ما دلت عليه األدلة اخلارجية وحبث
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ابلقتال مبثله بغض  آيتنا ألن اآلية قصد هبا أمر معني وهو مقابلة قتال املشركني للمسلمني
 .النظر عن احلرمات وهللا أعلم

  
  :السابعة

 وحنوها من اآلايت }َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى{ :قوله تعاىل
 الدالة على االنتقام قد يتوهم متوهم أهنا تتعارض مع آايت الصفح والعفو وِف ذلك

فيه  قام موضع ُيسنمسلكان: األول: مشروعية االنتقام مع أفضلية العفو والثاين: أن لالنت
وأقوال  وال ُيسن فيه العفو والعكس صحيح وهناك مسلك اثلث دل عليه آاثر كثرية متكررة
شوكة  ألهل العلم عند اآلايت املتعلقة بذلك، وهو كون العفو أمر به أوال حيث ال

 التفصيل؛ فيتعني للمسلمني، مث أمر بعد ذلك ابالنتقام تدرجييا مع توفر القوة هلم واألقرب
 .وهللا أعلم املسلك األخري مع الكافرين، ويتعني املسلكان األوالن مع املسلمني
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 امسة والثمانوناحملاضرة اخل
*** 

  من سورة البقرة 195تفسري اآلية 
  

 والقراءات، واملناسبة التالوة،
  

  :التالوة
 .}اْلُمْحِسِننيَ  التَ ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإَن اّلَلَ ُيُِب   ْم ِإىَل َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديكُ  َوأَْنِفُقوا ِف {
  

 :القراءات
 .ال يوجد أوجه تتعلق ابملعىن

  
 :قبلها مناسبة اآلية ملا

آايت واالشتغال ابلقتال ال يتيسر إال آبالت وأدوات  ملا أمر تعاىل ابلقتال ِف ما سبق من
القادر على القتال فقريا  ن ذو املال عاجزا عن القتال، وكانفيها إىل املال، ورمبا كا ُيتاج

 األغنياء، ِبن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال عدمي املال، فلهذا أمر هللا تعاىل
 .فأمر هللا ابجلهاد ابملال بعد األمر به ابألنفس

ونوعا من أنواع اإلحسان  اإلميان وملا كانت التوسعة ِف اإلنفاق ِف سبيل هللا من أعلى خالل
 .}َوَأْحِسُنوا{ :قال تعاىل

 
 لغوايت

  
وقال البخاري: التهلكة واهلالك واحد وقال  قال الراغب: ما يؤدي إىل اهلالك :}التَ ْهُلَكةِ {

أبدل من الكسرة  مصدر مبعىن اهلالك كالتضرة والتسرة أو أهنا كالتجربة مث البعض التهلكة
ابن عطية: هي تفعلة من هلك بشد الالم  ل بكسر الالم وقالضمة ويشهد له قراءة اخللي
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وقيل التهلكة  ميكن التحرز منه خبالف اهلالك وهو ماال ميكن التحرز منه وقيل التهلكة: ما
مصدرا ألنه مل يعهد ِف املصادر وزن تفعلة  نفس الشيء املهلك وقيل: هو اسم مصدر وليس

عنده؛ فإن  الطاهر ابن عاشور وال أدري ما وجهه ِبنه اسم مصدر تفرد به بضم العني والقول
األخري هو ما أدى معىن األول مع نقص حروفه  العلماء فرقوا بني املصدر واسم املصدر ِبن

 . لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا غري موجود هنا عن حروف فعله
واضع، وذلك تكلفات هؤالء النحويني ِف أمثال هذه امل قال الرازي: إين ألتعجب كثريا من

قوية، فورود هذا اللفظ  وجدوا شعرا جمهوال يشهد ملا أرادوه فرحوا به، واختذوه حجة أهنم لو
 املوافق واملخالف ابلفصاحة، أوىل ِبن يدل على صحة هذه ِف كالم هللا تعاىل املشهود له من

 .اللفظة واستقامتها
 ة القرآن أو استقامة ألفاظهالشأن فيمن استشهد لبالغ وهذا الكالم من الرازي كالم عظيم

علماءان ال أظنهم أرادوا ذلك وإمنا هذا  ابألشعار واألقوال اليت ال أسانيد هلا وال أزمة، إال أن
املدارسة  ختريج ما جاء ِف كتاب هللا على ما روي عن العرب من ابب منهم على سبيل

 .وحماولة التوصل للمعاين بدقة وهللا أعلم
 .ابملعىن الذي ذكره الراغب، وهللا أعلم ه اآلاثر أهناوعلى كل فالذي تدل علي

تقتضى  }ِِبَْيِديُكمْ { :أن الباء ِف قوله قال الرازي: اتفقوا على :}تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكمْ  َوال{ :قوله
والتقدير: وال تلقوا أيديكم إىل التهلكة، وهو كقوله  إما زايدة أو نقصاان فقال قوم: الباء زائدة

مشهوراتن، أو املراد  ابلثوب، وأخذت القلم وابلقلم فهما لغتان مستعملتان الثوب و جذبت
فالتقدير: وال تلقوا  }فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ { أو }مبَا َقَدَمْت َيَداكَ { :ابأليدي األنفس كقوله

ههنا حذف، والتقدير: وال تلقوا أنفسكم ِبيديكم  ِبنفسكم إىل التهلكة، وقال آخرون: بل
 .التهلكة إىل

: والذي خنتاره -أن زايدة الباء ِف املفعول ال ينقاس بعد أن بني-ورجح أبو حيان قوال فقال: 
يتعدى ابلباء فعداه هبا   أن املفعول ِف املعىن هو ِبيديكم لكنه ضمن ألقى معىن ما ِف هذا

جنيب التهلكة كقوله أفضيت جبنيب إىل األرض أي طرحت  كأنه قيل وال تفضوا ِبيديكم إىل
 .األرض على
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 اآلاثر
  

 والرتمذي وأمحد وابن أيب شيبة ِف املصنف والطرباين ِف أخرج النسائي ِف التفسري وِف السنن
-خرمي بن فاتك األسدي  املعجم الكبري وابن حبان ِف صحيحه واحلاكم ِف املستدرك عن

سبيل هللا، كتب  من أنفق نفقة ِف)) :قال -عليه وسلم صلى هللا-عن النيب  -رضي هللا عنه
 .((له بسبعمائة ضعف

 .احلاكم: صحيح اإلسناد وقال الرتمذي: هذا حديث حسن وقال
كثرية ذكر طرفا منها بعض املفسرين حتت هذه اآلية  وِف فضل النفقة ِف سبيل هللا أحاديث

 ُقونَ َمَثُل اَلِذيَن يُ ْنفِ { :املناسب لذكر فضل النفقة ِف سبيل هللا هو عند قوله تعاىل واحملل
بُ َلٍة ِمائَةُ  أَْمَواهَلُْم ِف َسِبيِل اّللَِ َكَمَثِل َحَبةٍ  َحَبٍة َواّلَلُ ُيَضاِعُف ِلَمْن  أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِ  ُسن ْ

 .احلديث هنا [ ولذا اكتفيت هبذا261البقرة:] }َواِسٌع َعِليمٌ  َيَشاُء َواّللَُ 
األحاديث الواردة ِف اجلهاد والغزو ولكين مل أذكر  عضوكذا تعرض بعض املفسرين لذكر ب

مباشرا وإمنا تعلقه بوجه من  ذلك ألنه من قبيل االستطراد وليس متعلقا ابآلية تعلقا شيئا من
واألمر  اإلشارة لذلك عند اآلايت املصرحة ابجلهاد ِف سبيل هللا وجوه تفسري اآلية، واألنسب

 .[216البقرة:] } َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ { :به ومن ذلك ما أييت ِف قوله تعاىل
وعبد بن محيد وابن املنذر وسعيد بن منصور وابن  وأخرج البخاري ووكيع وسفيان بن عيينة

َوأَْنِفُقوا ِف { -عنه رضي هللا-أيب حامت والبيهقي ِف السنن الكربى عن حذيفة  جرير وابن
قال: نزلت ِف النفقة وِف لفظ قال: يعين ِف ترك  }تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  اّللَِ َوال َسِبيلِ 

 .سبيل هللا النفقة ِف
احلديث فيه: هو ترك النفقة ِف سبيل هللا خمافة  وحدث سقط ِف الدر املنثور وجاء لفظ

 .العيلة
باب النزول وابن السكن ومن طريقه الواحدي ِف أس أخرج ابن أيب حامت والبغوي ِف معجمه

وابن املنذر وابن قانع  وعنه ابن حبان و الطرباين ِف الكبري واألوسط وعبد بن محيد وأبو يعلى
قال: كانت األنصار يتصدقون وينفقون من  -عنه رضي هللا-عن الضحاك بن أىب جبرية 
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َوال { :فنزلت ما شاء هللا فأصابتهم سنة، فأمسكوا عن النفقة ِف سبيل هللا أمواهلم، يعطون
 .}ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  تُ ْلُقوا

 .جرير والذي فيه عن الشعيب مرسال وسيأيت وعزاه السيوطي ِف الدر املنثور البن
ُيمل على املشركني أهو ممن ألقى بيده إىل  وعن أيب إسحاق قال: قلت للرباء: الرجل

فَ َقاِتْل ِف { :فقال -لى هللا عليه وسلمص-ال، ألن هللا عز وجل بعث رسوله  :التهلكة؟ قال
 .إمنا ذاك ِف النفقة }ُتَكَلُف ِإال نَ ْفَسكَ  َسِبيِل اّللَِ ال

 }َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :عن ابن عباس ِف قول هللا عز وجل
 .أنفق ولو مشقص

قال: ال يقولن أحدكم  }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { : قولهوِف لفظ: عن ابن عباس ِف
 .شيئا إن مل جيد إال مشقصا به ِف سبيل هللا إين ال أجد

 .قال: ِف النفقة }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :وِف لفظ آخر: عن ابن عباس
 .شيئا قد هلكت فليتجهز ولو مبشقص دوِف لفظ آخر: ال يقولن الرجل ال أج

قال: ليس التهلكة أن  }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 .سبيل هللا، ولكن اإلمساك عن النفقة ِف سبيل هلل يقتل الرجل ِف

  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل ِف َسِبيِل اّللَِ  َوأَْنِفُقوا{:قوله -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 .كثري، وال تستسلموا وال تنفقوا شيئا فتهلكوا يقول: أنفقوا ما كان من قليل أو }التَ ْهُلَكةِ 

قال: التهلكة:  }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :قوله -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 .عذاب هللا

آخر ِف اآلية وليس كذلك بل هو تفسري للتهلكة وهو  ابن أيب حامت قوال وهذا التفسري عده
 .النفقة مبا آلت إليه ترك

السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن  أخرج صاحب تنوير املقباس من طريق
ْلُقوا َوال ت ُ { ِف طاعة هللا لقضاء العمرة }اّللَِ  َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيلِ { :-عنهما رضي هللا-عباس 

ِف سبيل هللا فتهلكوا ويقال: ال  يقول: ال متنعوا أيديكم عن النفقة }التَ ْهُلَكةِ  ِِبَْيِديُكْم ِإىَل 
هللا  التهلكة ويقال: ال تنهكوا فتهلكوا أي: ال تيأسوا من رمحة تلقوا أنفسكم ِبيديكم ِف

ويقال: أحسنوا  ِف هللا أي ابلنفقة ِف سبيل هللا ويقال: أحسنوا الظن }َوَأْحِسُنوا{ فتهلكوا
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َوقَاتُِلوا { :سبيل هللا نزلت من قوله ابلنفقة ِف }ِإَن اّلَلَ ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ { النفقة ِف سبيل هللا
عام  لقضاء العمرة بعد -صلى هللا عليه وسلم-احملرمني مع النيب  إىل ههنا ِف }ِف َسِبيِل اّللَِ 

 .احلديبية
 .يقول: ال مينعكم النفقة ِف حق، خيفة العيلة }ا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ َوال تُ ْلُقو { :عن جماهد

  هللا خمافة العيلة وِف لفظ: ال متنعكم النفقة ِف سبيل
 .ِف النفقة عن سبيل هللا }َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ { وِف آخر: إمنا أنزلت هذه اآلية

 .ترك النفقة ِف سبيل هللا :}التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :قوله عن سعيد بن جبري، ِف
النزول عن عامر الشعيب: أن األنصار كان احتبس  أخرج ابن جرير والواحدي ِف أسباب

 :قال: فأنزل هللا الرزق، وكانوا قد أنفقوا نفقات، قال: فساء ظنهم وأمسكوا، عليهم بعض
 قال: وكانت التهلكة: سوء ظنهم }التَ ْهُلَكةِ  َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل  َوأَْنِفُقوا ِف {

 .وإمساكهم
تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل  َوال{ :سبيل هللا، يعين قوله عن عكرمة قال: نزلت ِف النفقات ِف

 .}التَ ْهُلَكةِ 
قال: ملا أمر هللا  }التَ ْهُلَكةِ  وا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل َوال تُ ْلقُ { :أخرج ابن جرير عن عكرمة ِف قوله

فقال: أنفقوا  :أو بعضهم يقولون: ننفق فيذهب مالنا وال يبقى لنا شيء قال ابلنفقة فكانوا
 .وأان أرزقكم وال تلقوا ِبيديكم إيل التهلكة، قال: أنفقوا

قال: يقول: ال متسكوا ِبيديكم  }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { .عن قتادة ِف قوله تعاىل
 .النفقة ِف سبيل هللا عن

ِِبَْيِديُكْم  َوال تُ ْلُقوا{ سبيل هللا ولو عقاال يقول: أنفق ِف }َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :عن السدي
 .شيء تقول: ليس عندي }ِإىَل التَ ْهُلَكةِ 

رون ويغزون وال ينفقون من أمواهلم، أو قال: ال يساف أخرج ابن جرير عن احلسن: أهنم كانوا
 .ِف ذلك، فأمرهم هللا أن ينفقوا ِف مغازيهم ِف سبيل هللا ينفقون

 .فتدعوا النفقة ِف سبيل هللا }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :عن احلسن ِف قوله
 .قال: البخل }َكةِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهلُ { :عن احلسن
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أنفقوا ِف  :قال: يقول }ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا{ :عن عطاء قوله
 .سبيل هللا ما قل وكثر

 .النفقة ِف سبيل هللا عن عبد هللا بن كثري قال: نزلت ِف
 .وماله عن النفقة ِف اجلهاد ِف سبيل هللاالرجل نفسه  عن الضحاك قال: التهلكة: أن ميسك

 .وعن أيب صاحل حنو ذلك
ملا أمر هللا تعاىل ابإلنفاق قال رجال: أمران ابلنفقة  :وعلق البغوي عن سعيد بن املسيب قال

 .اآلية سبيل هللا، لو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل هللا هذه ِف
 .وعن مقاتل بن حيان مثله

َوال { :بن كعب القرظي أنه كان يقول ِف هذه اآلية بن أيب حامت عن حممدأخرج ابن جرير وا
فيتزود الرجل، فكان أفضل زادا  قال: كان القوم ِف سبيل هللا، }التَ ْهُلَكةِ  تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل 

 زاده حىت ال يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل من اآلخر أنفق البائس من
 .}اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  أَْنِفُقوا ِف َسِبيلِ وَ { :هللا

قال: إذا مل يكن  }التَ ْهُلَكةِ  ِف َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل  َوأَْنِفُقوا{:عن ابن زيد ِف قوله
 .يك إىل التهلكةخترج بنفسك بغري نفقة وال قوة، فتلقي بيد عندك ما تنفق فال

َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم  َوأَْنِفُقوا ِف { :قول هللا أخرج ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم ِف
صلى هللا عليه -بعوث يبعثها رسول هللا  ، وذلك أن رجاال كانوا خيرجون ِف}التَ ْهُلَكةِ  ِإىَل 

مما رزقهم هللا،  عياال، فأمرهم هللا أن يستنفقوافإما يقطع هبم وإما كانوا  ، بغري نفقة،-وسلم
أن يهلك رجال من اجلوع أو العطش أو من املشي،  :وال يلقوا ِبيديهم إىل التهلكة، والتهلكة

 .}اّلَلَ ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ  َوَأْحِسُنوا ِإنَ { :بيده فضل وقال ملن
أبيه ولفظه فيه اختالف وقد  ابن زيد وليس عن وعزاه السيوطي البن جرير والذي فيه عن

 .سبق
 .وعن القاسم بن حممد حنو ذلك

التفسري والطيالسي وابن جرير واللفظ له وابن أيب حامت  أخرج أبو داود والرتمذي والنسائي ِف
والبيهقي ِف السنن  حبان واحلاكم والطرباين ِف الكبري واجلصاص ِف أحكام القرآن وابن

والواحدي ِف أسباب النزول وعبد بن محيد ِف تفسريه  مصر الكربى وابن عبد احلكم ِف فتوح



63 
 

قال: كنا ابلقسطنطينية  مردويه وابن املنذر وأبو يعلى عن أسلم أيب عمران موىل جتيب وابن
، وعلى -صلى هللا عليه وسلم-صاحب رسول هللا  وعلى أهل مصر عقبة بن عامر اجلهىن

رواية: وعلى  ، وِف-هللا عليه وسلمصلى -فضالة بن عبيد صاحب رسول هللا  أهل الشام
من املدينة صف عظيم من الروم، قال:  اجلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فخرج

 املسلمني، فحمل رجل من املسلمني علي صف الروم حىت دخل وصففنا صفا عظيما من
 .هلكةألقى بيده إىل الت فيهم، مث خرج إلينا مقبال، فصاح الناس وقالوا: سبحان هللا،

قط أعرض وال أطول منهما، والروم ملصقون ظهورهم  وِف رواية: فصففنا صفني، مل أر صفني
ال إله إال هللا، يلقى بيده  املدينة قال: فحمل رجل منا علي العدو، فقال الناس: مه مه حبائط

فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-األنصاري صاحب رسول هللا  إىل التهلكة )فقام أبو أيوب
إمنا تتأولون هذه اآلية هكذا  :الناس إنكم تتأولون هذه اآلية على هذا التأويل( وِف رواية أيها

معاشر  الشهادة أو يبلي من نفسه، وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا أن محل رجل يقاتل يلتمس
-فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول هللا  األنصار، إان ملا أعز هللا دينه وكثر انصريه قلنا

  .ضاع منها إن أموالنا قد ضاعت، فلو أان أقمنا فيها فأصلحنا ما -وسلم لى هللا عليهص
-أعلم هبذه اآلية إمنا نزلت فينا، صحبنا رسول هللا  وِف رواية أخرى: فقال أبو أيوب: حنن

اإلسالم وظهر اجتمعنا  وشهدان معه املشاهد ونصرانه، فلما فشا -هللا عليه وسلم صلى
ونصره، حىت  -صلى هللا عليه وسلم-هللا بصحبة نبيه  يا، فقلنا: قد أكرمنامعشر األنصار َن

واألوالد، وقد وضعت احلرب  اإلسالم وكثر أهله، وكنا قد آثرانه على األهلني واألموال فشا
 .مهمنا به وأوالدان فنقيم فيهما، فأنزل هللا ِف كتابه يرد علينا ما أوزارها، فنرجع إىل أهلينا

 َسِبيِل اّللَِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل  َوأَْنِفُقوا ِف { :السماء، فقال فأنزل هللا اخلرب منوِف رواية: 
 .األموال ونصلحها، فأمران ابلغزو ابإلقامة اليت أردان أن نقيم ِف }التَ ْهُلَكةِ 

وب غازاي ِف األهل واملال وترك اجلهاد، فما زال أبو أي وِف رواية: فكانت التهلكة اإلقامة ِف
 .هللا حىت قبضه هللا، وِف رواية: حىت دفن ابلقسطنطينية سبيل

 .احلاكم: صحيح على شرط الشيخني وقال الرتمذي: حسن صحيح غريب وقال
عمر جيشا فحاصروا أهل احلصن، وتقدم رجل من  قال: بعث -رضي هللا عنه-عن املغرية 

فبلغ ذلك عمر بن  بيده إىل التهلكة، فقتل، فأكثر الناس فيه يقولون: ألقى جبيلة فقاتل،
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َمْن َيْشرِي  َوِمَن النَاسِ { :هللا عز وجل يقول فقال: كذبوا، أليس -رضي هللا عنه-اخلطاب 
 .}َواّلَلُ َرُؤوٌف اِبْلِعَبادِ  نَ ْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِ 

محسي: اي أمري نفسه، فقال مدرك بن عوف األ وعن قيس قال: ذكروا عن د عمر رجال شرى
بل هو ممن  يزعم الناس أنه ألقى بيده إىل التهلكة، فقال: كذب أولئك، املؤمنني، خايل

 .اشرتى اآلخرة ابلدنيا
الصف حىت خرقه، فقالوا: ألقى بيده فقال أبو  عن حممد قال: محل هشام بن عامر على

 .}اِت اّللَِ نَ ْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرضَ  َوِمَن الَناِس َمْن َيْشرِي{ :هريرة
أهنم حاصروا دمشق، فانطلق  -رضي هللا عنه- عن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث

ورفعوا  فأسرع ِف العدو وحده ليستقتل، فعاب ذلك عليه املسلمون، رجل من أزد شنوءة
َوال { :وقال له عمرو: قال هللا تعاىل حديثه إىل عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو، فرده

 .}وا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ تُ ْلقُ 
َوال تُ ْلُقوا { :فقال: اي أاب عمارة أرأيت قول هللا وسأله رجل -رضي هللا عنه-وعن الرباء 

يعمل  أهو الرجل يتقدم فيقاتل حىت يقتل؟ قال: ال، ولكنه الرجل }ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ 
 .ابملعاصي، مث يلقي بيده وال يتوب

 .فيلقي بيده إىل التهلكة، يقول: ال توبة يل لفظ قال: هو الرجل يصيب الذنوبوِف 
 .فيقول: ال يغفر هللا له وِف آخر قال: هو الرجل يذنب الذنب

على كتيبة وحده فيقاتل، أهو ممن ألقى بيده إىل  وِف رواية وسأله رجل فقال: الرجل ُيمل
 .ال تقبل يل توبة :فيلقي بيده، فيقول فقال: ال ولكن التهلكة: أن يذنب الذنب التهلكة؟

للرباء بن عازب: اي أاب عمارة الرجل يلقى ألفا من  وِف لفظ عن أيب إسحاق، قال: قلت
؟ }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :فيحمل عليهم وإمنا هو وحده، أيكون ممن قال العدو

فَ َقاِتْل ِف َسِبيِل اّللَِ ال { -صلى هللا عليه وسلم- هللا لنبيه فقال: ال، ليقاتل حىت يقتل، قال
  .}نَ ْفَسكَ  ُتَكَلُف ِإال

 مردويه والطرباين ِف الكبري واألوسط والبيهقي ِف السنن أخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن
 :-رضي هللا عنه-بشري  الكربى وِف الشعب والواحدي ِف أسباب النزول عن النعمان بن
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يقول: إذا أذنب أحدكم فال يلقني بيده إىل التهلكة  :قال }ُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ تُ لْ  َوال{
 .غفور رحيم يقولن ال توبة يل ولكن ليستغفر هللا وليتب إليه فإن هللا وال

 .فيقول: ال يغفر يل، فأنزل هللا هذه اآلية وِف لفظ قال: كان الرجل يذنب الذنب
َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل { :أي السلماين _عن قول هللا _ قال: سألت عبيدةعن حممد بن سريين 

قال: -عبيدة: كان الرجل يذنب الذنب،  اآلية، فقال }ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  اّللَِ َوال تُ ْلُقوا
 ِل اّللَِ َوأَْنِفُقوا ِف َسِبي{ :فيلقي بيده فيستهلك، فنهوا عن ذلك، فقيل -حسبته قال: العظيم

 .وِف لفظ قال: القنوط }َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ 
 .وعن حممد بن سريين حنو ذلك

 .وعن احلسن حنو ذلك
الذنب فيقول: قد هلكت ليس يل توبة فييأس من  وعن أيب قالبة قال: هو الرجل يصيب

اّللَِ  ِإنَُه ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوحِ { : تعاىلوينهمك ِف املعاصي فنهاهم هللا عن ذلك قال هللا رمحة هللا
 .}ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

ِف حديث جميء  -رضي هللا عنه-والنسائي عن أيب هريرة  أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه
ما اإلحسان؟ قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، )) :وسؤاله عن شرائع اإلسالم قال: قال جربيل

 .احلديث ((اه فإنه يراكتر  فإن مل تكن
قال:  }ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ  َوَأْحِسُنوا ِإَن اّللََ { :قوله ِف -رضي هللا عنه-عن رجل من الصحابة 

 .أداء الفرائض
 .، قال: ِف أداء الفرائض}ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ  َوَأْحِسُنوا ِإَن اّللََ { :عن أيب إسحاق ِف قوله

 .قال: أحسنوا الظن ابهلل يربكم }ِإَن اّلَلَ ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ  َوَأْحِسُنوا{ :عن عكرمة
 عودوا على من ليس ِف يده }ُيُِب  اْلُمْحِسِننيَ  َوَأْحِسُنوا ِإَن اّللََ { :عن ابن زيد ِف قوله

 .شيء
 

 أقوال املفسرين
ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل ت ُ  َوال{ :هذه اآلية، ومن عين بقوله قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل ِف

 .}التَ ْهُلَكةِ 
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وسبيل هللا: طريقة الذي أمر أن يسلك  }َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِ { :فقال بعضهم: عين بذلك
وال  :يقول }تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  َوال{ املشركني جلهادهم وخرهبم فيه إىل عدوه من

 .هللا يعوضكم منها أجرا، ويرزقكم عاجال ل هللا، فإن هللا يعوضكم، فإنترتكوا النفقة ِف سبي
أنه معينة به النفقة: معىن ذلك: وأنفقوا ِف سبيل،  وقال آخرون ممن وجهوا أتويل ذلك إىل

نفقة وال قوة وقال آخرون: بل  تلقوا ِبيديكم إىل التهلكة، فتخرجوا ِف سبيل هللا بغري وال
فتيأسوا من  وال تلقوا ِبيديكم فيما أصبتم من اآلاثم إىل التهلكة، هللامعناه أنفقوا ِف سبيل 

 .رمحة هللا، ولكن ارجوا رمحته، واعملوا اخلريات
 .سبيل هللا وال ترتكوا اجلهاد ِف سبيله وقال آخرون: بل معىن ذلك: وأنفقوا ِف
 :ِف سبيله بقولهيقال: إن هللا جل ثناؤه أمر ابإلنفاق  والصواب من القول ِف ذلك عندي أن

 .وسبيله: طريقة الذي شرعه لعباده وأوضحه هلم }َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِ {
الذي شرعته لكم جبهاد عدوكم الناصبني لكم احلرب على  ومعىن ذلك: وأنفقوا ِف إعزاز ديين

 } ِإىَل التَ ْهُلَكةِ َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكمْ { :يب وهناهم أن يلقوا ِبيديكم إىل التهلكة، فقال الكفر
وكذلك يقال للممكن من  وذلك مثل، والعرب تقول للمتسلم لألمر: أعطى فالن بيديه،

 .نفسه مما أريد به: أعطى بيديه
وال تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم  }َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَ ْهُلَكةِ { :فمعىن قوله

برتكه أداء فرض  هللا عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة النفقة ِف سبيل فتهلكوا، والتارك
جعل أحد سهام الصدقات املفروضات الثمانية ِف  هللا عليه ِف ماله، وذلك أن هللا جل ثناؤه

 }َواْبِن الَسِبيلِ  َوِف َسِبيِل اّللَِ { :إىل قوله }ِإمَنَا الَصَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنيِ { :سبيله، فقال
 ِف سبيل هللا على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك

ملق بيديه إىل التهلكة، ألن  للتهلكة ملقيا، وكذلك اآليس من رمحة هللا لذنب سلف منه،
اْلَقْوُم  اّللَِ ِإالاّللَِ ِإنَُه ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح  َوال تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوحِ { :هللا قد هنى عن ذلك فقال

 املشركني وجهادهم ِف حال وجوب ذلك عليه ِف حال حاجة وكذلك التارك غزو }اْلَكاِفُرونَ 
 .املسلمني إليه، مضيع فرضا، ملق بيده إىل التهلكة

عز  ومل يكن هللا }ِإىَل التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكمْ { :قوله فإذا كانت هذه املعاين كلها ُيتملها
هنى عن  شيئا دون شيء، فالصواب من القول ِف ذلك أن يقال: إن هللا وجل خص منها
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وهي العذاب، برتك ما لزمنا من فرائضه،  اإللقاء ِبيدينا ملا فيه هالكنا، واالستسالم للهلكة،
عذابه، غري  الدخول ِف شيء يكرهه هللا منا مما نستوجب بدخولنا فيه فغري جائز ألحد منا

اآلية: وأنفقوا أيها املؤمنون ِف سبيل هللا،  وإن كان كذلك، فإن األغلب من أتويل أن األمر
 .النفقة فيها فتهلكوا ابستحقاقكم برتككم ذلك عذاىب وال ترتكوا

 هلم بعد أمره إايهم ابلنفقة ما ملن ترك النفقة املفروضة قال أبو جعفر: فيكون ذلك إعالما منه
 .ملعادعليه ِف سبيله من العقوبة ِف ا

ألزمتكم من فرائضي،  أحسنوا أيها املؤمنون ِف أداء ما }َوَأْحِسُنوا{ :ويعىن جل ثناؤه بقوله
اإلنفاق ِف سبيلي، وعود القوي منكم على  وجتنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي، ومن

 .فإين أحب احملسنني ِف ذلك الضعيف ذي اخللة،
ِف سائر وجوه القرابت والطاعات، وخاصة ابإلنفاق  وقال ابن كثري: ومضمون اآلية األمر

عدوهم، واإلخبار عن  األموال ِف قتال األعداء وبذهلا فيما يقوى به املسلمون على صرف
واعتاده، مث عطف ابألمر ابإلحسان وهو أعلى مقامات  ترك ذلك ِبنه هالك ودمار إن لزمه

 .}نيَ ُيُِب  اْلُمْحِسنِ  َوَأْحِسُنوا ِإَن اّللََ { :فقال الطاعة
 

 املعىن اإلمجايل
  

ِف أن هللا سبحانه تكميال ملا شرعه من أحكام ِف  ميكن إمجال املعىن املستفاد من اآلية
م املتعلقة ِبمر القتال -عنه رضي هللا-وعلما منه سبحانه مبا جال ِف خواطر األنصار  القتال،

 مواهلم وأحوال معايشهم؛اجلهاد ابلنفس واملال فرتة إلصالح أ وظنهم أنه ميكنهم القعود عن
راية اجلهاد ِف سبيله، ألن ترك  أمرهم سبحانه أمرا أكيدا ابالستمرار ِف بذل ماهلم ِف إعالء

 القعود عن اجلهاد ِف سبيل هللا معصية من أكرب املعاصي اليت النفقة وما يرتتب عليها وهو
بحانه ِف أداء كل ما افرتضه هللا س تؤدي إىل اهلالك ِف الدنيا واآلخرة، وأن عليهم أن يراقبوا

ِف  كانوا ال يرونه فإنه يراهم وهو مطلع على ما ِف قلوهبم وما عليهم كأهنم يرونه فإن
 .اتصف هبا خواطرهم وهذه هي درجة اإلحسان اليت ُيب هللا سبحانه من
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 مسائل اآلايت
  :األوىل

لكل ما أمر هللا به ِف  سبيل هللا وإن كان شامال ذهب مجهور املفسرين إىل أن اإلنفاق ِف
اإلنفاق ِف اجلهاد، وهذا هو  وجوه اإلنفاق، إال أن األقرب ِف معىن اآلية أن املراد دينه من

لوجهني؛ األول: أن هذا   }َسِبيِل اّللَِ  َوأَْنِفُقوا ِف { :الرازي: قال الذي دلت عليه اآلاثر وقال
فيجب إنفاقه ِف سبيل  ملال مال هللاعلى العلة ِف وجوب هذا اإلنفاق، وذلك ألن ا كالتنبيه

  اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق املال هللا، وألن املؤمن إذا َسع ذكر هللا
إىل مكة  -هللا عليه وسلم صلى-الثاين: أن هذه اآلية إمنا نزلت وقت ذهاب رسول هللا 

ن، البد من أن تفضي إىل القتال إن منعهم املشركو  لقضاء العمرة، وكانت تلك العمرة
 :قال تعاىل وجهادا، واجتمع فيه املعنيان، فلما كان األمر كذلك، ال جرم فكانت عمرة

 .والعمرة ومل يقل: وأنفقوا ِف اجلهاد }َسِبيِل اّللَِ  َوأَْنِفُقوا ِف {
  

  :الثانية
أصول التفسري قال احلاكم: إن الصحايب الذي شهد  يعرض لنا هنا مسألة هامة من مسائل

 .فإنه حديث مسند ل فأخرب عن آية من القرآن أهنا نزلت ِف كذا وكذاوالتنزي الوحي
 كذا يراد به اترة أنه سبب النزول، ويراد به اترة أن هذا وقال ابن تيمية: قوهلم نزلت اآلية ِف

كذا وقد تنازع العلماء ِف قول  داخل ِف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول: عين هبذه اآلية
 كما يذكر السبب الذي أنزلت-كذا هل جيري جمرى املسند  آلية ِفالصاحب: نزلت هذه ا

يدخله ِف املسند، وغريه ال  أو جيري جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند؟ فالبخاري -ألجله
على هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه خبالف ما إذا ذكر  يدخله ِف املسند وأكثر املساند

 .هذا ِف املسندنزلت عقبه، فإهنم يدخلون مثل  سببا
 .ِف علوم القرآن وال نطيل ابلنقول ِف ذلك ألن مكاهنا

سبب النزول هو حديث أيب أيوب كما يالحظ  وإذا تقرر هذا يالحظ أن أصرح لفظ ِف
شهدوا  عليه صحابيان جليالن خال من مل يسم من جلة الصحابة الذين أيضا أنه قد أقره

الروم ومها عقبة بن عامر اجلهين  ل على صفحصار القسطنطينية ومنهم املهاجري الذي مح
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االنتباه ملا  ما قال قوة ال توجد ِف شيء من الرواايت األخرى، مع وفضالة بن عبيد مما يعطي
ملثل ذلك أضف إىل هذا أنه ال يتعارض  أليب أيوب من سبق ومكانة جتعله من أضبط الناس

ابلنفس  له ألن اجلهاد ال يكون عليه مجهور املفسرين بل هو موافق مع القول األول الذي
عموم القرآن، وأصل اإلنكار عليهم إمنا  فقط وإمنا ابملال والنفس وقدم املال على النفس ِف

أوال وهو  املال، فال شك أن اآلية نزلت ِف قعودهم عن اجلهاد مباهلم أتى من حرصهم على
اثنيا وقد  مث ِبنفسهم }ِف َسِبيِل اّللَِ َوأَْنِفُقوا { :املراد ابلنفقة ويدل عليه استفتاح اآلية بقوله

لرواية حذيفة فقال: وهذا الذي قاله حذيفة  اعترب احلافظ ابن حجر رواية أيب أيوب مفسرة
التابعني حنو  حديث أيب أيوب فذكره مث قال: وصح عن ابن عباس ومجاعة من جاء مفسرا ِف

 .ذلك ِف أتويل اآلية
عن زيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن ألنه شامل أيضا  جاءوميكن أن يقال هو موافق أيضا ملا 

ترك للنفقة فريجع لألمرين  اجلهاد ابملال وذهاهبم ِبنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه لرتكهم
انتقده بقوله: فيلزم على قوله اختالف املأمورين فالذين  السابقني على أن احلافظ ابن حجر

الغزاة  }تُ ْلُقوا َوال{ األموال، والذين قيل هلم أصحاب }ُنواَوَأْحسِ { و } َوأَْنِفُقوا{ هلم قيل
 خيلص من األقوال خمالف إال ما جاء عن الرباء وقد اختلفت بغري نفقة وال خيفى ما فيه وال

إمنا ذلك ِف النفقة وهذا  الرواية عن أيب إسحق عنه وجاءت ِف إحدى الطرق مصرحة بقوله
موافق حلديث أيب أيوب، وأما الرواايت األخرى وما جاء  يرجع إىل قول مجهور املفسرين وهو

العظيم الذي يصل بصاحبه  النعمان بن بشري وعبيدة السلماين فيحمل قوهلم ِف الذنب عن
واإلنفاق فيه فتضيق هوة اخلالف، وقال ابن حجر بعد  إىل القنوط أنه القعود عن اجلهاد

 .املعتمد ِف نزوهلا نفقة فهواألقوال: واألول أظهر لتصدير اآلية بذكر ال ذكره
إحاطة اخلطاب تقتضى أن التهلكة تضييع القتال  :وقد نقل البقاعي عن احلرايل قوله

هدمه وملا كان أمر  اللذين برتكهما تقع االستطالة على مبىن اإلسالم فيتطرق إىل واإلنفاق
ن ِف ضمنه أن األموال لتجرد املهاجرين عنها كا اإلنفاق أخص ابألنصار الذين كانوا أهل

 .انتهى -اخلطاب فيه لألنصار  أكثر فصل
عمرو بن العاص ِف اعتبار من محل على العدو  وال خيلص خمالف حقيقي سوى ما روي عن

لعموم لفظ  اآلية والصواب أنه إن دخل كل شيء يؤدي إىل التهلكة ابلنظر داخال ِف معىن
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م به ومدحهم له بل إن اآلية وعمله اآلية مل يدخل ذلك لثبوت خالفه عن جلة الصحابة
 .منه وهللا أعلم تعترب للحث عليه ال للمنع

عام ِف مجيعها وقد أصاب إال ِف اقتحام العساكر فإن  وقد قال ابن العريب: قال الطربي: هو
وعبد امللك من علمائنا:  اختلفوا ِف ذلك فقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حممد العلماء

اجليش العظيم إذا كان فيه قوة وكان هلل بنية خالصة فإن  وحده على ال ِبس أن ُيمل الرجل
النية فليحمل؛ ألن  تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت مل

َيْشرِي نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  َوِمَن الَناِس َمنْ { :تعاىل مقصده واحد منهم وذلك بني ِف قوله
الشهادة الثاين وجود النكاية  عندي جوازه؛ ألن فيه أربعة أوجه: األول طلب والصحيح }اّللَِ 

 الرابع ضعف نفوسهم لريوا أن هذا صنع واحد، فما ظنك الثالث جترية املسلمني عليهم
 .ابجلميع؟ والفرض لقاء واحد اثنني وغري ذلك جائز

شهادة بل شرطا احلسن ومل يتعرضا لطلب ال وبنحو ذلك قال اجلصاص نقال عن حممد بن
على  وإال كان مكروها ِف حقه ألنه أتلف نفسه من غري منفعة عائدة حصول أحد املنافع

 .الدين وال على املسلمني
 واستدل هلا ِبدلة خارجية وذكر تفسريا أليب هريرة لآلية وأطال الرازي النفس ِف تلك املسألة

ِف اآلاثر، والذي يتابع الرازي  سبقموافقا للمانعني ومل أقف عليه بل املروي عنه خالفه كما 
 كثريا من اخللط ولعله أراد ماروي عن عمرو بن العاص، وهاك عموما ِف النقول جيد عنده

 }التَ ْهُلَكةِ  َوال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل { :كالمه بتمامه ِف املسألة، قال ِف أحد وجوه تفسري اآلية
لنفع، وال يكون لكم فيه إال قتل أنفسكم فإن ترجون ا أي ال تقتحموا ِف احلرب حبيث ال

القتل، فأما إذا كان آيسا  ُيل، وإمنا جيب أن يقتحم إذا طمع ِف النكاية وإن خاف ذلك ال
بن  مقتول فليس له أن يقدم عليه، وهذا الوجه منقول عن الرباء من النكاية وكان األغلب أنه
اآلية: هو الرجل يستقتل بني  ِف هذه أنه قال -رضي هللا عنه-عازب، ونقل عن أيب هريرة 

 هذا التأويل وقال: هذا القتل غري حمرم واحتج عليه بوجوه؛ الصفني ومن الناس من طعن ِف
الناس: ألقى بيده إىل  األول: روي أن رجال من املهاجرين محل على صف العدو فصاح به

 زلت فينا؛ صجبنا رسول هللاحنن أعلم هبذه اآلية وإمنا ن :التهلكة ! فقال أبو أيوب األنصاري
قوي اإلسالم وكثر أهله رجعنا  ونصرانه وشهدان معه املشاهد، فلما -صلى هللا عليه وسلم-
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اجلهاد والثاين:  وتصاحلنا، فكانت التهلكة اإلقامة ِف األهل واملال وترك إىل أهالينا وأموالنا
ذكر اجلنة، فقال له  -مصلى هللا عليه وسل- أن رسول هللا -رضي هللا عنه-روى الشافعي 

 :والسالم أرأيت اي رسول هللا إن قتلت صابرا حمتسبا؟ قال عليه الصالة :رجل من األنصار
من األنصار  فانغمس ِف مجاعة العدو فقتلوه بني يدي رسول هللا، وأن رجال ((لك اجلنة))

العدو فقتلوه  والسالم اجلنة مث انغمس ِف ألقى درعا كانت عليه حني ذكر النيب عليه الصالة
من قتل  رجال من األنصار ختلف عن بىن معاوية فرأي الطري عكوفا على والثالث: روي أن

فيقتلونين وال أختلف عن مشهد قتل  من أصحابه، فقال لبعض من معه: سأتقدم إىل العدو
حسنا  ، فقال فيه قوال-صلى هللا عليه وسلم-فذكروا ذلك للنيب  فيه أصحايب ففعل ذلك،

فقيل: ألقى بيده إىل التهلكة،  : روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حىت قتل،الرابع
َوِمَن { :ذلك فقال: كذبوا، أليس يقول هللا تعاىل -هللا عنه رضي-فبلغ عمر بن اخلطاب 

ذلك التأويل أن جييب عن هذه  ؟ وملن نصر}نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِ  الَناِس َمْن َيْشرِي
فأما  إلقاء النفس ِف صف العدو إذا مل يتوقع إيقاع نكاية فيهم، جوه فيقول: إان إمنا حرمناالو 

 .إذا توقع فنحن َنوز ذلك
 ونقل أغلب ما ذكره ابن العريب وزاد عليه بعض النقول وكذا أطال القرطيب ِف تلك املسألة

 واآلاثر ومال إىل اجلواز
اخلارجية اخلاصة هبا وأما هنا فالذي  عاب األدلةوعلى كل حال، ميكن حبث املسألة بعد استي

وعدمه  ال يدخل فيها من فعل هذا كما سبق أن قدمت، وأما جواز ذلك يعنينا أن هذه اآلية
 .فمحله غري هذا احملل، وهللا أعلم

  
  :الثالثة

حادثة، من األمهية مبكان أن نعرج عليها لكثرة  يلحق ابملسألة السابقة مسألة عصرية
 .فيها وهي مسألة العمليات االستشهادية ومشروعيتها نياخلائض

هلا ووجهيت نظر أهل العلم فيها ِف مقال خاص  وقد فصلت الكالم عن التسمية الصحيحة
 .مقال للشيخ العبيكان وهو ِف موقعي على الشبكة ِف تعقب يل حول
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 أمٍر هام، وهو: هل هناكَ هذه العملياِت مرجُعه إىل أتم ِل  واختالف أهِل العلم ِف زمانِنا حولَ 
يَقتَل هو نفَسه إذا كانت النتيجُة  فرٌق بنَي تعريِض الشخِص نفَسه للقتِل بيِد غريِه وبني أن

فصدَمْته هذه السيارُة،  أراَد شخٌص أن ينتحَر فتقدم إىل سيارٍة متشي بسرعةٍ  واحدًة، فمثالً إذا
 أو خنق نفسه أو فجر فطعن نفسه أو شرب َساً  فهل هو يستوي مع من أخذ سكيناً 

 ...نفسه
كثرٍي من السلف الصاحِل الذين  إذا كان األمران متساويني فإن هذه العملياِت تستوي مع فعلِ 

الرجل  حيث كان }نَ ْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِ  َوِمَن الَناِس َمْن َيْشرِي{ :نزل فيهم قوله تعاىل
وسيوفهم وقد توهم البعُض أن  ه بني صفوفهممنهم ُيمل على املشركني وحده ويغمس نفس

الذي  التهلكِة فرد عليهم كباُر الصحابة ِبن هذا ليس بصحيح وأن هذا من إلقاِء النفس إىل
أنه سُيقتل ال حمالَة إمنا ابَع نفسه هلل  ُيِمُل على العدو ولو كان واحدًا وقد غلَب على ظنه

 .ق بيانه ِف آيتنا هذهيُعترَب بذلك قاتالً لنفسه كما سب عز وجل وال
ذلك هل هو التخلُص من الدنيا أو هو إرضاُء هللا عز  مث إن املقصَد الذي يقصُده من يفعل

أَنْ ُفَسُكْم ِإَن  َوال تَ ْقتُ ُلوا{ :يقول والنكايُة ِف العدو؟ فرٌق كبرٌي ِف النية، فإن هللا عز وجل وجل
فإذا كان القتُل  }ُنْصِليِه اَنراً  َذِلَك ُعْدَوااًن َوظُْلمًا َفَسْوفَ َوَمْن يَ ْفَعْل  * اّلَلَ َكاَن ِبُكْم َرِحيماً 

الذي يكون هلل عز  العدواِن وليس من ابب الظلِم فليس ذلك مستوايً مع القتل ليس من ابب
أن هذا يشِبه االنتحاَر بل إن ذلك أشبَه ابحلمِل  وجل. فال بَد من التفريِق؛ ال يظن الظان

حمالَة وقد ينجو، هذا   املسلم بنفسه حتَت السيوف وهو يعلُم أنه مقتوٌل الوإلقاءِ  على العدو
فرَق ِف  اليت نواها ودخل هبا جتعُل العمَل مستوايً، وكما قلُت ال هو الفارُق الوحيُد ولكن النيةَ 

 .أن يطلَق عليه الرصاَص ليقتَله اإلمث بني من يقتُل نفَسه ابلرصاص أو يطلب من غريه
وبعضهم يرتجل من فرسه وبعضهم يتحنط  عض الصحابة يكسر جفن سيفهوقد كان ب

 .أال يرجع ألهله وأن يتعرض للقتل ِف سبيل هللا ويلبس األكفان ألنه نوى
غمسه يده ِف )) :ما يضحك الرَب من عبده؟ قال وقد قال معاذ بن عفراء: اي رسول هللا،

 .((ىت قتلفقاتل ح العدو حاسراً. قال: فألقى درعاً كانت عليه،
 .واألدلة املشاهبة لذلك كثرية
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أن ينغمس املسلم ِف صف الكفار، وإن غلب على ظنه  جوز األئمة األربعة»قال ابن تيمية: 
 .«يقتلونه، إذا كان ذلك مصلحة للمسلمني أنه

 .والنية هلا دور عظيم ِف ذلك وليس كل قتل للنفس يستوي مع غريه
صلى هللا عليه -والقصِة العجيبِة اليت ذكرها النيب   وهنا أيضًا نتعرُض للحديِث املشهورِ 

بقتله مبحاوالٍت عدٍة مث  ِف مسألِة أصحاِب األخدوِد فإن الغالَم الذي َفِشَل امللكُ  -وسلم
ويقول  الطريقة اليت ميكُن أن يَقتُ َله هبا ويعطيه سهمًا من سهامه بعد ذلك َيُدل ه الغالُم على
هللا ربِ  الغالم. فهذا لو فُِعل بغري املقصِد  فعْل كذا وكذا وقل بسمله: إذا أردَت أن تقتلين فا

الناس ملا جاَز ذلك  أن ُيْسِلَم الناُس وأن يصَل بذلك إىل مقصده من هدايةِ  الشرعي وهو
َنه من ذلك. فاملقصُد اعُتربَ هنا أبداً؛ أن َيُدَل الشخُص آخَر على ومل  طريقِة قتله وأن مُيَكِ 

  .النفِس ِف سبيل هللا عز وجل من ابب االنتحار وإمنا هو من ابِب بذليُعترب ذلك 
 شَك أن الفريَق الذي يرى أهنا عملياٌت انتحارية إمنا نظر فهذه وجهَة نظِر الفريق اجمليز، وال

ولكنه مل يلتفْت إىل النية، والنيُة كما  إىل األصِل وهو أن قتَل املسلم لنفسه ال جيوُز وحراٌم،
 .كبرٌي ِف هذا األمرِ  ا حظٌ قدمنا هل

اليت  احلافُظ ابُن حجر تشري إىل ما ذكرتُه اآلن من وجِه النظر وأُذكر هنا كلماٍت قليلًة ذكرها
ابالنتحاِر بل هي أشبُه مبن شرى نفَسه من  ُتَدلل على أن مثَل هذه العملياِت ليست أشبهَ 

  :احلافظ رمحه هللا هللا. فيقول
 جواُز بذِل النفِس ِف اجلهاِد، وفضُل الوفاء ابلعهِد ولو ِر من الفوائدِ وِف قصِة أنِس بن النض)

حىت يصَل إىل إهالكها( ومل يقل ) شَق على النفِس حىت يصَل إىل إهالِكها( أتملوا هنا كلمة
يقول:  بياُن أنه أهلَك نفَسه ابنغماِسه ِف وسط املشركني، مث )حىت يصل إىل هالكها( ففيه

 .(اإللقاِء إىل التهُلَكةِ  ِة ِف اجلهاد ال يتناوله النهُي عن)وأن طلَب الشهاد
املعاصرين وشرط هلا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا أن  وقد نص على جوازها مجهور العلماء

انتحارا وأنكر على من  فيها نكاية ابلعدو وأما الشيخ األلباين فنفى متاما أن تكون يكون
إبذن قائد املسلمني وغريمها مل يشرتط شيئا ومن أغرب  اعتربها كذلك لكنه اشرتط أن تكون

ِبهنا انتحار ِبنه محار  اجمليزين رأي مفيت مصر الدكتور علي مجعة حيث وصف من قال أقوال
 .هذا من الغلو الزائد ما فيه وأنه إذا أصر على قوله يكفر. وِف
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  :الرابعة 
 الزائدة ِف النفس، فاهتم أاب أيوب والذي يوحي ابلثقة رجع الشوكاين إىل كالمه الالمعقول،

اجليش وحده ممن يدخل حتت  األنصاري ومن وافقه ِف اإلنكار على من اعترب احلامل على
 جتاوز سببها، وقال: وهو ظن تدفعه لغة العرب وهذا الذي قاله اآلية، ِبهنم ظنوا أن اآلية ال

تعديه أيضا على حرب األمة  ابطل من وجوه عدة منها ما تقدم ِف اآلية السابقة من رد على
القول ِبن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب قاعدة  ابن عباس بنحو ذلك، ومنها: أن

تعارض أيضا أمهية التئام  تعارض ما تقرر قبلها من أمهية معرفة السبب لفهم النص، وال ال
إقحاما توسعا اليت ال متت بصلة للسياق، وإقحامها فيها  آايت الكتاب وعدم تكلف املعاين

أنفقوا أيها املؤمنون ِف سبيل هللا وال  :مدلول اللفظ فال يليق أن يقال: إن هللا أراد ابآلية ِف
يسرع مسرع  الذي ِف بطنها، أو وال يعبث أحد ِبسالك الكهرابء، أو وال تسقط املرأة جنينها

 مراقبة هللا عز إىل التهلكة وأحسنوا ِف بسيارته ِف مكان مرتفع ألن ِف ذلك إلقاء ابلنفس
السياق يرى فيه  فرائضكم ألن هللا ُيب احملسنني فالقارئ ألول وهلة هلذا وجل أو ِف أداء

سياق اآلايت السابقة هلذه اآلية الكرمية، وإذا  عدم الرتابط والتشويش الشديد، فما ابلك مع
إىل التهلكة، تؤدي  للتعميم الحتاج األمر إىل ضابط لبيان ما هي األمور اليت فتح اجملال

 واألفهام ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معني بينه سبب ولدخل فيها أمور ختتلف فيها العقول
يرى ابتداء أن القعود إلصالح  النزول، ولواله ملا فهم أن هذا يؤدي إىل اهلالك، فأي عقل

 حانهومل يفهم الصحابة الكرام ذلك حىت نبههم إليه رهبم سب املال ورعاية األهل هالكا؟
 .وتعاىل، فاللهم فقهنا ِف ديننا وأصلح لنا نياتنا
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 سادسة والثمانوناحملاضرة ال
*** 

 .من سورة البقرة 196تفسري اآلية 
  

 .واملناسبة التالوة والقراءات
  :التالوة

ُلَغ  َر ِمَن اهْلَْدِي َوالَ ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيسَ  َوأمت وْا احلََْج َواْلُعْمَرَة ّللِِ  فَِإنْ { حَتِْلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ
َأْو ُنُسٍك  مِ ن رَْأِسِه َفِفْديٌَة مِ ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقةٍ  حمََِلُه َفَمن َكاَن ِمنُكم َمرِيضًا َأْو ِبِه أًَذى اهْلَْديُ 

ْد َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيمٍ   َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ اِبْلُعْمرَِة ِإىَل احلَْج ِ  فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتََتعَ  ِف  اهْلَْدِي َفَمن ملَْ جيَِ
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرةٌ  اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم  َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي احلَْجِ  َوَسب ْ

 .} َشِديُد اْلِعَقابِ َأَن اّلل َ  َواتَ ُقواْ اّلل َ َواْعَلُمواْ 
قوله  احملاضرة إن شاء هللا تعاىل على جزء من هذه اآلية فقط وهو وسوف نقتصر ِف هذه

القادمة بقية أجزاء اآلية إن شاء هللا  ونستكمل ِف احملاضرات }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :تعاىل
 .تعاىل

  
 :القراءات

اليت  عىن وسوف أييت ِف املسائل كالم عن بعض القراءات الشاذةابمل اليوجد أوجه تتعلق
 .احتج هبا بعض أهل العلم

  
 :املناسبة

احلج  الصيام وعطف بذكر اجلهاد شرع ِف بيان املناسك فأمر إبمتام ملا ذكر تعاىل أحكام
 .والعمرة

القتال املتقدم الكالم  كما أن  }َيْسأَلوَنَك َعِن اأَلِهَلةِ {للحج ِف قوله:  وكان قد سبق اإلشارة
 .مرتابطة ترابطا وثيقا عنه كان ألجل قضية العمرة فاآلايت
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 .لغوايت
 متام الشيء انتهاؤه إىل حد ال ُيتاج إىل شيء خارج عنه" :قال الراغب :}َوأمت وا{ :قوله

 .والناقص ما ُيتاج إىل شيء خارج عنه".اه 
أمت الشيء  على معناه ما ذكره ابن منظور ِف مادته ِف القرآن الغالب واإلمتام عند استقراء

 قيل: إمتامهما أتدية كل }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :قال: جعله اتما. وقال: "وقوله عز وجل
 ."مافيهما من الوقوف والطواف وغري ذلك

َرب ُه  ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيمَ  َوِإذِ { :موافق للمعىن ِف آايت كثرية منها قوله تعاىل واملعىن ِف اآلية هنا
[، 187البقرة:] }الصِ َياَم ِإىَل الَلْيلِ  مُثَ أمت وا{ :وقوله تعاىل [124البقرة:] }ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُهنَ 

أداء على وجه الكمال  [ واملراد ابإلمتام4التوبة:] }ِإىَل ُمَدهِتِمْ  َفَأمت وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهمْ { :وقوله
يقوي ذلك ألنه لو  }ُمَدهِتِمْ  ِإىَل { ِف اآلية الثالثة س إكمال ما شرع فيه ويالحظ أن قولهولي

َومَتَْت َكِلَمُة { لكان متضمنا هذه الغاية، ومن ذلك أيضا اآلايت اليت فيها أراد املعىن اآلخر
[، ] 6ف:يوس] }يُِتم  نِْعَمَتهُ  { [،119[، ]هود:137[، ]األعراف:115األنعام:] }َربِ كَ 

ُمِتم  نُورِِه[  [، ]َواّللَُ 8التحرمي:] }أمتِْْم لََنا نُوَرانَ { [، وحنوها وكذلك48[، ]الفتح:81النحل:
 [ وغريها ومل أر ِف223البقرة:] }الَرَضاَعةَ  ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَ { :وحنوها[، وأيضا 8]الصف:

متام غايته على حنو قول ابن  يكون القرآن استخدام هذه املادة مبعىن تتمة الشيء أي ما
 :متام هذه املائة" إال ِف شيء معدود وذلك ِف آيتني فقط منظور: "كقولك: هذه الدراهم

 َوأمَْتَْمَناَها ِبَعْشٍر فَ َتمَ { :[ وقوله27القصص:] }َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدكَ  فَِإْن أمَْتَْمتَ { :قوله تعاىل
لَ   .[142األعراف:{ }ةً ِميَقاُت َربِ ِه أَْربَِعنَي لَي ْ

  :للزايرة قال الشاعر أصل احلج القصد :}َاحلَْج ِ { :قوله
 املعصفرا ُيجون بيت الزبرقان

قرأها ابن  بقصد بيت هللا تعاىل إقامة للنسك فقيل: احلج واحلج وقد وخص ِف تعارف الشرع
حلاء مصرف. وقال ثعلب: احلج بفتح ا أيب إسحاق هنا بكسر احلاء، وكذا قرأ طلحة بن

 .ورمبا قال الفراء: مها لغتان املصدر وبكسرها االسم
فالن الشيء إذا قصده مرة بعد  عبارة عن القصد وإمنا يقال: حج }َاحلَْجَ {" :وقال الرازي

 السنة، وإمنا قيل هلا حجة ألن الناس -بكسر احلاء-واحلجة  .أخرى، وأدام االختالف إليه
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منها أركان ومنها أبعاض  اسم األفعال خمصوصةُيجون ِف كل سنة، وأما ِف الشرع فهو 
  ."ومنها هيئات

عمارة الود، وِف الشرع زايرة البيت احلرام  االعتمار والعمرة الزايرة اليت فيها :}اَْلُعْمَرةَ { :قوله
 .املخصوصة املعروفة ابلشروط

 
 .اآلاثر

أن  -رضي هللا عنه-أيب هريرة  أخرج البخاري ومسلم والبيهقي ِف السنن الكربى وغريهم عن
املربور  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج)) :قال -وسلم صلى هللا عليه–رسول هللا 

 .((ليس له جزاء إال اجلنة
بني املفسرين، وقد  وقد توسع السيوطي ِف بيان فضل احلج والعمرة متفردا بذلك من

 .ذكربذكره إىل مامل ي اقتصرت هنا على حديث أيب هريرة إشارة
الدالئل وابن عبد الرب ِف التمهيد عن  وأخرج ابن أيب حامت والطرباين ِف األوسط وأبو نعيم ِف

 -وسلم صلى هللا عليه-أنه قال: جاء رجل إىل النيب  -هللا عنه رضي-صفوان بن أمية 
 :فأنزل هللا :عليه جبة، فقال: كيف أتمرين ايرسول هللا ِف عمريت؟ قال متضمخا ابلزعفران،

أين السائل عن )) :-صلى هللا عليه وسلم– ، فقال رسول هللا}َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  أمت وا احلَْجَ وَ {
ما   ألق عنك ثيابك مث اغتسل واستنشق ما استطعت، مث)) :فقال له فقال: هاأنذا ((العمرة؟
 .((ِف حجك، فاصنعه ِف عمرتك -يعين صانعا-كنت 

ِف سبب نزول هذه اآلية حديثا  ام أبو حممد بن أيب حامتنقله ابن كثري قائال: وقد روى اإلم
قال: هذا حديث غريب وسياق عجيب، والذى ورد ِف  غريبا فذكره إبسناده ومتنه مث

الغسل واالستنشاق  يعلى بن أمية فذكر احلديث اآليت مث قال: ومل يذكر فيه الصحيحني، عن
 .بن أمية وهللا أعلم أمية، ال صفوان وال ذكر نزول اآلية، وهو عن يعلى بن

 .األوسط ورجاله رجال الصحيح وقال اهليثمي: هو ِف الصحيح ابختصار رواه الطرباين ِف
داود والرتمذي والنسائي  وأخرج البخاري ومسلم والشافعي وابن أيب شيبة وأمحد وأبو

 بن نعيم ِف الدالئل وابن عبد الرب ِف التمهيد عن صفوان والطيالسي وسعيد بن منصور وأبو
–ليتين أرى النيب  -تعاىل عنه رضى هللا-يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن اخلطاب 
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 صلى هللا–عليه قال: فلما كان ابجلعرانة وعلى رسول هللا  حني ينزل -صلى هللا عليه وسلم
جاءه رجل عليه جبة  ثوب قد أطل به معه انس من أصحابه منهم عمر، إذ -عليه وسلم

ترى ِف رجل أحرم بعمرة ِف جبة بعد ما  قال: فقال اي رسول هللا كيفمتضمخا بطيب 
ساعة مث سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر  -هللا عليه وسلم صلى–تضمخ بطيب، فنظر 

حممر الوجه  -عليه وسلم صلى هللا–يعلى أن تعال فج اء يعلى فأدخل رأسه،فإذا النب ي  إىل
ذي سألين عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل فأيت أين ال :يغط كذلك ساعة مث سري عنه، فقال

مرات وأما  أما الطيب الذى بك فاغسله ثالث)) :-صلى هللا عليه وسلم–النيب  به فقال
 .((حجتك اجلبة فانزعها مث اصنع ِف عمرتك كما تصنع ِف

صلى –هريرة عن رسول هللا  وأخرج ابن عدي ِف الكامل والبيهقي ِف سننه الكربى عن أىب
 من متام احلج أن حترم من دويرة)) ِف قوله تعاىل: وأمتوا احلج والعمرة هلل -عليه وسلمهللا 

 .((أهلك
 .وكذا ضعفه غريه وِف إسناده جابر بن نوح قال ُيىي بن معني: مل يكن بثقة

 -أي جلابر بن نوح-أر له  وقال ابن عدي ِف هذا احلديث: ال يعرف إال هبذا اإلسناد ومل
 .نظر ل البيهقي: فيهأنكر من هذا. وقا

محيد عن أيب صاحل ماهان  وأخرج الشافعي ِف األم وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن
 .((احلج جهاد والعمرة تطوع)) :-عليه وسلم صلى هللا-احلنفي قال: قال رسول هللا 

 :يقول -صلى هللا عليه وسلم- وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد هللا أنه َسع رسول هللا
 .((احلج جهاد والعمرة تطوع))

بن عبد هللا أن رجال سأل  وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد والرتمذي وصححه عن جابر
ال وأن تعتمروا خري )) :العمرة أواجبة هي؟ قال عن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .((لكم
إن احلج )) :-لمعليه وس صلى هللا- وأخرج احلاكم عن زيد بن اثبت قال: قال رسول هللا

 .((والعمرة فريضتان ال يضرك ِبيهما بدأت
صلى -الكتاب الذي كتبه رسول هللا  وأخرج الشافعي ِف األم عن عبد هللا بن أيب بكر أن ِف

 .((إن العمرة هي احلج األصغر)) :حزم لعمرو بن -هللا عليه وسلم
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: -ى هللا عليه وسلمصل- وأخرج البيهقي ِف الشعب عن ابن عمر قال جاء رجل إىل النيب
شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم شهر  تعبد هللا وال تشرك به)) :فقال أوصين. قال

 .((وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك ابلعالنية وإايك والسر رمضان وحتج
وهو  -هللا عليه وسلم صلى-قال: قدمت على رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب موسى 
، -صلى هللا عليه وسلم-كإهالل النيب  قلت: إبهالل (( أهللت؟مب)) :ابلبطحاء فقال

، ((ابلبيت وابلصفا واملروة مث حل طف)) :قلت: ال، قال ((هل سقت من هدي؟)) :فقال
أفيت  واملروة مث أتيت امرأة من قومي فمشطتين وغسلت رأسي، فكنت فطفت ابلبيت وابلصفا

املوسم إذ جاءين رجل فقال: إنك ال  لقائم ِف الناس بذلك إبمارة أيب بكر وإمارة عمر، فإين
فتيا فهذا  املؤمنني ِف ش أن النسك، فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه تدري ما أح دث أمري

قدم، قلت: ما هذا ال ذي قد أحدثت ِف شأن  أمري امل ؤمنني قادم عليكم فبه فائتموا، فلما
وأن  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :تعاىل قال أنخذ بكتاب هللا تعاىل فإن هللا النسك؟ قال: إن

  .اهلدي ، وِف رواية: حىت بلغ اهلدي حمله أنخذ بسنة نبينا فإنه مل ُيل حىت حنر
يظلوا  قد فعله ولكن كرهت أن -صلى هللا عليه وسلم- وِف رواية قال: قد علمت أن النيب

 .طر رءوسهممعرسني هبن ِف األراك مث يروحوا ابحلج تق
الزبري ينهى عنها قال: فذكرت  عن أيب نضرة قال: كان ابن عباس أيمر ابملتعة، وكان ابن

 صلى هللا عليه-على يدي دار احلديث: متتعنا مع رسول هللا  :ذلك جلابر بن عبد هللا فقال
زله، منا قال: "إن هللا ُيل لرسوله ما شاء مبا شاء، وإن القرآن قد نزل فلما قام عمر -وسلم

نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة  فأمتوا احلج والعمرة هلل، كما أمركم هللا، وأبتوا
صلى هللا -رسول هللا  رمجته ابحلجارة"، وِف رواية: وإهنما كانتا متعتان على عهد إىل أجل إال
، حلجكم وأمت لعمرتكم : متعة احلج فافصلوا بني حجكم وعمرتكم فإنه أمت-عليه وسلم

 .وأعاقب عليها واألخرى متعة النساء فأهنى عنها
قال:  }َواْلُعْمرََة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :هللا ، قال: بلغنا أن عمر قال ِف قول-رمحه هللا-عن الزهري 

أن هللا  يفرد كل واحد منهما من اآلخر، وأن يعتمر ِف غري أشهر احلج، من متامهما أن
 .}َمْعُلوَماتٌ  رٌ احلَْج  َأْشهُ { :يقول
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أن حترم من دويرة )) :قال }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :و عن علي أنه قال ِف هذه اآلية
 .((أهلك

 .وعن ابن عباس حنو ذلك
 .هي واجبة مثل احلج وعن علي أنه قرأ: "وأقيموا احلج والعمرة للبيت" مث قال

أن ُيل حىت يتمها متام احلج  ج أو عمرة فليس لهوعن ابن عباس ِف اآلية قال: من أحرم حب
طاف  إذا رمى مجرة العقبة وزار البيت فقد حل ومتام العمرة إذا يوم النحر إذا رمى يوم النحر

 .ابلبيت وابلصفا واملروة فقد حل
ىل آخره وإمتام ابإلخالص وإمتام احلج إ لتقبل هللا }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :وعن ابن عباس
  .العمرة إىل البيت

 .وعن ابن عباس أنه قال: احلج عرفة والعمرة الطواف
 َوأمت وا احلَْجَ { :تعاىل يقول وعن طاوس قال: قيل البن عباس أأتمر ابلعمرة قبل احلج وهللا

 }ا َأْو َدْينٍ هبَِ  ِمْن بَ ْعِد َوِصَيٍة يُوِصنيَ { :فقال ابن عباس كيف تقرؤون }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ 
 .فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: ابلدين. قال: فهو ذلك [12النساء:]

 .سبيال وعن ابن عباس، قال: العمرة واجبة كوجوب احلج من استطاع إليه
 .}َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :وعن ابن عباس قال وهللا إهنا لقرينتها ِف كتاب هللا

 .عمرة احلجة الصغرىوعن ابن عباس قال: ال
إال أهل مكة فإن عمرهتم  وعن ابن عباس قال: احلج والعمرة فريضتان على الناس كلهم

 .بطن واد فال يدخل مكة إال ابإلحرام طوافهم فمن جعل بينه وبني احلرم
احد منهما متامهما أن يفرد كل و  قال: من }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :وعن ابن عمر ِف قوله

 .أشهر احلج عن اآلخر وأن يعتمر ِف غري
عليه حجة وعمرة واجبتان من  وعن ابن عمر قال: العمرة واجبة ليس أحد من خلق هللا إال

 .استطاع إىل ذلك سبيال
الزكاة وأقيموا احلج والعمرة إىل  وعن ابن مسعود قال: أمرمت إبقامة أربع: أقيموا الصالة وآتوا

 .والعمرة احلج األصغر األكربالبيت واحلج احلج 



81 
 

وهللا لوال التحرج أين مل أَسع  :وأقيموا احلج والعمرة للبيت" مث قال" :وعن ابن مسعود أنه قرأ
 .شيئا لقلنا إن العمرة واجبة مثل احلج -عليه وسلم صلى هللا-فيها من رسول هللا 

مرة إىل البيت" ال جياوز احلج والع وأقيموا" :وعن علقمة وابراهيم قاال ِف قراءة ابن مسعود
 .املناسك والعمرة البيت والصفا واملروة ابلعمرة البيت احلج

 .وعن ابن مسعود قال: احلج فريضة والعمرة تطوع
صالاتن وِف لفظ نسكان  :وعن ابن سريين أن زيد بن اثبت سئل عن العمرة قبل احلج قال

 .هلل عليك ال يضرك ِبيهما بدأت
 .ما أمر هللا فيهماوعن جماهد قال: متامهما 

قال: إمتامهما  }َواْلُعْمرََة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :عن ابن جابر أنه َسع مكحوال وسأله عن قول هللا
 .إنشاؤمها مجيعا من امليقات

فسأله رجل  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :وعن حممد بن سريين عن سعيد بن جبري َسعته يقول
 .حيث أبدأت ام العمرة؟ فقال أن تعتمر منمامت

 .أهلك وعن سعيد بن جبري قال: من متام العمرة أن حترم من دويرة
الناس؟ فكالمها قال: ما  وعن علي بن احلسني وسعيد بن جبري وسئال أواجبة العمرة على

 .}َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :نعلمها إال واجبة كما قال هللا
العمرة فريضة هي أم  عن عبد امللك بن أيب سليمان قال: سأل رجل سعيد بن جبري عنو 

َوأمت وا { :يقول: هي تطوع. قال: كذب الشعيب وقرأ تطوع؟ قال: فريضة. قال: فإن الشعيب
 .}َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  احلَْجَ 

 .وعن طاوس قال متامهما إفرادمها مؤتنفتني من أهلك
 .م احلج العمرة قبلهوعن طاوس: إن متا

فإهنا ليست عليهم عمرة إال أن  وعن طاوس قال: العمرة على الناس كلهم إال على أهل مكة
 .اآلفاق يقدم أحد منهم من أفق من

 .وآتوا الزكاة وأقيموا احلج والعمرة وعن مسروق قال: أمرمت ِف القرآن إبقامة أربع أقيموا الصالة
موىل ابن عمر عن العمرة:  ت هشام بن عروة وانفعاوعن عبد الرمحن بن سراج قال: سأل

 .}َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :أواجبة هي؟ فقرءا مجيعا
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 .واجبان: احلج والعمرة قال: مها }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :وعن عطاء ِف قوله
فقال الشعيب: تطوع وأمتوا احلج  ا العمرةوعن سعيد بن أيب بردة أن الشعيب وأاب بردة تذاكر 

 .هي واجبة وأمتوا احلج والعمرة هلل :والعمرة هلل. وقال أبو بردة
يقول: هي واجبة  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { وعن وهيب عن عبد هللا بن عون أنه كان يقرأ

 .ي تطوعاحلج والعمرة هلل ويقول ه قال وكان الشعيب يقرؤها وأمتوا
 .هلل يعين برفع التاء وقال هي تطوع وعن الشعيب أنه قرأها وأمتوا احلج مث قطع مث قال والعمرة

واجبتان من استطاع إىل ذلك  وعن عطاء قال: ليس أحد من خلق هللا إال عليه حجة وعمرة
 بوادينا إال أهل مكة فإن عليهم حجة وليست عليهم عمرة من سبيال كما قال هللا حىت أهل

 .أجل أهنم أهل البيت وإمنا العمرة من أجل الطواف
البيت ليطوف به وأهل مكة  وعن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إمنا يعتمر من زار

 .يطوفون مىت شاؤوا
من الناس قال فقلت له:  وعن ابن وهب قال: قال ابن زيد ليست العمرة واجبة على أحد

قال ليس من اخللق أحد ينبغي له إذا دخل ِف أمر  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :قول هللا تعاىل
كما لو صام يوما مل ينبغ له  يتمه فإذا دخل فيها مل ينبغ أن يهل يوما أو يومني مث يرجع أال

  .أن يفطر ِف نصف النهار
احلج  من أهلك ال تريد إال وعن سفيان الثوري أنه قال ِف هذه اآلية: إمتامهما أن حترم

خترج لتجارة وال حلاجة حىت إذا كنت قريبا من مكة قلت  والعمرة وهتل من امليقات ليس أن
 .لغريه حججت أو اعتمرت وذلك جيزئ ولكن التمام أن خترج له وال خترج لو

 .وقال مكحول: إمتامهما إنشاؤمها مجيعا من امليقات
فقيل له فالعمرة ِف احملرم  تامةوعن القاسم بن حممد قال: إن العمرة ِف أشهر احلج ليست ب

 .قال كانوا يروهنا اتمة
ِف أشهر احلج؟ قال: كانوا ال  وعن ابن سريين أنه كان يستحب العمرة ِف احملرم قيل: تكون

 .يروهنا اتمة
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وت مام العمرة ما كان ف ي غري أشهر ال حج .  :قال }وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ { :عن قتادة قوله
اهلدي إن وجد، وإال صام  أشهر ال حج ، مث أقام حت ى ُيج  فهي متعة عل يه ف يها ن ف يوما كا

 .رجع ثالثة أايم ف ي ال حج  وسبعة إذا
 .احلج والعمرة أي أقيموا }وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ { :وقال السدي ِف قوله
عبد هللا وأمتوا احلج والعمرة  قال: هي قراءة }وأت م وا ال َحج  والُعْمرََة ّللِ ِ { :وعن علقمة ِف قوله

البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري، فقال: كذلك  إىل البيت ال جياوز ابلعمرة
 .ابن عباس قال

 .وعن علقمة أنه قال وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت
براهي م عن علقمة بن ق يس قال: قال: قال إ }وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ { :عن الرب يع قوله

 .ال جياوز هبا الب يت«: العمرة»ال حج، و مناسك«: ال حج»
  .وعن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت

قال تقضي مناسك ال حج  عرفة وال مزدلفة  :قال }والُعْمَرَة ّللِ ِ  وأت م وا ال َحج  { :عن إبراهي م
 .أن يطوف ب الب يت وب ني الصف ا وال مروة مث ُيل   للب يت ومواطنها، والعمرة

 .هللا عنه عن الضحاك: غتمامهما أن تكون النفقة حالال وينتهي عما هنى
 

 .أقوال املفسرين
بعضهم: معىن ذلك أت موا ال حج  قال ابن جرير: اختلف أهل التأوي ل ف ي أتوي ل ذلك، فقال

 .ننهاالعمرة حبدودها وس ب مناسكه وسننه، وأت موا
 .أهلك وقال آخرون: ت مامهما أن ت حرم هبما مفردين من ُدَوْيرة

وت مام ال حج  أن يؤت ى ب مناسكه   ,وقال آخرون: ت مام العمرة أن تعمل ف ي غري أشهر ال حج  
 .دم بسبب قران وال متعة كلها حت ى ال ي لزم عامله

ومجاعة من الصحابة أن  قال ابن كثري: وقد وردت أحاديث كثرية من طرق متعددة عن أنس
إحرامه حبج وعمرة وثبت عنه ِف الصحيح أنه قال  مجع ِف -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ِف احلج  كان معه هدى فليهل حبج وعمرة وقال ِف الصحيح دخلت العمرة ألصحابه من
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 .إىل يوم القيامة
 .غريمهاتريد  قال ابن جرير: وقال آخرون: إت مامهما أن ت خرج من أهلك ال

 .دخ لت م ف يهما إذا }ّللِ ِ  وأت م وا ال َحج  والُعْمرَةَ { :وقال آخرون: بل معىن ذلك
 

 .املعىن اإلمجايل
له واإلتيان هبما على وجه الكمال  أيمر هللا سبحانه وتعاىل عباده ِبداء احلج والعمرة خالصة

 .والتمام
 

 .مسائل اآلايت
 :األوىل

يستوعبوا رواايت املسألة  جوب العمرة وعدم وجوهبا فلمتعرض أهل التفسري هنا لقضية و 
 وِف احلقيقة ليس هذا موضوع حترير النزاع ِف تلك املسألة وأطال كل فريق ِف االحتجاج لقوله

فإن البحث عن وجوب العمرة  والذي يعنينا هو داللة اآلية على ذلك أو عدم داللتها وإال
مسألة  اآلية ِف مسألة الوجوب وعدمه وجيران أيضا إىلاملستقلة عن  جيران إىل البحث ِف اآلاثر

والرواايت املتعلقة بذلك كما أشار إىل  وجوب املتعة ودخول العمرة ِف احلج إىل يوم القيامة
املتعة، قال  بل احتج اإلمام أمحد آبايتنا هذه على وجوب -رمحه هللا- ذلك احلافظ ابن كثري

ومل يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة  عن رجل حجإسحاق بن إبراهيم النيسابوري: سألته 
  .}وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ { :هللا تبارك وتعاىل يقول واجبة مع احلج ألن

واحد. وقال ابن اجلوزي:  وقول مجهور أهل العلم الوجوب ورجحه البغوي واخلازن وغري
 وعند التأمل ال يبقى أحد قال "وقراءة اجلمهور تدل على وجوهبا" وبنحوه قال القرطيب،

الكوفيني، وبعض املالكيني، والعهدة  ابالستحباب قوال واحدا، مل يرو عنه خالفه سوى بعض
 .فيه على الناقل

العمرة أن تكون ِف غري أشهر احلج  اثنيا: رد احلافظ ابن كثري على قول من قال: إن إمتام
  :-رمحه هللا-فقال 
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عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها ِف  أن رسول هللا صلى هللاثبت وهذا القول فيه نظر ألنه قد 
 ِف ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء ِف ذي القعدة سنة سبع ذي القعدة عمرة احلديبية

أحرم هبما معا ِف ذي القعدة  وعمرة اجلعرانة ِف ذي القعدة سنة ْثان وعمرته اليت مع حجته
عمرة ِف رمضان تعدل )) :د هجرته ولكن قال ألم هانئبع سنة عشر وما اعتمر ِف غري ذلك

فاعتاقت عن ذلك  -عليه السالم-وما ذاك إال ألهنا قد عزمت على احلج معه  ((حجة معي
البخاري ونص سعيد بن جبري على أنه من  بسبب الظهر كما هو مبسوط ِف احلديث عند

 .خصائصها وهللا أعلم
بعض الطرق أم سليم وِف  ة من األنصار َسيت ِفقلت: احلديث ليس ألم هانئ وإمنا المرأ

وال يوجد ما يدل على أنه من خصائصها بل هو عام  بعضها أم معقل وِف بعضها أم سنان
  .طريق هذه املرأة لتخصيصه هبا وهللا أعلم، وقد جاء هذا احلديث من طرق غري وال معىن

ِف معرض الكالم على  هاثلثا: تعرض أبو عبيد والنحاس وابن اجلوزي لفسخ احلج وحكم
إمتامها أال  :}وأت م وا ال َحج  والُعْمرََة ّللِ ِ { ِف هذه اآلية، ونقل النحاس عن عمر أنه قال

بذلك.  فهم منه حلديثه مع أيب موسى ومل أقف على رواية عن عمر تصرح يفسخا: وهذا
لنسخ وإمنا ملصلحة يعلم أن عمر ال يرى ا واملتأمل ملا ورد عن عمر مما تقدم بعضه ِف اآلاثر

أوهم  .بعض الرواايت أنه خشي أن يظل الرجال معرسني هبن ِف األراك أرآتها كما صرحت
وبني أن هللا أيمر  -عليه وسلم صلى هللا-السامعني بكالم عام خصوصية ذلك برسول هللا 

أن فصل كل نسك على حدة أمت للسامعني حلجهم وأمت  إبمتام احلج والعمرة ونص على
ختوفه وكونه عرب  والتخوف الذي -رضي هللا عنه-وذلك للملحظ الذي حلظه عمر  ملعمرهت

التمام وهذا يؤيد أنه ال يرى نسخا. وسيأيت ِف  بقوله: أمت يدل على وجود اتم أقل منه ِف
ومهما يكن من أمر فإن فسخ  الواردة ِف كالمنا عن املتعة ِف بقية اآلية ما يؤكد ذلك اآلاثر

هللا  اإلمتام بل هو كمال فيه، ألن فسخ احلج الذي أمر به رسول ال يناقض احلج إىل العمرة
لنوع النسك من إفراد أو قران إىل  من مل يسق اهلدي إمنا هو تعديل -صلى هللا عليه وسلم-

 على صفة هي األكمل عند النظر ِف األدلة أو على األقل على متتع فهو إمتام للحج أيضا
هذا هو معىن اإلمتام ِف اآلية  فليس هناك نسخ على التسليم ِبنقول من أقوال أهل العلم. 

 .جمال الدعاء النسخ أصال أما على األقوال األخرى فال
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بعد الشروع فيهما وهلذا قال  رابعا: قال ابن كثري ِف اآلية: ظاهر السياق إكمال أفعاهلما
 .االوصول إىل البيت ومنعتم من إمتامهم بعده فإن أحصرمت أي صددمت عن

أن األمر ابإلمتام أمر ابالبتداء  قلت: عند التدبر يظهر أن القول اليت دلت عليه اآلاثر: وهو
 ألن اآلايت نزلت ومل يكن مث تلبس حبج، فكيف يؤمر إبكمال واإلكمال معا، هو الراجح،

 مامل يشرع فيه أصال؟
مني كاملني مبناسكهما وشرائطهما ات ائتوا هبما }وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ {" :وقال الزخمشري

على  وال نقصان يقع منكم فيهما. مث قال: فإن قلت: هل فيه دليل لوجه هللا من غري توان
على كوهنما واجبني أو تطوعني  وجوب العمرة: ما هو إال أمر إبمتامهما وال دليل ِف ذلك

بدليل قراءة  ما أمر ِبدائهماوالتطوع مجيعا إال أن نقول األمر إبمتامه فقد يؤمر إبمتام الواجب
ِف أصله إال أن يدل دليل على خالف  من قرأ: وأقيموا احلج والعمرة، واألمر للوجوب

أتتوا  اإلمتام كما تقدم ضد النقص واملعىن افعلومها كاملني وال] :الوجوب [ وقال أبو حيان
ها، مث قال: هذا وجود ماهيتهما علي هبما انقصني شيئا من شروطهما وأفعاهلما اليت تتوقف

  .اإلمتام بغري ما يقتضه الظاهر." مث ذكر اآلاثر ظاهر اللفظ، وقد فصل
املفسرة هلا على األمر هبما،  وهذا القول هو الذي ال ينبغي خالفه فقد دلت اآلية واآلاثر

 الوجوب أو عدمه فتحتاج للنظر ِف األدلة األخرى، ملعرفة هل وأما داللة هذا األمر على
 .ف أم اليوجد صار 

ابن زيد؛ وهو: قضية وجوب  خامسا: هناك أمر أكثر املفسرون احلديث عنه وتعرض له أثر
 .إكمال العبادة اليت شرع فيها

والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب  قال ابن كثري: وهلذا اتفق العلماء على أن الشروع ِف احلج
 دالئلهما ِف كتابنا األحكامقوالن للعلماء وقد ذكرانمها ب العمرة أو ابستحباهبا كما مها

 .مستقصى وهلل احلمد واملنة
من تبىن هذا القول هو اإلمام  وهذه مسألة ال أريد اإلطالة فيها إال أن الذي يبدو أن أشد

 :وال ينبغي أن يدخل الرجل ِف شيء من األعمال الصاحلة" :، قال مالك-رمحه هللا-مالك 
اليت يتطوع هبا الناس فيقطعه  األعمال الصاحلة الصالة، والصيام، واحلج، وما أشبه هذا من

 مل ينصرف حىت يصلي ركعتني وإذا صام مل يفطر حىت يتم صوم حىت يتمه على سنته: إذا كرب
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يقطعه حىت يتم أسبوعه وال  يومه وإذا أهل مل يرجع حىت يتم حجه وإذا دخل ِف الطواف مل
  من أمر يعرض له مما يعرض للناس مندخل فيه مل يقضيه إال ينبغي أن يرتك شيئا من هذا إذا

 :هللا تبارك وتعاىل يقول ِف كتابه األسقام اليت يعذرون هبا و األمور اليت يعذرون هبا وذلك أن
َياَم الص ِ  اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مُثَ أمت وا َحىَت يَ تَ َبنَيَ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمنَ  وَُكُلوا َواْشَربُوا{

فلو  }وأت م وا ال َحج  والُعْمَرَة ّللِ ِ { :هللا وقال هللا تعاىل فعليه إمتام الصيام كما قال }ِإىَل الَلْيلِ 
احلج بعد أن دخل فيه  رجال أهل ابحلج تطوعا وقد قضى الفريضة مل يكن له أن يرتك أن

فيها كما يتم  انفلة فعليه إمتامها إذا دخل ويرجع حالال من الطريق وكل أحد دخل ِف
 ."أحسن ما َسعت الفريضة وهذا

ما يدل على هذا القول  قلت: هذا الكالم غري مسلم بل هناك أدلة تعارضه، وليس هناك
ِف الفرض: فآية الصيام جاءت ِف معرض احلديث عن  حىت اآليتني اللتني ذكرمها إمنا مها

ِف فرض احلج  أول ما نزلوآية احلج والعمرة فكما ذكر بعض املفسرين أهنا  صيام رمضان،
تدالن على وجوب إكمال ما شرع فيه،  وهو متجه جدا، هذا على التسليم ِبن اآليتني

تفريط،  األمر ِبداء العمل على الوجه األكمل من غري نقصان أو واألقرب أهنما تدالن على
ا هبذا خرج منه قبل إهنائه فليس خماطب وهذا ال يكون إال إذا استمر فيه اإلنسان أما إذا

 .يؤد العمل اخلطاب أصال ألنه مل
الصائم املتطوع، وترك املعتكف  وعلى كل فاملسألة حبثها خارج اآليتني فقد ثبت جواز إفطار

شرعي، ومل أقف على دليل مينع من قطع املسلم لصالته إن  العتكافه وقطعه له بدون عذر
هبا إن شاء، والنوافل  لتصدقوال لطوافه إن شاء وال أن ميسك صدقته اليت عزم على ا شاء،

 هبا أن ميضيها فعل، وإن شاء أن يقطعها فعل، وأما الفروض ِف احلقيقة كثرية، إن شاء املتنفل
الذي أوجب على نفسه صيام  فما الذي مينع من ذلك أيضا إن كان وقتها ذا اتساع؟ فمثال

نعه من ذلك؟ ومن اإلفطار فيه على أن يصوم غريه، ماذا مي يوم نذرا، فصام يوما فعن له
ألدائها ما الذي مينعه من  ِف صالة فريضة فأراد اخلروج منها حلاجة والوقت متسع دخل

فسافر ِف وسط النهار أو ِف آخره فأحب أن يفطر فما  ذلك؟ ومن صام يوما من رمضان
 اخلروج من اإلحرام ابحلج هذا مع أمن التالعب ابلعبادة قطعا، غاية ما ِف األمر أن املانع؟

 اإلحرام خبالف سائر العبادات اللهم إال الصالة فتحليلها أو العمرة يستلزم ما ُيله من هذا
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وللمرء أن يفطر ِف صوم التطوع إن " :التسليم. واملسألة هذه مسألة خالفية فقد قال ابن حزم
 أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه. مث قال: وهكذا نقول شاء ال نكره له ذلك، إال

حج تطوع، أو اعتكاف  ن قطع صالة التطوع أو بدا له ِف صدقة تطوع، أو فسخ عمدافيم
فدعوى ال برهان عليها وإجياب مامل يوجبه هللا تعاىل  تطوع، وال فرق ملا ذكران، وما عدا ذلك

 إال أنه ال قضاء عليه ِف شيء مما ذكران إال ِف فطر -صلى هللا عليه وسلم-رسوله  وال
واحتج لقضاء الصوم حبديث فيه  إن شاء هللا تعاىل". مث ذكر أدلة قولهالتطوع ملا نذكر 

 .وخالفه ما هو أصح منه وهللا أعلم خالف وأعله كثري من أهل العلم
حيان لعلي وابن مسعود وزيد بن  قرأها الشعيب ابلرفع، ونسبها أبو }َواْلُعْمَرةَ { :سادسا: قوله

عباس  وة ونقل ابن العريب أنه روي ذلك عن ابنوالشعيب وأيب حي اثبت وابن عباس وابن عمر
  :اليصح من وجهني وقال: "وحكى قوم أنه إمنا فر من فرض العمرة، وهذا
  .املذهب أحدمها: أن القراءة ينبين عليها املذهب وال يقرأ حبكم

معىن لقراءة الرفع إال على رأي  الثاين: أان قد بينا أن النصب ال يقتضي ابتداء الفرض، فال
 ."ن يقول يقرأ بكل لغةم

: والعمرة هلل ابلرفع،  -عنهم رضي هللا-وقال الزخمشري: "وقرأ علي وابن مسعود والشعيب 
 ."حكم احلج وهو الوجوب كأهنم قصدوا بذلك إخراجها عن

كان، كيف يقال: إن أحدا  ومل أقف على نسبة تلك القراءة ألحد من الصحابة ِبي إسناد
يعبث ِف كتاب هللا وُيرف فيه مسلم فضال عن  جوب، وهلمنهم قرأ كذلك ليفر من الو 

سر  ومنهم حرب األمة واخلليفة الراشد وصاحب -صلى هللا عليه وسلم- أصحاب رسول هللا
وعليا من القائلني بوجوب العمرة  والعجيب أن ابن عباس -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 ن حزم: وهذا عن ابن عباس من طرقواجبة كوجوب احلج. وقال اب بل إن ابن عباس يراها
قراءهتا: وأقيموا احلج والعمرة إىل  ِف غاية الصحة.وأما ابن مسعود فاملشهور عنه وعن تالميذه

ِف اآلاثر  يكون قرأ كما ذكر الزخمشري وابن اجلوزي وغريمها، وقد سبق البيت، فال ميكن أن
بن عطية وصدر به القائلني وحكاه عنه ا .عن ابن مسعود مايدل على قوله أيضا ابلوجوب

عن  وهو الوحيد الذي ثبتت عنه القراءة بذلك فالذي يبدو رجوعه بوجوهبا. وأما الشعيب
هذا القول، يعين القول ِبن  قراءته تلك فقد قال ابن جرير: "وقد روي عن الشعيب خالف
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 عن الشعيبعنه من القول هو هذا" مث روى إبسناد ال ِبس به  العمرة تطوع وإن كان املشهور
 .قال: العمرة واجبة

والعمرة إىل البيت أو وأمتوا احلج والعمرة  وأما قراءة ابن مسعود وإبراهيم وعلقمة: وأقيموا احلج
قراءة تفسريية،  قراءة شاذة أيضا، خمالفة لرسم املصاحف اجملمع عليها، وهي إىل البيت، فهي

ان: "وينبغي أن ُيمل هذا كله على وقال أبو حي .-رمحه هللا-وقد أشار إىل ذلك ابن عطية 
 .خمالف لسواد املصحف الذي أمجع عليه املسلمون التفسري ألنه
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 سابعة والثمانوناحملاضرة ال
*** 

 سورة البقرة من 196تفسري اآلية 
  

 .التالوة والقراءة واملناسبة
  :التالوة

ُلَغ اهْلَْدُي  َر ِمَن اهْلَْدِي َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكمْ اْستَ ْيسَ  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما{ :قوله تعاىل َحىَت يَ ب ْ
 .}حمََِلهُ 

  
 :القراءات

 تتعلق ابملعىن ال يوجد أوجه
 

 .لغوايت
 العلم من اللغويني والفقهاء واملفسرين ِف معىن هذه الكلمة اختلف أهل :}ُأْحِصْرمتُْ { :قوله

نرى أنه ال كالم بعده يقال  -رمحه هللا-م الرازي هنا ولذا فسوف نسوق مبحثا ماتعا لإلما
 :-هللا رمحه-فقد أجاد وأفاد، قال 

  .وضيق عليه اتفقوا على لفظ احلصر خمصوص مبنع العدو إذا منعه عن مراده
  :على ثالثة أقوال أما لفظ اإلحصار فقد اختلفوا فيه

 وأكثر أهل اللغة: أنه خمتص وابن السكيت والزجاج وابن قتيبة وهو اختيار أيب عبيدة :األول
 .ابملرض
 .السكيت: يقال: أحصره املرض إذا منعه من السفر قال ابن

 .فصيح الكالم: أحصر ابملرض وحصر ابلعدو وقال ثعلب ِف
املرض  اإلحصار يفيد احلبس واملنع سواء كان بسبب العدو أو بسبب أن لفظ :والقول الثاين

 .وهو قول الفراء
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 -عنه رضي هللا-ابملنع احلاصل من جهة العدو وهو قول الشافعي  خمتصأنه  :والقول الثالث
إال حصر العدو. وأكثر أهل اللغة  وهو املروي عن ابن عباس وابن عمر فإهنما قاال: ال حصر

فقهية  ، وفائدة هذا البحث تظهر ِف مسألة-رضي هللا عنه-الشافعي  يردون هذا القول على
اثبت وهل يثبت بسبب املرض  حصار عند حبس العدووهي أهنم اتفقوا على أن حكم اإل

 : يثبت وقال الشافعي: ال يثبت وحجة أبو-رضي هللا عنه- وسائر املوانع؟ قال أبو حنيفة
  :وذلك ألن أهل اللغة رجالن ظاهرة على مذهب أهل اللغة -رمحه هللا-حنيفة 
  .قطاإلحصار خمتص ابحلبس احلاصل بسبب املرض ف :الذين قالوا :أحدمها

  .احلكم املذهب تكون اآلية نصا صرُيا ِف أن إحصار املرض يفيد هذا وعلى هذا
بسبب  اإلحصار اسم ملطلق احلبس سواء كان حاصال بسبب املرض أو الذين قالوا :والثاين

أيضا، ألن هللا تعاىل علق احلكم على  العدو، وعلى هذا القول حجة أيب حنيفة تكون ظاهرة
 يكون احلكم اثبتا عند حصول اإلحصار سواء حصل ابلعدو أو أنمسمى اإلحصار فوجب 

  .ابملرض
 أن اإلحصار اسم للمنع احلاصل ابلعدو فهذا القول ابطل وهو :وأما على القول الثالث

جبامع دفع احلرج وهذا قياس  ابتفاق أهل اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس املرض على العدو
  .وهو ظاهر قوي -رضي هللا عنه-نيفة ح جلي ظاهر فهذا تقرير مذهب أيب

اآلية منع العدو فقط.  مذهب الشافعي فهو أان ندعي أن املراد ابإلحصار ِف هذه وأما تقرير
معارضة ابلرواايت املنقولة عن ابن عباس وابن عمر، وال  والرواايت املنقولة عن أهل اللغة

 .وِف معرفة تفسري القرآن اللغةأن قوهلما أوىل لتقدمهما على هؤالء األدىن ِف معرفة  شك
 .بوجوه من الدالئل مث إان بعد ذلك نؤكد هذا القول

ذهب  :إفعال من احلصر، واألفعال اترة جييء مبعىن التعدية حنو أن اإلحصار :احلجة األوىل
البعري إذا صار ذا غدة وأجرب الرجل إذا  زيد وأذهبته أان، وجييء مبعىن صار ذا كذا حنو: أغد

حممودا  وجييء مبعىن وجدته بصفة كذا حنو: أمحدت الرجل أي وجدته بل جرىبصار ذا إ
على الصريورة أو على الوجدان  واإلحصار ال ميكن أن يكون للتعدية، فوجب إما محله

هو  أو وجدوا حمصورين مث إن أهل اللغة اتفقوا على أن احملصور واملعىن: أهنم صاروا حمصورين
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أهنم صاروا ممنوعني ابلعدو أو  وجب أن يكون معىن اإلحصار هواملمنوع ابلعدو ال ابملرض ف
  .يؤكد مذهبنا وجدوا ممنوعني ابلعدو وذلك

وحمبوس عن  عبارة عن املنع وإمنا يقال لإلنسان إنه ممنوع من فعله أن احلصر :احلجة الثانية
عبارة عن  إنه منعه مانع عنه، والقدرة مراده إذا كان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه مث

فهو  اعتدال املزاج وسالمة األعضاء، وذلك مفقود ِف حق املريض الكيفية احلاصلة بسبب
ممنوع، ألن إحالة احلكم على املنافع  غري قادر البتة على الفعل فيستحيل احلكم عليه ِبنه

 أما إذا كان ممنوعا ابلعدو فصح ههنا أن يقال إنه ممنوع من تستدعي حصول املقتضى،
 .تكون حقيقة ِف املرض فثبت أن لفظة اإلحصار حقيقة ِف العدو، والميكن أن الفعل،

حبستم ومنعتم واحلبس البد له من حابس  :أي }ُأْحِصْرمتُْ { :قوله أن معىن :احلجة الثالثة
واملنع فعل،  مانع، وميتنع وصف املرض بكونه حابسا ومانعا، ألن احلبس واملنع البد له من

عرض ال يبقى زمانني، فكيف يكون فاعال  رض حمال عقال ألن املرضإضافة الفعل إىل امل
 وصف العدو ِبنه حابس ومانع، فوصف حقيقي ومحل الكالم على وحابسا ومانعا، أما

  .حقيقته أوىل من محله جمازه
 مشتق من احلصر وهو لفظ اإلشعار فيه ابملرض فلفظ اإلحصار أن اإلحصار :احلجة الرابعة

  .األلفاظ املشتقة ا عن اإلشعار ابملرض قياسا على مجيعوجب أن يكون خالي
ِمْنُكْم َمرِيضًا أَْو بِِه أَذًى ِمْن  َفَمْن َكانَ { :قال بعد هذه اآلية أنه تعاىل :احلجة اخلامسة

املرض داخال فيه،  فعطف عليه املريض، فلو كان احملصر هو املريض أو من يكون }رَْأِسهِ 
  .فسهلكان هذا عطفا للشيء على ن

تقدير  خص هذا املرض ابلذكر ألن له حكما خاصا وهو حلق الرأس، فصار فإن قيل: إنه
  .حلقتم وكفرمت اآلية إن منعتم مبرض حتللتم بدم وإن أتذى رأسكم مبرض

أما إذا مل  كان حسنا هلذا الغرض إال أنه مع ذلك يلزم الشيء على نفسه، قلنا: هذا وإن
على نفسه فكان محل احملصر على غري   يلزم عطف الشيءيكن احملصر مفسرا ابملريض، مل

  .عن هذا االستدالل فكان ذلك أوىل املريض يوجب خلو الكالم
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ُتمْ { :ِف آخر اآلية :قال تعاىل :احلجة السادسة ولفظ  }َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْج ِ  فَِإَذا أَِمن ْ
فإنه يقال ِف املرض: شفي وعفي وال  ِف املرض، األمن إمنا يستعمل ِف اخلوف من العدو ال

 .يقال: أمن
املريض من  نسلم أن لفظ األمن ال يستعمل إال ِف اخلوف فإنه يقال: أمن فإنه قيل: ال

 .أوهلا اهلالك وأيضا خصوص آخر اآلية ال يقدح ِف عموم
وقوله: خصوص العدو  األمن إذا كان مطلقا غري مقيد فإنه ال يفيد إال األمن من قلنا: لفظ

ُتمْ  فَِإَذا{ بل يوجب ألن قوله :آخر اآلية ال مينع من عموم أوهلا. قلنا ليس فيه بيان أنه  }أَِمن ْ
تقدم  فالبد وأن يكون املراد حصول األمن من شيء تقدم ذكره. والذي حصل األمن مماذا،

فظ األمن ال اإلحصار. وملا ثبت أن ل ذكره هو اإلحصار، فصار التقدير: فإذا أمنتم من ذلك
 وجب أن يكون املراد من هذا اإلحصار، منع العدو، فثبت هبذه يطلق إال ِف حق العدو،

هبذه الدالئل أن اإلحصار  الدالئل أن اإلحصار املذكور ِف اآلية هو منع العدو، فثبت
فقط، أما قول من قال: إنه منع املرض صاحبه خاصة فهو  املذكور ِف اآلية هو منع العدو

أن سبب نزول هذه اآلية  ذه الدالئل، وفيه دليل آخر وهو أن املفسرين أمجعوا علىهب ابطل
 ابحلديبية، والناس وإن اختلفوا ِف أن اآلية -عليه وسلم صلى هللا-أن الكفار أحصروا النيب 

على أنه ال جيوز أن يكون ذلك  النازلة ِف سبب هل تتناول غري ذلك السبب؟ إال أهنم اتفقوا
 اإلحصار اَسا ملنع املرض، لكان سبب نزول اآلية خارجا عنها، عنه، فلو كان السبب خارجا

 .اآلية عبارة عن منع العدو وذلك ابطل ابإلمجاع، فثبت مبا ذكران أن اإلحصار ِف هذه
 وأما اهلدي فإنه مجع واحدها هدية على تقدير جدية السرج قال ابن جرير :}ِاهْلَْديُ {

 .أعلم ِف الكالم حرفا يشبهه ن أيب عمرو بن العالء قوله: الواجلمع اجلدي خمفف مث روى ع
 .عطية بلفظ: ال أعرف هلذه اللفظة نظريا ونقله ابن

  .اهلدي: مجع هدية كما تقول: متر ومترة :وقال الرازي
وهدي ومطية ومطي  أن أهل احلجاز خيففون اهلدي ومتيم تثقلة فيقولون: هدية وذكر الرازي

  :واستشهد بقول الشاعر
 وأعناق اهلدي مقلدات حلفت برب مكة واملصلى
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فيقع لإلفراد  عطية: ُيتمل أن يكون اهلدي مصدرا َسي به مثل الرهن وحنوه وقال ابن
 .واجلمع

 
 .اآلاثر

شرح معاين  والبخاري وابن جرير والبيهقي ِف السنن الكربى و الطحاوي ِف أخرج أمحد
صلى هللا عليه -قاال: ملا كتب رسول هللا  م،اآلاثر عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلك

 :ألصحابه وبني مشركي قريش، وذلك ابحلديبية عام احلديبية، قال القضية بينه -وسلم
مل  قال: فوهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث مرات، فلما ،((قوموا فاحنروا واحلقوا))

 ، فقالت أم سلمة: اي نيب هللا((سلمة، فذكر ذلك هلا قام فدخل على أم)) يقم منهم أحد،
فقام )) حالقك فتحلق، اخرج، مث ال تكلم أحدا منهم بكلمة حىت تنحر بدنك، وتدعو

فنحروا، وجعل بعضهم  ، فلما رأوا ذلك قاموا((منهم أحدا، حىت فعل ذلك فخرج فلم يكلم
 -لمصلى هللا عليه وس-غما، قال: فنحر النيب  ُيلق بعضا، حىت كاد بعضهم يقتل بعضا

رواية: وكان  املشركون عن البيت ابحلديبية، وحل هو وأصحابه زاد ِف هديه حني صده
 .مضطربه ِف احلل وكان يصلي ِف احلرم

السنن  ومسلم وابن جرير والطحاوي ِف شرح معاين اآلاثر والبيهقي ِف وأخرج البخاري
أهنما كلما عبد هللا بن  عبد هللا أخرباه الكربى عن انفع أن عبيد هللا بن عبد هللا وسامل بن

خناف أن ُيال بينك  اجليش اببن الزبري فقاال: ال يضرك إال أن حتج العام إان عمر ليايل نزل
كفار  معتمرين فحال -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا )) :وبني البيت فقال

 .((وحلق رأسه هديه -صلى هللا عليه وسلم-قريش دون البيت فنحر النيب 
-رسول هللا  الطحاوي: إذا عرض للمحرم عدو فإنه ُيل حينئذ قد فعل ذلك ه عندولفظ

عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل  حني حبسته كفار قريش ِف -صلى هللا عليه وسلم
 .حىت اعتمروا من العام املقبل هو وأصحابه مث رجعوا

السنن الكربى عن  قي ِفوالبخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن جرير والبيه أخرج مالك
معتمرا ِف الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت  انفع أن عبد هللا بن عمر خرج إىل مكة

النيب كان  فأهل بعمرة، من أجل أن -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا  صنعنا كما صنعنا
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ال واحد، قال: نظر ِف أمره فقال: ما أمرمها إ أهل بعمرة عام احلديبية، مث إن عبد هللا بن عمر
مع العمرة،  أصحابه فقال:ما أمرمها إال واحد، أشهدكم أين قد أوجبت احلج فالتفت إىل

 .وأهدى قال: مث طاف طوافا واحدا، ورأى أن ذلك جمز عنه
وادي الثنية  عن ابن عمر، قال: ملا كان اهلدي دون اجلبال الىت تطلع على أخرج ابن جرير

اهلدي حيث  -صلى هللا عليه وسلم-فنحر النيب )) :العرض له املشركون فردوا وجهه، ق
ابلبيت، فقال رسول  ، وتربص آخرون فقالوا: لعلنا نطوف((احلديبية، وحلق حبسوه، وهي

 رحم هللا)) :واملقصرين، قال: قال :، قيل((رحم هللا احمللقني)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .((نواملقصري)) :، قيل: واملقصرين، قال((احمللقني

صلى -هللا  ومسلم والبيهقي عن ُيىي بن حصني، عن جدته قالت: َسعت رسول أخرج أمحد
، قالوا ((احمللقني، يرحم هللا احمللقني يرحم هللا احمللقني يرحم هللا)) :وهو يقول -هللا عليه وسلم

 .((واملقصرين)) :واملقصرين؟ قال ِف الثالثة
 .بن عمر حنوهومسلم والبيهقي من حديث ا وأخرج البخاري
نعيم ِف معرفة  والنسائي ِف الكربى والطحاوي ِف شرح معاين اآلاثر وأبو أخرج ابن جرير

صلى هللا -جندب األسلمي، قال: أتيت النيب  الصحابة والباوردي وابن منده عن انجية بن
ابحلرم،  صد عن اهلدي، فقلت: اي رسول هللا ابعث معي ابهلدي فلننحره حني -عليه وسلم

 قلت: آخذ به أودية فال يقدرون عليه، فانطلقت به حىت حنرته ((كيف تصنع به؟)) :قال
 .ابحلرم

ِف السنن الكربى  الرتكماين: سنده صحيح وهو كما قال: أخرج البخاري والبيهقي وقال ابن
 فحلق رأسه وجامع -صلى هللا عليه وسلم-قد أحصر رسول هللا )) :عن ابن عباس قال

 .(( اعتمر عاما قابالنساءه وحنر هديه حىت
أهل الشام  واحلاكم عن أيب حاضر احلمريي قال: خرجت معتمرا عام حاصر أخرج أبو داود

فلما انتهينا إىل أهل الشام منعوان أن  ابن الزبري مبكة وبعث معي رجال من قومي هبدي،
 خرجت اهلدي مكاين مث أحللت مث رجعت فلما كان من العام املقبل ندخل احلرم فنحرت

صلى هللا عليه -فإن رسول هللا  ألقضي عمريت فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل اهلدي
 .اهلدي الذي حنروا عام احلديبية ِف عمرة القضاء أمر أصحابه أن يبدلوا -وسلم
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 .سنده حسن :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وسكت الذهيب وقال ابن الرتكماين :وقال احلاكم
العام الذي حلوا  س قال: إن أهل احلديبية أمروا إببدال اهلدي ِفعن ابن عبا وأخرج احلاكم

 .جيد بدنة ِف اشرتاء بقرة فيه فأبدلوا وعزت اإلبل فرخص هلم فيمن ال
هللا بن عمر  وابن جرير والبيهقي ِف السنن الكربى عن سامل، قال: كان عبد أخرج البخاري

إن  -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا رسو  ينكر االشرتاط ِف احلج، ويقول: أليس حسبكم سنة
 ابلبيت والصفا واملروة، مث حل من كل شيء حىت ُيج عاما حبس أحدكم عن احلج طاف

 .قابال، ويهدي أو يصوم إن مل جيد هداي
 -هللا عنها رضي-والبخاري ومسلم والبيهقي ِف السنن الكربى عن عائشة  أخرج أمحد

ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب فقالت:  ىعل -صلى هللا عليه وسلم-قالت: دخل النيب 
حجي واشرتطي أن حم لي )) :-صلى هللا عليه وسلم-شاكية، فقال النيب  أين أريد احلج وأان

 .((حيث حبستين
ماجة والدارمي  شيبة ِف املصنف وأمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن أخرج ابن أيب

وابن أيب حامت والبيهقي ِف السنن الكربى عن  والطحاوي ِف شرح معاين اآلاثر وابن جرير
 -عليه وسلم صلى هللا-احلجاج بن عمرو األنصاري قال: َسعت رسول هللا  عكرمة عن

عباس،  فذكرت ذلك أليب هريرة وابن ((عرج أحل، وعليه احلج من حج فكسر أو)) :يقول
 .فقاال: صدق

 أسانيده النووي حديث حسن صحيح، وِف بعض النسخ: حسن وصحح :وقال الرتمذي
 .وقال األلباين: صحيح

 -هللا عنها رضي-وأمحد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن حفصة أم املؤمنني  أخرج مالك
شأن الناس حلوا ومل حتلل أنت من  : ما-صلى هللا عليه وسلم-أهنا قالت لرسول هللا 

 .((حىت أحنر إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل)) :عمرتك؟ فقال
الرتوية  ومسلم عن أيب شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل البخاريأخرج 

حجتتك مكية فدخلت على عطاء  بثالثة أايم فقال يل انس من أهل مكة: تصري اآلن
 يوم ساق -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا أنه حج مع النيب  أستفتيه فقال: حدثين جابر بن

وبني الصفا  أحلوا من إحرامكم بطواف البيت)) :ا فقال هلمالبدن معه وقد أهلوا ابحلج مفرد
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يوم الرتوية فأهلوا ابحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا  واملروة وقصروا، مث أقيموا حالال حىت إذا كان
 افعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت)) :فقالوا: كيف َنعلها متعة وقد َسينا احلج؟ فقال ،((متعة

 .ففعلوا ((يبلغ اهلدي حمله رتكم، ولكن ال ُيل مين حرام حىتاهلدي لفعلت مثل الذي أم
 .قال: ال إحصار إال من عدو وعن ابن عمر
إحرامه كما هو، إال  قال: احملصر مل ُيل من شيء حىت يبلغ البيت، ويقيم على وعن ابن عمر

يصلحه ويفتدي، فإن وصل إىل البيت، فإن كانت  جرح فيتداوى مبا أن تصيبه جراحة أو
مل جيد  وإن كانت حجة فسخها بعمرة، وعليه احلج من قابل واهلدي، فإن رة قضاها،عم

 .فصيام ثالثة أايم ِف احلج وسبعة إذا رجع
أو خأل  ابن عمر، قال: من أحصر بعد أن يهل حبج، فحبسه خوف أو مرض وعن عبد هللا

ال بد له منه، حلبسه ذلك بكل شيء  له ظهر ُيمله، أو شيء من األمور كلها، فإنه يتعاجل
نسك،  والطيب ويفتدي ابلفدية اليت أمر هللا هبا صيام أو صدقة أو غري أنه ال ُيل من النساء

مواقف عرفة قبل الفجر من ليلة  فإن فاته احلج وهو مبحبسه ذلك أو فاته أن يقف ِف
 ،وصارت حجته عمرة؛ يقدم مكة، فيطوف ابلبيت وابلصفا واملروة املزدلفة، فقد فاته احلج،

رأسه، أو قصر مث حل من  فإن كان معه هدي حنره مبكة قريبا من املسجد احلرام، مث حلق
 .ُيج قابال ويهدي ما تيسر من اهلدي النساء والطيب وغري ذلك، مث عليه أن

صددت عن البيت  عبد هللا ابن عمر خرج إىل مكة معتمرا ِف الفتنة فقال: إن وعن انفع أن
-فأهل بعمرة، من أجل أن النيب  -وسلم صلي هللا عليه- صنعا كما صنعنا مع رسول هللا

أمره  كان أهل بعمرة عام احلديبية، مث إن عبد هللا بن عمر نظر ِف -صلى هللا عليه وسلم
مع العمرة، قال: مث طاف طوافا  فقال: ما أمرمها إال واحد، أشهدكم أين قد أوجبت احلج

 .وأهدى واحدا، ورأى أن ذلك جمز عنه
حمرم  يسار أن سعيد بن حزابة املخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو مان بنوعن سلي

بن عمر وعبد هللا بن الزبري ومروان  فسأل: من يلي على املاء الذي كان عليه؟ فوجد عبد هللا
صح  عرض له فكلهم أمره أن يتداوى مبا ال بد له منه ويفتدي فإذا بن احلكم فذكر هلم الذي
 .من اهلدي عليه حج قابل ويهدي ما استيسر اعتمر فحل من إحرامه مث
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 ابن الشخري، قال: خرجت معتمرا فصرعت عن بعريي فكسرت رجلي، عن أيب العالء
فكتبا إليه: إن العمرة ليس هلا  :فأرسلنا إىل ابن عباس وابن عمر نسأهلما، فقاال: وِف رواية

أو قريبا منه سبعة تطوف ابلبيت، قال: فأقمت ابلدفينة  وقت كوقت احلج، ال حتل حىت
 .أو ْثانية أشهر أشهر

غري ذلك  إمنا البدل على من نقض حجه ابلتلذذ فأما من حبسه عذر أو :وعن ابن عباس
إن كان ال يستطيع أن يبعث به، وإن  فإنه ُيل وال يرجع وإن كان معه هدي وهو حمصر حنره

 .ُيل حىت يبلغ اهلدي حمله استطاع أن يبعث به مل
ال يستطيع أن  نه قال: احلصر: حصر العدو، فيبعث الرجل هبديته، فإن كانأ وعن ابن عباس

قال أبو -عنه إىل مكة، فإنه يبعث هبا وُيرم  يصل إىل البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها
فإذا أمن  من يوم يواعد فيه صاحب اهلدي إذا اشرتي، -قال: ُيرم أو ُيل عاصم: ال تدري

معه هدي، فإنه ُيل حيث ُيبس،  ا أصابه مرض ُيبسه وليسفعليه أن ُيج أو يعتمر فإذ
 حىت يبلغ اهلدي حمله، فإذا بعث به فليس عليه أن ُيج قابال فإن كان معه هدي فإنه ال ُيل

  .وال يعتمر إال إن يشاء
ضالل،  قال: ال حصر إال حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو وعن ابن عباس

ُتمْ  فَِإَذا{ :إمنا قال هللا -: فليس عليه حج وال عمرةوِف رواية-فليس عليه شيء  فليس  :}أَِمن ْ
األمن إال من اخلوف، وِف أخرى قال: ذهب احلصر  األمن حصرا، وِف رواية: فال يكون

 .اآلن
عمرة، مث  يقول من أحرم حبج أو }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما{ :وعن ابن عباس

ذبح ما استيسر من اهلدي، شاة فما  بيت مبرض جيهده، أو عذر ُيبسه، فعليهحبس عن ال
 حجة اإلسالم، فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة أو فوقها يذبح عنه، فإن كانت

اهلدي حملة ( فإن كان أحرم  عمرة فال قضاء عليه، مث قال: )وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ
 .أحرم بعمرة فمحله هديه إذا أتى البيت كان  ابحلج فمحله يوم النحر، وإن

فهو الرجل من أصحاب حممد  }ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإنْ { :وعن ابن عباس قوله
البيت فيهدي إىل البيت، وميكث على إحرامه حىت  كان ُيبس عن  -صلى هللا عليه وسلم-

واإلحصار أيضا: أن ُيال  .رأسه، فأمت هللا له حجه حمله فإذا بلغ اهلدي حمله حلق يبلغ اهلدي
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من اإلبل، وإال فمن الغنم، وجيعل حجه  -موسرا إن كان-بينه وبني احلج، فعليه هدي 
 .قابل هديه إىل البيت، فإذا حنر اهلدي فقد حل، وعليه احلج من عمرة، ويبعث

َفَما اْستَ ْيَسَر { عدو أو مرض عن احلج والعمرة من حبستم }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { :وعن ابن عباس
 }َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكمْ { استيسر من اهلدي شاة أو بقرة أو بعري لرتك فعليكم ما }ِمَن اهْلَْديِ 
ُلغَ  ِف احلبس  .منحره }حمََِلهُ { الذي تبعثون به }اهْلَْديُ  َحىَت يَ ب ْ

ابدأ ابملروة قبل  ل املروة أوأن رجال أاته فقال: اي ابن عباس ابدأ ابلصفا قب وعن ابن عباس
أن أصلي؟ أو أذبح قبل أن أحلق أو أحلق  الصفا؟ أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل

هللا تبارك  ابن عباس: خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن ُيفظ قال قبل أن أذبح؟ فقال
 َوال{ :املروة، وقال تبارك وتعاىل قبلفالصفا  }َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَِ  ِإَن الَصَفا{ :وتعاىل

ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ  حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكمْ  رَا بَ ْييِتَ { قبل احللق، فقال: ابلذبح }َحىَت يَ ب ْ لِلطَائِِفنَي  َطهِ 
 .فالطواف قبل الصالة }َواْلَعاِكِفنَي َوالر َكِع الس ُجودِ 

أهل الرجل ابحلج فأحصر "ِف رواية: من حبس أو  إذا :قال }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { وعن علقمة
اهلدي حمله،  يبعث مبا استيسر من اهلدي شاة، قال: فإن عجل قبل أن يبلغ :مرض" قال

فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، "ِف  وحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى كان عليه
 ف صاع أو النسكأايم أو تصدق على ستة مساكني، لكل مسكني نص رواية: صيام ثالثة

ُتمْ { "شاة  فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حىت أتى البيت حل من حجه بعمرة، }فَِإَذا أَِمن ْ
وجهه ذلك، فإن عليه حجة  وكان عليه احلج من قابل، وإن هو رجع ومل يتم إىل البيت من

ن رجع متمتعا ِف أشهر احلج، فإن عليه ما استيسر م وعمرة ودما لتأخريه العمرة، فإن هو
آخرها يوم عرفة" وسبعة إذا  :شاة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ِف احلج "وِف رواية :اهلدي

لسعيد ابن جبري: فقال كذلك قال ابن عباس ِف ذلك كله،  رجع، قال إبراهيم: فذكرت ذلك
 .رواية وعقد بيده ثالثني وِف

قال: إذا أحصر  }ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْست َ  فَِإنْ { :مسعود، ِف قوله تعاىل وعن ابن
ومكث على إحرامه حىت يبلغ اهلدي  الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بعث هبديه،

فإن  :ويرجع إىل أهله وعليه احلج والعمرة مجيعا وهدي أيضا، قال حمله وينحر، مث قد حل
 .قابل وصل إىل البيت من وجهه ذلك فليس عليه إال احلج من
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بلغ ذات الشقوق لدغ  محن بن يزيد أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمرة، فلماالر  وعن عبد
الناس، فإذا هم اببن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال  هبا، فخرج أصحابه إىل الطريق يتشوفون

وعليه قضاء عمرته. وِف  هبدي، واجعلوا بينكم يوم أمارة، فإذا ذبح اهلدي فليحل ليبعث
  .فليحل لفظ: فإذا كان ذلك اليوم

 }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { :بن سلمة، قال: سئل علي عز وجل وعن عبد هللا
  .ينحر هديه فإذا أحصر احلاج بعث ابهلدي، فإذا حنر عنه حل، وال ُيل حىت

  .قالت: ال أعلم احملرم ُيل بشيء دون البيت -رضي هللا عنها- وعن عائشة
ابحلج فيحصره إما مرض أو  ري قال: إمنا التمتع ابلعمرة إىل احلج أن يهل الرجلالزب وعن ابن

 .عذر ُيبسه
خوف أو  قال: هذا رجل أصابه }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما{ :قوله وعن قتادة

 .حمله صار حالال مرض أو حبس حبسه عن البيت يبعث هبديه، فإذا بلغ
 .و قول ابن عباس وعلقمةحن وعن قتادة،

حجته أو  كان يقول: احلصر احلبس كله، يقول: أميا رجل اعرتض له ِف وعن جماهد أنه
فإن أحصرمت:  }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { قوله عمرته فإنه يبعث هبديه من حيث ُيبس. وقال جماهد ِف

من اهلدي، وال  ماكان، فلريسل مبا استيسر ميرض إنسان أو يكسر أو ُيبسه أمر فغلبه كائنا
 .حىت يوم النحر ُيلق رأسه وال ُيل

ُيتاط ِبايم  احملرم لعمرة اعرتض له قال: يبعث هبدي مث ُيسب كم يسري، مث وعن طاوس ِف
 .مث ُيل

 .كل شيء حبس احملرم فهو إحصار :وعن عروة قال
 .ال إحصار إال من مرض أو عدو أو أمر حابس :وعن عطاء قال

ومل يطف بني  أنه حج مرة فاشتكى، فرجع إىل الطائف -رمحه هللا-أيب عاصم  وعن داود بن
يسأله عن ذلك، وأن عطاء كتب إليه أن أهرق  الصفا واملروة، فكتب إىل عطاء ابن أيب رابح

 .دما
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أو  من حبس ِف عمرته، فبعث هبدية فاعرتض هلا فإنه يتصدق بشيء :وعن عطاء قال
واإلحرام يوم النحر، وليس عليه  اهلدي يصوم، ومن اعرتض هلديته، وهو حاج فإن حمل

 .شيء
وإن كان  إن كان ]ليس[ عليه حج فعليه أن يصل إىل البيت حلج أو عمرة، :وعن عطاء قال

 .مل ُيج فعليه احلج
يعين بذلك: صاحب احلصر، الُيلق  }ُرُؤوَسُكمْ  َوال حَتِْلُقوا{ :حيان قوله وعن مقاتل بن

ُلَغ اهْلَْديُ {  :. قالوال ُيل حىت يبلغ اهلدي حمله رأسه وحمله: مكة، فإذا بلغ  }حمََِلهُ  َحىَت يَ ب ْ
بن  إحرامه، وحل رأسه، وعليه احلج من قابل، قال: وذلك عن عطاء اهلدي مكة، حل من

 .أيب رابح
 .مرض، أو كسر، أو خوف :قال }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { :وعن إبراهيم
َحىَت  َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكمْ { لذلك دما، مث قرأ قال: إذا حلق قبل أن يذبح إهراق وعن إبراهيم

ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ    .}يَ ب ْ
 .قال: ال إحصار إال من حرب وعن الزهري

أييت  قال: ميكث على إحرامه حىت -ِف رجل أصابه كسر وهو معتمر- وعن ابن شهاب
  .عليه شيء البيت ويطوف به وابلصفا واملروة، وُيلق أو يقصر وليس

يبعث هبديه، فإذا  : إذا فرض الرجل احلج فأصابه حصر فإنه-يعين ابن سريين- وعن حممد
أخرى، فإذا كان عام قابل أهل ابحلج والعمرة، فإن  بلغ اهلدي حمله أحل من أشياء وحرم من

فيطوف ابلبيت، فتكفي  بينهما فعليه اهلدي، وإن شاء أقام حىت يربأ، فيمضي من وجهه مجع
 .وعليه احلج من قابلعليه العمرة 

 .سألت القاسم وساملا عن احملصر فقاال: حنو قول حممد :قال ابن عون
ُلَغ اهْلَْديُ { :هللا وعن خالد بن أيب عمران قال: سألت القاسم وساملا عن قول  (حمََِلهُ  َحىَت يَ ب ْ

 .حىت ينحر اهلدي
ُلَغ  اهْلَْدِي، َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكمْ اْستَ ْيَسَر ِمَن  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما{ :قوله وعن السدي َحىَت يَ ب ْ

تنكسر  مث خيرج فيحصر، إما بلدغ أو مبرض فال يطيق السري، وإما الرجل ُيرم }اهْلَْدُي حمََِلهُ 
صح فسار فأدرك، فليس عليه هدي،  راحلته، فإنه يقيم مث يبعث هبدي، شاة فما فوقها، فإن
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ينحر  ، وعليه من قابل حجة، وإن هو رجع مل يزل حمرما حىتعمرة وإن فاته احلج فإهنا تكون
حمرما، وبعث هبدي آخر فواعد  عنه يوم النحر، فإن هو بلغه أن صاحبه مل ينحر عنه عاد

عنه مبكة وُيل، وعليه من قابل حجة وعمرة، ومن الناس  صاحبه يوم ينحر عنه مبكة، فنحر
فعليه من قابل عمراتن،  وبعث هبديه،يقول: عمراتن، وإن كان أحرم بعمرة مث رجع  من

  .مما صنعوا ِف احلج حني صنعوا عليه حجة وعمراتن وأانس يقولون: ال بل ثالث عمر حنو
من رأسك،  يسار املكي ِف املتعة: فقال عبد هللا بن عمر: خذ ما تطاير وعن صدقة بن

هدية، فقال له: ما  عبد الرمحن؟ فقال: وأهد فقالت امرأة من أهل العراق: ما أهديه اي أاب
 .أصوم بن عمر: لو مل أجد إال أن أذبح شاة، لكن أحب إيل من أن هدية؟ فقال عبد هللا

 .أهنا ذحبت شاة ِف املتعة -رمحها هللا-عبد الرمحن  وعن عمرة بنت
 .املسيب أن عمر بن اخلطاب قال ِف اهلدي: أعطه شاة وعن سعيد ابن

من اهلدي  الرجل ابحلج فأحصر، بعث مبا استيسرعن علقمة قال: إذا أهل  وعن إبراهيم،
 .قال ابن عباس شاة، قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبري، فقال: كذلك

 .دم قال ما استيسر من اهلدي: جزور أو بقرة أو شاة، أو شرك ِف :وعن ابن عباس
األزواج  بن مالك، قال: سألت بن عباس عما استيسر من اهلدي؟ قال: من وعن النعمان

 .نية من اإلبل والبقر واملعز والضأنالثما
 .على قدر امليسرة وما عظمت فهو أفضل :زاد ِف رواية

هدي إن كان  -احملصر يعين-قال: عليه  }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  َفَما{ :وعن ابن عباس، قال
 .وإال فمن الغنم موسرا، فمن اإلبل، وإال فمن البقر،

 .، قال: كل بقدر يسارته}اهْلَْديِ  تَ ْيَسَر ِمنَ َفَما اسْ { :ِف قوله وعن ابن عباس،
 .شاة }اهْلَْديِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ { :ِف قوله وعن ابن عباس
عليكم من   قال: اهلدي: شاة، فقيل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأان أقرأ وعن ابن عباس

 .}اْلَكْعَبةِ  ايً اَبِلغَ َهدْ { :قالوا: شاة، قال كتاب هللا ماتدرون به أن اهلدي شاة، ماِف الظيب؟
 .أيب طالب قال: ماستيسر من اهلدي: شاة و عن علي بن

 .قال: شاة ؟}َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { وعن احلسن
 .شاة قال: أعاله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه }اهْلَْديِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ { وعن قتادة
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 .شاة :}ْديِ اهلَْ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ { وعن عطاء
 .قال: احملصر يبعث بشاة فما فوقها وعن السدي،
 .قال: ما استيسر من اهلدي: شاة وعن إبراهيم،

 .ما استيسر من اهلدي قال: شاة :وعن أيب جعفر
من اهلدي إال من  : أهنما كاان ال يراين ما استيسر-رضي هللا عنهم-وابن عمر  وعن عائشة
 .اإلبل والبقر

الناقة، والبقرة  قال: الناقة دون }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  َفَما{ ه جل ثناؤهِف قول وعن ابن عمر
 .دون البقرة

شاة؟ كأنه  قال: سأل رجل ابن عمر: ما استيسر من اهلدي؟ قال: أترضى و عن أيب جملز،
 .ال يرضاه

اهلدي  رأيت ابن عمر وأهل اليمن أيتونه فيسألونه عن ما استيسر من :وعن سعيد قال
ُيضهم، إال أن اجلزور دون اجلزور،  قولون: الشاة الشاة، قال: فريد عليهم: الشاة الشاةوي

 .ولكن ما استيسر من اهلدي: بقرة والبقرة دون البقرة،
 .وطاوس قاال: ما استيسر من اهلدي: بقرة وعن جماهد،

تكون البقرة  قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإمنا الشاة نسك، :وعن عروة قال
 .ِبربعني وخبمسني

 قال: إمنا ذلك فيما بني الرخص }ِمَن اهْلَْديِ  َفَما اْستَ ْيَسرَ { :قول هللا تعاىل وعن عروة ِف
 .والغالء

 }اهلدِ ي حمله حىت يبلغ{ بكسر الدال مثقال، وقرأ }َهدِ اي ابلغ الكعبة{ :أنه قرأ وعن األعرج
 .بكسر الدال مثقلة
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 ثامنة والثمانوناضرة الاحمل
*** 

 .من سورة البقرة 196 تفسري اآلية رقم
 

َوال حَتِْلُقوا  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { نستكمل حديثنا ِف تفسري قوله تعاىل
ُلَغ اهْلَْديُ   .}حمََِلهُ  ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

  
 .أقوال املفسرين

  
فإنه ُيل من كل شيء وينحر  من حبس بعدو فحال بينه وبني البيتقال اإلمام مالك: "

عليه قضاء، إال أن يكون مل ُيج قط فعليه أن ُيج  هديه وُيلق رأسه حيث حبس وليس
  ."اإلسالم حجة

وأصحابه ابحلديبية فنحروا  حل هو -صلى هللا عليه وسلم-وذكر أنه بلغه أن رسول هللا 
شيء قبل أن يطوفوا ابلبيت وقبل أن يصل إليه اهلدي  كلاهلدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من  

أصحابه وال ممن كان  أمر أحدا من -صلى هللا عليه وسلم-مل يعلم أن رسول هللا  قال : مث
 . معه أن يقضوا شيئا وال أن يعودوا لشيء

 -صلى هللا عليه وسلم-النيب  قال مالك : "فهذا األمر عندان فيمن أحصر بعدو كما أحصر
  .فإنه ال ُيل دون البيت ابه فأما من أحصر بغري عدووأصح

أو خبطأ من العدد أو خفي  قال : "وكل من حبس عن احلج بعدما ُيرم إما مبرض أو بغريه
احملصر، يعين من املقام على إحرامه حىت يطوف أو  عليه اهلالل فهو حمصر عليه ما على

 .احلج من قابل واهلدي يسعى، مث
َسعت إيل ِف ذلك ألن هللا  اآلاثر الواردة ِف اهلدي: "وذلك أحب ما وقال مالك بعد ذكره

 تَ ْقتُ ُلوا الَصْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلهُ  اَي أَي  َها اَلِذيَن آَمُنوا ال{ :سبحانه وتعاىل يقول ِف كتابه
اَبِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو  ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدايً  النَ َعِم َُيُْكمُ  ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ داً َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمنَ 

اهلدي، شاة. وقد َساها هللا  فمما ُيكم به ِف }َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَياماً  َكَفاَرٌة طََعاُم َمَساِكنيَ 
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 "عندان وكيف يشك أحد ِف ذلك ؟ هداي وذلك الذي ال اختالف فيه
رأسه ، وال أيخذ من شعره ،  ان أن أحدا ال ُيلقوقال: "األمر الذي ال اختالف فيه عند

ُيل من شيء حرم عليه حىت ُيل مبىن يوم النحر وذلك أن  حىت ينحر هداي إن كان معه وال
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ  َوال حَتِْلُقوا{ تبارك وتعاىل قال هللا  .}ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

 :وقال ابن جرير
به ِف حجه وعمرته ما  ار الذي جعل هللا على من ابتلياختلف أهل التأويل ِف اإلحص"

مانع أو حابس منع احملرم وحبسه عن العمل الذي  استيسر من اهلدي، فقال بعضهم: هو كل
 .عليه ِف إحرامه ووصوله إىل البيت احلرام فرضه هللا

أشباهه منع العلة من املرض و  :وعلة من قال هبذه املقالة أن اإلحصار معناه ِف كالم العرب
غالب إال غلبة علة من مرض أو لدغ أو جراحة، أو ذهاب  غري القهر والغلبة من قاهر أو

إمنا تسميه العرب حصرا ال  أو كسر راحلة، فأما إذا منع اإلنسان قاهر مانع فإن ذلك نفقة
 . إحصارا

يعين به  } َحِصرياً لِْلَكاِفرِينَ  َوَجَعْلَنا َجَهَنمَ { قالوا: ومما يدل على ذلك قول هللا جل ثناؤه
 .حاصرا: أي حابسا

يسمى إحصارا لوجب أن  قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غري العلل اليت وصفنا
اجتماع لغات العرب على حوصر العدو، والعدو حماصر،  يقال: قد أحصر العدو، قالوا: وِف

على أن هللا جل  الداللة حماصرون، وأحصر الرجل ابلعلة، من املرض واخلوف، أكرب وهم
 .أو خوف أو علة مانعة مبرض }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { ثناؤه، إمنا عىن بقوله

البيت ، مبعىن حصر املرض قياسا  قالوا: وإمنا جعلنا حبس العدو ومنعه احملرم من الوصول إىل
 من ذلك للمريض الذي منعه املرض من الوصول إىل البيت، ال على ما جعل هللا جل ثناؤه

كان حبس العدو والسلطان  إذ }ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإنْ { ة ظاهر قولهبدالل
 .املانعة من املرض والكسر والقاهر علة مانعة، نظريه العلة

فإن حبسكم عدو عن  }ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإنْ { :وقال آخرون: معىن قوله
آدم، قالوا فأما العلل العارضة ِف األبدان كاملرض  لبيت، أو حابس قاهر من بينالوصول إىل ا

 .}فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { : وما أشبهها ، فإن ذلك غري داخل ِف قوله واجلراح
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اآلية نزلت ِف حصر املشركني  أن هذه -أعين من قال قول مالك-وعلة من قال هذه املقالة 
 وأصحابه عن البيت، فأمر هللا نبيه ومن معه، بنحر -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 

حصر العدو، فال جيوز أن يصرف  هداايهم واإلحالل، قالوا: فإمنا أنزل هللا هذه اآلية ِف
  .نزلت فيه حكمها إىل غري املعىن اليت

فاتته عرفة فإمنا هو رجل فاته احلج،  قالوا: وأما املريض، فإنه إذا مل يطق ملرضه السري حىت
 .الذي نزلت هذه اآلية ِف شأنه يس من معىن احملصرول

أحصركم  أتويل من أتوله مبعىن: فإن }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { :وأوىل التأويلني ابلصواب ِف قوله
خوفكم أو مرضكم حتصرون  خوف أو مرض أو علة من الوصول إىل البيت، أي صريكم

 :من عمل احلج والعمرة، فلذا قيل أوجبتموه على أنفسكم أنفسكم، فتحبسوهنا عن النفوذ ملا
من فالن عن لقائك،  أحصرمت، ملا أسقط ذكر اخلوف واملرض، يقال منه: أحصرين خوِف

نفسي عن ذلك. فأما إذا كان احلابس للرجل  ومرضي عن فالن، يراد به: جعلين أحبس
نه ما ظ حصرين فالن عن لقائك، مبعىن حبسين عنه، فلو كان معىن اآلية :اإلنسان، قيل

إىل البيت لوجب أن يكون: فإن  املتأول من قوله فإن حبسكم حابس من العدو عن الوصول
 .حصرمت

اآلية نزلت ِف سنة  ذكروا أن هذه }َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { :قال ابن كثري
وبني  -مصلى هللا عليه وسل-بني رسول هللا  ست أي عام احلديبية حني حال املشركون

يذحبوا ما معهم  وأنزل هللا ِف ذلك سورة الفتح بكماهلا وأنزل هلم رخصة أن الوصول إىل البيت
رءوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم  من اهلدى وكان سبعني بدنة وأن ُيلقوا

رأسه حىت خرج فحلق  ِبن ُيلقوا رءوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ عليه السالم
رحم )) -صلى هللا عليه وسلم-ُيلقه فلذلك قال  ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ومل

وقد كانوا اشرتكوا ِف  ((واملقصرين اي رسول هللا فقال ِف الثالثة واملقصرين هللا احمللقني قالوا
م وقيل ألفا وأربع مئة وكان منزهلم ابحلديبية خارج احلر  هديهم ذلك كل سبعة ِف بدنه وكانوا

 .كانوا على طرف احلرم فاهلل أعلم بل
من حصره عدو ال مرض وال  وهلذا اختلف العلماء هل خيتص احلصر ابلعدو فال يتحلل إال

 .غريه
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 .فذكر أثر ابن عباس وغريه
أو ضالل وهو التوهان عن  مث قال: القول الثاين أن احلصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض

  الطريق أو حنو ذلك
االشرتاط ِف احلج هلذا  حديث ضباعة وقال: فذهب من ذهب من العلماء إىل صحة مث ذكر

إدريس الشافعي القول بصحة هذا املذهب على صحة  احلديث وقد علق اإلمام حممد بن
 .قال البيهقي وغريه من احلفاظ وقد صح وهلل احلمد هذا احلديث

 :ِف أنه شاة مث قال فذكر اآلاثر :}اهْلَْديِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ { وقوله
  .وهو مذهب األئمة األربعة

  مث ذكر من ذهب إىل أنه من اإلبل والبقر
فإنه مل ينقل عن أحد منهم أنه  وقال: الظاهر أن مستند هؤالء فيما ذهبوا إليه قصة احلديبية

 .ذحبوا اإلبل والبقر ذبح ِف حتلله ذلك شاة وإمنا
الشاة ِف اإلحصار أن هللا  إليه من إجزاء ذبح والدليل على صحة قول اجلمهور فيما ذهبوا

مهما تيسر مما يسمى هداي واهلدى من هبيمة األنعام  أوجب ذبح ما استيسر من اهلدى أي
صلى هللا -وابن عم رسول هللا  اإلبل والبقر والغنم كما قال احلرب البحر ترمجان القرآن وهي

 منني رضي هللا عنها قالت: أهدىالصحيحني عن عائشة أم املؤ  وقد ثبت ِف -عليه وسلم
 .مرة غنما -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

 
 .املعىن اإلمجايل

 
وأصحابه ِف حال منعهم املشركون من عمرهتم أو  -صلى هللا عليه وسلم-أيمر تعاىل نبيه 

من األنعام  بينهم وبني إمتام نسكهم فعليهم أن يذبح كل منهم ما تيسر له حجهم وحالوا
سبحانه من التحلل من نسكهم حبلق  اة هدية تذبح داخل احلرم ومنعهموأقل ذلك ش

 .احلرم ويذبح فيه فإن هذا هو حمل اهلدي رءوسهم قبل أن يبلغ هديهم
 
 



108 
 

 .مسائل اآلايت
  

اإلحصار واحلصر ِف اللغة ،  مسألة اإلحصار تفرعت عند الفقهاء واملفسرين على معىن :أوال
صره العدو وأحصره املرض وقال ابن العريب : "وقال ح : فنقل عن أيب عبيدة والكسائي

وابن عطية  عكسه" وحكى اخلالف ِف ذلك مجهور أهل التفسري ومنهم اخلازن غريمها
حزم أن احلصر واإلحصار مبعىن واحد وهو  والشوكاين والشنقيطي ورجح غري واحد ومنهم ابن

  . الواردة عن السلف من الصحابة واتبعيهم ما تؤيده اآلاثر
 -صلى هللا عليه وسلم-للنيب  والذي دلت عليه الرواايت أن احملصر الذي له حكم ماحدث

 لتعلق الكالم بقوله تعاىل -سواء كان حاجا أو معتمرا  - وأصحابه هو احملصر بعدو فقط
ذحبه ِف  احلرم بنفسه أو بغريه، وجيوز له فعليه ذبح اهلدي ِف - }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ {

ُيج  من إرساله ملنع أو خوف، وعليه قضاء حجه أو عمرته إن كان مل موضعه إن مل يتمكن
  .أو يعتمر قبل ذلك

مثال فدلت اآلاثر الصحيحة أن  أما ابلنسبة لألعذار احلابسة غري اإلحصار ابلعدو كاملرض
ويواعد بعدو ِف عدم جواز حل املريض حىت يرسل هديه  حكمها خيتلف عن حكم احملصر

حاله من أمرين إما أن  اهلدي فيحل بعد املوعد أو بعد علمه بنحر هديه ، وال خيلو صاحب
النحر وعليه احلج من قابل إن كان حجه للفريضة وإما  يكون حاجا فهذا ُيل مبا تقدم يوم

للبيت وقد بني  معتمرا فال ُيل دون البيت فيمكث حراما حىت يتمكن من الوصول أن يكون
وإمنا رخص له ِف التداوي ابحملظور أو احللق  كم املريض فلم جيعل له جماال للتحللسبحانه ح
  .مع الفدية

  .وهذا إن كان عمرته للفريضة
معه هدي فال ُيل حىت يبلغ  أما إن كان حاجا أو معتمرا تطوعا فيحل إن شاء إال أن يكون

  .اهلدي حمله
الفريضة لإللزام ابلقضاء  نه حجويالحظ أن حديث احلجاج ِف احلج ودل آخره على كو 

  .فالعمرة خبالفه ألهنا ال وقت هلا
لالشرتاط املذكور ِف حديث  ويالحظ أيضا أنه لو كان التحلل جائزا بغري هدي ملا كان
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  .ضباعة وجه وهللا أعلم
الرواايت املتقدمة أكثرها جممل  وِف ظين أن هذا التفصيل يكاد جيمع األقوال املأثورة ألن

 حج الفريضة أو النافلة أو االعتمار وبعض السلف ابلرغم من ن يكون املراد منهاُيتمل أ
وغريه ابإلحصار لسعة مدلوله  حصره اإلحصار ِف حصر العدو إال أنه يعرب عن حبس املرض

 . لغواي
يرد عنه أنه  مل -صلى هللا عليه وسلم-وتعلقه ابآلية فالواضح أن النيب  ابلنسبة لالشرتاط :اثنياً 
ملن خشي حبسا سواء كان إحصارا بعدو أو  ط ولكنه بينه لضباعة مما يدل على جوازهاشرت 

 عليه اسم حابس ، فإن فعل ذلك أحد جاز له التحلل حيث حبسه غريه ألنه كله يصدق
  . احلابس من غري هدي وال انتظار برء وهللا اعلم

 صلى-قرب يكون النيب حديث ابن عباس ِف إبدال اهلدي وهو األ على الفرض بثبوت :اثلثاً 
ذحبوه للتحلل بسبب  قد أمر الصحابة بتقدمي هدي آخر غري الذي -هللا عليه وسلم

وإمنا كان تطوعا منهم فلما ذبح للتحلل لزمهم  اإلحصار حيث مل يكن هديهم ألجل ذلك
 . أعلم غريه وهللا

حلل والنصوص ترد اهلدي ِف ا وقد ذهب اخلطايب رمحه هللا إىل أن اإلبدال إمنا وقع لذحبهم
احلرم على التفصيل الذي قدمته وعليه فالتأويل الذي  ذلك حيث ثبت ذبح عدد منه ِف

 . أقرب وهللا أعلم ذكرته
عمرة هلم مل يعتمروا ِف اإلسالم  وأيضا دلت اآلاثر على لزوم القضاء عليهم ألهنا كانت أول

 . ةورد ِف القضاء سواء للحج أو العمر  غريها وعليه ُيمل كل ما
الرغم من روايته أيضا أهنا مل تسم  وقد ورد عن الواقدي ما يؤيد أنه مل يتخلف منهم أحد على

 . قضائهم العمرة وإمنا ملقاضاهتم قريشا بعمرة القضاء ألجل
 ِف احلج والعمرة وال وجه ملن قال ابختصاصه ابحلج فقط وقد الشك أن اإلحصار عام :رابعا

كان ابتفاق   -عليه وسلم صلى هللا-ادعى ذلك ألن النيب تقدم رد بعض املفسرين على من 
النصوص اللهم إال على من أخرج حصر العدو من  معتمرا ِف احلديبية كما دلت على ذلك

 .اإلحصار
كان حمرما ابلعمرة   -وسلم صلى هللا عليه-وقال اجلصاص: وقد تواترت األخبار ِبن النيب 
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 اف مث قضاها ِف العام املقبل ِف ذي القعدة وَسيتبغري طو  عام احلديبية وأنه أحل من عمرته
اْستَ ْيَسَر  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما{ :قال مث }َوأمت وا احلََْج َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ { : عمرة القضاء وقال هللا تعاىل

مجيعا وغري جائز االقتصار على أحدمها دون اآلخر ملا  وذلك حكم عائد إليهما }ِمَن اهْلَْديِ 
 .ختصيص حكم اللفظ بغري داللة فيه من
أقل اهلدي شاة هو القول الصحيح وذلك ملا ثبت ِف  ال خيفى أن القول ِبن :خامسا

 .كان يهدي الغنم  -صلى هللا عليه وسلم-كونه  الصحيح من
 .وقالت: عائشة : كنت أفتل قالئدها

  .شاةمن ال وأما حصر أقله ِف الشاة فألنه مل ينقل ِف اهلدي للكعبة أقل
جتزئ أم ال ومل خيتلفوا  وللمسألة مسلك أصويل وهو أن يقال: اختلف الناس ِف الشاة هل

قيل ِف املسألة تكون الشاة أدىن ما جبزيء وال جبزيء  فيما هو دون ذلك، فباألخذ ِبقل ما
  .دون ذلك وهللا أعلم ما هو

صحيحة منها  وقد دلت نصوص }ْديِ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهلَْ { :مث إن اآلية قد تكرر فيها قوله
على  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  حديث ابن عباس ِف ذبح سعد تيسا مما فرقه رسول

 .الشاة أصحابه ِف املتعة على إجزاء
وِف احلج على اشرتاك  وأيضا دلت نصوص أخرى صحيحة ومنها حديث جابر ِف احلديبية

ر أيضا مما يقرر صحة االشرتاك بعيدا عن وِف اإلحصا الصحابة كل سبعة ِف بدنة ِف التمتع
  .العقلية العلل

 ابملأثور شيئا هنا يتعلق ابإلحصار ابلنسبة ألهل مكة خاصة مل يذكر أهل التفسري :سادسا
أهل مكة متعة وليس عليهم  وقد روى ابن أيب شيبة عن عروة بن الزبري أنه قال : ليس على

  .ابلبيت إحصار إمنا إحصارهم أن يطوفوا
هلذه املسألة من املفسرين  روى حنو ذلك عن الزهري وإسنادمها صحيح. ومل أر من تعرضو 

اآلية. واستنباط فوائدها وحبث مسائلها مبا ال يكاد  غري اجلصاص الذي أطال جدا ِف شرح
  .عند غريه يوجد
-هللا  ارتبطت أقوال أهل العلم فيها ابملكان الذي حنر فيه رسول قضية حمل اهلدي :سابعا

صلى هللا عليه -كثرية على أنه  صلى هللا عليه وسلم_ هديه يوم احلديبية فدلت رواايت
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احلديبية  الرواايت ِف احلقيقة مل تعمل شيئا ِف القضية وذلك ألن حنره ابحلديبية وهذه -وسلم
 . احلرم موضع من األرض منه ما هو ِف احلل ومنه ما هو ِف

فذبح ِف احلرم. هذا فيما  أرسل ابهلدي -ليه وسلمصلى هللا ع-ودلت رواية أخرى على أنه 
  .يتعلق مبكان الذبح

املكاين فأما احملل الزماين فال إشكال فيه   وأما حمل اهلدي فرياد به احملل الزماين ويراد به احملل
النحر على خالف يسري  للعمرة فال وقت له حمدود وهو انفلة وأما احلج فأوله يوم كبري : أما

 .أخرى ايم التشريق وفيه أقوالوآخره آخر أ
 مثَُ { احملل املكاين فقوله سبحانه وليس الكالم هاهنا متعلقا ابلزماين لكي أحرر املسألة وأما

 :-عليه وسلم صلى هللا-وقوله  }َهْدايً اَبِلَغ اْلَكْعَبةِ { : وقوله }حمَِل َها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ 
املكاين  دليل صريح على أن حمل اهلدي .((مكة منحرومجيع فجاج  حنرت هاهنا وكل مىن))

اّلَلُ نَ ْفساً  ال ُيَكلِ فُ { :واسع لقوله سبحانه هو احلرم فال جياوزه خمتارا، أما غري القادر فأمره
األدلة الشرعية جمموعة والذي يعنينا أن اآلية نص ِف  ويدرس ذلك ِف ضوء }ِإال ُوْسَعَها

معطوفا  }َوال حَتِْلُقوا{ إن كان قوله –اهلدي حمله املكاين عن حلق الرأس حىت يبلغ  النهي
 :أو حمله الزماين واملكاين معا إن كان قوله –الطربي  كما ذهب إليه }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ { على

كما ذهب إليه ابن كثري. وممن خلط بني احملل الزماين  }َوأمت وا{ معطوفا على }َوال حَتِْلُقوا{
  :العريب وقد أجاد اجلصاص ِف تلك املسألة فقال رمحه هللا اآلية ابن واملكاين ِف هذه

ُلَغ اهْلَْديُ  َوال{  : قال هللا تعاىل واختلف السلف ِف احملل ما  }حمََِلهُ  حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ
وابن عباس وعطاء وطاوس وجماهد واحلسن وابن سريين هو  هو فقال عبد هللا بن مسعود

أحصر فيه فيذحبه  الذي وهو قول أصحابنا والثوري وقال مالك والشافعي حمله املوضع احلرم
اسم لشيئني ُيتمل أن يراد له الوقت وُيتمل أن يراد  وُيل والدليل على صحة القول أن احملل

صلى هللا عليه -وقال النيب  املكان أال ترى أن حمل الدين هو وقته الذي جتب املطالبة به به
فجعل احملل ِف  .((حملي حيث حبستين اشرتطي ِف احلج وقويل)) :باعة بنت الزبريلض -وسلم

موقتا  فلما كان حمتمال لألمرين ومل يكن هدي اإلحصار ِف العمرة هذا املوضع اَسا للمكان
مراده املكان فاقتضى ذلك أن ال ُيل  عند اجلميع وهو ال حمالة مراد ابآلية وجب أن يكون

ابلغا  مكان اإلحصار ألنه لو كان موعد اإلحصار حمال للهدي لكان حىت يبلغ مكاان غري
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املذكورة ِف اآلية فدل ذلك على أن املراد  حمله بوقوع اإلحصار وألدى ذلك إىل بطالن الغاية
احملل احلرم ومن  ألن كل من ال جيعل موضع اإلحصار حمال للهدي فإمنا جيعل ابحملل هو احلرم

اآلية وأسقط معناها . ومن جهة أخرى وهو  ار أبطل فائدةجعل حمل اهلدي موضع اإلحص
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ { :إىل قوله }ِإال َما يُ ت َْلى َوُأِحَلْت َلُكُم األَنْ َعامُ { : أن قوله فإذا كان  }َحىَت يَ ب ْ

 فغري جائز ألحد أن جيعل احملل غريه ويدل عليه قوله ِف جزاء هللا قد جعل احملل البيت العتيق
اهلدي فال جيوز شيء منه دون  فجعل بلوغ الكعبة من صفات }اْلَكْعَبةِ  َهْدايً اَبِلغَ { الصيد

التتابع  فقيدمها بفعل }َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ  َفِصَيامُ { الظهار وِف القتل وجوده فيه كما أنه قال ِف
ال جيوز إال على  }ُمْؤِمَنةٍ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ { :مل جيز فعلهما إال على هذا الوجه وكذلك قوله

ِف احلرم  قال أصحابنا ِف سائر اهلدااي اليت تذبح أهنا ال جتوز إال الصفة املشروطة وكذلك
َأْو بِِه  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { ويدل عليه أيضا قوله ِف سياق اخلطاب بعد ذكر اإلحصار

احللق  فأوجب على احملصر دما وهناه عن }َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ َأْو  أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ 
األذى هديه عن اإلحصار وحل  حىت يذبح هديه فلو كان ذحبه ِف احلل جائزا لذبح صاحب

ذلك على أن احلل ليس مبحل اهلدي فإن قيل هذا فيمن ال  به واستغىن عن فدية األذى فدل
الدم ألنه خريه بني  ا خطااب فيمن ال جيدهدي اإلحصار قيل له ال جيوز أن يكون هذ جيد

 بني األشياء الثالثة إال وهو واجد هلا ألنه ال جيوز الصيام والصدقة والنسك وال يكون خمريا
  .حمل اإلحصار التخيري بني ما الجيد فثبت بذلك أن حمل اهلدي هو احلرم دون

ال جبزيء ِف غريه وجب أن وأنه  ومن جهة النظر: ملا اتفقوا ِف جزاء الصيد أن حمله احلرم
ابإلحرام  وجوبه ابإلحرام واملعىن اجلامع بينهما تعلق وجوهبما يكون ذلك حكم كل دم تعلق

َأْو  أَْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { : فإن قيل : قال هللا تعاىل
 -عليه وسلم صلى هللا-أن احلديبية وفيه داللة على أن النيب وذلك ِف ش }َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

له: هذا من أدل شيء  حنروا هديهم ِف غري احلرم ولوال ذلك لكان ابلغا حمله قيل وأصحابه
َواهْلَْدَي { وهو احلل حمال للهدي ملا قال على أن حمله احلرم ألنه لو كان موضع اإلحصار

ُلَغ حمََِلهُ  على أن احلل  فلما أخرب عن منعهم اهلدي عن بلوغ حمله دل ذلك }َمْعُكوفاً َأْن يَ ب ْ
-املسألة فإن قيل : فإن مل يكن النيب  ليس مبحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل ِف

ُلَغ حمََِلهُ { : ذبح اهلدي ِف احلل فما معىن قوله -صلى هللا عليه وسلم  }َواهْلَْدَي َمْعُكوفاً َأْن يَ ب ْ
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ذلك أن يكون أبدا  حصل أدىن منع جاز أن يقال: إهنم منعوا. وليس يقتضيملا  :قيل له
حقه جاز أن يقال: منعه حقه. كما يقال: حبسه وال  ممنوعا، أال ترى أن رجال لو منع رجال

بدءا من الوصول إىل  ذلك أن يكون أبدا حمبوسا؟ فلما كان املشركون منعوا اهلدي يقتضي
منعوا اهلدي عن بلوغ حمله وإن أطلقوا. أال ترى أنه قد  ِبهنم احلرم، جاز إطالق االسم عليهم

أطلقوا هلم بعد ذلك الوصول  املشركني بصد املسلمني عن املسجد احلرام وإن كانوا قد وصف
  .إليه ِف العام القابل
ِف وقت  وإمنا منعوه ِف وقت وأطلقوه }اَي َأاَباَن ُمِنَع ِمنَا اْلَكْيلُ  قَاُلوا{  :وقال هللا عز وجل

وبينهم  -صلى هللا عليه وسلم-بدءا مث ملا وقع الصلح بني النيب  آخر ، فكذلك منع اهلدي
ساق البدن ليذحبهما بعد  -صلى هللا عليه وسلم-ِف احلرم وقيل: إن النيب  أطلقوه حىت ذحبه

ابلبيت فلما منعوه من ذلك قال هللا تعاىل : " واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله "  الطواف
وُيتمل أن يريد به احملل املستحب فيه الذبح وهو عند  صوره عن الوقت املقصود ِف ذحبهلق

بن خمرمة ومروان بن  أو مبىن ملا منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت وقد ذكر املسور املروة
صلى هللا عليه -وبعضها ِف احلرم وأن مضطرب النيب  احلكم أن احلديبية بعضها ِف احلل

 ِف احلرم فإذا أمكنه أن يصلي ِف احلرم فال حماله قد كان ل ومصاله كانكان ِف احل  -وسلم
  . الذبح ممكنا فيه

 : ابعث معي-عليه وسلم صلى هللا-وقد روي أن انجية بن جندب األسلمي قال للنيب 
ففعل، وجائز أن يكون بعث معه  .اهلدي، حىت آخذ به ِف الشعاب واألودية فأذحبها مبكة

 .وهللا أعلم. ا.ه  ِف احلرم بعضه وحنر هو بعضه
ُلَغ اهْلَْديُ  َوال{ واألقرب عندي أن قوله  معطوف على قوله }حمََِلهُ  حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

ارتباط اآلايت كلها بقصة احلديبية ومن تدبر القصة  وذلك ملا قدمته من }فَِإْن ُأْحِصْرمتُْ {
احلج أو العمرة وإمنا كان  ي ليس دائما مع من أراداملعىن متاما ويؤكد ذلك أن اهلد اتضح له
 . وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-مع النيب 
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 تاسعة والثمانوناحملاضرة ال
*** 

 ( من سورة البقرة196تفسري اآلية رقم )
  

  التالوة والقراءة واملناسبة
 :التالوة

َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو  ِمْن رَْأِسهِ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو بِِه أَذىً { :قال تعاىل
 .}ُنُسكٍ 

 :القراءات
 .ال يوجد أوجه تتعلق ابملعىن

 
 لغوايت

 قال ابن جرير: النسك: الذبح هلل ِف لغة العرب، يقال: نسك فالن هلل نسيكة :}ُنُسكٍ {
كها َنسكا ََ  .مبعىن: ذبح هلل ذبيحة ينُس

والناسك:  .العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به إىل هللا تعاىل ويطلق الُنْسك والُنُسك على
  .العابد ونسك وتنسك أي تعبد

انسك  :وقال ابن األعرايب: الُنُسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة، مث قيل للمتعبد
 ألنه خلص نفسه من دنس اآلاثم وصفاها كالسبيكة املخلصة من اخلبث هذا أصل معىن

 .ذبيحة: نسك ألهنا من أشرف العبادات اليت يتقرب هبا إىل هللاالنسك مث قيل لل
 

 اآلاثر
جرير  أخرج البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه ووكيع وابن أيب شيبة وابن

 وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن حبان والبيهقي ِف سننه والبغوي ِف شرح السنة
 أيب حامت عن عبد هللا بن معقل قال: "جلست ِف هذاوالواحدي ِف أسباب النزول وابن 

 :إىل كعب بن عجرة، فسألته عن هذه اآلية -وِف رواية يعين مسجد الكوفة-املسجد 
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فحملت إىل رسول هللا  قال كعب: ِف نزلت، وكان يب أذى من رأسي، }َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ {
ما كنت أرى أن اجلهد بلغ )) :، والقمل يتناثر على وجهي، فقال-صلى هللا عليه وسلم-

أَْو  َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقةٍ  { قال: ال، فنزلت هذه اآلية" ((بك ما أرى، أجتد شاة؟
 "}ُنُسكٍ 

 :فالصوم: ثالثة أايم، والصدقة: على ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع، والنسك
  .شاة

 }َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  ْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأوْ َففِ { :، فنزلت((احلق رأسك واذبح شاة)) :وِف رواية
  .فنزلت ِف خاصة، وكانت لكم عامة

 ، فقمل رأسي وحلييت وشاريب وحاجيب-صلى هللا عليه وسلم-وِف رواية: حججت مع النيب 
 ((أعندك شيء تنسكه عنك؟)) :وفيها: مث قال: ادعوا يل حالقا، فدعوه، فحلقين، مث قال

 فصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني، كل مسكني نصف صاع)) :قال: قلت: ال، قال
 .((نصف صاع حنطة)) :وِف أخرى ((من متر)) :وِف رواية ((من طعام

زمن احلديبية ويل وفرة من شعر قد  -صلى هللا عليه وسلم-وِف رواية: خرجت مع النيب 
، ((احلق)) :ل، فقا-صلى هللا عليه وسلم-فرآين رسول هللا  قملت، وأكلين الصئبان،

 ((إنه ما استيسر من اهلدي)) :فقلت: ما أجد فقال ((هل لك هدي؟)) :ففعلت، فقال
 ((صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني، كل مسكني نصف صاع)) :فقلت: ما أجد فقال

ِصَياٍم َأْو  ٌة ِمنْ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَ { :قال: ففي نزلت هذه اآلية
 .إىل آخر اآلية }َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

 وأخرج جماهد كما ِف التفسري املنسوب إليه ومن طريقه البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي
والبيهقي  والنسائي وابن أيب حامت وابن جرير وعبد بن محيد والطرباين وابن اجلارود ِف املنتقى

النزول عن   ري والبغوي ِف شرح السنة والواحدي ِف أسبابىف سننه الكربى وِف السنن الصغ
يسقط  رآه والقمل -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-كعب بن عجرة 

ابحلديبية مل  قال: نعم. فأمره أن ُيلق قال: وهم ((أيؤذيك هوامك؟)) :على وجهه فقال له
وجل الفدية فأمره  مكة فأنزل هللا عز يتبني هلم أهنم ُيلون هبا، وهم على طمع من دخول

يصوم ثالثة أايم،  أن يطعم فرقا بني ستة مساكني، أو)) -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
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فرقا )) :اثلث ، وِف((اذبح شاة)) :وِف آخر ((أو يهدي شاة)) :وِف لفظ ((أو ينسك بشاة
 وقال سفيان: والفرق ثالثة آصع ((من زبيب

 قال: فأمرين :، فدنوت، وفيها((ادنه)) :أنزلت هذه اآلية، قال: فقال يل وِف رواية: قال: ِف
  .((بصيام، أو صدقة، أو نسك ما تيسر))

له  أتى عليه زمن احلديبية وهو يوقد حتت قدر -صلى هللا عليه وسلم-وِف رواية: أن النيب 
صدقة  ام أواحلق رأسك وعليك فدية من صي)) :وهوام رأسه تتناثر على وجهه، وفيها: قال

  .((أو نسك، تذبح ذبيحة أو تصوم ثالثة أايم، أوتطعم ستة مساكني
وقد  ابحلديبية، وحنن حمرمون، -وسلم صلى هللا عليه-وِف رواية عنه قال: كنا مع النيب 

   .حصران املشركون، قال: وكانت يل وفرة
رَْأِسِه َفِفْديٌَة  ضاً َأْو ِبِه أَذًى ِمنْ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِي{ وِف لفظ: قال: لفي نزلت وإايي عين هبا

وهو ابحلديبية، وهو  -صلى هللا عليه وسلم- قال: قال النيب }ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسك
َفَمْن َكاَن { :قلت: نعم، فأنزل هللا جل وعز ((أيؤذيك هوامك؟)) :عند الشجرة، وأان حمرم

شاة وِف  :والنسك }رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسك ِمنْ  ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه أَذىً 
صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني مدين لكل )) :وقال ((أن ُيلق رأسه)) لفظ: فأمره

  ، أي ذلك فعلت أجزأك((إنسان، أو انسك بشاة
  .وِف لفظ: فأمره أن ُيلق ونزلت هذه اآلية

 .((فاحلقه وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو انسك نسيكة)) :وِف رواية قال
ِف  وِف لفظ عند البيهقي قال: والنسك مبكة مث قال البيهقي تعقيبا عليه: أخرجه البخاري

وهللا  الصحيح من حديث شبل دون قوله: والنسك مبكة اه . وأظنها مدرجة من أحد الرواة
  .أعلم

 :طرق أخرى فمن ذلك -ومها أشهر طريقني-الطريقني  نوحلديث كعب بن عجرة غري هذي
صلى هللا عليه - ما أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق عن الشعيب عنه بلفظ: مر يب رسول هللا

 :فقال ابحلديبية ويل وفرة فيها هوام، ما بني أصل كل شعرة إىل فرعها قمل وصئبان، -وسلم
 :قال قلت: ال، ((أمعك دم؟)) :قال !، قلت: أجل اي رسول هللا، شديد((إن هذا ألذى))
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 فإن شئت فصم ثالثة أايم، وإن شئت فتصدق بثالثة أصع من متر على ستة مساكني،))
 .((على كل مسكني نصف صاع

صلى - وأخرجه ابن جرير من طريق شيخ بسوق الربم ابلكوفة عنه بلفظ: جاءين رسول هللا
جببهيت،  امتأل رأسي وحلييت قمال، فأخذوأان أنفخ حتت قدر ألصحايب، قد  -هللا عليه وسلم

صلى هللا - وقد كان رسول ((احلق هذا، وصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني)) :مث قال
  .علم أنه ليس عندي ما أنسك به -عليه وسلم

  .وأخرجه مقتصرا على إطعام ستة مساكني بعد األمر ابحللق من طريق أيب وائل شقيق عنه
 لة عمن ال يتهم من قومه عن كعب بلفظ: فحلق قبل أن يبلغ اهلديوأخرجه من طريق فضا

  .((بصيام ثالثة أايم)) :-صلى هللا عليه وسلم-حمله، فأمره النيب 
 وأخرجه ابن جرير من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص بلفظ قال: فاحلقه وافتد إما

  .لبصوم ثالثة أايم، وإما أن تطعم ستة مساكني، أو انسك شاة ففع
جاء   وأخرج الواحدي ِف أسباب النزول وابن مردويه عن ابن عباس قال: ملا نزلنا احلديبية

 :أكلين! قال كعب بن عجرة ينتثر هوام رأسة على جبهته، فقال: اي رسول هللا هذا القمل قد
َفَمْن { :املوقف قال: فحلق كعب فنحر بقرة، فأنزل هللا عز وجل ِف ذلك ((احلق وافده))

صلى هللا -اآلية، قال ابن عباس: قال رسول هللا  }ِمْن رَْأِسهِ  ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو بِِه أَذىً َكاَن 
مساكني لكل  الصيام ثالثة أايم والنسك شاة والصدقة الفرق بني ستة)) :-عليه وسلم

 .((مسكني مدان
  وللحديث طرق أخرى وما ذكرته كاف ِف بيان املطلوب واحلمد هلل رب العاملني

َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة { :موقوفا أنه قال ِف قوله -رضي هللا عنه-عن كعب بن عجرة و 
فصاعدا إال  قال: الصيام ثالثة أايم، والطعام: إطعام ستة مساكني والنسك: شاة }َأْو ُنُسك

 .أنه قال ِف إطعام املساكني: ثالثة أصع من متر بني ستة مساكني
َفَمْن َكاَن { :عن قول هللا جل ثناؤه -رضي هللا عنه-مة قال: سئل علي وعن عبد هللا بن سل

أن  قال: "هذا قبل }رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسك ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه أَذًى ِمنْ 
  ."ينحر اهلدي إن أصابه شيء فعليه الكفارة



118 
 

َفَمْن َكاَن { :قول هللا جل ثناؤه عن -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن سلمة قال: سئل علي 
ثالثة  قال: الصيام }أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسك ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو بِهِ 

  .أايم والصدقة ثالثة آصع على ستة مساكني والنسك شاة
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ ُرُؤوَسكُ  َوال حَتِْلُقوا{ :عن ابن عباس َكاَن  َفَمنْ { :مث استثىن فقال }ْم َحىَت يَ ب ْ

 .}َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  ِمْنُكْم َمرِيضاً َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ 
 عن علقمة قال: إذا أهل الرجل ابحلج فأحصر بعث مبا استيسر من اهلدي شاة. فإن عجل

 بلغ اهلدي حمله فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوي كان عليه فدية من صيام أوقبل أن ي
صدقة أو نسك والصيام ثالثة أايم والصدقة ثالثة آصع على ستة مساكني لكل مسكني 

صاع والنسك شاة. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال: كذلك قال ابن  نصف
  .ذلك كله عباس ِف

أن يكون برأسه  :يعين ابملرض }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { :- عنهمارضي هللا-عن ابن عباس 
  .أذى أو قرح

أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً َأْو ِبهِ { :قوله -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
أسه وهو حمرم فعليه صيام أو إطعام مرضه أو آذاه ر  فمن اشتد }ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ 

فديته قبل ذلك وِف لفظ: من اشتد مرضه فعليه صيام  أو نسك وال ُيلق رأسه حىت يقدم
  .نسك ثالثة أايم أو إطعام ستة مساكني أو

  .شاة قال: النسك أن يذبح -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
مقامه  ال يستطيع أن يقوم }َمرِيضاً  َفَمْن َكاَن ِمْنُكمْ { :-رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

ِف كعب بن عجرة  أو ِف رأسه نزلت }أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَْأِسهِ { قبل أن يبلغ هديه إىل حمله
 }َأْو َصَدَقةٍ { ففداؤه صيام ثالثة أايم }َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ { وكان ِف رأسه فحلق رأسه ِف احلرم

  .شاة يبعث إىل حمله }كٍ َأْو ُنسُ { على ستة مساكني من أهل مكة
قال: من أحصر بعد أن يهل حبج فحبسه مرض أو  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 

 فإنه يتعاجل ِف حبسه ذلك بكل شيء البد له منه غري أنه ال ُيل له النساء والطيب خوف
  .ويفتدي ابلفدية اليت أمر هللا هبا فصيام أو صدقة أو نسك

 .نسك قال: فأما شاة فإمنا هي - عنهمارضي هللا-عن ابن عمر 
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  .عن عروة قال:..........وإمنا الشاة نسك
أذى من رأسه  فادهن أو تداوى أو اكتحل أو كان به }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً { :عن جماهد

ستة فرق بني  وهو }َأْو َصَدَقةٍ { وهو ثالثة أايم }َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ { من قمل أو غريه فحلق
   .وهو شاة مبكة أو مبىن }َأْو ُنُسك{ مساكني

قال: الصيام ثالثة أايم.  }ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ  َفِفْديَةٌ { :عن إبراهيم وجماهد قوله
  .والنسك: شاة .والصدقة: ثالثة آصع على ستة مساكني

الصيام: ثالثة أايم والطعام ستة  :قال }ُسكٍ أَْو َصَدَقٍة أَْو نُ  َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ { :عن أيب مالك
  .مساكني والنسك: شاة

  .عن عطاء مثله
ِف  عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما أذى من رأسه؟ قال: القمل وغريه والصداع وماكان

  .رأسه
حني يبعث ابلشاة أو يطعم  عن احلسن قال: إذا كان ابحملرم أذى من رأسه فإنه ُيلق

  .صوم حلق مث صام بعد ذلكاملساكني وإن كان 
قال: إذا كان ابحملرم أذى من  }ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ  َفِفْديٌَة ِمنْ { :عن احلسن ِف قوله

أايم والصدقة على عشرة مساكني   رأسه حلق وافتدى ِبي هذه الثالثة شاء فالصيام: عشرة
  .شاة :كل مسكني مكوكني مكوكا من متر ومكوكا من بر والنسك

  .قال: إطعام عشرة مساكني }ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ  َفِفْديٌَة ِمنْ { عن احلسن وعكرمة
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلُه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً  َوال حَتِْلُقوا{ :عن قتادة قوله أَْو بِِه أَذًى  ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

هذا من إذا كان بعث هبديه إن احتاج إىل  }اٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصيَ 
  .رأسه من مرض وإىل طيب وإىل ثوب يلبسه قميص أو غري ذلك فعليه الفدية حلق

  .عن قتادة والنسك شاة
 عن ابن شهاب قال: من أحصر عن احلج فأصابه ِف حبسه ذلك ِف مرض أو أذى برأسه ِف

  .ية من صيام أو صدقة أو نسكحمبسه ذلك. فعليه فد
َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسهِ { عن السدي

صنع اثنني فعليه فديتان وهو خمري أن يصنع أي  إن صنع واحدا فعليه فدية وإن }ُنُسكٍ 
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وأما الصدقة فستة مساكني لكل مسكني نصف صاع وأما  الثالثة شاء أما الصيام فثالثة أايم
اآلية ِف كعب بن عجرة األنصاري كان أحصر فقمل  النسك فشاة فما فوقها. نزلت هذه

 .رأسه. فحلقه
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ { عن الربيع قال: فإن عجل قيل أن يبلغ اهلدي  }َوال حَتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

قال: فالصيام ثالثة أايم والصدقة: إطعام  دية من صيام أو صدقة أو نسك،حمله، فحلق، فف
  .شاة :ستة مساكني بني كل مسكينني صاع والنسك

جزاءه قوم طعاما فإن مل يكن طعام  عن جماهد قال: ُيكم على الرجل ِف الصيد فإن مل جيد
  .صام مكان كل مدين يوما وكذلك الفدية

احب الفدية مكان كل مدين يوما قال: مدا لطعامه ومدا عن سعيد بن جبري قال: يصوم ص
  .إلدامه

َأْو َصَدَقٍة  َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ { :عن األعمش قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبري عن هذه اآلية
فأجابه بقوله: ُيكم عليه إطعام فإن كان عنده اشرتى شاة، فإن مل تكن قومت  }َأْو ُنُسكٍ 

يوما، فقال إبراهيم   نه طعاما فتصدق به وإال صام لكل نصف صاعالشاة دراهم، فجعل مكا
  .كذلك َسعت علقمة يذكر

  .ويتصدق على ستة مساكني عن محاد قال: الشاة بني ستة مساكني أيكل منه إن شاء
فإن   قال: كل شيء ِف القرآن: أو... أو...؛ فهو خمري فيه -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

 .األول فاألول كان: فمن... فمن...؛
 عن جماهد قال: كل شيء ِف القرآن أو، أو فهو ابخليار مثل اجلراب فيه اخليط األبيض

  .واألسود فأيهما خرج أخذته
  .وعن الضحاك مثله

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه { :وعن ابن جريج قال: قال يل عطاء وعمرو بن دينار ِف قوله
قاال: له أيتهن شاء وِف لفظ قاال: كل  }ِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ فَ  أَذًى ِمْن رَْأِسهِ 

    .ِف القرآن أو، أو فليتخري أي الكفارات شاء فإذا كان فمن مل جيد فاألول فاألول شيء
  .وعن إبراهيم مثله

  .وعن طاووس واحلسن ومحيد األعرج حنو ذلك
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  .ذلك حيث شاء صدقة فبمكة وما سوى عن احلسن قال: ما كان من دم أو
 .عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء
 .عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء

  .عن جماهد: النسك مبكة أو مبىن والطعام مبكة
  .عن جماهد قال: الفدية حيث شئت

  .شاء عن إبراهيم: ِف الفدية ِف الصدقة والصوم والدم حيث
عثمان  وعن أيب أَساء موىل عبد هللا بن جعفر أنه خرج مع عبد هللا بن جعفر يريد مكة مع

فيه  حىت إذا كان بني السقيا والعرج اشتكى احلسني بن علي فأصبح ِف مقيله الذي قال
وحسني  هللا بن جعفر، فإذا راحلة حسني قائمةابألمس قال أبو أَساء: فصحبته أان وعبد 

أيها النائم  :مضطجع فقال عبد هللا بن جعفر: إن هذه لراحلة حسني، فلما دان منه قال له
إىل علي فقدم إليه  وهو يظن أنه انئم فلما دان منه وجده يشتكي، فحمله إىل السقيا مث كتب

حسني يشري إىل رأسه فدعا  قيل له: هذا إىل السقيا فمرضه قريبا من أربعني ليلة مث إن عليا
  .علي جبزور فنحرها مث حلق رأسه

الصيد والنذر ويؤكل مما سوي  قال: ال يؤكل من جزاء -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 
  .ذلك

النذر وال من الفدية ويؤكل مما  عن عطاء أنه كان يقول: ال يؤكل من جزاء الصيد وال من
  .سوى ذلك

من الفدية وقال مرة: من هدي  أهنم قالوا: ال يؤكل -رمحهم هللا-جماهد عن عطاء وطاوس و 
  .الكفارة وال من جزاء الصيد

 عن جماهد قال: جزاء الصيد والفدية والنذر ال أيكل منها صاحبها وأيكل من التطوع
  .والتمتع

  .عن ابن أيب ليلى قال: من الفدية وجزاء الصيد والنذر
  .والنذر والفدية كله، يعين من جزاء الصيدعن احلسن قال: كل من ذلك  

 .ونذر املساكني عن احلسن أنه كان ال يرى ِبسا ابألكل من جزاء الصيد
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 أقوال املفسرين
 قال مالك: كل شيء ِف كتاب هللا ِف الكفارات كذا وكذا فصاحبه خمري ِف ذلك أي شيء

فيطعم  الثة أايم وأما الطعامأحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة وأما الصيام فث
  -صلى هللا عليه وسلم-ستة مساكني لكل مسكني مدان ابملد األول مد النيب 

اهْلَْدِي َوال حَتِْلُقوا  فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمنَ { :وقال ابن جرير: يعين بذلك جل ثناؤه
ُلَغ اهْلَْدُي حمََِلهُ  ن يضطر إىل حلقه منكم مضطر إما ملرض، وإما ألذى أ إال }ُرُؤوَسُكْم َحىَت يَ ب ْ

هنالك للضرورة النازلة به، وإن مل يبلغ اهلدي حمله فيلزمه  برأسه، من هوام أو غريها، فيحلق
  .فدية من صيام أو صدقة أو نسك :حبالق رأسه وهو كذلك

 .......... وبنحو ما قلنا ِف ذلك قال أهل التأويل
وإن  راد أن يفتدي ِف احلج ابلنسك أو اإلطعام إال بعد التكفريوقال آخرون: ال ُيلق إن أ

 ....أراد أن يفتدي ابلصوم حلق مث صام
 فعليه فدية من }أَذًى ِمْن رَْأِسهِ  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبهِ { :وقال آخرون: معىن ذلك

  صيام أو صدقة أو نسك قبل احلالق إذا أراد حالقه
 ............املقالة وعلة من قال هذه

العالج  فأما املرض الذي أبيح معه  فذكر رواية عطاء حلديث كعب بن عجرة مرسال مث قال:
 ابلطيب وحلق الرأس فكل مرض كان صالحه حبلقه كالربسام الذي يكون من صالح

إىل  صاحبه حلق رأسه وما أشبه ذلك، واجلراحات اليت تكون جبسد اإلنسان اليت ُيتاج معها
  .الج ابلدواء الذي فيه الطيب وحنو ذلك من القروح والعلل العارضة لألبدانالع

وما  وأما األذى الذي يكون إذا كان برأس اإلنسان خاصة له حلقه فنحو الصداع والشقيقة،
ودفع  أشبه ذلك، وأن يكثر صئبان الرأس وكل ما كان للرأس مؤذاي مما ِف حلقه صالحه،

وقد  }َأْو ِبِه أَذًى ِمْن رَْأِسه{ ك له بعموم قول هللا عز وجلاملضرة احلالة به، فيكون ذل
 أن هذه اآلية نزلت عليه بسبب -صلى هللا عليه وسلم-تظاهرت األخبار عن رسول هللا 

 .كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه وذلك عام احلديبية
 الفدية مث قال: وهذا اخلرب ينيبءفذكر الرواايت ابستفاضة وذكر ِف آخرها رواية احللق قبل 

 :عن أن الصحيح من القول أن الفدية إمنا جتب على احلالق بعد احللق وفساد قول من قال
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أمره  أمره ابلفدية بعد ما -صلى هللا عليه وسلم-يفتدي مث ُيلق ألن كعبا خيرب أن النيب 
  .ابحللق فحلق

ذكر اخلالف بني العلماء فيما جيب على من  مث  وقد بينا قبل معىن الفدية وأهنا مبعىن اجلزاء
 :فعل ذلك وساق اآلاثر الواردة مث قال

 -صلى هللا عليه وسلم- والصواب من القول ِف ذلك عندان ما ثبت به اخلرب عن رسول هللا
 وتظاهرت به عنه الرواية أنه أمر كعب بن عجرة حبلق رأسه من األذى الذي كان برأسه

 أو صيام ثالثة أايم أو إطعام فرق طعام بني ستة مساكني كلويفتدي إن شاء بنسك شاة 
مسكني نصف صاع وللمفتدي اخليار بني أي ذلك شاء، ألن هللا مل ُيصره على واحدة 

 بعينها فال جيوز له أن يعدوها إىل غريها بل جعل إليه فعل أي الثالث شاء ومن أىب ما منهن
نه أخمري إذا كان موسرا ِف أن يكفر ِبي قلنا من ذلك قيل له ما قلت ِف املكفر عن ميي

الفرق  الكفارات الثالث شاء؟ فإن قال: ال؛ خرج من قول مجيع األمة وإن قال: بلى؛ سئل
إال ألزم  بينه وبني املفتدى من حلق رأسه وهو حمرم من أذى به مث لن يقول ِف أحدمها شيئا

االستشهاد  ذلك مستغىن عن ِف اآلخر مثله، على أن ماقلنا ِف ذلك إمجاع من احلجة ففي
  .على صحته بغريه

للمتمتع قبل  وأما الزاعمون أن كفارة احللق قبل احللق، فإنه يقال هلم: أخربوان عن الكفارة
قبل اليمني، فإن  التمتع أو بعده فإن زعموا أهنا قبله قيل هلم: وكذلك الكفارة عن اليمني

قيل: وما الوجه  لوا: ذلك غري جائززعموا أن ذلك كذلك، خرجوا من قول األمة وإن قا
التمتع ومل جيب أن  الذي من قبله وجب أن تكون كفارة احللق قبل احللق وهدي املتعة قبل

األمر ِف ذلك فأوجب   تكون كفارة اليمني قبل اليمني، وهل بينكم وبني من عكس عليكم
د احللق فرق من أصل إال بع كفارة اليمني قبل اليمني وأبطل أن تكون كفارة احللق كفارة له

  .أو نظري فلن يقول ِف أحدمها شيئا إال ألزم ِف اآلخر مثله
قبل احللف إبمجاع األمة قيل له فرد  فإن اعتل ِف كفارة اليمني قبل اليمني أهنا غري جمزئة

  .األخرى قياسا عليها إن كان فيها اختالف
 لق. ويطعم فديته فقالواختلف أهل العلم ِف املوضع الذي أمر هللا أن ينسك نسك احل

 ........بعضهم: النسك واإلطعام مبكة ال جيزيء بغريها من البلدان
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 .وقال آخرون: النسك ِف احللق واإلطعام والصوم حيث شاء املفتدى
  :وقال -رضي هللا عنهما-فذكر خرب احلسني بن علي 

 بل حلق رأسه مثوهذا اخلرب ُيتمل أن يكون ما ذكر فيه من حنر علي بن احلسني الناقة ق
 حلقه رأسه بعد النحر إن كان على ما رواه عن جماهد عن يزيد كان على وجه اإلحالل من

احلسني من إحرامه لإلحصار عن احلج ابملرض الذي أصابه، وإن كان على ما رواه يعقوب 
 هشيم من حنر علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه أن يكون على وجه االفتداء عن احللق وأن عن
  .ون كان يري أن نسك الفدية جيزئ حنره دون مكة واحلرميك

وقال آخرون: ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء 
 ......املفتدي

 وعلة من قال: الدم واإلطعام مبكة القياس على جزاء الصيد وذلك أن هللا شرط ِف هديه
 قالوا: فكل هدي وجب }َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبةِ   ِمْنُكمْ َُيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدلٍ { :بلوغ الكعبة فقال

وإذا كان  :من جزاء أو فدية ِف إحرام فسبيله سبيل جزاء الصيد ِف وجوب بلوغه الكعبة قالوا
أن  ذلك حكم اهلدي كان حكم الصدقة مثله، ألهنا واجبة ملن وجب عليه اهلدي وذلك

  .اإلطعام فدية وجزاء كالدم فحكمها واحد
 وأما علة من زعم أن للمفتدى أن ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم أن هللا مل يشرتط على

أو  احلالق رأسه من أذى هداي. وإمنا أوجب عليه نسكا أو إطعاما أو صياما. وحيثما نسك
 أطعم أو صام فهو انسك ومطعم وصائم وإذا دخل ِف عداد من يستحق ذلك االسم كان

لشرط ذلك   لو أراد من إلزام احلالق رأسه ِف نسكه بلوغ الكعبةمؤداي ما كلفه هللا، ألن هللا
نسك أو  عليه كما شرط ِف جزاء الصيد وِف ترك اشرتاط ذلك عليه دليل واضح أنه حيث

  .صام أو أطعم أجزأ
 وأما علة من قال: النسك مبكة، والصيام واإلطعام حيث شاء. فالنسك دم كدم اهلدي

 يد وأما اإلطعام فلم يشرتط هللا فيه أن يصرف إىل مسكنةفسبيله سبيل هدي قاتل الص
 مكان، كما شرط ِف هدي اجلزاء بلوغ الكعبة فليس ألحد أن يدعي أن ما جعله هللا من

  .اهلدي لساكين احلرم لغريهم إذا كان هللا قد خص أن ذلك ملن به من أهل املسكنة
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 من أذى من احملرمني ففدية من والصواب من القول ِف ذلك أن هللا أوجب على حالق رأسه
 .صيام أو صدقة أو نسك ومل يشرتط أن ذلك عليه مبكان دون مكان بل أهبم ذلك وأطلقه

 ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزئ عن املفتدي. وذلك لقيام احلجة على أن هللا
 أن يكنإذ حرم أمهات نسائنا فلم ُيصرهن على أهنن أمهات النساء املدخول هبن مل جيب 

 مردودات األحكام على الرابئب احملصورات على أن احملرمة منهن املدخول ِبمها فكذلك كل
مبهمة ِف القرآن غري جائز رد حكمها على املفسرة قياسا لكن الواجب أن ُيكم لكل 

 صلى هللا عليه-منهما مبا احتمله ظاهر التنزيل إال أن أييت ِف بعض خرب عن الرسول  واحدة
 صلى هللا عليه-الة حكم ظاهره إىل ابطنه فيجب التسليم حينئذ حلكم الرسول إبح -وسلم
أذى  إذ كان هو املبني عن مراد هللا وأمجعوا على أن الصيام جمزئ عن احلالق رأسه من -وسلم

  .حيث صام من البالد
 ال؟ واختلفوا فيما جيب أن يفعل بنسك الفدية من احللق، وهل جيوز للمفتدي األكل منه أم

 ........فقال بعضهم ليس للمفتدي أن أيكل منه ولكن عليه أن يتصدق جبميعه
 ...وقال بعضهم: له أن أيكل منه

 وعلة من حظر على املفتدي األكل من فدية ما لزمته منه الفدية أن هللا أوجب على احلالق
 واملتطيب ومن كان مبثل حاهلم فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلن خيلو ذلك الذي

لغريه أو  أوجبه عليه من اإلطعام والنسك من أحد أمرين: إما أن يكون أوجبه عليه لنفسه أو
لغريه فال جيزيه فيه إال  له ولغريه فإن كان أوجبه لغريه فغري جائز له أن أيكل منه ألن ما لزمه

عليه ألنه غري مفهوم ِف  اخلروج منه إىل من وجب له أو يكون له وحده وما وجب له فليس
وإمنا جيب له على غريه فأما  لغة أن يقال: وجب على فالن لنفسه دينار أو درهم أو شاة،

فنصيبه الذي وجب له من ذلك  على نفسه فغري مفهوم وجوبه أو يكون وجب عليه له ولغريه
الواجب عليه ما هو لغريه وما هو  غري جائز أن يكون عليه ملا وصفنا وإذا كان كذلك كان

  .بعض النسك ال النسك كله وإذا كان ذلك كذلك فإمنا وجب عليه لغريه بعض النسك
  .فساد هذا القول قالوا: وِف إلزام هللا إايه النسك اتما ما يبني عن

املفتدي نسكا والنسك ِف معاين  وعلة من قال: له أن أيكل من ذلك أن هللا أوجب على
 .انيةالثم األضاحي وذلك هو ذبح ما جيزئ ِف األضاحي من األزواج
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هللا وله حينئذ  قالوا: ومل أيمر هللا بدفعه إىل املساكني قالوا: فإذا ذبح فقد نسك وفعل ما أمره
 .ذلك ِف أضحيته األكل منه، والصدقة منه مبا شاء وإطعام ما أحب منه من أحب كما له

 والذي نقول به ِف ذلك أن هللا أوجب على املفتدي نسكا إن اختار التكفري ابلنسك، ولن
 خيلو الواجب عليه ِف ذلك من أن يكون ذحبه دون غريه أو ذحبه والتصدق به فإن كان
 الواجب عليه ِف ذلك ذحبه فالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد أدى ما عليه، وإن أكل
 مجيعه ومل يطعم مسكينا منه شيئا وذلك ما ال نعلم أحدا من أهل العلم قاله،أو يكون

به   به فإن كان ذلك عليه فغري جائز له أكل ما عليه أن يتصدق الواجب عليه ذحبه والصدقة
الذي  كما لو لزمته زكاة ِف ماله مل يكن له أن أيكل منها، بل كان عليه أن يعطيها أهلها

داللة واضحة على  جعلها هللا هلم ففي إمجاعهم على أن ما ألزمه هللا من ذلك فإمنا ألزمه لغريه
  .حكم ما اختلفوا فيه من غريه

رمبا حلقه  وقال الرازي: قال بعضهم هذه اآلية خمتصة ابحملصر وذلك ألن قبل بلوغ اهلدي حمله
بل الكالم  :مرض أو أذى ِف رأسه إن صرب فاهلل أذن له ِف ذلك بشرط الفدية وقال آخرون
فاحتاج إىل  مستأنف لكل حمرم حلقه املرض ِف بدنه فاحتاج إىل عالج أو حلقه أذى من رأسه

  .فبني هللا تعاىل أن له ذلك وبني ماجيب عليه من الفدية احللق
 إذا عرفت هذا فنقول: املرض قد ُيوج إىل اللباس فتكون الرخصة ِف اللباس كالرخصة ِف

ُيتاج  احللق وقد يكون ذلك بغري املرض من شدة الربد وما شاكله فأبيح له بشرط الفدية وقد
به أذى  راض فيكون احلكم فيه ذاك وأما من يكونأيضا إىل استعمال الطيب ِف كثري من األم

عند  من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب الصداع وقد يكون
 .اخلوف من حدوث مرض أو أمل وابجلملة فهذا احلكم عام ِف مجيع حمظورات احلج

 رتخص والذيوقال: اختلفوا ِف أنه هل يقدم الفدية مث يرتخص؟ أو يؤخر الفدية عن ال
 يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الرتخص ألن اإلقدام على الرتخص كالعلة ِف وجوب

الكالم  الفدية فكان مقدما عليه، وأيضا فقد بينا أن تقدير اآلية فحلق فعليه فدية وال ينتظم
  .إال على هذا احلد فإذا جيب أتخري الفدية

 الثالثة:  ألن النسك ال يتأدى إال ِبحد األمورقال: اتفقوا ِف النسك على أن أقلة الشاة 
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النسك هو الشاة أما  اجلمل والبقرة والشاة وملا كان أقلها الشاة ال جرم كان أقل الواجب ِف
  .ُيصل بيانه فيه قوالن الصيام والطعام فليس ِف اآلية ما يدل على كميتها وكيفيتها ومباذا

  :فذكر حديث كعب بن عجرة مث قال
عشرة أايم  ثاين: مايروي عن ابن عباس كذا قال واحلسن أهنما قاال: الصيام للمتمتعوالقول ال

ِف هذا املوضع  واإلطعام مثل ذلك ِف العدة. وحجتهما أن الصيام واإلطعام ملا كاان جمملني
  .وجب محلهما على املفسر فيما جاء بعد ذلك

مث قال: اآلية دلت   يه أكثر الفقهاءوهو الذي يلزم املتمتع إذا مل جيد اهلدي والقول األول عل
رأسه عامدا بغري عذر  على حكم من أقدم على شيء من حمظورات احلج بعذر. أما من حلق

-رضي هللا عنه-وقال مالك  وأيب حنيفة الواجب عليه الدم، -رضي هللا عنه-فعند الشافعي 
اَن ِمْنُكْم َمرِيضًا أَْو َفَمْن كَ {:: حكمه حكم من فعل ذلك بعذر واآلية حجة عليه. ألن قوله

األعذار واملشروط  يدل على اشرتاط هذا احلكم هبذه }أَذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ  ِبهِ 
  ابلشيء عدم عند عدم الشرط

  :وقال ابن كثري
 وهو مذهب األئمة األربعة وعامة العلماء أنه خيري ِف هذا املقام إن شاء صام وإن شاء

وهو ثالثة آصع لكل مسكني نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة تصدق بفرق 
الفقراء أي ذلك فعل أجزأه وملا كان لفظ القرآن ِف بيان الرخصة جاء  وتصدق هبا على

  -صلى هللا عليه وسلم-ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وملا أمر النيب  ابألسهل فاألسهل
ل فقال أنسك أو أطعم ستة مساكني أو أرشده إىل األفضل فاألفض كعب بن عجرة بذلك

ِف مقامه وهلل احلمد واملنة مث قال ابن كثري تعليقا على قول سعيد  صم ثالثة أايم فكل حسن
غريبان فيهما نظر ألنه قد ثبتت السنة ِف  وعلقمة وقول احلسن وعكرمة: وهذان القوالن

 أو نسك شاة. وأن أو طعام ستة مساكني حديث كعب بن عجرة بصيام ثالثة أايم ال ستة
أمجع الفقهاء هناك خبالف هذا وهللا  ذلك على التخيري كما دل عليه سياق القرآن وعليه

  .أعلم
احللق ففيه أنه حنرها دون مكة وإن   وقال معلقا على أثر احلسني: فإن كانت هذه الناقة عن

 .كانت عن التحلل فواضح
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 املعىن اإلمجايل
من  ر طرأ واحتيج إليه ِف تلكم السفرة إىل العمرة وهو حكميبني سبحانه وتعاىل حكما ألم

 أصيب ِبذى ِف رأسه أو مرض وهو مقيم على إحرامه فماذا يفعل وقد حيل بينه وبني
 الذهاب للبيت ليعتمر ويتحلل فكان اجلواب أنه إذا ترخص ِف شيء من إحرامه بسبب هذا

 م رأسه فحلق فإنه خمري بني أموراملرض أو األذى مثمال حصل لكعب بن عجرة إذ آذاه هوا
متر  ثالثة إما أن يصوم ثالثة أايم وإما أن يطعم ستة مساكني وجيزئه ِف ذلك نصف صاع من

 .لكل مسكني وإما أن يذبح هلل نسيكه وجيزئه ِف ذلك شاة
 

 مسائل اآلية
 أوال: 

حيان ِف الفدية:  تكلم ابن العريب ِف حديث كعب فذكر أن فيه اختالفا بني الرواة وقال أبو
 ر فاضطربت الرواية ِف حديث عجرة.أما القد

قلت: ِف احلقيقة عند التأمل ال جيد الناظر فيه اضطرااب ِف القدر وميكن طرح االختالفات 
لضعف رواهتا وابالقتصار على الرواايت الصحيحة اليت اتفق عليها احلفاظ يسلم احلديث مما 

 وإثبات ألفاظه  ذكر وهذا ما جعلين أطيل ِف خترجيه
 اثنيا: 

ِف مسألة مكان الفدية وهل أيكل صاحبها من نسكه أم ال خالف تقدم ِف اآلاثر وأقوال 
املفسرين وابلنظر حلادثة النزول يتبني حل ال جدال فيه ابلنسبة للمكان فقد كانت الفدية بال 

وم األلفاظ شك حيث كانوا حمصرين يعين مل تكن مبكة وال ألهل مكة وهو ما يقتضيه عم
فيها وممن أشار إىل اعتبار هذا العموم ابن العريب وابلنسبة لألكل من النسك فحسب ما 

تقدم عن ابن جرير ال أرى أي غضاضة ِف اعتبارها كاألضحية والعقيقة واعتبار املراد إهراق 
الدم، وال يعقل أن يذبح كعب شاة فيأكلها وحده وعليه فال مانع أن أيكل منها ولو حصل 

استنفذها فليس هناك ما مينع وقد دل على جواز األكل منها ما تقدم عن ابن عمر وال و 
 خمالف له من الصحابة. 

 



129 
 

 التسعوناحملاضرة 
*** 

  من سورة البقرة 196اآلية رقم  تفسري
  

 .واملناسبة التالوة والقراءات
 :التالوة

ُتْم َفَمنْ { :قال تعاىل  .}ِمَن اهْلَْديِ  َتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسرَ متََ  فَِإَذا أَِمن ْ
  :القراءات

 .ال يوجد أوجه تتعلق ابملعىن
 

 .لغوايت
 .ال يوجد غريب

 
 .اآلاثر

أهنا قالت لرسول هللا  -رضي هللا عنها-املؤمنني  أخرج البخاري ومسلم وغريمها عن حفصة أم
إين لبدت )) :فقال لناس حلوا ومل حتلل أنت من عمرتك؟: ما شأن ا-عليه وسلم صلى هللا-

 .((فال أحل حىت أحنر رأسي وقلدت هديي
شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل  وأخرج البخاري ومسلم وغريمها عن أيب

فدخلت على عطاء  بثالثة أايم فقال يل انس من أهل مكة: تصري اآلن حجتك مكية الرتوية
صلى هللا -أنه حج مع النيب  -هللا عنهما رضي-حدثين جابر بن عبد هللا  أستفتيه فقال:

أحلوا من إحرامكم )) :البدن معه وقد أهلوا ابحلج مفردا فقال هلم يوم ساق -عليه وسلم
يوم الرتوية فأهلوا  وبني الصفا واملروة وقصروا، مث أقيموا حالال حىت إذا كان بطواف البيت

 :فقالوا: كيف َنعلها متعة وقد َسينا احلج؟ فقال ،((م هبا متعةابحلج واجعلوا اليت قدمت
اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن ال ُيل مين حرام  افعلوا ما أمرتكم فلوال أين سقت))

 .ففعلوا ((يبلغ اهلدي حمله حىت
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قال جابر:  -صلى هللا عليه وسلم-ِف حجه  وأخرج مسلم وغريه ِف حديث جابر الطويل
  ...لسنا نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه ي إال احلجلسنا ننو 

استدبرت مل أسق  لو أين استقبلت من أمري ما)) :فلما كان آخر طوافه على املروة، قال
، فحل ((هدي فليحلل وليجعلها عمرة اهلدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه

فقام سراقة بن  ومن كان معه هدي، -صلى هللا عليه وسلم-وقصروا، إال النيب  الناس كلهم
-رسول هللا  فشبك)) :هذا أم ألبد األبد؟ قال مالك بن جعشم فقال: اي رسول هللا ألعامنا

دخلت العمرة ِف احلج هكذا، مرتني، ال،  :أصابعه ِف األخرى وقال -صلى هللا عليه وسلم
ممن حل  فوجد فاطمة -صلى هللا عليه وسلم-قال: وقدم علي ببدن النيب  ،((بل ألبد األبد

فقالت: أمرين أيب هبذ، فكان علي  ولبست ثيااب صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها علي،
 حمرشا على فاطمة ِف الذي -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  يقول ابلعراق: فذهبت إىل

ذكرت عنه، وأنكرت ذلك  ِف الذي -صلى هللا عليه وسلم-صنعته، مستفتي ا رسول هللا 
اللهم إين  :، ماذا قلت حني فرضت احلج؟ قال: قلت((صدقت، صدقت)) :ها، فقالعلي

قال: فإن معي اهلدي، فال حتل، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أهل لت مبا أهل به رسولك 
 صلى هللا عليه-جاء به علي من اليمن، والذي أتى به النيب  فكان مجاعة اهلدي الذي

ومن   -صلى هللا عليه وسلم-النيب  الناس كلهم وقصروا، إالمن املدينة، مائة، مث حل  -وسلم
 .كان معه هدي

عن  واإلَساعيلي وأبو نعيم والبيهقي وابن حجر ِف تغليق التعليق وأخرج البخاري تعليقا ابجلزم
أهل املهاجرون واألنصار  :أنه سئل عن متعة احلج فقال -رضي هللا عنهما-ابن عباس 
ِف حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول هللا  -يه وسلمصلى هللا عل-وأزواج النيب 

 فطفنا ابلبيت ((ابحلج عمرة إال من قلد اهلدي اجعلوا إهاللكم)) :-هللا عليه وسلم صلى-
يبلغ  من قلد اهلدي فإنه ال ُيل حىت)) :وابلصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال

ابحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا ابلبيت  ة الرتوية أن هنل، مث أمران عشي((اهلدي حمله
َفَمْن مَلْ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { :واملروة وقد مت حجنا وعلينا اهلدي كما قال هللا وابلصفا

ْد َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف  َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ  جيَِ شاة جتزىء؛ فجمعوا أمصاركم، ال إىل }احلَْجِ  َوَسب ْ
غري أهل  والعمرة، فإن هللا أنزله ِف كتابه وسنة نبيه وأابحه للناس نسكني ِف عام بني احلج
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وأشهر احلج اليت  }احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجدِ { :مكة قال هللا تعاىل
والرفث:  هذه األشهر فعليه دم أو صوم، القعدة وذو احلجة فمن متتع ِف ذكر هللا: شوال وذو

 .اجلماع، والفسوق: املعاصي، واجلدال: املراء
 -صلى هللا عليه وسلم-بن عمر قال متتع النيب  وأخرج أمحد والبخاري ومسلم عن عبد هللا

فكان من الناس من  مث أهل ابحلج، ومتتع الناس مع رسول هللا ابلعمرة إىل احلج، فأهل ابلعمرة
كان منكم  من)) :ق  دم رس ول هللا قال للناس ق اهلدي، ومنهم من مل يهد، فلماأهدى فسا

ومن مل يكن منكم أهدى فليطف  أهدى فإنه ال ُيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه،
 وليحلل، مث ليهل ابحلج وليهد، فمن مل جيد هداي فليصم ثالثة ابلبيت وابلصفا واملروة وليقصر

حني قدم  -هللا عليه وسلم صلى-رجع إىل أهله وطاف رسول هللا أايم ِف احلج وسبعة إذا 
ثالثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف مث ركع  مك ة؛ استلم الركن أول شيء، مث خب

مث مل ُيلل من شيء  طوافه ابلبيت عند املقام ركعتني، مث طاف بني الصفا واملروة حني قضى
ر، وأفاض فطاف ابلبيت، مث حل من كل النح حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم

وساق  من أهدى -صلى هللا عليه وسلم-وفعل مثل ما فعل رسول هللا  ((شيء حرم منه
  اهلدي من الناس

على شرط مسلم ومل خيرجاه  وأخرج ابن خزمية ِف صحيحه والطرباين واحلاكم وقال: صحيح
حجاجا حىت إذا مل يكن  املقالة من الناس: فخرجنا وسكت الذهيب عن جابر قال: كثرت

عرفة وفرجه يقطر منيا؟  أن حنل إال ليايل قالئل أمران ابإلحالل فريوح أحدان إىل بيننا وبني
تعلموين أيها الناس؟  أابهلل)) :فقام خطيبا فقال -وسلم صلى هللا عليه-فبلغ ذلك رسول هللا 

تدبرت ما سقت هداي ولو استقبلت من أمري ما اس فأان وهللا أعلمكم ابهلل وأتقاكم له،
إذا رجع إىل  أحلوا، فمن مل يكن معه هدي فليصم ثالثة أايم ِف احلج وسبعة وحلللت كما

 .((عن سبعة أهله، ومن وجد هداي فلينحر فكنا ننحر اجلزور
قسم يومئذ ِف أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم- قال عطاء: قال ابن عباس: إن رسول هللا

عليه  صلى هللا-فذحبه عن نفسه فلما وقف رسول هللا  بن وقاص تيس غنما فأصاب سعد
صلى هللا -انقته فقال له النيب  بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام حتت ثدي -وسلم

 :قالوا: الشهر احلرام قال ((هذا؟ اصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر)) :-عليه وسلم
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قالوا:  ((تدرون أي يوم هذا؟ فهل)) :قالوا: البلد احلرام قال ((فهل تدرون أي بلد هذا؟))
هللا قد حرم عليكم دماءكم  إن)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  احلج األكرب قال رسول

-بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول هللا  وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة
وقال حني  حجه وقال حني وقف بعرفة: هذا املوقف وكل عرفة موقف -وسلم صلى هللا عليه

 .((وقف على قزح: هذا املوقف وكل مزدلفة موقف
صلى -أيب موسى قال: قدمت على رسول هللا  وأخرج أمحد والبخاري ومسلم والنسائي عن

صلى -النيب  قلت: إبهالل كإهالل ((مب أهللت؟)) :وهو ابلبطحاء فقال -هللا عليه وسلم
طف ابلبيت وابلصفا )) :، قالقلت: ال ((هل سقت من هدي؟)) :، فقال-هللا عليه وسلم
وغسلت  ابلبيت وابلصفا واملروة مث أتيت امرأة من قومي فمشطتين ، فطفت((واملروة مث حل

عمر، فإين لقائم ِف املوسم إذ جاءين  رأسي، فكنت أفيت الناس بذلك إبمارة أيب بكر وإمارة
من   ت: أيها الناسما أح دث أمري املؤمنني ِف ش أن النسك، فقل رجل فقال: إنك ال تدري

فائتموا فلما قدم، قلت: ما هذا ال ذي قد  كنا أفتيناه فتيا فهذا أمري امل ؤمنني قادم عليكم فبه
 َوأمت وا احلَْجَ { :النسك؟ قال: إن أنخذ بكتاب هللا تعاىل فإن هللا تعاىل قال أحدثت ِف شأن

فإنه مل ُيل حىت حنر اهلدي وِف  -ه وسلمهللا علي صلى-وإن أنخذ بسنة نبينا  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ 
 .بلغ اهلدي حمله رواية: حىت

قد فعله ولكن كرهت أن يظلوا  -هللا عليه وسلم صلى-علمت أن النيب  وِف رواية قال: قد
 .األراك مث يروحوا ابحلج تقطر رءوسهم معرسني هبن ِف

عت عمر يقول: قال: َس -رضي هللا عنهما- أخرج النسائي إبسناد صحيح عن ابن عباس
صلى هللا عليه - عن املتعة، وإهنا لفي كتاب هللا، ولقد فعلها رسول هللا وهللا إين ألهناكم

  .يعين العمرة ِف احلج - -وسلم
اآلاثر والبيهقي ِف السنن الكربى عن أيب نضرة  وخرج مسلم وأمحد والطحاوي ِف شرح معاين

ذلك جلابر بن  بري ينهى عنها قال: فذكرتعباس أيمر ابملتعة، وكان ابن الز  قال: كان ابن
فلما قام  -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا  عبد هللا فقال: على يدي دار احلديث: متتعنا

منازله، فأمتوا احلج والعمرة  هللا ُيل لرسوله ما شاء مبا شاء، وإن القرآن قد نزل عمر قال: "إن
رمجته  ء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل إالنكاح هذه النسا هلل، كما أمركم هللا، وأبتوا
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: متعة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ابحلجارة" وِف رواية: وإهنما كانتا متعتان على عهد
النساء  حجكم وعمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم، واألخرى متعة احلج فافصلوا بني

  .فأهنى عنها وأعاقب عليها
والنسائي ِف التفسري من الكربى وِف السنن وابن أيب  ابن أيب شيبةأخرج البخاري ومسلم و 

كتاب هللا، وأمر  ِف -يعين متعة احلج  -عمران بن حصني قال: نزلت آية املتعة  حامت عن
تنزل آية تنسخ آية متعة احلج، ومل ينه عنها رسول  ، مل-صلى هللا عليه وسلم-هبا رسول هللا 

  .ىت مات، قال رجل برأيه ما شاءح -هللا عليه وسلم صلى-هللا 
والبخاري ِف التاريخ الكبري والبسوي ِف املعرفة  أخرج مالك والرتمذي وصححه والنسائي

َسع سعد بن أيب  احلارث بن نوفل بن عبد املطلب: أنهعن حممد بن عبد هللا بن والتاريخ
تمتع ابلعمرة إىل أيب سفيان، ومها يذكران ال وقاص، والضحاك بن قيس، عام حج معاوية بن

فقال سعد:  الضحاك بن قيس: ال يفعل ذلك إال من جهل أمر هللا عز وجل احلج فقال
اخلطاب قد هنى عن ذلك! فقال  بئس ما قلت اي ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن

  .وصنعناها معه -هللا عليه وسلم صلى-سعد: قد صنعها رسول هللا 
احلسن أن عمر بن اخلطاب هم أن ينهى عن  أمحد عنوأخرج إسحق بن راهويه ِف مسنده و 

واعتمرانها مع  أيب بن كعب فقال: ليس ذلك لك، قد نزل هبا كتاب هللا متعة احلج فقام إليه
 .فنزل عمر -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

قالت: خرجنا مع رسول  -رضي هللا عنها-بكر  وأخرج مسلم وابن ماجه عن أَساء بنت أيب
من كان معه )) :-صلى هللا عليه وسلم-حمرمني فقال النيب  -عليه وسلم ى هللاصل-هللا 

هدي  معيقالت: ومل يكن ((ومن مل يكن معه هدي، فليحلل هدي فليقم على إحرامه
إىل الزبري فقال: قومي عين  فأحللت وكان مع الزبري هدي، فلم ُيل فلبست ثيايب وجئت

 .فقلت: أختشى أن أثب عليك؟
الكربى وابن جرير خمتصرا عن أيب مجرة قال:  خاري ومسلم والبيهقي ِف السننوأخرج الب

أو بقرة أو شاة  عن املتعة، فأمرين هبا وسألته عن اهلدي، فقال: فيها جزور سألت ابن عباس
فرأيت ِف املنام كأن إنساان ينادي: حج  أو شرك ِف دم قال: وكأن انسا كرهوها، فنمت

سنة أيب  فحدثته، فقال: هللا أكرب، -رضي هللا عنهما-ت ابن عباس فأتي .مربور ومتعة متقبلة
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جابر قال: خرجنا مع رسول هللا مهلني  القاسم وأخرج مسلم وابن أيب شيبة ِف املصنف عن
لفظ: حججنا  هللا أن نشرتك ِف اإلبل والبقر كل سبعة منا ِف بدنة وِف ابحلج فأمران رسول

 .سبعة عة والبقرة عنمع رسول هللا فنحران البعري عن سب
ذبح البقر عن نسائه  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  وأخرج ابن مردويه عن أيب هريرة أن رسول

  .متمتعات وكن
إذا اعتمروا ِف  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  وعن سعيد بن املسيب قال: كان أصحاب

  .مل ُيجوا من عامهم ذلك مل يهدوا أشهر احلج مث
  .أقام فهو متمتع فإن رجع فليس مبتمتع اعتمر ِف أشهر احلج مثوعن عمر قال: إذا 

يوم النحر فقال: اي  -رضي هللا عنه-اخلطاب  وعن سعيد بن املسيب أن رجال أتى عمر بن
قال: اي معيقيب  إين متتعت ومل أهد ومل أصم ِف العشر فقال: سل قومك. مث أمري املؤمنني

  .أعطه شاة
تُ  فَِإَذا{ وعن علي فإن أخر العمرة حىت جيمعها مع احلج  }احلَْج ِ  ْم َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل أَِمن ْ

  .اهلدي فعليه
فأقمنا حىت حججنا فقال: إنكم قد استمتعتم إىل  وعن انفع قال قدم ابن عمر مرة ِف شوال،

إىل إذا رجع  فمن وجد منكم أن يهدي فليهد ومن ال فليصم ثالثة أايم وسبعة حجكم بعمرة
 .أهله

اعتمر ِف أشهر احلج ِف شوال أو ذي القعدة أو ِف  عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول: من
وعليه ما استيسر من  قبل احلج مث أقام مبكة حىت يدركه احلج فهو متمتع إن حج ذي احلجة

  .احلج وسبعة إذا رجع اهلدي فإن مل جيد فصيام ثالثة أايم ِف
  مث رجع فليس مبتمتع ذلك من أقام ومل يرجع ِف أشهر احلجعن ابن عمر قال: من اعتمر 

أن يفرد كل واحد منهما  قال: من متامهما }احلََْج َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا{ :عن ابن عمر ِف قوله
  .احلج عن اآلخر وأن يعتمر ِف غري أشهر

-عمل هبا رسول هللا العمرة ِف شهور احلج اتمة قد  :قال -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 
  .وأنزهلا هللا ِف كتابه -عليه وسلم صلى هللا
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اليمن جاء إىل عبد هللا بن عمر وقد ضفر رأسه  عن صدقة بن يسار املكي أن رجال من أهل
لو كنت معك أو  :عبد الرمحن إين قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد هللا بن عمر فقال: اي أاب

ذلك فقال عبد هللا بن عمر: خذ ما تطاير  يماين: قد كانسألتين ألمرتك أن تقرن فقال ال
هديه  :امرأة من أهل العراق: ما هديه اي أاب عبد الرمحن؟ فقال من رأسك وأهد فقالت

إال أن أذبح شاة لكان أحب إىل من  فقالت له ما هديه؟ فقال عبد هللا بن عمر: لو مل أجد
  .أن أصوم

والعمرة فعليه بدنة فقيل له: إن ابن مسعود كان  عن ابن عمر قال: إذا قرن الرجل احلج
  .فقال ابن عمر: الصيام أحب إىل من شاة يقول: شاة

سألت ابن عمر عن املتعة ِف اهلدي؟ فقال: انقة  :عن عبد هللا أو عبيد هللا بن جبري قال
  ِف الشاة؟ قال: أكلكم شاة؟ أكلكم شاة؟ قلت: ما تقول

كان حالال حىت يهل ابحلج فإذا ركب إىل عرفة  لبيت ماعن ابن عباس قال: يطوف الرجل اب
شاء غري إن مل  هدية من اإلبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك فمن تيسر له

وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من األايم  يتيسر له فعليه صيام ثالثة أايم ِف احلج
العصر إىل أن يكون  ق حىت يقف بعرفات من صالةعرفة فال جناح عليه مث لينطل الثالثة يوم

 منها حىت يبلغوا مجعا الذي يتربر فيه مث ليذكروا هللا الظالم مث ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا
فإن الناس كانوا يفيضون وقال هللا  كثريا أو أكثروا التكبري والتهليل قبل أن تصبحوا مث أفيضوا

حىت ترموا  }َغُفوٌر َرِحيمٌ  أَفَاَض الَناُس َواْستَ ْغِفُروا اّلَلَ ِإَن اّللََ  ثُ مُثَ أَِفيُضوا ِمْن َحيْ { :تعاىل
  .اجلمرة

يقول: من أحرم  }ِإىَل احلَْج ِ  َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرةِ { :قوله -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 .احلج ابلعمرة ِف أشهر

وجهه ذلك،  ه ذلك حىت أتى البيت منفإذا برأ فمضى من وجه }أمنتم فإذا{ عن علقمة
 .فإن عليه مااستيسر من اهلدي

فقال: كذلك قال ابن عباس ِف ذلك كله وِف  قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري
   .ثالثني رواية: وعقد بيده
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متتعوا مث خرجوا إىل املدينة فأقبلوا منها حبج فسألوا  وعن يزيد الفقري أن قوما من أهل الكوفة
  .عباس فقال: إهنم متمتعون ناب

متتعت فسألت ابن عباس فقال: "ما استيسر  قال -رضي هللا عنه-عن النعمان بن مالك 
  .شاة، قال: شاة من اهلدي" قال: قلت

 من العدو وبرأمت من املرض فاقضوا ما }فإذا أمنتم{ :-رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 ابلطيب واللباس ( فمن متتع ) القابلأوجب هللا عليكم من حج أو عمرة من العام 

 }َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { إىل أن ُيرم ابحلج ( إىل احلج ) بعد قضاء العمرة }ابلعمرة{
  .بعري فعليه دم املتعة ودم القران واملتعة سواء: بقرة أو شاة أو

ها احملصر وأمن أي أمنت }فإذا أمنتم{ عباس يقول عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أكان ابن
 –هذه اآلية  فقال: مل يكن ابن عباس يفسرها كذا ولكنه يقول: جتمع }فمن متتع{ الناس،

  .كل ذلك احملصر واملخلي سبيله  –آية املتعة 
املتعة ملن أحصر قال: وقال ابن عباس: هي ملن أحصر  :عن عطاء قال: كان ابن الزبري يقول

  .سبيله ومن خليت
وهو خيطب وهو يقول: اي أيها الناس وهللا ما  ل: َسعت ابن الزبريعن إسحاق بن سويد قا

أو مرض أو   إىل احلج كما تصنعون، إمنا التمتع أن يهل الرجل فيحصره عدو التمتع ابلعمرة
فيجعلها عمرة فيتمتع حبله إىل العام القابل  كسر أو ُيبسه أمر حىت تذهب أايم احلج فيقدم

  .ابلعمرة إىل احلج هداي فهذا التمتع مث ُيج ويهدي
بنت عبد الرمحن يقال هلا رقية أخربته: أهنا خرجت  عن عبد هللا بن أيب بكر أن موالة لعمرة

وأان معها فطافت  بنت عبد الرمحن إىل مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم الرتوية مع عمرة
 املسجد فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: ال ابلبيت وبني الصفا واملروة مث دخلت صفة

النحر  فالتمسته، حىت جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم فقالت: فالتمسيه يل
  .ذحبت شاة

ُتْم َفَمنْ { :عن عروة ِف قوله تعاىل حني حتصر من   قال: أمنت }مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْج ِ  فَِإَذا أَِمن ْ
بل وال حل لك حىت أتيت لك إىل قا كسرك من وجعك فعليك أن أتيت البيت فتكون متعة

 .البيت
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  .أهنم قالوا: فإذا أمن من خوفه عن عروة وطاوس وأيب العالية رمحهم هللا
يوم  يقول: من اعتمر من يوم الفطر إىل }ِإىَل احلَْج ِ  َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرةِ { :عن جماهد ِف قوله

  .النحر فما استيسر من اهلدي
 .هدي فعليه عن سعيد بن جبري قال: إذا قام

  .لتعلموا أن القوم كانوا خائفني يومئذ }فإذا أمنتم{ :عن قتادة قوله
قال: هذا رجل أصابه خوف، أو  }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ { :عن قتادة قوله

 هبديه فإذا بلغت حملها صار حالال فإن أمن أو برأ إىل البيت مرض، أو حابس حىت يبعث
قابال وإن مل يصل إىل البيت حىت يرجع إىل أهله فعليه  ي له عمرة وأحل وعليه حج عامافه

  .أصلها كان هكذا وحجة وهدي قال قتادة واملتعة اليت ال يتعاجم الناس فيها أن عمرة
غري أشهر احلج، وما كان ِف أشهر احلج مث أقام حىت  عن قتادة مث قال ومتام العمرة ما كان ِف

 .وسبعة إذا رجع عة عليه فيها اهلدي إن وجد وإال صم ثالثة أايم ِف احلجمت ُيج فهي
أشهر احلج ليست بتامة  وعن ابن عون قال: َسعت القاسم بن حممد يقول: إن العمرة ِف

 .كانوا يروهنا اتمة :قال: فقيل له: العمرة ِف احملرم قال
قابل أهل ابحلج والعمرة، فإن  ِف احملصر قال: فإذا كان عام –يعين ابن سريين  -وعن حممد 

شاء أقام حىت يربأ فيمضي من وجهه فيطوف ابلبيت فتكفي  مجع بينهما فعليه اهلدي وإن
  .العمرة وعليه احلج من قابل عنه

  .حممد قال ابن عون: سألت القاسم وساملا عن احملصر فقاال حنو قول
القعدة أو ِف ذي احلجة مث  عن سعيد املسيب أنه كان يقول: من اعتمر ِف شوال أو ِف ذي

متمتع إن حج وعليه ما استيسر من اهلدي فمن مل جيد  أقام مبكة حىت يدركه احلج فهو
ومن اعتمر ِف أشهر احلج  ثالثة أايم ِف احلج وسبعة إذا رجع. زاد ِف رواية: إىل أهله فصيام

  .يرجع مث رجع فليس بتمتع ذاك من أقام ومل
من عامه فليس مبتمتع  هر احلج مث رجع إىل بلده مث حجعن عطاء قال: من اعتمر ِف أش

  .وإمنا املتمتع من أقام ومل يرجع
الرجل واملرأة واحلر والعبد هي  عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: املتعة خللق هللا أمجعني

إمنا  احلج مث أقام ومل يربح حىت ُيج ساق هداي مقلدا أو مل يسق لكل إنسان اعتمر ِف أشهر
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بعمرة إىل احلج، ومل تسم املتعة من  ت املتعة من أجل أنه اعتمر ِف شهور احلج فتمتعَسي
  .النساء أجل أنه ُيل بتمتع

النساء والثياب وِف لفظ: يتمتع  عن عطاء قال: إمنا َسيت املتعة ألهنم كانوا يتمتعون من
  .ِبهله وثيابه

فقدم مكة ِف أشهر احلج  اعن عطاء ِف رجل اعتمر ِف غري أشهر احلج فساق هداي تطوع
هديه مث لريجع إن شاء فإن هو حنر اهلدي وحل، مث بدا له  قال: إن مل يكن يريد احلج فلينحر

  .يقيم حىت ُيج فلينحر هداي آخر لتمتعه فإن مل جيد فليصم أن
  .وعن أبن أيب ليلى مثل ذلك

ُتْم َفَمْن مَتََتَع اِبْلعُ  فَِإَذا{ عن إبراهيم ِف قوله قال:  }تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ { إىل }احلَْج ِ  ْمَرِة ِإىَل أَِمن ْ
جيد فالصيام فإن عجل العمرة  احملصر إذا أمن فعليه املتعة ِف احلج، وهدي املتمتع فإن مل هذا

  .قبل أشهر احلج فعليه هدي
رجب مث يقيمون حىت ُيجوا  عن مغرية قال: سألت إبراهيم قال: قلت: الذين يعتمرون ِف

من أهل ابلعمرة ِف أشهر احلج مث أقام حىت ُيج فذلك  تعون هم؟ قال: ال إمنا التمتعمتم
  .وعليه اهلدي أو الصوم إن مل جيد اهلدي متمتع

  .متمتع عن احلسن قال: من اعتمر ِف أشهر احلج مث حج ِف عامه فهو
 .مرضه عن الربيع ) فإذا أمنتم ( قال: إذا أمن من خوفه وبرأ من

 أما املتعة فالرجل }ِمَن اهْلَْديِ  مَتََتَع اِبْلُعْمرَِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسرَ  َفَمنْ { :لهعن السدي قو 
فقال: من أحب  -عليه وسلم صلى هللا-ُيرم ابحلجة مث يهدمها بعمرة وقد خرج رسول هللا 

  .اي رسول هللا؟ قال: أان معي هدي منكم أن ُيل فليحل، قالوا: فما لك
انطلق حاجا فبدأ ابلعمرة مث  قال: من }مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْج ِ  َفَمنْ { :اك ِف قولهعن الضح

  .أقام حىت ُيج فعليه اهلدي
  .عن الضحاك قال: التمتع االعتمار ِف أشهر احلج

 :نسوخة نسختهاقال: م }َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمرَِة ِإىَل احلَْج ِ { :عن يزيد بن أيب مالك ِف قوله هللا
 .}احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {
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 .أقوال املفسرين
رجع إىل أهله مث حج من  قال مالك: من اعتمر ِف شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة مث

على من اعتمر ِف أشهر احلج مث أقام حىت احلج مث  عامه ذلك فليس عليه هدي إمنا اهلدي
مث أنشأ احلج  فاق وسكنها مث اعتمر ِف أشهر احلجانقطع إىل مكة من أهل اآل حج وكل من

  .مبنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها منها فليس مبتمتع وليس عليه هدي وال صيام وهو
مث قدم معتمرا ِف أشهر  وقال مالك ِف رجل من أهل مكة انقطع إىل غريها وسكن سواها

ليه اهلدي أو الصيام إن مل جيد منها: إنه متمتع جيب ع احلج مث أقام مبكة حىت أنشأ احلج
 .وأنه ال يكون مثل أهل مكة هداي

احلج وهو يريد اإلقامة  وسئل مالك عن رجل من غري أهل مكة دخل مكة بعمرة ِف أشهر
 فقال: نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد مبكة حىت ينشئ احلج أمتمتع هو؟

الصيام على من مل يكن من  وإمنا اهلدي أو اإلقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها
اإلقامة وال يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل  أهل مكة وأن هذا الرجل يريد

  .مكة
: إمنا املتمتع -خيرج لسفر وسئل عن الرجل يدخل مكة متمتعا مث-وقال أمحد بن حنبل 

مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل  َفَمنْ {  :ىلفليس مبتمتع قال هللا تعا الذي يقيم للحج فإن مل يقم للحج
  .}احلَْج ِ 
ُتمْ { :وقوله أي: فإذا متكنتم من  }اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما فَِإَذا أَِمن ْ

 أحرممتمتعا ابلعمرة إىل احلج وهو يشمل من أحرم هبما أو  أداء املناسك فمن كان منكم
اخلاص وهو املعروف ِف كالم الفقهاء  ابلعمرة أوال فلما فرغ منها أحرم ابحلج وهذا هو التمتع

يقول  القسمني كما دلت عليه األحاديث الصحاح فإن من الرواة من والتمتع العام يشمل
وال خالف أنه ساق هداي وقال  وآخر يقول قرن -صلى هللا عليه وسلم-متتع رسول هللا 

 احلج فما استيسر من اهلدى أي فليذبح ما قدر عليه من اهلدى متتع ابلعمرة إىل تعاىل فمن
  .ذبح عن نسائه البقر -وسلم صلى هللا عليه-وأقله شاة وله أن يذبح البقر ألن رسول هللا 

هلا إمنا كان ينهى عنها ليكثر قصد  حمرما -أي املتعة-قال ابن كثري: مل يكن عمر ينهى عنها 
 .-رضي هللا عنه-ومعتمرين كما قد صرح به  حاجنيالناس للبيت 
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 .املعىن اإلمجايل
وللمؤمنني ويوجههم أهنم إذا أمنوا مما  .-صلى هللا عليه وسلم-يقول هللا سبحانه وتعاىل لنبيه 

العمرة  واخلوف الذي يتمتمع منهم ابلعمرة إىل احلجة، أي: يؤدي هم فيه من اإلحصار
عليه أن يقدم هداي ما تيسر من اهلدي  ن هذا العام؛ فإنهوميكث ِف مكة حالال حىت ُيج م

 .ذكران فيما سبق من احملاضرات وأقل ذلك شاة كما
 

 .مسائل اآلايت
 :أوال

منها السيوطي كعادته ِف اإلطناب،  ِف متعة احلج رواايت وآاثر كثرية غري ما ذكرته ذكر جزءا
جوازها  ما االختالف حول أفضليتها أوكفاية لفهم املراد ابآلية أ وال شك أن فيما سقته هنا

وما  -صلى هللا عليه وسلم-حجة النيب  أو نسخها والرواايت الكثرية اليت تدلل على فعلها ِف
  .ذلك على سبيل االستقصاء فليس هذا جماله وهللا أعلم دار بني الصحابة ِف

ر على الرواايت اآلية واقتص وقد قام الشوكاين حبذف استطرادات السيوطي الكثرية ِف هذه
  .املتعلقة بتفسريها فقط

فيما يتعلق ِبايم الصوم للمتمتع  أيضا وردت آاثر كثرية مل يذكرها السيوطي ومجهور املفسرين
 فوت صيامها إذا قدم على قول من قال: إن آخر أايمها يوم ومن ذلك ما روي فيمن خشي

أن يشرتك ِف دم ومن كرهه وكذا  هعرفة وما روي ِف من فاته صيامها وكذا ِف املعتمر هل جيزئ
  .ِف الصوم وحنو ذلك، وفيما ذكرته كفاية وهللا أعلم فيمن وجد اهلدي بعد الدخول

  :اثنيا
مث أقام حىت حج من عامه  نقل ابن عطية عن طاووس قوله: من اعتمر ِف غري أشهر احلج

 .فهو متمتع
عام فهو متمتع. وقال: وهذا قوالن ونقل عن احلسن قوله: من اعتمر بعد يوم النحر ِف بقية ال

 .شاذان مل يوافقهما أحد من العلماء
حزم وِف إسناده ليث بن أيب  ومل أقف على هذا القول عن احلسن وأما قول طاوس فعلقه ابن

وقد تقدم عنهما ما يوافق غريمها وهذه من املواضع اليت  .سليم وهو ضعيف كما سبق غري مرة
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األقوال عنهم عند دراسة  وال إىل أصحاهبا وحبث صحة هذهأمهية حتقيق نسبة األق تبني
  .التفسري ابملأثور أو النقل عنه

  :اثلثا
من الفقهاء واملفسرين  احلديث ِف متعة احلج ذو شجون ومن أعجب ما توارد عليه كثري

 اجلاهلية ِف استعظام العمرة ِف أشهر احلج، وهذا الفهم ال قضية كون املتعة إلبطال عادة أهل
أول ما اعتمر  -عليه وسلم صلى هللا-ينقضي عجيب منه لثبوت حصول االعتمار من النيب 

وهي عمرتنا هذه اليت صد عنها مث تالها ما بعدها من  ِف شهر ذي القعدة قبيل احلج ِبايم
للحج ملبني  -وسلم صلى هللا عليه-مجيعها ِف أشهر احلج، وثبت خروج مجع معه  عمرات

ونزلت اآلية ِف املتعة قبل احلجة هذه بسنوات فأي  .ه لىب هبما مجيعاابلعمرة وثبت عنه أن
  االعتمار ِف أشهر احلج بعد ذلك؟ غرابة ِف

وأهنا  -صلى هللا عليه وسلم- مث ادعى البعض أن املتعة مبعىن فسخ احلج كان خاصا حبجته
اإلمجاع  قل بعضهمهنى عنها عمر وأهنا.......وأهنا........بل ن املتعة املكروهة وأهنا اليت

  .على تركها بعد خالف يسري ِف الصدر األول
سراقة بن مالك ألعامنا هذا؟  عندما سأله -صلى هللا عليه وسلم-وال أدري ماذا يفعل بقوله 

 ألبد األبد؟ : بل-صلى هللا عليه وسلم-فقال 
حلج وما رواه عن العمرة قبيل ا وماذا يفعل مبا تقدم ِف اآلاثر عن عمر من بيانه لسبب هنيه

 كره عمر العمرة ِف أشهر احلج إرادة أال يتعطل البيت ِف غري اجلصاص عن عروة قال: إمنا
عن املتعة ملكان أهل البلد  أشهر احلج ( وما رواه عن يوسف بن ماهك قال: إمنا هنى عمر

منفعتهما واإلسناد إليهما صحيح. فهذه علل ال عالقة  ليكون موَسان ِف عام فيصيبهم من
  .أعلم ابلفسخ البتة وإمنا تتعلق ابلعمرة ِف أشهر احلج عامة وهللا هلا

  :رابعا
 :ِف مسألة دم التمتع

 :قال الرازي
أيكل منه وقال أبو حنيفة: إنه دم  قال الشافعي: دم التمتع دم جربان اإلساءة فال جيوز له أن

  .نسك وأيكل منه
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  :مث قال: حجة الشافعي من وجوه
وبيان حصول اخللل  جربان ن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدمأ :احلجة األوىل

  :فيه من وجوه ثالثة
إىل رخصة بسبب احلاجة  األول: روي أن عثمان كان ينهى عن املتعة فقال له علي: عمدت

  .فيها والغربة. وذلك يدل على حصول نقص
لمت أان قد متتعنا مع رسول ع أقول: وهذا اللفظ غري حمفوظ بل الثابت عنه أنه قال له: لقد

 صلى هللا عليه-وِف لفظ: ما تريد إىل أمر فعله رسول هللا  .-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
أستطيع أن أدعك فلما رأى  ننهى عنه؟ فقال له عثمان: دعنا منك فقال: إين ال -وسلم

  .على ذلك أهل هبما مجيعا
التلذذ واالرتفاق، ومبىن العبادة على  تع عبارةقال الرازي: الثاين: أنه تعاىل َساه متتعا والتم

  .حصل ِف كونه عبادة نوع خلل املشقة فيدل على أنه
ِبُكُم  يُرِيُد اّللَُ  { :عز وجل يقول وأقول: ما الذي يدل على أن مبىن العبادة على املشقة وهللا

على  مث رفع املشقة ال يدل ( نكميريد هللا أن خيفف ع ) :ويقول }اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
فرض هللا صالة املسافر ركعتني  اخللل وما أدري ما أساس هذه املقامات غري املنضبطة وقد

  .أحدا يقول ِبن ذلك فيها خلل وِف ذلك رفع للمشقة وال أظن
  :قال الرازي

ن من حقه صار السفر للعمرة وكا الثالث: وهو بيان اخللل على سبيل التفصيل: أن ِف التمتع
 األكرب هو احلج وأيضا حصل الرتفه وقت اإلحالل بينهما وذلك أن يكون للحج فإن احلج

امليقات للعمرة كان  خلل وأيضا كان من حقه جعل امليقات للحج فإنه أعظم فلما جعل
 .هذا احلج وجب جعل الدم دم جربان ال دم نسك ذلك نوع خلل، وإذا ثبت كون اخللل ِف

أهنا  -صلى هللا عليه وسلم- رق العمرة عن احلج؟ وقد قال رسول هللاوأقول: ما الذي ف
 يعين أن السفر وامليقات وحنو ذلك إمنا جعل للحج ِبكمل دخلت فيه إىل يوم القيامة وهذا

ذي القعدة  أنواعه وهو التمتع.وماذا يعين حصول الرتفه بني عمرة أداها املسلم مثال ِف أول
 وبني إهالله
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حصل ملن مل يعتمر أصال وأهل ابحلج يوم الرتوية وبني  وية وبني الرتفه الذيابحلج يوم الرت  
  الذي حصل ملن مل يعتمر أصال وأهل ابحلج يوم الرتوية أيضا؟ الرتفه

  :قال الرازي
العمرة كما أفرد هبما وكما ِف  أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك احلج أو :احلجة الثانية

والصوم  ادتني ال يوجب الدم أيضا بدليل أن من مجع بني الصالةالعب حق املكي واجلمع بني
  .دم نسك فالبد وأن يكون دم جربان واالعتكاف ال يلزمه الدم فثبت هبذا أن هذا الدم ليس

توقيت وكونه غري مؤقت دليل على  أن هللا تعاىل أوجب اهلدي على التمتع بال :احلجة الثالثة
  .مؤقتةكلها  أنه دم جربان ألن املناسك

  .ابلصوم أن للصوم فيه مدخال ودم النسك ال يبدل :احلجة الرابعة
أخرى وما أسهل الرد عليها   وأقول هذه احلجج كلها واهية ألهنا قياس لعبادات على عبادات

ترك شيء من واجبات الصالة أو الصيام أو االعتكاف  كأن يقول قائل: كما أنه مل يوجب
 .تؤدي هبا ا دما وكل عبادة هلا كيفيتها اليتيوجب اجلمع بينها أيض دما مل

األوىل بضارب املثال أن يقول من  مث إن العمرة واحلج عبادااتن متداخلتان ومتشاهبتان وكان
املغرب مل جيب عليه دم ولكن لكون ذلك ال ُيصل ألن  مجع بني صالة الصبح وصالة

ابلصالة والصوم  رب املثاليرد إال بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء ض اجلمع مل
  .األخرى واالعتكاف مع تباعد صورة كل منها عن

تعاىل ألزم املكلف إمتام احلج ِف  مث قال الرازي: وإذا عرفت صحة ما ذكران فنقول: أن هللا
 :وقد دللنا على أن حج التمتع غري اتم فلهذا قال تعاىل }َواْلُعْمرََة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :قوله
 وذلك ألن متتعكم يوقع نقصا ِف }ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ  َفَمْن مَتََتَع اِبْلُعْمَرةِ {

من سياق اآلية وهو ال  حجتكم فاجربوه ابهلدي لتكمل به حجتكم فهذا معىن حسن مفهوم
 .يتقرر إال على مذهب الشافعي

هبا بل هي مناقضة لرواايت  قدمات ال يسلمأقول: وقد تببني أن كل ما ذكره مبين على م
 املعقولة ألن التمتع هو أكمل املناسك حيث يقوم صاحبه ِبداء التفسري املأثورة والنظرات

فكان كاملنتظر الصالة فهو ِف  عمرة كاملة بكل شروطها مث ميكث ِف حرم هللا منتظرا احلج
 مه يوم الرتوية فيؤدي مجيع أعماليستوي هو واملفرد ِف إحرا صالة مادامت الصالة حتبسه مث
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ابهلدي الذي هو من أفضل أعمال احلج   احلج كاملة كما لو أفرد ابإلضافة إىل تقربه إىل هللا
  .وأحاديث نبوية شريفة كما دلت آايت كثرية

جلس فيه ينتظر صالة  وال يعقل أحد أن يقال: من ذهب إىل املسجد فصلى الصبح مث
أن خيرج من بيته لكل صالة على حدة ويتناسى ما  نه كان عليهالظهر أن ِف صالته خلال أل

كما دل عليه  األجر مبكثه ِف مصاله وانتظاره للصالة واعتباره ِف رابط حصل له من
 .احلديث
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 ادية والتسعوناحملاضرة احل
*** 

 من سورة البقرة 196 تفسري اآلية رقم
  

 .التالوة والقراءات واملناسبة
  :لتالوةا

دْ { :قال تعاىل َعةٍ  َفَمْن ملَْ جيَِ  .}ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ  َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْجِ  َوَسب ْ
  :القراءات

 .ال يوجد أوجه تتعلق ابملعىن
 

 .لغوايت
وإثبات التاء ِف  العدد حمذوف أي "أايم" تلك عشرة كاملة: اإلشارة إىل الثالثة والسبعة ومميز

 .املميز أحسن االستعمالني العدد مع حذف
أو التخيريية قال: وأن يعلم العدد  قال اآللوسي: فائدة الفذلكة أن ال يتوهم أن الواو مبعىن

علم  فيحاط به من وجهني فيتأكد العلم ومن أمثاهلم علمان خري من مجلة كما علم تفصيال
العامي الذي يفهم به اخلاص  فالالئق ابخلطاب ال سيما وأكثر العرب ال ُيسن احلساب

 ال أهل االرتياض ابلعلم أن يكون بتكرار الكالم وزايدة والعام الذين هم من أهل الطبع
 .فإهنا تستعمل هبذين املعنيني اإلفهام واإليذان ِبن املراد ابلسبعة العدد دون الكثرة
 .يقها املستدعي ملا ذكر؟تفر  فإن قلت: ما احلكمة ِف كوهنا كذلك حىت ُيتاج إىل

حمل املبدل منه غالبا جعل الثالثة  أجيب ِبهنا ملا كانت بدال عن "اهلدى" والبدل يكون ِف
الفدية  وزيد عليها السبعة عالوة لتعادله من غري نقص ِف الثواب ألن بدال عنه ِف زمن احلج

 .مبنية على التيسري
العرب رأيت بعيين وَسعت ِبذين  كما تقول  قال ابن كثري: وقوله تلك عشرة كاملة قيل أتكيد

 :وقال }خَتُط ُه بَِيِميِنكَ  َوال{ :وقال }جِبََناَحْيهِ  َوال طَائٍِر َيِطريُ { :وكتبت بيدي وقال هللا تعاىل
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َلًة َوأمَْتَْمَناَها ِبَعْشٍر فَ َتَم ِميَقاتُ  َوَواَعْداَن ُموَسى َثالِثنيَ { َلةً  لَي ْ  وقيل معىن كاملة }َربِ ِه أَْربَِعنَي لَي ْ
 .أي جمزئة عن اهلدى األمر إبكماهلا وإمتامها اختاره ابن جرير وقيل معىن كاملة

وجوه وعلق على ذلك اآللوسي بقوله  وقد كثر كالم املفسرين حوهلا وذكر الرازي فيها عشرة
  .ولوال مزيد التطويل لذكرهتا مبا هلا وما عليها لكنها عشرة غري كاملة

العرب ِف ذلك وأن قوله كاملة يعين  مع فيها للتأكيد ونفي التوهم على عادةواألظهر أن اجل
 .كما صح عن احلسن وال خمالف له ِف أجرها بدال عن اهلدي

 
 .اآلاثر

صلى هللا –قال: قال رسول هللا  أخرج مسلم والبيهقي ِف السنن الكربى عن نبيشة اهلذيل
 .ذكر هللأايم أكل، وشرب، و  : أايم التشريق؛-عليه وسلم

عن صوم أايم  -هللا عليه وسلم صلى–و أخرج ابن جرير عن عائشة، قالت: هنى رسول هللا 
 .((هي أايم أكل وشرب وذكر هلل)) :التشريق وقال

األلباين: متواتر املعىن عن رسول  وله شواهد كثرية ِف النهي عن صيام أايم التشريق حىت قال
  .-وسلم صلى هللا عليه–هللا 

عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم– جرير ومالك عن الزهري قال: بعث رسول هللا وأخرج ابن
 أايم التشريق فقال: إن هذه أايم أكل وشرب وذكر هللا، إال بن حذافة بن قيس، فنادى ِف

 .من كان عليه صوم من هدي
من شرح معاين اآلاثر والدارقطين  ووصله ابن جرير وأمحد والنسائي ِف الكربى والطحاوي ِف

 .املسيب عن أيب هريرة به بدون االستثناء طريق الزهري عن سعيد بن
والدارقطين والبيهقي وابن عساكر عن ابن  وأخرج ابن جرير والطحاوي ِف شرح معاين اآلاثر

يصم، حىت  للمتمتع إذا مل جيد اهلدي ومل -صلى هللا عليه وسلم–هللا  عمر قال: رخص رسول
 .ايم التشريق مكاهنافاتته أايم العشر، أن يصوم أ

من مل )) :يقول -هللا عليه وسلم صلى–وأخرج الدارقطين عن عائشة أهنا َسعت رسول هللا 
تلك الثالثة أايم فليصم  معه هدي فليصم ثالثة أايم قبل يوم النحر، ومن مل يكن صام يكن

 .((أايم التشريق أايم مىن
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صلى هللا عليه –يرخص رسول هللا  وأخرج الدارقطين عن عائشة وعبد هللا بن عمر قاال: مل
 .التشريق إال ملتمتع أو حمصر ألحد ِف صيام أايم -وسلم

وابن عمر قاال: مل يرخص ِف أايم  أخرج البخاري وابن جرير والدارقطين والبيهقي عن عائشة
 .مل جيد اهلدي التشريق أن يصمن إال ملن

األلباين ِف إرواء الغليل بكالم  شهوهو ِف حكم املرفوع وقد حاول الطحاوي ترجيح وقفه وانق
 .جيد

من صام األايم )) :قال -عليه وسلم صلى هللا–وأخرج الطرباين ِف الكبري عن عائشة أن النيب 
  .((يوم عرفة فهو آخرهن احلج ومل جيد هداي إذا استمتع فهو مابني إحرام أحدكم إىل ِف

البيهقي وابن حجر ِف تغليق التعليق عن و  وأخرج البخاري تعليقا ابجلزم واإلَساعيلي وأبو نعيم
 :-وسلم صلى هللا عليه–قال: فلما قدمنا مكة قال رسول هللا  -عنهما رضي هللا-ابن عباس 

وأتينا النساء  فطفنا ابلبيت وابلصفا واملروة ((إال من قلد اهلدي اجعلوا إهاللكم ابحلج عمرة))
مث أمران عشية  ((حىت يبلغ اهلدي حملهمن قلد اهلدي فإنه ال ُيل )) :ولبسنا الثياب وقال

جئنا فطفنا ابلبيت وابلصفا واملروة وقد مت حجنا  الرتوية أن هنل ابحلج فإذا فرغنا من املناسك
ْد َفِصَيامُ  َفَما{ :اهلدي كما قال هللا وعلينا َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْجِ   اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَمْن ملَْ جيَِ
َعةٍ   .إىل أمصاركم، الشاة جتزئ.... احلديث }َرَجْعُتمْ  ِإَذا َوَسب ْ

 -صلى هللا عليه وسلم–النيب  وأخرج أمحد والبخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر قال متتع
إىل  ابلعمرة -صلى هللا عليه وسلم–ومتتع الناس مع رسول هللا  فأهل ابلعمرة مث أهل ابحلج،

–يهد، فلما ق  دم رس ول هللا  دي، ومنهم من ملاحلج، فكان من الناس من أهدى فساق اهل
ُيل من شيء حرم منه  من كان منكم أهدى فإنه ال)) :للناس قال -صلى هللا عليه وسلم

فليطف ابلبيت وابلصفا واملروة وليقصر  حىت يقضي حجه، ومن مل يكن منكم أهدى
وسبعة إذا رجع   احلجابحلج وليهد، فمن مل جيد هداي فليصم ثالثة أايم ِف وليحلل، مث ليهل

 .احلديث ....((إىل أهله
على شرط مسلم ومل خيرجاه  وأخرج ابن خزمية ِف صحيحه والطرباين واحلاكم وقال: صحيح

املقالة من الناس: فخرجنا حجاجا حىت إذا مل يكن  وسكت الذهيب عن جابر قال: كثرت
عرفة وفرجه يقطر منيا؟  ان إىلأن حنل إال ليايل قالئل أمران ابإلحالل فريوح أحد بيننا وبني
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تعلموين أيها الناس؟  أابهلل)) :فقام خطيبا فقال -وسلم صلى هللا عليه–فبلغ ذلك رسول هللا 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هداي  فأان وهللا أعلمكم ابهلل وأتقاكم له،

إذا رجع إىل  وسبعةأحلوا، فمن مل يكن معه هدي فليصم ثالثة أايم ِف احلج  وحلللت كما
 .اجلزور عن سبعة فكنا ننحر ((أهله، ومن وجد هداي فلينحر

حجنا فقال: إنكم قد استمتعتم إىل  وعن انفع قال: قدم ابن عمر مرة ِف شوال، فأقمنا حىت
 أن يهدي فليهد ومن ال فليصم ثالثة أايم وسبعة إذا رجع إىل حجكم بعمرة فمن وجد منكم

  .أهله
ِف شوال أو ذي القعدة أو ِف  عمر أنه كان يقول: من اعتمر ِف أشهر احلجعن عبد هللا بن 

 مبكة حىت يدركه احلج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من ذي احلجة قبل احلج مث أقام
  .اهلدي فإن مل جيد فصيام ثالثة أايم ِف احلج وسبعة إذا رجع

من احلاج فوقف حبيال عرفة قبل  رقال: من أدرك ليلة النح -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 
 ومن مل يدرك عرفة فوقف هبا قبل أن يطلع الفجر فقد فاته أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج

سبعا مث ليحلق أو يقصر إن  احلج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة
 فليحلق أو يقصر مث قبل أن ُيلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه شاء وإن كان معه هديه فلينحره

وليهد بدنة فإن مل جيد هداي فليصم  لريجع إىل أهله فإن أدركه احلج قابل فليحجج إن استطاع
 .وسبعة إذا رجع إىل أهله عنه ثالثة أايم ِف احلج

وما كان ِف أشهر احلج مث أقام حىت  وعن قتادة قال: ومتام العمرة ما كان ِف غري أشهر احلج،
  .اهلدي إن وجد وإال صام ثالثة أايم ِف احلج وسبعة إذا رجع يهاُيج فهي متعة عليه ف

ِف ذي القعدة أو ِف ذي  وعن سعيد بن املسيب أنه كان يقول: من اعتمر ِف شوال أو
فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من اهلدي فمن مل  احلجة مث أقام مبكة حىت يدركه احلج

 …إىل أهله :رجع. زاد ِف رواية فصيام ثالثة أايم ِف احلج وسبعة إذا جيد
النحر فقال: ايأمري املؤمنني إين  عن سعيد بن املسيب أن رجال أتى عمر ابن اخلطاب يوم

 .العشر فقال: سل قومك. مث قال ايمعيقيب أعطه شاة متتعت ومل أهد ومل أصم ِف
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وية بيوم ويوم الرتوية ويوم الرت  قال صم قبل }َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفِصَيامُ { :عن علي ِف قوله
إذا رجع  العشر تسحر ليلة احلصبة. فصام ثالثة أايم ِف احلج وسبعة عرفة. فإن فاته الصوم ِف

 .إىل أهله
 .التشريق عن علي قال: من فاته صيام ثالثة أايم احلج صامهن أايم

دْ  َفَمْن ملَْ { :عن ابن عباس  .فهو األول فاألول }جيَِ
احلج ويل أربعون درمها فيها كذا  قال البن عباس: متتعت ابلعمرة إىل عن أيب مجرة أن رجال
 .فقال صم .وفيها كذا وفيها نفقة

أايم ِف احلج وذلك قبل يوم عرفة،  عن ابن عباس قال:.... إن مل يتيسر له فعليه صيام ثالثة
 .األايم الثالثة يوم عرفة فال جناح عليه فإن كان آخر يوم من
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ { :إىل }مَتََتَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْج ِ  َفَمنْ { :عن ابن عباس قوله وهذا على  }َوَسب ْ

قبل يوم عرفة، فإن كان يوم  ابلعمرة إذا مل جيد هداي فعليه صيام ثالثة أايم ِف احلج املتمتع
 .إذا رجع إىل أهله عرفة الثالث فقد مت صومه، وسبعة
عليه ما استيسر من اهلدي: شاة  تمتعا ِف أشهر احلج، فإنعن علقمة قال: فإن هو رجع م

قال  وسبعة إذا رجع،  ِف احلج وِف رواية: "آخرها يوم عرفة" فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم
عباس ِف ذلك كله. وِف رواية:  إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبري، فقال: كذلك قال ابن

 .وعقد بيده ثالثني
دْ { :-عنهما رضي هللا-عن ابن عباس  الثالثة  فمن مل يستطع أن يفعل من هذه }َفَمْن ملَْ جيَِ

ِف عشر احلج آخرها يوم  }ِف احلَْج ِ { فليصم ثالثة أايم متتابعات }َأاَيمٍ  َفِصَياُم َثالثَةِ { شيئا
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ { عرفة،  }اِمَلةٌ تِْلَك َعَشَرٌة كَ {  إىل أهاليكم ِف الطريق أو ِف أهاليكم }َوَسب ْ

 … مكان اهلدي
يهدي فليهد، ومن ال فليصم ثالثة  عن انفع عن ابن عمر ِف املتعة قال: فمن وجد منكم أن

 .أهله أايم، وسبعة إذا رجع إىل
ابلعمرة إىل احلج". ِف لفظ: "ما بني  قال: "الصيام ملن متتع -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 

فإهنا من أايم " :مل يصم صام أايم مىن"، زاد ِف روايةفإن مل جيد هداي و  أن يهل إىل يوم عرفة،
 ."إذا رجع إىل أهله احلج، وسبعة
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 .الرتوية، ويوم عرفة عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل الرتوية، ويوم
ال يقضي عنه إال ذلك قلت:  عن انفع، عن ابن عمر قال: ال يصوم املتمتع إال وهو حمرم

 .حمرما إاليصومهن ِف شوال قال: ال 
احلج ملن مل جيد هداي مابني أن يهل  عن عائشة أهنا كانت تقول: الصيام ملن متتع ابلعمرة إىل

  .فإن مل يصم صام أايم مىن ابحلج، إىل يوم عرفة
 .الرتوية ويوم عرفة عن عروة قال: املتمتع يصوم قبل الرتوية يوما، ويوم

 .هي أايم التشريق :قال }اَيٍم ِف احلَْج ِ َفِصَياُم َثالثَِة أَ { :عن عروة ِف هذه اآلية
صام يوما قبل الرتوية، ويوم الرتوية،  وعن سعيد بن جبري أنه قال ِف املتمتع إذا مل جيد اهلدي

 .ويوم عرفة
 .عرفة قال: آخرها يوم }َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفِصَيامُ { عن سعيد بن جبري

التشريق أطعم عن الثالثة وصام السبعة  فاته الصوم أايمعن سعيد بن جبري قال: املتمتع إذا 
 .إذا رجع

َعةٍ { عن سعيد بن جبري  .قال: إىل أهلك } ِإَذا َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ
َعةٍ { :عن سعيد بن جبري  .صامها قال: وإن أقام مبكة، إن شاء }ِإَذا َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ

دْ { :عن جماهد آخرهن يوم عرفة  } َأاَيٍم ِف احلَْج ِ   َثالثَةِ َفِصَيامُ  { يعين اهلدي }َفَمْن ملَْ جيَِ
 ...رجع حيث كان وسبعة إذا

يهدي يصوم ِف العشر إىل يوم عرفة  وِف لفظ قال: صوم ثالثة أايم للمتمتع، إذا مل جيد ما
 .الرجل ِف شوال أو ذي القعدة أجزأه مىت صام أجزأه، فإن صام

 .جوِف لفظ آخر: ال ِبس أن يصومهن ِف أشهر احل
َعٍة ِإَذا{ عن جماهد الطريق وإن شاء  قال: إمنا هي رخصة إن شاء صامهن ِف }َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ

 .صامهن بعدما رجع إىل أهله وال يفرق بينهن
من ذي القعدة وآخرها يوم  وعن طاوس: ال ِبس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما

 .عرفة
َعٍة ِإَذا{ :عن طاوس  .: إن شاء فرققال }َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ
دْ { عن إبراهيم  .عرفة أنه قال: آخرها يوم }َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيمٍ  َفَمْن ملَْ جيَِ
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َعٍة ِإَذا{ :عن إبراهيم تقدم إىل  قال: إن شئت ِف الطريق وإن شئت بعدما }َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ
 .أهلك

ْد َفِصَياُم َثالثَِة َأايَ  َفَمْن ملَْ  { :عن احلسن ِف قوله  .قال: آخرهن يوم عرفة } ٍم ِف احلَْج ِ جيَِ
 .الطريق، وإن شاء إذا رجع إىل أهله عن احلسن ِف صيام السبعة األايم قال: إن شاء صام ِف

 .قال: كاملة من اهلدي } َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ  تِْلكَ  {:عن احلسن ِف قوله
 .فةالعشر إىل يوم عر  عن عطاء، قال يصوم املتمتع الثالثة أايم لتمتعه ِف

قال: ِف تسع ذي احلجة أيها  .عن عطاء أنه كان يقول: ِف صيام الثالثة أايم ِف احلج
 .وِف ذي القعدة فهو مبنزلة من مل يصم شئت، فمن صام قبل ذلك ِف شوال

  .حالل عن عطاء قال: وال ِبس أن يصوم املتمتع ِف العشر وهو
َعةٍ { :عن عطاء ِف قوله  .إذا رجعت إىل أهلكقال:  }ِإَذا َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ

َعٍة ِإَذا{ :عن عطاء   .أحب إيل قال: إذا قضيتم حجكم وإذا رجع إىل أهله }َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ
قال: يصوم قبل الرتوية يوما، ويوم  عن شعبة قال: سألت احلكم عن صوم ثالثة أايم ِف احلج

 .الرتوية، ويوم عرفة
 .}احلَْج ِ  َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف { :عن عبيد بن عمري يصوم أايم التشريق، يعين قوله

قبل يوم الرتوية يوما، ويوم  قال} َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ { عن عامر الشعيب ِف هذه اآلية
 .آخرها يوم عرفة :الرتوية ويوم عرفة، وِف لفظ

دْ { :عن السدي  .فآخرها يوم عرفة :قال }ج ِ َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْ  َفَمْن ملَْ جيَِ
ْد َفِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفَمْن ملَْ { :عن قتادة قوله قال: كان يقال: عرفة وما قبلها  }جيَِ

 .يومني من العشر
َعٍة ِإَذا{ عن قتادة  .إذا رجعتم إىل أمصاركم }َرَجْعُتمْ  َوَسب ْ

 .عن الربيع مثله
 .ري حنو ذلكوعن أيب العالية وعكرمة والزه

 .قبلها من العشر قال: عرفة وما }َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفِصَيامُ { :عن الربيع ِف قوله
دْ  َفَمْن ملَْ { عن أيب العالية  .يعين اهلدي إذا كان متمتعا }جيَِ

 .وعن الربيع ومقاتل بن حيان حنو ذلك
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 .وعن أيب جعفر، قال ال يصام إال ِف العشر
 .آخرها يوم عرفة }َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفِصَيامُ { وعن أيب جعفر

 .وعن محاد والضحاك حنو ذلك
األايم ِف العشر يكون آخرها يوم  وعن املسيب بن رافع ومقاتل بن حيان أنه يصوم الثالثة

 .عرفة
َعٍة ِإَذا َفِصَيامُ { وعن عكرمة ِف قوله تعاىل قال: صيام ثالثة  }َجْعُتمْ رَ  َثالثَِة َأاَيٍم ِف احلَْجِ  َوَسب ْ

  .من حني ُيرم، آخرها يوم عرفة أايم يعين أايم العشر
 .ابلطريق يوما أو يومني عن عكرمة قال: إذا خشي أن ال يدرك الصوم مبكة صام

 
 .أقوال املفسرين

املراد وقت أداء احلج وهو أايم  :قال اآللوسي فصيام ثالثة أايم ِف احلج: قال الشافعي
 .وقبل التحلل وال جيوز الصوم عنده قبل إحرام احلج به بعد اإلحراماالشتغال 

ما ميكن ِف التأخري الحتمال  واألحب أن يصوم سابع ذي احلجة واثمنه واتسعه ألنه غاية
 وال جيوز يوم النحر وأايم التشريق لكون الصوم منهيا فيها القدرة على األصل وهو اهلدي

فذكر بعض ما تقدم … جرير  احتجاجا مبا أخرجه ابنوجوز بعضهم صوم الثالثة األخرية 
  .ِف اآلاثر

على أحاديث النهي وقالوا: إذا  قال: وبذلك أخذ اإلمام مالك ولعل ساداتنا احلنفية عولوا
ذهب إليه  النحر مل جيزه إال الدم وال يقضيه بعد أايم التشريق كما فاته الصوم حىت أتى يوم

والنص خصه بوقت احلج وجواز الدم على  تنصب إال شرعا الشافعية ألنه بدل واإلبدال ال
 .هللا تعاىل عنه أنه أمر ِف مثله بذبح الشاة األصل وعن عمر رضي

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ { املعىن إذا  أي فرغتم ونفرمت من أعماله فذكر الرجوع وأريد سببه أو }َوَسب ْ
صحابه: إذا رجعتم إىل أهليكم معظم أ رجعتم من مىن وقال الشافعي على ما هو األصح عند

املعىن. وحكم  البخاري عن ابن عباس... وأن لفظ الرجوع أظهر ِف هذا ويؤيده ما أخرجه
ألن الشرع أقام موضع اإلقامة مقام الوطن  انوي اإلقامة مبكة توطنا حكم الراجع إىل وطنه

 .إليهم عند آخرين صولابلرجوع إىل األهل الشروع فيه عند بعض والفراغ ابلو  وِف البحر املراد
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 .املعىن اإلمجايل
ثالثة أايم ِف احلج وهو حمرم به آخرها  أيمر سبحانه وتعاىل من مل جيد هداي لتمتعه أن يصوم

فلم جيده حىت  على ظنه أال جيد هداي وأما من مل يصم تربصا لوجود اهلدي يوم عرفة ملن غلب
لك إضافة إىل سبعة أايم يصومها من مل التشريق وذ انقضى يوم عرفة فله أن يصوم ثالثة أايم

األغلب األعم أم   لتمتعه إذا رجع من حجه سواء أكان رجوعه إىل أهله كما هو جيد اهلدي
 .كان ِف طريقه إليهم أم إىل أي جهة أخرى

 
 .مسائل اآلايت

  :األوىل
دي كفارة إمنا هو مبين على أن اهل كالم ابن جرير ِف الرد على من أجاز الصيام قبل اإلحرام

افرتق  تقريره وإمنا هو قربة هلل عز وجل من كمال احلج ومن هنا وهذا غري صحيح كما سبق
للمسلم أن يعزم على فعلها فيصبح  عن كل ما ذكر بل إن ما ذكره من املعاصي اليت ال جيوز

صاحبه  فيها، أما اهلدي فإن العزم على فعله ممدوح ويؤجر عليه أن يكف عنها قبل الوقوع
تكون من املسارعة ِف اخلريات إن سلمت  رتقا. ولذا فإن تقدمي قربة هلل الزمة للمسلم قدفاف

هللا عليه  صلى–ِف السنة تقدمي العباس لزكاة ماله سنتني حلاجة النيب  من املوانع وشبيه ذلك
متنازع فيه ومن العلماء من أجاز له أن يذبح  هلا، على أن موعد لزوم اهلدي للمتمتع -وسلم
 .متقدم مادام قد أحرم ابحلج ه ِف وقتهدي

  :الثانية
يقرؤها ثالثة أايم متتابعات وعزاه  ذكر السيوطي هذا األثر حتت هذه اآلية: عن أيب أنه كان

مل تذكر  املستدرك هبذا اللفظ ِف كتاب التفسرب ِف سورة البقرة ولكن للحاكم وهو عنده ِف
كما  }أمَْيَاِنُكمْ  ِصَياُم َثالثَِة َأاَيٍم َذِلَك َكَفاَرةُ فَ { :فيه اآلية أصال والصواب أن ذلك ِف قوله

أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب داود ِف  ذكره السيوطي أيضا وعزاه البن
السيوطي منها عن  وابن املنذر واحلاكم وصححه والبيهقي عنه، وله شواهد ذكر املصاحف

متتابعات ومنها عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها   عبجماهد أنه قال: إهنا ِف قراءة أيب بن ك
 .أهنا كانت ِف مصحف الربيع بن خيثم كذلك كذلك، ومنها
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لعدم الدليل على وجوب ذلك وقد  وِف عدم التفريق تقدم أثر جماهد وُيمل على االستحباب
مىت  يعين: أمحد ابن حنبل: فصيام السبعة أايم إذا رجع –هللا  قال األثرم: قلت أليب عبد

الناس. قيل أليب عبد هللا: فيفرق  يصومهن؟ أِف الطريق أم ِف أهله؟ قال: كل ذلك قد أتوله
 .بينهن؟ فرخص ِف ذلك

  :الثالثة
يدرك الصيام مبكة صام ِف الطريق  ذكر ابن جرير أثر عكرمة املتقدم ِف اآلاثر: إذا خشي أال

 ريق. وهذا غري صحيح فإن األثريرى جواز صيام السبعة ِف الط يوما أو يومني.على أنه ممن
مبكة. وهكذا صنفه ابن أيب شيبة  فيمن خشي أال يدرك صيام األايم الثالثة قبل يوم النحر

 ."خشي أال يقدم إال يوم عرفة صام ِف الطريق ثالثة أايم وأردفه عن احلسن بلفظ: "إن
  :الرابعة

يعين ِف حجة الذي جاء  ه "أل" هنا للعهدواضح أن }َأاَيٍم ِف احلَْج ِ  َفِصَياُم َثالثَةِ { :قوله
وال  -رضي هللا عنهم-ابن عباس وابن عمر وعائشة  ألجله ولذا دلت اآلاثر الواردة عن

الرتخيص ملن مل يصم  على أن حمل هذا الصوم من يوم إحرامه إىل يوم عرفة. وثبت خمالف هلم
احتجاج من خالف ِف ذلك مكاهنا وعلق ابن عريب على  تلك األايم أن يصوم أايم التشريق

اخلرب الصحيح  صيام أايم التشريق بقوله: "إن ثبت النهي عاما فقد جاء ابلنهي عن
 ."ابلتخصيص

  :اخلامسة
ابن العريب: إذا كان رخصة  وقد قال }ِإَذا َرَجْعُتمْ { :تنازع أهل الفقه والتفسري املراد بقوله

املراد ِف  ص وال ظاهر أنه أراد البالد، وإمناتوقيتا فليس فيه ن فيجوز التقدمي والرتك، وإن كان
 .األغلب واألظهر فيه أنه احلج

رجع إىل أهله. وحديث ابن  وتعقبه القرطيب حبديث ابن عمر عند مسلم وفيه: وسبعة إذا
النحاس: وكان هذا إمجاعا، وما أدري كيف حكى هذا  عباس إىل أمصاركم. وقال: قال

قبل الرجوع إىل  ل أكثر أهل العلم. يعين جواز صومهاوقد قال البغوي: وهو قو  اإلمجاع،
 .أهله
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 ِإَذا{ :اليت تندرج حتت قوله ومجهور السلف على كوهنا رخصة، وأما ذكر حالة من احلاالت
ُيصر املعىن فيها حىت وإن مل تكن خرجت  وهو الرجوع لألهل أو للمصر فإنه ال }َرَجْعُتمْ 

حزم: إذا  املتأمل آلاثر السلف يلحظ ذلك، وقال ابنابن العريب قوي، و  خمرج الغالب، وكالم
رد على من احتج حبديث إذا رجع  رجعتم من عمل احلج................. وهو صحيح، مث

 .إىل أهله
  .انتهاء احلج وهللا أعلم والذي يقتضيه إطالق كلمة رجعتم دخول أي رجوع حتتها بعد
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 ثانية والتسعوناحملاضرة ال
*** 

 من سورة البقرة 196اآلية رقم  بقية تفسري
  

 .التالوة والقراءات واملناسبة
  :التالوة

 .}اّلَلَ َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َشِديُد اْلِعَقابِ  أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َواتَ ُقوا َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكنْ {
  :القراءات

 .ال يوجد أوجه تتعلق ابملعىن
 

 .لغوايت
 .}َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ { :قوله

احلرم على مسافة القصر وهو   احلاضر: ضد املسافر. وعليه فاملراد ابملوصول من كان من
 .كذلك عند الشافعي

مسكنه وراء امليقات وهو كذلك عند  أو: مبعىن الشاهد غري الغائب فاملراد ابملوصول من كان
 .ما عند طاوس أو غري أهل مكة كما عند مالكك أيب حنيفة أو أهل احلل

على الرجل أن يسكن حيث أهله  واملراد من حضور األهل حضور احملرم وعرب به ألن الغالب
 .ساكنون

 .وللمسجد احلرام إطالقان أحدمها نفس املسجد
 } اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمنَ  ُسْبَحاَن اَلِذي َأْسَرى{ :والثاين احلرم كله ومنه قوله سبحانه

احلرم ال من املسجد وعلى  إمنا أسري به من -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-بناءا على أنه 
 .أكثر أئمة الدين إرادة املعىن األخري ِف اآلية هنا

هابة ِف موضع اإلضمار لرتبية امل إظهار االسم اجلليل :}اّلَلَ َشِديُد اْلِعَقابِ  َواْعَلُموا َأنَ { :قوله
 .وإدخال الروعة

 .وإضافة شديد من إضافة الصفة املشبهة إىل مرفوعها
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 .اآلاثر
–وأزواج النيب  عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال: أهل املهاجرون واألنصار عن ابن

وأهللنا... إىل أن قال: فجمعوا نسكني ِف عام  ِف حجة الوداع -صلى هللا عليه وسلم
وأابحه  -عليه وسلم صلى هللا– أنزله ِف كتابه وسنة نبيه والعمرة، فإن هللا بني احلج

أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد  َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكنْ { :للناس غري أهل مكة قال هللا تعاىل
 .احلديث ...}احْلَرَامِ 

 .قال: هم أهل احلرم }اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َحاِضرِي{ :عن ابن عباس ِف قوله
قال قتادة ذكر لنا أن ابن  }َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  ِلَك ِلَمْن ملَْ ذَ { عن قتادة

ال متعة لكم أحلت ألهل اآلفاق وحرمت عليكم، إمنا  عباس كان يقول: اي أهل مكة إنه
 .بعمرة أحدكم واداي، أو قال: جيعل بينكم وبني احلرم واداي مث يهل يقطع

أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد  ِلَمْن ملَْ َيُكنْ { يعين دم املتعة }كَ َذلِ { ...:عن ابن عباس
َواتَ ُقوا  { التمتع يكن أهله ومنزله ِف احلرم ألنه ليس على أهل احلرم هدي ملن مل }احْلَرَامِ 

أمر من ترك ما  ملن }َواْعَلُموا َأَن اّلَلَ َشِديُد اْلِعَقابِ  { اخشوا هللا ِف ترك ماأمرمت } اّللََ 
 .هدي أو صوم

شاهد،عن امرأة صرورة أتعتمر  عن عبد املؤمن بن أيب شراعة، قال: سئل ابن عمر وأان
 .جعلها رخصة ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام ِف حجتها؟ قال: نعم. إن هللا

 .عن ابن عمر: احلرم كله هو املسجد احلرام
إمنا إحصارهم أن يطوفوا  إحصار، عن عروة قال: ليس على أهل مكة متعة وليس عليهم

 .ابلبيت
يقول على من حج،  }َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ { :عن جماهد

 .إذا اعتمروا اهلدي من الغرابء وليس على أهل مكة هدي
 .قال: هم أهل احلرم }رَامِ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ { :عن جماهد

قال هي  }َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم  ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلهُ  {عن طاوس ِف قوله تعاىل: 
 .ألهل احلرم
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أهله من احلرم، وذلك قول هللا  عن طاوس، قال املتعة للناس، إال ألهل مكة من مل يكن
ابن عباس مثل  قال: وبلغين عن }اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َحاِضرِي ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلهُ { عز وجل

  .فعليهم مثل ما على الناس قول طاوس، زاد ِف رواية: فإن فعلوا مث حجوا
  .عمرة عن احلسن وانفع وإبراهيم رمحهم هللا ليس على أهل مكة

 .عن عطاء أنه سئل عن املسجد احلرام قال: هو احلرم أمجع
كأهل مكة، يقول: ال  : من كان أهله دون امليقات فهوعن عطاء ابن أيب رابح قال

 .يتمتع
أَْهُلُه  َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكنْ { :هللا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من له املتعة فقال: قال

القرى احلاضرة للمسجد احلرام اليت ال يتمتع أهلها  فأما }َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 
والرجيع وأما القرى اليت  عليها؛ خنلتان ومر الظهران وعرنة وضجنانمبكة املطلة  فاملطنبة

يتمتع أهلها إن شاءوا فالسفر والسفر ما يقصر إليه  ليست حباضرة املسجد احلرام اليت
وعسفان وجدة  قال عطاء: وكان ابن عباس يقول: تقصر الصالة إىل الطائف الصالة

 .ورهاط وما كان من أشباه ذلك
قال: ست  }ملَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمنْ { :هعن عطاء ِف قول

 .وضجنان قرايت عرفة وعرنة والرجيع والنخلتان ومر الظهران
يعين املتعة أهنا ألهل  }َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ { عن الربيع

 .ل مكةاآلفاق، وال تصلح أله
يقول: املتعة ألهل  }ملَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمنْ { عن أيب العالية

 .متعة األمصار وألهل اآلفاق وليس على أهل مكة
 .ينعشون حىت يقضوا حجهم عن الزهري قال ليس ألهل مكة متعة، وال إحصار إمنا

 .ه فهو كأهل مكةعن الزهري: من كان على يوم أو حنو 
ويتجرون، فيقدمون ِف أشهر  عن ُيىي بن سعيد األنصاري أن أهل مكة كانوا يغزون

اهلدي وال الصيام أرخص هلم ِف ذلك، لقول هللا عز  احلج مث ُيجون، وال يكون عليهم
 .}أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن مَلْ َيُكنْ { :وجل

 .يوم أو دون ذلك د األنصاري، قال: من كان أهله على مسريةقال ُيىي بن سعي
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  .مكة متعة عن ميمون بن مهران قال: ليس ألهل مكة وال من نظر إىل
قال من كان دون  }َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ { عن مكحول

 .املواقيت
قال أهل  }احْلَرَامِ   َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجدِ ِلَمْن ملَْ  َذِلكَ { :عن ابن زيد ِف قوله

 .ذلك فهو من مكة مكة، وفج، وذوي طوى، وما يلي
يعلم الناس قدر  لو }َشِديُد اْلِعَقابِ { :عن علي بن زيد قال: تال مطرف هذه اآلية

 .ينهم بشيءهللا، ملا رقأ هلم دمع، وما قرت أع عقوبة هللا، ونقمة هللا وِبس هللا، ونكال
 

 .أقوال املفسرين
األسفار مث رجع إىل  سئل مالك عن رجل من أهل مكة، خرج إىل الرابط أو إىل سفر من

مبكة أو ال أهل له هبا، فدخلها بعمرة ِف أشهر احلج،  مكة وهو يريد اإلقامة هبا كان له أهل
أو دونه،  -ليه وسلمهللا ع صلى-أنشأ احلج، وكانت عمرته اليت دخل هبا من ميقات النيب  مث

 أمتمتع من كان على تلك احلالة؟
وذلك أن هللا تعاىل يقول ِف   فقال مالك: ليس عليه ما على املتمتع من اهلدي أو الصيام،

 .}احْلَرَامِ  َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجدِ { :كتابه
يكن أهله حاضري املسجد احلرام  ن ملقال ابن جرير واختلف أهل التأويل فيمن عين بقوله مل

احلرم معنيون به وأنه ال متعة هلم فقال بعضهم عىن بذلك  بعد إمجاع مجيعهم على أن أهل
 ...احلرم خاصة دون غريهم أهل

 ...وقال آخرون هم أهل احلرم ومن بينه وبني املواقيت
على مسافة ال  ومن كان منه واختار ابن جرير ِف ذلك مذهب الشافعي أهنم أهل احلرم

 .كذلك يعد حاضرا ال مسافرا وهللا أعلم يقصر فيها الصالة ألن من كان
خالف أمره  أي فيما أمركم وهناكم واعلموا أن هللا شديد العقاب أي ملن }َواتَ ُقوا اّللََ { :وقوله

 .وارتكب ما عنه زجره
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 عند أيب }َفَمْن مَتََتعَ { :إشارة إىل التمتع املفهوم من قوله سبحانه }َذِلكَ { :قال اآللوسي
املسجد ألن شرعهما للرتفه  إذ ال متعة وال قران حلاضري -رضي هللا تعاىل عنه-حنيفة 

 .ال ِف حق أهل مكة ومن ِف حكمهم ياآلفاق السفرتني وهذا ِف حق ىحدإإبسقاط 
لزوم  األقرب وهو احلكم املذكور أعين : إهنا إشارة إىل-رضي هللا تعاىل عنه-وقال الشافعي 

أن ُيرم عن  املتمتع وإمنا يلزم ذلك إذا كان املتمتع آفاقيا ألن الواجب اهلدي أو بدله على
العمرة مث أحرم عن احلج ال من امليقات فقد  احلج من امليقات فلما أحرم من امليقات عن

فإقدامه على  فجعل جمبورا ابلدم واملكي ال جيب إحرامه من امليقات حصل هناك اخللل
 .اهلدي وال بدله ال يوقع خلال ِف حجه فال جيب عليه التمتع

الالم ِف قوله سبحانه: ملن مل يكن  ويرده أنه لو كانت اإلشارة للهدي والصوم أليت بعلى دون
يستعمل بعلى  ألن اهلدي وبدله واجب على املتمتع والواجب  احلرام؛ أهله حاضري املسجد

 .به ِف: اشرتطي هلم الوالء خالف الظاهر قيلال ابلالم وكون الالم واقعة موقع على كما 
ويدخل فيه احلج  كل ما أيمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك املفعول ِف }َواتَ ُقوا اّللََ {

 .دخوال أوليا وبه يتم االنتظام
 .يانلتمتنعوا عن العص ملن مل يتقه أي استحضروا ذلك }َشِديُد اْلِعَقابِ  َواْعَلُموا َأَن اّللََ {
 
 

 .املعىن اإلمجايل
أن قضينا معها سبع حماضرات  حان اآلن أن نذكر املعىن اإلمجايل هلذه اآلية العظيمة بعد

جبانب  يل وهللا أعلم بعد النظر ِف اآلاثر املتعلقة ابلتفسري آخرها هذه احملاضرة والذي يبدو
صلى هللا عليه –نيب العلم هلا أن ال رواايت الغزوة مع مراعاة صحة األسانيد وبيان أهل

 -وسلم صلى هللا عليه–احلديبية وجزء منها واقع ِف احلرم فكان  نزل هو وأصحابه -وسلم
 .معه اهلدنة كما سيأيت بيانه يصلي ِف اجلزء الواقع ِف احلرم حىت جاءت قريش وعقدت

ول وقريش غري جميزة له الدخ-احلديبية  ِف -صلى هللا عليه وسلم–وِف أثناء إقامة النيب 
اآلية  ونزلت -صلى هللا عليه وسلم–عجرة ما أصابه فرآه النيب  أصاب كعب بن -للعمرة

تقراب إليه على أكمل وجه وأمت فعل مث بني هلم  أيمر هللا سبحانه عباده فيها ِبداء احلج والعمرة
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ء وإمتامها فعليهم إهدا إن منعهم عدوهم من أداء عمرهتم هذه اليت أمروا بفعلها سبحانه أهنم
لكل حمرم أو اشرتاك كل سبعة بدنة، مث بني سبحانه  ما استيسر من اهلدي شاة فما فوقها

وهو أن يصل اهلدي إىل  أنه ال جيوز ألحد منهم أن ُيلق رأسه حىت أييت أوان التحلل وتعاىل
فمن كان منهم مريضا واحتاج إىل دواء حمظور  -احلرم يعين: مكان ذحبه ِف-حمله وهو الكعبة 

ابلنسبة لكعب بن عجرة  رم أو حلق الرأس وملا يصل اهلدي إىل حمله كما هو احلالاحمل على
أايم أو يطعم ستة مساكني أي ذلك وجد فعل وأقدم  فعليه أن يذبح شاة أو يصوم ثالثة

 .الذي احتاج إليه ِف إحرامه على احملظور
وأدوا العمرة وتسىن  خوف وأمنوا مث بني سبحانه هلم ماذا عليهم إذا زال عنهم ماهم فيه من

احلج  اقرتب موعده فأصبح من فعل ذلك منهم متمتعا ابلعمرة إىل هلم البقاء للحج حيث قد
فذكر سبحانه أن عليه ما  حيث اعتمر ِف أشهر احلج وحج من عامه ِف سفرة واحدة

حمرم أو اشرتاك كل سبعة ِف بدنه فمن مل جيد هداي  استيسر من اهلدي شاة فما فوقها لكل
عرفة ملن غلب على ظنه أال  فعليه أن يصوم ثالثة أايم ِف احلج وهو حمرم له آخرها يوم متعهلت

 لوجود اهلدي فلم جيده حىت انقضى يوم عرفة فله أن يصوم جيد هداي وأما من مل يصم تربصا
من مل جيد هداي إذا رجع من  ثالثة أايم التشريق، وذلك ابإلضافة إىل سبعة أايم يصومها

كما هو األغلب األعم أو كان ِف طريقه إليهم أو إىل أي  كان رجوعه إىل أهله  حجه سواء
احلج وما ترتب عليه خاص  أخرى مث بني سبحانه أن ذلك احلكم من التمتع ابلعمرة إىل جهة

احلرام وهم أهل احلرم فقط. مث أمرهم بتقواه واخلوف  ِبهل اآلفاق ممن ليس من أهل املسجد
 .عقابه من
 

 ت.مسائل اآلاي
 األوىل: 

ال مانع من نزول ما بعد هذه اآلية معها بل هو املتبادر، ولكن األمر الذي ال مرية فيه أهنا 
حمصور ِف احلديبية وقد حكى ابن  -صلى هللا عليه وسلم–على وجه اخلصوص نزلت والنيب 

ِف كعبا ابلفدية واستمر   -صلى هللا عليه وسلم–العريب اإلمجاع على ذلك وهنا أمر النيب 
مقامه منتظرا ما يقضي هللا سبحانه له من أي من األمرين إما الصد واهلدي وإما األمن 
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واالعتمار حىت جاءه من قريش وعقد معهم ما عقد من معاهدة وجرى أثناءها ما جرى من 
 أحداث وعلم أن قريشا لن تسمح له ابالعتمار ِف هذه السنة واتفقوا على ذلك. 

رواية أيب األسود عن عروة مع إرساهلا حل اإلشكال ِف تلك  فماذا عن اهلدي؟ هنا بينت
ابهلدي  -صلى هللا عليه وسلم–املسألة قال عروة: فلما فرغوا من القضية أمر رسول هللا 

حىت قام إليه املشركون من قريش فحبسوه فأمر رسول  -فساقه املسلمون يعين إىل جهة احلرم
ي حل اإلشكال الذي جال فيه املفسرون وصالوا هللا ص ابلنحر. إىل هنا انتهى اجلزء الذ

 واختلف فيه الفقهاء وأطالوا. 
وقد دل على أن حنر اهلدي يكون ِف احلرم فإن منع من ذلك أيضا حنره حيث أحصر وذلك 

 احلكم يكون قد ثبت ابلسنة ودل عليه ادلة تكليف املكلف حسب استطاعته وهي كثرية. 
صلى هللا عليه -ني أنه مل يقم منهم احد حىت قام النيب مث تكمل رواية البخاري القصة فتب

فنحر مث حلق ففعلوا رضي هللا عنهم مثل ما فعل حىت كاد يقتل بعضهم بعضا من  -وسلم
 الغم.

صلى هللا عليه –وهنا أتيت رواية انجية فتكمل بقية القصة ِبن يتقدم متطوعا إىل رسول هللا 
فطلب منه أن يرسل معه اهلدي لينحره ِف احلرم فيتساءل صلى هللا عليه وسلم كيف  -وسلم

فقال: إنه سيأخذ به ِف أودية ال  –وِف ذلك شاهد لرواية عروة املتقدمة  –فعل وهم مانعوه 
 عليه فأرسل معه ما تبقى مما مل ينحر من البدن فذهب وحنرها ابحلرم. يقدرون 

صلى هللا –وهنا يتفق ذلك أيضا مع رواية الواقدي مع ضعفه حيث روى عن جابر أن النيب 
 بعث من هديه بعشرين بدنة لتنحر عند املروة مع رجل من أسلم.  -عليه وسلم

حداث اليت نزلت اآلايت فيها وهذه الطريقة وهذا جممل ما يستفاد من اآلاثر ابلنظر إىل األ
سوف حتل لنا إبذن هللا معظم اإلشكاالت ِف هذه اآلية املباركة، ويكفي ِف بيان شدة اللبس 
فيها كالم إمام املالكية ابن العريب ِف بداية تعرضه هلا حيث يقول: "هذه آية مشكلة عضلة 

 من العضل.
 الثانية: 

ُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم} رد اجلصاص على من ذهب إىل قوله: {َذِلَك ِلَمْن ملَْ يَ 
 جعل الالم مبعىن على ومنهم القرطيب فقال: 
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 ال جيوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إىل اجملاز إال بداللة. 
مجهور وأما قوله: {َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم} فأيضا حصل فيه اختالف شديد والذي عليه 

السلف كما ِف اآلاثر أهنم أهل مكة وأطال ابن حزم ِف تقرير ذلك والرد على من خالف فيه 
وأن املراد نفي التمتع عنهم ألنه املذكور البعيد املناسب لإلشارة بذلك وألنه املناسب للتعبري 

يكن أهله ابلالم وإليه أشار ابن العريب بقوله: لو كان املراد به الدم لقال: ذلك على من مل 
حاضري املسجد احلرام، وأما التعبري ابألهل هنا فقد قال ابن األنباري: "إمنا ذكر أهله وهو 
املراد ابحلضور ألن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون" وقد ذهب ابن حزم 
مذهبا بعيدا فكان فيما قال: وإن كان مكي ال أهل له أصال أو له أهل ِف غري احلرم فتمتع 

عليه اهلدي والصوم ألنه ليس ممن أهله حاضري املسجد احلرام واألهل هم العيال خاصة ف
 هاهنا... 

وليس البن حزم سلف ِف ذلك بل مل يرد عن أحد من السلف إخراج أحد من أهل مكة من 
هذا االستثناء، والذي أوقعه ِف ذلك حصره األهل هنا ِف أحد معانيها والذي أفهمه من 

ة تؤدي معىن قولنا: ذلك ملن مل يكن من أهل املسجد احلرام وال عالقة ِبهل اآلاثر أن اآلي
الرجل من عيال وأقارب وحنو ذلك ابآلية البتة وأرى أنه ال فرق بني قولنا: هذا الرجل من 
أهل مكة وبني قولنا: هذا الرجل أهله أهل مكة. وقد قال الراغب: "أهل الرجل من جيمعه 

جيرى جمرامها من صناعة وبيت وبلد" وال شك أن ِف العدول عن  وإايهم نسب أو دين أو ما
التصريح ابملراد إىل معىن حمتمل فيه فوائد وحكم بالغية ال جمال للخوض فيها اآلن وهللا 

 أعلم.
 الثالثة: 

تقدم أن اخلالف دائر بني أهل العلم ِف املراد حباضري املسجد احلرام وقد ذكرت اخلالصة إال 
تعلق حبدود احلرم وضوابطه على القول ِبن املراد هبم أهله، وقد تعرض لبعضها أن هناك آاثر ت

 السيوطي وقد أضربت صفحا عن ذكرها وتنظر ِف حماهلا.
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 ثالثة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

 من سورة البقرة 197 تفسري اآلية رقم
  

 .التالوة والقراءات واملناسبة
  :التالوة

َوال ِجَداَل ِف احلَْجِ  َوَما  َفَمْن فَ َرَض ِفيِهَن احلََْج َفال َرَفَث َوال ُفُسوقَ  احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {
 .}التَ ْقَوى َواتَ ُقوِن اَي أُويل األَْلَبابِ  ْعَلْمُه اّلَلُ َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَادِ ي َ  تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ 

َفَمْن  احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :وسنقتصر ِف هذه احملاضرة على جزء منها وهي قوله سبحانه
 ...}فَ َرَض ِفيِهَن احلَْجَ 

  :القراءات
 .ملعىن ِف هذا اجلزء من اآليةال يوجد أوجه تتعلق اب

 :مناسبة اآلية ملا قبلها
العمرة ال وقت هلا معلوما بني أن  قال أبو حيان: ملا أمر تعاىل إبمتام احلج والعمرة وكانت

 .مناسبة اآلية ملا قبلها احلج له وقت معلوم فهذه
وقتا من شهور  ابألهلة ومل يعني له وقال البقاعي: وملا ذكر سبحانه وتعاىل أن احلج موقت

 ِف بعض أحكام احلج بسبب األماكن تشوفت النفس إىل تعيني السنة وختم ذلك ابلتفرقة
 .وقته" أشهر وقته وأنه هل هو كاملكان أو عام احلكم فقال: احلج "أي

 
 لغوايت.

 {احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت}: قال ابن جرير:
يعين جل ثناؤه بذلك: وقت احلج أشهر معلومات، واألشهر مرفوعات ابحلج، وإن كانت له 
وقتا ال صفة ونعتا، إذ مل تكن حمصورات بتعريف إبضافة إىل معرفة أو معهود، فصار الرفع 
فيهن كالرفع ِف قول العرب ِف نظري ذلك من احملل: املسلمون جانب، والكفار جانب، برفع 
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يكن حمصورا على حد معروف، ولو قيل جانب أرضهم أو بالدهم لكان اجلانب الذي مل 
 النصب هو الكالم.

 وقال الرازي:
 من املعلوم ابلضرورة أن احلج ليس نفس األشهر فالبد ههنا من أتويل وفيه وجوه: 

أحدها: التقدير: أشهر احلج أشهر معلومات، فحذف املضاف وهو كقوهلم: الربد شهران، 
 ران.أي وقت الربد شه

والثاين: التقدير احلج حج أشهر معلومات، أي ال حج إال ِف هذه األشهر، وال جيوز ِف 
غريها كما كان أهل اجلاهلية يستجيزوهنا ِف غريها من األشهر، فحذف املصدر املضاف إىل 

 األشهر. 
الثالث: ميكن تصحيح اآلية من غري إضمار وهو أنه جعل األشهر نفس احلج ملا كان احلج 

 ا كقوهلم: ليل قائم، وهنار صائم. فيه
 قوله: {َفَمْن فَ َرَض}: قال الرازي: 

معىن: {فَ َرَض} ِف اللغة ألزم وأوجب، يقال: فرضت عليك كذا أي أوجبته وأصل معىن 
الفرض ِف اللغة: احلز والقطع، قال ابن األعرايب: الفرض: احلز ِف القدح وِف الوتد وِف غريه، 

يقع فيه الوتر وفرضة الوتد: احلز الذي فيه ومنه فرض الصالة وفرضة القوس: احلز الذي 
وغريها، ألهنا الزمة للعبد، كلزوم احلز للقدح، ففرض ههنا مبعىن أوجب، وقد جاء ِف القرآن: 
فرض مبعىن أابن، وهو قوله: {ُسورٌَة أَنْ زَْلَناَها َوفَ َرْضَناَها} ابلتخفيف، وقوله: {َقْد فَ َرَض اّلَلُ 

َلَة أمَْيَاِنُكْم} وهذا أيضا راجع إىل معىن القطع، ألن من قطع شيئا فقد أابنه من غريه َلُكْم حتَِ 
وهللا تعاىل إذا فرض شيئا أابنه عن غريه، ففرض مبعىن أوجب، وفرض مبعىن أابن، كالمها 

 يرجع إىل أصل واحد.
 

 .اآلاثر
صلى هللا –قال رسول هللا  :الطرباين ِف الصغري واألوسط وابن مردويه عن أيب أمامة قال أخرج

شوال وذو القعدة وذو )) :قال }احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { : قوله عز وجلِف -عليه وسلم
 .((احلجة
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ا.ه  وقال اهليثمي: فيه  ,قال ابن كثري: موضوع ، وقال عن حصني: وهو متهم ابلوضع
 .حصني بن خمارق وهو ضعيف جدا

قال  }َمْعُلوَماتٌ  ْشُهرٌ احلَْج  أَ { :وجل وأخرج الطرباين ِف األوسط عن ابن عمر ِف قول هللا عز
 َفَمْن فَ َرضَ  { ((احلجة شوال وذو القعدة وذو)) :-وسلم صلى هللا عليه–قال رسول هللا 

 }َوال ُفُسوقَ { النساء قال: غشيان }َفال َرَفثَ { قال ابن عمر: التلبية واإلحرام } ِفيِهَن احلَْجَ 
 .املراء }َوال ِجَدالَ { السباب

 :-صلى هللا عليه وسلم–هللا  غداد عن ابن عباس قال: قال رسولأخرج اخلطيب ِف اتريخ ب
  .((وذو القعدة وذو احلجة شوال))

ال ينبغي ألحد أن ُيرم )) :قال -صلى هللا عليه وسلم–أخرج ابن مردويه عن جابر عن النيب 
 .((إال ِف أشهر احلج ابحلج

 :قالسيأيت و  قال ابن كثري: إسناده ال ِبس به مث ذكره موقوفا كما
صحايب، يتقوى بقول ابن  وهذا املوقوف أصح وأثبت من املرفوع ويبقى حينئذ مذهب

 .إال ِف أشهره عباس: من السنة أن ال ُيرم ابحلج
  .قلت: املرفوع ِف إسناده ابن قانع وهو متكلم فيه

اعتمر أربع عمر كلهن  -وسلم صلى هللا عليه–أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن رسول هللا 
عمرة من احلديبية أو زمن احلديبية ِف ذي القعدة، وعمرة  ي القعدة إال اليت مع حجته؛ِف ذ
حنني ِف ذي القعدة  العام املقبل ِف ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم من

 .وعمرة مع حجته
قال: من متامهما  }َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ  َوأمت وا احلَْجَ { :عن الزهري، قال: بلغنا أن عمر قال ِف قول هللا

احلَْج  { :يقول واحد منهما من اآلخر، وأن يعتمر ِف غري أشهر احلج، أن هللا أن يفرد كل
 .}َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ 

من ذي  قال: شوال وذو القعدة وعشر }َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  { عن عمر بن اخلطاب
 .احلجة

 .عن علي بن أيب طالب حنو ذلك
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فتجعلوا العمرة ِف غري أشهر احلج أمت  مر قال: أن تفصلوا بني أشهر احلج والعمرةعن ابن ع
 .لعمرته حلج أحدكم، وأمت

غريه: إن أطعتين انتظرت حىت  عن حممد بن سريين، قال: قال ابن عمر للحكم بن األعرج أو
 .عرق فأهللت منها بعمرة إذا أهل احملرم خرجت إىل ذات

 .أن أعتمر ِف العشرين ر ِف عشر ذي احلجة أحب إيل منعن ابن عمر قال: ألن أعتم
 .احلج عن ابن عمر قال: العمرة ِف العشر أحب إيل من العمرة بعد

صلى هللا عليه –رسول هللا  عن ابن عمر قال: العمرة ِف شهور احلج اتمة قد عمل هبا
 .وأنزهلا هللا ِف كتابه -وسلم

  وعشر ذي احلجة قال: شوال، وذو القعدة، }ُلوَماتٌ َأْشُهٌر َمعْ  احلَْج  { :عن ابن عمر، قال
احلج؟ قال: نعم، كان يسمى  عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان عبد هللا يسمي أشهر

 :زاد ِف رواية: قلت لنافع: فإن أهل إنسان ابحلج قبلهن؟ قال شواال، وذا القعدة، وذا احلجة
 .مل أَسع منه ِف ذلك شيئا

 .احلجة قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي }َمْعُلوَماتٌ   َأْشُهرٌ احلَْج  { عن عبد هللا
أرادت أن جتمع مع حجها  عن طارق بن شهاب، قال: سألت ابن مسعود، عن امرأة منا

 :ما أراها إال أشهر احلج" وِف رواية" }احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { عمرة، فقال: أَسع هللا يقول
 ."ليس فيهن عمرة }ُلوَماتٌ َأْشُهٌر َمعْ  احلَْج  {"

هللا شوال وذو القعدة وذو  عن ابن عباس ِف حديث احلج قال: وأشهر احلج اليت ذكر
 .احلجة

من سنة احلج أن ُيرم ابحلج ِف  عن ابن عباس قال: ال ُيرم ابحلج إال ِف أشهر احلج فإن
 .أشهر احلج

ا ِف حكم املرفوع عند كذ قال ابن كثري: وهذا إسناد صحيح، وقول الصحايب: من السنة
 .تفسريا للقرآن، وهو ترمجانه األكثرين، وال سيما قول ابن عباس

وعشر من ذي  وهن: شوال، وذو القعدة، }َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  { عن ابن عباس قوله
للعمرة، فال يصلح أن ُيرم أحد ابحلج إال  احلجة، جعلهن هللا سبحانه للحج، وسائر الشهور
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للحج  }احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :والعمرة ُيرم هبا ِف كل شهر.عن ابن عباس احلج،ِف أشهر 
 .من ذي احلجة أشهر معلومات ُيرم فيها ابحلج شوال وذو القعدة وعشر

 .عن جابر بن عبد هللا: شوال وذو القعدة وذو احلجة
ج قبل أشهر احلج؟ فقال: أيهل ابحل :عن أيب الزبري أنه َسع جابر بن عبدهللا يسأل عن الرجل

 .ال
من ذي  قال: شوال وذو القعدة وعشر }َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  { عن عبد هللا بن الزبري

 .احلجة
 .احلجة شوال وذو القعدة وعشر من ذي }َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  { :عن جماهد ِف قوله

 .القعدة وذو احلجة ، قال: شوال وذو}وَماتٌ احلَْج  َأْشُهٌر َمْعلُ { :عن جماهد ِف قوله تعاىل
 .عن جماهد: ال ُيرم ابحلج إال ِف أشهر احلج

احلج فلقيه عكرمة فقال: أنت  عن أيوب أن أاب احلكم البجلي كان يهل ابحلج ِف غري أشهر
 .رجل سوء

 .عن قتادة قال: ومتام العمرة ماكان ِف غري أشهر احلج
وذو احلجة، ورمبا  أشهر احلج: شوال وذو القعدة }َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  احلَْج  { عن قتادة قوله

 .قال: وعشر ذي احلجة
 .عن إبراهيم، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة

 .عن الشعيب مثله
 .عن السدي، مثله

 .حنو ذلك -رمحهما هللا-عن ابن سريين ومقاتل بن حيان 
 .ذي احلجة عن الضحاك، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من
 .عن الضحاك، قال: شوال، وذو القعدة، وذو احلجة

 .عن احلسن مثله
 .عن احلسن مثله يعين: شوال وذو القعدة وذو احلجة

 .عن عطاء مثله
 .احلجة قال: فهي شوال، وذو القعدة، وذو ،}َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  َأْشُهرٌ { عن عطاء
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 .ِف غريهن لئال يفرض احلج } َمْعُلوَماتٌ احلَْج  َأْشُهرٌ { عن عطاء قال: إمنا قال هللا
غري أشهر احلج فقال له  عن خصيف قال: قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم ابحلج ِف

َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض  احلَْج  َأْشُهرٌ { :فإن هللا يقول !عطاء: اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج
 .}ِفيِهَن احلَْجَ 

 .ِف أشهر احلجعن عطاء: الُيرم ابحلج إال 
 .عن الربيع، مثله يعين: شوال وذو القعدة وذو احلجة

 .عن طاوس، مثله يعين: شوال وذو القعدة وذو احلجة
 .عن طاوس: الُيرم ابحلج إال ِف أشهر احلج

 .احلجة عن ابن شهاب، قال: أشهر احلج: شوال، وذو القعدة، وذو
ِف أشهر احلج ليست بتامة،  مرةعن ابن عون قال: َسعت القاسم بن حممد يقول: إن الع

 .قال: كانوا يروهنا اتمة قال: فقيل له: العمرة ِف احملرم،
 .عن حممد مثله قال: شوال، وذو القعدة، وصدر ذي احلجة

ِف أشهر احلج، قال: كانوا ال  ن ابن سريين أنه كان يستحب العمرة ِف احملرم، قال: تكون
 .يروهنا اتمة

ِف غري أشهر احلج أفضل من  حد من أهل العلم شك أن عمرةعن حممد ين سريين قال: ماأ
 .عمرة ِف أشهر احلج

أشهر احلج فقال عمرو بن ميمون:  عن أيب إسحق قال: كان ابن أيب نعم يهل ابحلج ِف غري
 .لرمجوه لو أدرك هذا أصحاب حممد

 :نسختها إىل احلج، قال: منسوخة، عن يزيد بن أيب مالك ِف قول هللا: ( فمن متتع ابلعمرة
 .}احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {

 .قال: من أهل فيهن احلج }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن ابن عمر قوله
 .وِف لفظ: التلبية واإلحرام

 .يقول: من أحرم حبج أو عمرة }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن ابن عباس
 .يليب ابحلج، مث يقيم ِبرض فال ينبغي أن عن ابن عباس، أنه قال: فمن فرض فيهن احلج:

 عن ابن عباس قال: الفرض: اإلحرام
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 .فمن أحرم فيهن ابحلج } ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ  { :عن ابن عباس
 .عن ابن مسعود قال: فرض احلج اإلحرام

 .قال: التلبية } ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ  { عن ابن مسعود
 .الزبري قال: فرض احلج اإلحرامعن عبد هللا بن 

 .قال: اإلهالل }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن ابن الزبري
 .يعىن من أهل }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { :عن جماهد

 .عن عطاء، قال: التلبية
 .عن عطاء، قال: الفرض: اإلحرام

 .: فرض احلج: اإلحرامقال }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن احلسن ِف قوله
 .ُيرم عن إبراهيم، قال: الفرض التلبية، ويرجع إن شاء مامل

 .قال: من أحرم }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن إبراهيم
 .قال: التلبية }احلَْجَ  َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَ { عن طاوس

إذا اغتسلت  احلج، قال: عن جرب بن حبيب، قال: سألت القاسم بن حممد عمن فرض فيهن
 .ولبست ثوبك ولبيت، فقد فرضت احلج

 .فهذا عند اإلحرام }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { عن قتادة
 .عن الضحاك بن مزاحم مثله الفرض: اإلحرام

 .عن الزهري قال: اإلهالل فريضة احلج
 .عن مقاتل بن حيان حنو ذلك

 .عن عكرمة حنو ذلك
 

 .أقوال املفسرين
 :قال ابن جرير

ابألشهر  فقال بعضهم: يعىن }احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :اختلف أهل التأويل ِف قوله
 .املعلومات: شواال، وذا القعدة، وعشرا من ذي احلجة

 .كله وقال آخرون: بل يعين بذلك شواال وذا القعدة وذا احلجة
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ال يعمل بعد تقضي أن عمل احلج  فإن قال لنا قائل: وماوجه قائلي هذه املقالة، وقد علمت
 غري الذي تومهته، وإمنا عنوا بقيلهم احلج ثالثة أشهر كوامل، أايم مىن؟ قيل: إن معىن ذلك

 .شهور السنة أهنن أشهر احلج، ال أشهر العمرة، وأن شهور العمرة سواهن من
عمر وغريه ِف كراهة العمرة ِف  ومما يدل على أن ذلك معناهم ِف قيلهم ذلك. فذكر أثر ابن

 ذلك مما يطول ابستيعاب ذكره الكتاب، مما يدل على أن معىن هر احلج، مث قال: [ونظائرأش
العمرة، وأهنن شهور لعمل  قيل من قال: وقت احلج ثالثة أشهر كوامل، أهنن من غري شهور

 .احلج إمنا يعمل ِف بعضهن ال ِف مجيعهن احلج دون عمل العمرة، وإن كان عمل
ذي احلجة، فإهنم قالوا: إمنا قصد  لك: شوال، وذو القعدة، وعشروأما الذين قالوا: أتويل ذ

 احلج أشهر معلومات إىل تعريف خلقه ميقات حجهم، ال اخلرب عن ( هللا جل ثناؤه بقوله
 .وقت العمرة

صلى هللا عليه –األخبار عن رسول هللا  قالوا: فأما العمرة، فإن السنة كلها وقت هلا، لتظاهر
كان  بعض شهور احلج، مث مل يصح عنه خبالف ذلك خرب قالوا: فإذا أنه اعتمر ِف -وسلم

أايم ذي احلجة، علم أن  ذلك كذلك، وكان عمل احلج ينقضى وقته ابنقضاء العاشر من
  .احلج شهران وبعض الثالث إمنا هو ميقات }احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :معىن قوله

ذلك: احلج شهران وعشر من  ال: إن معىنوالصواب من القول ِف ذلك عندان، قول من ق
ميقات احلج، وال عمل للحج يعمل بعد انقضاء أايم  الثالث، ألن ذلك من هللا خرب عن

معنيا به مجيعه صح قول من  فمعلوم أنه مل يعن بذلك مجيع الشهر الثالث، وإذا مل يكن مىن،
  قال: وعشر ذي احلجة

قيل: إن  وهو شهران وبعض الثالث؟ }ٌر َمْعُلوَماتٌ َأْشهُ  احلَْج  { فإن قال قائل: فكيف قيل
ذلك، فتقول: له اليوم يومان منذ مل أره  العرب ال متنع خاصة ِف األوقات من استعمال مثل

َفَمْن تَ َعَجَل ِف يَ ْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ { :يوما وبعض آخر، وكما قال جل ثناؤه وإمنا تعين بذلك
الساعة، مث خيرجه عاما  نصف، وقد يفعل الفاعل منهم الفعل ِفوإمنا يتعجل ِف يوم و  }َعَلْيهِ 

 العام وأتيته اليوم، وهو ال يريد بذلك أن فعله أخذ من أول على السنة والشهر، فيقول: زرته
ذلك احلني، فكذلك احلج  الوقت الذي ذكره إىل آخره، ولكنه يعين أنه فعله إذ ذاك وِف
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آخر فمعىن اآلية إذا: ميقات حجكم أيها الناس  أشهر، واملراد منه احلج شهران وبعض
 .الثالث، وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة شهران وبعض
  :وقال ابن كثري

احلج حج أشهر  :فقال بعضهم .}احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ { :اختلف أهل العربية ىف قوله
اإلحرام به فيما عداها،  ابحلج فيها أكمل من معلومات، فعلى هذا التقدير يكون اإلحرام

  .صحيحا وإن كان ذاك
وأيب حنيفة، وأمحد بن حنبل  والقول بصحة اإلحرام ابحلج ىف مجيع السنة مذهب مالك،

 إبراهيم النخعى، والثوري، والليث بن سعد واحتج هلم بقوله وإسحاق بن راهويه، وبه يقول
وِبنه أحد النسكني، فصح  :}ِقيُت لِلَناِس َواحلَْج ِ اأَلِهَلِة ُقْل ِهَي َمَوا َيْسأَلوَنَك َعنِ { :تعاىل

 .اإلحرام به ِف مجيع السنة كالعمرة
أشهره، فلو أحرم به قبلها مل ينعقد  وذهب الشافعي إىل أنه ال يصح اإلحرام ابحلج إال ِف

ىف أشهره  عمرة؟ فيه قوالن عنه والقول ِبنه ال يصح اإلحرام ابحلج إال إحرامه به، وهل ينعقد
وجماهد، رمحهم هللا، والدليل عليه  مروي عن ابن عباس، وجابر، وبه يقول عطاء، وطاوس،

النحاة، وهو  ، وظاهره التقدير اآلخر الذى ذهب إليه}َمْعُلوَماتٌ  احلَْج  َأْشُهرٌ { :قوله تعاىل
سائر شهور السنة فدل على أنه ال  أن: "وقت" احلج أشهر معلومات فخصصة هبا من بني

 .ها، كميقات الصالةيصح قبل
  :مث ذكر أثر ابن عمر ِف تعيني األشهر ومن وافقه مث قال

بكماله وهو رواية عن ابن  وقال اإلمام مالك بن أنس: هي شوال وذو القعدة وذو احلجة
 .وقال: وجاء فيه حديث مرفوع، ولكنه موضوع عمر أيضا فذكره وذكر القائلني به،

خمتص ابحلج فيكره االعتمار ِف  ر ذي احلجة، مبعىن أنهقال: وفائدة مذهب مالك أنه إىل آخ
قال:  احلج بعد ليلة النحر. وذكر اآلاثر اليت ذكرها ابن جرير مث بقية ذي احلجة ال أنه يصح

االعتمار ِف غري أشهر احلج، وينهيان عن  قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان أهنما كاان ُيبان
 .وهللا أعلم ذلك ِف أشهر احلج،

 .واإلحرام: التلبية قال: فالفريضة اإلحرام، }ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمْن فَ َرضَ { ان الثوريقال سفي
 :وقال ابن جرير
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وألزمها إايه فيهن،  فمن أوجب على نفسه، }فَ َرَض ِفيِهَن احلَْجَ  َفَمنْ { يعىن بقوله جل ثناؤه
 لى عمل مجيع ما أوجب هللاوإجيابه إايه على نفسه: العزم ع يعين األشهر املعلومات اليت بينها

 .على احلاج عمله وترك مجيع ما أمره هللا برتكه
فارضا احلج بعد إمجاع مجيعهم، على  وقد اختلف أهل التأويل ِف املعىن الذي يكون به الرجل

 واإللزام، فقال بعضهم: فرض احلج اإلهالل وقال آخرون: فرض أن معىن الفرض: اإلجياب
 .احلج إحرامه
يكون اإلحرام كان عند قائله اإلجياب  الثاين ُيتمل أن يكون مبعىن ما قلنا من أنوهذا القول 

 .كان عنده ابلعزم والتلبية، كما قال القائلون القول األول ابلعزم وُيتمل أن يكون
ذلك، وقلنا: إن اإلحرام هو إجياب  وإمنا قلنا: إن فرض احلج اإلحرام إلمجاع اجلميع على

ذلك  يوجبه على نفسه، على ما وصفنا آنفا، ألنه ال خيلو القول ِف أن الرجل ما يلزم احملرم
ابلتلبية، وفعل مجيع ما جيب على  من أحد أمور ثالثة: إما أن يكون الرجل غري حمرم إال

 فعله، فإن يكن ذلك كذلك، فقد جيب أن ال يكون حمرما إال املوجب اإلحرام على نفسه
وِف إمجاع اجلميع على أنه قد  كن متجردا فغري حمرم،ابلتجرد لإلحرام، وأن يكون من مل ي

حمرما،  متجردا من ثيابه إبجيابه اإلحرام ما يدل على أنه قد يكون يكون حمرما، وإن مل يكن
كما التجرد له بعض مشاعره، وِف  وإن مل يلب، إذ كانت التلبية بعض مشاعر اإلحرام،

 حجه ما يدل على أن حكم غريه منحمرما برتك بعض مشاعر  إمجاعهم على أنه قد يكون
مل يلب ومل يتجرد ومل يعزم  مشاعره حكمه، أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون حمرما، وإن

ويوجبه  اجلميع على أنه ال يكون حمرما من مل يعزم على اإلحرام العزم الذي وصفنا وىف إمجاع
ل، وإذ فسد هذان هذا القو  على نفسه إذا كان من أهل التكليف ما ينىبء عن فساد

 وهو أن الرجل قد يكون حمرما إبجيابه اإلحرام بعزمه على الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث،
بعض ما عليه عمله من مناسكه،  سبيل ما بينا، وإن مل يظهر ذلك ابلتجرد والتلبية، وصنيع

 .ينا قبلفرض احلج هو ما مر إجيابه ابلعزم على حنو ما ب وإذا صح ذلك صح ما قلنا من أن
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 املعىن اإلمجايل.
يبني هللا سبحانه ِف هذه اآلية لعباده الوقت الذي يصح فيه فرضهم احلج بعد إذ أمرهم به، 

ذي احلجة إىل فجر العاشر، فمن أحرم ابحلج ِبن  وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر
شرع ِف أول أعماله وهي التلبية ِف هذه الفرتة الزمنية فعليه أن جيتنب ما أييت بيانه إن شاء 

 هللا تعاىل.
 

 مسائل اآلايت :
 أوال: 

القول ِبن أشهر احلج هي الشهران وعشر من الثالث إىل فجر العاشر هو القول الذي ال 
ينبغي خالفه، فإن ِف اآلية حذفا دل عليه ما بعدها وهو قوله سبحانه فمن فرض فيهن 

بتمامها وبني ما ذكرته، والضمري ِف قوله: احلج، واخلالف ِف أشهر احلج دائر بني الثالثة 
يرجع إليها، وال أحد يقول بصحة فرض احلج بعد طلوع فجر يوم النحر، اللهم إال  }ِفيِهنَ {

من يرى صحة اإلحرام ابحلج طوال السنة على أن يكون إحرامه حلج السنة التالية، وهذا مع 
ألن القائل به ال يرى أن أشهر احلج  بعده الشديد، مث عدم صحته كما أييت بيانه، ال يستقيم

احلَْج  {على قوله  }َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَ {هي مجيع شهور السنة، فيشكل عليه ترتيب قوله: 
 .}َأْشُهرٌ 

وابلنسبة لآلاثر اليت ورد فيها اإلطالق فهي حممولة على التجوز على غرار ما قيل ِف نفس 
، كما ِف أثر ابن عمر وفيما ورد عن ابن اآلية وقد سبق عند خترجيها ما يدل على ذلك

عباس وليس هناك أي أثر صحيح أو ضعيف فيه النص على ذي احلجة بكماله واحلمد هلل 
 رب العاملني.

 اثنيا: 
القول ابإلحرام ابحلج ِف مجيع السنة قول مبعزل عن الصواب ملا قدمته من إشكال ِف تركيب 

لك عن أحد من سلف األمة، بل يكفي ِف عدم اآلية على القائل به، مع عدم ثبوت جواز ذ
قول عكرمة ملن فعل ذلك: [إنك  -إن مل نقل بثبوت احلديث املرفوع ِف ذلك -جواز ذلك 

صلى هللا –رجل سوء] وأشد منه قول عمرو بن ميمون عنه: لو أدرك هذا أصحاب حممد 
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از بل ِف إجرام وهذا كحكاية اإلمجاع عن الصدر األول ِف عدم اجلو  -لرمجوه -عليه وسلم
فاعله، وفيه أيضا ما يشعر أنه أول من ابتدع ذلك وأحدثه وأما ما ذكره الرازي من احتجاج 
بعضهم ببعض اآلاثر اليت فيها من متام احلج أن حترم من دويرة أهلك فقد سبق الرد عليها 

صح معناها فال حجة فيها  على أنه لو }َوأمت وا احلََْج َواْلُعْمَرَة ّلِلَِ {أصال حتت قوله تعاىل: 
على جواز اإلحرام ابحلج طوال العام ألهنا أعم فيمكن أن يقال: من متام احلج أن ُيرم الرجل 
من دويرة أهله إال إذا مل يستطع عقد إحرامه ِف الوقت املشروع له وهذا نظائره كثرية ِف الشرع 

سبق الرد عليه أيضا ِف حمله،  }َواحلَْج ِ  ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلَناسِ {وكذا من احتج بقوله تعاىل: 
 وهي كذلك أعم وأشار إىل ذلك القرطيب.

 اثلثا: 
فرض احلج هو اإلحرام وال ُيصل التلبس به إال ابلتلبية، كما ال ُيصل الدخول ِف الصالة 
إال بتكبرية اإلحرام وهذا ما دلت عليه اآلاثر، ولو حصل من الرجل العزم والقصد على فعل 

ومل يلب مل يعترب حمرما، كما ال يعترب من عزم وقصد الصالة فلم يكرب مصليا وهللا النسك 
أعلم وزاد اجلصاص وغريه مع التلبية ما ِف معناها كتقليد اهلدي وسوقه وِف املسألة آاثر 

 وأقوال حتتاج أن تبحث مستقلة.
 رابعا:

بية من حيث هيئتها وفضلها استطرد السيوطي رمحه هللا كعادته ِف ذكر آاثر كثرية تتعرض للتل
 وما إىل ذلك، وقد أضربت صفحا عن ذكرها لعدم تعلقها بتفسري اآلية وهللا أعلم.
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 رابعة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

 من سورة البقرة 197تفسري اآلية رقم  اتبع
  

 .واملناسبة التالوة والقراءات
  :التالوة

 َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف احلَْجِ  َوَما َض ِفيِهَن احلَْجَ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ رَ  احلَْج  {
 .}أُويل األَْلَبابِ  فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َواتَ ُقوِن ايَ  تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اّلَلُ َوتَ َزَوُدوا

َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهَن  ج  َأْشُهرٌ احلَْ { :تعاىل وقد تكلمنا ِف احملاضرة السابقة عن قوله
  .}َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ  َفال{ :وموعدان اليوم مع قوله }احلَْجَ 

  :القراءات
 }فال رفَث وال فسوَق وال جدالَ { :قرأ انفع :}َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَدالَ  َفال{ :قوله

فال { عمرو راءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وقرأ ابن كثري وأبوق بنصب اجلميع وهي
سبعيتان وقرأ أبو  ابلرفع ِف االثنني ونصب اجلدال ومها قراءاتن }جدالَ  رفٌث وال فسوٌق وال

قراءة عشرية ورويت عن عاصم ِف بعض الطرق وهو  جعفر بن القعقاع ابلرفع ِف الثالثة وهي
 .طريق املفضل
 بنصب الالم على التربئة دون الكلمتني اللتني قبله ألن ريب أن العامة قرأته وحدهوذكر ابن الع

 .املراد به رفع اجلدال ِف وقته وِف موضعه إىل يوم القيامة
 

 .لغوايت
مسبوقا  الكالم ِف الفرق بني القراءتني ِف املعىن جيب أن يكون قال أهل العلم: اعلم أن

  :مبقدمتني
وحركات االسم  اسم، فجوهر االسم دليل على جوهر املسمى،أن كل شيء له  :األوىل

رجل: يفيد املاهية املخصوصة، وحركات  :وسائر أحواله دليل على أحوال املسمى، فقولك
وهي  كوهنا منصوبة ومرفوعة وجمرورة، دال على أحوال تلك املاهية هذه اللفظة، أعين
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عقلي حىت يكون األصل إبزاء األصل، ال املفعولية والفاعلية واملضافية، وهذا هو الرتتيب
ساكنة  فعلى هذا األَساء الدالة على املاهيات ينبغي أن يتلفظ هبا والصفة إبزاء الصفة،

احلركات ملا وضعت لتعريف أحوال  األواخر فيقال: رجل، جدار، حجر، وذلك ألن تلك
شيء من  أريد تعريف املسمى من غري التفات إىل تعريف خمتلفة ِف ذات املسمى فحيث

حتريكه وجب أن  وجب جعل اللفظ خاليا عن احلركات، فإن أريد ِف بعض األوقات أحواله
 .السكون يقال ابلنصب، ألنه أخف احلركات وأقرهبا إىل

املاهية يوجب انتفاء  إذا قلت: ال رجل ابلنصب، فقد نفيت املاهية، وانتفاء :املقدمة الثانية
رجل ابلرفع والتنوين، فقد نفيت رجال منكرا مبهما،  مجيع أفرادها قطعا، أما إذا قلت: ال

فثبت أن قولك: ال رجل  بوصفه ال يوجب انتفاء مجيع هذه املاهية إال بدليل منفصل، وهذا
 .ال رجل ابلرفع والتنوين :ابلنصب أدل على عموم النفي من قولك

 الذين قرءوا الثالثةالفرق بني القراءتني فنقول: أما  إذا عرفت هاتني املقدمتني فلنرجع إىل
التنوين، والثالث ابلنصب فذلك يدل  ابلنصب فال إشكال وأما الذين قرءوا األولني ابلرفع مع

 اجلدال أشد من االهتمام بنفي الرفث والفسوق وذلك ألن الرفث على أن االهتمام بنفي
ذاء واإلُياش ما يقدم على اإلي عبارة عن خمالفة أمر هللا، واجملادل ال ينقاد للحق، وكثريا

 فلما كان اجلدال مشتمال على مجيع أنواع القبح ال جرم خصة املؤدي إىل العداوة والبغضاء
النفي، أما املفسرون فإهنم قالوا: من قرأ  هللا تعاىل ِف هذه القراءة مبزيد الزجر واملبالغة ِف

فال يكون رفث  :لوالثالث ابلنصب فقد محل األولني على معىن النهي، كأنه قي األولني ابلرفع
اجلدال، هذا ما قالوه إال أنه ليس فيه بيان أنه مل  وال فسوق ومحل الثالث على اإلخبار ابنتفاء

 )إال إذا قصد نفي اجلدال ِف أمر احلج ( .األوالن ابلنهي وخص الثالث ابلنفي خص
 

 .اآلاثر
ِف قوله  -يه وسلمصلى هللا عل–قال قال رسول هللا  أخرج الطرباين ِف الكبري عن ابن عباس

قال: الرفث اإلعرابة والتعرض  }َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ  َفال{ :وتعاىل تبارك
 .املعاصى كلها، واجلدال جدال الرجل صاحبه للنساء ابجلماع، والفسوق
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عليه  صلى هللا–عن أيب أمامة قال: قال رسول هللا  وأخرج ابن مردوية واألصبهاين ِف الرتغيب
قال: املعاصي  }ُفُسوق َوال{ قال: ال مجاع }َفال َرَفثَ  َفَمْن فَ َرَض ِفيِهَن احلَْجَ { :-وسلم

 .والكذب
صلى هللا عليه –عبد هللا قال: قال رسول هللا  وأخرج عبد بن محيد ِف مسنده عن جابر بن

 .((ن ذنبهلسانه ويده غفر له ما تقدم م من قضى نسكه وقد سلم املسلمون من)) :-وسلم
 :-صلى هللا عليه وسلم–عمر قال قال رسول هللا  أخرج أبو نعيم ِف حلية األولياء عن ابن

سبيله وحجة مربورة متقبلة ال رفث وال فسوق وال  ما عمل أحب إىل هللا من جهاد ِف))
 .((جدال

صلى هللا عليه –املسيب قال: قال رسول هللا  أخرج األصبهاىن ِف الرتغيب عن سعيد بن
اجلهاد ِف سبيل هللا أفضل من حجة مربورة  ما من عمل بني السماء واألرض بعد)) :-وسلم

 .((فسوق وال جدال  ال رفث وال
حامت وغريهم عن ابن مسعود، قال: قال رسول  أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه وابن أيب

 .((وقتاله كفر سباب املسلم فسوق،)) :-عليه وسلم صلى هللا–هللا 
وابن جرير والبيهقي ِف السنن الكربى وغريهم عن  د والبخاري ومسلم وابن ماجهأخرج أمح
من حج هذا البيت فلم يرفث ومل )) :-صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا  أيب هريرة،

 .((يفسق رجع كما ولدته أمه
رجنا مع والبيهقي عن أَساء بنت أيب بكر قالت: خ أخرج أمحد وابن ماجه وأبو داود واحلاكم

صلى هللا –هللا  حجاجا حىت إذا كنا ابلعرج، نزل رسول -صلى هللا عليه وسلم– رسول هللا
، وجلست إىل -صلى هللا عليه وسلم– ، فجلست عائشة إىل جنب رسول هللا-عليه وسلم

غالم  وزمالة أيب بكر واحدة مع -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  جنب أيب، وكانت زمالة
معه بعريه فقال: أين بعريك؟  أبو بكر ينتظره أن يطلع عليه، فطلع وليس أيب بكر فجلس

صلى –أبو بكر: بعري واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول هللا  قال: قد أضللته البارحة فقال
 .((إىل هذا احملرم وما يصنع يتبسم ويقول: انظروا)) -عليه وسلم هللا

ريب صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه حديث غ :واحلديث احتج به ابن كثري وقال احلاكم
  .وسكت الذهيب
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 .اجلماع، والفسوق املعاصي، واجلدال املراء عن ابن عباس ِف حديث احلج قال: والرفث
 .: ولكن هللا كرمي يكين عما شاء-ِف رواية  زاد -عن ابن عباس: الرفث: هو اجلماع، 

الرفث الذي ذكر  :قال }َفثَ َفال رَ { :تعاىل عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن قول هللا
َلةَ { :ههنا ليس ابلرفث الذي ذكر ِف الرفث:  ومن }الصِ َياِم الرََفُث ِإىَل ِنَساِئُكمْ  ُأِحَل َلُكْم لَي ْ

زاد ِف رواية: وهو أدىن الرفث وِف  - التعريض بذكر اجلماع، وهى اإلعرابة بكالم العرب
واملسيس:  حلج: اإلعرابة، وكان يقول: الدخولاجلماع، والرفث ِف ا :رواية: الرفث ِف الصيام

 .اجلماع
 :يرجتز وهو حمرم، يقول عن أيب العالية قال: َسعت ابن عباس
 إن تصدق الطري ننك مليسا خرجن يسرين بنا مهيسا

الرفث: إتيان النساء واجملامعة. وِف لفظ: قال: إمنا  فقلت: أليس هذا الرفث؟ قال: ال إمنا
 .نساء وِف آخر: إمنا الرفث ماروجع به النساءما قيل عند ال الرفث

والغمز، وأن يعرض هلا  قال: الرفث: غشيان النساء والقبل }َفال َرَفثَ { عن ابن عباس
 .ابلفحش من الكالم وحنو ذلك

 .رواية: معاصي هللا كلها عن ابن عباس، قال: الفسوق: املعاصي وِف
الفسوق: املنابزة  :قال }ال ُفُسوقَ وَ { :لفظ عن ابن عباس، قال: الفسوق: السباب وِف

 .ابأللقاب، تقول ألخيك: اي ظامل، اي فاسق
واملالحاة حىت تغضب أخاك  قال: اجلدال: املراء }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { عن ابن عباس

 .وصاحبك، فنهى هللا عن ذلك
 .قال: املراء ابحلج }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { عن ابن عباس

 .ال: اجلدال: السبابعن ابن عباس ق
َوال { والتنابز السباب }َوال ُفُسوقَ { فال مجاع ِف اإلحرام }َفال َرَفثَ { :عن ابن عباس

  ِف إحرام احلج ويقال: الجدال ِف فريضة احلج }ِف احلَْج ِ { مراء مع صاحبه ال }ِجَدالَ 
  عن ابن عمر، قال: الرفث: اجلماع
 السباب }َوال ُفُسوقَ { قال: غشيان النساء }َرَفثَ َفال { عن ابن عمر ِف قول هللا عز وجل

 .املراء }َوال ِجَدالَ {
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إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا  :عن عبد هللا بن عمر كان يقول: الرفث
 .ِبفواههم ذكروا ذلك

 .إتيان معاصي هللا ِف احلرم :عن عبد هللا بن عمر كان يقول: الفسوق
 .صيد أو غريه -وِف رواية: من-معاصي هللا به  سوق: ما أصيب منعن ابن عمر، قال: الف

 .عن ابن عمر، قال: الفسوق: السباب
 .احلج: السباب واملراء واخلصومات عن عبد هللا بن عمر قال: اجلدال ِف

 .ال تعرض بذكر النساء وِف رواية: كان عمر عن جماهد قال: كان ابن عمر يقول للحادي
 .إتيان النساء :قال: الرفث }ال َرَفثَ فَ { :عن عبد هللا قوله

 .حىت تغضبه قال: أن متاري صاحبك }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { عن عبد هللا
َوال { السباب :}َوال ُفُسوقَ { قال: المجاع }َفال َرَفثَ { عن عبد هللا بن الزبري ِف قوله

 .ال مراء :}ِجَدالَ 
لمحرم اإلعرابة فذكرته البن عباس فقال: ُيل ل عن طاوس قال: َسعت ابن الزبري يقول: ال

 .عباس: وما اإلعراب؟ قال: التعريض صدق قلت البن
الرفث: إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء  :عن حممد بن كعب القرظي: مثله يعين

 .ذكروا ذلك ِبفواههم إذا
 .كلهااملعاصي   :قال: الفسوق }َوال ُفُسوقَ { عن حممد بن كعب القرظي ِف قوله

 .عن حممد بن كعب القرظي: اجلدال: املراء
كانت قريش إذا اجتمعت مبىن قال هؤالء: حجنا  :عن حممد بن كعب القرظي، قال: اجلدال

 .وقال هؤالء: حجنا أمت من حجكم أمت من حجكم،
اإلعرابة، قال طاوس: واإلعرابة: أن يقول وهو  عن طاوس أنه كان يقول: ال ُيل للمحرم

 .للت أصبتكح حمرم: إذا
مما رواه من شأن النساء، واإلعرابة: اإليضاح  عن طاوس أنه كان يقول: الرفث: اإلعرابة

 .لفظ: ال حتل اإلعرابة، واإلعرابة: التعريض ابجلماع وِف
 .عن طاوس، قال: الفسوق: املعصية
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قال: ليس لك أن متاري صاحبك حىت  }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { :عن جابر بن زيد قال
 .تغضبه

 .اجلماع :قال: الرفث }َفال َرَفثَ { عن عطاء بن أيب رابح ِف قوله
للمحرم أن يقول المرأته: إذا حللت أصبتك؟ قال:  عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أُيل

ومادونه من قول  الرفث قال: وقال عطاء: الرفث مادون اجلماع وِف لفظ: اجلماع ال، ذاك
 .الفحش

 .يعىن التعريض بذكر اجلماع، وهو حمرم :رهون اإلعرابةعن عطاء قال: كانوا يك
 :كلها، قال هللا تعاىل قال: الفسوق: املعاصي وِف لفظ: املعاصي }ُفُسوقَ  َوال{ عن عطاء

 .}تَ ْفَعُلوا فَِإنَُه ُفُسوٌق ِبُكمْ  َوِإنْ {
 .أخاه حىت يغضبه عن عطاء، قال: اجلدال: أن مياري الرجل

 .قال: مجاع النساء }َرَفثَ  َفال{ عن جماهد
 .عن جماهد، قال: الفسوق: املعاصي كلها

 .قال: الفسوق: السباب }ُفُسوقَ  َوال{ عن جماهد
 .متاري صاحبك حىت تغضبه وِف رواية: أن -قال: املراء  }ِجَداَل ِف احلَْج ِ  َوال{ عن جماهد

ِف احلج قد بني،   شك قال: ال شهر ينسأ وال }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { عن جماهد ِف قوله
لصفر وشهر ربيع األول، مث يقولون شهرا ربيع لشهر  كانوا يسقطون احملرم مث يقولون صفران

ولرجب، مث يقولون لشعبان  اآلخر ومجادى األوىل، مث يقولون مجادان جلمادى اآلخرة ربيع
، مث يقولون لشوال رمضان، ويقولون لذي القعدة شوال رجب، مث يقولون لرمضان شعبان، مث

ِف احملرم مث أيتنفون،  لذي احلجة ذا القعدة، مث يقولون للمحرم ذا احلجة، فيحجون يقولون
وجه ما ابتدءوا، فيقولون احملرم وصفر وشهرا ربيع،  فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على

فيعدون على العدة  ِف احملرم ليحجوا ِف كل سنة مرتني، فيسقطون شهرا آخر، فيحجون
 .عدهتم ِف أول ما أسقطوا ولون صفران وشهرا ربيع حنواألوىل، فيق

كانوا ُيجون ِف ذي احلجة  :فقد تبني احلج، قال }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { :وِف لفظ عنه
ِف صفر عامني، وكانوا ُيجون ِف كل سنة ِف كل شهر  عامني، وِف احملرم عامني، مث حجوا

صلى هللا عليه – ذي القعدة قبل حجة النىب وافقت حجة أىب بكر من العامني ِف عامني، مث
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من قابل ِف ذي احلجة، فذلك حني  -وسلم صلى هللا عليه–بسنة، مث حج النيب  -وسلم
السموات  : إن الزمان قد استدار كهيئتة يوم خلق هللا-هللا عليه وسلم صلى–يقول رسول هللا 

  واألرض
وِف لفظ:  ل: قد استقام احلج وال جدال فيهقا }ِف احلَْج ِ  َوال ِجَدالَ { :عن جماهد ِف قوله

 .فليس فيه جدال بني الناس
 .ما واجهت به النساء عن أيب العالية، قال: ال يكون رفث إال
  أن متاري صاحبك حىت تغضبه :عن أيب العالية حنو ذلك يعين: اجلدال

 .عن مقسم، قال: الرفث: اجلماع
والفسوق: السباب، واجلدال:  -ماعاجل :وِف لفظ-عن احلسن قال: الرفث: الغشيان 

 .االختالف ِف احلج
 .املعاصي :قال: الفسوق }َوال ُفُسوقَ { :عن احلسن ِف قوله

 .عن احلسن قال: اجلدال: املراء
 .دونه من شأن النساء عن عمرو بن دينار: الرفث: اجلماع فما

 .متاري صاحبك حىت تغضبه عن عمرو بن دينار، قال: اجلدال: هو أن
 .قال: الرفث: غشيان النساء }َفال رََفثَ { :دة ِف قولهعن قتا

 .قال: الفسوق: املعاصي }ُفُسوقَ  َوال{ عن قتادة
 .وأنت حمرم عن قتادة قال: اجلدال هو الصخب واملراء

  عن قتادة، قال: اجلدال: السباب
 .عن سعيد بن جبري، قال: الرفث: اجملامعة

 .عن سعيد بن جبري، قال: الفسوق: املعاصي
قال:  }احلَْج ِ  َوال ِجَداَل ِف { :صاحبك وِف رواية سعيد بن جبري قال: اجلدال: أن تصخب

 .متحن صاحبك حىت تغضبه أن
 .فال مجاع :}َفال َرَفثَ { عن السدي

 .الفسوق: فهو السباب قال: أما }َوال ُفُسوقَ { :عن السدي ِف قوله
 .ضبهصاحبك حىت تغ عن السدي حنو ذلك يعين: اجلدال أن متاري
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 .قال: قد استقام أمر احلج فال جتادلوا فيه }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ {عن السدي: 
 .قال: الرفث: اجلماع }َرَفثَ  َفال{ عن الربيع

 .عن الربيع، قال: الفسوق: املعاصي
 .متاري صاحبك حىت تغضبه عن الربيع، قال: اجلدال: املراء، أن

 .اجلماع :الرفث قال: }َفال َرَفثَ { عن إبراهيم ِف قوله
 .املعاصي :قال: الفسوق }َوال ُفُسوقَ { عن إبراهيم ِف قوله

 .عن إبراهيم، قال: الفسوق: السباب
 .رواية: أن متاري صاحبك عن إبراهيم قال: اجلدال: املراء زاد ِف

قال: الرفث وقاع  }ِجَداَل ِف احلَْج ِ  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال{ عن عطاء بن يسار قوله
 .والفسوق املعاصي، واجلدال السباب النساء،

 .الفسوق: السباب، اجلدال: املراء :عن عطاء بن يسار ُيدث حنوه؛ يعين
 .اجلماع :عن عطاء اخلراساين حنو ذلك يعين: الرفث

 .عن عطاء اخلراساين: الفسوق: املعاصي
 .اجلدال: أن متاري صاحبك حىت تغضبه :عن عطاء اخلراساين حنو ذلك يعين

 .فالسباب :ن عطاء اخلراساين، وأما اجلدالع
 .عن عكرمة قال: الرفث: اجلماع

 .صغري ِف معصية هللا وِف رواية: املعاصي عن عكرمة قال: الفسوق: معصية هللا، ال
تستعتب مملوكا  اجلدال: الغضب، أن تغضب عليك مسلما، ال أن }ِجَدالَ  َوال{ عن عكرمة

هللا تعاىل ِف ذلك وِف رواية: اجلدال: أن  ليك إن شاءفتعظه من غري أن تغضبه، وال أمر ع
 .يغضبك أو تغضبه متاري صاحبك حىت

 .عن الضحاك، قال: الرفث: اجلماع
 .عن الضحاك قال: الفسوق: املعاصي

 .عن الضحاك: والفسوق: التنابز ابأللقاب
 .حىت تغضبه عن الضحاك، قال: اجلدال: أن متاري صاحبك

 .النساء : الرفث:غشيانعن الزهري حنو ذلك يعين
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 .قال: الفسوق: املعاصي }ُفُسوقَ  َوال{ عن الزهري
 .وأنت حمرم عن الزهري قال: اجلدال هو الصخب واملراء،

َلةَ { :وقرأ عن ابن زيد قال: الرفث: إتيان النساء،  .}الصِ َياِم الرََفُث ِإىَل ِنَساِئُكمْ  ُأِحَل َلُكْم لَي ْ
فُقطع ذلك  }لَِغرْيِ اّللَِ ِبهِ  أَْو ِفْسقًا أُِهلَ { :وقرأ ح لألنصاب،قال ابن زيد ِف الفسوق: الذب

 .املناسك حني حج فعلم أمته -صلى هللا عليه وسلم–لألنصاب ابلنىب  أيضا قطع الذبح
قال: كانوا يقفون مواقف خمتلفة يتجادلون،   }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { :قال ابن زيد ِف قوله

 -عليه وسلم صلى هللا–موقف إبراهيم، فقطعه هللا حني أعلم نبيه  موقفه كلهم يدعي أن
  مبناسكهم

احلج غدا، ويقول بعضهم:  :عن القاسم بن حممد أنه قال: اجلدال ِف احلج أن يقول بعضهم
 .احلج اليوم

 .اجلماع :عن مكحول وعطية حنو ذلك: يعين: الرفث
 .عن مكحول: الفسوق: املعاصي

 .متاري صاحبك حىت تغضبه : اجلدال: أنعن مكحول حنو ذلك يعين
 .اجلماع وقال: الفسوق املعاصي :عن مقاتل بن حيان حنو ذلك: يعين: الرفث
 .أن متاري صاحبك حىت تغضبه عن مقاتل بن حيان حنو ذلك يعين: اجلدال

 
 .أقوال املفسرين

قال: فالرفث  }ِف احلَْج ِ  ِجَدالَ  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال{ :قال مالك: قال هللا تبارك وتعاىل
َلَة الصِ َياِم الرََفُث ِإىَل { وهللا أعلم، قال هللا تبارك وتعاىل إصابة النساء،  }ِنَساِئُكمْ  ُأِحَل َلُكْم لَي ْ

ِفْسقًا أُِهَل ِلَغرْيِ اّللَِ  أَوْ { :أعلم قال هللا تبارك وتعاىل قال: والفسوق الذبح لألنصاب، وهللا
ابملزدلفة بقزح وكانت  دال ِف احلج، أن قريشا كانت تقف عند املشعر احلرامواجل :قال }ِبهِ 

يتجادلون يقول هؤالء: حنن أصوب ويقول هؤالء: حنن  العرب وغريهم يقفون بعرفة فكانوا
 َوادُْع ِإىَل ِف اأْلَْمرِ  َجَعْلَنا َمْنَسكاً ُهْم اَنِسُكوُه َفال يُ َنازُِعَنكَ  ِلُكلِ  أَُمةٍ { :هللا تعاىل أصوب فقال

أعلم، وقد َسعت ذلك من  فهذا اجلدال فيما نرى، وهللا }ُهدًى ُمْسَتِقيمٍ  َربِ َك ِإَنَك َلَعَلى
 .أهل العلم
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احلََْج َفال َرَفَث  َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَ { :هللا وقال عبدهللا ابن اإلمام أمحد: َسعت أيب يقول: قال
السباب، واجلدال:  :قال أيب: فالرفث: اجلماع، والفسوق }احلَْج ِ  َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف 

 .عما هناك هللا عنه املراء، فإذا أحرمت إن ش اء هللا فانته
 :وقال ابن كثري

 فليجتنب الرفث، وهو اجلماع، كما 0من أحرم ابحلج أو العمرة، :أي }َفال َرَفثَ { :وقوله
َلَة الصِ َياِم { :قال تعاىل ، وكذلك ُيرم تعاطي دواعيه من }ِنَساِئُكمْ  الرََفُث ِإىَل ُأِحَل َلُكْم لَي ْ

 ] والتقبيل وحنو ذلك، وكذا التكلم به حبضرة النساء املباشرة
ثبت ِف الصحيح: سباب  وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب وقد يتمسك هلؤالء مبا [

 [ املسلم فسوق، وقتاله كفر
الصواب، كما هنى تعاىل عن الظلم  اصي، معهمقال: ]والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو املع

وهلذا  ِف مجيع السنة منهيا عنه، إال أنه ِف الشهر احلرام آكد، ِف األشهر احلرم، وإن كان
َها أَْربَ َعةٌ { :قال يُن اْلَقيِ ُم َفال َتْظِلُموا ِمن ْ  :وقال ِف احلرم 0 }ِفيِهَن أَنْ ُفَسُكمْ  ُحُرٌم َذِلَك الدِ 
 .}ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  ِفيِه إبِِحْلَادٍ َوَمْن يُرِْد {

اإلحرام، من قتل الصيد،  ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما هنى عنه ِف واختار
وما ذكرانه أوىل، وهللا  0ذلك، كما تقدم عن ابن عمر  وحلق الشعر، وقلم األظافر، وحنو

 .أعلم
 :فيه قوالن }َوال ِجَداَل ِف احلَْج ِ { :قوله

بيان ووضحه أكمل إيضاح.  وال جمادلة ِف وقت احلج وِف مناسكه، وقد بينه هللا أمت :أحدمها
 :ابجلدال ِف أمر احلج مث قال فذكر مجيع اآلاثر اليت تتعلق

الثاين:  هذه األقوال، وهو قطع التنازع ِف مناسك احلج والقول وقد اختار ابن جرير مضمون
اآلاثر املتضمنة املغاضبة والسباب وحنوها  اهنا: املخاصمة. فذكر مجيعأن املراد ابجلدال ه

مملوكا  عكرمة: واجلدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما، إال أن تستعتب وختمها ِبثر
 :مث قال فتغضبه من غري أن تضربه، فال ِبس عليك، إن شاء هللا

ه اإلمام أمحد؛ فذكر ذلك ما روا والدليل على 0قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا  [
للجمال مث قال: ومن هذا احلديث حكى بعضهم عن بعض  حديث أَساء ِف ضرب أيب بكر
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صلى هللا عليه – قال: من متام احلج ضرب اجلمال ولكن يستفاد من قول النيب السلف أنه
 ما يصنع؟ كهيئة اإلنكار اللطيف أن األوىل ترك ، عن أيب بكر: انظروا إىل هذا احملرم-وسلم

  .أعلم ذلك، وهللا
 

 .املعىن اإلمجايل
  .واملعاصي كلها ومالحاة الناس يبني هللا سبحانه أن من أحرم ابحلج فعليه أن جيتنب اجلماع

 
 .مسائل اآلية

  :األوىل
التفسري وكلمة الرفث وردت ِف  القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وهذه أوىل قواعد أصول

 ماع وفسر ذلك فعل الرسول عليه الصالة والسالم فقد كاناجل القرآن ِف أحكام الصيام مبعىن
حصول االختالف ِف معىن  يقبل ويباشر وهو صائم. فتأكد أن املراد هو اجلماع، لذا فمع

 بني السلف يرجح جانب القائلني ِبن معناها اجلماع هذه الكلمة ِف هذا املوضع من القرآن
عمن قال خبالفه بل إن املشهور  ود القول بذلكالستعماهلا ِف املوضع اآلخر هبذا املعىن ولور 

 القوالن هو تفسريه ابجلماع حىت أثر ابن عباس الذي يذكره املستفيض عمن جاء عنهما
إحدامها موافقة للمشهور عنه من طريق  معظم املفسرين ِف حدائه وهو حمرم إمنا جاء بروايتني

أن  اللفظة هنا جلميع معانيها معوقد تناقض ابن جرير فعمم مشول  جل تالميذه وهللا أعلم
مع أن أئمة املفسرين من  أئمة التفسري من السلف خصصوها، مث خصص ِف لفظة الفسوق

 .عليه هناك وهللا تعاىل أعلم السلف عمموها وما احتج به هنا حجة
  :الثانية

من املفسرين ومنهم ابن   القول بشمول الفسوق جلميع املعاصي هو األقرب كما رجحه كثري
قال: "وهو الذي خنتاره ألن املعاصي تشمل الكل  كثري كما تقدم وكذا ابن اجلوزي حيث

الذي تندرج حتته مجيع أقوال  الفاسق: اخلارج من الطاعة إىل املعصية" وهو ِف احلقيقة وألن
ابن عمر الذي ثبت عنه النص على املعاصي املتعلقة  السلف والدليل على عموم ذلك أن
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االهتمام ابأللصق  ت عنه التعميم مما يدل على أنه حني خصص إمنا أرادالذي ثب ابحلج هو
 .أعلم ابحلج وإن كان اللفظ يشمل اجلميع وهللا

 :الثالثة
صلى هللا عليه –الرسول  ذكر كثري من املفسرين قول جماهد ِف اجلدال وذكر أغلبهم قول

ملراد ِف اآلية النهي عن وهذا ِف احلقيقة يؤيد أن ا : إن الزمان قد استدار كهيئته-وسلم
بدليل حج أيب بكر  مبعىن املماراة ألن اآلية متقدمة على األرجح عن حجة الوداع اجلدال

إبراهيم عليه السالم وأفاض من حيث أفاض  ابلناس سنة تسع وال شك أنه حج على هدي
 .وإبطال اجلدال ِف أمر احلج ووقته مل يكن إال ِف حجة الوداع الناس هو ومن معه،

  :الرابعة
منهي عنه ِف حال احلل  دعوى الطربي عدم الفائدة من النهي ِف حال اإلحرام عما هو

الكتاب والسنة وقد بني ذلك مجع من املفسرين ومنهم ابن   مردودة لورود مثل ذلك كثريا ِف
على الرفث والفسوق  كما تقدم والبغوي واخلازن والزخمشري وكذا احتجاجه ابلتنصيص كثري

عنهما ِف احلكم، وقد ورد ِف الكتاب والسنة  ث دون اجلدال ال يدل على اختالفهِف احلدي
دخل  من صلى الربدين)) :-صلى هللا عليه وسلم–أيضا ومن ذلك قوله  من ذلك كثري

دخول اجلنة بل بقية واجبات اإلسالم الزمة  ومعلوم أن بقية الصلوات الزمة ملن أراد ((اجلنة
ذلك ألن اجلدال  ان معقبا على من استدل ابحلديث: وال دليل ِفوقال أبو حي ملن أراد ذلك

لعمومه وإن كان من ابب  }َوال ُفُسوقَ { :إن كان من ابب احملظور فقد اندرج ِف قوله
صلى هللا عليه –شرطا ِف غفران الذنوب فلذلك رتب  املكروه وترك األوىل فال جيعل ذلك

اجلائز ِف غري احلج وهو  ج من احملظور فيهغفران الذنوب على النهي عما يفسد احل -وسلم
هللا  احملظور املمنوع منه مطلقا ِف احلج وِف غريه وهي معصية اجلماع املكىن عنه ابلرفث ومن

التتميم ملا ينبغي أن يكون عليه احلاج  املعرب عنها ابلفسوق وجاء قوله: وال جدال من ابب
 .احلديث فمقصد اآلية غري مقصدللحج وعدم املخاصمة واجملادلة  من إفراغ أعماله

ابن عمر قال: قال رسول هللا  وأزيد أيضا: ورود لفظة اجلدال ِف بعض الرواايت كما سبق عن
أحب إىل هللا من جهاد ِف سبيله وحجة مربورة متقبلة  ما عمل)) :-صلى هللا عليه وسلم–
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قضى نسكه  وكذا اقتصر على الفسوق فقط ِف قوله: من ((وال فسوق وال جدال ال رفث
 .من ذنبه وقد تقدم أيضا وقد سلم املسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم

ضرورة للتعرض لقضية استقامة  والذي يبدو أن اآلية توجيه للحاج ِف أمور حجه وآدابه وال
 اجلدال ِف بعض الرواايت ابإلضافة الستقامة النظم ابعتبار الزمان ويؤيده ما تقدم من ذكر

َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ { :عطف قوله يات جيب على احملرم االنتهاء عنها ويقوي ذلكالثالثة منه
إن أتويل األمر معطوف  فهو توجيه لفعل اخلريات بعد النهي عن املنكرات مث }اّللَُ  يَ ْعَلْمهُ 
ذلك تفسقوا وال جتادلوا وافعلوا اخلريات كما أشار إىل  أي فال ترفثوا وال }َفال َرَفثَ { على

 .اآللوسي
زمان احلج فقال: واملراد به  وقد أضرب بعض املفسرين، كالشوكاين عن قضية االختالف ِف

 .الفخر ابآلابء والظاهر األول هنا املماراة وقيل السباب وقيل
وخالف فيه مجهور السلف فيوجه  وإن كان البد من اعتبار ما ذهب إليه جماهد ِف أحد قوليه

 اجلدال وحده ورفع ونون ما قبله وتكون هذه القراءة قد أتخر فتح هذا القول على قراءة من
 .نزوهلا لبيان تلك الفائدة فقط وهللا أعلم
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 امسة والتسعوناحملاضرة اخل
*** 

 من سورة البقرة 197رقم  تكملة تفسري اآلية
  

 .التالوة والقراءات واملناسبة
  :التالوة

َوال ِجَداَل ِف احلَْجِ  َوَما  َفَمْن فَ َرَض ِفيِهَن احلََْج َفال َرَفَث َوال ُفُسوقَ  احلَْج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {
 .}التَ ْقَوى َواتَ ُقوِن اَي أُويل اأْلَْلَبابِ  يَ ْعَلْمُه اّلَلُ َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَادِ  تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ 
َوَما تَ ْفَعُلوا { :تعاىل ن جل اآلية ومل يبق معنا إال قولهاحملاضرتني السابقتني ع وقد تكلمنا ِف

  .إىل آخرها ...}َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اّللَُ  ِمنْ 
 :القراءات

 .تتعلق ابملعىن ال يوجد أوجه
 

 .لغوايت
الوقت،  األصفهاين: الزاد: املدخر الزائد على ما ُيتاج إليه ِف قال :}َوتَ َزَوُدوا{ :قوله تعاىل

 .الطعام، واملزادة: ما جيعل فيه الزاد من املاء الزاد... واملزود: ما جيعل فيه الزاد منوالزود أخذ 
 

 .اآلاثر
 .قال: مافعل ابن آدم من خري }َخرْيٍ  َوَما تَ ْفَعُلوا ِمنْ { :قوله عن احلسن

عن جرير بن عبد  ِف املعجم الكبري والبيهقي ِف الش عب والضياء ِف املختارة أخرج الطرباين
  .من يتزود ِف الدنيا ينفعه ِف اآلخرة :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  هللا

اتقوا هللا وال  :}َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ :حامت عن مقاتل بن حيان أخرج ابن أيب
قراء فقام رجل من ف :}َوتَ َزَوُدوا{ هذه اآلية تظلموا وال تغصبوا أهل الطريق، فلما نزلت

 :-صلى هللا عليه وسلم-زادا نتزوده فقال رسول هللا  املسلمني فقال: اي رسول هللا، ما َند
 .((تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخري ما تزودمت التقوى))
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أزودة رموا هبا  وابن مردويه عن ابن عمر، قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أخرج ابن جرير
 فنهوا عن ذلك وأمروا أن }الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ { :واستأنفوا زادا آخر، فأنزل هللا

 .يتزودوا الكعك والدقيق والسويق
بن محيد ِف  والنسائي ِف التفسري من الكربى وأبو داود وابن جرير وعبد أخرج البخاري

ابن املنذر والواحدي ِف أسباب النزول و  تفسريه وابن حبان ِف صحيحه والبيهقي ِف سننه
ويقولون: حنن  عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن ُيجون وال يتزودون وعلقه ابن أيب حامت

 .}فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا{ ::هللا تعاىل املتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل
كان  :}أُويل األَْلَبابِ  الزَاِد التَ ْقَوى َواتَ ُقوِن ايَ  فَِإَن َخرْيَ  َوتَ َزَوُدوا{ :بن عباس قوله عن عبد هللا

هللا:  ليست معهم أزودة، يقولون: حنج بيت هللا فال يطعمنا ! فقال أانس خيرجون من أهليهم
 .تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس

 رم يَ ْعَلْمُه اّللَُ ما ترتكوا من رفث وفسوق وجدال ِف احل }َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ { :عن ابن عباس
الدنيا ما  اي أوىل األلباب من زاد الدنيا مقدم ومؤخر يقول: تزودوا من }َوتَ َزَوُدوا{ يقبله هللا

َفِإَن َخرْيَ الزَاِد { الناس وإال توكلوا على هللا تكفون به وجوهكم عن املسألة اي ذوي العقول من
 }األَْلَبابِ  اَي أُويل { اخشوين ِف احلرم }َواتَ ُقونِ { خري زاد من زاد الدنيا فإن التوكل }التَ ْقَوى

كانوا ُيجون بغري زاد فيصيبون ِف الطريق من أهل  نزلت هذه اآلية ِف أانس من أهل اليمن
 .ظلما فنهاهم هللا عن ذلك املنزل

 :أن يتزودوا فقال قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض ِف الزاد فأمرهم هللا عن ابن الزبري
 .}فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا{

قال: السويق والدقيق والكعك وِف رواية: والزيت وزاد  }َوتَ َزَوُدوا{ جبري ِف قوله عن سعيد بن
 .أخري: اخلشكنانج ِف

 الزَادِ  َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ { قال: كان أانس ُيجون، وال يتزودون، فأنزل هللا عن عكرمة،
 .الس ويق والدقيق قال: هو }َوتَ َزَوُدوا{ :عن عكرمة ِف قوله }التَ ْقَوى

قال: قال:  }َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ :بن عطاء عن الشعيب ِف قوله عن عبد امللك
 .وما الطعام؟ قال: التمر والسويق هو الطعام، وكان يومئذ الطعام قليال، قال: قلت
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علي هللا، فأنزل هللا  قال: كان انس من األعراب ُيجون بغري زاد ويقولون: نتوكل اهيم،عن إبر 
قال: كان أهل  }َوتَ َزَوُدوا{ :عن جماهد ِف قوله }َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ :جل ثناؤه

رواية: يقولون: وِف  -زاد، يتوصلون ابلناس  ُيجون بغري -وِف لفظ: أهل اليمن  -اآلفاق 
عن  }َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ فأمروا أن يتزودوا وِف رواية: فنزلت - حنن متكلون

يتزودون، فأمرهم هللا ابلنفقة  احلسن: إن انسا من أهل اليمن كانوا ُيجون ويسافرون، وال
 .أنبأهم أن خري الزاد التقوى والزاد ِف سبيل هللا مث

بغري زاد إىل  كان انس من أهل اليمن خيرجون }الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ { ادةعن قت
 .الزاد التقوى مكة، فأمرهم هللا أن يتزودوا، وأخربهم أن خري

 .العالية حنو ذلك عن أيب
وال  أهل اليمن ُيجونفكان انس من  }الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ { قوله عن الربيع

 .التقوى يتزودون، فأمرهم هللا أن يتزودوا، وأنبأ أن خري الزاد
 .حيان حنو ذلك عن مقاتل بن
 .}الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ { قوله عن الضحاك

 .الدنيا املنفعة من اللباس والطعام والشراب خري زاد
 .يعين: الطعام، وزاد اآلخرة التقوى }ُدواَوتَ َزوَ { اخلراساين: وأما عن عطاء

العرب ُيرمون  قال: كانت قبائل من }َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإنَ { ِف قوله قال ابن زيد
َوتَ َزَوُدوا فَِإَن { الناس، فقال هللا تبارك وتعاىل هلم الزاد إذا خرجوا حجاجا وعمارا ألن يتضيفوا

 .} التَ ْقَوىَخرْيَ الزَادِ 
 .سامل عن زاد احلاج، فقال: اخلبز واللحم والتمر عن حنظلة سئل

 .الرفيق الصاحل: يعين: ِف السفر :قال: الزاد }َوتَ َزَوُدوا{ :عن مكحول
تظلموا وال تغصبوا أهل  اتقوا هللا وال :}َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإنَ { :حيان عن مقاتل بن

  الطريق
 .قال: والتقوى عمل بطاعة هللا}الزَاِد التَ ْقَوى فَِإَن َخرْيَ { عن الضحاك ِف قوله

 }َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ :حمب بن حذمل، كتب يذكر قول هللا عن أيب خرية
 .والتقوى: كلمة وهلا تفسري، وتفسريها: العفاف عما حرم هللا
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 .}فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا{ :اءة عبد هللاِف قر  :عن سفيان قال
 

 .أقوال املفسرين
 :قال ابن جرير

بذلك جل ثناؤه: افعلوا  يعين }تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اّللَُ  َوَما{ :أتويل قوله تعاىل القول ِف
، وأداء فرضكم الواجب عليكم من إمتام مناسككم فيه أيها املؤمنون ما أمرتكم به ِف حجكم

لتستوجبوا به الثواب  إحرامكم، وجتنب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق ِف حجكم ِف
وغريه من خري وعمل صاحل، ابتغاء مرضايت وطلب  اجلزيل، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك

ختفى علي فإين ال  به عامل، وجلميعه حمص حىت أوفيكم أجره، وأجازيكم عليه، ثوايب، فأان
 .ألين مطلع على سرائركم، وعامل بضمائر نفوسكم خافية، وال ينكتم عين ما أردمت ِبعمالكم،

  :}َوتَ َزَوُدوا فَِإَن َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى{ :ِف أتويل قوله تعاىل مث قال: القول
مبا معه أحرم رمى  اآلية نزلت ِف قوم كانوا ُيجون بغري زاد، وكان بعضهم إذا ذكر أن هذه

هللا جل ثناؤه من مل يكن يتزود منهم ابلتزود  من الزاد، واستأنف غريه من األزودة، فأمر
 .كان منهم ذا زاد أن ُيتفظ بزاده فال يرمي به لسفره، ومن
يفسقن، فإن أمر  إذا: فمن فرض ِف أشهر احلج احلج فأحرم فيهن فال يرفثن وال فتأويل اآلية

وحدوده، فاتقوا هللا فيما أمركم به وهناكم عنه من  ربكم ميقاته احلج قد استقام لكم، وعرفكم
إليه يعلمه، وتزودوا  ومناسككم، فإنكم مهما تفعلوا من خري أمركم به، أو ندبكم أمر حجكم

فرض ربكم عليكم ِف حجكم ومناسككم، فإنه ال بر هلل  من أقواتكم ما فيه بالغكم إىل أداء
أقواتكم وإفسادها،  كم ومسألتكم الناس، وال ِف تضييعِف ترككم التزود ألنفس جل ثناؤه

هناكم عنه ِف سفركم حلجكم، وفعل ما أمركم به، فإنه  ولكن الرب ِف تقوى ربكم ابجتناب ما
 .التزود، فمنه تزودوا خري

 .قلنا ِف ذلك روي اخلرب عن الضحاك بن مزاحم وبنحو الذي
 :مث قال

اي أهل  يعين بذلك جل ثناؤه: واتقون :}أُويل األَْلَبابِ  ِن ايَ َواتَ ُقو { :أتويل قوله تعاىل القول ِف
عليكم ِف حجكم ومناسككم، وغري ذلك  العقول واألفهام ِبداء فرائضي عليكم اليت أوجبتها
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بذلك  وخافوا عقايب ابجتناب حمارمي اليت حرمتها عليكم، تنجوا من ديين الذي شرعته لكم،
من الفوز جبنايت وخص جل ذكره  ، وتدركوا ما تطلبونمما ختافون من غضيب عليكم وعقايب

 ألهنم أهل التمييز بني احلق والباطل، وأهل الفكر الصحيح ابخلطاب بذلك أويل األلباب،
تفهم، ومل جيعل لغريهم من أهل اجلهل  واملعرفة حبقائق األشياء اليت ابلعقول تدرك، وابأللباب

 نعام، وصورا كالبهائم، بل هم منها أضلإذ كانوا أشباحا كاأل ِف اخلطاب بذلك حظا،
 .سبيال، واأللباب: مجع لب، وهو العقل

 :قال الرازي
 :ففيه قوالن }َخرْيَ الزَاِد التَ ْقَوى َوتَ َزَوُدوا فَِإنَ { :تعاىل أما قوله
 }تَ ْقَوىال فَِإَن َخرْيَ الزَادِ { من التقوي، والدليل عليه قوله بعد ذلك أن املراد: وتزودوا :أحدمها

 سفران: سفر ِف الدنيا وسفر من الدنيا، فالسفر ِف الدنيا وحتقيق الكالم فيه أن اإلنسان له
والسفر من الدنيا البد فيه أيضا من  البد له من زاد، وهو الطعام والشراب واملركب واملال،

لوجوه.  وحمبته واإلعراض عما سواه، وهذا الزاد خري من الزاد األول زاد، وهو معرفة هللا
 :فذكرها مث قال

الزاد التقوى  فلنرجع إىل تفسري اآلية، فكأنه تعاىل قال: ملا ثبت أن خري إذا عرفت هذا
كنتم من أرابب األلباب الذين يعلمون حقائق  فاشتغلوا بتقواي اي أويل األلباب، يعين إن

من كثرة  فيه عليكم حبكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد ملا األمور وجب
 .املنافع

ُيجون بغري زاد  الثاين: أن هذه اآلية نزلت ِف أانس من أهل اليمن كانوا قال: والقول
الناس ورمبا ظلموا الناس وغصبوهم، فأمرهم هللا تعاىل  ويقولون: إان متوكلون، مث كانوا يسألون

م عن السؤال تكفون به وجوهك يتزودوا فقال: وتزودوا ما تبلغون به فإن خري الزاد ما أن
  وأنفسكم عن الظلم

 :راجع إىل قوله }التَ ْقَوى فَِإَن َخرْيَ الزَادِ { :قال: قال القاضي: وهذا بعيد ألن قوله
والتقوى ِف عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل  فكأن تقديره: وتزودوا من التقوى }َوتَ َزَوُدوا{

أحدمها: أن  :القول ففيه وجهان احملظورات قال: فإن أردان تصحيح هذا الواجبات وترك
يستصحبه عصى هللا ِف ذلك، فعلى هذا  القادر على أن يستصحب الزاد ِف السفر إذا مل
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وتزودوا  :اآلية والثاين: أن يكون ِف الكالم حذف ويكون املراد الطريق صح دخوله حتت
 .لعاجل سفركم ولآلجل فإن خري الزاد التقوى

 :كثري وقال ابن
قوال وفعال، حثهم على  ملا هناهم عن إتيان القبيح :}يَ ْعَلْمُه اّللَُ  تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َوَما { :وقوله

 .وسيجزيهم عليه أوفر اجلزاء يوم القيامة فعل اجلميل، وأخربهم أنه عامل به،
اآلخرة، أرشدهم اىل زاد  ملا أمراهم ابلزاد للسفر ىف الدنيا }التَ ْقَوى فَِإَن َخرْيَ الزَادِ { :وقوله

ملا ذكر اللباس  }التَ ْقَوى َذِلَك َخرْيٌ  َورِيشًا َولَِباسُ { :قال التقوى اليها، كما صحابوهو است
والتقوى، وذكر أنه خري من هذا،  نبه مرشدا إىل اللباس املعنوي، وهو اخلشوع والطاعة احلسي
 .وأنفع

ملن خالفين ومل  ا عقايب، ونكايل، وعذايبيقول: واتقو  }األَْلَبابِ  َواتَ ُقوِن اَي أُويل { :قال: وقوله
 .أيمتر ِبمري، اي ذوي العقول واألفهام

 
 .املعىن اإلمجايل

بعد إذ أمرهم به،  سبحانه ِف هذه اآلية لعباده الوقت الذي يصح فيه فرضهم احلج يبني هللا
احلجة إىل فجر العاشر، فمن أحرم ابحلج ِبن  وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي

اجلماع واملعاصي كلها  أعماله وهي التلبية ِف هذه الفرتة الزمنية فعليه أن جيتنب رع ِف أولش
فإنه مهما فعل من خري يعلمه هللا، وعليه أال يهمل  ومالحاة الناس، ويكثر من فعل اخلريات

ظنا منهم أن ذلك من  كما كان يفعل بعض أهل اليمن ومن فعل فعلهم من ترك التزود التزود
زاده الزاد األخروي فإن خري زاد يتزود به هو تقوى  كل على هللا، وال يفوته أن جيمع معالتو 
 .مايؤمرون به ويدركون أمهيته سبحانه وتعاىل، فإن التقوى أمر هللا لعباده الذين يعقلون هللا
  

 .مسائل اآلية
  :األوىل

الشوكاين عنها  أضربهنا أيضا بسوق آاثر تتعلق ابلتقوى والتوصية هبا، و  أطال السيوطي
املقصود من التفسري، وما أكثر ما وصى هللا به  صفحا والتعرض لذلك اببه واسع خيرجنا عن
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النبوية الكرمية  به من تقواه واحلرص على طلب رضاه وما أكثر األحاديث عباده وأمرهم
م ولضخامة هذا األمر أفرده بعض أهل العل واآلاثر عن السلف الصاحل ِف هذا املضمار،

 .احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا ِف كتابه التقوى ابلتصنيف ومنهم
  :الثانية

حيث  - }َوتَ َزَوُدوا{ بقوله }الزَاِد التَ ْقَوى فَِإَن َخرْيَ { :طيب ِف تعلق قوله للجصاص كالم
 الطعام وزاد قال: ملا احتملت اآلية األمرين من زاد -إشكاال كما تقدم أاثر الرازي وغريه فيها

على ختصيص زاد من زاد، وذكر التزود من  التقوى وجب أن يكون عليهما، إذ مل تقم داللة
الثواب  احلج ألنه أحق شيء ابالستكثار من أعمال الرب فيه ملضاعفة األعمال الصاحلة ِف

حمظورة ِف غريه تعظيما حلرمة  عليه كما نص على حظر الفسوق واملعاصي فيه وإن كانت
 أعظم مأْثا فجمع الزادين ِف جمموع اللفظ من الطعام ومن زاد هنا فيهاإلحرام وإخبارا أ

 .ثوابه التقوى مث أخرب أن زاد التقوى خريمها لبقاء نفعه ودوام
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 سادسة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

  من سورة البقرة 198اآلية رقم  تفسري
  

 .واملناسبة التالوة والقراءات
  :التالوة

تَ ُغوا َفْضالً ِمنْ { :قوله تعاىل  .}َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ
 :القراءات

 .ابملعىن ال يوجد أوجه ِف املتواتر تتعلق
وابن مسعود وابن الزبري بزايدة: ِف مواسم احلج  وقال ابن عطية وغريه: قرأها ابن عباس

سبيل القراءة  لو كانت علىعكرمة كما أييت ِف اآلاثر، وهي قراءة تفسريية و  وحكاها أيضا
 .كما قال أبو حيان فهي شاذة ال يقرأ هبا ملخالفتها سواد املصحف

الزبري وعطاء بلفظ: ال جناح عليكم وزاد عطاء ِف  وأييت أيضا ِف اآلاثر قراءهتا عن ابن
 يقرأ هبا، وال يستبعد وزاد ِف روايته عن ابن مسعود: فابتغوا حينئذ وكلها شواذ ال مواسم احلج

 .وقوع الوهم فيها من الرواة
 :قبلها مناسبة اآلية ملا

 .ما زال احلديث متواصال عن احلج
ملا هنى عن اجلدال ِف احلج كان مظنة للنهي عن  وقال اآللوسي: وجه االرتباط أنه تعاىل

وكثرهتا فعقب ذلك بذكر  أيضا لكوهنا مفضية ِف األغلب إىل النزاع ِف قلة القيمة التجارة فيه
 .حكمها

 
 .لغوايت

 :قال ابن جرير
 .اجلناح: احلرج
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تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  َأنْ { :وقوله تلتمسوا فضال من عند ربكم، يقال منه:  يعين أن }تَ ب ْ
أبغيه بغيا،   ومن فضل هللا، أبتغيه ابتغاء: إذا طلبته والتمسته، وبغيته ابتغيت فضال من هللا،

  :كما قال عبد بين احلسحاس
 كأنك قد واعدته أمس موعدا تبغيه حىت وجدتهبغاك وما 

 .يعىن طلبك والتمسك
 التماس رزق هللا ابلتجارة، وأن هذه اآلية نزلت ِف قوم :وقيل: إن معىن ابتغاء الفضل من هللا

فأعلمهم جل ثناؤه أن ال بر ِف ذلك  كانوا اليرون أن يتجروا إذا أحرموا يلتمسون الرب بذلك،
 .لبيع والشراءاب وأن هلم التماس فضله

 
 .اآلاثر

بن راهويه وابن جرير وابن أيب حامت وسعيد بن  أخرج البخاري و أبو داود واحلاكم وإسحق
اجملاز أسواقا ِف  املنذر والبيهقي عن ابن عباس قال: كانت عكاظ وجمنة وذو منصور وابن

 صلى هللا عليه-هللاأن يتجروا ِف احلج فسألوا رسول  اجلاهلية، فلما كان اإلسالم، كأهنم كرهوا
تَ ُغوا َفْضاًل ِمنْ  لَْيسَ { :فأنزل هللا تعاىل-وسلم ِف مواسم احلج وِف  }َربِ ُكمْ  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ

 .عباس كذا رواية قال: قرأ ابن
قال: قلت البن عمر: إان نكري، فهل لنا من  أخرج ابن أيب حامت عن أيب أمامة التيمي،

رءوسكم؟ قال  ابلبيت، وأتتون املعرف، وترمون اجلمار، وحتلقونتطوفون  حج؟ قال: أليس
فسأله عن الذي سألتين  -هللا عليه وسلم صلى-قلنا: بلى فقال عمر: جاء رجل إىل النيب 

تَ ُغوا َفْضالً { :عليه جربيل عليه السالم هبذه اآلية فلم جيبه، حىت نزل لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ
 .فقال: أنتم حجاج -صلى هللا عليه وسلم-، فدعاه النيب }َربِ ُكمْ  ِمنْ 

ابن عباس: كان ذو اجملاز وعكاظ متجرا للناس  أخرج عبد الرزاق ومن طريقه ابن جرير عن
تَ ُغوا َفْضاًل { :فلما كان اإلسالم كرهوا ذلك حىت نزلت ِف اجلاهلية، لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ

 .سم احلجِف موا }َربِ ُكمْ  ِمنْ 
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وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير عن ابن  وأخرج وكيع وأبو داود وسعيد بن منصور
لَْيَس { :فأنزل هللا كانوا يتقون البيوع والتجارة أايم املوسم يقولون أايم ذكر، :عباس قال

 .اآلية }ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ 
َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن  لَْيسَ { :اىل: فأنزل هللا تع-احلج ِف حديث التجارة ِف-وعن ابن عباس 
تَ ُغوا َفْضالً ِمنْ   .ِف مواسم احلج قال: قرأ ابن عباس كذا }َربِ ُكمْ  تَ ب ْ

تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :وعن ابن عباس قوله إذا  قال: كان الناس }تَ ب ْ
 . هلمأحرموا مل يتبايعوا حىت يقضوا حجهم، فأحله هللا

تَ ُغوا{  .حرج }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ { :وعن ابن عباس  }َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ { تطلبوا }أَْن تَ ب ْ
 .والشراء ِف احلرم فرخص هللا هلم ذلك ابلتجارة ِف احلرم نزلت ِف أانس كانوا ال يرون البيع

تَ ُغوا َفْضالً { :عن ابن عباس يقول: ال حرج عليكم ِف  }َربِ ُكمْ   ِمنْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ
 .قبل اإلحرام وبعده الشراء والبيع

تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :وعن جماهد أن ابن عباس قرأ هذه اآلية  }تَ ب ْ
 .يتجرون مبىن فأمروا ابلتجارة إذا أفاضوا من عرفات قال كانوا ال

 :عن الرجل ُيج ومعه جتارة، فقرأ ابن عمر : َسعت ابن عمر، وسئلعن أيب أميمة، قال
تَ ُغوا َفْضالً ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ {  .}تَ ب ْ

تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن بريدة ِف قوله تبارك وتعاىل قال: إذا   }تَ ب ْ
 .وتشرتوا حمرمني أن تبيعوا كنتم

تَ ُغوا َفْضالً ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن ابن الزبري قال  .ِف مواسم احلج }تَ ب ْ
جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم فأحل هلم  عن ابن الزبري قال: وقال عز وجل: ال

 .التجارة
تَ غُ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن عطاء قال: نزلت وِف  ِف مواسم احلج }وا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ تَ ب ْ

 .قراءة ابن مسعود: ِف مواسم احلج فابتغوا حينئذ
اي أمري املؤمنني، كنتم تتجرون ِف احلج؟ قال:  :عن أيب صاحل موىل عمر، قال: قلت لعمر

 .معايشهم إال ِف احلج وهل كانت
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تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ   َأنْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ { :عن جماهد ِف قول هللا تعاىل  قال: التجارة }تَ ب ْ
ِف اجلاهلية بعرفة زاد ِف رواية: وال  أحلت هلم ِف املواسم، قال: فكانوا ال يبيعون، أو يبتاعون

 .مىن
تَ ُغوا  لَْيسَ { يتجرون، حىت نزلت عن جماهد، قال: كان انس ُيجون وال َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ

 .رواية: ِف املوسم فرخص هلم ِف املتجر والركوب والزاد وِف }َربِ ُكمْ  َفْضالً ِمنْ 
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن جماهد ِف قوله ِف الدنيا،  قال: التجارة }تَ ب ْ
 .واألجر ِف اآلخرة

ن ِف الشق األيسر يسمون الداج، فكانوا ينزلو  عن سعيد بن جبري يقول: كان بعض احلاج
لَْيَس َعَلْيُكْم { :احلاج ينزلون عند مسجد مىن، فكانوا ال يتجرون، حىت نزلت من مىن، وكان

تَ ُغوا َفْضالً ِمْن َربِ ُكمْ  ُجَناٌح َأنْ   .فحجوا }تَ ب ْ
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َرب ِ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن عكرمة، قال: كانت تقرأ هذه اآلية ِف  }ُكمْ تَ ب ْ

 .مواسم احلج
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن منصور بن املعتمر ِف قوله قال: هو  }تَ ب ْ

 .والشراء، واالشرتاء ال ِبس به التجارة ِف البيع
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن قتادة قوله ن هذا احلي من العرب كا }تَ ب ْ

النفر، وكانوا يسموهنا ليلة الصدر، وال يطلبون فيها جتارة  ال يعرجون على كسري وال ضالة ليلة
حوائجهم، ويبتغوا من فضل  وال بيعا، فأحل هللا عز وجل ذلك كله للمؤمنني أن يعرجوا على

 .رهبم
تَ ُغوا لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ {  :عن السدي، قوله هي التجارة، قال:  }َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكمْ  تَ ب ْ

 .اجتروا ِف املوسم
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن إبراهيم قال: ال ِبس ابلتجارة ِف احلج، مث قرأ تَ ب ْ

 . }َربِ ُكمْ 
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َرب ِ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن مقاتل بن حيان ، يعين ابلفضل: }ُكمْ تَ ب ْ

شيء من مواقيت احلج، وال عند البيت فرخص هللا  التجارة والرزق بعرفات ومىن، ال ِف
 .احلج والعمرة التجارة ِف
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تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { :عن الربيع بن أنس قوله قال: كان هذا  }تَ ب ْ
على ضالة، وال ينتظرون حلاجة، وكانوا يسموهنا  سري، والاحلي من العرب ال يعرجون على ك

حاجتهم، وأن يطلبوا  وال يطلبون فيها جتارة، فأحل هللا ذلك كله أن يعرجوا على ليلة الصدر،
 .فضال من رهبم

 
 .أقوال املفسرين

 :قال اآللوسي
تَ ُغوا{ أي حرج ِف }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ { أي رزقا منه  } ِمْن َربِ ُكمْ َفْضالً { أي تطلبوا }َأْن تَ ب ْ

 .مواسم احلج تعاىل ابلربح ابلتجارة ِف
املكاسب ِف احلج وإن ذلك ال ُيبط  واستدل هبا على إابحة التجارة واإلجارة وسائر أنواع

 .أجرا وال ينقص ثوااب
  بعد احلج وقال املراد: واتقون ِف وذهب أبو مسلم إىل املنع عنها ِف احلج ومحل اآلية على ما

فَِإَذا ُقِضَيِت الَصالُة { :ليس عليكم جناح إخل كقوله تعاىل كل أفعال احلج مث بعد ذلك
اآلية على حمل الشبهة أوىل من  وزيف ِبن محل }َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اّللَِ  فَانْ َتِشُروا ِف اأَلْرضِ 

فنفي  بعد الفراغوحمل االشتباه هو التجارة ِف زمان احلج وأما  محلها على ما ال شبهة فيه
أعماهلا متصلة فال ُيل ِف أثنائها  اجلناح معلوم وقياس احلج على الصالة فاسد فإن الصالة

 تساعد ما قاله، احلج متفرقة حتتمل التجارة ِف أثنائها وأيضا اآلاثر ال التشاغل بغريها وأعمال
ِف أن هذه اإلفاضة حصلت  رةظاه }فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاتٍ { :وأيضا الفاء ِف قوله تعاىل

املراد وقوع التجارة ِف زمان احلج نعم قال بعضهم: إذا   عقيب ابتغاء الفضل وذلك مؤذن ِبن
ذلك ابحلج ألنه يناِف  الداعي للخروج إىل احلج هو التجارة أو كانت جزء العلة أضر كان

 .اإلخالص هلل تعاىل به وليس ابلبعيد
 :وقال الرازي

تَ ُغوا َفْضالً ِمنْ { :تفسري قوله املفسرون ذكروا ِف  :وجهني }َربِ ُكمْ  َأْن تَ ب ْ
تَ ُغوَن ِمْن  َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِف { :أن املراد هو التجارة، ونظريه قوله تعاىل :األول اأَلْرِض يَ ب ْ

تَ ُغو  َجَعَل َلُكُم الَلْيلَ { :وقوله }َفْضِل اّللَِ   مث الذي يدل }َفْضِلهِ  ا ِمنْ َوالنَ َهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِتَ ب ْ
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مسعود وابن الزبري أهنما قرءا:  على صحة هذا التفسري وجهان: األول: ما روى عطاء عن ابن
 .مواسم احلج. والثاين: الرواايت املذكورة ِف سبب النزول أن تبتغوا فضال من ربكم ِف

 :فذكر الرواايت مع اختالف وزايدات ِف املتون مث قال
محلوا اآلية على التجارة ِف أايم  قول فنقول: أكثر الذاهبني إىل هذا القولإذا ثبت هذا ال

أفعال  محل اآلية على ما بعد احلج، قال: والتقدير: فاتقون ِف كل احلج، وأما أبو مسلم فإنه
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأنْ { احلج، مث بعد ذلك  :ىلتعا ونظريه قوله }تَ ب ْ

 .}اّللَِ َواذُْكُروا اّللََ  فَانْ َتِشُروا ِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضلِ  فَِإَذا ُقِضَيِت الَصالةُ {
  :واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه: ] فذكرها مث قال

تَ ُغوا َفْضاًل ِمنْ { :أن املراد بقوله تعاىل :القول الثالث اإلنسان هو أن يبتغى   }َربِ ُكمْ  َأْن تَ ب ْ
تكون موجبة الستحقاق فضل هللا ورمحته مثل إعانة  حال كونه حاجا أعماال أخرى

جعفر حممد بن علي  وإغاثة امللهوف، وإطعام اجلائع، وهذا القول منسوب إىل أيب الضعيف،
ِبن هذا واجب أو مندوب، وال يقال ِف مثله:  الباقر عليهم السالم، واعرتض القاضي عليه

 .فيه، وإمنا يذكر هذا اللفظ ِف املباحات ال جناح عليكم
 فَ َلْيسَ { :والدليل عليه قوله تعاىل واجلواب: ال نسلم أن هذا اللفظ ال يذكر إال ِف املباحات

اجلاهلية   والقصر ابالتفاق من املندوابت، وأيضا فأهل }َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الَصالةِ 
خلال ِف احلج ونقصا فيه، فبني هللا  طاعات إىل احلج يوقعكانوا يعتقدون أن ضم سائر ال

 .} ال ُجَناَح َعَلْيُكمْ { :كذلك بقوله تعاىل أن األمر ليس
  

 .املعىن اإلمجايل
حيث أشكل على بعض  تتضمن اآلايت توجيها آخر من التوجيهات الرابنية ِف احلج

سبق تلك اآلية أمر هللا هلم  أساسات معاشهم، وقد املسلمني قضية التجارة ِف احلج وهو من
صلى هللا عليه -إىل النيب  وبتجنب أمور فيه وابلتزود له فكان ِف ذلك مدعاة لذهاهبم ابحلج
بصحة حجهم ومتامه على وجهه األكمل  يسألونه على تلكم املسألة اهلامة املتعلقة -وسلم

- كان جواب النيبمنهم وهم ِف انتظار السماح لدخوهلم مكة، ف وال يستبعد وقوع السؤال
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مع  هو نزول تلك اآلايت ترفع عنهم احلرج ِف املتاجرة وجتمع هلم -صلى هللا عليه وسلم
 .التجارة ِف الدنيا األجر ِف اآلخرة

 
 .مسائل اآلية

  :األوىل
حج املكاري وحنوه وقال اجلصاص: ال  مجيع اآلاثر تدلل على جواز التجارة ِف احلج وصحة

سعيد بن  ذلك إال شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد الكرمي عن خالف نعلم أحدا روي عنه
أريد احلج أفيجزيين؟ قال: ال، وال كرامة  جبري قال: سأله أعرايب فقال: إين أكري إبلي وأان

لَْيَس َعَلْيُكْم { :ما عليه اجلمهور وخالف ظاهر الكتاب ِف قوله وهذا قول شاذ خالف
تَ ُغوا َفْضاًل مِ  ُجَناٌح َأنْ  اخلطاب فيهم وسائر ظواهر  فهذا ِف شأن احلاج ألن أول }ْن َربِ ُكمْ تَ ب ْ

 َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِف  { :اآلي املبيحة لذلك دالة على مثل مادلت عليه هذه اآلية حنو قوله
تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اّللَِ   } َوَعَلى ُكلِ  َضاِمرٍ أَيُْتوَك رَِجاالً  َوأَذِ ْن ِف النَاِس اِبحلَْج ِ { :وقوله }اأَلْرِض يَ ب ْ

خيصص شيئا من املنافع دون غريها فهو عام ِف مجيعها  ومل }لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُمْ { :إىل قوله
ومل خيصص منه حال  }َوَأَحَل اّلَلُ اْلبَ ْيَع َوَحَرَم الر اب{ :منافع الدنيا واآلخرة وقال تعاىل من

 صلى هللا-جتارة وعلى هذا أمر الناس من عصر النيب  مينع احلج ومجيع ذلك على أن احلج ال
 .هذا ِف مواسم مىن ومكة ِف أايم احلج وهللا أعلم.ا.ه  إىل يومنا -عليه وسلم

وأرى أن عبد الكرمي الذي فيه  وِف احلقيقة األثر الذي ذكره اجلصاص قد رواه ابن أيب شيبة
 ية ضعيفة وهي خمالفة ملا تقدماحلافظ ابن حجر: ضعيف فالروا هو ابن أيب املخارق قال

 .بسند صحيح عن سعيد بن جبري ِف سبب النزول كاجلماعة
  :الثانية

ظاهر الضعف للحجة املذكورة ومارد به  القول الذي نسبه الرازي للباقر لو صح عنه فهو قول
قصر  نفي اجلناح األصل أن يكون فيما يظن فيه اإلمث على أن أمر عليه خالف األصل فإن

هذا اللفظ وأهل اجلاهلية مل يثبت  ة ُيتمل نقصان الثواب أو ما إىل ذلك مما يسوغ مثلالصال
 .ذكر أهنم كانوا يعتقدون فيما

 .أن املعىن حمسوم ابآلاثر الثابتة وهللا أعلم :واخلالصة
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 سابعة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

 .(من سورة البقرة199(، واآلية )198بقية تفسري اآلية رقم: )
  

  .وةالتال
  

احْلَرَاِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اّلَلَ ِعْنَد اْلَمْشَعرِ  فَِإَذا أََفْضُتْم ِمنْ  {قوله تعاىل: 
ُتمْ   .}ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن الَضالِ نيَ  ُكن ْ
            

  
 

 .لغوايت
  
 :}أََفْضُتمْ {

أفاض البعري جبرته، إذا وقع هبا  :قال الرازي: اإلفاضة: االندفاع ِف السري بكثرة، ومنه يقال
 املاء األقداح ِف امليسر، معناه مجعها مث ألقاها متفرقة، وإفاضة فألقاها منبتة، وكذلك أفاض

االندفاع فيه إبكثار وتصرف ِف  من هذا ألنه صب تفرق واإلفاضة ِف احلديث إمنا هي
مجعهم فوضى  ومنه يقال للناس: فوض، وأيضا }ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ { :وجوهه، وعليه قوله تعاىل

الدفع للشيء حىت يتفرق، فقوله تعاىل:  ويقال: أفاضت العني دمعها فأصل هذه الكلمة
قوهلم:  بكثرة، وأصله: أفضتم أنفسكم، فرتك ذكر املفعول، كما ترك ِف مأفضتم أي دفعت{

 . دفعوا من موضع كذا وصبوا
 :}َعَرفَاتٍ  { :قوله

 :قال الرازي
وبرمة أعشار، وأرض  عرفات: مجع عرفة، َسيت هبا بقعة واحدة، كقوهلم: ثوب أخالق،"
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ع تلك القطع بعرفات، األرض عرفة فسمي جممو  سباسب، والتقدير: كأن كل قطعة من تلك
اللفظة ِف  منعت من الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث؟ قلنا: هذه فإن قيل: هال

مسماة بعرفة وعلى هذا التقدير مل يكن  األصل اسم لقطع كثرية من األرض كل واحدة منها
 ."القطع فرتكوها بعد ذلك على أصلها ِف عدم الصرف علما جملموع تلك

  :}اْلَمْشَعرِ {
وليت شعري مافعل فالن،  قال الرازي: "املعلم وأصله من قولك: شعرت ابلشيء إذا علمته،

الشيء أعالمه، فسمى هللا تعاىل ذلك املوضع  أي ليت علمى بلغه وأحاط به، وشعار
 ."ألنه معلم من معامل احلج ابملشعر احلرام

 
 .اآلاثر

 
خزمية واحلاكم والبيهقي عن عبد  وابنأخرج ابن ماجه وأمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي 

، وهو واقف -صلى هللا عليه وسلم-شهدت مع رسول هللا  :الرمحن بن يعمر الديلي قال
احلج عرفة فمن جاء قبل  :وأاته انس من أهل َند فقالوا: اي رسول هللا كيف احلج؟ قال بعرفة

ني فال إمث عليه ومن مىن ثالثة فمن تعجل ِف يوم صالة الفجر ليلة مجع فقد مت حج أايم
 .إمث عليه مث أردف رجال خلفه فجعل ينادي هبن أتخر فال

  .ماأرى للثوري حديثا أشرف منه :قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الثوري وقال ُيىي
 

  مسنده والطرباين واحلاكم أخرج البخاري ومسلم وأمحد وإسحق والنسائي واحلميدي ِف
صلى -فرأيت رسول هللا  لت بعريا يل فذهبت أطلبه يوم عرفةعن جبري بن مطعم قال: أضل

هذا ملن احلمس فما شأنه ها هنا؟  واقفاً مع الناس بعرفة فقلت: وهللا إن -هللا عليه وسلم
  وكانت قريش تعد من احلمس

عظمتم غري حرمكم استخف  زاد ِف رواية: وكان الشيطان قد استهواهم فقال هلم: إنكم إن
 .احلرم كانوا ال خيرجون منالناس حبرمكم و 

الزايدة املذكورة من كالم  وقد رجح احلافظ أن قوله: وكانت قريش تعد من احلمس إىل آخر
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  واإلَساعيلي أخرجاها منفصلة عن احلديث سفيان بن عيينة ونقل أن احلميدي
راهويه ِف مسنده وأمحد  أخرج ابن إسحق ومن طريقه ابن خزمية ِف صحيحه وإسحق بن

 صلى-الدالئل عن جبري بن مطعم قال: لقد رأيت رسول هللا  م والطرباين والبيهقي ِفواحلاك
لواقف  وإنه -وِف رواية: وهو على دين قومه  -ينزل عليه الوحي  قبل أن -هللا عليه وسلم

معهم منها توفيقا من هللا له وِف رواية  علي بعري له بعرفات مع الناس من بني قومه حىت يدفع
احلرم، وقد تركوا  إمنا تدفع من املزدلفة ويقولون: حنن احلمس فال خنرج من قريشقال: كانت 

 .اخل -هللا عليه وسلم صلى-املوقف على عرفة، فرأيت رسول هللا 
 .وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت الذهيب

 .لها بعرفةيقف سنيه ك كان  -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج احلميدي عن جماهد أن النيب 
كان أهل اجلاهلية يقفون  :أخرج ابن أيب حامت وابن خزمية ِف صحيحه عن ابن عباس قال

اجلبال كأهنا العمائم على رؤوس الرجال، دفعوا،  بعرفة حىت اذا كانت الشمس على رؤوس
وزاد ِف رواية:  الدفعة من عرفة حىت غربت الشمس، -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فأخر رسول

إذا أسفر كل شيء، وكان ِف الوقت اآلخر،  ابملزدلفة، وصلى الفجر بغلس، حىت مث وقف
 .دفع

 .قال ابن كثري: وهذا حسن اإلسناد
بن خمرمة قال: خطبنا رسول هللا  أخرج احلاكم وعنه البيهقي ِف سننه وابن مردويه عن املسور

الشرك  بعد، فإن أهل أما)) :بعرفة، فحمد هللا وأثىن عليه. مث قال -صلى هللا عليه وسلم-
تكون الشمس على رءوس  واألواثن كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس، حني

وإان ندفع )) :، زاد ِف رواية((فهدينا خمالف هلديهم اجلبال، مثل عمائم الرجال على رءوسها
الشمس على رءوس  وكانوا يدفعون من املشعر احلرام عند طلوع ((تغيب الشمس بعد أن

وإان ندفع قبل )) :خمالف هلديهم، زاد ِف رواية ل مثل عمائم الرجال على رءوسها فهدينااجلبا
 .((الشمس أن تطلع

 .الذهيب وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه وسكت
-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وقال ابن كثري: وقد صح وثبت مبا ذكرانه َساع املسور من

 .بال َساع رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية، ال كما يتومهه 
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خزمية ِف صحيحه واحلاكم  أخرج أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن
وهو جبمع، فقلت:  -صلى هللا عليه وسلم-أتيت النيب  :والبيهقي عن عروة بن مضرس قال

ما تركت من جبل  هللا جئتك من جبلي طىيء، أتبعت نفسي، وأنصبت راحليت وهللا اي رسول
 -يعين صالة الفجر-معنا هذه الصالة  من شهد)) :إال وقفت عليه فهل يل من حج؟ فقال

مت  نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا، فقد جبمع، ووقف معنا حىت
 .((حجه، وقضى تفثه

صحيح على شرط   وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال احلاكم: هذا حديث
  .العريب: صحيح يلزم البخاري ومسلما إخراجه كافة أئمة احلديث وسكت الذهيب وقال ابن

صلى هللا عليه -قال لرسول هللا  أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه عن أيب بكر الص دي ق، أنه
اللهم إين ظلمت نفس ي ظلما كثي را )) :ِف ص اليت قال: قل : علمين دعاء أدعو به-وسلم

 .((إنك أنت الغفور الرحيم ن وب إال أن ت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحينواليغف ر الذ
وِف "السنن الصغري" عن  "أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ِف "السنن الكربى

حنرت ههنا ومىن كلها منحر فاحنروا ِف )) :قال -وسلم صلى هللا عليه-جابر أن رسول هللا 
  .((كلها موقف، ووقفت ها هنا ومجع كلها موقفووقفت ههنا وعرفة   رحالكم،

ارفعوا عن بطن )) :-عليه وسلم صلى هللا-أخرج احلاكم عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 
 .((عرنة وارفعوا عن بطن حمسر

وشاهده على شرط الشيخني  وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه
مث ذكره عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن عطاء  دهصحيح إال أن فيه تقصريا ِف إسنا

  كان يقال ارتفعوا عن حمسر اخل وسكت الذهيب :عنه بلفظ
بطن عرنة وكل مزدلفة  كل عرفة موقف وارتفعوا عن)) :وأخرج ابن ماجة عن جابر مرفوعا

  .((منحر إال ما وراء العقبة موقف واتفعوا عن بطن حمسر وكل مىن
صلى هللا -وقف رسول هللا  :داود وابن ماجه وابن جرير عن علي قال أخرج الرتمذي وأبو

وهذا هو املوقف، وعرفة كلها موقف مث أفاض حني  بعرفة فقال: هذه عرفة، -عليه وسلم
يضربون ميينا  وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشري بيده على هينته، والناس غربت الشمس

مث أتى مجعا فصلى هبم  ((عليكم السكينة !اساي أيها الن)) :ومشاال، يلتفت إليهم ويقول
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كلها  أصبح أتى قزح، فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو املوقف، ومجع الصالتني مجيعا، فلما
فخبت حىت جاوز الوادي، فوقف  موقف مث أفاض حىت انتهى إىل وادي حمسر، فقرع انقته

 املنحر، ومىن كلها منحر فرماها، مث أتى املنحر فقال: هذا وأردف الفضل، مث أتى اجلمرة
أدركته فريضة هللا ِف احلج،  واستفته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أيب شيخ كبري قد

قال: ولوى عنق الفضل فقال العباس: اي  ((عن أبيك حجي)) :أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال
 ((ماالشيطان عليه رأيت شااب وشابة، فلم آمن)) :مل لويت عنق ابن عمك؟ قال !رسول هللا

 ((احلق أو قصر وال حرج)) :قبل أن أحلق قال مث أاته رجل فقال: اي رسول هللا، إين أفضت
مث أتى  :ارم وال حرج(( قال)) :وجاء آخر فقال: اي رسول هللا، إين ذحبت قبل أن أرمي قال

لوال أن يغلبكم الناس عنه  اي بين عبد املطلب،)) :البيت فطاف به مث أتى زمزم فقال
 .((لنزعت

  وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح
والبيهقي ِف سننه عن يزيد بن شيبان  أخرج النسائي وأبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم

إين رسول  :مكاان بعيدا من املوقف فأاتان ابن ِمرَبع األنصاري فقال قال: كنا وقوفا بعرفة
فإنكم على إرث  شاعركمكونوا على م)) :إليكم، يقول -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .((من إرث أبيكم إبراهيم عليه السالم
ومل خيرجاه وسكت  وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح وقال احلاكم: صحيح اإلسناد

  الذهيب
عرفة  يوم -هللا عليه وسلم صلى-أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس أنه دفع مع النيب 

فأشار بسوطه  را شديدا وضراب وصوات لإلبل،وراءه زج -صلى هللا عليه وسلم-فسمع النيب 
  الرب ليس ابإليضاع إليهم، وقال: أيها الناس عليكم ابلسكينة ؛ فإن

أسامة بن زيد أنه سئل:   أخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن
هللا  وكان رسول -يسري حني أفاض من عرفة؟  -وسلم صلى هللا عليه-كيف كان رسول هللا 

 .وجد فجوة نص قال: كان يسري العنق، فإذا -أردفه من عرفات  -عليه وسلم صلى هللا-
صلى هللا عليه -النيب  أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس أن أسامة كان ردف

الفضل من املزدلفة إىل مىن قال: فكالمها قال: مل يزل  من عرفة إىل املزدلفة مث أردف -وسلم
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 يليب حىت رمى اجلمرة -ى هللا عليه وسلمصل- النيب
املسند والبيهقي ِف السنن الكربى  أخرج ابن جرير وابن ماجه وعبد هللا بن أمحد ِف زوائد

رسول  األصول والطرباين عن العباس بن مرداس السلمي، قال: قال واحلكيم الرتمذي ِف نوادر
غفر ألميت ذنوهبا، فأجابىن أين قد دعوت هللا يوم عرفة أن ي)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

الدعاء يومئذ، فلم أجب بشيء، فلما كان  غفرت، إال ذنوهبا بينها وبني خلقى، فأعدت
الظامل،  ايرب إنك قادر أن تعوض هذا املظلوم من ظالمته، وتغفر هلذا :غداة املزدلفة قلت

قال: فقلنا:  ،((-هللا عليه وسلم صلى-فأجابىن أن قد غفرت، قال: فضحك رسول هللا 
ضحكت من عدو هللا )) :يوم مل تكن تضحك فيه، قال ايرسول هللا رأيناك تضحك ِف

 .((مبا َسع إذا هو يدعو ابلويل والثبور، وبضع الرتاب على رأسه إبليس ملا َسع
صلى هللا عليه -رسول هللا  أخرج ابن جرير وأبو نعيم ِف احللية عن ابن عمر، قال: خطبنا

الناس إن هللا تطول عليكم ِف مقامكم هذا، فقبل من  أيها)) :، فقالعشية عرفة -وسلم
بينكم، أفيضوا  وأعطى حمسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم حملسنكم إال التبعات فيما حمسنكم،

الناس إن هللا قد تطول عليكم ِف مقامكم هذا،  على اسم هللا فلما كان غداة مجع قال: أيها
عنده، أفيضوا على  سنكم، والتبعات بينكم عوضها منحمسنكم، ووهب مسيئكم حمل فقبل من
بنا ابألمس كئيبا حزينا، وأفضت بنا اليوم  ، فقال أصحابه: اي رسول هللا أفضت(اسم هللا

شيئا مل جيد  إين سألت ريب ابألمس)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  !فرحا مسرورا
يوم أاتين جربيل قال: إن ربك يقرئك السالم ال يل به، سألته التبعات فأىب علي، فلما كان

 .((ضمنت من عندي ويقول التبعات
  الدنيا ِف كتاب األضاحي وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي وابن أىب

أكثر من أن يعتق هللا  ما من يوم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن عائشة إن رسول هللا 
 .((ليدنو مث يباهي هبم املالئكة فيقول ما أراد هؤالء عرفة، وإنه فيه عبدا من النار من يوم

إىل أن يكون الظالم مث  عن ابن عباس قال: مث لينطلق حىت يقف بعرفات من صالة العصر
 حىت يبلغوا مجعا الذي يتربر فيه مث ليذكروا هللا كثريا، أو ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها

 :الناس كانوا يفيضون وقال هللا تعاىل قبل أن تصبحوا مث أفيضوا فإن أكثروا التكبري والتهليل،
 .حىت ترموا اجلمرة }ِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِمْن َحْيُث أَفَاَض الَناُس َواْستَ ْغِفُروا اّللََ  مُثَ أَِفيُضوا{
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جل أصلع كأىن أنظر إليه، ر  عن املعرور بن سويد، قال: رأيت ابن عمر، حني دفع من عرفة
  وجدان اإلفاضة هي اإليضاع على بعري له، يوضع وهو يقول: إان

 حني أري املناسك: عرفت؟ عن عبد هللا عمرو قال: إمنا َسيت عرفات ألنه قيل إلبراهيم
 -عليه السالم-إبراهيم  ، إىل-عليه السالم-عن علي بن أيب طالب قال: بعث هللا جربيل، 

 .وكان قد أاتها مرة قبل ذلك، فلذلك َسيت عرفة عرفت،فحج به، حىت إذا أتى عرفة قال: 
كان يقول إلبراهيم: هذا  عن ابن عباس قال: إمنا َسيت عرفات، ألن جربيل عليه السالم،

  قد عرفت، فلذلك َسيت عرفات :موضع كذا، وهذا موضع كذا، فيقول
اته من أاته أمره هللا أن ابلتلبية، وأ عن السدي، قال: ملا أذن إبراهيم ِف الناس ابحلج، فأجابوه

الشيطان يرده، فرماه  ونعتها له فخرج، فلما بلغ الشجرة عند العقبة، استقبله خيرج إىل عرفات
فوقع على اجلمرة الثانية، فصده أيضا، فرماه  بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة، فطار

ه، فلم يدر إبراهيم أين يطيع فوقع على اجلمرة الثالثة، فرماه وكرب، فلما رأى أنه ال وكرب، فطار
اجملاز، مث  اجملاز، فلما نظر إليه، فلم يعرفه جاز، فلذلك َسي ذا يذهب، فانطلق حىت أتى ذا

النعت، قال: قد عرفت، فسمي عرفات،  انطلق حىت وقع بعرفات، فلما نظر إليها عرف
  عحىت إذا أمسى ازدلف إىل مجع، فسميت املزدلفة، فوقف جبم فوقف إبراهيم بعرفات،

بعرفات، قال:  -السالم عليهما-عن نعيم بن أيب هند، قال: ملا وقف جرببل إببراهيم 
  عرفت، فسميت عرفات لذلك

املناسك فيقول: عرفت؟ مث  عن عطاء قال: إمنا َسيت عرفات ألن جربيل كان يري إبراهيم
  يريه فيقول: عرفت؟ فسميت عرفات

قال: نعم قال: فمن مث َسيت  قال: عرفت؟عن أيب جملز أن جربيل أتى إببراهيم عرفات، ف
  عرفات

  أييت اجلبل جبل عرفة عن ابن عباس: أصل اجلبل الذي يلي عرنة وماوراءه موقف حىت
وذلك قول هللا فإذا أفضتم من  وقال ابن أيب َنيح: عرفات: النبعة والنبيعة وذات النابت،

  عرفات وهو الشعب األوسط
عرفة، فهو من عرفة، ومادبر ذلك  ذي يقف عليه اإلمام إىلوقال زكراي: ماسال من اجلبل ال

  اجلبل فليس من عرفة
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إىل جبال عرفة إىل الوصيق  عن ابن عباس قال: حد عرفة من اجلبل املشرف على بطن عرنة
  إىل ملتقى الوصيق إىل وادي عرنة

لة مجع، قال املشعر احلرام وذلك لي عن قتادة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند
  يقول: مابني اجلبلني مشعر قتادة: كان ابن عباس

املشعر احلرام فاذكروا هللا  عن ابن عباس: فإذا أفضتم من عرفات فإذا رجعتم من عرفات إىل
 احلرام واذكروه كما هداكم على ما هداكم وإن كنتم وقد كنتم ابلقلب واللسان عند املشعر

  الكافرين إلسالم ملن الضالنيمن قبله من قبل حممد ص والقرآن وا
فقال: ماأدري، وسألت ابن  عن سعيد بن جبري، قال: سألت ابن عمر عن املشعر احلرام؟

  عباس، فقال: مابني اجلبلني
يزدحم هؤالء؟ كل ما ههنا  عن إبراهيم، قال: رآهم ابن عمر يزدمحون على قزح، فقال عالم

  اعرمجعا كلها مش مشعر وِف رواية: أيها الناس إن
  عن ابن عمر قال: املشعر احلرام: املزدلفة كلها

املشعر احلرام، قال: إن تلزمين  عن عمرو بن ميمون األودي قال: سألت عبد هللا بن عمر عن
 من عرفة وهبطت أيدي الركاب ِف أدىن اجلبال، قال: أين أركه، قال: فلما أفاض الناس

فيه، قلت: ما أخذت فيه؟  ، قال: أخذتالسائل عن املشعر احلرام؟ قال: قلت: هاأان ذاك
  اجلبال فهو مشعر إىل مكة قال: حني هبطت أيدي الركاب ِف أدىن

 مابني جبلي املزدلفة هو املشعر احلرام :عن سعيد بن جبري، فاذكروا هللا عند املشعر احلرام قال
 

  عن عكرمة: مابني اجلبلني
  عن جماهد قال: املشعر احلرام: املزدلفة كلها

  قال: املشعر احلرام مجع كله قتادة، ِف قولة تعاىل: فاذكروا هللا عند املشعر احلرام عن
من مأزمي عرفة، فذلك إىل  عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أين املزدلفة؟ قال: إذا أفضت

عرفة من املزدلفة، ولكن مفاضامها، قال: قف بينهما إن  حمسر، قال: وليس املأزمان مأزما
  ىل أن تقف دون قزح، هلم إلينا من أجل طريق الناسوأحب إ شئت،

املشعر احلرام: مجع أمرهم أن يذكروه  عن احلسن ِف قوله: فاذكروا هللا عند املشعر احلرام قال
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  .إذا ماهم أفاضوا من عرفات كما هداهم عند املشعر احلرام،
 . رن قزحويقال: هو ق عن السدي، قال: املشعر احلرام هو مابني جبال املزدلفة،

 .وهي مجع عن الربيع فاذكروا هللا عند املشعر احلرام وهي املزدلفة،
 .املشعر احلرام عن عبد الرمحن بن األسود، قال: مل أجد أحدا خيربين عن

حمسر، وعرفة كلها موقف،  عن عبد هللا بن الزبري: اجلمع كله موقف، وارتفعوا عن بطن
 .وارتفعوا عن بطن عرنة

 . مثل ذلكعن عروة بن الزبري
يقول: أيها الناس أصبحوا، أيها  عن ابن احلويرث، قال: رأيت أاب بكر واقفا على قزح وهو

 .الناس أصبحوا، مث دفع
صلى الصبح، مث غدا  عن يوسف بن ماهك، قال: حججت مع ابن عمر، فلما أصبح جبمع

  دفع اإلمام فدفع بدفعته وغدوان حىت وقف مع اإلمام على قزح، مث
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد  مر قال: من أدرك ليلة النحر من احلاج فوقف حبيالعن ابن ع

 فوقف هبا قبل أن يطلع الفجر فقد فاته احلج فليأت البيت أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة
يقصر إن شاء وإن كان معه  فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سبعا مث ليحلق أو

فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر مث لريجع إىل أهله  ق فإذاهديه فلينحره قبل أن ُيل
هداي فليصم عنه ثالثة أايم  أدركه احلج قابل فليحجج إن استطاع وليهد بدنة فإن مل جيد فإن

  ِف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
الذي يقفون عنده حىت تغيب  عن ابن الزبري مث قال: فإذا أفضتم من عرفات وهو املوقف

املزدلفة  هللا عند املشعر احلرام قال: وهي اجلبال اليت يقفون شمس مث يفيضون منه فاذكرواال
البلد، كانوا يفيضون من مجع ويفيض  واذكروه كما هداكم قال: ليس هذا بعام هذا ألهل

  هللا هلم ذلك الناس من عرفات فأىب
  عن جماهد وإن كنتم من قبله ملن الضالني قال: ملن اجلاهلني

دون ذلك ابملزدلفة، فأنزل  ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف عن
املوقف إىل موقف  -صلى هللا عليه وسلم-الناس فرفع النيب  هللا مث أفيضوا من حيث أفاض

  العرب بعرفة
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حيث رجع أهل اليمن  عن ابن عباس: مث أفيضوا من حيث أفاض الناس يقول: ارجعوا من
ملن اتب رحيم ملن مات على التوبة نزلت ِف أانس يقول  هللا لذنوبكم إن هللا غفورواستغفروا 

فنهاهم هللا عن ذلك وأمرهم  احلميسون كانوا اليرون اخلروج من احلرم إىل عرفات حلجهم هلم
 .مث أن يذهبوا إىل عرفات ويرجعوا من

لناس من عرفات فأىب هللا ويفيض ا عن ابن الزبري قال: هذا ألهل البلد كانوا يفيضون من مجع
 .من حيث أفاض الناس إىل مناسككم هلم ذلك فأنزل مث أفيضوا

ويقف الناس بعرفة إال شيبة بن  كانت قريش يقفون ابملزدلفة :عن أَساء بنت أيب بكر قالت
  من حيث أفاض الناس ربيعة، فأنزل هللا مث أفيضوا

وكانوا يسمون احلمس، وكان  زدلفة،عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون ابمل
جاء اإلسالم أمر هللا نبيه ص أن أييت عرفات مث يقف هبا  سائر العرب يقفون بعرفات، فلما

وِف لفظ قالت: احلمس:  يفيض منها فذلك قوله تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس مث
لت: وكان الناس أفيضوا من حيث أفاض الناس قا هم الذين أنزل هللا فيهم ماأنزل: مث

من احلرم، فلما  عرفات، وكان احلمس يفيضون من املزدلفة يقولون: النفيض إال يفيضون من
  إىل عرفات نزلت: مث أفيضوا من حيث أفاض الناس رفعوا

واحلمس  -اجلاهلية عراة إال احلمس  عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الناس يطوفون ِف
 ُيتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف احلمس وكانت -قريش وما ولدت 

احلمس طاف ابلبيت عرايان، وكان  فيها، وتعطي املرأة املرأة الثياب تطوف فيها، فمن مل يعطه
ويفيض احلمس من مجع قال: وأخربين أيب عن عائشة رضي  يفيض مجاعة الناس من عرفات

الناس قال: كانوا يفيضون  من حيث أفاضعنها أن هذه اآلية نزلت ِف احلمس مث أفيضوا  هللا
  من مجع فدفعوا إىل عرفات

 -صلى هللا عليه وسلم-النيب  عن عروة أنه كتب إىل عبد امللك بن مروان كتبت إىل ِف قول
أم ال،  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  لرجل من األنصار: ))إين أمحس(( وإىن الأدري أقاهلا

وهم مشركون، ومن ولدت قريش ِف خزاعة  : ملة قريشغري أين َسعتها حتدث عنه واحلمس
املشعر احلرام، وكانت  اليدفعون من عرفة، إمنا كانوا يدفعون من املزدلفة وهو وبين كنانة كانوا

ولدهتم، وهلم قيل: مث أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأن  بنو عامر محسا، وذلك أن قريشا
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 .املزدلفة يدفعون إذا أصبحوا من كلها تفيض من عرفة إال احلمس، كانوا العرب
قريش تقول: حنن احلمس  عن جماهد مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال: عرفة قال: كانت

 . املزدلفة، فأمروا أن يبلغوا عرفة أهل احلرم، والخنلف احلرم، ونفيض من
: هلم إىل الدنيا ِف املالئكة، فيقول عن جماهد قال: إذا كان يوم عرفة، هبط هللا إىل السماء

قوله  وصدقوا رسلي، فيقول: ماجزاؤهم؟ فيقال: أن تغفر هلم، فذلك عبادي، آمنوا بوعدي،
 .غفور رحيم مث أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا هللا إن هللا

وهم احلمس، فقال بعضهم  عن الزهري، قال: كان الناس يقفون بعرفة إال قريشا وأحالفها
عظمتم غري احلرم، أوشك الناس أن يتهاونوا حبرمكم  م فإنكم إنلبعض: ال تعظموا إال احلر 

أفاض الناس من  مواقف اخللق، فوقفوا جبمع، فأمرهم هللا أن يفيضوا من حيث فقصروا عن
 . حيث أفاض الناس عرفات، فلذلك قال هللا تعاىل مث أفيضوا من

  .عن عطاء مث أفيضوا من أفاض الناس من حيث تفيض مجاعة الناس
وكانت قريش وكل حليف هلم  :قتادة قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال قتادةعن 

 إمنا يفيضون من املغمس، ويقولون: إمنا حنن أهل هللا وبين أخت هلم اليفيضون من عرفات،
من عرفات، وأخربهم أن  فالخنرج من حرمه، فأمرهم هللا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس

 .من عرفات كذا اإلفاضةسنة إبراهيم وإَساعيل ه
بعرفات، فتعظم قريش  عن السدي مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال: كانت العرب تقف

  .فأمرهم هللا أن يفيضوا مع الناس من عرفات أن تقف معهم، فتقف قريش ابملزدلفة،
قريش وكل ابن أخت وحليف  عن الربيع قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال: كانت

يقفون ِف احلرم وال خيرجون منه، يقولون: إمنا حنن أهل  يفيضون مع الناس من عرفات،هلم ال
الناس، وكانت سنة  هللا، فالخنرج من حرمه، فأمرهم هللا أن يفيضوا من حيث أفاض حرم

 .إبراهيم وإَساعيل اإلفاضة من عرفات
  .إبراهيمالناس: هو  :عن الضحاك، ِف قوله: مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، قال

 . اإلمام :عن الضحاك ِف قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال
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 ثامنة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

  .البقرة ( من سورة199(، واآلية )198)  بقية تفسري اآلية رقم: إمتام الكالم عن
  

 .أقوال املفسرين
 :قال ابن جرير

عرفات، فقال بعضهم: قيل هلا  :عرفاتواختلف أهل العلم ِف املعىن الذي من أجله قيل ل"
 هللا صلوات هللا عليه، ملا رآها عرفها بنعتها الذي كان هلا ذلك من أجل أن إبراهيم خليل

قائله يدل على أن عرفات  عنده، فقال: قد عرفت، فسميت عرفات بذلك وهذا القول من
ق، وأرض سباسب، لنفسها وماحوهلا، كما يقال: ثوب أخال اسم للبقعة، وإمنا َسيت بذلك

 .مبا حوهلا فتجمع
 .وقال آخرون: بل َسيت بذلك بنفسها، وببقاع أخر سواها

ابسم اجلماعة املختلفة  وهذا القول يدل على أهنا َسيت بذلك نظري مايسمى الواحد
 .األشخاص

َسي جبماع، فإذا صرف  وأوىل األقوال ابلصواب ِف ذلك عندي أن يقال: هو اسم لواحد
وإذا ترك ذهب به إىل أنه اسم لبقعة واحدة  جلماع الذي كان له أصال،ذهب به مذهب ا

 ."صرفه كما يرتك صرف أَساء األمصار والقرى واملعارف معروفة، فرتك
 :املشعر احلرام مث قال: "القول ِف أتويل قوله تعاىل فاذكروا هللا عند

الشخوص إليها منه  بدأمت يعىن بذلك ثناؤه فإذا أفضتم فكررمت راجعني من عرفة إىل حيث
املعامل  والدعاء عند املشعر احلرام وقد بينا قبل أن املشاعر هي فاذكروا هللا يعين بذلك الصالة،

هو املعلم، َسي بذلك ألن الصالة  من قول القائل: شعرت هبذا األمر: أي علمت، فاملشعر
  ا عبادهوالدعاء من معامل احلج وفروضه اليت أمر هللا هب عنده واملقام واملبيت

إىل حمسر، وليس مأزما عرفة من  فأما املشعر فإنه هو مابني جبلي املزدلفة من مأزمي عرفة
  املشعر

  وابلذي قلنا ِف ذلك قال أهل التأويل
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 ...مما يلى املزدلفة، ألن وإمنا جعلنا أول حد املشعر مما يلي مىن منقطع وادي حمسر
  اآلاثرفذكر حديث زيد بن أسلم املرسل املتقدم ِف "

وقوفة لذكر هللا من املشعر  قال: "غري أن ذلك وإن كان كذلك فإين أختار للحاج أن جيعل
 "...ألن احلرام على قزح وما حوله،

 :فذكر الرواايت ِف الوقوف على قزح مث قال
مشاعر إىل مكة، فإن معناه أهنا  أما قول عبد هللا بن عمر حني صار ابملزدلفة: هذا كله"

 ِف كل بقعة منها بعض مناسك احلج، ال أن كل ذلك املشعر مل احلج ينسكمعامل من معا
ماعليه من الوقوف ابملشعر  احلرام الذي يكون الواقف حيث وقف منه إىل بطن مكة قاضيا

فألنه  الرمحن بن األسود: مل أجد أحدا خيربين عن املشعر احلرام احلرام من مجع وأما قول عبد
ومنتهى آخره على حقه وصدقه، ألن  د أحدا خيربين عن حد أولهُيتمل أن يكون أراد: مل أج

 الُييط هبا إال القليل من -ال يكون فيها زايدة والنقصان على صحتها حىت-حدود ذلك 
ومنتهى آخره، وقوفا ال زايدة فيه وال  أهل املعرفة هبا، غري أن ذلك وإن مل يقف على حد أوله

 وقوف ال خفاء به على أحد من سكان تلكفموضع احلاجة لل نقصان، إال من ذكرت،
اليت فرض هللا عز وجل على  الناحية وكثري من غريهم، وكذلك سائر مشاعر احلج واألماكن

 ."ومىن واحلرم عباده أن ينسكوا عندها كعرفات
 :كنتم من قبله ملن الضالني مث قال: "القول ِف أتويل قوله تعاىل واذكروه كما هداكم وإن

املشعر احلرام ابلثناء عليه، والشكر له  ناؤه: واذكروا هللا أيها املؤمنون عنديعين بذلك جل ث
ماأنعم  وليكن ذكركم إايه ابخلضوع ألمره، والطاعة له، والشكر على على أايديه عندكم،

خليله بعد الذي كنتم فيه من الشرك واحلرية  عليكم من التوفيق، ملا وفقكم له من سنن إبراهيم
النار بعد أن   احلق وبعد الضاللة كذكره إايكم ابهلدي، حىت استنقذكم من والعمى عن طريق

 .}ْ  َكَما َهَداُكم{ :معىن قوله كنتم على شفا حفرة منها، فنجاكم منها وذلك هو
العربية من يوجه أتويل إن إىل أتويل ما،  وأما قوله وإن كنتم من قبله ملن الضالني فإن من أهل

وماكنتم من قبل هداية هللا  :فتأويل الكالم على هذا املعىن  إىل إال ِف ملن وأتويل الالم اليت
 إال من -خليله إبراهيم اليت اصطفاها ملن رضي عنه من خلقه  ملا هداكم له من ملة -إايكم 

 .الضالني
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املقالة: واذكروا هللا أيها املؤمنون   ومنهم من يوجه أتويل إن إىل قد فمعناه على قول قائل هذه
من  فهداكم ملا رضيه من األداين وامللل، وقد كنتم من قبل ذلك كم ابهلدى،كما ذكر 
 ."الضالني

 :}أَفَاَض الَناسُ  مُثَ أَِفيُضوا ِمْن َحْيثُ  {
  :قال ابن جرير

ابإلفاضة من حيث أفاض الناس،  اختلف أهل التأويل ِف أتويل ذلك، ومن املعين ابألمر"
أفيضوا  موضع إفاضتهم، فقال بعضهم: املعين بقوله مثابإلفاضة من  ومن الناس الذين أمروا

اجلاهلية احلمس، أمروا ِف اإلسالم أن  قريش، ومن ولدته قريش، الذين كانوا يسمون ِف
 اليت أفاض منها سائر الناس غري احلمس، وذلك أن قريشا ومن يفيضوا من عرفات، وهي

يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، ال ولدته قريش، كانوا يقولون: الخنرج من احلرم، فكانوا
  فأمرهم هللا ابلوقوف معهم

واملعين بقوله من حيث أفاض  وقال آخرون: املخاطبون بقوله مث أفيضوا املسلمون كلهم،
  خليل الرمحن عليه السالم الناس من مجع، وابلناس إبراهيم

ان متحمسا معها من قريش ومن ك والذي نراه صوااب من أتويل هذه اآلية، أنه عين هبذه اآلية
 ."أهل التأويل على أن ذلك أتويله سائر العرب إلمجاع احلجة من

 :وقال الرازي
مشرتكة بينه وبني غريه، أما  وأما يوم عرفة فله عشرة أَساء، مخسة منها خمتصة به، ومخسة"

 :وِف اشتقاقه ثالثة أقوال اخلمسة األوىل: فأحدها: عرفة،
قول ابن عباس: إن آدم وحواء التقيا  :وفيه ْثانية أقوال: األولأحدها: أنه مشتق من املعرفة، 

أهبطا من  صاحبه فسمي اليوم عرفة، واملوضع عرفات، وذلك أهنما ملا بعرفة فعرف أحدمها
بنيسان، واحلية ِبصفهان، فلما أمر هللا تعاىل  اجلنة وقع آدم بسرنديب، وحواء جبدة، وإبليس

احلج، فلما وقف  رفا واثنيها: أن آدم علمه جربيل مناسكلقي حواء بعرفات فتعا آدم ابحلج
واثلثها: قول علي وابن عباس وعطاء  بعرفات قال له: أعرفت؟ قال نعم، فسمي عرفات

النعت  عرفات ألن إبراهيم عليه السالم عرفها حني رآها مبا تقدم من والسدي: َسي املوضع
لسالم املناسك، وأوصله إىل عرفات، وقال ا والصفة ورابعها: أن جربيل كان علم إبراهيم عليه
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  .تطوف وِف أي موضع تقف؟ قال: نعم له: أعرفت كيف
 :مث ذكر بقية األقوال وأطال مث قال

ِف وقته وموضوعه فقد فاته احلج  واعلم أن الوقوف ركن اليدرك احلج إال به فمن فاته الوقوف
 طلوع الفجر من يوم النحرالشمس من يوم عرفة، وميتد إىل  ووقت الوقوف يدخل بزوال

الوقت حلظة واحدة من ليل أو  وذلك نصف يوم وليلة كاملة، وإذا حضر احلاج هناك ِف هذا
الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وميتد إىل طلوع الفجر  هنار فقد كفى، وقال أمحد: وقت

مع بينها املغرب حىت جي يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اإلمام من عرفات وأخر صالة من
  وبني العشاء ابملزدلفة

وهو املراد من قوله تعاىل فإذا  قال: مث يذهبون إىل املشعر احلرام، وهو جبل يقال له: قزح،
  مىن هللا عند املشعر احلرام وهذا اجلبل أقصى املزدلفة مما يلي أفضتم من عرفات فاذكروا

سنة إبراهيم عليه السالم،  عن مث قال:اعلم أن أهل اجلاهلية كانوا قد غريوا مناسك احلج
أنفسهم ابحلمس، وهم أهل الشدة ِف دينهم، واحلماسة  وذلك أن قريشا وقوما آخرين َسوا

عرفات، ويقولون ال  يقال: رجل أمحس وقوم محس، مث إن هؤالء كانوا ال يقفون ِف الشدة
بعرفة يفيضون  وكان غريهم وهم الذين كانوا يقفون خنرج من احلرم والنرتكه ِف وقت الطاعة

ويقولون: أشرق  تغرب الشمس، والذين يقفون مبزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمس، قبل أن
كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون ِف غور من  ثبري كيما نغري، ومعناه: أشرق ايثبري ابلشمس

األرض، فأمر  املنخفض منها، وذلك أهنم جاوزوا املزدلفة وصاروا ِف غور من األرض، وهو
القوم ِف الدفعتني، وأمره ِبن يفيض من عرفة   تعاىل حممدا عليه الصالة والسالم مبخالفةهللا

داللة فيها على  الشمس، وِبن يفيض من املزدلفة قبل طلوع الشمس، واآلية ال بعد غروب
  ذلك، بل السنة دلت على هذه األحكام

، وذلك أن اآلية دالة احلج وقال: الصحيح أن اآلية تدل على أن احلصول بعرفة واجب ِف
احلرام عند اإلفاضة من عرفات، واإلفاضة من عرفات  على وجوب ذكر هللا عند املشعر

للمكلف فهو واجب  ابحلصول ِف عرفات وما ال يتم الواجب إال به وكان مقدورا مشروطة
ا عرفات واجب ِف احلج، فإذا مل أيت به فلم يكن آتي فثبت أن اآلية دالة على أن احلصول ِف

الوقوف بعرفة شرطا  املأمور به، فوجب أن ال خيرج عن العهدة وهذا يقتضي أن يكون ابحلج
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بعض املأمورات إال أن األصل ماذكرانه، وإمنا  أقصى ما ِف الباب أن احلج ُيصل عند ترك
فيها على أن الوقوف  بدليل منفصل، وذهب كثري من العلماء إىل أن اآلية ال داللة يعدل عنه
واجب، إال أنه إن فاته ذلك قام الوقوف جبميع  ل عن احلسن أن الوقوف بعرفةشرط، ونق

 .إال ابلوقوف بعرفة وسائر الفقهاء أنكروا ذلك، واتفقوا على أن احلج ال ُيصل احلرم مقامه،
عند املشعر احلرام واجب ويكفي  قال: قوله فاذكروا هللا عند املشعر احلرام يدل أن احلصول

 فأما الوقوف هناك فمسنون، وروي عن علقمة والنخعي أهنما ا ِف عرفة،فيه املرور به كم
قوله تعاىل فإذا أفضتم من عرفات  قاال: الوقوف ابملزدلفة ركن مبنزلة الوقوف بعرفة وحجتهما

وإمنا  احلرام وذلك ألن الوقوف بعرفة ال ذكر له صرُيا ِف الكتاب فاذكروا هللا عند املشعر
جزم، وقال مجهور الفقهاء: إنه ليس  لسنة، واملشعر احلرام فيه أمروجب إبشارة اآلية أو اب

من  :عليه السالم: احلج عرفة فمن وقف بعرفة فقد مت حجه وبقوله بركن، واحتجوا بقوله
قالوا: وِف اآلية إشارة إىل ماقلنا ألن  أدرك عرفة فقد أدرك احلج ومن فاته عرفة فقد فاته احلج

ابلذكر ال ابلوقوف،  م من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام أمرفإذا أفضت هللا تعاىل قال
للذكر، وليس ِبصل، وأما الوقوف بعرفة فهو أصل  فعلم أن الوقوف عند املشعر احلرام تبع

  فإذا أفضتم من عرفات ومل يقل من الذكر بعرفات ألنه قال
  :مث قال

هللا تعاىل بذلك ألن الصالة واملقام  وَساها اختلفوا فقال قائلون: املشعر احلرام هو املزدلفة،
 عنده، هكذا قال الواحدي ِف البسيط. قال صاحب الكشاف: األصح واملبيت به والدعاء

قوله فاذكروا هللا عند املشعر احلرام  أنه قزح، وهو آخر حد املزدلفة واألول أقرب ألن الفاء ِف
ابلبيتوتة  فاضة من عرفات وما ذاك إالاملشعر احلرام ُيصل عقيب اإل تدل على أن الذكر عند

  .ابملزدلفة
بعضهم: املراد منه اجلمع بني صاليت  قال: اختلفوا ِف الذكر املأمور به عند املشعر احلرام فقال

والدليل عليه أن  والصالة تسمى ذكرا قال هللا تعاىل وأقم الصالة لذكري املغرب والعشاء هناك
وهو للوجوب، وال ذكر هناك جيب إال هذا، وأما  حلرام أمرقوله فاذكروا هللا عند املشعر ا

وعن ابن عباس أنه نظر إىل  فقالوا: املراد منه ذكر هللا ابلتسبيح والتحميد والتهليل، اجلمهور
 ."الناس إذا أدركوا هذه الليلة الينامون الناس ِف هذه الليلة وقال: كان
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بعد قوله فاذكروا هللا عند املشعر  له واذكروهمث ذكر وجوها كثرية ِف فائدة تكرير الذكر ِف قو 
واذكروه كما  من األول اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء هناك، مث قوله احلرام ومنها أن املراد

 .هداكم املراد منه التهليل والتسبيح
  :وقال ابن كثري

  .وعرفة: موضع املوقف ِف احلج، وهى عمدة أفعال احلج"
صلى -يوم النحر، ألن النيب  يوم عرفة إىل طلوع الفجر الثاين من ووقت الوقوف من الزوال

 :الوداع، بعد أن صلى الظهر إىل أن غربت الشمس، وقال وقف ِف حجة -هللا عليه وسلم
قبل أن يطلع الفجر فقد  لتأخذوا عين مناسككم وقال ِف هذا احلديث: فمن أدرك عرفة

رمحهم هللا. وذهب اإلمام أمحد إىل أن والشافعي  أدرك وهذا مذهب مالك، وأيب حنيفة،
 . من أول يوم عرفة واحتجوا حبديث فذكر حديث عروة بن مضرس وقت الوقوف

 :مث ذكر اآلاثر ِف تسمية عرفات وقال
املشعر احلرام، ألهنا داخل احلرم،  قلت: واملشاعر هي املعامل الظاهرة، وإمنا َسيت املزدلفة"

 صح إال به، كما ذهب إليه طائفة من السلف، وبعضاحلج ال ي وهل الوقوف هبا ركن ِف
مضرس؟ أو واجب، كما  أصحاب الشافعي، منهم: القفال، وابن خزمية، حلديث عروة بن

مستحب ال جيب برتكه شيء كما هو القول اآلخر؟ ِف  هو أحد قويل الشافعي جيرب بدم؟ أو
 .لمأقوال للعلماء، لبسطها موضع آخر غري هذا، وهللا أع ذلك ثالثة

عليهم، من اهلداية والبيان  قال: "وقوله: واذكروه كما هداكم تنيبه هلم على ما أنعم به
 كان عليه إبراهيم اخلليل، عليه السالم، وهلذا قال: وإن واإلرشاد إىل مشاعر احلج على ما

القرآن، وقيل: الرسول والكل  :كنتم من قبله ملن الضالني قيل: من قبل هذا اهلدى، وقيل
 .ب ومتالزم وصحيحمتقار 

 :وقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قال ابن كثري
الواقف بعرفات أن يدفع إىل  مث هاهنا لعطف خرب على خرب وترتيبه عليه، كأنه تعاىل أمر

بعرفات، كما   املشعر احلرام، وأمره أن يكون وقوفه مع مجهور الناس املزدلفة، ليذكر هللا عند
فإهنم مل يكونوا خيرجون من احلرم، فيقفون  يقفون هبا إال قريشا، كان مجهور الناس يصنعون،

  أدىن احلل، ويقولون: حنن أهل هللا ِف بلدته، وقطان بيته ِف طرف احلرم عند
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عباس ما يقتضي أن  قال: روى البخاري من حديث موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن
 .ىن لرمي اجلمار، فاهلل أعلماملزدلفة إىل م املراد ابإلفاضة هاهنا هي اإلفاضة من

ابلناس: إبراهيم عليه السالم. وِف  وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط قال: واملراد
 .رواية عنه: اإلمام

بذكره بعد قضاء العبادات  كثريا ما أيمر هللا }ِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َواْستَ ْغِفُروا اّللََ { :وقوله
إىل حديث العباس بن مرداس وختمها حبديث أيب بكر  تغفار وأشارفذكر أحاديث ِف االس

 .املرفوعات مث قال: واألحاديث ِف االستغفار كثرية املتقدم ِف
 

 املعىن اإلمجايل.
ِف هذا اجلزء من اآلية أيمرهم هللا تعاىل بذكره عند املزدلفة ويرشدهم إىل االهتمام به إذا 

هللا عليهم إذ هداهم ملا كانوا جاهلني به من أمر رجعوا من عرفات إليها اعرتافا بفضل 
نسكهم وفيها تنبيه هلم ِبال يشغلهم ماهم مقدمون عليه من التجارة ِف األايم القادمة عن 

 ذكر هللا الذي هو أساس احلج والعبادات .
وأما حد عرفة فكما دلت الرواايت ال تدخل فيه عرنة وكذا مزدلفة ال يدخل فيها وادي 

 حمسر.
دلت اآلاثر على أن املخاطب هبذه اآلية مجيع الناس حبيث تشمل احلمس ومن دان  وقد

دينهم وإن كانوا هم سبب اخلطاب هبا، واملراد أمر مجيع احلجاج ابإلفاضة من املكان الذي 
أفاض منه عامة الناس ال املكان الذي ابتدعته احلمس وأن يكثروا من االستغفار ِف هذا 

يلة عظيمة حيث يغفر هللا ألهل املوقف كما دلت عليه األحاديث املكان ملا فيه من فض
 الصحيحة.

 
 .مسائل اآلية

بعرفة كما ذهب الرازي وإمنا  األوىل: ليس ِف اآلية مايدل على ركنية أو حىت وجوب الوقوف
هو قوله بعد ذلك بصيغة األمر مث أفيضوا من حيث  الذي دل على وجوب ذلك من اآلية

اإلفاضة إال بكونه  سيأيت وقد بني ذلك اجلصاص وقال: [إذ اليتوصل إىلكما  أفاض الناس
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  قبلها هناك
وجوب حصول الذكر عند املشعر احلرام  الثانية: قوله فاذكروا هللا عند املشعر احلرام يدل على

 كان على أقل تقدير أداء صالة الصبح ِف مزدلفة لداللة حديث ِبي حال من األحوال ولو
ماذكره مجع املفسرين  حيث إنه ابجلمع بينه وبني سائر األحاديث وعروة بن مضرس 

من إشكاالت وردود حول تلك املسألة يتبني أنه  والفقهاء، ومنهم اجلصاص وابن العريب
مجعا إال بعد  يقف بعرفة قبيل الفجر ولو للحظات وعليه فال ميكن أن يدرك يصح للحاج أن

صالة املغرب والعشاء، فاحنصر الذكر املراد ِف  ة ليسالفجر، فعلم أن الذكر املفروض ِف اآلي
 :تفسريات ثالثة

 .صالة الفجر األول: أن يكون ذكرا معينا أثناء الليل بعد الصالتني وقبل
 .الثاين: أن يكون صالة الفجر

 .الثالث: أن يكون ذكرا مطلقا بعد صالة الفجر
بعد الصالتني حىت الفجر،  ةتلك الليل -صلى هللا عليه وسلم-فبطل األول لثبوت نومه 

الذكر ِف ذلك املوضع، وبقي الثاين وهو صالة الصبح  وبطل الثالث ألنه ال قائل بوجوب
انقضاء حج  أصال على وجوهبا، ودل على ذلك نص حديث عروة حيث أثبت وهي متفق

من  وقد ذكر ابن العريب ِف تفسري هذا اجلزء من أدركها وأدرك عرفة ِف ساعة من ليل أو هنار
والعشاء  للمغرب -صلى هللا عليه وسلم-حديث جابر املتضمن صالة النيب  اآلية طرفا من

 .ومل يعلق عليه بشيء واضطجاعه للفجر مث صالته الصبح ودعائه حىت أسفر
الدفع منها ليال وال إشكال  للضعفاء ِف -صلى هللا عليه وسلم-بقي أمر وهو ترخيص النيب 
 الواجبات املرخص فيها، وقد خالف عرفة ِف أمر الرتخيص إما فيه حيث إنه أسوة غريه من

حلصول الذكر من الضعفة بغري  لكون األول ركنا وهو واجب فافرتقا عند القائلني بذلك وإما
 وهو صالة املغرب والعشاء مثال عند من يرى ركنية الوقوف صالة الصبح فانتقل إىل بديل له

  جبمع وهللا أعلم
وكل قد أمجع أنه لو وقف " :ة إمجاعات متعلقة بتلك املسألة فقالوقد نقل القرطيب عد

اتم" وقال: "وقال أبو عمر: وكذلك أمجعوا أن الشمس إذا  مبزدلفة ومل يذكر هللا أن حجه
أنه لوابت هبا ووقف  يوم النحر فقد فات وقت الوقوف جبمع" وقال: "أمجع العلماء طلعت
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 ."فاتته أن حجه اتم وانم عن الصالة فلم يصل مع اإلمام حىت
كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم  ومعلوم ما ِف نقل اإلمجاع من اختالفات هلا أمثلة كثرية ِف

  أحياان للمجازفات ونقده البن تيمية، بل تصل
أحدا خيربين عن املشعر احلرام ال  الثالثة: يالحظ أن رواية عبد الرمحن بن األسود: مل أجد

توجيهها  هها، وأما رواية عمرو بن ميمون عن ابن عمر فيمكنلتوجي تثبت ولذا فال حاجة
احلرم ألن الرواايت الصحيحة صرحت عنه  ِبنه قصد إىل مكة ابعتبار مىن منها لدخوهلا ِف

 هو مزدلفة كلها وعلى الفرض بكون الرواية عن ابن عمرو بن ابلنص على كون املشعر
مىن، أو أنه أراد أن كل  عدم دخول العاص فأيضا حتمل على ما تقدم التفاق السلف على

عليه أن عرفة أيضا مشاعر فما معىن انتظاره للخروج  هذا مشاعر كما ذكر الرازي ويشكل
 منها؟

أحدها إشارة ملا سواه واخرتت  الرابعة: األحاديث ِف فضل يوم عرفة كثرية وقد اكتفيت بذكر
ذكر الطربي والسيوطي ِف ذكر هذه األحاديث، وكذا  أصحها وكالعادة أطال السيوطي

بعرفة واملزدلفة والدفع  أحاديث كثرية ِف الوقوف -وكان للسيوطي النصيب األكرب- وغريمها
ابالستغفار وفضل احلج والعمرة ِف مغفرة الذنوب، وكذا  منهما وفضل كل ورواايت تتعلق

وهيئة واستحباب صومه،  القرطيب وغريه مسائل عدة منها التعريف ابملساجد يوم عرفة ذكر
هبا العشاءين وحنوه وقد اقتصرت ِف كل ذلك على  الصالة مبزدلفة وماذا على من مل يصلي

  .وطيد جدا بتفسري اآلايت ماله تعلق
مزدلفة أصال فعليه فال  اخلامسة: ليست عرنة من عرفات أصال وكذا ليس وادي حمسر من

 .ذلك القرطيبعامة األحاديث كما أشار إىل  إشكال ِف عدم ذكر استثنائهما ِف
الزمين بال جدال وإن كانت تقتضي  السادسة: مث هنا ابلنظر للرواايت الثابتة ليست للرتتيب

 ذلك مجهور املفسرين وممن رد على من ادعي كوهنا للرتتيب الرتتيب أصال، وقد نص على
ذكرت عرفات قبل ؛ اجلصاص  الزمين وأن املراد اإلفاضة من مزدلفة لتجنب التكرار حيث

 تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس عائد إىل أول الكالم ه هللا إذ قال: "قيل إن قولهرمح
موسى الكتاب متاما على الذي  وهو اخلطاب بذكر احلج وتعليمه وهو كقوله تعاىل مث آتينا

 الواو فيكون تقديره: وأفيضوا من حيث أفاض الناس كما قال أحسن وجيوز أن يكون مث مبعىن
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ماتفعلون فإذا كان ذلك سائغا ِف اللغة  ن من الذين آمنوا وقوله مث هللا شهيد علىتعاىل مث كا
قد  ذكران مل جيز العدول عنه إىل غريه وأما قولك: إن ذكر عرفات مث روي عن السلف ما

 }أَفَاَض الَناسُ  مُثَ أَِفيُضوا ِمْن َحْيثُ { :تقدم ِف قوله فإذا أفضتم من عرفات فال يكون لقوله
أفضتم من عرفات ال داللة فيه على إجياب الوقوف وقوله  فليس كذلك ألن قوله فإذا وجه،

قريش فقد أفاد به  أفيضوا من حيث أفاض الناس هو أمر ملن مل يكن يقف بعرفة من مث
أفضتم من عرفات إذ ال داللة ِف قوله فإذا أفضتم من  إجياب الوقوف مامل يتضمنه قوله فإذا

عرفات لكان  ومع ذلك فلو اقتصر على قوله فإذا أفضتم من على فرض الوقوف عرفات
  ."من مل يكن يرى الوقوف هبا جائزا أن يظن ظان أنه خطاب ملن كان يقف هبا دون

اآللوسي فقال: "مث  وذهب بعض املفسرين إىل حصر اخلطاب ِف احلمس وتعقب ذلك
عام واملقصود إبطال من املزدلفة واخلطاب  أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة ال

النظم إذ  من الوقوف جبمع وجعل الضمري عبارة عن احلمس يلزم منه برت ماكان عليه احلمس
معطوفة على قوله تعاىل فإذا أفضتم وملا كان  الضمائر السابقة والالحقة كلها عامة واجلملة

  ."التعريض كانت ِف قوة: مث ال تفيضوا من املزدلفة املقصود من هذه
 .سنده كما قدمت ِف اآلاثر ن الزبري الذي فيه ختصيص هذا ِبهل البلد ال يصحوأثر اب

كانوا يفيضون من عرفات دون  السابعة: املراد ابلناس كما دلت اآلاثر عموم احلجيج الذين
وال ذكر إلبراهيم وال آدم عليهما السالم وال اإلمام على  املبتدعة من قريش ومن دان دينها

فيها تفصيل مراده ب  حيث على  اك بقوله: إبراهيم غري اثبتة إسنادا وليسالرواية عن الضح أن
 ال معىن هلا ألهنا حتتاج إىل بيان للمكان أو الزمان الذي ماذكر الرازي وهي على كل حال

أو بقوله كما  -هللا عليه وسلم صلى-كان يفيض منه أو فيه وهذا ال يتبني إال بفعل نبينا 
أبيكم إبراهيم واآلايت انزلة قبل احلج أصال فكيف يؤمر  رثقال: إنكم على إرث من إ

هبا إمام احلج عند املشركني أم  ال بيان له؟ وأما الرواية عنه بقوله: اإلمام فال ندري أراد بشيء
تلتئم وسياق  ؟ فهي رواية مبهمة ال-صلى هللا عليه وسلم-ابإلمام النيب  عند املسلمني أم أراد

ِبن املراد آدم عليه السالم على قراءة مث أفيضوا  إمام للحج، وأما القولاآلايت اليت نزلت وال 
هلذا القول على  أفاض الناسي فهو أبعد وأبعد مع بطالن هذه القراءة ومل أقف من حيث

 ."مجاعة من املفسرين وهي قراءة شاذة سند ال صحيح وال ابطل وقد ذكر هذه القراءة
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السلف ومنهم اجلصاص  لقول املخالف لقول مجهوروقد رد غري واحد من املفسرين هذا ا
التفاق السلف عليه والضحاك اليزاحم به هؤالء  حيث قال: "والتأويل األول هو الصحيح

الناس ألهنم كانوا  وإمنا ذكر الناس هاهنا وأمر قريشا ابإلفاضة من حيث أفاض فهو قول شاذ
 ."إليهمقليلة ابإلضافة  أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها

عائشة: "وهذا نص صريح  ومنهم أيضا القرطيب حيث قال بعد أن ذكر سبب النزول عن
 ."من األقوال وهللا املستعان ومثله كثري صحيح فال معول على غريه
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 تاسعة والتسعوناحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة البقرة200تفسري اآلية رقم: )
  

 .التالوة
  

ُتمْ { :قوله تعاىل  آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً َفِمَن الَناِس َمنْ  َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ
نْ َيا َوَما َلُه ِف   .}اآْلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

 
 .لغوايت

  
 :}َمَنِاَسَكُكمْ {

واملنسك: اسم مثل  يكة ومنسكا إذا ذبح نسكه،نسك الرجل ينسك نسكا ونسكا ونس
فإنه يقال منه ما كان الرجل انسكا، ولقد نسك،  املشرق واملغرب فأما النسك ِف الدين،

 .ونسكا ونساكة، وذلك إذا تقرأ ونسك نسكا
 

 

 .اآلاثر
  

ُتمْ { عن جماهد  .قال: إهراقة الدماء }َمَناِسَكُكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ
ُتمْ فَِإَذا قَ { عن عطاء  .قال: حجكم }َمَناِسَكُكمْ  َضي ْ

فيقول الرجل منهم: كان أيب  عن ابن عباس، قال: كان أهل اجلاهلية يقفون ِف املواسم،
 الدايت، ليس هلم ذكر غري فعال آابئهم، فأنزل هللا تعاىل يطعم وُيمل احلماالت، وُيمل

، يعىن: ذكر }آاَبءَُكمْ  ْكرُِكمْ فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِ { :-صلى هللا عليه وسلم-على نبيه حممد 
 .ذكرا آابئهم ِف اجلاهلية، أو أشد

فيقولون اللهم اجعله عام  عن ابن عباس، قال: كان قوم من األعراب جييئون إىل املوقف
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 :يذكرون من أمر اآلخرة شيئا، فأنزل هللا فيهم غيث وعام خصب وعام والد حسن، ال
نْ َيا َوَما لَُه ِف اآْلِخَرةِ َربَ نَ  َفِمَن الَناِس َمْن يَ ُقولُ {  .}ِمْن َخالقٍ  ا آتَِنا ِف الد 

أايم آابئهم وما يعدون من  عن ابن عباس قال: كان املشركون جيلسون ِف احلج فيذكرون
  .}اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  فَاذُْكُروا{ على رسوله ِف اإلسالم أنساهبم يومهم أمجع فأنزل هللا

ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّللََ  فَِإَذا{ :هعن ابن عباس قول  }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  َقَضي ْ
 .يقول: كما يذكر األبناء اآلابء

، }َأَشَد ذِْكراً  َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأوْ { :عن أيب اجلوزاء، قال: قلت البن عباس: قول هللا
وما يذكر أابه، قال: إنه ليس بذلك، ولكن يقول:  ومقال: إن الرجل ليأيت عليه الي

 .إذا عصي، أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء، أو أشد تغضب هلل
ُتمْ { :عن ابن عباس  }فَاذُْكُروا اّللََ { فإذا فرغتم من سنن حجكم }َمَناِسَكُكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ

َكذِْكرُِكْم { إليكم ذكروا هللا ابإلحسانبيا أبه ويقال: ا }آاَبءَُكمْ  َكذِْكرُِكمْ { فقولوا اي هللا
أكثر ذكرا من  بل }أَْو َأَشَد ذِْكراً { كما ذكرمت آابءكم ِف اجلاهلية ابإلحسان }آاَبءَُكمْ 

نْ َيا{ أعطنا }َربَ َنا آتَِنا{ ِف املوقف }الَناِس َمْن يَ ُقولُ  َفِمنَ { ذكر آابئكم  إبال }ِف اْلد 
رِة ِمْن َخاَلقٍ { الوبقرا وغنما وعبيدا وإماء وما ََ  اجلنة حَبجِ ه من نصيب }َوَما َلُه ِف اآْلِخ

 
فيقول بعضهم: كان أيب  عن أنس ِف هذه اآلية، قال: كانوا يذكرون آابءهم ِف احلج،

يضرب ابلسيف، ويقول بعضهم: كان أيب جز  يطعم الطعام، ويقول بعضهم: كان أيب
 .نواصي بين فالن

نْ َيا َحَسَنًة َوَما نْ َفِمَن الَناِس مَ { عن أنس رِة ِمْن  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف اْلد  ََ َلُه ِف اآْلِخ
وأعطنا  يطوفون ابلبيت عراة فيدعون فيقولون: اللهم أسقنا املطر، قال: كانوا }َخاَلقٍ 

 .على عدوان الظفر، وردان صاحلني إىل صاحلني
 تفاخروا ابآلابء، فأنزل هللا عن عبد هللا بن الزبري قال: كانوا إذا فرغوا من حجهم

 .}فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ {
وقفوا عند املشعر احلرام دعوا فقال  عن عبد هللا بن الزبري قال: كان الناس ِف اجلاهلية إذا

َفِمَن الَناِس َمْن { إبال وقال اآلخر: اللهم ارزقين غنما فأنزل هللا أحدهم: اللهم ارزقين
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نْ َيا لُ يَ ُقو   .}َسرِيُع احلَِْسابِ { :إىل قوله }َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
  الزبري حنو أثر ابن }اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  فَاذُْكُروا{ :عن حممد بن كعب

البيت فيذكرون آابءهم  عن أيب وائل كان أهل اجلاهلية إذا فرغوا من احلج قاموا عند
اّلَلَ َكذِْكرُِكْم  فَاذُْكُروا{ :أيب يفعل فذلك قوله وكان وأايمهم: كان أيب يطعم الطعام،

 .}آاَبءَُكمْ 
قضاء مناسكهم فيقولون:  عن أيب وائل قال: كانوا يعين ِف اجلاهلية يقفون، يعين بعد

 َفِمَن النَاِس َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا{ :غنما، فأنزل هللا هذه اآلية اللهم ارزقنا إبال، اللهم ارزقنا
نْ َيا َوَما لَُه ِف اآْلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  ِف    .}الد 

 ويفعلون كذا فنزلت هذه اآلية عن جماهد قال: كانوا يقولون: كان آابؤان ينحرون اجلرز،
 .}اذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ {

قضوا مناسكهم وقفوا  ا إذاقال: كانو  }اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  فَاذُْكُروا{ :عن جماهد ِف قوله
وفعال آابئهم، قال: فنزلت هذه اآلية وِف رواية:  عند اجلمرة، وذكروا أايمهم ِف اجلاهلية

فأمروا بذكر هللا مكان  تفاخرت العرب بينها بفعل آابئها يوم النحر حني فرغوا :قال
 .ذلك

نْ َياَمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا  َفِمَن الَناسِ { :عن جماهد ِف قوله يعين: نصرا ورزقا وال  }ِف الد 
  يسأل آلخرته شيئا

ُتمْ { عن قتادة قال قتادة: كان أهل  }آاَبءَُكمْ  َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ
وفعاهلم  مناسكهم مبىن قعدوا حلقا، فذكروا صنيع آابئهم ِف اجلاهلية، اجلاهلية إذا قضوا

املسلمني أن يذكروا هللا كذكر  يبهم، وُيدث حمدثهم، فأمر هللا عز وجلبه، خيطب خط
 .ذكرا أهل اجلاهلية آابءهم أو أشد

نْ َيا َوَما َلهُ  َفِمَن النَاسِ  { :عن قتادة قوله  }ِف اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ  َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
ونيته،  خص، وهلا عمل وهلا نصب، فيها مههالدنيا، هلا أنفق وهلا ش قال: هذا عبد نوى

 .وسدمه وطلبته
اجلاهلية إذا وقفوا بعرفة،  عن سعيد بن جبري وعكرمة قاال: كانوا يذكرون فعل آابئهم ِف

 .فنزلت هذه اآلية
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 فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ { :عن سعيد بن مسلم بن ابنك قال: سألت عكرمة عن قول هللا
 .إايك، إن الوالد موكل ابلولد كري أيب؟ قال: ال، ولكن ذكر أبيكأهو ذ  }آاَبءَُكمْ 

تقدم من رواية سعيد عن  عن عطاء اخلراساين واحلسن وحممد بن كعب رمحهم هللا حنو ما
  ابن عباس

آبابئهم وجمالسهم، فقال هذا:  عن عطاء قال: كان أهل اجلاهلية إذا نزلوا مىن تفاخروا
فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم { فعل أيب كذا وكذا فذلك قوله :فعل أيب كذا وكذا وقال هذا

 .}َأَشَد ذِْكرَاً  َأوْ 
يلهج من الكالم: اي  قال: هو الصيب أول ما }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  فَاذُْكُروا اّللََ { عن عطاء
  أبه، اي أمه

  اآلابء يعين ابلذكر، ذكر األبناء }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  فَاذُْكُروا اّللََ { عن الضحاك
  عن الضحاك حنو رواية ابن ابنك عن عكرمة

ُتمْ { عن الربيع قوله يقول:   }آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ
  األبناء اآلابء أو أشد ذكرا كذكر

ُتمْ { عن السدي قال:   }آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ  فَِإَذا َقَضي ْ
ويقول: اللهم إن  إذا قضت مناسكها، وأقاموا مبىن يقوم الرجل، فيسأل هللا كانت العرب

املال، فأعطين مثل ماأعطيت أيب، ليس يذكر هللا،  أيب كان عظيم اجلفنة عظيم القبة كثري
  آابءه، ويسأل أن يعطى ِف الدنيا كرإمنا يذ 

نْ َيا َوَما لَهُ  َفِمَن الَناسِ { :عن السدي ِف قوله ِف اآْلِخرَِة ِمْن  َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
قضت مناسكها، وأقامت مبىن ال يذكر هللا الرجل منهم،  قال: كانت العرب إذا }َخالقٍ 

  الدنيايذكر أابه، ويسأل أن يعطى ِف  إمنا
فإين أان فعلت  :}َأَشَد ذِْكراً  فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأوْ { :عن مقاتل بن حيان قوله

  وِبابئكم، مث أمرهم أن يكونوا هلل أشد ذكرا من آابئهم اخلري بكم
نْ َيا وَ  َفِمَن الَناسِ { :عن مقاتل بن حيان ِف اآْلِخرَِة ِمْن  َما لَهُ َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

  عباس حنو رواية سعيد عن ابن }َخالقٍ 
ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّللََ  فَِإَذا{ عن ابن زيد ِف قوله  }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  َقَضي ْ
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وأهل  -وسلمصلى هللا عليه - قال: كانوا أصنافا ثالثة ِف تلك املواطن يومئذ: رسول هللا
نْ َيا َوَما لَُه ِف اآْلِخَرةِ  َفِمَن الَناِس َمْن يَ ُقولُ { الكفر وأهل النفاق، ِمْن  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

ُهمْ { اآلخرة واليؤمنون هبا، إمنا حجوا للدنيا واملسألة، اليريدون }َخالقٍ  َمْن يَ ُقوُل  َوِمن ْ
نْ َيا َحَسَنةً  َوِمَن الَناِس { الثالث اآلية قال: والصنف } اآْلِخَرِة َحَسَنةً َوِف  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

نْ َيا َمنْ   .اآلية }يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه ِف احْلََياِة الد 
 .قوال املفسرينأ
  

 :جممل مادلت عليه اآلاثر
 :قال ابن جرير

ُتْم َمَناِسَكُكمْ  فَِإَذا{ يعين بقوله جل ثناؤه" فذحبتم نسائككم  ،فإذا فرغتم من حجكم }َقَضي ْ
 .فاذكروا هللا

 :قال
أهل التأويل اختلفوا ِف صفة  فإن }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  فَاذُْكُروا اّللََ { :وأما قوله

فقال  هللا أن جيعلوا ذكرهم إايه كذكرهم آابءهم أو أشد ذكرا، ذكر القوم آابءهم الذين أمرهم
ومناسكهم جيتمعون فيتفاخرون  يتهم بعد فراغهم من حجهمبعضهم: كان القوم ِف جاهل
 اإلسالم أن يكون ذكرهم ابلثناء والشكر والتعظيم لرهبم دون مبآثر آابئهم، فأمرهم هللا ِف

ألزموا أنفسهم ِف جاهليتهم من  غريه، وأن يلزموا أنفسهم من اإلكثار من ذكره نظري ماكانوا
 .ذكر آابئهم

 .والصبيان اآلابء : فاذكروا هللا كذكر األبناءوقال آخرون: بل معىن ذلك
قضوا مناسكهم فدعوا  ألهنم كانوا إذا }اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  اذُْكُروا{ وقال آخرون: بل قيل هلم

 .ذكر هللا بنظري ذكر آابئهم رهبم مل يذكروا غري آابئهم فأمروا من
ثناؤه أمر عباده املؤمنني  هللا جل والصواب من القول عندي ِف أتويل ذلك أن يقال: إن

 ألمره، والعبادة له بعد قضاء مناسكهم، وذلك الذكر جائز أن بذكره ابلطاعة له ِف اخلضوع
الذي أوجبه  }َمْعُدوَداتٍ  َواذُْكُروا اّلَلَ ِف َأاَيمٍ { يكون هو التكبري الذي أمر به جل ثناؤه بقوله

 ه حينئذ من ذكره ما مل يكن له الزما قبلقضائه نسكه، فألزم على من قضى نسكه بعد
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ِف اإلكثار منه ابالستكانة له،  ذلك، وحث على احملافظة عليه حمافظة األبناء على ذكر اآلابء
أو أشد  إليه ِف حوائجهم كتضرع الولد لوالده، والصيب ألمه وأبيه، والتضرع إليه ابلرغبة منهم

 .وهو وليه فمنه،من ذلك، إذ كان ماكان هبم وآبابئهم من نعمة 
ُتْم  فَِإَذا{ قضاء مناسكه بقوله وإمنا قلنا: الذكر الذي أمر هللا جل ثناؤه به احلاج بعد َقَضي ْ

جائز أن يكون هو التكبري الذي  }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد ذِْكراً  َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّللََ 
به بعد قضاء مناسكهم مل يكن عليهم من فرضه أمر العباد  وصفنا من أجل أنه ال ذكر هلل

  .قضائهم مناسكهم، سوى التكبري الذي خص هللا به أايم مىن قبل
خلقه بعد قضائهم  فإذ كان ذلك كذلك، وكان معلوما أنه جل ثناؤه قد أوجب على

قبل ذلك، وكان الشيء من ذكره خص به ذلك  مناسكهم من ذكره ما مل يكن واجبا عليهم
 "وصفنا الذي ذكرانه، كانت بينه صحة ما قلنا من أتويل ذلك ما التكبري الوقت سوى

نْ َيا َوَما َلُه ِف  َفِمَن الَناِس َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف { مث قال: "القول ِف أتويل قوله تعاىل الد 
 .}اآْلِخَرِة ِمْن َخالقٍ 

ُتْم َمَناِسَكُكمْ  فَِإَذا{ يعين بذلك جل ثناؤه آاَبءَُكْم َأْو  فَاذُْكُروا اّلَلَ َكذِْكرُِكمْ { أيها املؤمنون }َقَضي ْ
أعمالكم  فيما لديه من خري الدنيا واآلخرة اببتهال ومتسكن، واجعلوا وارغبوا إليه }َأَشَد ذِْكراً 

الدنيا حسنة، وِف اآلخرة حسنة، وقنا  لوجهه خالصا ولطلب مرضاته، وقولوا ربنا آتنا ِف
للدنيا وزينتها،  تكونوا كمن اشرتى احلياة الدنيا ابآلخرة، فكانت أعماهلم عذاب النار، وال

ثواب هللا، وال نصيب هلم ِف جناته، وكرمي ما  فال يسألون رهبم إال متاعها، والحظ هلم ِف
 . كما قال ِف ذلك أهل التأويل أعد ألوليائه،
 :وقال الرازي

أايم التشريق يقفون بني مسجد  هم بعدروى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجت"
 واحد منهم فضائل آابئه ِف السماحة، واحلماسة، وصلة الرحم، مىن وبني اجلبل، ويذكر كل

ويريد كل واحد منهم من ذلك  ويتناشدون فيها األشعار، ويتكلمون ابملنثور من الكالم،
 إلسالم أمرهم أن يكونمبآثر سلفه، فلما أنعم هللا عليهم اب الفعل حصول الشهرة والرفعة
  ذكرهم لرهبم كذكرهم آلابئهم

يقول: اللهم إن أيب كان عظيم  وعن السدي أن العرب مبىن بعد فراغهم من احلج كان أحدهم
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  املال، فأعطين مثل ما أعطيته، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية اجلفنة، عظيم القدر، كثري
إذا قضيتم عباداتكم اليت أمرمت  النسك، أي مث قال: "املناسك: مجع منسك وهو املصدر مبنزلة

 مجع منسك الذي هو موضع العبادة، كان التقدير: فإذا قضيتم هبا ِف احلج، وإن جعلنها
فنقول: قال بعض  أعمال مناسككم، فيكون من ابب حذف املضاف إذا عرفت هذا

من العبادات، وعن  هللا تعاىل به الناس ِف احلج املفسرين: املراد من املناسك ها هنا ما أمر
 ."قضاء املناسك هو إراقة الدماء جماهد أن

اذُْكُروا اّللََ { مث قال: "الفاء ِف قوله ََ املناسك يوجب هذا  يدل على أن الفراغ من }َف
ذكر هو؟ فمنهم من محله على الذكر على  الذكر، فلهذا اختلفوا ِف أن هذا الذكر أي

وأايم  هو التكبريات بعد الصالة ِف يوم النحرمحله على الذكر الذي  الذبيحة، ومنهم من
بعد الفراغ من احلج ال ذكر خمصوص  التشريق على حسب اختالفهم ِف وقته أوال وآخراً، ألن

ذكر  من قال: بل املراد حتويل القوم عما اعتادوه بعد احلج من إال هذه التكبريات، ومنهم
نزال هذه اآلية مل يكونوا ليعدلوا عن هذه إب التفاخر ِبحوال اآلابء ألنه تعاىل لو مل ينه عنه

احلج وحللتم فتوفروا على  الذميمة، فكأنه تعاىل قال: فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الطريقة
من قال: بل املراد منه أن الفراغ من احلج يوجب اإلقبال  ذكر هللا دون ذكر اآلابء، ومنهم

وإنفاق األموال، والتزام  ة األهل والوطنالدعاء واالستغفار، وذلك ألن من حتمل مفارق على
 الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكثرة االستغفار املشاق ِف سفر احلج فحقيق به بعد

 ." من الصالة ابلدعوات الكثرية واالنقطاع إىل هللا تعاىل، وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ
  :ففيه وجوه }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ { :قال: "أما قوله تعاىل

بعد الفراغ من احلج يبالغون ِف  أحدها: وهو قول مجهور املفسرين: أان ذكران أن القوم كانوا
 فَاذُْكُروا هللَا َكذِْكرُِكمْ { :مناقبهم وفضائلهم فقال هللا سبحانه وتعاىل الثناء على آابئهم ِف ذكر

ى ذكر اآلابء وابذلوا جهدكم ِف الثناء تتوفرون عل يعين توفروا على ذكر هللا كما كنتم }آاَبءَُكمْ 
ألن هذا أوىل وأقرب  وشرح آالئه ونعمائه كما بذلتم جهدكم ِف الثناء على آابئكم على هللا

ذكر مفاخر اآلابء إن كان كذاب فذلك يوجب الدانءة  إىل العقل من الثناء على اآلابء، فإن
الغرور وكل ذلك  والكرب وكثرة والعقوبة ِف اآلخرة وإن كان صدقا يوجب العجب ِف الدنيا

هللا أوىل من اشتغالكم مبفاخر آابئكم، فإن  من أمهات املهلكات، فثبت أن اشتغالكم بذكر
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  األولوية فال أقل من التساوي مل حتصل
وأمهاتكم، واكتفى بذكر اآلابء عن  واثنيها: قال الضحاك والربيع: اذكروا هللا كذكركم آابءكم

قالوا وهو قول الصيب أول ما يفصح الكالم أبه أبه،  }بِيَل تَِقيُكُم احْلَرَ َسرَا{ :األمهات كقوله
مواظبا على ذكر أبيه  أي كونوا مواظبني على ذكر هللا كما يكون الصيب ِف صغره أمه أمه،

  وأمه
واملعىن أن الرجل كما ال ينسى  واثلثها: قال أبو مسلم جرى ذكر اآلابء مثال لدوام الذكر،

  يغفل عن ذكر هللا كذلك جيب أن الذكر أبيه ف
أكثر أقسامها ِف اجلاهلية ابآلابء   ورابعها: قال ابن األنباري ِف هذه اآلية: إن العرب كان

  وجدكم، فقال تعاىل: عظموا هللا كتعظيمكم آابئكم كقوله وأيب وأبيكم وجدي
 :مث ذكر وجوها أخرى غري مروية وختمها بقوله

تغضب هلل إذا عصي أشد  ه قال ِف تفسري هذه اآلية: هو أناثمنا: روي عن ابن عباس أن
  من غضبك لوالدك إذا ذكر بسوء

هو املتعني ومجيع الوجوه مشرتكة  واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت حمتملة إال أن الوجه األول
 على العبد أن يكون دائم التعظيم له ودائم الرجوع إليه ِف ِف شيء واحد، وهو أنه جيب

  الصفة اي أكرم األكرمني ته دائم االنقطاع عمن سواه، اللهم اجعلنا هبذهطلب مهما
:مث أمر بعدها ابلذكر، فقال مث قال: "اعلم أن هللا تعاىل بني أوال تفصيل مناسك احلج،  ْ 

مث بني أن  }َداُكمْ هَ  ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم َواذُْكُروُه َكَما فِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت َفاذُْكُروا اّللََ {
اّلَلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشَد  فَاذُْكُروا{ يقتصر على ذكره فقال األوىل أن يرتك ذكر غريه، وأن

نْ َيا َفِمَن الَناِس َمْن يَ ُقولُ { مث بني بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال }ذِْكراً   }رَبَ َنا آتَِنا ِف الد 
ظلماهتا مث بعد  ب، فإنه البد من تقدمي العبادة لكسر النفس وإزالةالرتتي وما أحسن هذا

لتنوير القلب وجتلي نور جالله، مث بعد ذلك الذكر  العبادة البد من االشتغال بذكر هللا تعاىل
 .ابلذكر الرجل ابلدعاء فإن الدعاء إمنا يكمل إذا كان مسبوقا يشتغل

أهنم يقتصرون ِف الدعاء على طلب الدنيا  عنهم قال الرازي: "اختلفوا ِف أن الذين حكى هللا
وقفوا:  هم الكفار، روي عن ابن عباس أن املشركني كانوا يقولون إذا :من هم؟ فقال قوم

كانوا يطلبون التوبة واملغفرة، وذلك ألهنم كانوا  اللهم ارزقنا إبال وبقرا وغنما وعبيدا وإماء وما
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الظفر، فأخرب هللا تعاىل أن  ولون:اسقنا املطر وأعطناللبعث واملعاد، وعن أنس كانوا يق منكرين
له ِف اآلخرة، أي ال نصيب له فيها من كرامة ونعيم  من كان من هذا الفريق فال خالق

لدنياهم، ال ألخراهم  وقال آخرون: هؤالء قد يكونوا مؤمنني ولكنهم يسألون هللا وثواب
تعاىل ِف أعظم املواقف، وأشرف سألوا هللا  ويكون سؤاهلم هذا من مجلة الذنوب حيث

اآلخرة، وقد يقال  الدنيا وعرضها الفاين، معرضني عن سؤال النعيم الدائم ِف املشاهد حطام
ِإَن { :وإن كان الفاعل مسلما، كما روي ِف قوله ملن فعل ذلك إنه الخالق له ِف اآلخرة،

نزلت فيمن  أهنا }أُولَِئَك ال َخالَق هَلُْم ِف اآْلِخَرةِ  اً قَِليالً ِبَعْهِد اّللَِ َوأمَْيَاهِنِْم َْثَن اَلِذيَن َيْشرَتُونَ 
 ."أخذ ماال بيمني فاجرة

 :وقال ابن كثري
 }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ  { :وقوله أيمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناسك وفراغها"

احلث على كثرة الذكر هلل منه  اختلفوا ىف معناه" فذكر بعض االختالف مث قال: "واملقصود
على التمييز تقديره: كذكركم آابءكم أو  }َأْو َأَشَد ذِْكراً { قوله عز وجل، وهلذا كان انتصاب

َأَشد   َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة أَوْ { :ها هنا لتحقيق املماثلة ِف اخلرب، كقوله "أشد منه ذكرا و "أو
فأرسلناه إىل مائة ألف أو  }َخْشَيةً  ِة اّللَِ َأْو َأَشدَ خَيَْشْوَن النَاَس َكَخْشيَ { :وقوله }َقْسَوةً 

اخلرب عنه  قاب قوسني أو أدىن فليست هاهنا الشك قطعا، وإمنا هي لتحقيق يزيدون فكان
دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة اإلجابة، وذم  ِبنه كذلك وأزيد منه مث إنه تعاىل أرشد إىل

َربَ َنا آتَِنا  َفِمَن الَناِس َمْن يَ ُقولُ { :و معرض عن أخراه، فقالإال ِف أمر دنياه، وه من ال يسأله
نْ َيا َوَما لَُه ِف اآْلِخَرةِ  عن  أي من نصيب والحظ وتضمن هذا التنفري }ِمْن َخالقٍ  ِف الد 

 .التشبه مبن هو كذلك
 

 .اإلمجايل املعىن
  

التالية للوقوف  هي املرحلةعلى أن هذه اآلية تضمنت مرحلة من مراحل احلج و  دلت اآلاثر
وذبح املناسك واستبدال ما كان يفعله أهل  جبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء

إلنكارهم املعاد أثناء  التفاخر ابآلابء عند اجلمرة وغريها وطلب متاع الدنيا فقط اجلاهلية من
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 الذابئح وعند رمي اجلمرة سبحانه ابلتكبري يوم النحر وعلى طوافهم لإلفاضة وغريه، بذكر هللا
 .وعند الطواف

 
 .مسائل اآلية

  
إذا فعلتم منسكا من مناسك احلج  أوال: ذهاب بعض املفسرين ومنهم ابن العريب إىل أن املراد

الذبح ولو أنه غري  كالتلبية عند اإلحرام والتكبري عند الرمي والتسمية عند فاذكروا هللا تعاىل
أقوى ألنه على  -صحيح اإلسناد وال خمالف له وهو-جماهد  مستبعد إال أن مادل عليه أثر

الكالم مع سبب  وغريه يعترب مابعد ذلك تكرار وماقبله أيضا تكرار وال يلتئم قول ابن العريب
َفَمْن { السابقة ليوم النحر فذكر التلبية ِف قوله النزول فقد أمر سبحانه بذكره ِف املواضع

أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض الَناُس  مثَُ { الذكر ِف عرفات ِف قوله وذكر }فَ َرَض ِفيِهَن احلَْجَ 
 }اّلَلَ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلَرَامِ  فَاذُْكُروا{ مزدلفة ِف قوله وِف } اّلَلَ ِإَن اّلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َواْستَ ْغِفُروا
فبقي يوم  } ِف َأاَيٍم َمْعُدوَداتٍ َواذُْكُروا اّللََ  { مىن عند رمي اجلمار وغريه ِف قوله وِف أايم

املشركون فيه الدنيا ِف طوافهم وهو  النحر وهو الوقت الذي ُيصل فيه التفاخر ويسأل
  ترتيب أعمال احلج وهللا أعلم املوضع املناسب ذكره ِف

مشكلة جدا من حيث  -إسنادها  على الرغم من حسن -اثنيا: رواية ابن ابنك عن عكرمة 
من إضافة املصدر لفاعله  }آاَبءَُكمْ  َكذِْكرُِكمْ { ذلك فإن قوله ومل أر أحدا نبه علىاإلعراب 

  :املصدر ملفعوله، قال ابن مالك رمحه هللا وليست من إضافة
 كمل بنصب أو برفع عمله وبعد جره الذي أضيف له

الوالد لولده يكون املراد ذكر  فلو كانت كما ذكر ِف هذه الرواية لقيل: كذكركم آابؤكم فكيف
املصرحة  أيب حامت حنو ذلك عن الضحاك ومل يذكر اللفظ، والرواية ألنه موكل به وقد علق ابن

تقدم وظاهرها محلها على املعىن املشهور   ابللفظ عنه عند غريه هكذا: ذكر األبناء اآلابء كما
  اللفظ أيضا عن الربيع على املعىن املشهور كما وردت هبذا
 }َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكمْ { قراءهتا عن حممد بن كعب القرظي كما ذكرت وقد حكى ابن عطية

عنه أبو حيان وقال: ونقل غريه  وقال: فاملصدر على هذه القراءة مضاف إىل املفعول ونقلها
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اآلاثر   أابكم على اإلفراد اه  والذي تقدم عن حممد بن كعب ِف عن حممد بن كعب أنه قرأ
 .كاجلمهور

جمال هنا ِف احلج ألن املخاطب  فيها هلج الصيب ِبمه وأبيه فليس هلا أصال وأما اآلاثر اليت
 يلهجون بذكر اآلابء واألمهات، ولو كان األمر كذلك لقيل ابحلج رجال كبار ابلغون ال

وإخراج للفظ اآلابء عن معناه  كذكر األطفال اآلابء وإال فاآلية حتتاج إىل التذرع ابجملاز
 هلج الصيب ِبمه أكثر من هلجه ِببيه واملوضع ُيتاج لذكر ات ألناألصلي لتدخل فيه األمه

إال عن عطاء والربيع ومجهور املفسرين  املبالغ فيه ال األقل، وهذا التفسري على العموم مل يثبت
  على القول املشهور

ِف املعىن وال جمال  كذلك ما روي عن ابن عباس من كون املراد الغضب هلل ضعيف جدا
مناكري عمرو بن مالك النكري عن أيب اجلوزاء  ق اآلايت البتة وهو الشك منلذلك ِف سيا

ابن عباس  جعله عنه والصواب أنه عن أيب اجلوزاء من قوله، وقد ثبت عن ولعله أخطأ ِف
 .تفسري اآلية ابألسانيد الصحيحة الثابتة القول املشهور ِف
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 املائةاحملاضرة 
*** 

 .من سورة البقرة (202) - (201تفسري اآلية رقم: )
  

 .التالوة
  

ُهْم َمنْ { :قوله تعاىل نْ َيا َحَسَنًة َوِف  َوِمن ْ اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَناِر *  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
 .}احلَِْسابِ  هَلُْم َنِصيٌب ممَا َكَسُبوا َواّلَلُ َسرِيعُ  أُولَِئكَ 

 
 .لغوايت

 
 :}َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ { :هقول

وقيته كذا، أقيه وقاية وواقية  :قال ابن جرير: "يعين بذلك: اصرف عنا عذاب النار، يقال منه
 ."وقاك هللا وقيا: إذا دفعت عنه أذى أو مكروها :ووقاء ممدودا، ورمبا قالوا

 
 .اآلاثر

 
ي ِف اليوم والليلة وابن املبارك والنسائ أخرج أمحد ومسلم والبخاري ِف األدب املفرد والرتمذي

صحيحه والبغوي  جريروعبد بن محيد وابن أيب شيبة وأبو يعلى وابن حبان ِف ِف الزهد وابن
عاد رجال من املسلمني قد  -هللا عليه وسلم صلى-ِف معامل التنزيل عن أنس أن رسول هللا 

كنت تدعو هللا بشيء، هل  )) :-صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا  صار مثل الفرخ،
ِف اآلخرة فعجل يل ِف  قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقيب به ((إايه؟ أو تسأله

وال تستطيعه، فهال  سبحان هللا! ال تطيقه)) :-عليه وسلم صلى هللا-الدنيا، فقال رسول هللا 
 ال: فدعا هللاق ((اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النهار؟ قلت: اللهم آتنا ِف الدنيا حسنة، وِف

 .عز وجل فشفاه هللا عز وجل



237 
 

البخاري ِف اترخيه و ابن سعد  أخرج الشافعي وأمحد وأبو داود والنسائي ِف السنن الكربى و
 املصنف وعبد الرزاق ِف املصنف وابن اجلارود وابن حبان ِف الطبقات وابن أيب شيبة ِف

والبيهقي ِف الشعب عن عبد هللا بن  واحلاكم والبغوي ِف معامل التنزيل وابن خزمية والطرباين
ربنا )) :يقول فيما بني الركن اليماين واحلجر -صلى هللا عليه وسلم- السائب أنه َسع النيب

 .((اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا ِف الدنيا حسنة وِف
  وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ، وسكت الذهيب

صلى هللا عليه -رسول  ِف الشعب عن ابن عباس قال: قال أخرج ابن مردويه والبيهقي
 :مررمت عليه فقولوا مررت على الركن إال رأيت عليه ملكا يقول: آمني ، فإذا ما)) :-وسلم

نْ َيا َحَسَنًة َوِف {  .((}اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
اخلطاب يطوف ماله  قال: كنت أطوف ابلبيت وعمر بن وعن حبيب بن ُصهبان الكاهلي

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنةً  َربَ َنا{ قول إال قال: ماله هجري  }َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ  آتَِنا ِف الد 
  .غريها

نْ َيا الد   َربَ َنا آتَِنا ِف { :فيقولون وعن ابن عباس، قال: كان جييء بعدهم آخرون من املؤمنني
َكَسُبوا  أُولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممَا{ فأنزل هللا فيهم }َعَذاَب الَنارِ  َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا

 .}َواّلَلُ َسرِيُع احلَِْسابِ 
على أن أخدمهم، وُيجوا  وعن ابن عباس، قال: أاته رجل فقال: إين آجرت نفسي من قوم،

َنِصيٌب ممَا َكَسُبوا َواّلَلُ َسرِيُع  أُولَِئَك هَلُمْ { :قال هللا ذا من الذينيب، فقال ابن عباس: ه
 .}احلَِْسابِ 

ُهْم َمنْ { :وعن ابن عباس نْ َيا َوِمن ْ نْ َيا َحَسَنةً { أعطنا }يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد  العلم  }ِف الد 
َوِقَنا { اجلنة ونعيمها }اآْلِخَرِة َحَسَنةً َوِف { والعبادة والعصمة من الذنوب والشهادة والغنيمة

 }ُهْم َنِصيبٌ { أهل هذه الصفة }أُولَِئكَ { ادفع عنا عذاب القرب وعذاب النار }الَنارِ  َعَذابَ 
 يقول: إذا حاسب }َواّلَلُ َسرِيُع احلَِْسابِ { من حجهم }ممَا َكَسُبوا{اجلنة  حق وافر ِف

 .الرايء قال: شديد العقاب ألهلفحسابه سريع ويقال: سريع احلفظ وي
ُهْم َمنْ { وعن ابن الزبري نْ َيا َحَسَنًة َوِف  َوِمن ْ قال: يعملون  }اآْلِخَرِة َحَسَنةً  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

 .آلخرهتم ودنياهم ِف دنياهم
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أنس، فقال له اثبت: إن  قال: كنت عند -يعين ابن شداد أاب طالوت-وعن عبد السالم 
اللهم آتنا ِف الدنيا حسنة، وِف اآلخرة حسنة، وقنا  :نك ُيبون أن تدعو هلم فقالإخوا

محزة، إن إخوانك يريدون  النار وحتدثوا ساعة حىت إذا هم أرادوا القيام، قال: اي أاب عذاب
 أشقق لكم األمور، إذا آاتكم هللا ِف الدنيا حسنة، وِف القيام فادع هلم، قال: تريدون أن

 .، ووقاكم عذاب النار فقد آاتكم اخلري كلهاآلخرة حسنة
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرةِ  َربَ َنا{ و عن قتادة ِف قوله قال: ِف الدنيا عافية، وِف  }َحَسَنةً  آتَِنا ِف الد 

فعجله يل ِف الدنيا،  قال قتادة: وقال رجل: اللهم ماكنت معاقيب به ِف اآلخرة اآلخرة عافية
شأنه، فأاته  -صلى هللا عليه وسلم-فذكر للنيب  حىت أضىن على فراشه،فمرض مرضا شديدا 

صلى هللا عليه - ، فقيل له: إنه دعا بكذا وكذا، فقال النيب-هللا عليه وسلم صلى-النيب 
نْ َيا َحَسَنًة َوِف { :ألحد بعقوبة هللا، ولكن قل إنه الطاقة)) :-وسلم اآْلِخَرِة  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
 .فقاهلا، فما لبث إال أايما أو قال: يسريا حىت برأ ((}ًة َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ َحَسنَ 

ُهْم َمنْ { :عن قتادة قوله نْ َيا َوِمن ْ َوِقَنا َعَذاَب  َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنةً  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
هلا عمل وكانت اآلخرة، هي سدمه هلا شخص وهلا أنفق و  قال: هذا عبد نوى اآلخرة }الَنارِ 

ُهْم َنِصيبٌ  أُولَِئكَ { :ونيته زاد ِف رواية وطلبته  .أي حظ من أعماهلم }ََ
نْ َيا َحَسَنةً  َربَ َنا آتَِنا{ عن احلسن ِف قوله َوِف { العلم والعبادة :قال: احلسنة ِف الدنيا }ِف الد 

 .قال: احلسنة ِف اآلخرة: اجلنة }َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ 
نْ َيا َحَسَنةً  َربَ َنا آتَِنا{ :عن احلسن ِف قوله  .النافع ِف الدنيا قال: الرزق الطيب والعلم }ِف الد 

نْ َيا َحَسَنةً { عن حممد بن كعب ِف هذه اآلية املرأة الصاحلة من  :قال }َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
  عن يزيد بن مالك حنوه  احلسنات

نْ َيا َحَسَنةً رَ { عن سامل بن عبد هللا بن عمر   الثناء :قال }بَ َنا آتَِنا ِف الد 
ُهْم َمْن يَ ُقولُ { عن السدي نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآْلِخرَةِ  َوِمن ْ هؤالء املؤمنون،  }َحَسَنةً  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

  .وأما حسنة اآلخرة فاجلنة أما حسنة الدنيا فاملال،
ذاكرا، وجسدا صابرا، فقد  قلبا شاكرا، ولساانعن القاسم بن عبد الرمحن قال: من أعطي 

 .حسنة، ووقي عذاب النار أويت ِف الدنيا حسنة وِف اآلخرة
ُهْم َمنْ { عن ابن زيد نْ َيا َحَسَنًة َوِف  َوِمن ْ  }اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
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َكَسُبوا َواّلَلُ َسرِيُع  أُولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممَا{ واملؤمنون -وسلم صلى هللا عليه-فهؤالء النيب  قال
 .األجر مبا عملوا ِف الدنيا هلؤالء }احلَِْسابِ 

الدنيا حسنة؟ قال: عمل  عن حممد بن شعيب، قال: سألت ُييي بن احلارث: ما آتى ِف
 .مما عملوا من اخلري :لقا }أُولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممَا َكَسُبوا{ صاحل عن عطاء

نْ َيا  َربَ َنا آتَِنا ِف { أهله عن عطاء: ينبغي لكل من نفر أن يقول حني ينفر متوجها إىل الد 
 .}َعَذاَب الَنارِ  َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا

 .عن جماهد حنو ذلك يعين احلسنة ِف اآلخرة: اجلنة
 .قال: سريع اإلحصاء }َسابِ احلِْ  َواّلَلُ َسرِيعُ { عن جماهد

  .عن مقاتل حنو ذلك يعين احلسنة ِف اآلخرة: اجلنة
 .اجلنة :عن إَساعيل بن أيب خالد حنو ذلك يعين: احلسنة ِف اآلخرة

 .مما اكتسبوا عن سفيان قال: كان أصحاب عبد هللا يقرءوهنا أولئك هلم نصيب
نْ َيارَ { عن عكرمة: أنه كان يستحب أن يقال ِف أايم التشريق َحَسَنًة َوِف  بَ َنا آتَِنا ِف الد 

 .}الَنارِ  اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ 
 

 

 .أقوال املفسرين
 :قال ابن جرير

املوضع، فقال بعضهم: يعين  اختلف أهل التأويل ِف معىن احلسنة اليت ذكر هللا ِف هذا"
  .ا، وعافية ِف اآلخرةأعطنا عافية ِف الدني بذلك: ومن الناس من يقول: ربنا

الدنيا: العلم والعبادة، وِف  وقال آخرون: بل عىن عز وجل ابحلسنة ِف هذا املوضع: ِف
 . اآلخرة: اجلنة

 .وقال آخرون: احلسنة ِف الدنيا: املال، وِف اآلخرة: اجلنة
أخرب عن قوم من أهل  والصواب من القول ِف ذلك عندي أن يقال: إن هللا جل ثناؤه

يسألون رهبم احلسنة ِف الدنيا، واحلسنة ِف اآلخرة،  به وبرسوله، ممن حج بيته،اإلميان 
ِف اجلسم واملعاش  يقيهم عذاب النار، وقد جتمع احلسنة من هللا عز وجل العافية وأن

ِف اآلخرة فال شك أهنا اجلنة، ألن من مل ينلها  والرزق، وغري ذلك، والعلم، والعبادة وأما
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 .احلسنات، وفارق مجيع معاين العافية حرم مجيع يومئذ، فقد
مل خيصص بقوله خمربا عن  وإمنا قلنا إن ذلك أوىل التأويالت ابآلية، ألن هللا عز وجل

وال نصب على خصوصه داللة دالة على أن املراد  قائل ذلك من معاين احلسنة شيئا،
خيص من  دون بعض، فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه ال جيوز أن من ذلك بعض

 .معاين ذلك شيء وأن ُيكم بعمومه على ما عمه هللا
 :}َنِصيٌب ممَا َكَسُبوا أُولَِئَك هَلُمْ { :مث قال ِف قوله

نْ َيا  رَبَ َنا آتَِنا ِف { مناسكهم يعين بقوله جل ثناؤه: أولئك الذين يقولون بعد قضاء" الد 
فيما عنده،  رغبة منهم إىل هللا جل ثناؤه }الَنارِ َعَذاَب  َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا

بيده يؤتيه من يشاء فأعلم جل ثناؤه  وعلما منهم ِبن اخلري كله من عنده، وأن الفضل
حجهم ومناسكهم وثوااب جزيال على عملهم الذي كسبوه،  أن هلم نصيبا وحظا من

عانوا ماعانوا من  الذينمعاانته ِبمواهلم وأنفسهم خاصا هلم دون الفريق اآلخر  وابشروا
أسفارهم بغري رغبة منهم فيما عند رهبم من  نصب أعماهلم وتعبها، وتكلفوا ماتكلفوا من

  .ولكن رجاء خسيس من عرض الدنيا، وابتغاء عاجل حطامها األجر والثواب،
يهما الفريقني كل فإنه يعين جل ثناؤه: أنه حميط بعمل }احلَِْسابِ  َواّلَلُ َسرِيعُ { وأما قوله

الدنيا، ومن مسألة اآلخر: ربنا آتنا ِف الدنيا  اللذين من مسألة أحدمها: ربنا آتنا ِف
إنه جماز   اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار، فمحص له ِبسرع احلساب، مث حسنة، وِف

بسرعة احلساب، ألنه جل ذكره  كال الفريقني على عمله وإمنا وصف جل ثناؤه نفسه
بغري عقد أصابع، وال فكر، وال روية، فعل العجزة  عبادهُيصي ما ُيصي من أعمال 

وال يعزب عنه  اخللق، ولكنه ال خيفى عليه شيء ِف األرض وال ِف السماء، الضعفة من
ذلك، فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة  مثقال ذرة فيهما، مث هو جماز عباده على كل

 عقد كف أو وعي ليس هلم مبثل، فيحتاج ِف حسابه إىل احلساب، وأخرب خلقه أنه
 .صدر

 :وقال الرازي
ُهْم َمنْ { :أما قوله تعاىل" نْ َيا َحَسَنًة َوِف  َوِمن ْ اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  يَ ُقوُل َربَ َنا آتَِنا ِف الد 

عبارة عن  فاملفسرون ذكروا فيه وجوها: أحدها: أن احلسنة ِف الدنيا }َعَذاَب الَنارِ 
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الصاحلة، والنصرة على األعداء، وقد  والولد الصاحل، والزوجةالصحة، واألمن، والكفاية، 
 ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنةً { :والسعة ِف الرزق، وماأشبه: حسنة ؛ فقال َسى هللا تعاىل اخلصب

والنصرة  أهنما الظفر }بَِنا ِإاَل ِإْحَدى احْلُْسنَ َينْيِ  ُقْل َهْل تَ َرَبُصونَ {وقيل ِف قوله:  }َتُسْؤُهمْ 
ابلثواب، واخلالص من العقاب، وابجلملة  ة وأما احلسنة ِف اآلخرة فهي الفوزوالشهاد

نْ َيا{ فقوله جلميع مطالب الدنيا  كلمة جامعة }َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنةً  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
 ."واآلخرة

لدنيا للعبد دار سوى ا مث ذكر أثر أنس رضي هللا عنه وقال: ولقد صدق أنس فإنه ليس
  .اآلخرة مل يبق شيء واآلخرة فإذا سأل حسنة الدنيا وحسنة

اإلميان والطاعة واحلسنة ِف اآلخرة  واثنيها: أن املراد ابحلسنة ِف الدنيا العمل النافع وهو
عن  والتنعم بذكر هللا وابألنس به ومبحبته وبرؤيته وروى الضحاك اللذة الدائمة والتعظيم

نْ َيا{ فقال ِف دعائه ابن عباس أن رجال دعا ربه َحَسَنًة َوِف اآْلِخرَِة َحَسَنًة  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
أعلم أن هذا الرجل سأل هللا  : ما-عليه الصالة والسالم-فقال النيب  }الَنارِ  َوِقَنا َعَذابَ 

 الصحابة: بلى ايرسول هللا إنه قال: ربنا آتنا ِف الدنيا شيئا من أمر الدنيا، فقال بعض
آتنا ِف الدنيا عمال )) :، إنه يقول-صلى هللا عليه وسلم-سنة فقال رسول هللا ح

أَْزَواِجَنا َوُذر اَِيتَِنا قُ رََة  َواَلِذيَن يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا َهْب لََنا ِمنْ { :وهذا متأكد بقوله تعاىل ((صاحلا
مواظبني على  وتلك القرة هي أن يشاهدوا أوالدهم وأزواجهم مطيعني مؤمنني }أَْعنُيٍ 

 .العبودية
العافية ِف الدارين، وعن احلسن:  واثلثها: قال قتادة: احلسنة ِف الدنيا وِف اآلخرة طلب

  .هللا تعاىل، وِف اآلخرة اجلنة احلسنة ِف الدنيا فهم كتاب
احلسنة وِف اآلخرة احلسنة  واعلم أن منشأ البحث ِف اآلية أنه لو قيل: آتنا ِف الدنيا

نْ َيا{ ولكنه قال ناوال لكل احلسنات،لكان ذلك مت َحَسَنًة َوِف اآْلِخرَِة  آتَِنا ِف الد 
 حمل اإلثبات فال يتناول إال حسنة واحدة، ولذلك اختلف وهذا نكرة ِف }َحَسَنةً 

 .أحسن أنواع احلسنة املتقدمون من املفسرين فكل واحد منهم محل اللفظ على ما رآه
ِف اآلخرة لكان ذلك متناوال  نا احلسنة ِف الدنيا واحلسنةفإن قيل: أليس أنه لو قيل: آت

  على سبيل التنكري؟ لكل األقسام؟ فلم ترك ذلك وذكر
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فيما تقدم أنه ليس للداعي أن  قلت: الذي أظنه ِف هذا املوضع والعلم عند هللا أان بينا
يل  بل جيب أن يقول: اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة يقول: اللهم أعطين كذا وكذا

الدنيا واآلخرة  لقضائك وقدرك فأعطين ذلك، فلو قال: اللهم أعطين احلسنة ِف وموافقا
ملا ذكر على سبيل التنكري فقال: أعطين  لكان ذلك جزما، وقد بينا أنه غري جائز، أما

لقضائه  املراد منه حسنة واحدة، وهي احلسنة اليت تكون موافقة ِف الدنيا حسنة كان
األدب واحملافظة على أصول  وحكمته، فكان ذلك أقرب إىل رعاية وقدره ورضاه وحكمه

 ."اليقني
  :هللا فريقان وقال: إذا عرفت هذا فنقول: بني هللا تعاىل أن الذين يدعون
الذين جيمعون ِف الدعاء  :أحدمها: أن يكون دعاؤهم مقصورا على طلب الدنيا والثاين

قسيم قسم اثلث، وهو من يكون دعاؤه كان ِف الت بني طلب الدنيا وطلب اآلخرة، وقد
واألكثرون  طلب اآلخرة، واختلفوا ِف أن هذا القسم هل هو مشروع أوال؟ مقصورا على

ضعيفا ال طاقة له آبالم الدنيا وال  على أنه غري مشروع، وذلك أن اإلنسان خلق حمتاجا
  ذكر حديثله أن يستعيذ بربه من كل شرور الدنيا واآلخرة مث مبشاق اآلخرة، فاألوىل

 .أنس ِف الرجل الذي صار كالفرخ
 :وقال ابن كثري

نْ َيا َحَسَنًة َوِف { :وكان جييء بعدهم آخرون فيقولون" اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  َربَ َنا آتَِنا ِف الد 
وهلذا مدح  }َسابِ َنِصيٌب ممَا َكَسُبوا َواّلَلُ َسرِيُع احلِْ  أُولَِئَك هَلُمْ { فأنزل هللا }َعَذاَب الَنارِ 

ُهْم َمْن يَ ُقوُل َربَ َنا{ :من يسأله للدنيا واألخرى فقال نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة  َوِمن ْ آتَِنا ِف الد 
ِف الدنيا وصرفت كل شر فإن  فجمعت هذه الدعوة كل خري }َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ  َحَسَنةً 

افية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق دنيوي من ع احلسنة ِف الدنيا تشمل كل مطلوب
عليه  وعمل صاحل ومركب هينء وثناء مجيل إىل غري ذلك مما اشتملت واسع وعلم انفع

ِف احلسنة ِف الدنيا وأما احلسنة ِف  عبارات املفسرين، وال منافاة بينها فإهنا كلها مندرجة
 العرصات وتيسري اجلنة وتوابعه من األمن من الفزع األكرب ِف اآلخرة فأعلى ذلك دخول

النار فهو يقتضي تيسري  احلساب وغري ذلك من أمور اآلخرة الصاحلة، وأما النجاة من
 احملارم واآلاثم وترك الشبهات واحلرام قال: وهلذا وردت أسبابه ِف الدنيا، من اجتناب
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 .السنة ابلرتغيب ِف هذا الدعاء
 

 .اإلمجايل املعىن
 

السابقة تضمنت مرحلة من مراحل  اثر دلت على أن اآليةذكران ِف احملاضرة السابقة أن اآل
املناسك  للوقوف جبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء وذبح احلج وهي املرحلة التالية

ابآلابء عند اجلمرة وغريها وطلب متاع  واستبدال ما كان يفعله أهل اجلاهلية من التفاخر
ابلتكبري يوم النحر  لإلفاضة وغريه، بذكر هللا سبحانه املعاد أثناء طوافهم الدنيا فقط إلنكارهم

الطواف وأضافت هذه اآلية حثهم على سؤال هللا  وعلى الذابئح وعند رمي اجلمرة وعند
من حجهم  الدنيا واآلخرة وحسنتهما أثناء ذلك وبني أن هلم نصيبا وحظا سبحانه خريي

حانه حمصيه هلم ِبسرع حساب سب ومناسكهم وثوااب جزيال على عملهم الذي كسبوه وأنه
 .وأيسره

 
 .مسائل اآلية

  
وهو أن  وتوجيهه له حسن، إال أن غريه أحسن منه }َحَسَنةً { أوال: استشكال الرازي لتنكري

ِف الدنيا  ملقدر دل عليه قوله: الدنيا، وقوله: اآلخرة والتقدير: آتنا صفة }َحَسَنةً { يقال: إن
فيهما وكأنه قيل: آتنا حسنة الدنيا  تشمل كل اخلريحياة حسنة وِف اآلخرة حياة حسنة ف

صلى - يدعو إىل هذا التقدير النصوص الشرعية الثابتة عن رسول هللا وحسنة اآلخرة والذي
تدل على عموم ومشول تلك اللفظة،  وأصحابه مثل أنس رضي هللا عنه واليت -هللا عليه وسلم

 أعلم وقد تعقبه اآللوسي بدون التصريح على حسنة واحدة وهللا فليست كما فهم الرازي تدل
ال تعم إال أهنا مطلقة  به فقال: والظاهر أن احلسنة وإن كانت نكرة ِف اإلثبات وهي

  . فتنصرف إىل الكامل
الغرابة فقال: "روى الضحاك عن ابن  اثنيا: ذكر ابن اجلوزي سببا لنزول هذه اآلية غاية ِف

أبيك  يب ومل ُيج أفأحج عنه؟ فقال: لو كان علىايرسول هللا، مات أ :عباس أن رجال قال
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فدين هللا أحق أن يقضى قال: فهل  :دين فقضيته، أما كان ذلك جيزئ عنه؟ قال: نعم قال
 . "اآلية يل من أجر؟ فنزلت هذه

ثبتت إىل الضحاك ألنه مل يسمع  ومع ركة دخول هذا املعين ِف سياق اآلية وضعف الرواية لو
 مرات، مل أقف على سند هلذه الرواية وقد ذكرها أيضا القرطيب عدة من ابن عباس كما ذكرت

أيخذ ماال ُيج به عن غريه  الذي زاد النقل عن ابن عباس ِف تفسري اآلية قوله: هو الرجل
 .فيكون له ثواب

املعىن مع السياق وقد تقدم  ومل أقف على ذلك أيضا، ونقله كذلك أبو حيان وحاول توجيه
غري هذا القول واحلديث املذكور مشهور معروف ال ذكر  طرق الصحيحةعن ابن عباس من ال

 .لنزول اآلية وهللا تعاىل أعلم فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


