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 93اآلية : 
ِل تأويل قوله تعالى:    }ُكّل الّطعَاِم َكاَن ِحـالّ لّبَنَِي إِْسَرائِيَل إِالّ َما َحّرَم إِْسَرائِيُل َعلَىَى ََْفِسىِه ِمىَ قَْبى

 ََ  { أَن تُنَّزَل التّْوَراةُ قُْل فَأْتُواْ بِالتّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن ُكنتُْم َصاِدقِي

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: أَه لـم يكَ حّرم علـى بنـي إسرائيىـل ـ وهىم ولىع يع ىو  بىَ إسى ا  بىَ    

إبراهيـم خـلـيـل الرحمَ ـ شيئا مَ األطعمة مَ قبل أن تنزل التوراة, بل كان ذلك كله لهىم حىالال , 

, مَ غير تـ ريىـم   إال ما كان يع و  حّرمه علـى َفسه, فإن ولعه حّرموه استناَا بأبـيهم يع و 

 ذلك علـيهم فـي وحي وال تنزيـل وال علـى لسان رسول له إلـيهم مَ قبل َزول التوراة.

ثم اختلف أهل التأويـل فـي تـ ريـم ذلك علـيهم, هل َىزل فىـي التىوراة أم الق ف ىال بع ىهم: لىـما   

 ه قبل َزولها. ذكر مَ قال ذلك:أَزل   عّز وجّل التوراة, حّرم علـيهم مَ ذلك ما كاَوا ي ّرموَ

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 5972  

َْ قَْبىِل أْن  السعّي قوله: }ُكّل الّطعاِم كاَن ِحىالّ ِلبَنىـي إْسَرائِيىـَل إالّ َمىا َحىّرَم إْسَرائِيىـُل علىـى ََْفِسىِه ِمى

{ قالىه الىـيهود: إَىـما َىـ ّرم مىا حىّرم  تُنَّزَل التّْوَراةُ قُلْ  ََ فىأْتُوا بىـالتّْوَراة فىـاتْلُوها إْن ُكْنتُىـْم َصاِدقىـي

إسرائيـل علـى َفسه, وإَـما حّرم إسرائيىـل العىرو , كىان يأخىذه عىر  النّسىا, كىان يأخىذه بـاللـيىـل 

  علـيهم ثم قىال: }قُىْل فىأْتُوا ويتركه بـالنهار, ف لف لئَ   عافـاه منه ال يأكل ِعْرقا أبعا, ف ّرمه 

 ََ {: ما حّرم هذا علـيكم غيري ببغيكم, فىذلك قولىه: }فَبُِلْلىـِم ِمى ََ بـالتّْوَراة فـاتْلُوها إْن ُكْنتُـْم َصاِدقـي

ََ هادُوا َحّرْمنا َعلَـْيِهْم َطيّبـاِت أُِحلُّه لَُهْم{.  الِّذي

ن حىالّ لبنىـي إسرائيىـل, إال مىا حىّرم إسرائيىـل علىـى فتأويـل االَية علـى هذا ال ول: كل الطعام كا  

َفسه مَ قبل أن تنزل التوراة, فإن   حّرم علىـيهم مىَ ذلىك مىا كىان إسرائيىـل حّرمىه علىـى َفسىه 

فـي التوراة, ببغيهم علـى أَفسهم, وظلىـمهم لهىا. قىل يىا مىـ مع: فىأتوا أيهىا الىـيهود إن أَكرتىـم ذلىك 

تىىـم صادقىىـيَ أن   لىىـم ي ىىرم ذلىىك علىىـيكم فىىـي التىىوارة, وأَكىىم إَىىـما بىىـالتوراة, فىىـاتلوها إن كن

 تـ ّرموَه لتـ ريـم إسرائيـل إياه علـى َفسه.

وقال آخرون: ما كان شيء مَ ذلك علـيهم حراما, ال حّرمىه   علىـيهم فىـي التىوراة, وإَىـما هىو   

ه إلـى  . فكىذبهم   عىز وجىل فىـي شيء حّرموه علـى أَفسهم اتبـاعا ألبـيهم, ثم أضافوا تـ ريـم

إضافتهم ذلك إلـيه, ف ال   عّز وجّل لنبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم: قل لهم يا مـ مع: إن كنتـم 

صادقـيَ, فىأتوا بىـالتوراة فىـاتلوها, حتىـى َنلىر هىل ذلىك فىـيها, أم الق لـيتبىـيَ كىذبهم لىـمَ ي هىل 

 أمرهم. ذكر مَ قال ذلك:

عثنا عَ الـ سيَ بَ الفىر,, قىال: سىمعه أبىـا معىاذ, قىال: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان, ـ ح5973  

قال: سمعه ال  اك ي ول فـي قوله: }إالّ ما َحىّرَم إْسَرئِيىـُل علىـى ََْفِسىِه{ إسرائيىـل: هىو يع ىو , 

اه   ال أخذه عر  النساء, فكان ال يثبه اللـيـل مَ وجعه, وكان ال يؤذيه بـالنهار. ف لف لىئَ شفىـ

يأكل ِعْرقا أبعا, وذلك قبل َزول التوراة علـى موسى. فسأل َبـي   صلى   عليىه وسىلم الىـيهود 

ما هذا الذي حّرم إسرائيـل علـى َفسهق ف الوا: َزله التوراة بتـ ريـم الذي حّرم إسرائيـل ف ال   

{... إلىىـى قولىىه: لـمىىـ مع صىىلى   عليىىه وسىىلم: }قُىىْل فىىأْتُوا بىىـالتّْوَراة فىى ََ ـاتْلُوها إْن ُكْنتُىىـْم َصاِدقىىـي

 }فأُولَئَِك ُهُم الّلاِلـُموَن{ وكذبوا وافتروا, لـم تنزل التوراة بذلك.

وتأويـل االَية علـى هذا ال ول: كل الطعام كان ِحالّ لبنـي إسرائيـل مَ قبل أن تنزل التوراة وبعع   

مىَ قبىل أن تنىزل التىوراة, بىـمعنى: لكىَ إسرائيىـل حىّرم َزولها, إال ما حّرم إسرائيـل علىـى َفسىه 

علـى َفسه مَ قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك. وكأن ال  اك وجه قوله: }إالّ ما حىَرّم إِْسَرائِيىـُل 

 علـى ََْفِسِه{ إلـى االستثناء الذي يُسّميه النـ ويون: االستثناء الـمن طع.

ِحالّ لبنـي إسرائيـل, إال ما حّرم إسرائيـل علىـى َفسىه وقال آخرون تأويـل ذلك: كل الطعاك كان   

مَ قبل أن تنزل التوراة, فإن ذلك حرام علـى ولعه بتـ ريـم إسرائيـل إياه علـى ولعه, مىَ غيىر أن 

 يكون   حّرمه علـى إسرائيـل وال علـى ولعه. ذكر مَ قال ذلك:

This file was downloaded from QuranicThought.com



نـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ث5974  

ابَ عبـاس قوله: }ُكّل الّطعاِم كاَن ِحالّ ِلبَنـي إْسَرائِيـَل إالّ َما َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه{ فإَه حّرم 

علـى َفسه العرو , وذلك أَه كان يشتكي عر  النسا, فكان ال ينام اللـيـل, ف ال: و  لئَ عافـاَـي 

نه ال يأكله لـي ولع! ولـيس مكتوبا فـي التوراة. وسىأل مىـ مع صىلى   عليىه وسىلم َفىرا مىَ   م

ف ىالوا: هىو حىرام علىـينا مىَ قبىل الكتىا . ف ىال   عىز « ما شىأن هىذا حرامىاق»أهل الكتا , ف ال 

{.وجل: }ُكّل الّطعاِم كاَن ِحالّ ِلبَنـي إْسَرائِيـَل{... إلـى: }إْن ُكْنتُـْم َصاِدق ََ  ـي

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج, قال ابَ عبىـاس: أخىذه    

ـ يعنـي إسرائيـل ـ ِعىْرُ  النَّسىا, فكىان ال يثبىه بـاللـيىـل مىَ شىعّة الوجىع, وكىان ال يؤذيىه بىـالنهار, 

تىوارة, ف ىال الىـيهود للنبىـي صىلى   ف لف لئَ شفـاه   ال يأكل ِعْرقا أبعا, وذلىك قبىل أن تنىزل ال

عليه وسلم: َزله التوراة بتـ ريـم الذي حّرم إسرائيـل علـى َفسه. قال   لـمـ مع صلى   عليه 

{ وكذبوا, لـيس فـي التوراة. ََ  وسلم: }قُْل فأْتُوا بـالتّْوَراة فـاتْلُوها إْن ُكْنتُـْم َصاِدقـي

فـي ذلك عنعَا بـالصوا , قول مىَ قىال: معنىى ذلىك: كىل الطعىام  قال أبو جعفر: وأولـى األقوال  

كىىان حىىالّ لبنىىـي إسرائيىىـل مىىَ قبىىل أن تنىىزل التىىوارة, إال مىىا حىىّرم إسرائيىىـل علىىـى َفسىىه مىىَ غيىىر 

تـ ريـم   ذلك علـيه, فإن كان حراما علـيهم بتـ ريـم أبىـيهم إسرائيىـل ذلىك علىـيهم, مىَ غيىر أن 

ي تنزيـل وال بوحي قبل التوراة, حتـى َزلىه التىوراة, ف ىرم   علىـيهم فىـيها ي ّرمه   علـيهم فـ

ما شاء, وأحّل لهم فـيها ما أحّب. وهذا قول قالتىه جماعىة مىَ أهىل التأويىـل, وهىو معنىى قىول ابىَ 

 عبـاس الذي ذكرَاه قبل. ذكر مَ قال ذلك:

قتىادة, قولىه: }ُكىّل الّطعىاِم كىاَن ِحىالّ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سىعيع, عىَ 5975  

َْ قَْبِل أْن تُنَّزَل التّْوَراةُ{ وإسرائيـل: هو يع ىو .  ِلبَنـي إْسَرائِيـَل إالّ َما َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه ِم

{ ي ول: كل الطعام كان حالّ لبنـي ََ إسرائيـل مَ قبىل  }قُْل فأْتُوا بـالتّْوَراة فـاتْلُوها إْن ُكْنتُـْم َصاِدقـي

أن تنزل التوراة. إال ما حرم إسرائيـل علـى َفسه, فلـما أَزل   التوراة حّرم علـيهم فـيها ما شاء. 

 وأحّل لهم ما شاء.

 حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ قتادة بنـ وه.   

َفسه, ف ىال بع ىهم: كىان الىذي حّرمىه  واختلف أهل التأويـل فـي الذي كان سرائيـل حّرمه علـى  

 إسرائيـل علـى َفسه العرو . ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قىال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا أبىو بشىر, عىَ يوسىف بىَ 5976  

ماهك, قال: جاء أعرابـي إلـى ابَ عبـاس, ف ال: إَه جعل امرأته علـيه حراما. قال: لـيسه علىـيك 

قال: ف ال األعرابـي: ولـم و  ي ول فـي كتابه: }ُكُل الّطعاِم كاَن ِحالّ ِلبَنـي إْسَرائِيـَل إالّ ما  ب رام

َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه{ق قال: ف ى ك ابىَ عبىـاس وقىال: ومىا يىعريك مىا كىان إسرائيىـل حىّرم 

رضىه لىه األَسىاء فأضىنته, ف عىل علـى َفسهق قال: ثم أقبل علـى ال وم ي عثهم, ف ال: إسرائيـل ع

 هلل علـيه إن شفـاه   منها ال يطعِم ِعْرقا. قال: فلذلك الـيهود تنزع العرو  مَ اللـ م.

حعثنا ابَ بشار, قال: حىعثنا مىـ مع بىَ جعفىر, قىال: حىعثنا شىعبة, عىَ أبىـي بشىر, قىال: سىمعه    

ال  حّرم امرأتىه, ف ىال: إَهىا لىـيسه يوسف بَ ماهك ي عّث: أن أعرابـيا أتـى ابَ عبـاس, فذكر رج

ب رام. ف ال األعرابـي: أرأيىه قىول   عىّز وجىّل: }ُكىُل الّطعىاِم كىاَن ِحىالّ ِلبَنىـي إْسَرائِيىـَل إالّ مىا 

َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسىِه{ق ف ىال: إن إسرائيىـل كىان بىه عىر  النسىا, ف لىف لىئَ عافىـاه   أن ال 

 م, وإَها لـيسه علـيك ب رام.يأكل العرو  مَ اللـ 

ـى حعثنىىـي يع ىىو  بىىَ إبراهيىـم, قىىال: حىىعثنا ابىىَ علىىـية, عىَ سلـيىىـمان التـيىىـمي, عىىَ أبىىـي 5977  

مـ لز فـي قوله: }ُكُل الّطعاِم كاَن ِحالّ ِلبَنـي إْسَرائِيـَل إالّ ما َحّرَم إْسَرائِيىـُل علىـى ََْفِسىِه{ قىال: إن 

عىىل   علىىـيه ـ أو أقسىىم, أو قىىال ـ ال يأكلىىه مىىَ الىىعوا . قىىال: يع ىىو  أخىىذه وجىىع عىىر  النسىىا, ف 

 والعرو  كلها تبع لذلك العر .

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قىال: ذكىر لنىا أن الىذي حىّرم 5978  

ال يطعىم َسىا أبىعا إسرائيـل علـى َفسه, أن األَساء أخذته ذات لـيـلة, فأسهرته, فتألـى إن   شفىـاه 

 فتتبعه بنوه العرو  بعع ذلك يخرجوَها مَ اللـ م.
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حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ قتادة بنـ وه, وزاد فـيه: قال: فتألّـى    

لئَ شفـاه   ال يأكل عرقىا أبىعا, ف عىل بنىوه بعىع ذلىك يتتبعىون العىرو , فىـيخرجوَها مىَ اللىـ م, 

 ي حّرم علـى َفسه مَ قبل أن تنزل التوراة العرو .وكان الذ

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فىـي قولىه: }إالّ    

 َّ ما َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه{ قىال: اشىتكى إسرائيىـل عىر  النسىا, ف ىال: إن   شفـاَىـي ألحىرم

 العرو , ف ّرمها.

ـى حىعثنا الىـ سَ بىىَ ي يىـى, قىال: حىىعثنا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىىا سفىـيان الثىوري, عىىَ 5979  

حبـيب بَ أبـي ثابه عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس, قىال: كىان إسرائيىـل أخىذه عىر  النّسىا, 

}ُكىُل  فكان يبىـيه ولىه ُزقىاء, ف عىل هلل علىـيه إن شفىـاه أن ال يأكىل العىرو . فىأَزل   عىّز وجىّل:

الّطعاِم كاَن ِحالّ ِلبَنـي إْسَرائِيـَل إالّ ما َحىّرَم إْسَرائِيىـُل علىـى ََْفِسىِه{. قىال سفىـيان: لىه زقىاء: يعنىـي 

 صياح.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 5980  

ى ََْفِسىىِه{ قىىال: كىىان يشىىتكي عىىر  النسىىا, ف ىىّرم مىىـ اهع فىىـي قولىىه: }إالّ مىىا َحىىّرَم إْسَرائِيىىـُل علىىـ

 العرو .

 حعثنـي الـمثنـي, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ منصور, عَ حبـيب بَ أبـي ثابه, عَ ابَ عبـاس فـي    

َْ قَْبىِل أْن تُْنىّزَل  قوله: }ُكىُل الّطعىاِم كىانَ  ِحىالّ ِلبَنىـي إْسَرائِيىـَل إالّ مىا َحىّرَم إْسَرائِيىـُل علىـى ََْفِسىِه ِمى

التّْوَراةُ{ قال: كان إسرائيـل يأخذه عر  النسا, فكان يبىـيه ولىه ُزقىاء, ف ىّرم علىـى َفسىه أن يأكىل 

 عرقا.

 إلبل وألبـاَُها. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: بل الذي كان إسرائيـل حّرم علـى َفسه: لُـ وم وا  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حىعثنا الىـ سيَ, قىال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, عىَ عبىع   بىَ 5981  

كثىـير, قىال: سىىمعنا أَىه اشىىتكى شىكوا, ف ىىالوا: إَىه عىر  النسىىا, ف ىال: رّ  إن أحىىّب الطعىام إلىىـّي 

علىـي! قىال ابىَ جىريج: وقىال عطىاء بىَ أبىـي  لـ وم اإلبل وألبىـاَها, فىإن شفـيتنىـي فإَىـي أحّرمهىا

 ربـاح: لـ وم اإلبل وألبـاَها حّرم إسرائيـل.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثنا عبـاد, عَ الـ سَ فـي 5982  

َفسىه لىـ وم اإلبىل, قوله: }ُكُل الّطعاِم كاَن ِحىالّ ِلبَنىـي إْسَرائِيىـَل{ قىال: كىان إسرائيىـل حىّرم علىـى 

وكاَوا يزعمون أَهم ي عون فـي التىوراة تـ ريىـم إسرائيىـل علىـى َفسىه لىـ وم اإلبىل, وإَىـما كىان 

حّرم إسرائيـل علـى َفسه لـ وم اإلبل قبل أن تنزل التوراة, ف ال  : }فَأْتُوا بىـالتّوَراةِ فىـاتْلُوَها إْن 

{ ف ال: ال تـ عون فـي ا َِ  لتوراة تـ ريـم إسرائيـل علـى َفسه إال لـ م اإلبل.ُكْنتُـْم َصاِدقـي

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, قال: حعثنا سفـيان قال: حىعثنا حبىـيب 5983  

بىىَ أبىىـي ثابىىه, قىىال: حىىعثنا سىىعيع, عىىَ ابىىَ عبىىـاس: أن إسرائيىىـل أخىىذه عىىر  النسىىا, فكىىان يبىىـيه 

ـ قال: ف عل علـى َفسه لئَ شفىـاه   منىه ال يأكلىه ـ يعنىـي لىـ وم بـاللـيـل له ُزقاء ـ يعنـي صياح 

اإلبل ـ قىال: ف ّرمىه الىـيهود. وتىال هىذه االَيىة: }ُكىُل الّطعىاِم كىاَن ِحىالّ ِلبَنىـي إْسَرائِيىـَل إالّ مىا َحىّرَم 

َْ قَْبِل أْن تُْنّزَل التّْوَراةُ قُْل فَأْتُوا بىـالتّ  { أي: إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه ِم َِ وَراةِ فىـاتْلُوَها إْن ُكْنتُىـْم َصاِدقىـي

 إن هذا قبل التوراة.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ي يـى بَ عيسى, عَ األعمش, عَ حبـيب, عىَ سىعيع بىَ جبىـير,    

عَ ابَ عبـاس فـي: }إالّ ما َحّرَم إْسَرائِيـُل علىـى ََْفِسىِه{ قىال: حىّرم العىرو  ولىـ وم اإلبىل. قىال: 

 ه عر  النّسا, فأكل مَ لـ ومها فبـات بلـيـلة يزقو, ف لف أن ال يأكله أبعا.كان ب

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا وكيع, عَ إسرائيـل, عَ جابر, عَ مـ اهع فـي قوله: }إالّ 5984  

 ما َحّرَم إْسَرائِيـُل علـى ََْفِسِه{ قال: حّرم لـ وم األَعام.

وال بـالصوا , قول ابَ عبـاس الذي رواه األعمش, عَ حبـيب, قال أبو جعفر: وأولـى هذه األق  

عَ سىعيع, عنىه, أن ذلىك العىرو  ولىـ وم اإلبىل, ألن الىـيهود مىـ معة إلىـى الىـيوم علىـى ذلىك مىَ 
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تـ ريـمها, كما كان علـيه مَ ذلك أوائلها وقع ُروي عَ رسول   صلى   عليه وسلم بنـ و ذلك 

 خبر, وهو ما:

نا به أبو كريب, قال: حعثنا يوَس بَ بكير, عَ عبع الـ ميع بَ بهرام, عَ شهر بىَ ـ حعث5985  

حوشب, عَ ابَ عبـاس: أن عصابة مَ الـيهود ح رت رسول   صلى   عليه وسىلم, ف ىالوا: 

يا أبـا ال اسم أخبرَا أّي الطعام حّرم إسرائيـل علـى َفسه مَ قبل أن تنزل التوراةق ف ال رسول   

ََْزَل التّْوَراةَ علـى ُموَسى َهْل تَْعلَـُموَن أّن إْسَرائِيىـَل يَْع ُىوَ  »لى   عليه وسلم: ص َُْشعُُكْم بـالّذي أ أ

َّ أحّب ا َْ َس َِمِه لَـيَُ ّرَم َْ عافـاهُ ّللّاُ ِم لّطعىاِم َمِرَض َمَرضا َشِعيعا, فَطاَل َس َُمهُ ِمْنهُ, فَنَذََر ّلّلِ ََْذرا لَئِ

ف ىالوا: اللهىم « راِ  إلَـْيِه, وكاَن أَحّب الّطعاِم إلَـْيِه لـْ َماُن اإلبِِل, وأَحّب الّشَراِ  إلَـْيِه أْلبىـاَُهاقَوالشّ 

 َعم.

{ فإن معناه: قل يا مـ مع للزاعميَ مَ    َِ وأما قوله: }قُْل فَأْتُوا بـالتّوَراةِ فـاتْلُوَها إْن ُكْنتُـْم َصاِدقـي

علـيهم فىـي التىوراة العىرو  ولىـ وم اإلبىل وألبىـاَها, ائتىوا بىـالتوراة فىـاتلوها! الـيهود أن   حرم 

ي ول: قل لهم: جيئوا بـالتوراة فـاتلوها, حتـى يتبـيَ لـمَ خفـي علـيه كذبهم وقـيـلهم البـاطل علىـى 

{, ي ول: َِ إن كنتـم مـ  ـيَ    مَ أمرهم, أن ذلك لـيس مـما أَزلته فـي التوراة }إْن ُكْنتُـْم َصاِدقـي

فـي دعواكم أن   أَىزل تـ ريىـم ذلىك فىـي التىوراة, فأتوَىا بهىا, فىـاتلوا تـ ريىـم ذلىك علىـينا منهىا. 

وإَـما ذلك خبر مَ   عَ كذبهم, ألَهم ال ي يئون بذلك أبعا علـى ص ته, فأعلـم   بكذبهم علـيه 

ألن ذلىك إذا كىان يخفىـى علىـى  ¹ة له علىـيهمَبـيه صلى   عليه وسلم, وجعل إعالمه إياه ذلك ح 

كثـير مَ أهل ملّتهم, فمـ مع صلى   عليىه وسىلم وهىو أمىّي مىَ غيىر ملىتهم, لىوال أن   أعلىـمه 

ذلك بوحي مَ عنعه, كان أحرا أن ال يعلـمه. فكىان فىـي ذلىك لىه صىلى   عليىه وسىلم مىَ أعلىم 

وسلم إلـيهم, ألن ذلك مَ أخبـار أوائلهم كان مىَ خفىـي  الـ  ة علـيهم بأَه َبـي   صلى   عليه

علومهم الذي ال يعلـمه غير خاصة منهم, إال مَ أعلـمه الىذي ال يخفىـى علىـيه خافىـية مىَ َبىـّي أو 

 رسول, أو مَ أطلعه   علـى علـمه مـمَ شاء مَ خـل ه.

 94اآلية : 
َِ اْفتََراَ  َعلَى ّللّاِ اْلَكِذَ  ِمَ بَْعِع ذَِلىَك فَأُْولَىـَئَِك ُهىُم الّلىاِلُموَن  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فََم

} 

يعنـي جّل ثناؤه بذلك: فمَ كذ  علـى   منا ومنكم مَ بعع مـ يئكم بـالتوراة, وتالوتكىم إياهىا,    

ئِىَك ُهىُم الّلاِلىـُموَن{ وَععَِمُكم ما ادّعيتـم مَ تـ ريـم   العرو  ولـ وم اإلبل وألبـاَها فىـيها, }فأُولَ 

يعنـي: فمَ فعل ذلك منهم }فأُولَئَِك{ يعنـي فهؤالء الذيَ يفعلون ذلك, }ُهُم الّلاِلـُموَن{ يعنـي فهىم 

 الكافرون ال ائلون علـى   البـاطل. كما:

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قال: حعثنا هشيـم, عَ زكريىا, عىَ الشعبىـي: 5986  

 ُ  ولَئَِك ُهُم الّلاِلـُموَن{ قال: َزله فـي الـيهود.}فأ

 95اآلية : 
 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    } ََ ََ اْلُمْشِرِكي  }قُْل َصعََ  ّللّاُ فَاتّبِعُواْ ِملّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفا  َوَما َكاَن ِم

مَ قوله: }ُكىُل الّطعىاِم كىاَن ِحىالّ  يعنـي بذلك جّل ثناؤه: قل يا مـ مع: صع    فـيـما أخبرَا به   

ِلبَنىىـي إْسَرائِيىىـَل{ وأن   لىىـم ي ىىّرم علىىـى إسرائيىىـل وال علىىـى ولىىعه العىىرو  وال لىىـ وَم اإلبىىل 

وألبـاَها, وأن ذلك إَـما كان شيئا حّرمه إسرائيـل علـى َفسىه وولىعه بغيىر تـ ريىـم   إيىاه علىـيهم 

عبىىـاده مىىَ خبىىر دوَكىىم وأَتىىـم يىىا معشىىر الىىـيهود الكذبىىةُ فىىـي فىىـي التىىوراة, وفىىـي كىىل مىىا أخبىىر بىىه 

إضافتكم تـ ريـم ذلك إلـى   علـيكم فـي التوراة, الىـمفترية علىـى   البىـاطل فىـي دعىواكم علىـيه 

{ ي ىول: فىإن كنتىـم أيهىا ََ ََ الىـُمْشِرِكي الىـيهود  غير الـ ّق }فـاتّبِعُوا ِملّةَ إْبَراِهيـَم َحنِـيفا َوَمىا َكىاَن ِمى

مـ  ىـيَ فىىـي دعىواكم أَكىىم علىىـى الىعيَ الىىذي ارت ىاه   ألَبىىـيائه ورسىىله, فىـاتبعوا ملىىة إبراهيىىـم 

خـلـيـل  , فإَكم تعلـمون أَه الـ ّق الىذي ارت ىاه   مىَ خىـل ه دينىا, وابتعىن بىه أَبىـياءه, وذلىك 

ية والنصراَـية والـمشركة. وقوله: الـ نـيفة, يعنـي االست امة علـى اإلسالم وشرائعه, دون الـيهود
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{ ي ول: لـم يكَ يشىرك فىـي عبىـادته أحىعا مىَ خىـل ه, فكىذلك أَتىـم أي ىا  ََ ََ الـُمْشِرِكي }َوَما َكاَن ِم

أيها الـيهود, فال يتـخذ بع كم بع ا أربـابا مَ دون  , تطيعوَهم كطاعة إبراهيـم ربه. وأَتـم يا 

األوثىىان واألصىىنام أربىىـابا, وال تعبىىعوا شىىيئا مىىَ دون  , فىىإن معشىىر عبىىعة األوثىىان, فىىال تتىىـخذوا 

إبراهيـم خـلـيـل الرحمَ كان دينىه إخىالا العبىـادة لربىه وحىعه, مىَ غيىر إشىراك أحىع معىه فىـيه, 

فكذلك أَتـم أي ا, فأخـلصوا له العبـادة وال تشىركوا معىه فىـي العبىـادة أحىعا, فىإن جمىيعكم ُمِ ىّرون 

لـى حّق وهعا مست ـيـم, فـاتبعوا ما قع أجمع جمىيعكم علىـى تصىويبه مىَ ملتىه بأن إبراهيـم كان ع

الـ نـيفـية, ودعوا ما اختلفتـم فـيه مَ سىائل الىـملل غيرهىا أيهىا األحىزا , فإَهىا بىعع ابتععتىـموها 

إلـى ما قع أجمعتـم علـيه أَه حّق, فإن الذي أجمعتـم علـيه أَه صىوا  وحىّق مىَ ملىة إبراهيىـم هىو 

 ّق الىذي ارت ىيته وابتعثىىه بىه أَبىـيائي ورسلىـي ذلىىك هىو البىـاطل الىذي ال أقبلىىه مىَ أحىع مىىَ الىـ

{ يعنىـي بىه: ومىا  ََ ََ الىـُمْشِرِكي خـل ـي جاءَـي به يوم ال ـيامة. وإَـما قال جىّل ثنىاؤه: }َوَمىا كىاَن ِمى

كفىرهم, كان مَ عىعدهم وأولىـيائهم, وذلىك أن الىـمشركيَ بع ىهم مىَ بعىض فىـي التلىاهر علىـى 

وَصرة بع هم بع ا, فبرأ   إبراهيـم خـلـيىـله أن يكىون مىنهم أو مىَ َصىرائهم وأهىل واليىتهم. 

وإَـما عنى جّل ثناؤه بـالـمشركيَ: الـيهود والنصىارا, وسىائر األديىان غيىر الـ نـيفىـية, قىال: لىـم 

 يكَ إبراهيـم مَ أهل هذه األديان الـمشركة, ولكنه كان حنـيفا مسلـما.

 96ية : اآل
} ََ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِّن أَّوَل بَْيِه ُوِضَع ِللنّاِس لَلِّذي بِبَّكةَ ُمبَاَركا  َوُهع ا لّْلعَالَِمي

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: تأويـله: إن أّول بىـيه وضىع للنىاس يعبىع      

ببكة. قالوا: ولـيس هىو أّول بىـيه وضىع فىـي األرض, ألَىه قىع  فـيه مبـاركا وهعا للعالـميَ, الذي

 كاَه قبله بـيوت كثـيرة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا هناد بَ السّري, قال: حعثنا أبو األحوا, عَ سماك, عَ خالع بَ ُعرعىرة, قىال: 5987  

رضق ف ىال: ال, قام رجل إلـى علـّي, ف ال: أال تـخبرَـي عَ البـيه, أهو أّول بىـيه وضىع فىـي األ

 ولكنه أّول بـيه وضع فـي البركة م ام إبراهيـم, ومَ دخـله كان آمنا.

حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ سماك, قال: سمعه    

بّكىةَ{ هىو أول خالع ابَ عرعرة قال: سمعه علـيا, وقـيـل لىه: }إّن أّوَل بَىـْيِه ُوِضىَع للنّىاِس للّىِذي بِ 

بـيه كان فـي األرضق قال: ال قال: فأيَ كان قوم َوحق وأيَ كان قوم هودق قال: ولكنه أّول بـيه 

 وضع للناس مبـاركا وهعا.

ََ وأَىا 5988   ـ حعثنـي يع و , قال: حعثنا ابىَ علىـية, عىَ أبىـي رجىاء, قىال: سىأل حفىَ الىـ س

اِس للِّذي بِبّكةَ ُمبـاَركا{ قال: هو أول مس ع عبىع   فىـيه أسمع, عَ قوله: }إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضَع للنّ 

 فـي األرض.

ـ حعثنا عبع الـ بـار بَ ي يـى الرملـي, قال: حعثنا ضمرة, عَ ابَ شوذ , عَ مطر فـي 5989  

وضىع قوله: }إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضَع للنّاِس للِّذي بِبّكةَ{ قىال: قىع كاَىه قبلىه بىـيوت, ولكنىه أّول بىـيه 

 للعبـادة.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبىو بكىر الـ نفىـي, قىال: حىعثنا عبىـاد, عىَ الىـ سَ, 5990  

 قوله: }إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضَع للنّاِس{ يعبع   فـيه }للِّذي بِبّكةَ{.

: }إّن أّوَل ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ ماَـي, قال: حعثنا شريك, عَ سالـم, عَ سعيع5991  

 بَـْيِه ُوِضَع للنّاِس للِّذي بِبّكةَ ُمبـاَركا{ قال: وضع للعبـادة.

وقال آخرون: بل هو أّول بـيه وضع للناس. ثم اختلىف قىائلو ذلىك فىـي صىفة وضىعه أّول, ف ىال   

 بع هم: ُخـِلق قبل جميع األرضيَ, ثم ْدِحيَه األرضون مَ تـ ته. ذكر مَ قال ذلك:

مـ مع بَ عمارة األسعي, قىال: حىعثنا عبىـيع   بىَ موسىى, قىال: أخبرَىا شيبىـان, ـ حعثنا 5992  

عَ األعمش, عَ بكير بَ األخنس, عَ مـ اهع, عَ عبع   بَ عمرو,قال: خـلق   البىـيه قبىل 

 األرض بألفـي سنة, وكان إذا كان عرشه علـى الـماء, ِزْبعَة  بـي اء, فَعُحيه األرض مَ تـ ته.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع   بَ أبـي الشوار , قال: حعثنا عبع الواحع بَ زياد, قال: حعثنا 5993  

 خصيف, قال: سمعه مـ اهعا ي ول: إن أّول ما خـلق   الكعبة, ثم دََحى األرض مَ تـ تها.
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ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو: قال حعثنا أبو عاصم, عىَ عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 5994  

اهع فىـي قىول   عىّز وجىّل: }إّن أّوَل بَىـْيِه ُوِضىَع للنّىاِس{ ك ولىه: }ُكْنتُىـْم َخْيىَر أُّمىِة أُْخِرَجىْه مـ 

 للنّاِس{.

ـ حعثنـي مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: }إّن أّوَل بَىـْيِه ُوِضىَع 5995  

{ أّما أّول بـيه, فإَه يوم كاَه األرض مىاء, وكىان َزْبىعة للنّاِس للِّذي بِبّكةَ ُمبـاَركا وُهع ا لْلعَا ََ ِلـمي

 علـى األرض, فلـما خـلق   األرض, خـلق البـيه معها, فهو أّول بـيه وضع فـي األرض.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة فىـي 5996  

ِضَع للنّاِس للِّذي بِبّكةَ ُمبـاَركا{ قال: أّول بـيه وضعه   عّز وجّل, فطىا  قوله: }إّن أّوَل بَـْيِه وُ 

 به آدم ومَ بععه.

 وقال آخرون موضع الكعبة, موضع أّول بـيه وضعه   فـي األرض. ذكر مَ قال ذلك:  

هىب  مىع آدم  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: ذُكر لنا أن البـيه5997  

حيَ هب , قال: أهب  معك بـيتـي يطا  حوله كما يطا  حول عرشي. فطا  حوله آدم ومَ كان 

بععه مَ الـمؤمنـيَ, حتـى إذا كان زمَ الطوفـان زمَ أغىر    قىوم َىوح رفعىه   وطهىره مىَ 

را بعىع ذلىك, أن يصيبه ع وبة أهل األرض, فصار معمورا فـي السماء. ثم إن إبراهيـم تتبع منه أثى

 فبناه علـى أساس قعيـم كان قبله.

والصوا  مَ ال ول فـي ذلك: ما قال جّل ثناؤه فـيه: إن أّول بـيه مبىـارك وهىعا وضىع للنىاس,   

للذي ببكة. ومعنى ذلك: إن أّول بـيه وضع للناس: أي لعبـادة   فـيه مبـاركا وهعا, يعنـي: بذلك 

لصى ة الىـخبر بىذلك  ¹للّىذي ببكىة ¹ـيَ, تعليـما هلل وإجىالال  لىهومآبا لنسك الناسكيَ وطوا  الطائف

 عَ رسول   صلى   عليه وسلم وذلك ما:

ـ حعثنا به مـ مع بَ الـمثنى, قىال: حىعثنا ابىَ أبىـي عىعّي, عىَ شىعبة, عىَ سلـيىـمان, عىَ 5998  

 ع وضىع أّولق قىال: إبراهيـم التـيىـمي, عىَ أبىـيه, عىَ أبىـي ذر, قىال: قلىه يىا رسىول  , أّي مسى

 «.قال: كم بـينهماق قال: أْربَعُوَن َسنَة  « الـَمْس عُ األْقَصى»قال: ثم أّيق قال: « الـَمْس عُ الـَ رامُ »

ف ع بىـيَ هىذا الىـخبر عىَ رسىول   صىلى   عليىه وسىلم, أن الىـمس ع الىـ رام هىو أّول مسى ع   

ه بىىـيتا بغيىىر معنىىى بىىـيه للعبىىـادة والهىىعا وضىىعه   فىىـي األرض علىىـى مىىا قلنىىا, فأمىىا فىىـي وضىىع

والبركة, ففىـيه مىَ االخىتال  مىا قىع ذكىرت بع ىه فىـي هىذا الىـموضع وبعىض فىـي سىورة الب ىرة 

وغيرها مَ سور ال رآن وبـينه الصوا  مَ ال ول عنعَا فـي ذلك بـما أغنى ذلك عَ إعادته فـي 

 هذا الـموضع.

{ فإَىه يعنىـي: للبىـيه الىذي بىـمزدحم النىاس لطىوافهم فىـي ح هىم وأما قوله: }للِّذي بِبّكىةَ ُمبىـاَركا  

وعمرهم وأصل البّك: الزحم, ي ال منىه: بَىّك فىالن فالَىا: إذا زحمىه وصىعمه, فهىو يَبُّكىه بَّكىا, وهىم 

مىىَ بَىىّك فىىالن  فالَىىا: « فَْعلَىىة»يَتَبىىـاّكون فىىـيه: يعنىىـي بىىه: يتزاحمىىون ويتصىىادمون فىىـيه, فكىىان بَّكىىة: 

الب عة بفعل الـمزدحميَ بها. فإذا كاَه بكة ما وصفنا, وكان موضع ازدحىام النىاس زحمه, سميه 

حول البـيه, وكان ال طوا  ي وز خار, الـمس ع, كان معلوما بذلك أن يكون ما حول الكعبة مَ 

ألَه ال معنى خارجه يوجب علـى الناس  ¹داخـل الـمس ع, وأن ما كان خار, الـمس ع فمكة ال بكة

فـيه. وإذا كان ذلك كذلك كان بـيّنا بذلك فساد قول مَ قال بكة: اسم لبطَ مكة, ومكىة: اسىم التبـاّك 

 للـ رم.

 ذكر مَ قال فـي ذلك ما قلنا, مَ أن بكة فـي موضع مزدحم الناس للطوا :  

ـ حعثنـي  يع و  بَ إبراهيـم, قال: حىعثنا هشيىـم, عىَ حصىيَ, عىَ أبىـي مالىك الغفىـاري 5999  

}إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضىَع للنّىاِس للّىِذي بِبّكىةَ ُمبىـاَركا{ قىال: بكىة: موضىع البىـيه, ومكىة: مىا فـي قوله: 

 سوا ذلك.

 ـ حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا مغيرة, عَ إبراهيـم مثله.6000  

مىّرت ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, عَ عمرو, عَ عطىاء, عىَ أبىـي جعفىر, قىال: 6001  

امرأة بـيَ يعي رجل وهو يصلـي, وهىي تطىو  بـالبىـيه, فىعفعها. قىال أبىو جعفىر: إَهىا بكىة يبىّك 

 بع ها بع ا.
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ـ حعثنا ابىَ الىـمثنى, قىال: حىعثنا عبىع الصىمع, قىال: حىعثنا شىعبة, قىال: حىعثنا سلىـمة, عىَ 6002  

 نساء.مـ اهع, قال: إَـما سميه بّكة, ألن الناس يتبـاّكون فـيها, الرجال وال

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ حماد, عَ سعيع, قىال: قلىه أّي شىيء 6003  

 سميه بكةق قال: ألَهم يتبـاّكون فـيها, قال: يعنـي يتزاحمون.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ األسود بَ قـيس, عَ أخيىه, عىَ ابىَ 6004  

 ما سميه بكة ألَهم يأتوَها ح اجا.الزبـير, قال: إَـ

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }إّن أّوَل بَىـْيِه ُوِضىَع 6005  

للنّاِس للِّذي بِبّكةَ ُمبـاَركا{ فإن   بّك به الناس جميعىا, فـيصلىـي النسىاء قىعّام الرجىال, وال يصلىـن 

 ببلع غيره.

بىّك «: بكىة»بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة:  حعثنا الـ سَ   

 الناُس بع هم بع ا, الرجال والنساء يصلـي بع هم بـيَ يعي بعض, ال يصلـن ذلك إال بـمكة.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قىال: حىعثنا أبىـي, عىَ ف يىـل بىَ مىرزو , عىَ عطيىة العوفىـي, قىال: 6006  

 ما حولها.«: مكة»يه, و موضع البـ«: بكة»

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابىَ وهىب, قىال: أخبرَىـي ي يىـى بىَ أزهىر, عىَ غالىب بىَ 6007  

البىـيه والىـمس ع. وسىأله عىَ مكىة. ف ىال ابىَ « بكىة»عبـيع   أَه سأل ابَ شها  عَ بكىة. قىال: 

 الـ رم كله.«: مكة»شها : 

«: بكىة»قال: أخبرَا ح ا,. عَ عطاء ومـ اهع, قاال  ـ حعثنا الـ سيَ. قال: حعثنا هشيـم,6008  

 بّك فـيها الرجال والنساء.

الىـمس ع. «: بكىة»ـ حعثنـي عبع الـ بـار بَ ي يـى الرملـي. قال: قال ضىمرة بىَ ربىـيعة: 6009  

 البـيوت. وقال بع هم بـما:«: مكة»و

أخبرَىا جىويبر, عىَ ال ى اك ـ حعثنـي به ي يـى بَ أبـي طالب. قال: أخبرَا يزيىع, قىال: 6010  

 فـي قوله: }إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضَع للنّاِس للِّذي بِبّكةَ{ قال: هي مكة.

وقـيىىـل: }ُمبىىـاَركا{ ألن الطىىوا  بىىه مغفىىرة للىىذَو , فأمىىا َصىىب قولىىه: }ُمبَىىـاركا{ فإَىىه علىىـى   

معرفىة, و ذكىرا مىَ البىـيه هىو بىه مشىغول وهىو « وضع»ألن فـي  ¹الـخرو, مَ قوله: }ُوِضَع{

َكرة ال يصلـن أن يتبعه فـي اإلعرا . وأما علـى قىول مىَ قىال: هىو أول بىـيه وضىع « مبـارك»

للناس علـى ما ذكرَىا فىـي ذلىك قىول مىَ ذكرَىا قولىه, فإَىه َصىب علىـى الىـ ال مىَ قولىه: }للّىِذي 

كا. فـالبىـيه ألن معنى الكىالم علىـى قىولهم: إن أّول بىـيه وضىع للنىاس, البىـيه ببكىة مبىـار ¹بِبّكةَ{

فنصىب علىـى  ¹َكىرة« الـمبىـارك»بصىلته معرفىة, و « الىذي»و «, الىذي ببكىة»عنعهم مىَ صىفته 

فـي موضىع َصىب علىـى « هعا»ال طع منه فـي قول بع هم. وعلـى الـ ال فـي قول بع هم. و 

 «.مبـاركا»العطف علـى قوله 

 97اآلية : 
بَيّىـنَات  ّم َىاُم إِْبىَراِهيَم َوَمىَ دََخلَىهُ َكىاَن آِمنىا  َوّلّلِ َعلَىى  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فِيِه آيَات  

} ََ َِ اْلعَالَِمي َِ اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيال  َوَمَ َكفََر فَإِّن   َغنِّي َع  النّاِس ِحّج اْلبَْيِه َم

{ علىىـى جمىىاع آيىىة, اختلفىىه ال ىىراء فىىـي قىىراءة ذلىىك, ف ىىرأه قىىراء األمصىىار: }فِىىـيِه آيَىىات  بَىىـ    يّنَات 

يعنىـي بهىا: م ىام إبراهيىـم, « فىـيه آيىة بىـينة»بـمعنى: فـيه عالمات بـينات. وقرأ ذلك ابىَ عبىـاس: 

 يراد بها عالمة واحعة.

{ وما تلك االَيات. ف ال بع هم: م ىام    ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات 

 الـ رام, وَـ و ذلك. ذكر مَ قال ذلك: إبراهيـم والـمشعر

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ 6011  

{: م ام إبراهيـم, والـمشعر.  ابَ عبـاس قوله: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات 

خبرَىىا معمىىر, عىىَ قتىىادة ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أ6012  

 ومـ اهع: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات  َم َاُم إْبَراِهيـَم{ قاال: م ام إبراهيـم مَ االَيات البـينات.

 وقال آخرون: االَيات البـينات }َم َام إبَراهيـم َومَ دََخـلَهُ كاَن آِمنا{. ذكر مَ قال ذلك:  
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و بكىر الـ نفىـي, قىال: حىعثنا عبىـاد, عىَ الىـ سَ ـ حعثنـي  مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبى6013  

َْ دََخـلَهُ َكاَن آِمنا{. { قال: }َم َاُم إْبَراِهيـَم َوَم  فـي قوله: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات 

 وقال آخرون: االَيات البـينات: هو م ام إبراهيـم. ذكر مَ قال ذلك:  

الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السىعّي, ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ 6014  

 قوله: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات  َم َاُم إْبَراِهيـَم{ أما االَيات البـينات: فم ام إبراهيـم.

وأما الذيَ قرءوا ذلك: }فـيه آية بـينة{ علـى التوحيع, فىإَهم عنىوا بىـاالَية البىـينة: م ىام إبراهيىـم.   

 ذكر مَ قال ذلك:

ثنا مـ مع بَ عمرو, قىال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ عيسىى, عىَ بىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حع6015  

َْ دََخىـلَهُ َكىاَن آِمنىا{ قىال:  { قال: قَعَماه فـي الـم ام آية بـينة. ي ىول: }َوَمى مـ اهع: }فِـيِه آيَات  بَـيّنَات 

 هذا شيء آخر.

, عىَ مىـ اهع }فِىـيِه آيَىة  بَىـيّنَة  حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ لىـين   

 َم َاُم إْبَراِهيـَم{ قال: أثر قعميه فـي الـم ام آية بـينة.

وأولـى األقوال فـي تأويـل ذلك بـالصوا , قىول مىَ قىال: االَيىات البىـينات مىنهَ م ىام إبراهيىـم,   

َّ » وهو قول قتادة ومـ اهع الذي رواه معمر عنهما, فـيكون الكالم مرادا فـيهَ فترك ذكىره «, منه

 اكتفـاء  بعاللة الكالم علـيها.

فإن قال قائل: فهذا الـم ام مىَ االَيىات البىـينات, فمىا سىائر االَيىات التىـي مىَ أجلهىا قـيىـل: }آيَىات    

َّ الـ طيـم, وأصّن ال راءتـيَ فـي ذلك قىراءة  َّ الـِ  ر, ومنه : الـم ام, ومنه َّ {ق قـيـل: منه بَـيّنَات 

{ علىـى الىـ ماع, إلجمىاع قىراء أمصىار الـمسلىـميَ علىـى أن ذلىك هىو مَ قرأ } فِىـيِه آيَىات  بَىـيّنَات 

 ال راءة الص ي ة دون غيرها.

وأمىا اخىتال  أهىل التأويىـل فىـي تأويىـل: }َم َىاُم إْبَراِهيىـَم{ ف ىع ذكرَىاه فىـي سىورة الب ىرة, وبىىـينا   

 لـم ام الـمعرو  به.أولـى األقوال بـالصوا  فـيه هنالك, وأَه عنعَا: ا

فتأويـل االَية إذا: إن أّول بـيه وضع للناس مبىـاركا وهىع ا للعالىـميَ, للىذي ببكىة, فىـيه عالمىات   

مىىَ قىىعرة   وآثىىار خـلـيىىـله إبراهيىىـم مىىنهَ أثىىر قىىعم خـلـيىىـله إبراهيىىـم صىىلى   عليىىه وسىىلم فىىـي 

 الـ َ ر الذي قام علـيه.

َْ دََخـلَهُ َكاَن آِمنا{.ال ول فـي تأويـل قوله تعال    ـى:  }َوَم

واختلف أهىل التأويىـل فىـي تأويىـل ذلىك, ف ىال بع ىهم: تأويىـله الىـخبر عىَ أن كىّل مىَ جىّر فىـي   

 الـ اهلـية جريرة ثم عاذ بـالبـيه لـم يكَ يها مأخوذا. ذكر مَ قال ذلك:

َْ دََخىـلَهُ َكىاَن آِمنىا{ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, ق6016   وله: }َوَمى

وهذا كان فـي الـ اهلـية, كان الرجىل لىو جىّر كىل جريىرة علىـى َفسىه ثىم ألىـ أ إلىـى حىرم  , لىـم 

فأما فـي اإلسالم, فإَه ال يـمنع مَ حىعود  , مىَ سىر  فىـيه قُطىع, ومىَ زَىى  ¹يتناول ولـم يطلب

ل, وعَ قتادة أن الـ سَ كان ي ىول: إن الىـ رم ال يىـمنع مىَ فـيه أقـيـم علـيه الـ عّ, مَ قتل فـيه قُت

حعود  , لو أصا  حعّا فـي غير الـ رم فلـ أ إلـى الـ رم ولىـم يىـمنعه ذلىك أن ي ىام علىـيه الىـ عّ, 

 ورأا قتادة ما قاله الـ سَ.

دة, قولىه: ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمىر, عىَ قتىا6017  

َْ دََخـلَهُ َكاَن آِمنا{ قال: كان ذلك فـي الـ اهلـية, فأما الـيوم فإن سر  فـيه أحع قطع, وإن قتىل  }َوَم

 فـيه قتل, ولو قعر فـيه علـى الـمشركيَ قُتلوا.

ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, قال: حىعثنا عبىع السىالم بىَ حىر , قىال: حىعثنا خصىيف, 6018  

لرجل ي تل, ثم يعخـل الـ رم, قال: يؤخذ فـيخر, مَ الـ رم, ثم ي ام علـيه الـ عّ. عَ مـ اهع فـي ا

 ي ول: ال تل.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بىَ جعفىر, عىَ شىعبة, عىَ حمىاد, مثىل قىول 6019  

 مـ اهع.

م, عىَ الىـ سَ ـ حعثنا أبو كريب وأبو السائب, قاال حىعثنا ابىَ إدريىس, قىال: أخبرَىا هشىا6020  

 وعطاء فـي الرجل يصيب الـ عّ, ويـلـ أ إلـى الـ رم: يخر, مَ الـ رم فـي ام علـيه الـ ع.
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فتأويـل االَية علـى قول هؤالء: فـيه آيات بـينات م ام إبراهيـم, والذي دخـله مَ النىاس كىان آمنىا   

 بها فـي الـ اهلـية.

بها, بـمعنى الـ زاء, كنـ و قول ال ائىل: مىَ قىام  وقال آخرون: معنى ذلك: ومَ يعخـله يكَ آمنا  

لـي أكرمته: بـمعنى مَ ي م لـي أكرمه. وقالوا: هذا أمر كان فـي الـ اهلـية, كان الـ رم مفزع كل 

خائف, وملـ أ كّل جاِن, ألَه لـم يكَ يُها, له ذو جريرة, وال يعرض الرجل فـيه ل اتل أبـيه وابنىه 

 ي اإلسالم, ألن اإلسالم زاده تعليـما وتكريـما. ذكر مَ قال ذلك:بسوء. قالوا: وكذلك هو فـ

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع الـملك بَ أبـي الشىوار , قىال: حىعثنا عبىع الواحىع بىَ زيىاد قىال: 6021  

حعثنا خصيف, قال حعثنا مىـ اهع, قىال: قىال ابىَ عبىـاس: إذا أصىا  الرجىل الىـ عّ قَتىل أو َسىر , 

ـايع ولـم يؤو حتـى يتبّرم فـيخر, مَ الـ رم, فـي ام علـيه الىـ عّ. قىال: ف لىه فعخـل الـ رم, ولـم يب

البَ عبـاس: ولكنـي ال أرا ذلك, أرا أن يؤخذ بْرّمته, ثم يخر, مَ الىـ رم, فىـي ام علىـيه الىـ عّ, 

 فإن الـ رم ال يزيعه إال شعة.

ال: حىىعثنا عبىىع الىىـملك, عىىَ ـى حىىعثنا أبىىو كريىىب وأبىىو السىىائب, قىىاال: حىعثنا ابىىَ إدريىىس, قىى6022  

عطىاء, قىىال: أخىذ ابىىَ الزبىىـير سىععا مولىىـى معاويىة, وكىىان فىىـي قلعىة بىىـالطائف, فأرسىل إلىىـى ابىىَ 

عبـاس مَ يشاوره فـيهم, إَهم لنا عيَ, فأرسل إلـيه, ابَ عبـاس: لو وجه قاتىل أبىـي لىـم أعىرض 

ال: فأرسل إلـيه ابَ عبـاس: أفال قبل له. قال: فأرسل إلـيه, ابَ الزبـير: أال َـخرجهم مَ الـ رمق ق

 أن تعخـلهم الـ رمق زاد أبو السائب فـي حعيثه فأخرجه فصلبهم, ولـم يصغ إلـى قول ابَ عبـاس.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا ح ا,, عَ عطىاء, عىَ ابىَ 6023  

أ إلـى الـ رم ولـم يعرض لىه ولىـم يبىـايع ولىـم عبـاس, قال: مَ أحعث حعثا فـي غير الـ رم ثم لـ 

يكلـم ولـم يؤو حتـى يخر, مَ الـ رم, فإذا خر, مىَ الىـ رم أُخىذ فأقـيىـم علىـيه الىـ عّ. قىال: ومىَ 

 أحعث فـي الـ رم حعثا أقـيـم علـيه الـ عّ.

بىـيبة, عىَ حعثنا أبو كريب قال: حعثنا إبراهيـم بَ إسماعيـل بَ َصر السلـمي, عَ ابىَ أبىـي ح   

داود بَ حصيَ, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس أَه قال: مىَ أحىعث حىعثا ثىم استىـ ار بـالبىـيه فهىو 

 آمَ, ولـيس للـمسلـميَ أن يعاقبوه علـى شيء إلـى أن يخر,, فإذا خر, أقاموا علـيه الـ عّ.

قال: لىو  ـ حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيـم, قال: حعثنا ح ا,, عَ عطاء, عَ ابَ عمر,6024  

 وجعت قاتل عمر فـي الـ رم ما ِهْ تُه.

ـ حعثنا أبو كريب وأبو السائب, قاال: حعثنا ابَ إدريس, قال: حىعثنا لىـين, عىَ عطىاء: أن 6025  

الولـيع بَ عتبة أراد أن ي ـيـم الـ عّ فـي الـ رم, ف ىال لىه عبىـيع بىَ عميىر: ال ت ىم علىـيه الىـ عّ فىـي 

 فـيه.الـ رم إال أن يكون أصابه 

ـ حعثنا أبو كريب وأبو السائب, قاال: حعثنا ابَ إدريس, قال: أخبرَا مطىر , عىَ عىامر, 6026  

قال: إذا أصا  الـ عّ, ثم هر  إلـى الـ رم, ف ع أمَ, فإذا أصابه فـي الـ رم أقـيـم علـيه الـ ع فىـي 

 الـ رم.

عىَ فىراس, عىَ الشعبىـي, قىال: ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا مؤمل, قىال: حىعثنا سفىـيان, 6027  

مَ أصا  حعا فـي الـ رم ومَ أصابه خارجا مَ الىـ رم ثىم دخىـل الىـ رم, لىـم يكلىـم ولىـم يبىـايع 

 حتـى يخر, مَ الـ رم, فـي ام علـيه.

ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, قال: حعثنا عبع السىالم بىَ حىر , قىال: حىعثنا عطىاء بىَ 6028  

ر, وعىَ عبىع الىـملك, عىَ عطىاء بىَ أبىـي ربىـاح فىـي الرجىل ي تىل, ثىم السائب, عَ سعيع بَ جبـي

يعخـل الـ رم, قال: ال يبـيعه أهل مكة, وال يشترون منه, وال يس وَه وال يطعموَه, وال يؤووَىه ـ 

 ععّ أشياء كثـيرة ـ حتـى يخر, مَ الـ رم, فـيؤخذ بذَبه.

أبـيه, عَ عطاء بَ السائب, عَ سعيع ـ حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ 6029  

بَ جبـير عَ ابَ عبـاس: أن الرجل إذا أصا  حعّا ثم دخـل الـ رم أَىه ال يطعىم, وال يس ىـى, وال 

 يؤوا, وال يكلـم, وال ينكن, وال يبـايع, فإذا خر, منه أقـيـم علـيه الـ عّ.
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بَ دينار, عَ ابَ عبـاس, قىال: حعثنـي الـمثنى, قال: ثنـي ح ا,, قال: حعثنا حماد, عَ عمرو    

إذا أحعث الرجل حعثا, ثم دخـل الـ رم, لـم يؤو, ولـم ي الس, ولـم يبىـايع, ولىـم يطعىم, ولىـم يسىق, 

 حتـى يخر, مَ الـ رم.

حعثنـي  الـمثنى, قىال: حىعثنا ح ىا,, قىال: حىعثنا حمىاد, عىَ عطىاء بىَ السىائب, عىَ سىعيع بىَ    

 جبـير, عَ ابَ عبـاس, مثله.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6030  

َْ دََخـلَهُ َكاَن آِمنا{: فلو أن رجال  قتل رجال , ثىم أتىـى الكعبىة فعىاذ بهىا, ثىم ل ىـيه أخىو  أما قوله: }َوَم

 الـم تول لـم ي ّل له أبعا أن ي تله.

 خـله يكَ آمنا مَ النار. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: ومَ د  

ـ حعثنا علـّي بَ مسلـم, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: أخبرَا رزيق بىَ مسلىـم الىـمخزومي, 6031  

َْ دََخـلَهُ َكاَن آِمنا{ قال: آمنا  قال: حعثنا زياد ابَ أبـي عياض, عَ ي يـى بَ جععة, فـي قوله: }َوَم

 مَ النار.

ـي ذلك عنعَا بـالصوا , قول ابَ الزبىـير ومىـ اهع والىـ سَ, ومىَ قىال معنىى وأولـى األقوال ف  

ذلك: ومَ دخـله مَ غيره مـمَ لـ أ إلـيه عائذا به كان آمنا ما كان فىـيه, ولكنىه يخىر, منىه فىـي ام 

عيه الـ عّ إن كان أصا  ما يستوجبه فىـي غيىره ثىم لىـ أ إلىـيه, وإن كىان أصىابه فىـيه أقـيىـم علىـيه 

 فـيه.

فتأويـل االَية إذا: فـيه آيات بـينات م ام إبراهيـم, ومَ يعخىـله مىَ النىاس مستىـ يرا بىه يكىَ آمنىا   

 مـما استـ ار منه ما كان فـيه, حتـى يخر, منه.

فإن قال قائل: وما منعك مىَ إقامىة الىـ عّ علىـيه فىـيهق قـيىـل: التفىـا  جميىع السىلف علىـى أن مىَ   

 اذ به, فإَه ال يؤخذ ب ريرته فـيه.كاَه جريرته فـي غيره ثم ع

وإَـما اختلفوا فـي صفة إخراجه منه ألخىذه بهىا, ف ىال بع ىهم: صىفة ذلىك منعىه الـمعاَىـي التىـي   

 ي طر مع منعه وف عه إلـى الـخرو, منه.

وقال آخرون: ال صفة لذلك غير إخراجه منه بـما أمكَ إخراجه مَ الـمعاَـي التـي توصل إلىـى   

  معهىا, فلىذلك قلنىا: غيىر جىائز إقامىة الىـ عّ علىـيه فىـيه إال بعىع إخراجىه منىه. فأمىا مىَ إقامة حىعّ 

أصا  الـ عّ فـيه, فإَه ال خال  بـيَ الـ ميع فـي أَه ي ام علـيه فـيه الـ عّ, فكلتا الـمسألتىـيَ أصىل 

 مـ مع علـى حكمها علـى ما وصفنا.

ا, العائىذ بـالبىـيه إذا أتىاه مستىـ يرا بىه مىَ جريىرة فإن قال لنا قائىل: ومىا داللتىك علىـى أن إخىر  

جّرها أو مَ حعّ أصابه مَ الـ رم جائز إلقامة الـ عّ علـيه وأخذه بـالـ ريرة, وقع أقررت بىأن   

عّز وجّل قع جعل مَ دخىـله آمنىا, ومعنىى االَمىَ غيىر معنىى الىـخائف, فـيىـما همىا فىـيه مختلفىـانق 

ـ ميع مىَ الىـمت عميَ والىـمتأخريَ مىَ علىـماء األمىة, علىـى أن إخىرا, قـيـل: قلنا ذلىك إلجمىاع الى

العائذ به مَ جريرة أصابها أو فـاحشة أتاها وجبه علـيه بىه ع وبىة منىه بىبعض معاَىـي اإلخىرا, 

 ألخذه بـما لزمه, واجب  علـى إمام الـمسلـميَ وأهل اإلسالم معه.

ف ال بع هم: السبب الىذي ي ىوز إخراجىه بىه منىه وإَـما اختلفوا فـي السبب الذي يخر, به منه,   

ترك جميع الـمسلـميَ مبـايعته وإطعامه وس ـيه وإيواءة وكالمه وما أشبه ذلك مَ الـمعاَـي التىـي 

ال قرار للعائذ به فـيه مع بع ها, فكيف مىع جميعهىاق وقىال آخىرون مىنهم: بىل إخراجىه إلقامىة مىا 

ا,. فلـما كىان إجماعىا مىَ الىـ ميع علىـى أن حكىم   ـ لزمه مَ الع وبة واجب بكل معاَـي اإلخر

فـيىىـمَ عىىاذ بـالبىىـيه مىىَ حىىعّ أصىىابه أو جريىىرة جّرهىىا ـ إخراجىىه منىىه إلقامىىة مىىا فىىرض   علىىـى 

الـمؤمنىىـيَ إقامتىىه علىىـيه, ثىىم اختلفىىوا فىىـي السىىبب الىىذي ي ىىوز إخراجىىه بىىه منىىه كىىان الىىالزم لهىىم 

م إخراجه منه حتـى ي ـيـموا علـيه الـ عّ الذي لزمىه خارجىا وإلمامهم إخراجه منه بأّي معنى أمكنه

 منه إذا كان لـ أ إلـيه مَ خار, علـى ما قع بـينا قبل.

وبعع: فإن   عّز وجّل لـم ي ع حعا مَ حعوده عَ أحع مَ خـل ه مَ أجل ب عة وموضع صىار   

إَّىـي »عليىه وسىلم أَىه قىال: إلـيها مَ لزمه ذلك. وقع تلاهرت األخبىـار عىَ رسىول   صىلى   

وال خال  بـيَ جميع األمة أن عائذا لىو عىاذ مىَ ع وبىة «. َحّرْمُه الـَمِعينَةَ َكَما َحّرَم إْبَراِهيـَم َمّكةَ 
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لزمته ب رم النبـي صلى   عليه وسلميؤاخذ بىـالع وبة فىـيه. ولىوال مىا ذكىرت مىَ إجمىاع السىلف 

ـى مَ عاذ به مَ ع وبىة لزمتىه حتىـى يخىر, منىه مىا لزمىه, علـى أن حرم إبراهيـم ال ي ام فـيه عل

لكان أحّق الب اع أن تؤدا فـيه فرائض   التـي ألزمها عبـاده مَ قتل أو غيره, أعلم الب ىاع إلىـى 

  ك رم   وحرم رسوله صلى   عليه وسلم, ولكنا أمرَا بإخرا, مَ أمرَا بإخراجه مَ حىرم 

 ا ذكرَا مَ فعل األمة ذلك وراثة.  إلقامة الـ عّ لـم

فمعنى الكالم إْذ كان األمر علىـى مىا وصىفنا: ومىَ دخىـله كىان آمنىا مىا كىان فىـيه. فىإذا كىان ذلىك   

كذلك, فمَ لـ أ إلـيه مَ ع وبة لزمته عائذا به, فهو آمَ ما كان به حتـى يخر, منه. وإَـما يصير 

 ئذ هو غير داخـله, وال هو فـيه.إلـى الـخو  بعع الـخرو, أو اإلخرا, منه, ف ين

َِ اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوّلّلِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم

يعنـي بذلك جل ثناؤه: وفرض واجب هلل علـى مَ استطاع مَ أهىل التكلىـيف السبـيىـل إلىـى حىّج   

ـينا فـيـما م ى معنى الىـ ّج ودللنىا علىـى صى ة مىا قلنىا مىَ معنىاه بـيته الـ رام الـ ّج إلـيه. وقع ب

 بـما أغنى عَ إعادته فـي هذا الـموضع.

َِ اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {, وما السبـيىـل التىـي    واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله عّز وجّل: }َم

 احلة. ذكر مَ قال ذلك:ي ب مع استطاعتها فرض الـ ّجق ف ال بع هم: هي الزاد والر

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا مـ مع بَ بكر, قال: أخبرَا ابَ جريج, قال: قال عمر 6032  

َِ اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: الزاد والراحلة.  بَ الـخطا  رضي   عنه: }َم

َ جريج, قىال: قىال عمىرو بىَ ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا مـ مع بَ بكر, قال: أخبرَا اب6033  

 دينار: الزاد والراحلة.

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا وكيع, عَ أبـي جنا , عَ ال  اك, عىَ ابىَ عبىـاس فىـي 6034  

َِ اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: الزاد والبعير.  قوله: }َم

معاويىة, عىَ علىـّي, عىَ ابىَ  ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالىـن, قىال: ثنىـي6035  

َِ اْسىتَطاَع إلَىـْيِه َسبِىـيال {, والسبـيىـل: أن يصىّن بىعن  عبـاس, قوله: }َوّلّلِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َمى

 العبع, ويكون له ثمَ زاد وراحلة مَ غير أن يُْ ِ ف به.

إسرائيـل, عَ أبىـي عبىع ـ حعثنا خالد بَ أسلـم, قال: حعثنا الن ر بَ شميـل, قال: أخبرَا 6036  

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: قال ابَ عبـاس:    الب لـي, قال: سأله سعيع بَ جبـير عَ قوله: }َم

 مَ ملك ثلثمائة درهم, فهو السبـيـل إلـيه.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سىنان, قىال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ إسى ا  بىَ عثمىان, قىال: سىمعه 6037  

 : السبـيـل: الزاد والراحلة.عطاء ي ول

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 6038  

 السعي: أما مَ استطاع إلـيه سبـيال , فإن ابَ عبـاس قال: السبـيـل: راحلة وزاد.

عثنا سفىـيان, عىَ مىـ مع ـ حعثنـي الـمثنى, وأحمع بَ حازم, قاال: حعثنا أبو َعيىـم, قىال: حى6039  

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: الزاد والراحلة.  بَ سوقة, عَ سعيع بَ جبـير: }َم

ـ حعثنا أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: أخبرَا الربـيع بَ صبـين, عَ الىـ سَ, 6040  

 قال: الزاد والراحلة.

ير, عَ منصور, عَ الـ سَ, قال: قرأ النبىـّي صىلى   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جر6041  

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { ف ال رجل: يا رسول  ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم عليه وسلم هذه االَية: }َوّلِلّ

 «.الّزادُ َوالّراِحلَةُ » , ما السبـيـلق قال: 

َ رسول   صلى   عليىه وسىلم بنىـ و مىا قىالوا فىـي واعتّل قائلو هذه الـم الة بأخبـار رويه ع  

 ذلك. ذكر الرواية بذلك عَ رسول   صلى   عليه وسلم:

ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا إبراهيىىـم بىىَ يزيىىع 6042  

ام رجل إلـى رسىول الـخوزي, قال: سمعه مـ مع بَ عبـاد بَ جعفر, ي عّث عَ ابَ عمر, قال: ق

 «.الّزادُ َوالّراِحلَةُ »  صلى   عليه وسلم, ف ال: ما السبـيـلق قال: 
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حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا سفـيان, عَ إبراهيىـم الىـخوزي, عىَ    

َِ  مـ مع بَ عبـاد, عىَ ابىَ عمىر, أن النبىـّي صىلى   عليىه وسىلم, قىال فىـي قولىه عىزّ  وجىّل: }َمى

 «.الّسبِـيـُل إلـى الـَ ّج الّزادُ َوالّراِحلَةُ »اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: 

حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا بشىر بىَ الىـمف ل, قىال: حىعثنا يىوَس, وحعثنىـي يع ىو  بىَ    

لى   عليه وسىلم: إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, عَ يوَس, عَ الـ سَ, قال: قرأ رسول   ص

َِ اْسىتََطاَع إلَىىـْيِه َسبِىـيال { قىالوا: يىىا رسىول هلل, مىىا السبـيىـلق قىىال:  ِ علىـى النّىاِس ِحىىّج البَىـْيِه َمىى }َوّلِلّ

 «.الّزادُ َوالّراِحلَةُ »

ـ حعثنا أبو عثمان الـم عمّي, والـمثنى بىَ إبراهيىـم, قىاال: حىعثنا مسلىـم بىَ إبراهيىـم, قىال: 6043  

الل بَ عبـيع   مولـى ربـيعة بَ عمرو بَ مسلـم البـاهلـي, قال: حىعثنا أبىو إسى ا , عىَ حعثنا ه

َْ َملََك َزادا َوَراِحلَة  تُبَلّغُىهُ إلىـى بَىـْيِه »الـ رث, عَ علـّي, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, قال:  َم

ِ  ّللّاِ فَلَـْم يَُ ّج فاَل َعلَـْيِه أْن يـُموَت يَُهوِديّا أوْ  ََْصَراَِـيّا, وذَِلَك أّن   َعّز وَجّل يَ ُوُل فـي ِكتَابِِه: }َوّلِلّ

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {  االَية.«... علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم

حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, عىَ الىـ سَ, قىال: بلغنىا أن َبىـّي      

َْ َوَجىعَ َزدا »عليه وسلم, قال له قائل, أو رجل: يا رسىول  , مىا السبـيىـل إلىـيهق قىال: صلى    َمى

 «.َوَراِحلَة  

حعثنا أحمع بىَ الىـ سَ الترمىذي, قىال: حىعثنا شىاذ بىَ فىـياض البصىري, قىال: حىعثنا هىالل بىَ    

 عنه, قال: قال هشام, عَ أبـي إس ا  الهمعاَـي, عَ الـ رث, عَ علـّي بَ أبـي طالب رضي  

َْ َملََك زادا َوَراِحلَة  فَلَـْم يَُ ّج ماَت يُهوِديّىا أْو ََْصَراَِىـيّا»رسول   صلى   عليه وسلم:  َوذَِلىَك  ¹َم

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {... االَية. ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم  أّن ّللّاَ يَ ُوُل فـي ِكتَابِِه: }َوّلِلّ

حعثنـي أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا حماد بَ سلـمة, عَ قتىادة وحميىع, عىَ    

 «.الّزادُ َوالّراِحلَةُ »الـ سَ, أن رجال  قال: يا رسول  , ما السبـيـل إلـيهق قال: 

عىىَ  حىىعثنا مىىـ مع بىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا الىىـ  ا, بىىَ الىىـمنهال, قىىال: حىىعثنا حمىىاد, عىىَ قتىىادة,   

 الـ سَ, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, مثله.

وقال آخرون: السبـيـل التـي إذا استطاعها الـمرء كان علـيه الـ ّج: الطاقىة للوصىول إلىـيه. قىال:   

وذلك قع يكون بـالـمشي وبـالركو , وقع يكون مع وجودهما الع ىز عىَ الوصىول إلىـيه, بىـامتناع 

لة الـماء وما أشبه ذلك. قالوا: فال بـيان فـي ذلك أبـيَ مىـما بىـينه   الطريق مَ الععّو الـ ائل, وب 

عّز وجّل بأن يكون مستطيعا إلـيه السبـيـل, وذلك الوصول إلـيه بغير ماَع وال حائل بىـينه وبىـينه, 

وذلك قع يكون بـالـمشي وحعه, وإن أعوزه الـمركب, وقىع يكىون بـالىـمركب وغيىر ذلىك. ذكىر مىَ 

 قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ مهعي, قال: حىعثنا سفىـيان, عىَ خالىع 6044  

َِ اْسىتََطاَع إلَىـْيِه  ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم بَ أبـي كريـمة, عَ رجل, عَ ابَ الزبـير, قوله: }َوّلِلّ

 َسبِـيال { قال: علـى قعر ال ّوة.

طالب, قال: أخبرَا يزيىع, قىال: أخبرَىا جىويبر, عىَ ال ى اك فىـي  ـ حعثنا ي يـى بَ أبـي6045  

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: الزاد والراحلة, فإن كان شابـا ص ي ا لـيس له مال, فعلىـيه  قوله: }َم

أن يؤاجر َفسه بأكلىه وع بىه حتىـى ي  ىي ح تىه. ف ىال لىه قائىل: كلىف   النىاس أن يىـمشوا إلىـى 

ف ال: لو أن لبع هم ميراثا بـمكة أكان تاركىهق و  ألَطلىق إلىـيه ولىو حبىوا! كىذلك ي ىب البـيهق 

 علـيه الـ ّج.

ـ حعثنا مـ مع بىَ بشىار, قىال: حىعثنا مىـ مع بىَ بكىر, قىال: أخبرَىا ابىَ جىريج, قىال: قىال 6046  

َِ اْستَ   َطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {.عطاء: مَ وجع شيئا يبلغه ف ع وجع سبـيال , كما قال   عّز وجّل: }َم

ـ حعثنا أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا أبو هاَىء, قىال: سىئل عىامر عىَ 6047  

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: السبـيـل: ما يّسره  . ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم  هذه االَية: }َوّلِلّ

سنان, قال: حعثنا أبو بكىر الـ نفىـي, قىال: حىعثنا عبىـاد, عىَ الىـ سَ: ـ حعثنـي مـ مع بَ 6048  

 مَ وجع شيئا يبلغه ف ع استطاع إلـيه سبـيال .
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 وقال آخرون: السبـيـل إلـى ذلك: الص ة. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا مـ مع بَ حميع ومـ مع بَ عبىع   بىَ عبىع الىـ كم والىـمثنى بىَ إبراهيىـم, قىالوا: 6049  

ثنا أبو عبع الرحمَ الـم ري, قال: حعثنا حيوة بَ شرين وابَ لهيعة, قاال: أخبرَا شرحبـيـل بَ حع

ِ علىـى النّىاِس ِحىّج  شريك الـمعافري أَه سمع عكرمة مولـى ابَ عبـاس ي ول فـي هىذه االَيىة: }وّلِلّ

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: السبـيـل: الص ة.  البَـْيِه َم

 آخرون بـما: وقال  

  6050 ِ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قىال ابىَ زيىع فىـي قىول   عىّز وجىّل: }َوّلِلّ

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { قال: مَ وجع قّوة فـي النف ة والـ سع والـُ ْمالن,  علـى النّاَس ِحّج البَـْيِه َم

 ّج فلـيس علـيه الـ ّج, وإن كان له قّوة فـي مال, كما إذا قال: وإن كان فـي جسعه ما ال يستطيع الـ

 كان ص ين الـ سع وال ي ع ماال  وال قّوة, ي ولون: ال يكلف أن يـمشي.

وأولـى األقوال فـي ذلك عنعَا بـالصوا , قول مَ قال ب ول ابَ الزبىـير وعطىاء, إن ذلىك علىـى   

يق, فمَ كان واجعا طري ا إلىـى الىـ ّج ال مىاَع لىه قعر الطاقة, ألن السبـيـل فـي كالم العر : الطر

منه مَ زماَىة, أو ع ىز, أو عىعّو, أو قلىة مىاء فىـي طري ىه, أو زاد, وضىعف عىَ الىـمشي, فعلىـيه 

فرض الـ ّج ال ي زيه إال أداؤه فإن لـم يكَ واجعا سبـيال , أعنـي بذلك: فىإن لىـم يكىَ مطي ىا الىـ ّج 

وصفناها علـيه, فهو مـمَ ال ي ع إلـيه طري ا, وال يسىتطيعه, ألن بتعذّر بعض هذه الـمعاَـي التـي 

االستطاعة إلـى ذلك هو ال عرة علـيه, ومَ كان عاجزا عنه ببعض األسبـا  التـي ذكرَىا أو بغيىر 

 ذلك, فهو غير مطيق وال مستطيع إلـيه السبـيـل.

عّز وجّل لـم يخصَ إذ ألىزم النىاس  وإَـما قلنا هذه الـم الة أولـى بـالص ة مـما خالفها, ألن    

فرض الـ ّج بعض مستطيعي السبـيـل إلـيه بس وط فرض ذلك عنه فذلك علىـى كىل مسىتطيع إلىـيه 

سبـيال  بعموم االَية. فأما األخبـار التـي رويه عَ رسىول   صىلى   عليىه وسىلم فىـي ذلىك بأَىه 

  ي وز االحتـ ا, بـمثلها فـي العيَ.الزاد والراحلة, فإَها أخبـار فـي أساَـيعها َلر, ال

   ِ واختلف ال راء فـي قراءة الـ ّج, ف رأ ذلك جماعة مَ قراء أهل الـمعينة والعرا  بـالكسر: }َوّلِلّ

ِ علىـى النّىاِس َحىّج البَىـْيهِ »علـى النّاِس ِحّج البَىـْيِه{, وقىرأ ذلىك جماعىة أخىر مىنهم بـالفتىـن:  « َوّلِلّ

للعر , فـالكسر لغة أهل َـ ع, والفتـن لغة أهىل العالىـية, ولىـم َىر أحىعا مىَ وهما لغتان معروفتان 

 أهل العربـية ادّعى فرقا بـينهما فـي معنى وال غيره غير ما ذكرَا مَ اختال  اللغتـيَ, إال ما:

ـ حىعثنا بىه أبىو هشىام الرفىـاعي, قىال: قىال حسىيَ الـ عفىـي: الىـَ ّج مفتىوح: اسىم, والىـِ ّج 6051  

 : عمل.مكسور

وهذا قىول لىـم أر أهىل الىـمعرفة بلغىات العىر  ومعاَىـي كالمهىم يعرفوَىه, بىل رأيىتهم مىـ معيَ   

علـى ما وصفه مَ أَهما لغتان بـمعنى واحىع. والىذي َ ىول بىه فىـي قىراءة ذلىك, أن ال راءتىـيَ إذ 

, فهما قراءتان كاَتا مستفـي تـيَ فـي قراءة أهل اإلسالم, وال اختال  بـينهما فـي معنى وال غيره

قع جاءتا مـ يء الـ  ة, فبأّي ال راءتـيَ ـ أعنـي بكسر الـ اء مَ الـ ّج أو فتـ ها ـ قىرأ ال ىاراء 

 فمصيب الصوا  فـي قراءته.

َِ »وأما    َِ اْستََطاَع{ فإَه فـي موضع خفض علـى اإلبعال مىَ النىاس, ألن « َم التـي مع قوله: }َم

فلـما ت ىعم ذكىر النىاس  ¹اع مَ الناس سبـيال  إلـى حّج البـيه ح همعنى الكالم: وهلل علـى مَ استط

َِ اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال {, الذي علـيه فىرض ذلىك مىنهم, ألن فىرض ذلىك « َمَ»قبل  بـيَ ب وله: }َم

 علـى بعض الناس دون جميعهم.

   َِ َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع {. ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَم ََ  العالَـِمي

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ومىَ ج ىع مىا ألزمىه   مىَ فىرض حىّج بىـيته, فىأَكره وكفىر بىه, فىإن     

َّ واإلَس. كما:  غنـّي عنه, وعَ ح ه وعمله, وعَ سائر خـل ه مَ الـ 

ا, ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا عبع الواحع بَ زيىاد, عىَ الىـ  6052  

 َْ بَ أرطاة, عَ مـ مع بَ أبىـي الـمىـ الع, قىال: سىمعه م سىما, عىَ ابىَ عبىـاس فىـي قولىه: }َوَمى

 َكفََر{ قال: مَ زعم أَه لـيس بفرض علـيه.
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ـىى حعثنىىـي  يع ىىو  بىىَ إبراهيىىـم, قىىال: حىىعثنا هشيىىـم, قىىال: أخبرَىىا الىىـ  ا,, عىىَ عطىىاء 6053  

َْ َكفََر فى { قىاال: مىَ ج ىع الىـ ّج وجويبر, عَ ال  اك فـي قوله: }َوَم ََ َِ العالَىـِمي إّن ّللّاَ َغنِىـّي َعى

 وكفر به.

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا هشيـم, عَ الـ  ا, بَ أرطاة, عَ 6054  

 عطاء, قال: مَ ج ع به.

مَ زعىم أن ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا عمران ال طان, ي ول: 6055  

 الـ ّج لـيس علـيه.

َْ َكفََر 6056   ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: }َوَم

{ قال: مَ أَكره, وال يرا أن ذلك علـيه ح ا, فذلك كفر. ََ َِ العالَـِمي  فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع

و عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أب6057  

َْ َكفََر{ قال: مَ كفر بـالـ ّج.  مـ اهع: }َوَم

حعثنا عبع الـ ميع بَ بـيان, قال: أخبرَا إس ا  بَ يوسف, عَ أبـي بشر, عَ ابَ أبـي َـ ين,    

{ قال: مَ ََ َِ العالَـِمي َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع  كفر بـالـ ّج كفر بـاهلل. عَ مـ اهع فـي قوله: }َوَم

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا يعلـى بَ أسع, قال: حعثنا خالع, عىَ هشىام بىَ حسىان, عىَ الىـ سَ    

َْ َكفََر{ قىال: مىَ  َِ اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال  َوَم ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َم فـي قول   عّز وجّل: }َوّلِلّ

 لـم يره علـيه واجبـا.

حعثنىـي الىـمثنى, قىال: حىعثنا أبىو حذيفىة, قىال: حىعثنا شىبل, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع:    

َْ َكفََر{ قال بـالـ ّج.  }َوَم

وقال آخرون: معنى ذلك: أن ال يكون معت عا فـي ح ه أن لىه األجىر علىـيه, وال أن علىـيه بتركىه   

 إثما وال ع وبة. ذكر مَ قال ذلك:

بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, قال: أخبرَا ابَ جريج, قال: ثنـي عبع ـ حعثنـي يع و  6058  

{ قال: هىو مىا إن حىّج  ََ َِ العالَـِمي َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع   بَ مسلـم, عَ مـ اهع, فـي قوله: }َوَم

 لـم يره بِّرا, وإن قعع لـم يره مأثما.

رَا إس ا  بَ يوسف, عَ ابىَ جىريج, عىَ مىـ اهع, قىال: حعثنا عبع الـ ميع بَ بـيان, قال: أخب   

 هو ما إن حّج لـم يره بِّرا, وإن قعع لـم يره مأثما.

ـ حعثنـي أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا مطر, عَ أبـي داود َفـيع, قال: 6059  

ِ علـى النّاِس ِحّج ال»}قال رسول   صلى   عليه وسلم:  َْ َوّلِلّ َِ اْستَطاَع إلَىـْيِه َسبِىـيال  َوَمى بَـْيِه َم

} ََ َِ العالَـِمي ف ام رجل مَ هذيـل, ف ال: يا رسىول   مىَ تركىه كفىرق قىال: « َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع

َْ َحّج َوال يَْرُجو ثََوابَهُ, فَُهَو ذَاكَ » َْ تََرَكهُ َوالَ يخاُ  ُع ُوبَتَهُ, َوَم  «.َم

ي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالىـن, قىال: ثنىـي معاويىة, عىَ علىـّي, عىَ ابىَ ـ حعثنـ6060  

{ ي ىول: مىَ كفىر بـالىـ ّج, فلىـم يىر ح ىه بىّرا, وال  ََ َِ العالَىـِمي َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع عبـاس: }َوَم

 تركه مأثما.

 قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: ومَ كفر بـاهلل والـيوم االَخر. ذكر مَ   

ـ حعثنا ابَ حميع, قىال: حىعثنا جريىر, عىَ منصىور, عىَ مىـ اهع, قىال: سىألته عىَ قولىه: 6061  

{ ما هذا الكفرق قال: مَ كفر بـاهلل والـيوم االَخر. ََ َِ العالَـِمي َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع  }َوَم

فىىـيان, عىىَ منصىىور, عىىَ حىعثنا ابىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا عبىع الىىرحمَ بىىَ مهىىعي, قىىال: حىعثنا س   

َْ َكفََر{ قاَل مَ كفر بـاهلل والـيوم االَخر.  مـ اهع, فـي قوله: }َوَم

ـ حعثنا ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيىع, قىال: أخبرَىا جىويبر, عىَ ال ى اك فىـي 6062  

َِ اْسىىتَطاَع إلَىـْيِه َسبِىىـيال { قىال ِ علىـى النّىىاِس ِحىّج البَىىـْيِه َمى : لىىـما َزلىه آيىىة الىـ ّج جمىىع قولىه: }َوّلِلّ

يىا أيّهىا النّىاُس إّن ّللّاَ َعىّز وَجىّل َكتَىَب »رسىول   صىلى   عليىه وسىلم أهىل األديىان كلهىم, ف ىال: 

فآمنه به ملة واحعة, وهي مَ صعّ  النبـّي صلى   عليه وسلم وآمَ بىه, « َعلَـْيُكُم الـَ ّج فَُ ّ وا!

مَ بىه, وال َصلىىـي إلىىـيه, وال َسىت بله. فىىأَزل   عىىّز وجىىّل: وكفىرت بىىه خمىىس ملىل, قىىالوا: ال َىىؤ

.} ََ َِ العالَـِمي َْ َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع  }َوَم
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ـ حعثنـي أحمع بَ حازم, قال: أخبرَا أبو َعيـم, قال: حعثنا أبىو هىاَىء, قىال: سىئل عىامر, 6063  

َْ َكفََر{ قال: مَ كفر مَ الـخـلق, فإن     غنـّي عنه.عَ قوله: }َوَم

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حىعثنا أبىو حذيفىة, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ إبراهيىـم, عىَ 6064  

َْ َكفَىَر{ قىال:  مـ مع بَ عبـاد, عَ ابَ عمر, عَ النبـّي صلى   عليه وسىلم, فىـي قىول  : }َوَمى

َْ َكفََر بـاهلل والَـْيوِم االَِخرِ »  «.َم

مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, ـ حعثنـي مـ 6065  

َْ يَْبتَغِ َغْيَر اإلْسالِم ِدينا{ ف اله الـملل:  عَ عكرمة مولـى ابَ عبـاس فـي قول   عّز وجّل: }َوَم

َِ اْسىتَط ِ علـى النّاِس ِحّج البَـْيِه َمى َْ َـ َ مسلـمون! فأَزل   عّز وجّل: }َوّلِلّ اَع إلَىـْيِه َسبِىـيال  َوَمى

{ ف ّج الـمؤمنون, وقعع الكفـار. ََ َِ العالَـِمي  َكفََر فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع

 وقال آخرون: معنى ذلك: ومَ كفر بهذه االَيات التـي فـي م ام إبراهيـم. ذكر مَ قال ذلك:  

َْ َكفَىَر فىإّن ّللّاَ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابىَ زيىع فىـي ق6066   ولىه: }َوَمى

 َِ {. ف رأ }إّن أّوَل بَـْيِه ُوِضَع للنّاِس لَلِّذي بِبَّكةَ ُمبىـاَركا{ ف ىرأ حتىـى بلىغ: }َمى ََ َِ العالَـِمي َغنِـّي َع

 ََ َِ العالَىـِمي َْ َكفََر{ قال: مَ كفر بهىذه االَيىات, }فىإّن ّللّاَ َغنِىـّي َعى {. لىـيس اْستََطاَع إلَـْيِه َسبِـيال  َوَم

كما ي ولون: إذا لـم ي ّج وكان غنـيا وكاَىه لىه قىّوة ف ىع كفىر بهىا. وقىال قىوم مىَ الىـمشركيَ: فإَىا 

.} ََ َِ العالَـِمي  َكفر بها وال َفعل, ف ال   عّز وجّل: }فإّن ّللّاَ َغنِـّي َع

 وقال آخرون بـما:  

أبو عمر ال رير, قال: حىعثنا حمىاد,  ـ حعثنـي إبراهيـم بَ عبع   بَ مسلـم, قال: أخبرَا6067  

 َِ َْ َكفَىَر فىإّن ّللّاَ َغنِىـّي َعى عَ حبـيب بَ أبىـي ب ىـية, عىَ عطىاء بىَ أبىـي ربىـاح, فىـي قولىه: }َوَمى

{ قال: مَ كفر بـالبـيه. ََ  العالَـِمي

 وقال آخرون: كفره به: تركه إياه حتـى يـموت. ذكر مَ قال ذلك:  

يَ, قال: ثنـي أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي, ـ حعثنا مـ مع بَ الـ س6068  

 أما مَ كفر فمَ وجع ما ي ّج به ثم ال ي ّج, فهو كافر.

َْ َكفَىَر{: ومىَ ج ىع فىرض ذلىك    وأولـى التأويالت بـالصوا  فـي ذلك قول مَ قال: معنى }َوَمى

 عا.وأَكر وجوبه, فإن   غنـّي عنه وعَ ح ه وعَ العالـميَ جمي

   َِ ِ علىـى النّىاِس ِحىّج البَىـْيِه َمى َْ َكفََر{ بع ىب قولىه: }َوّلِلّ وإَـما قلنا ذلك أولـى به, ألن قوله: }َوَم

اْستَطاَع إلَـْيِه َسبِـيال { بأن يكون خبرا عَ الكافر بـالـ ّج, أحّق منه بأن يكون خبرا عَ غيىره, مىع 

بـاهلل كافر, وإن الكفر أصله الـ  ود, ومَ كان  أن الكافر بفرض الـ ّج علـى مَ فرضه   علـيه

له جاحعا ولفرضه منكرا, فال شّك إن حّج لـم ير, ب  ه بّرا, وإن تركىه فلىـم ي ىّج لىـم يىره مأثمىا. 

 فهذه التأويالت وإن اختلفه العبـارات بها فمت اربـات الـمعاَـي.

 98اآلية : 
َل اْلِكتَىىاِ  ِلىىَم تَْكفُىىُروَن بِآيَىىاِت ّللّاِ َوّللّاُ َشىىِهيع  َعلَىىى َمىىا ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:     }قُىىْل يَأَْهىى

 تَْعَملُوَن {

يعنـي بذلك: يا معشر يهود بنـي إسرائيـل وغيرهم مَ سائر مَ ينتـ ل العياَة بـما أَزل   عّز    

ن بآيىات  ق لىـم تىـ  عو ¹وجّل مَ كتبه, مـمَ كفىر بـمىـ مع صىلى   عليىه وسىلم, وج ىع َبّوتىه

ي ول: لـم تـ  عون ح ج   التـي آتاها مـ معا فـي كتبكم وغيرها, التـي قع ثبتىه علىـيكم بصىعقه 

ي ول: لـم تـ  عون ذلك مَ أمره, وأَتـم تعلـمون صعقه. فأخبر «, وأَتـم تعلـمون»وَبّوته وُحّ ته.

 م منهم ومعرفة مَ كفرهم. وقع:جّل ثناؤه عنهم أَهم معتـمعون الكفر بـاهلل وبرسوله, علـى علـ

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6069  

 }يا أْهِل الِكتاِ  ِلـَم تَْكفُروَن بآياِت ّللّاِ{ أما آيات  : فمـ مع صلى   عليه وسلم.

بكر, قال: حىعثنا عبىـاد, عىَ الىـ سَ فىـي قولىه:  ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو6070  

 }يا أْهَل الِكتَاِ  ِلـَم تَْكفُُروَن بآياِت ّللّاِ وّللّاُ َشِهيع  علـى ما تَْعَملُوَن{ قال: هم الـيهود والنصارا.

 99اآلية : 
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ََ تَْبغُوَََهىا  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }قُىْل يَأَْهىَل اْلِكتَىاِ  ِلىَم تَُصىعّوَن َعىَ َسىبِيلِ  َْ آَمى ّللّاِ َمى

َْتُْم ُشَهعَآُء َوَما ّللّاُ بِغَافِِل َعّما تَْعَملُوَن {  ِعَوجا  َوأَ

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يا معشر يهود بنـي إسرائيـل وغيرهم مىـمَ ينتىـ ل التصىعيق بكتىب  ,    

َْ َسبـيـِل ّللّاِ{ ي ول: لـم ت ىلون عىَ طريى ق   ومىـ  ته التىـي شىرعها ألَبىـيائه }ِلـَم تَُصعّوَن َع

{ ي ىىول: مىىَ صىىعّ  بىىـاهلل ورسىىوله, ومىىا جىىاء بىىه مىىَ عنىىع    ََ َْ آَمىى وأولىىـيائه وأهىىل اإليىىـمان }َمىى

}تَْبغُوََها ِعَوجا{ يعنـي تبغون لها عوجا والهاء واأللف اللتان فـي قوله: }تَْبغُوََها{ عائعتان علـى 

 يـل.السبـيـل, وأَثها لتأَـين السبـ

 ومعنى قوله: تبغون لها عوجا, مَ قول الشاعر, وهو س يـم عبع بنـي الـ ساس:  

 بغَاَك َوما تَْبِغيِه حتـى َوَجْعتَُهكأََّك قع َواَعْعتَهُ أْمِس َمْوِععَا  

يراد: ابتغه لـي, فإذا أرادوا: أعنّـي علـى طلبىه, وابتغىه  ¹يعنـي طلبك وما تطلبه ي ال: ابغنـي كذا  

الوا: أْبغنـي بفتـن األلىف, وكىذلك ي ىال: اْحلُبنىـي, بىـمعنى: اكفنىـي الىـ لب وأْحِلْبنىـي: أعنىـي معي ق

 علـيه, وكذلك جميع ما ورد مَ هذا النوع فعلـى هذا.

وأما الِعَوُ,: فهو األَودُ والـميـل, وإَـما يعنـي بىذلك ال ىالل عىَ الهىعا ي ىول جىّل ثنىاؤه: }وِلىـَم   

 مَ صعّ    ورسوله, تبغون ديَ   اعوجاجا عَ سننه واست امته وخىر, تَُصعّون{عَ ديَ  

الكالم علـى السبـيـل, والـمعنى ألهله, كأن الـمعنى: تبغون ألهل ديَ  , ولـمَ هىو علىـى سبـيىـل 

الـ ّق عوجا, ي ول: ضالال  عَ الـ ّق وزيغا عَ االست امة علـى الهعا والـمـ  ة. والِعَو, بكسر 

ه: األود فـي العيَ والكالم, والعََو, بفتـن أوله: الـميـل فـي الـ ائ  وال ناة وكىل شىيء منتصىب أول

 قائم.

تُىـْم ُشىَهعَاُء{ فإَىه يعنىـي: شىهعاء علىـى أن الىذي تصىعّون عنىه مىَ السبـيىـل حىق    َْ وأما قولىه: }وأ

وَن{ ي ىول: لىـيس   بغافىل عىَ أعمىالكم تعلـموَه وتـ عوَه فـي كتبكم. }َوما ّللّاُ بِغَافِِل َعّما تَْعلَىـمُ 

التىـي تعلىىـموَها مىىـما ال يرضىىاه لعبىـاده, وغيىىر ذلىىك مىىَ أعمىالكم حتىىـى يعىىاجلكم بىىـالع وبة علىىـيها 

 مع لة, أو يؤخر ذلك لكم, حتـى تل وه, فـي ازيكم علـيها.

بآيىاِت ّللّاِ{ واالَيىات بعىعهما  وقع ذكر أن هاتـيَ االَيتـيَ مَ قولىه: }يىا أْهىِل الِكتَىاِ  ِلىـَم تَْكفُىُرونَ   

إلـى قوله: }فأُولَئَِك لَُهم َعذَا   َعِليـم { َزله فـي رجىل مىَ الىـيهود حىاول اإلغىراء بىـيَ الـ يىـيَ 

مَ األوس والـخزر, بعع اإلسالم, لـيراجعوا ما كاَوا علـيه فـي جاهلـيتهم مَ الععاوة والبغ اء, 

ل ووبخه علـيه, ووعظ أي ا أص ا  رسول   صلى   عليىه فعنفه   بفعله ذلك وقبن له ما فع

 وسلم, وَهاهم عَ االفترا  واالختال , وأمرهم بـاالجتـماع واالئتال . ذكر الرواية بذلك:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي الث ـفة, عَ زيع بىَ 6071  

, وكىان شىيخا قىع عسىا فىـي الـ اهلىـية, عليىـم الكفىر, شىعيع ال ىغَ أسلـم, قال: مّر شاس بَ قـيس

علـى الـمسلـميَ شىعيع الىـ سع لهىم, علىـى َفىر مىَ أصى ا  رسىول   صىلى   عليىه وسىلم مىَ 

األوس والىىـخزر, فىىـي مىىـ لس قىىع جمعهىىم يتىىـ عّثون فىىـيه. فغاظىىه مىىا رأا مىىَ جمىىاعتهم وألفىىتهم 

ع الذي كان بـينهم مَ الععاوة فـي الـ اهلـية, ف ال: قع اجتىـمع وصالح ذات بـينهم علـى اإلسالم بع

مأل بنـي قـيـلة بهذه البالد, و  ما لنىا معهىم إذا اجتىـمع ملىؤهم لهىا مىَ قىرار فىأمر فتىـى شىابا مىَ 

الـيهود وكان معه, ف ال: اعمع إلىـيهم, فىـاجلس معهىم وذكىرهم يىوم بُعىاث ومىا كىان قبلىه, وأَشىعهم 

ت ىاولوا فىـيه مىَ األشىعار. وكىان يىوم بعىاث يومىا اقتتلىه فىـيه األوس والىـخزر,, بعض مىا كىاَوا 

وكان اللفر فـيه لألوس علـى الـخزر,. ففعل, فتكلـم ال ىوم عنىع ذلىك, فتنىازعوا وتفىـاخروا حتىـى 

تواثب رجالن مَ الـ يـيَ علـى الركب أوس بَ قـيلي أحع بنـي حارثىة بىَ الىـ رث مىَ األوس 

أحع بنـي سلـمة مَ الىـخزر,, فت ىاوال, ثىم قىال أحىعهما لصىاحبه: إن شئتىـم و  وجبـار بَ صخر 

رددَاهىىا االَن َجذََعىىة . وغ ىىب الفري ىىان, وقىىالوا: قىىع فعلنىىا السىىالَح السىىالَح موعىىعكم اللىىاهرة ـ 

واللىىاهرة: الىىىـَ ّرة ـ فخرجىىىوا إلىىىـيها وتىىـ اور النىىىاس, فىىىـاَ مه األوس بع ىىىها إلىىىـى بعىىىض, 

إلـى بعض علـى دعواهم التـي كاَوا علـيها فـي الـ اهلـية. فبلغ ذلك رسول    والـخزر, بع ها

صلى   عليه وسلم, فخر, إلـيهم فـيـمَ معىه مىَ الىـمهاجريَ مىَ أصى ابه حتىـى جىاءهم, ف ىال: 

ََ أظهُركْم بععَ إْذ هىعا» ََ ّللّاَ ّللّاَ, أبعَْعَوا الـ اهلـيِّة وأََا بـي ُكُم ّللّاُ إلىـى اإلسىالِم, يا َمعشَر الـمسِلـمي
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ََ الكفِر وألَّف بِه بَىـينَُكْم تْرجعىوَن إلىـى  وأكَرمُكْم بِه, وقطَع بِه َعْنُكْم أْمَر الـ اهلـيِّة, واستن ذُكْم بِه ِم

فعر  ال وم أَها َزعة مَ الشيطان, وكيىع مىَ عىعّوهم, فىأل وا السىالح مىَ « ما ُكْنتـْم علـيِه ُكفّـارا

وعاَق الرجال مىَ األوس والىـخزر, بع ىهم بع ىا. ثىم اَصىرفوا مىع رسىول   أيعيهم, وبكوا, 

صلى   عليه وسلم سامعيَ مطيعيَ, قىع أطفىأ   عىنهم كيىع عىعّو   شىاس بىَ قىـيس ومىا صىنع 

لىـى مىا فأَزل   فـي شاس بَ قـيس وما صنع }يا أهَل الِكتَاِ  ِلـَم تَْكفُُروَن بآياِت ّللّاِ وّللّاُ َشىِهيع  ع

ََ تَْبغُوََها ِعَوجىا{... االَيىة وأَىزل   عىّز  َْ آَم َْ َسبِـيـِل ّللّاِ َم تَْعَملُوَن يا أْهَل الِكتاِ  ِلـَم تَُصعّوَن َع

وجّل فـي أوس بَ قـيلي وجبـار بَ صخر ومَ كان معهما مَ قومهما الذيَ صىنعوا مىا صىنعوا 

ََ مـما أدخـل علـيهم شاس بىَ قىـيس مىَ أمىر الـ اهلى ََ آَمنُىوا إْن تُِطيعُىوا فَِري ىا ِمى ـية }يىا أيّهىا الّىِذي

{ إلـى قوله: }أُولَئَِك لَُهْم َعذَا   َعِليـم {. ََ ََ أُوتُوا الِكتَاَ  يَُردّوُكْم بَْععَ إيـماَُِكْم كافِري  الِّذي

َْ َسبِـيـِل ّللّاِ{   جماعة يهود بنىـي إسرائيىـل  وقـيـل: إَه عنى ب وله: }يا أْهَل الِكتاِ  ِلـَم تَُصعّوَن َع

الذيَ كاَوا بـيَ أظهر معينة رسول   صىلى   عليىه وسىلم أيىام َزلىه هىذه االَيىات والنصىارا, 

وأن صعّهم عَ سبـيـل   كان بإخبـارهم مَ سألهم عَ أمر َبـّي   مـ مع صلى   عليه وسلم, 

 بهم. ذكر مَ قال ذلك:هل ي عون ذكره فـي كتبهم أَهم ال ي عون َعته فـي كت

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6072  

ََ تَْبغَُوَهىا ِعَوجىا{ كىاَوا إذا سىألهم أحىع: هىل  َْ آَمى َْ َسبِـيىـِل ّللّاِ َمى }يا أْهىَل الِكتىاِ  ِلىـَم تَُصىعّوَن َعى

 عنه الناس, وبغوا مـ معا عوجا: هالكا.تـ عون مـ معاق قالوا: ال! فصعّوا 

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }يا أْهىَل الِكتىاِ  6073  

َْ َسبِـيـِل ّللّاِ{ ي ول: لـم تصعون عَ اإلسالم, وعَ َبـي   ومَ آمىَ بىـاهلل, وأَتىـم  ِلـَم تَُصعّوَن َع

مَ كتا    أن مـ معا رسول  , وأن اإلسالم ديَ   الىذي ال ي بىل غيىره  شهعاء فـيـما ت رءون

 وال ي زي إال به, تـ عوَه مكتوبا عنعكم فـي التوراة واإلَـ يـل.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حىعثنا عبىع   بىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ 6074  

 الربـيع, َـ وه.

ـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر, قال: حعثنا عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: }قُْل ـ حعثنا م6075  

َْ َسبِـيىىـِل ّللّاِ{ قىىال: هىىم الىىـيهود والنصىىارا, َهىىاهم أن يصىىعوا  يىىا أْهىىَل الِكتىىاِ  ِلىىـَم تَُصىىعّوَن َعىى

 الـمسلـميَ عَ سبـيـل  , ويريعون أن يععلوا الناس إلـى ال اللة.

 

ية مىا قالىه السىعّي: يىا معشىر الىـيهود لىـم تصىعّون عىَ مىـ مع, وتىـمنعون مىَ اتبىـاعه فتأويـل االَ   

الـمؤمنىىـيَ بكتىىـماَكم صىىفته التىىـي تىىـ عوَها فىىـي كتىىبكم. ومىىـ مع علىىـى هىىذا ال ىىول: هىىو السبـيىىـل 

 }تَْبغُوََها ِعَوجا{: تبغون مـ معا هالكا. وأما سائر الروايات غيره واألقىوال فىـي ذلىك, فإَىه َىـ و

التأويـل الذي بـيناه قبل, مَ أن معنى السبـيـل التـي ذكرها فـي هذا الـموضع اإلسالم وما جىاء بىه 

 مـ مع مَ الـ ّق مَ عنع  .

 100اآلية : 
ََ أُوتُىواْ اْلِكتَىا َ  ََ الّىِذي ََ آَمنُىَواْ إِن تُِطيعُىواْ فَِري ىا  ّمى  ال ول فىـي تأويىـل قولىه تعالىـى:      }يَأَيَّهىا الّىِذي

} ََ  يَُردّوُكم بَْععَ إِيَماَُِكْم َكافِِري

اختلف أهل التأويـل فـيـمَ عنى بذلك, ف ال بع هم: عنى ب وله: }يىا أيّهىا الّىِذيَ آَمنُىوا{ األوس    

والـخزر,, وبـالذيَ أوتوا الكتا : شاس بَ قـيس الـيهودي, علـى ما قع ذكرَا قبل مىَ خبىره عىَ 

 زيع بَ أسلـم.

فـيـمَ ُعنـي بـالذيَ آمنوا, مثل قىول زيىع بىَ أسلىـم, غيىر أَهىم قىالوا: الىذي جىرا وقال آخرون:   

الكالم بـينه وبـيَ غيره مَ األَصار حتـى هموا بـال تال ووجعوا الىـيهودي بىه مغمىزا فىـيهم ثعلبىة 

 بَ عنـمة األَصاري. ذكر مَ قال ذلك:

مف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـ6076  

ََ أُوتُوا الِكتَاَ  يَُردّوُكْم بَْعىعَ إيىـماَُِكْم كىافِرِ  ََ الِّذي ََ آَمنُوا إْن تُِطيعُوا فَِري ا ِم { السعّي }يا أيّها الِّذي ََ ي

قال: َزله فـي ثعلبة بَ عنـمة األَصاري, كان بـينه وبـيَ أَاس مَ األَصار كالم, فمشى بىـينهم 
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قىـين اع, ف مىل بَْعَ ىُهم علىـى بعىِض حتىـى همىه الطائفتىان مىَ األوس والىـخزر, أن يهودي مَ 

ََ أُؤتُىوا الِكتَىاَ  يَىُردّوُكْم  ََ الّىِذي ي ملوا السالح فـي اتلوا, فأَزل   عز وجىل: }إْن تُِطيعُىوا فَِري ىا ِمى

{ ي ول: إن حملتـم السالح فـاقتتلتـم كفرتـم. ََ  بَْععَ إيـماَُِكْم كافِِري

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا جعفر بىَ سلـيىـمان, عىَ 6077  

ََ أُؤتُوا الِكتَاَ {  ََ الِّذي ََ آَمنُوا إْن تُِطيعُوا فَِري ا ِم حميع األعر, عَ مـ اهع فـي قوله: }يا أيّها الِّذي

كىىان بىـينهما فىـي الـ اهلىـية حىىر  قىال: كىان جمىاع قبىىـائل األَصىار بطنىـيَ األوس والىـخزر,, و

َّ   علىـيهم بىـاإلسالم وبـالنبىـي صىلى   عليىه وسىلم, فأطفىأ   الىـ ر   ودماء وشنآن, حتىـى مى

التـي كاَه بـينهم, وألّف بـينهم بـاإلسالم قال: فبـينا رجل مَ األوس ورجل مَ الىـخزر, قاعىعان 

هما أيامهمىا والعىعاوة التىـي كاَىه بىـينهم, حتىـى يتـ عثان, ومعهما يهىودي جىالس, فلىـم يىزل يىذّكر

استبّـا, ثم اقتتال. قىال: فنىادا هىذا قومىه, وهىذا قومىه, فخرجىوا بىـالسالح, وصىّف بع ىهم لىبعض. 

قال: ورسول   صلى   عليه وسلم شاهع يومئذ بـالـمعينة, ف اء رسول   صلى   عليه وسلم, 

وإلـى هؤالء لـيسكنهم, حتـى رجعىوا ووضىعوا السىالح, فىأَزل  فلـم يزل يـمشي بـينهم إلـى هؤالء

ََ أُؤتُىوا الِكتَىاَ { إلىـى  ََ الّىِذي ََ آَمنُوا إْن تُِطيعُوا فَِري ا ِمى   عّز وجّل ال رآن فـي ذلك: }يا أيّها الِّذي

 قوله: }َعذَا   َعِليـم {.

بـما جاءهم به َبـيهم صلى   عليه وسىلم  فتأويـل االَية: يا أيها الذيَ صعّقوا   ورسوله وأقّروا  

مَ عنع  , إن تطيعوا جماعة مـمَ ينتـ ل الكتا  مىَ أهىل التىوراة واإلَـ يىـل, فت لبىوا مىنهم مىا 

يأمروَكم به, ي لوكم فـيردّوكم بعىع تصىعي كم رسىول ربكىم وبعىع إقىراركم بىـما جىاء بىه مىَ عنىع 

به وصعّقتـموه مَ الـ ّق الىذي جىاءكم مىَ عنىع ربكىم.  ي ول: جاحعيَ لـما قع آمنتـم ¹ربكم كافريَ

فنهاهم جىّل ثنىاؤه أن ينتصى وهم, وي بلىوا مىنهم رأيىا أو مشىورة, ويعلىـمهم تعالىـى ذكىره أَهىم لهىم 

 منطوون علـى غّل وغّش وحسع وبغض. كما:

ََ ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }يىا أ6078   يّهىا الّىِذي

{: قىع ت ىعّم   إلىـيكم ََ ََ أُؤتُىوا الِكتَىاَ  يَىُردّوُكْم بَْعىعَ إيىـماَُِكْم كىافِِري ََ الّىِذي  آَمنُوا إْن تُِطيعُوا فَِري ا ِمى

فىىـيهم كمىىا تسىىمعون, وحىىذركم وأَبىىأكم ي ىىاللتهم, فىىال تىىأمنوهم علىىـى ديىىنكم وال تنصىى وهم علىىـى 

الل. كيىىف تأتىىـمنون قومىىا كفىىروا بكتىىابهم, وقتلىىوا رسىىلهم, أَفسىىكم, فىىإَهم األعىىعاء الىىـ سعة ال ىى

 وتـ يروا فـي دينهم, وع زوا عَ أَفسهمق أولئك و  هم أهل التهمة والععاوة!

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إسى ا , قىال: حىعثنا ابىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع, 6079  

 مثله.

 101اآلية : 
َْتُْم تُتْلََى َعلَْيُكْم آيَاُت ّللّاِ َوفِىيُكْم َرُسىولُهُ َوَمىَ ال ول فـي تأويـل قوله ت عالـى:      }َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَ

 يَْعتَِصم بِاّلّلِ فَ َْع ُهِعَي إِلََى ِصَراِط ّمْستَِ يِم {

علىـى يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وكيف تكفرون أيها الـمؤمنون بعع إيـماَكم بـاهلل وبرسوله, فترتعوا    

َْتُـْم تُتْلَـى َعلَـْيُكْم آياُت ّللّاِ{ يعنـي: ح ج   علـيكم التـي أَزلها فـي كتابىه علىـى َبىـيه  أع ابكم }وأ

مـ مع صلى   عليه وسلم. }وفِـيُكْم َرُسولُهُ{ ح ة أخرا علـيكم هلل, مع آي كتابه, يععوكم جميىع 

م عىَ الغىّي وال ىالل ي ىول لهىم تعالىـى ذكىره: ذلك إلـى الـ ّق, ويبصركم الهعا والرشاد, وينهاك

فما وجه عذركم عنع ربكم فـي ج ودكم َبّوة َبـيكم, وارتعادكم علـى أع ابكم, ورجوعكم إلـى أمر 

جاهلـيتكم, إن أَتـم راجعتـم ذلك وكفرتـم, وفـيه هذه الـ  ج الواض ة, واالَيات البـينة, علـى خطأ 

 فعلكم ذلك إن فعلتـموه. كما:

ـىى حىىعثنا بشىىر, قىىال: حىىعثنا يزيىىع بىىَ زريىىع, قىىال: حىىعثنا سىىعيع, عىىَ قتىىادة, قولىىه: }َوَكْيىىَف 6080  

تُىىـْم تُتْلَىىـى َعلَىىـْيُكْم آيىاُت ّللّاِ{... االَيىىة, علىىـمان بىىـينان: ُوْجىعَاُن َبىىـّي   صىىلى   عليىىه  َْ تَْكفُىُروَن وأ

وأمىىا كتىىا   , فأب ىىاه   بىىـيَ  ¹لمفأمىىا َبىىـّي   فم ىىى صىىلى   عليىىه وسىى ¹وسىىلم, وكتىىا   

 أظهركم رحمة مَ   وَعمة, فـيه حالله وحرامه, وطاعته ومعصيته.
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َْ يَْعتَِصْم بـاّلّلِ فَ َْع ُهِعَي إلَـى ِصىَراِط ُمْستَِ ـيىـِم{ فإَىه يعنىـي: ومىَ يتعلىق بأسبىـا     وأما قوله: }َم

 ول: ف ع وفق لطريىق واضىن ومىـ  ة مست ـيىـمة غيىر  , ويتـمسك بعينه وطاعته, }فَ َْع ُهِعَي{ ي

 معوجة, فـيست ـيـم به إلـى رضا   وإلـى النـ اة مَ عذا    والفوز ب نته. كما:

َْ يَْعتَِصْم 6081   ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }َوَم

 بـاهلل.بـاّلّلِ فَ َْع ُهِعَي{ قال: يؤمَ 

وأصىىل العصىىم: الىىـمنع, فكىىل مىىاَع شىىيئا فهىىو عاصىىمه, والـمىىـمتنع بىىه معتصىىم بىىه, ومنىىه قىىول   

 الفرزد :

ََ بنـي تَـِميـِمإذَا ما أْعَلُم الـ عَثاِن َابَـا   َُ العاِصمي  أَا اْب

ولذلك قـيىـل للىـ بل: عصىام, وللسىبب الىذي يتسىبب بىه الرجىل إلىـى حاجتىه: عصىام, ومنىه قىول   

 :األعشى

َْ ُكّل َحّي ُعُصْم    إلـى الـَمْرِء قَـْيِس أُِطيـُل الّسرىوآُخذُ ِم

يعنىىىـي بىىىـالعُُصم: األسبىىىـا , أسبىىىـا  الذمىىىة واألمىىىان, ي ىىىال منىىىه: اعتصىىىمه ب بىىىل مىىىَ فىىىالن,   

واعتصمه حبال  منه, واعتصمه به واعتصمه. وأفصن اللغتـيَ: إدخال البـاء, كما قال عّز وجّل: 

 كما قال الشاعر:«, اعتصمته»َ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ وقع جاء }َواْعتَِصُموا بِ 

ََْه جاَزْيَه اإلخاَء بِـِمثِْلِهَوآَسْيتَنِـي ثُّم اْعتََصْمُه حبِـاِلـيا    إذَا أ

ولىىـم يعخىىـل البىىـاء, وذلىىك َليىىر قىىولهم: تناولىىه الىىـخطام وتناولىىه «, اعتصىىمه حبـالىىـيا»ف ىىال:   

 , كما قال الشاعر:بـالـخطام, وتعل ه به وتعل ته

 تَعَلّْ َه ِهْنعا َاِشئا ذَاَت ِمئَْزِروأََه َوقع فـاَرْقَه لـْم تَْعِر ما الـِ ْلـُم  

وقع بـينه معنىى الهىعا والصىراط وأَىه معنّىـي بىه اإلسىالم فـيىـما م ىى قبىل بشىواهعه, فكرهنىا   

 إعادته فـي هذا الـموضع.

ال بـيـلتىـيَ األوس والىـخزر,, كىان منىه قولىه: }َوَكْيىَف وقع ذكر أن الذي َزل فـي سبب تَـَ اُوْر   

َْتُـْم تُتْلَـى َعلَـْيُكْم آياُت ّللّاِ{. ذكر مَ قال ذلك:  تَْكفُُروَن وأ

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا حسَ بَ عطية, قال: حعثنا قـيس بَ الربـيع, عَ األغّر بَ 6082  

, عَ ابَ عبىـاس, قىال: كاَىه األوس والىـخزر, الصبـاح, عَ خـلـيفة بَ حصيَ, عَ أبـي َصر

بـينهم حر  فـي الـ اهلـية كل شهر, فبـينىـما هىم جلىوس إذ ذكىروا مىا كىان بىـينهم حتىـى غ ىبوا, 

َْتُـْم تُتْلَـى َعلَىـْيُكْم آيىاُت ّللّاِ  ف ام بع هم إلـى بعض بـالسالح, فنزله هذه االَية: }َوَكْيَف تَْكفُُروَن وأ

 ولُه{... إلـى آخر االَيتـيَ, }واْذُكُروا َِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء {... إلـى آخر االَية.َوفِـيُكْم َرسُ 

 102اآلية : 
ىىتُ  َْ َّ إِالّ َوأَ ََ آَمنُىىواْ اتّ ُىىواْ ّللّاَ َحىىّق تُ َاتِىىِه َوالَ تَُمىىوتُ ْم ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:      }يَأَيَّهىىا الّىىِذي

 ِلُموَن {ّمسْ 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يا معشر مَ صعّ    ورسوله, }ات وا  { خىافوا   وراقبىوه بطاعتىه,    

واجتنا  معاصيه, }حق ت اته{ حّق خوفه, وهو أن يطىاع فىال يعصىى, ويشىكر فىال يكفىر, ويىذكر 

{ أيها الـمؤمنون بـاهلل ورسوله, }إال وأَتـم مسلـ َّ مون{ لىربكم, مىذعنون لىه فال ينسى. }وال تـموت

 بـالطاعة, مخـلصون له األلوهية والعبـادة.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حىعثنا سفىـيان, وحىعثنا الىـ سَ بىَ 6083  

لثوري, عىَ زبىـيع, عىَ مىرة, عىَ عبىع  : }اتّ ُىوا ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ا

 ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ قال: أن يُطاع فال يُعصى, ويُذكر فال يُنسى, ويُشكر فال يُكفر.

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا شعبة, عَ زبـيع, عَ مىرة الهمعاَىـي, عىَ    

 عبع   مثله.

قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ زبـيع, عَ مرة الهمعاَـي, حعثنا ابَ الـمثنى,    

 عَ عبع   مثله.
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حعثنا أبو كريب وأبو السائب, قاال: حعثنا ابَ إدريس, قال: سمعه لـيثا, عَ زبـيع, عَ مرة بَ    

 شراحيـل الهمعاَـي, عَ عبع   بَ مسعود, مثله.

الـ  ا, بىَ الىـمنهال, قىال: حىعثنا جريىر, عىَ زبىـيع, عىَ عبىع  ,  حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا   

 مثله.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا مسعر, عَ زبـيع, عَ مرة, عَ عبع  , مثله.   

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عمىرو بىَ عىون, قىال: أخبرَىا هشيىـم, عىَ الىـمسعودي, عىَ زبىـيع    

 عَ مّرة, عَ عبع  , مثله. األيامي,

 حعثنا ابَ حميع قال: حعثنا جرير, عَ منصور, عَ زبـيع, عَ مرة, عَ عبع  , مثله.   

ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا ي يـى بىَ سفىـيان, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ عمىرو بىَ 6084  

 يشكر فال يكفر, ويذكر فال ينسى.ميـمون: }اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ قال: أن يطاع فال يعصى, و

حىعثنا ابىَ وكيىع, قىال: حىعثنا أبىـي, عىَ إسرائيىىـل, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ عمىرو بىَ ميىىـمون,    

 َـ وه.

ـ حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, قال: حىعثنا شىعبة, قىال: حىعثنا عمىرو بىَ 6085  

 يعصى, ويشكر فال يكفر, ويذكره فال ينسى. مرة, عَ الربـيع بَ ُخثَـْيـم, قال: أن يطاع فال

حعثنا الـمثنى, قال: حىعثنا أبىو داود, قىال: حىعثنا شىعبة, عىَ عمىرو بىَ مىرة, قىال: سىمعه مىرة    

 الهمعاَـي ي عّث عَ الربـيع بَ ُخثَـْيـم فـي قول   عّز وجّل: }اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ فذكر َـ وه.

ال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ قـيس بَ سعع, عَ طىاوس: ـ حعثنـي الـمثنى, ق6086  

ََ آَمنُوا اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ أن يطاع فال يعصى.  }يا أيّها الِّذي

ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثنا عبـاد, عَ الىـ سَ, فىـي 6087  

ََ آَمنُ   وا اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ قال: حّق ت اته أن يطاع فال يعصي.قوله: }يا أيّها الِّذي

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 6088  

ََ آَمنُوا اتّ ُوا ّللّاَ َحى ق السعي: ثم ت عم إلـيهم, يعنـي إلـى الـمؤمنـيَ مَ األَصار, ف ال: }يا أيّها الِّذي

َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ أما حق ت اته: يطاع فال يعصىى, ويىذكر فىال ينسىى, ويشىكر  َّ إالّ وأ تُ اتِِه َوالَ تَـُموتُ

 فال يكفر.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حىعثنا ح ىا, بىَ الىـمنهال, قىال: حىعثنا همىام, عىَ قتىادة: }يىا أيّهىا 6089  

ََ آَمنُوا اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ أن َْتُـم ِمْسِلـُموَن{. الِّذي َّ إالّ وأ  يطاع فال يعصى, قال: }وال تَـُموتُ

 وقال آخرون: بل تأويـل ذلك كما:  

ـ حعثنـي به الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي, عَ ابىَ 6090  

عوا فىـي سبـيىـل   حىّق جهىاده, وال عبـاس, قوله: }اتّ ُوا ّللّاَ َحىق تُ اتِىِه{ قىال: حىّق ت اتىه أن ي اهى

 يأخذهم فـي   لومة الئم, وي وموا هلل بـال س  ولو علـى أَفسهم وآبـائهم وأبنائهم.

ثم اختلف أهل التأويـل فـي هذه االَية, هل هىي منسىوخة أم الق ف ىال بع ىهم: هىي مىـ كمة غيىر   

 منسوخة. ذكر مَ قال ذلك:

حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عىَ علىـّي, ـ حعثنـي الـمثنى, قال: 6091  

عَ ابَ عبـاس قوله: }اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ إَها لـم تنسخ, ولكَ حّق ت اته أن تىـ اهع فىـي   حىّق 

 جهاده. ثم ذكر تأويـله الذي ذكرَاه عنه آَفا.

ل: حىعثنا شىبل, عىَ ابىَ َىـ ين, عىَ قىـيس بىَ ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قا6092  

ََ آَمنُىوا اتّ ُىوا ّللّاَ َحىق تُ اتِىِه{ فىإن لىـم تفعلىوا ولىـم تسىتطيعوا, }فَىالَ  سعع, عَ طاوس: }يا أيّها الِّذي

َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{. َّ إالّ وأ  تَـُموتُ

: قىال طىاوس, قولىه: حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, قىال   

َّ إال وأَتـم مسلـمون. َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ ي ول: إن لـم تت وه فال تـموت َّ إالّ وأ  }َوالَ تَـُموتُ

 وقال آخرون: هي منسوخة, َسخها قوله: }فـاتّ ُوا ّللّاَ ما استَْطْعتُـْم{. ذكر مَ قال ذلك:  

ََ آَمنُوا اتّ ُوا ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعي6093   ع, عَ قتادة, قوله: }يا أيّها الِّذي

َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ ثم أَزل التـخفـيف والىـيسر, وعىاد بعائعتىه ورحمتىه  َّ إالّ وأ ّللّاَ َحق تُ اتِِه َوالَ تَـُموتُ
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ها تـخفىـيف علـى ما يعلـم مَ ضعف خـل ه, ف ال: }فـاتّ ُوا   ما اْستََطْعتُـْم{ ف اءت هىذه االَيىة فىـي

 وعافـية ويسر.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ  ا, بىَ الىـمنهال األَىـماطي, قىال: حىعثنا همىام, عىَ قتىادة: }يىا  

َْتُـْم ُمْسِلىـُموَن{ قىال: َسىختها هىذه االَيىة التىـي َّ أالّ وأ ََ آَمنُوا اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه َوالَ تَـُموتُ  أيّها الِّذي

فـاتّ ُوا ّللّاَ ما اْستََطْعتُـْم واسَمعُوا وأِطيعُوا{ وعلىـيها بىـايع رسىول   صىلى   عليىه فـي التغابَ }

 وسلم علـى السمع والطاعة فـيـما استطاعوا.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حىعثنا عبىع   بىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ 6094  

}اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ ثم َىزل بعىعها: }فىـاتّ ُوا ّللّاَ مىا اْستََطْعتُىـم{ الربـيع بَ أَس, قال: لـما َزله: 

 فنسخه هذه االَية التـي فـي آل عمران.

ََ آَمنُوا اتّ ُوا 6095   ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }يا أيّها الِّذي

 َّ َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ فلـم يطق الناس هذا, فنسخه   عنهم, ف ال: }فـاتّ ُوا  ّللّاَ َحق تُ اتِِه َوالَ تَـُموتُ إالّ وأ

 ّللّاَ ما اْستََطْعتُـْم{.

ََ آَمنُىوا 6096   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع, فـي قوله: }يا أيّهىا الّىِذي

قالوا: ومَ يعر  قعر هىذا أو يبلغىهق فلىـما عىر  أَىه قىع اتّ ُوا ّللّاَ َحق تُ اتِِه{ قال: جاء أمر شعيع, 

 اشتعّ ذلك علـيهم, َسخها عنهم, وجاء بهذه األخرا, ف ال: }فـاتّ ُوا ّللّاَ ما اْستََطْعتُـْم{ فنسخها.

َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ فإن تأويـله كما:   َّ إالّ وأ  وأما قوله: }َوالَ تَـُموتُ

حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ قـيس بَ سعع, عَ طىاوس: ـ حعثنـي الـمثنى, قال: 6097  

َْتُـْم ُمْسِلـُموَن{ قال: علـى اإلسالم وعلـى حرمة اإلسالم. َّ إالّ وأ  }َوالَ تَـُموتُ

 103اآلية : 
ُرواْ َِْعَمىىةَ ّللّاِ ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:      }َواْعتَِصىىُمواْ بَِ ْبىىِل ّللّاِ َجِميعىىا  َوالَ تَفَّرقُىىواْ َواْذُكىى

ََ قُلُىوبُِكْم فَأَْصىبَْ تُْم بِنِْعَمتِىىِه إِْخَواَىا  َوُكْنىتُْم َعلَىَى َشىفَا ََ النّىىاِر  َعلَىْيُكْم إِْذ ُكْنىتُْم أَْعىعَآء  فَىأَلَّف بَىْي ُحْفىَرةِ ّمى

َُ ّللّاُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلُّكْم تَْهتَعُوَن   {فَأََ َذَُكْم ّمْنَها َكذَِلَك يُبَيّ

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وتعل وا بأسبـا    جميعا. يريع بىذلك تعالىـى ذكىره: وتىـمسكوا بىعيَ      

الذي أمركم به, وعهعه الذي عهعه إلـيكم فـي كتابه إلـيكم مَ األلفة واالجتـماع علىـى كلىـمة الىـ ّق 

. وأمىا الىـ بل, فإَىه السىبب والتسلـيـم ألمر  . وقع دللنا فـيىـما م ىى قبىل علىـى معنىى االعتصىام

الذي يوصل به إلـى البغية والـ اجة, ولذلك سمي األمىان حىبال , ألَىه سىبب يوصىل بىه إلىـى زوال 

 الـخو  والنـ اة مَ الـ زع والذعر, ومنه قول أعشى بنـي ثعلبة:

ََ األُْخَرا إلـيَك ِحبـالَها    وإذَا تُـَ ّوُزها ِحبـاُل قَبِـيـلةَأخذََت ِم

ََ النّاِس{.ومنه    ََ ّللّاِ وَحْبِل ِم  قول   عّز وجّل: }إالّ بَِ ْبِل ِم

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا العىّوام, عىَ الشعبىـي, عىَ 6098  

 اْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ قال: الـ ماعة.عبع   بَ مسعود أَه قال فـي قوله: }و

حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قال: حعثنا هشيـم, عَ العّوام, عَ الشعبـّي, عَ عبع    

   فـي قوله: }َواْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ قال: حبل  : الـ ماعة.

 والعهع الذي عهع فـيه. ذكر مَ قال ذلك: وقال آخرون: َعنَى بذلك ال رآن,  

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }َواْعتَِصىُموا بَِ ْبىِل ّللّاِ 6099  

 َجِميعا{ حبل   الـمتـيَ الذي أمر أن يعتصم به: هذا ال رآن.

ال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة, فىـي ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبىع الىرزا , قى6100  

 قوله: }َواْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ قال: بعهع   وأمره.

ـى حىىعثنا ابىَ حميىىع, قىال: حىىعثنا جريىىر, عىَ منصىىور, عىَ ش ىىـيق, عىَ عبىىع  , قىىال: إن 6101  

وا عىَ سبـيىـل الصراط مـ ت ر تـ  ره الشياطيَ, ينادون: يا عبع   هلـّم هذا الطريق! لىـيصعّ 

  . فـاعتصموا ب بل  , فإن حبل   هو كتا   .
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ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, عَ أسبـاط, عَ السعّي: }َواْعتَِصُموا بَِ ْبِل 6102  

 ّللّاِ َجِميعا{ أما حبل  : فكتا   .

َ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, ع6103  

 مـ اهع: }بَِ ْبِل  {: بعهع  .

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ عطىاء: }بَِ ْبىِل 6104  

  { قال: العهع.

ـىى حىىعثنا أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا وكيىىع, عىىَ األعمىىش, عىىَ أبىىـي وائىىل, عىىَ عبىىع  : 6105  

 اْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ قال: حبل  : ال رآن.}وَ 

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبو زهير, عَ جويبر, عَ ال  اك فـي 6106  

 قوله: }َواْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ قال: ال رآن.

مـ مع, عىَ عبىع الىـملك بىَ أبىـي سلـيىـمان ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى, قال: حعثنا أسبـاط بَ 6107  

ِكتا  ّللّاِ, ُهىَو َحْبىُل »العرزمي, عَ أبـي سعيع الـخعري قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

ََ الّسماِء إلـى األْرِض   «.  الـَمـْمعُودُ ِم

 وقال آخرون: بل ذلك هو إخالا التوحيع هلل. ذكر مَ قال ذلك:  

الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حىعثنا عبىع   بىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ ـ حعثنـي 6108  

الربـيع, عَ أبـي العالـية فـي قوله: }َواْعتَِصُموا بَِ ْبِل ّللّاِ َجِميعا{ ي ول: اعتصموا بـاإلخالا هلل 

 وحعه.

اْعتَِصىُموا بَِ ْبىِل ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }وَ 6109  

 ّللّاِ َجِميعا{ قال: الـ بل: اإلسالم. وقرأ }َوال تَفَّرقُوا{.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوال تَفَّرقُوا{.  

يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }َوال تَفَّرقُوا{: وال تتفّرقوا عَ ديَ   وعهعه الذي عهع إلـيكم فـي كتابىه   

ع علـى طاعته وطاعة رسىوله صىلى   عليىه وسىلم واالَتهىاء إلىـى أمىره. مَ االئتال  واالجتـما

 كما:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }َوال تَفَّرقُوا َواْذُكُروا َِْعَمىةَ ّللّاِ 6110  

, وَهاكم عنهىا, ورضىي َعلَـْيُكْم{ أن   عّز وجّل قع كره لكم الفرقة وقعّم إلـيكم فـيها, وحذّركموها

لكم السمع والطاعة واأللفة والـ ماعة, فـارضوا ألَفسكم ما رضي   لكىم إن استطعتىـم, وال قىّوة 

 إال بـاهلل.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حىعثنا عبىع   بىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ 6111  

: ال تعادوا علـيه, ي ول: علـى اإلخالا هلل, وكوَوا علـيه الربـيع, عَ أبـي العالـية: }َوال تَفَّرقُوا{

 إخواَا.

ـىى حعثنىىـي الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا عبىىع   بىىَ صالىىـن, قىىال: ثنىىـي معاويىىة بىىَ صالىىـن, أن 6112  

األوزاعي حعثه, أن يزيع الرقاشىي حعثىه, أَىه سىمع أَىس بىَ مالىك قىال: قىال رسىول   صىلى   

َِ إّن بَنِـي »عليه وسلم:  ََ فِْرقَة , َوإّن أُّمتِـي َستَْفتَِرُ  علـى اثْنَـْي إْسرائِيـَل اْفتََرقَْه علـى إْحعَا َوَسْبِعي

ََ فِْرقَة  كلّهْم فِـي النّاِر إالّ َواِحعَة   قال: ف ـيـل يا رسول  , وما هذه الواحىعةق قىال: ف ىبض «. َوسبعي

 ّللّاِ َجِميعا َوال تَفَّرقُوا{. }َواْعتَِصُموا بَِ ْبلِ « الـَ َماَعة»يعه وقال: 

حعثنـي عبع الكريـم بَ أبـي عمير, قال: حعثنا الولـيع بَ مسلـم, قىال: سىمعه األوزاعىي ي ىعّث    

 عَ يزيع الرقاشي, عَ أَس بَ مالك, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, َـ وه.

خالع, عَ الشعبـي, عَ ثابه بىَ ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا الـمـ اربـي, عَ ابَ أبـي 6113  

قطنة الـمري, عَ عبع   أَه قال: يا أيها الناس علـيكم بـالطاعة والىـ ماعة فإَهمىا حبىل   الىذي 

 أمر به, وإّن ما تكرهون فـي الـ ماعة والطاعة هو خير مـما تستـ بون فـي الفرقة.

مع بَ يزيع, عَ إسماعيـل بَ أبـي خالع, حعثنا عبع الـ ميع بَ بـيان الـيشكري, قال: أخبرَا مـ    

عَ الشعبـي, عَ ثابه بَ قطنة, قال: سمعه ابَ مسعود وهو يخطب, وهو ي ول: يا أيهىا النىاس, 

 ثم ذكر َـ وه.
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حعثنا إسماعيـل بَ حفَ االَملـي, قال: حعثنا عبع   بَ َـمير أبو هشام, قال: حعثنا مـ الع بَ    

قطنة الـمري, قال: قال عبع  : علـيكم بـالطاعة والىـ ماعة, فإَهىا  سعيع, عَ عامر, عَ ثابه بَ

 حبل   الذي أمر به ثم ذكر َـ وه.

ََ قُلىىوبُِكم    ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى: }َواْذكىىُروا َِْعَمىىَه ّللّاِ َعلَىىـْيُكْم إْذ ُكْنتُىىـْم أْعىىعَاء  فَىىألَّف بَىىـْي

 ا{.فأْصبَْ تُـْم بِنِْعَمتِِه إْخَواَ

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َواْذكُروا َِْعَمَه ّللّاِ َعلَـْيُكْم{: واذكىروا مىا أَعىم   بىه علىـيكم مىَ األلفىة   

 واالجتـماع علـى اإلسالم.

ََ قُلوبُِكم{ ف ال بعض َـ ويـي البصرة    واختلف أهل العربـية فـي قوله: }إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء  فَألَّف بَـْي

ََ فىىـي ذلىىك: اَ  طىىع الكىىالم عنىىع قولىىه: }َواْذكىىُروا َِْعَمىىَه ّللّاِ َعلَىىـْيُكْم{, ثىىم فسىىر ب ولىىه: }فَىىألَّف بَىىـْي

 قُلوبُِكم{ وأخبر بـالذي كاَوا فـيه قبل التألـيف, كما ت ول: أْمَسَك الـ ائ  أن يـميـل.

ََ قُلىىوبِ    ُكم{ تىىابع قولىىه: }َواْذكىىُروا وقىىال بعىىض َـ ويىىـي الكوفىىة: قولىىه }إْذ ُكْنتُىىـْم أْعىىعَاء  فَىىألَّف بَىىـْي

 َِْعَمَه ّللّاِ َعلَـْيُكْم{ غير من طعة منها.

ََ قُلىوبُِكم{ متصىل ب ولىه:    والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي أن قوله: }إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء  فَألَّف بَـْي

 }َواْذكُروا َِْعَمَه ّللّاِ َعلَـْيُكْم{ غير من طع عنه.

ا أيها الـمؤمنون َعمة   علـيكم التـي أَعم بها علـيكم حيَ كنتـم أععاء: أي وتأويـل ذلك: واذكرو  

بشرككم, ي تل بع كم بع ا, عصبـية فـي غير طاعىة   وال طاعىة رسىوله, فىألف   بىـاإلسالم 

بـيَ قلوبكم, ف عل بع كم لبعض إخواَىا بعىع إذ كنتىـم أعىعاء تتواصىلون بألفىة اإلسىالم واجتىـماع 

 علـيه. كما: كلـمتكم

ـ حعثنا بشر, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }َواْذكىُروا َِْعَمىَه ّللّاِ 6114  

ََ قُلوبُِكْم{ كنتـم تذاب ون فـيها, يأكل شعيعكم ضعيفكم حتـى جاء    َعلَـْيُكْم إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء  فَألَّف بَـْي

لىف بىه بىـينكم. أمىا و  الىذي ال إلىه إال هىو, إن األلفىة لرحمىة, وإن بـاإلسالم, فىآخى بىه بىـينكم, وأ

 الفرقة لعذا !

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع 6115  

 ىىا, ويأكىىل شىىعيعكم فىىـي قولىىه: }َواْذكىىُروا َِْعَمىىَه ّللّاِ َعلَىىـْيُكْم إْذ ُكْنتُىىـْم أْعىىعَاء {: ي تىىل بع ىىكم بع

 ضعيفكم, حتـى جاء   بـاإلسالم, فألّف به بـينكم, وجمع جمعكم علـيه, وجعلكم علـيه إخواَا.

فـالنعمة التـي أَعم   علـى األَصار التـي أمرهم تعالىـى ذكىره فىـي هىذه االَيىة أن يىذكروها هىي   

بىـينهم, التىـي قىال   عىّز وجىّل: }إْذ  ألفة اإلسالم واجتـماع كلىـمتهم علىـيها, والعىعاوة التىـي كاَىه

ُكْنتُـْم أْععَاء { فإَها ععاوة الـ رو  التـي كاَه بـيَ الـ يـيَ مَ األوس والـخزر, فـي الـ اهلىـية 

 قبل اإلسالم, يزعم العلـماء بأيام العر , أَها تطاوله بـينهم عشريَ ومائة سنة. كما:

مة, قىال: قىال ابىَ إسى ا : كاَىه الىـ ر  بىـيَ األوس ـ حعثنا ابَ حميىع, قىال: حىعثنا سلىـ6116  

والـخزر, عشريَ ومائة سنة, حتـى قام اإلسالم وهم علـى ذلك, فكاَه حربهم بـينهم وهم أخىوان 

أل  وأم, فلـم يسمع ب وم كان بـينهم مَ الععواة والـ ر  ما كان بـينهم. ثم إن   عىّز وجىّل أطفىأ 

 سوله مـ مع صلى   عليه وسلم.ذلك بـاإلسالم, وألف بـينهم بر

فىذّكرهم جىّل ثنىاؤه إذ وعلهىىم عليىـم مىا كىىاَوا فىـيه فىـي جاهلىـيتهم مىىَ الىبالء والشى اء بىىـمعاداة   

بع هم بع ا وقتل بع هم بع ا, وخّو  بع هم مَ بعض, وما صاروا إلـيه بـاإلسالم واتبىـاع 

مَ االئىتال  واالجتىـماع, وأمىَ بع ىهم الرسول صلى   عليه وسلم واإليـمان به, وبـما جاء به 

 مَ بعض, ومصير بع هم لبعض إخواَا. وكان سبُب ذلك ما:

ـ حعثنا به ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: ثنـي ابَ إس ا , قال: حعثنا عاصم بَ عمىر 6117  

مكة  بَ قتادة الـمعَـي, عَ أشياخ مَ قومه, قالوا: قعم سويع بَ صامه أخو بنـي عمرو بَ عو 

حاجا أو معتـمرا. قال: وكان سويع إَـما يسميه قومىه فىـيهم الكامىل لىـ لعه وشىعره وَسىبه وشىرفه. 

قال: فتصعّا لىه رسىول   صىلى   عليىه وسىلم حىيَ سىمع بىه, فىععاه إلىـى   عىّز وجىّل وإلىـى 

 صىلى   اإلسالم, قال: ف ال له سويع: فلعّل الذي معىك مثىل الىذي معىي! قىال: ف ىال لىه رسىول  

قال مـ لة ل مان ـ يعنـي حكمة ل مان ـ ف ال له رسول   صلى   « َوما الِّذي َمعََكق»عليه وسلم: 
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َْ َهىذَا, »فعرضها علـيه, ف ال: « اْعِرْضها َعلـّي!»عليه وسلم:  , َمِعي أْفَ ُل ِمى  َ إّن َهذَا الَكالَم َحَس

ََْزلَهُ ّللّاُ َعلّـي ُهع ا َوَُ  قال: فتال علـيه رسىول   صىلى   عليىه وسىلم ال ىرآن ودعىاه «. ور  قُرآن  أ

إلـى اإلسالم, فلـم يبعع منه, وقال: إن هذا ال ول حسَ ثم اَصر  عنىه, وقىعم الىـمعينة, فلىـم يىـلبن 

 أن قتلته الـخزر,, فإن كان قومه لـي ولون: قع قتل وهو مسلـم, وكان قتله قبل يوم بُعاث.

, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إسى ا , قىال: ثنىـي الىـ سيَ بىَ عبىع الىرحمَ حعثنا ابَ حميع  

بَ عمرو بَ سعع بَ معاذ أحع بنـي عبع األشهل: أن مـ مود بَ أسع أحع بنـي عبع األشىهل, قىال: 

لـما قعم أبو الـ يش أَس بَ رافىع مكىة, ومعىه فتىـية مىَ بنىـي عبىع األشىهل فىـيهم إيىاس بىَ معىاذ, 

لـ لف مَ قريش علـى قوم مَ الـخزر,, سىمع بهىم رسىول   صىلى   عليىه وسىلم, يـلتـمسون ا

أَىا َرُسىوُل »قىالُوا: َومىا ذَاَكق قىال: « َهْل لَُكْم إلـى َخْيِر مـّما ِجئْتُىـْم لَىهُق»فأتاهم ف لس إلـيهم, ف ال: 

ىَزَل َعلّىـي الِكتىا َ ّللّاِ بَعَثَنِـي إلـى الِعبـاِد أْدُعوُهْم إلـى ّللّاِ أْن يَْعبُعُوا  َْ «. ّللّاَ َوال يُْشِرُكوا بِِه َشىْيئا, وأَ

ثم ذكر لهم اإلسالم, وتال علـيهم ال رآن, ف ال إياس بَ معاذ, وكان غالما حعثا: أي قىوم, هىذا و  

خير مـما جئتـم له! قال: فأخذ أبو الـ يش أَس بَ رافع حفنة مَ البط اء ف ر  بهىا وجىه إيىاس 

ل: دعنا منك, فلعمري ل ع جئنا لغير هذا! قىال: فصىمه إيىاس بىَ معىاذ, وقىام رسىول بَ معاذ, وقا

  صىىىلى   عليىىىه وسىىىلم عىىىنهم, واَصىىىرفوا إلىىىـى الىىىـمعينة, وكاَىىىه وقعىىىة بُعىىىاث بىىىـيَ األوس 

والـخزر,. قال: ثم لـم يـلبن إياس بَ معاذ أن هلك قال: فلـما أراد   إظهار دينىه, وإعىزاز َبىـيه 

 عليه وسلم, وإَـ از موععه له, خر, رسول   صلى   عليه وسلم الـموسم الىذي ل ىـي صلى  

فـيه النفر مَ األَصار يعرض َفسه علـى قبـائل العر  كما كان يصنع فـي كىل موسىم. فبىـينا هىو 

مع عنع الع بة, إذ ل ـي رهطا مَ الـخزر, أراد   لهم خيرا. قال ابىَ حميىع: قىال سلىـمة: قىال مىـ 

بَ إس ا : ف عثنـي عاصم بَ عمر بَ قتادة, عَ أشىياخ مىَ قومىه, قىالوا: لىـما ل ىـيهم رسىول   

َْتُـْمق»صلى   عليه وسلم قال لهم:  َْ أ َْ َمَوالىـَى يَُهىودَق»قىالوا: َفىر مىَ الىـخزر,, قىال: « َم « أِمى

لىـى. قىال: ف لسىوا معىه, فىععاهم إلىـى   قىالوا: ب« أفاَل تَـْ ِلُسوَن حتـى أَُكلّـَمُكْمق»قالوا: َعم, قال: 

وعرض علـيهم اإلسىالم, وتىال علىـيهم ال ىرآن. قىال: وكىان مىـما صىنع   لهىم بىه فىـي اإلسىالم أن 

يهود كاَوا معهم ببالدهم, وكاَوا أهل كتا  وعلـم, وكاَوا أهل شرك, أصى ا  أوثىان, وكىاَوا قىع 

الوا لهم: إن َبـيا االَن مبعوث قع أظىّل زماَىه, َتبعىه غزوهم ببالدهم, فكاَوا إذا كان بـينهم شيء, ق

وَ تلكم معه قتل عاد وإرم. فلـما كلـم رسول   صلى   عليه وسلم أولئك النفر, ودعاهم إلـى   

عّز وجّل, قال بع هم لبعض: يا قوم تعلـموا و  إَه للنبىـّي الىذي توعىعكم بىه يهىود, وال يسىب ُنكم 

فـيـما دعاهم إلـيه بأن صعقوه, وقبلوا منه ما عرض علـيهم مَ اإلسىالم, وقىالوا لىه: إلـيه! فأجابوه 

إَا قع تركنا قومنا, وال قوم بـينهم مَ الععاوة والشّر ما بـينهم, وعسى أن ي معهم   بىك, وسىن عم 

  علـيهم, فنععوهم إلـى أمرك, وَعرض علـيهم الىذي أجبنىاك إلىـيه مىَ هىذا الىعيَ, فىإن ي معهىم 

علـيه, فال رجل أعّز منك! ثم اَصرفوا عَ رسول   صلى   عليه وسلم, راجعيَ إلـى بالدهىم, 

قع آمنوا وصعّقوا, وهم فـيـما ذكر لـي ستة َفر. قال: فلـما قعموا الـمعينة علىـى قىومهم, ذكىروا لهىم 

لىـم يبىق دار مىَ دور رسول   صلى   عليىه وسىلم, ودعىوهم إلىـى اإلسىالم, حتىـى فشىا فىـيهم, ف

األَصار إال وفـيها ذكىر مىَ رسىول   صىلى   عليىه وسىلم حتىـى إذا كىان العىام الىـم بل, وافىـى 

الىـموسم مىىَ األَصىىار اثنىىا عشىر رجىىال , فل ىىوه بىىـالع بة, وهىي الع بىىة األولىىـى, فبىىـايعوا رسىىول   

 ـيهم الـ ر .صلى   عليه وسلم علـى بـيعة النساء, وذلك قبل أن تفترض عل

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ أيىو , عىَ 6118  

عكرمة: أَه ل ـي النبـّي صلى   عليه وسلم ستة َفر مَ األَصىار, فىآمنوا بىه وصىعّقوه, فىأراد أن 

جئه علـى حالك هذه أن ال  يذهب معهم, ف الوا: يا رسول  , إن بـيَ قومنا حربـا, وإَا َـخا  إن

يتهيىىأ الىىذي تريىىع. فوعىىعوه العىىام الىىـم بل, وقىىالوا: يىىا رسىىول   َىىذهب, فلعىىّل   أن يصلىىـن تلىىك 

 ¹الـ ر ! قال: فذهبوا ففعلىوا, فأصلىـن   عىّز وجىّل تلىك الىـ ر , وكىاَوا يىرون أَهىا ال تصلىـن

منىوا, فأخىذ علىـيهم الن بىـاء اثنىـي عشىر وهو يوم بُعىاث فل ىوه مىَ العىام الىـم بل سىبعيَ رجىال  قىع آ

ََ قُلوبُِكم{.  َ ـيبـا, فذلك حيَ ي ول: }َواْذكُروا َِْعَمَه ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء  فَألَّف بَـْي
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ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 6119  

ََ قُلُوبُِكْم{ بـاإلسالم. حعثنا ال اسم, قال: حىعثنا السعي: أما: }إْذ ُكنْ  تُـْم أْععَاء { ففـي حر  }فَألَّف بَـْي

الـ سيَ, قال: حعثنا أبو سفـيان, عَ معمر, عَ أيو , عَ عكرمة, بنـ وه, وزاد فـيه: فلىـما كىان 

إلىـيها, مَ أمر عائشة مىا كىان, فتثىاور الىـ يان, ف ىال بع ىهم لىبعض: موعىعكم الىـ رة! فخرجىوا 

ََ قُلىوبُِكم فأْصبَْ تُىـْم بِنِ  ْعَمتِىِه فنزله هذه االَية: }َواْذكُروا َِْعَمَه ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ ُكْنتُىـْم أْعىعَاء  فَىألَّف بَىـْي

إْخَواَىىا{... االَيىىة, فأتىىاهم رسىىول   صىىلى   عليىىه وسىىلم, فلىىـم يىىزل يتلوهىىا علىىـيهم حتىىـى اعتنىىق 

 هم لـخنـينا, يعنـي البكاء.بع هم بع ا, وحتـى إن ل

وسمير الذي زعم السعّي أن قوله }إْذ ُكْنتُـْم أْععَاء { عنى به حربىه, هىو سىمير بىَ زيىع بىَ مالىك   

 أحع بنـي عمرو بَ عو  الذي ذكره مالك بَ الع الن فـي قوله:

 إّن ُسَميرا أَرا َعِشيَرتَُه َْع َحِعبُوا دُوََهُ َوقَْع أَِفُوا  

  َِ َّ َصاِدقـي ببنـي النّــّ اِر لـم يَْطعَُموا الذي ُعِلفُوا إْن يَُك  الّل

وقىىع ذكىىر علىىـماء األَصىىار أن مبىىعأ العىىعاوة التىىـي هي ىىه الىىـ رو  التىىـي كاَىىه بىىـيَ قبـيـلتىىـيها   

األوس والـخزر, وأولها كان بسبب قتل مولـى لـمالك بَ الع الن الـخزرجي, ي ال له: الـ ر بىَ 

كان حلـيفـا لـمالك بَ الع الن, ثم اتصله تلىك العىعاوة بىـينهم إلىـى أن أطفأهىا سمير, مَ مزينة, و

   بنبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم, فذلك معنى قول السعّي: حر  ابَ سمير.

وأمىىا قولىىه: }فَأْصبَْ تُىىـْم بِنِْعَمتِىىِه إْخَواَىىا{ فإَىىه يعنىىـي: فأصب تىىـم بتألىىـيف   عىىّز وجىىّل بىىـينكم   

الم وكلـمة الـ ّق والتعاون علـى َصىرة أهىل اإليىـمان, والتىآزر علىـى مىَ خىالفكم مىَ أهىل بـاإلس

 الكفر, إخواَا متصادقـيَ ال ضغائَ بـينكم, وال تـ اسع. كما:

ـ حعثنـي بشر, قال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }فأْصبَْ تُىـْم بِنِْعَمتِىِه 6120  

 أن رجال  قال البَ مسعود: كيف أصب تـمق قال: أصب نا بنعمة   إخواَا. إْخَواَا{, وذكر لنا

َْ َذَُكْم ِمْنها{.   ََ النّاِر فَأ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وُكْنتُـْم علـى َشفـا ُحْفَرةِ ِم

ََ النّىاِر{: وكنتىـم يىا معشىر   الـمؤمنىـيَ مىَ  يعنـي ب وله جىّل ثنىاؤه: }وُكْنتُىـْم علىـى َشفىـا ُحْفىَرةِ ِمى

األوس والـخزر, علـى حر  حفرة مَ النار, وإَـما ذلىك مثىل لكفىرهم الىذي كىاَوا علىـيه قبىل أن 

يهعيهم   لإلسالم, ي ول تعالـى ذكره: وكنتـم علـى طر  جهنـم بكفركم الذي كنتـم علـيه, قبل أن 

يس بـينكم وبـيَ الوقىوع فىـيها إال أن ينعم   علـيكم بـاإلسالم, فتصيروا بـائتالفكم علـيه إخواَا, لـ

تـموتوا علـى ذلك مَ كفركم, فتكوَوا مَ الـخالعيَ فـيها, فـاَ ذكم   منها بـاإليىـمان الىذي هىعاكم 

 له. وشفـا الـ فرة: طرفها وحرفها, مثل شفـا الركية والبئر, ومنه قول الراجز:

َُ َحفَْرَا للـَ  يج َسْ لَْهنابِتَة  فوَ  شَ    فَـاَها بَْ لَْه َـْ 

َْ َىذَُكْم ِمْنهىا{:    يعنـي فو  حرفها, ي ال: هذا شفـا هىذه الركيىة م صىور, وهمىا شىفواها. وقىال: }فَأ

يعنـي فأَ ذكم مَ الـ فرة, فردّ الىـخبر إلىـى الىـ فرة, وقىع ابتىعأ الىـخبر عىَ الشفىـا, ألن الشفىـا مىَ 

لسبـيـل التـي ذكرها فىـي هىذه االَيىة خبىرا عىَ الـ فرة, ف از ذلك, إذ كان الـخبر عَ الشفـا علـى ا

 الـ فرة, كما قال جرير بَ عطية:

ََ الِهالِل   ََ أَخْذَن ِمنّـيكما أَخذَ الّسَراُر ِم  رأْت َمّر الّسنِـي

 فذكر مّر السنـيَ, ثم رجع إلـى الـخبر عَ السنـيَ. وكما قال الع ا,:  

ََ َعْرِضي ُطوُل اللّـيالـي أْسَرَعْه فِـي ََْ ِ يَطوَ   ََ ُطولـي َوَطَوْي  ْي

 وقع بـينه العلة التـي مَ أجلها قـيـل ذلك كذلك فـيـما م ى قبل.  

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك مَ التأويـل, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

َشفـا ُحْفَرةِ  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }وُكْنتُـْم علـى6121  

َُ ّللّاُ لَُكْم آياتِِه{ كان هذا الـ ّي مىَ العىر  أذّل النىاس ذال , وأشى اه  َْ َذَُكْم ِمْنها َكذَِلَك يُبَـيّ ََ النّاِر فَأ ِم

عيشا, وأبـينه ضاللة, وأعراه جلودا, وأجوعه بطوَا, مكعىوميَ علىـى رأس ح ىر بىـيَ األسىعيَ: 

الدهم يومئذ مَ شيء ي سعون علـيه, مَ عاش منهم عاش ش ـيا فـارس, والروم, ال و  ما فـي ب

ومَ مىات ُردّي فىـي النىار, يؤكلىون وال يىأكلون, و  مىا َعلىـم قبىـيال  يومئىِذ مىَ حاضىر األرض, 

كىىاَوا فىىـيها أصىىغر حلىىا, وأدّ  فىىـيها شىىأَا مىىنهم, حتىىـى جىىاء   عىىّز وجىىّل بىىـاإلسالم, فىىوّرثكم بىىه 
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ار الـ هاد, ووضع لكم به مَ الرز , وجعلكم به ملوكا علـى رقا  الناس, الكتا , وأحّل لكم به د

وبـاإلسالم أعطى   ما رأيتـم, فـاشكروا َعمه, فإن ربكم مىنعم ي ىّب الشىاكريَ, وإن أهىل الشىكر 

 فـي مزيع  , فتعالـى ربنا وتبـارك.

بىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حىعثنا عبىع   6122  

َْ َذَُكْم  ََ النّاِر{ ي ول: كنتـم علـى الكفر بـاهلل, }فَأ الربـيع بَ أَس, قوله: }وُكْنتُـْم علـى َشفـا ُحْفَرةِ ِم

 ِمْنها{: مَ ذلك, وهعاكم إلـى اإلسالم.

, عَ السعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط6123  

َْ َذَُكْم ِمْنها{ بـمـ مع صلى   عليىه وسىلم ي ىول: كنتىـم علىـى  ََ النّاِر فَأ }وُكْنتُـْم علـى َشفـا ُحْفَرةِ ِم

طر  النار مَ مات منكم أُوبق فـي النار, فبعن   مىـ معا صىلى   عليىه وسىلم, فىـاستن ذكم بىه 

 مَ تلك الـ فرة.

 سيَ, قىال: حىعثنا أحمىع بىَ الىـمف ل, قىال: حىعثنا حسىَ بىَ حىّي: ـ حىعثنا مىـ مع بىَ الىـ6124  

َْ َذَُكْم ِمْنها{ قال: عصبـية. ََ النّاِر فَأ  }وُكْنتُـْم علـى َشفـا ُحْفَرةِ ِم

َُ ّللّاُ لَُكْم آياتِِه لَعَلُّكْم تَْهتَعُوَن{.      ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َكذَِلَك يُبَـيّ

ب ولىىه: كىىذلك كمىىا بىىـيَ لكىىم ربكىىم فىىـي هىىذه االَيىىات أيهىىا الىىـمؤمنون مىىَ األوس يعنىىـي جىىّل ثنىىاؤه   

والـخزر,, مَ ِغّل الـيهود, الذي ي مروَه لكم, وغشىهم لكىم, وأمىره إيىاكم بىـما أمىركم بىه فىـيها, 

وَهيه لكم عما َهىاكم عنىه, والىـ ال التىـي كنتىـم علىـيها فىـي جاهلىـيتكم, والتىـي صرتىـم إلىـيها فىـي 

م, يعّرفكم فـي كل ذلك مواقع َعمه قىبلكم, وصىنائعه لىعيكم, فكىذلك يبىـيَ سىائر ح  ىه لكىم إسالمك

فىىـي تنزيىىـله, وعلىىـى لسىىان رسىىوله صىىلى   عليىىه وسىىلم. }لَعَلّكىىم تهتىىعون{ يعنىىـي: لتهتىىعوا إلىىـى 

 سبـيـل الرشاد, وتسلكوها فال ت لوا عنها.

 104اآلية : 
}َوْلىىتَُكَ ّمىىْنُكْم أُّمىىة  يَىىْعُعوَن إِلَىىى اْلَخْيىىِر َويَىىأُْمُروَن بِىىاْلَمْعُروِ  ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:      

َِ اْلُمْنَكِر َوأُْولَـَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُ وَن {  َويَْنَهْوَن َع

َْ ِمىْنُكْم{ أيهىا الىـمؤمنون, }أُّمىة { ي ىول: جماعىة }يَىْعُعوَن{ النىاس     يعنـي بذلك جّل ثناؤه: }َوْلتَُك

الـَخْيِر{ يعنـي إلىـى اإلسىالم وشىرائعه التىـي شىرعها   لعبىـاده, }َويىأُمُروَن بـالىـَمْعُروِ {  }إلـى

ي ىىول: يىىأمرون النىىاس بـاتبىىـاع مىىـ مع صىىلى   عليىىه وسىىلم, ودينىىه الىىذي جىىاء بىىه مىىَ عنىىع  , 

َِ الـُمْنَكِر{: يعنـي وينهون عَ الكفر بـاهلل, والتكذيب بـمـ م ع, وبـما جىاء بىه مىَ عنىع }َوْينَهْوَن َع

  ب هادهم بـاأليعي والىـ وارح, حتىـى ين ىادوا لكىم بىـالطاعة. وقولىه: }َوأُوِلئَىَك ُهىُم الـُمْفِلىـُ وَن{ 

يعنـي: الـمنـ  ون عنع  , البـاقون فـي جناته وَعيـمه. وقع دللنا فـيـما م ى علـى معنى اإلفالح 

 دته ههنا.فـي غير هذا الـموضع بـما أغنى عَ إعا

ـ حعثنا أحمع بَ حازم, قال: حىعثنا أبىو َعيىـم, قىال: حىعثنا عيسىى بىَ عمىر ال ىاراء, عىَ 6125  

َْ ِمىْنُكْم أُّمىة  يَىْعُعوَن إلىـى »أبـي عون الث ـفـي, أَه سىمع صبىـي ا, قىال: سىمعه عثمىان ي ىرأ:  َوْلىتَُك

َِ الـُمنْ   «.َكِر ويستعينون   علـى ما أصابهمالـَخْيِر َويأُْمُروَن بـالـَمْعُروِ  َوْينَهْوَن َع

ـ حعثنـي أحمىع بىَ حىازم, قىال: حىعثنا أبىو َعيىـم, قىال: حىعثنا ابىَ عيىـينة, عىَ عمىرو بىَ 6126  

 دينار, قال: سمعه ابَ الزبـير ي رأ, فذكر مثل قراءة عثمان التـي ذكرَاها قبل سواء.

ال: أخبرَىىا جىىويبر, عىىَ ال ىى اك: ـىى حىىعثنا ي يىىـى بىىَ أبىىـي طالىىب, قىىال: أخبرَىىا يزيىىع, قىى6127  

َِ الـُمْنَكِر{ قال: هم خاصىة  َْ ِمْنُكْم أُّمة  يَْعُعوَن إلـى الـَخْيِر َويأُمُروَن بـالـَمْعُروِ  َوْينَهْوَن َع }َوْلتَُك

 أص ا  رسول  , وهم خاصة الرواة.

 105اآلية : 
ََ تَفَّرقُواْ َواْختَلَفُواْ ِمَ بَْعِع َمىا َجىآَءُهُم اْلبَيّنَىاُت ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالَ تَُكوَُواْ َكالّ  ِذي

 َوأُْولَـَئَِك لَُهْم َعذَا   َعِليم  {

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وال تكوَوا يا معشر الذيَ آمنوا كالذيَ تفّرقوا مَ أهل الكتىا , واختلفىوا    

, مىَ ح ىج  , فـيىـما اختلفىوا فىـيه, وعلىـموا فـي ديَ   وأمره وَهيه, مَ بعع ما جاءهم البىـينات
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الـ ّق فـيه, فتعمعوا خالفه, وخالفوا أمر  , وَ  وا عهعه وميثاقه, جراءة علـى  , وأولئك لهم: 

يعنىىـي ولهىىؤالء الىىذيَ تفّرقىىوا, واختلفىىوا مىىَ أهىىل الكتىىا , مىىَ بعىىع مىىا جىىاءهم عىىذا  مىىَ عنىىع   

قىوا يىا معشىر الـمؤمنىـيَ فىـي ديىنكم تفىّر  هىؤالء فىـي ديىنهم, وال عليـم. ي ول جل ثناؤه: فىال تفرّ 

 تفعلوا فعلهم, وتستنوا فـي دينكم بسنتهم, فـيكون لكم مَ عذا    العليـم مثل الذي لهم. كما:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع 6128  

َْ بَْعىِعما جىاَءُهُم البَىـيّناُت{ قىال: هىم أهىل الكتىا , فـي قوله: }َوال  ََ تَفَّرقُوا َواْختَلَفُوا ِم تَُكوَُوا كالِّذي

َهىى   أهىىل اإلسىىالم أن يتفّرقىىوا ويختلفىىوا, كمىىا تفىىّر  واختلىىف أهىىل الكتىىا , قىىال   عىىّز وجىىّل: 

 }وأُولَئَِك لَُهْم َعذَا   َعِليـم {.

ل: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي ـ حعثنـي الـمثنى, قا6129  

ََ تَفَّرقُىوا َواْختَلَفُىىوا{ وَىـ و هىىذا فىىـي  بىَ أبىىـي طلىـ ة, عىىَ ابىَ عبىىـاس, قولىىه: }َوال تَُكوَُىوا كالّىىِذي

هلك ال رآن أمر   جّل ثناؤه الـمؤمنـيَ بـالـ ماعة, فنهاهم عَ االختال  والفرقة, وأخبرهم أَـما 

 مَ كان قبلهم بـالـمراء والـخصومات فـي ديَ  .

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قولىه: 6130  

َْ بَْعِعما جاَءُهُم البَـيّناُت وأُولَئَِك لَُهْم َعذَا   َعلِ  ََ تَفَّرقُوا َواْختَلَفُوا ِم يىـم { قىال هىم }َوال تَُكوَُوا كالِّذي

 الـيهود والنصارا.

 107-106اآلية : 
ََ اْسىَودّْت ُوُجىوُهُهْم  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَْوَم تَْبيَّض ُوُجىوه  َوتَْسىَودّ ُوُجىوه  فَأَّمىا الّىِذي

ََ اْبيَّ ْه ُوُجوُهُهْم فَِفىي َرْحَمىِة ّللّاِ أَْكفَْرتُْم بَْععَ إِيَماَُِكْم فَذُوقُواْ اْلعَذَاَ  بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن *  َوأَمّ  ا الِّذي

 ُهْم فِيَها َخاِلعُوَن {

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: أولئك لهم عذا  عليـم فـي يوم تبـيّض وجوه وتسودّ وجىوه. وأمىا قولىه:    

ََ اْسَودّْت ُوُجوُهُهْم أَكفَْرتُـْم بَْععَ إيـَماَُِكْم{ فإن معناه: فأ ما الذيَ اسودّت وجىوههم, فىـي ال }فأّما الِّذي

مَ جىوا  بـالفىـاء, « أّما»لهم: }أَكفَْرتُـْم بَْععَ إيـَماَُِكْم فَذُوقُوا العَذَاَ  بِـَما ُكْنتُـْم تَْكفُُروَن{. وال بعّ لـ 

لعاللىة مىا ذكىر مىَ الكىالم « فىـي ال»فلـما أس   الـ وا  س طه الفـاء معه, وإَـما جاز تىرك ذكىر 

معنى قوله جّل ثناؤه: }أَكفَْرتُـْم بَْععَ إيـَماَُِكْم{ فإن أهل التأويـل اختلفوا فـيـمَ ُعنـي به,  علـيه. وأما

 ف ال بع هم: ُعنـي به أهل قبلتنا مَ الـمسلـميَ. ذكر مَ قال ذلك:

 ـ حعثنا بشىر, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }يَىْوَم تَْبىـيَّض ُوُجىوه  6131  

َوتَْسَودّ ُوُجوه{... االَية, ل ع كفر أقوام بعع إيـماَهم كما تسمعون, ول ع ذكر لنا أن َبـّي   صلى   

َْ َصِ بَنَىـي أْقىَوام , »عليه وسلم كان ي ىول:  َوالّىِذي ََْفىُس ُمىـَ ّمِع بِىـيَِعِه, لَىـيَِردَّن َعلىـّي الىـَ ْوَض ِمىـّم

َّ إَّىَك ال حتـى إذَا ُرفِعُوا إلـّي ورأْيتُهُ  َّ َرّ  أص ابِىـي أصَ ابِىـي, فَلَىـيُ الَ ْم اْختُِلـُ وا دُوَِىـي, فألَقُىولَ

ََ اْبـيَّ ْه ُوُجوُهُهْم فَِفـي َرْحَمِة ّللّاِ{ هؤالء أهل طاعة «. تَْعِري ما أْحعَثُوا بَْععَكَ  وقوله: }وأّما الِّذي

 ة ّللّاِ ُهْم فِـيها خاِلعُوَن{.  والوفـاء بعهع  , قال   عز وجل: }فَِفـي رْحم

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6132  

ََ اْسَودّْت ُوُجوُهُهْم أَكفَْرتُـْم بَْعىعَ إيىـَماَُِكْم فَىذُوقُوا ا  لعَىذَا َ }يَْوَم تَْبـيَّض ُوُجوه  َوتَْسَودّ ُوُجوه فأّما الِّذي

 بِـَما ُكْنتُـْم تَْكفُُروَن{ فهذا مَ كفر مَ أهل ال بلة حيَ اقتتلوا.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حىعثنا أبىـي, عىَ حمىاد بىَ سلىـمة والربىـيع بىَ صبىـين, عىَ أبىـي 6133  

ََ اْسَودّْت ُوُجوُهُهْم أَكفَْرتُـم بَْععَ إيَـماَُِكْم{ قال: هم  الـخوار,. مـ الع, عَ أبـي أمامة: }فأّما الِّذي

وقال آخرون: عنى بذلك كل مَ كفىر بىـاهلل بعىع اإليىـمان الىذي آمىَ حىيَ أخىذ   مىَ صىلب آدم   

 ذريته وأشهعهم علـى أَفسهم بـما بـيَ فـي كتابه. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا علـّي بَ الهيثم, قال: أخبرَا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ 6134  

ـيع, عَ أبـي العالـية, عَ أبـّي بَ كعب, فـي قوله: }يَىْوَم تَْبىـيَّض ُوُجىوه  َوتَْسىَودّ ُوُجىوه{ قىال: الرب

صاروا يوم ال ـيامة فري ـيَ, ف ال لـمَ اسودّ وجهه وعيرهم: }أَكفَْرتُـْم بَْععَ إيـَماَُِكْم فَذُوقُوا العَذَاَ  

ن الىذي كىان قبىل االخىتال  فىـي زمىان آدم, حىيَ أخىذ مىىنهم بِىـَما ُكْنتُىـْم تَْكفُىُروَن{ قىال: هىو اإليىـما

عهىعهم وميثىىاقهم, وأقىىّروا كلهىم بىىـالعبودية, وفطىىرهم علىـى اإلسىىالم, فكىىاَوا أمىة واحىىعة مسلىىـميَ, 
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ي ول: أكفرتـم بعىع إيىـماَكم, ي ىول بعىع ذلىك الىذي كىان فىـي زمىان آدم, وقىال فىـي االَخىريَ: الىذيَ 

فأخىىـلصوا لىىه الىىعيَ والعمىىل, فبىىـيض   وجىىوههم, وأدخىىـلهم فىىـي اسىىت اموا علىىـى إيىىـماَهم ذلىىك, 

 رضواَه وجنته.

 وقال آخرون: بل الذيَ عنوا ب وله: }أَكفَْرتُـْم بَْععَ إيـَماَُِكْم{: الـمناف ون. ذكر مَ قال ذلك:  

َم ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قىال: حىعثنا أبىو بكىر الـ نفىـي, عىَ عبىـاد, عىَ الىـ سَ: }يَىوْ 6135  

تَْبـيَّض ُوُجوه  َوتَْسَودّ ُوُجوه{... االَيىة, قىال: هىم الىـمناف ون كىاَوا أعطىوا كلىـمة اإليىـمان بألسىنتهم, 

 وأَكروها ب لوبهم وأعمالهم.

وأولـى األقوال التـي ذكرَاها فـي ذلك بـالصوا  ال ول الذي ذكرَاه عَ أبـّي بَ كعب أَىه عنىى   

الذي يوبخون علىـى ارتىعادهم عنىه, هىو اإليىـمان الىذي أقىّروا بىه بذلك جميع الكفـار, وأن اإليـمان 

يوم قـيـل لهم: }ألَْسُه بَِربُّكْم قالُوا بَلَىـى َشىِهْعَا{. وذلىك أن   جىّل ثنىاؤه جعىل جميىع أهىل االَخىرة 

فري ىىـيَ: أحىىعهما سىىوداء وجوهىىه, واالَخىىر بىىـي اء وجوهىىه, فمعلىىوم إذ لىىـم يكىىَ هنالىىك إال هىىذان 

ن جميع الكفـار داخـلون فـي فريق مَ سّود وجهىه, وأن جميىع الـمؤمنىـيَ داخىـلون فىـي الفري ان أ

فريق مَ بـيض وجهه, فال وجه إذا ل ول قائل عنى ب وله: }أَكفَْرتُىـْم بَْعىعَ إيىـَماَُِكْم{ بعىض الكفىـار 

لىـم يكىَ  دون بعض, وقع عّم   جّل ثناؤه الـخبر عىنهم جمىيعهم, وإذا دخىـل جمىيعهم فىـي ذلىك ثىم

 لـ ميعهم حالة آمنوا فـيها, ثم ارتعوا كافريَ بعع إال حالة واحعة, كان معلوما أَها الـمرادة بذلك.

فأمىا  ¹فتأويـل االَية إذا: أولئك لهم عذا  عليـم فـي يوم تبـيّض وجوه قوم, وتسودّ وجوه آخىريَ  

ه الىذي واث تىـموه علىـيه, بىأن ال الذيَ اسودّت وجوههم, فىـي ال: أج عتىـم توحيىع   وعهىعه وميثاقى

تشركوا به شيئا, وتـخـلصوا له العبـادة بعع إيـماَكم, يعنـي: بعع تصعي كم به, }فَذُوقُوا العَذَاَ  بِىـَما 

ُكْنتُىىـْم تَْكفُىىُروَن{ ي ىىول: بىىـما كنتىىـم تىىـ  عون فىىـي العَىىـيا مىىا كىىان   قىىع أخىىذ ميثىىاقكم بىىـاإلقرار بىىه 

بـي ه وجوههم مـمَ ثبىه علىـى عهىع   وميثاقىه, فلىـم يبىعل دينىه, ولىـم وأما الذيَ ا ¹والتصعيق

ين لب علـى ع بـيه بعع اإلقرار بـالتوحيع, والشهادة لربه بـاأللوهة, وأَه ال إله غيره }ففىـي َرْحَمىِة 

فىىـيها ّللّاِ{ ي ىول: فهىم فىـي رحمىة  , يعنىىـي فىـي جنتىه وَعيىـمها, ومىا أعىىعّ   ألهلهىا فىـيها, }ُهىْم 

 َخاِلعُوَن{ أي بـاقون فـيها أبعا بغير َهاية وال غاية.

 108اآلية : 
ََ {ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }تِْلَك آيَاُت ّللّاِ ََتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَ ّق َوَما ّللّاُ يُِريعُ ُظْلما  لّْلعَالَ   ِمي

« تلىك»آيىات   وقىع بىـينا كيىف وضىعه العىر   يعنـي ب وله جل ثناؤه: }تِلىَك آيَىاِت ّللّاُ{: هىذه   

فـي غير هىذا الىـموضع فـيىـما م ىى قبىل بىـما أغنىى عىَ إعادتىه. « هذه»و« هذا»مكان « ذلك»و

وقوله: }آياُت ّللّاِ{ يعنـي: مواعظ  , وعبره وح  ه. }ََتْلُوها َعلَىـْيَك{ َ رؤهىا علىـيك وَ صىها. 

وإَـما يعنـي ب ولىه: }تِْلىَك آيىاُت ّللّاِ{ هىذه االَيىات التىـي ذكىر  }بـالـَ ّق{ يعنـي: بـالصع  والـي ـيَ

فـيها أمور الـمؤمنـيَ مَ أَصار رسول   صلى   عليه وسلم وأمور يهود بنـي إسرائيـل وأهل 

الكتا , وما هو فـاعل بأهل الوفـاء بعهعه وبـالـمبعلـيَ دينه والناق ىيَ عهىعه بعىع اإلقىرار بىه. ثىم 

وجّل َبـيه مـ معا صلى   عليه وسلم أَه يتلو ذلك علـيه بـالـ ّق وأعلـمه أن مَ عاقبىه  أخبر عزّ 

مَ خـل ه بـما أخبر أَه معاقبه مَ تسىويع وجهىه وتـخـلىـيعه فىـي ألـيىـم عذابىه وعليىـم ع ابىه ومىَ 

دائىم جازاه مىنهم بىـما جىازاه مىَ تبـيىـيض وجهىه وتكريىـمه وتشىريف منزلتىه لعيىه بتـخـلىـيعه فىـي 

َعيـمه فبغير ظلـم منه لفريق منهم بل لىـ ّق اسىتوجبوه وأعمىال لهىم سىلفه, جىازاهم علىـيها, ف ىال 

{ يعنىىـي بىىذلك: ولىىـيس   يىىا مىىـ مع بتسىىويع وجىىوه  ََ تعالىىـى ذكىىره: }َومىىا ّللّاُ يُِريىىعُ ُظْلىىـما للعالَىىـِمي

يىاهم فىـي جنتىه, طالبىـا وضىع وتبـيـيض وجوه هؤالء, وتنعيـمه إ ¹هؤالء, وإذاقتهم العذا  العليـم

شيء مـما فعل مَ ذلك فـي غير موضعه الذي هو موضعه, إعالمىا بىذلك عبىـاده, أَىه لىَ يصلىـن 

فـي حكمته بخـل ه, غير ما وعع أهل طاعته واإليـمان به, وغير ما أوعع أهل معصيته والكفر بىه, 

 وإَذارا منه هؤالء وتبشيرا منه هؤالء.

 109اآلية : 
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أويـل قوله تعالـى:      }َوّلّلِ َما فِي الّسَماَواِت َوَما فِي األْرِض َوإِلَىَى ّللّاِ تُْرَجىُع االُُمىوُر ال ول فـي ت

} 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: أَه يعاقب الذيَ كفروا بعع إيـماَهم بـما ذكىر أَىه معىاقبهم بىه مىَ العىذا     

ثبتىوا علىـى التصىعيق والوفىـاء بعهىودهم  العليـم, وتسويع الوجوه, ويثـيب أهل اإليـمان بىه, الىذيَ

التـي عاهعوا علـيها, بـما وصف أَه مثـيبهم به, مَ الـخـلود فـي جناتىه, مىَ غيىر ظلىـم منىه ألحىع 

الفري ـيَ فـيـما فعل, ألَه ال حاجة به إلـى الللـم, وذلك أن اللالىـم إَىـما يللىـم غيىره لىـيزداد إلىـى 

طاَه سلطاَا, وإلـى ملكه ملكا, لن صان فـي بعض أسبىـابه, يتـمىـم عّزته عّزة بللـمه إياه, وإلـى سل

بـما ظلـم غيره فـيه ما كان َاقصا مَ أسبـابه عىَ التىـمام, فأمىا مىَ كىان لىه جميىع مىا بىـيَ أقطىار 

الـمشار  والـمغار , وما فـي العَـيا واالَخرة, فال معنى لللـمه أحعا فـي وز أن يللـم شىيئا, ألَىه 

 ¹ـابه شيء َاقَ ي تا, إلىـى تىـمام, فـيتىـّم ذلىك بللىـم غيىره, تعالىـى   علىّوا كبىـيرالـيس مَ أسب

ِ ما فِـي الّسىَمَواِت َومىا فِىـي  { }وّلِلّ ََ ولذلك قال جّل ثناؤه ع ـيب قوله: }َوما ّللّاُ يُِريعُ ُظْلـما لْلعالَـِمي

 األْرِض وإلـى ّللّاِ تُْرَجُع األُموُر{.

ـية فىىـي وجىىه تكريىىر   تعالىىـى ذكىىره اسىىمه مىىع قولىىه: }وإلىىـى ّللّاِ تُْرَجىىُع واختلىىف أهىىل العربىى  

ِ مىا فِىـي الّسىَمَواِت َومىا فِىـي األْرِض{ ف ىال  األُُموُر{ ظاهرا وقع ت عم اسمه ظىاهرا مىع قولىه: }َوّلِلّ

بعىىض أهىىل العربىىـية مىىَ أهىىل البصىىرة: ذلىىك َليىىر قىىول العىىر : أمىىا زيىىع فىىذهب زيىىع, وكمىىا قىىال 

 ر:الشاع

ََ الـَمْوُت ذا الغنى والف ـيرا   ََغّ  ال أَرا الـموَت يسبُق الـموَت َشْيء 

فأظهر فىـي موضىع اإلضىمار. وقىال بعىض َـ ويىـي الكوفىة: لىـيس ذلىك َليىر هىذا البىـيه, ألن   

موضع الـموت الثاَـي فـي البـيه موضع كناية, ألَىه كلىـمة واحىعة, ولىـيس ذلىك كىذلك فىـي االَيىة, 

ِ مىىا فِىىـي الّسىىَمَواِت َومىىا فِىىـي األْرِض{ خبىىر لىىـيس مىىَ قولىىه: }وإلىىـى ّللّاِ تُْرَجىىُع ألن قولىىه:  }َوّلِلّ

األُموُر{ فـي شيء, وذلك أن كل واحعة مَ ال صتـيَ مفـار  معناها معنىى األخىرا, مكتفىـية كىل 

تا, الىـموت مىـ « ال أرا»واحعة منهما بنفسىها, غيىر مىـ تاجة إلىـى األخىرا, ومىا قىال الشىاعر: 

 إلـى تـمام الـخبر عنه.

وهذا ال ول الثاَـي عنعَا أولـى بـالصوا , ألن كتا    عّز وجّل ال يؤخذ معاَـيه, وما فـيه مَ   

البـيان إلىـى الشىواذّ مىَ الكىالم والـمعاَىـي ولىه فىـي الفصىين مىَ الىـمنطق واللىاهر مىَ الـمعاَىـي 

 الـمفهوم وجه ص ين موجود.

ّللّاِ تُْرَجُع األُُموُر{ فإَه يعنـي تعالـى ذكره: إلـى   مصىير أمىر جميىع خىـل ه وأما قوله: }وإلـى   

الصالـن منهم, والطالـن والـمـ سَ والىـمسيء, فىـي ازي كىالّ علىـى قىعر استىـ  اقهم منىه الىـ زاء 

 بغير ظلـم منه أحعا منهم.

 110اآلية : 
َِ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ُكْنتُْم َخْيرَ  أُّمِة أُْخِرَجْه ِللنّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َوتَْنَهْوَن َعى

ََ أَْهُل اْلِكتَاِ  لََكاَن َخْيرا  لُّهْم ّمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُ   ُم اْلفَاِس ُوَن {اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّلّلِ َولَْو آَم

ـْم َخْيىىرا أُّمىىِة أُْخِرَجىىْه للنّىىاِس{ ف ىىال بع ىىهم: هىىم الىىذيَ اختلىىف أهىىل التأويىىـل فىىـي قولىىه: }ُكْنتُىى   

هاجروا مع رسول   صلى   عليه وسلم, مَ مكة إلىـى الىـمعينة, وخاصىة مىَ أصى ا  رسىول 

   صلى   عليه وسلم. ذكر مَ قال ذلك:

اك, عىَ سىعيع ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا عمرو بَ حماد, قال: حعثنا أسبـاط, عىَ سىم6136  

بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس, قال فـي: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: هم الىذيَ خرجىوا معىه 

 مَ مكة.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ عطية, عَ قـيس, عىَ سىماك, عىَ عكرمىة, عىَ ابىَ عبىـاس:    

 الذيَ هاجروا مَ مكة إلـى الـمعينة. }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: هم

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: }ُكْنتُىـْم َخْيىَر 6137  

َِ الـُمْنِكِر{ قال عمر بَ الـخطا : لىو شىاء    أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس تَأُْمُروَن بـالـَمْعُروِ  َوتَْنَهْوَن َع

فكنا كلنىا, ولكىَ قىال: }ُكْنتُىـْم{ فىـي خاصىة مىَ أصى ا  رسىول   صىلى   عليىه «, تـمأَ»ل ال 
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وسلم, ومَ صنع مثل صنـيعهم, كاَوا خير أمة أخرجه للناس, يأمرون بـالـمعرو , وينهون عَ 

 الـمنكر.

رمىة: ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قىال ابىَ جىريج: قىال عك6138  

 َزله فـي ابَ مسعود, وسالـم مولـى أبـي حذيفة, وأبـّي بَ كعب, ومعاذ بَ جبل.

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا مصعب بَ الـم عام, عَ إسرائيـل, عَ السعّي, عمَ حعثه, 6139  

 قال عمر: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: تكون ألّولنا, وال تكون الَخرَا.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا إسرائيـل, عَ سماك بىَ حىر ,    

عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: هم الذيَ هىاجروا مىع 

 النبـّي صلى   عليه وسلم إلـى الـمعينة.

حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قىال: ذكىر لنىا أن عمىر بىَ ـ حىعثنا بشىر, قىال: 6140  

الـخطا  قال فـي ح ة ح ها: ورأا مَ الناس ِرَعىة سىيئة, ف ىرأ هىذه: }ُكْنتُىـْم َخْيىَر أُّمىِة أُْخِرَجىْه 

 للنّاِس{... االَية, ثم قال: يا أيها الناس, مَ سره أن يكون مَ تلك األمة, فلـيؤدّ شرط   منها.

ـ حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عىَ ال ى اك فىـي 6141  

قوله: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: هم أص ا  رسول   صىلى   عليىه وسىلم خاصىة, 

 يعنـي وكاَوا هم الرواة الععاة الذيَ أمر   الـمسلـميَ بطاعتهم.

آخرون: معنى ذلك: كنتـم خيىر أمىة أخرجىه للنىاس, إذ كنتىـم بهىذه الشىروط التىـي وصىفهم  وقال  

جّل ثناؤه بها. فكان تأويـل ذلك عنعهم: كنتـم خير أمة تأمرون بـالـمعرو , وتنهون عىَ الىـمنكر, 

 وتؤمنون بـاهلل أُخِرجوا للناس فـي زماَكم. ذكر مَ قال ذلك:

قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, 6142  

مىىـ اهع فىىـي قىىول   عىىّز وجىىّل: }ُكْنتُىىـْم َخْيىىَر أُّمىىِة أُْخِرَجىىْه للنّىىاِس{ ي ىىول: علىىـى هىىذا الشىىرط أن 

تأمروا بـالـمعرو , وتنهوا عَ الـمنكر, وتؤمنوا بىـاهلل, ي ىول: لىـمَ أَتىـم بىـيَ ظهراَىـيه, ك ولىه: 

{.}َولَ َْع اخْ  ََ  تَْرَاُهْم َعلـى ِعْلـِم َعلـى العالَـِمي

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جىريج, عىَ مىـ اهع قولىه: }ُكْنتُىـْم    

َخْيىىَر أُّمىىِة أُْخِرَجىىْه للنّىىاِس{ قىىال: ي ىىول: كنتىىـم خيىىر النىىاس للنىىاس, علىىـى هىىذا الشىىرط, أن تىىأمروا 

الـمنكر, وتؤمنوا بـاهلل, ي ول لىـمَ بىـيَ ظهريىه ك ولىه: }َولَ َىِع اْختَْرَىاُهْم بـالـمعرو , وتنهوا عَ 

.} ََ  َعلـى ِعْلـِم َعلـى العالَـِمي

ـ وحعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عىَ ميسىرة, عىَ أبىـي حىازم, عىَ أبىـي 6143  

تـم خير الناس للناس, تـ يئون بهم فـي السالسل, هريرة: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: كن

 تعخـلوَهم فـي اإلسالم.

ـ حعثنا عبـيع بَ أسبـاط, قال: حعثنا أبـي, عَ ف يـل بَ مرزو , عىَ عطيىة فىـي قولىه: 6144  

 }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ قال: خير الناس للناس.

ْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ ألَهم أكثر األمىـم استىـ ابة لإلسىالم. وقال آخرون: إَـما قـيـل: }ُكْنتُـ  

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثه عَ عمار بَ الـ سَ, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع, قولىه: 6145  

َِ الـُمْنَكِر{ قال: لـم تكىَ أمىة أكثىر  }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس تَأُمُروَن بـالـَمْعُروِ  وتَْنَهْونَ  َع

 استـ ابة فـي اإلسالم مَ هذه األمة, فمَ ثم قال: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{.

 وقال بع هم: عنى بذلك أَهم كاَوا خير أمة أخرجه للناس. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قولىه: ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر ال6146  

َِ الـُمْنَكِر{ قال: قىع كىان مىا تسىمع  }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس تَأُْمُروَن بـالـَمْعُروِ  وتَْنَهْوَن َع

 مَ الـخير فـي هذه األمة:

 سَ ي ىول: َىـ َ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حىعثنا سىعع عىَ قتىادة قىال: كىان الىـ6147  

 آخرها وأكرمها علـى  .

 قال أبو جعفر: وأولـى هذه األقوال بتأويـل االَية ما قال الـ سَ, وذلك أن:  
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ـ يع و  بَ إبراهيـم حعثنـي قال: حعثنا ابَ علـية, عَ بهز بَ حكيـم, عَ أبـيه, عَ جعه, 6148  

تُىىـْم آِخُرهىىا أال إَّ »قىىال: سىىمعه رسىىول   صىىلى   عليىىه وسىىلم ي ىىول:  َْ ََ أُّمىىة  أ ُكىىْم َوفّـْيتُىىـْم َسىىْبِعي

 «.وأْكَرُمها علـى ّللّاِ 

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ بهىز بىَ حكيىـم, عىَ    

أُْخِرَجىْه أبـيه, عَ جعه, أَىه سىمع النبىـّي صىلى   عليىه وسىلم ي ىول فىـي قولىه: }ُكْنتُىـْم َخْيىَر أُّمىِة 

َْتُـْم َخْيُرها وأْكَرُمها علـى ّللّاِ »للنّاِس{ قال:  ََ أُّمة  أ َْتُـْم تُتِـّموَن َسْبِعي  «.أ

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قال: ذكر لنا أن َبـّي   صىلى 6149  

ََ أُّمىة  »  عليه وسلم قال ذات يوم, وهو مسنع ظهره إلـى الكعبىة:  َُ ََُكّمىُل يَىْوَم الِ ىـياَمِة َسىْبعي ََىـْ 

َُ آخُرها وَخْيُرها  «.ََـْ 

وأمىىا قولىىه: }تَىىأُْمُروَن بـالىىـَمْعُروِ { فإَىىه يعنىىـي: تىىأمرون بـاإليىىـمان بىىـاهلل ورسىىوله, والعمىىل   

َِ الـُمْنَكر{ يعنـي: وتنهون عَ الشرك بىـاهلل, وتكىذيب رسىوله , وعىَ العمىل بشرائعه, }َوتَْنَهْوَن َع

 بـما َهى عنه. كما:

ـ حعثنا علـّي بَ داود, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قىال: ثنىـي معاويىة, عىَ علىـّي, عىَ 6150  

ابَ عبـاس, قوله: }ُكْنتُـْم َخْيَر أُّمِة أُْخِرَجْه للنّاِس{ ي ول: تأمروَهم بـالـمعرو  أن يشىهعوا أن ال 

ل  , وت اتلوَهم علـيه, وال إله إال   هو أعلم الـمعرو , وتنهوَهم إله إال  , واإلقرار بـما أَز

 عَ الـمنكر والـمنكر: هو التكذيب, وهو أَكر الـمنكر.

وأصل الـمعرو : كل ما كان معروفـا ففعله جميىـل مستىـ سَ غيىر مسىت بن فىـي أهىل اإليىـمان   

فه أهل اإليىـمان وال يسىتنكرون فعلىه. وأصىل بـاهلل. وإَـما سميه طاعة   معروفـا, ألَه مـما يعر

الـمنكر ما أَكره  , ورأوه قبـي ا فعله, ولذلك سىميه معصىية   منكىرا, ألن أهىل اإليىـمان بىـاهلل 

يسىىىتنكرون فعلهىىىا, ويسىىىتعلمون ركوبهىىىا. وقولىىىه: }َوتْؤِمنُىىىوَن بىىىـاّلّلِ{ يعنىىىـي: تصىىىعّقون بىىىـاهلل, 

 فتـخـلصون له التوحيع والعبـادة.

فإن سأل سائل ف ال: وكيف قـيـل: }ُكْنتُـْم َخْيىَر أُّمىِة{ وقىع زعمىه أن تأويىـل االَيىة أن هىذه األمىة   

خير األمـم التـي م ه, وإَـما ي ال: كنتـم خير أمة, ل وم كاَوا خيىارا فتغيىروا عمىا كىاَوا علىـيهق 

, كمىا قـيىـل: }َواْذُكىُروا إْذ قـيـل: إن معنى ذلك بخال  ما ذهبه إلـيه, وإَـما معناه: أَتىـم خيىر أمىة

{ وقع قال فـي موضع آخر: }َواْذُكُروا إْذ ُكْنتُـْم قَِلـيال  فََكثَّرُكْم{ فإدخال  َْتُـْم قَِلـيـل  فـي مثىل « كان»أ

هذا وإس اطها بـمعنى واحع, ألن الكالم معرو  معناه. ولو قال أي ا فـي ذلك قائل: كنتـم بىـمعنى 

خـل تـم خير أمة, أو وجعتـم خيىر أمىة, كىان معنىى صى ي ا, وقىع زعىم بعىض التـمام, كان تأويـله: 

أهل العربـية أن معنى ذلك: كنتـم خير أمة عنع   فـي اللوح الـمـ فوظ أخرجه للناس, وال ىوالن 

 األّوالن اللذان قلنا, أشبه بـمعنى الـخبر الذي رويناه قبل.

 وقال: األمة: الطري ة. وقال آخرون معنى ذلك: كنتـم خير أهل طري ة,  

ََ أْهىُل الِكتىاِ  لَكىاَن َخْيىرا لَْهىُم ِمىْنُهُم الىـُمْؤِمنُوَن وأْكثَىُرُهم    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَْو آَم

 الفـاِس وَن{.

يعنـي بىذلك تعالىـى ذكىره: ولىو صىعّ  أهىل التىوراة واإلَـ يىـل مىَ الىـيهود والنصىارا بـمىـ مع   

سلم, وما جاءهم به مَ عنع  , لكان خيرا لهم عنع   فـي عاجل دَىـياهم, وآجىل صلى   عليه و

آخرتهم. }ِمْنُهُم الـُمْؤِمنُوَن{ يعنـي مَ أهل الكتا  مَ الـيهود والنصارا, الىـمؤمنون الىـمصعّقون 

وه, وثعلبىة رسول   صلى   عليه وسلم فـيـما جاءهم به مَ عنع  , وهم عبع   بَ سالم, وأخ

بىىَ َسىىْعيَة وأخىىوه, وأشبىىـاههم مىىـمَ آمنىىوا بىىـاهلل, وصىىعّقوا برسىىوله مىىـ مع صىىلى   عليىىه وسىىلم, 

واتبعوا ما جاءهم به مَ عنع  . }وأْكثَُرُهُم الفـاِس ُوَن{ يعنىـي: الىـخارجون عىَ ديىنهم, وذلىك أن 

 عليىىه وسىىلم, ومىىَ ديىىَ مىىَ ديىىَ الىىـيهود اتبىىـاع مىىا فىىـي التىىوراة, والتصىىعيق بـمىىـ مع صىىلى  

النصارا اتبـاع ما فـي اإلَـ يـل, والتصعيق به وبـما فـي التوراة, وفـي كال الكتابـيَ صفة مـ مع 

صىىلى   عليىىه وسىىلم وَعتىىه, ومبعثىىه, وأَىىه َبىىـّي  , وكلتىىا الفرقتىىـيَ, أعنىىـي الىىـيهود والنصىىارا 

م يىىعينون بىىه الىىذي قىىال جىىّل ثنىىاؤه مكذبىىة, فىىذلك فسىى هم وخىىروجهم عىىَ ديىىنهم الىىذي يىىعّعون أَهىى

 }وأْكثَُرُهُم الفـاِس ُوَن{. وقال قتادة بـما:
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ـ حعثنا بشر بَ معىاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }ِمىْنُهُم الىـُمؤِمنوَن 6151  

 وأْكثَُرُهُم الفـاِس ُوَن{: ذّم   أكثر الناس.

 111اآلية : 

الىىـى:      }لَىىَ يَُ ىىّروُكْم إِالّ أَذ ا َوإِن يُ َىىاتِلُوُكْم يَُولّىىوُكُم األدُبَىىاَر ثُىىّم الَ ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تع

 يُنَصُروَن {

يعنـي بذلك جّل ثنىاؤه: لىَ ي ىركم يىا أهىل اإليىـمان بىـاهلل ورسىوله, هىؤالء الفىـاس ون مىَ أهىل    

إال أذا, يعنىـي بىذلك ولكىنهم الكتا  بكفىرهم, وتكىذيبهم َبىـيكم مىـ معا صىلى   عليىه وسىلم شىيئا 

يىىؤذوَكم بشىىركهم, وإسىىماعكم كفىىرهم, وقىىولهم فىىـي عيسىىى وأمىىه وعزيىىر, ودعىىائهم إيىىاكم إلىىـى 

ال اللة, وال ي ّروَكم بذلك, وهذا مَ االستثناء الـمن طع, الىذي هىو مخىالف معنىى مىا قبلىه, كمىا 

 .قـيـل ما اشتكى شيئا إال خيرا, وهذه كلـمة مـ كية عَ العر  سماعا

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

َْ يَُ ىّروكْم إالّ أذ ا{ 6152   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }لَى

 ي ول: لَ ي ّروكم إال أذا تسمعوَه منهم.

َْ  ـىى ُحىىعثه عىىَ عمىىار, قىىال: حىىعثنا ابىىَ أبىىـي جعفىىر, عىىَ أبىىـيه,6153   عىىَ الربىىـيع, قولىىه: }لَىى

 يَُ ّروُكْم إالّ أذ ا{ قال: أذا تسمعوَه منهم.

َْ يَُ ّروُكْم 6154   ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }لَ

 إالّ أذ ا{ قال: إشراكهم فـي ُعَزير وعيسى والصلـيب.

ا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قولىه: ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثن6155  

َْ يَُ ّروُكْم إالّ أذ ا{... االَية, قال: تسمعون منهم كذبـا علـى  , يععوَكم إلـى ال اللة.  }لَ

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوإْن يُ اتِلُوُكْم يَُولّوُكُم األْدبـاَر ثُّم ال يُْنَصُروَن{.  

جّل ثناؤه: وإن ي اتلكم أهل الكتا  مىَ الىـيهود والنصىارا, يهزمىوا عىنكم, فىـيولوكم  يعنـي بذلك  

أدبـارهم اَهزاما, ف وله: }يَُولّوُكُم األْدبـاَر{ كناية عىَ اَهىزامهم, ألن الىـمنهزم ي ىّول ظهىره إلىـى 

ثىره, فىعبر جهة الطالب هربـا إلـى ملـ أ, وموئل يئل إلـيه منه, خوفىـا علىـى َفسىه, والطالىب فىـي أ

الـمطلو  حينئِذ يكون مـ اذي وجه الطالب الهازمة. }ثُّم ال يُْنَصُروَن{ يعنـي: ثم ال ينصىرهم   

أيها الىـمؤمنون علىـيكم لكفىرهم بىـاهلل ورسىوله, وإيىـماَكم بىـما آتىاكم َبىـيكم مىـ مع صىلى   عليىه 

الـمؤمنون بنصركم. وهذا وعع مَ  وسلم, ألن   عّز وجّل قع أل ـى الرعب فـي قلو  كائعكم أيها

  تعالـى ذكره َبـيه مـ معا صلى   عليىه وسىلم وأهىل اإليىـمان َصىرهم علىـى الكفىرة مىَ أهىل 

الكتىىا . وإَىىـما رفىىع قولىىه: }ثُىىّم ال يُْنَصىىُروَن{ وقىىع جىىزم قولىىه: }يَُولّىىوكم األْدبىىـاَر{ علىىـى جىىوا  

بلهىىا بىىـالنون, فألىىـ ق هىىذه بهىىا, قىىال: }َوال يُىىؤذَُن لَُهىىْم الىىـ زاء ائتنافىىـا للكىىالم, ألن رءوس االَيىىات ق

 فَـيَْعتَِذُروَن{ رفعا, وقع قال فـي موضع آخر: }ال يُْ َ ى علَـْيِهْم فَـيَـُموتُوا{ إذ لـم يكَ رأس آية.

 112اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ََ َما ثُِ فَُواْ      ََ ّللّاِ  }ُضِربَْه َعلَْيِهُم الذّلّةُ أَْي ََ النّاِس َوبَآُءوا بِغََ ِب ّم َْ ّللّاِ َوَحْبِل ّم إِالّ بَِ ْبِل ّم

َْبِيَآَء بِغَْيرِ   َحّق ذَِلَك بَِما َوُضِربَْه َعلَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ ذَِلَك بِأََُّهْم َكاَُواْ يَْكفُُروَن بِآيَاِت ّللّاِ َويَْ تُلُوَن األ

 َن {َعَصْواْ ّوَكاَُواْ يَْعتَعُو

يعنـي ب ول جّل ثناؤه }ُضِربَْه َعلَـْيِهْم الذّلّةُ{ ألزموا الذلة, والذلة: الفعلة مَ الذّل, وقع بـينا ذلك    

بشواهعه فـي غير هذا الـموضع. }أْينَـما ثُِ ـفُوا{ يعنـي: حيثما ل وا. ي ول جّل ثناؤه: ألزم الـيهود 

أينـما كاَوا مَ األرض, وبأّي مكان كاَوا مَ ب اعها الـمكذّبون بـمـ مع صلى   عليه وسلم الذلة 

 مَ بالد الـمسلـميَ والـمشركيَ, إال ب بل مَ  , وحبل مَ الناس كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا هوذة, قال: حعثنا عو , عَ الـ سَ فـي قوله: 6156  

ََ النّاِس َوُضِربَْه َعلَـْيِهُم الـَمْسَكنَةُ{ }ُضِربَْه َعلَـْيِهُم الذّلّةُ أْينَـما ثُ ـفُوا إالّ بِ  َ ْبِل ِمنَاّلّلِ َوَحْبِل ِم

 قال: أدركتهم هذه األمة, وإن الـمـ وس لتـ بـيهم الـ زية.
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ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قل: حعثنا عبـاد, عَ الـ سَ فـي 6157  

ََ النّاِس{ قال: أذلهم   فال منعة قوله: }ُضِربَْه َعلَـْيِهُم الذّ  ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم لّةُ أْينَـما ثُِ ـفُوا إالّ بَِ ْبِل ِم

 لهم وجعلهم   تـ ه أقعام الـمسلـميَ.

وأما الـ بل الذي ذكره   فـي هذا الـموضع, فإَه السبب الذي يأمنون به علـى أَفسهم مَ   

هم مَ عهع وأمان ت عم لهم ع عه قبل أن يث ـفوا فـي بالد الـمؤمنـيَ, وعلـى أموالهم وذراري

 اإلسالم. كما:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6158  

ََ النّاِس{ قال: بعهعهم. ََ ّللّاِ{ قال: بعهع, }َوَحْبِل ِم  مـ اهع فـي قوله: }إالّ ْبَ ْبِل ِم

بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }ُضِربَْه َعلَـْيِهُم الذّلّةُ أْينَـما  ـ حعثنا6159  

ََ النّاِس{ ي ول: إال بعهع مَ  , وعهع مَ الناس. ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم  ثُِ ـفُوا إالّ بَِ ْبِل ِم

 عَ قتادة, مثله.حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر,    

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع, عَ عثمان بَ غياث, قال عكرمة: ي ول: }إالّ 6160  

ََ النّاِس{ قال: بعهع مَ  , وعهع مَ الناس. ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم  بَِ ْبِل ِم

ََ ّللّاِ َوَحْبِل ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }إالّ بِ 6161   َ ْبِل ِم

ََ النّاِس{ ي ول: إال بعهع مَ  , وعهع مَ الناس.  ِم

  6162 ََ ـ حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }إالّ بَِ ْبِل ِم

ََ النّاِس{ ي ول: إال بعهع مَ  , وعهع مَ الناس.  ّللّاِ َوَحْبِل ِم

عثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ـ ح6163  

ََ النّاِس{ فهو عهع مَ  , وعهع مَ  ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم ابَ عبـاس, قوله: }أْينَـما ثُِ ـفُوا إالّ بَِ ْبِل ِم

 هو الـميثا .الناس, كما ي ول الرجل: ذمة  , وذمة رسوله صلى   عليه وسلم, ف

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج قال: قال مـ اهع: 6164  

ََ النّاِس{ قال: بعهع مَ  , وعهع مَ الناس لهم. قال ابَ  ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم }أْينَـما ثُِ ـفُوا إالّ ْبَ بِل ِم

 جريج وقال عطاء: العهع: حبل  .

عثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }أْينَـما ثُِ ـفُوا إالّ ـ ح6165  

ََ النّاِس{ قال: إال بعهع وهم يهود, قال: والـ بل: العهع. قال: وذلك قول أبـي  ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم بَِ ْبِل ِم

ار فـي الع بة: أيها الرجل إَا الهيثم بَ التـيهان لرسول   صلى   عليه وسلم حيَ أتته األَص

قاطعون فـيك حبـاال  بـيننا وبـيَ الناس, ي ول: عهودا. قال: والـيهود ال يأمنون فـي أرض مَ 

ََ َكفَُروا  ََ اتّبَعُوَك فَْوَ  الِّذي أرض   إال بهذا الـ بل الذي   قال عّز وجّل, وقرأ: }َوجاِعُل الِّذي

: فلـيس بلع فـيه أحع مَ النصارا إال وهم فو  يهود فـي شر  وال غر  إلـى يَْوِم الِ ـياَمِة{ قال

 هم فـي البلعان كلها مستذلون, قال  : }َوقَّطعناُهْم فِـي األْرض أمـما{ يهود.

ـ ُحعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: حعثنا عبـيع بَ سلـيـمان, قال: سمعه 6166  

ََ النّاِس{ ب ول: بعهع مَ  , وعهع مَ الناس.ال  اك فـي قوله: }إالّ بِ  ََ ّللّاِ َوَحْبِل ِم  َ ْبِل ِم

 حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك, مثله.   

ََ ّللّا َوَحْبِل مِ    ََ واختلف أهل العربـية فـي الـمعنى الذي جلب البـاء فـي قوله: }إالّ بَ ْبِل ِم
النّاِس{ ف ال بعض َـ ويـي الكوفة: الذي جلب البـاء فـي قوله: }بَِ ْبِل{ فعل م مر قع ترك 

ذكره. قال: ومعنى الكالم: ضربه علـيهم الذلة أينـما ث ـفوا, إال أن يعتصموا ب بل مَ  , 

 فأضمر ذلك. واستشهع ل وله ذلك ب ول الشاعر:

 افَة وفـي الـَ ْبل َرْوعاُء الفُؤاد فَُروُ  رأتْنِـي بَِ ْبلَـْيها فََصعّْت َمخ 

 وقال: أراد: أْقبَْلُه ب بلـيها. وب ول االَخر:  

 َحنَتْنِـي حاَِـياُت العّْهر حتـىكأَـي خاتِل  أْحنُو ِلَصْيع  

فأوجب إعمال فعل مـ ذو  وإظهار صلته وهو متروك, وذلك فـي مذاهب العربـية ضعيف,   

أما ما استشهع به ل وله مَ األبـيات, فغير داّل علـى ص ة دعواه, ألن ومَ كالم العر  بعيع. و

داللة بـينة فـي أَها رأته بـالـ بل مـمسكا, ففـي إخبـاره «, رأتنـي ب بلـيها»فـي قول الشاعر: 
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عنها أَها رأته ب بلـيها إخبـار منه أَها رأته مـمسكا بـالـ بلـيَ, فكان فـيـما ظهر مَ الكالم 

كما فـي قول ال ائل: أَا بـاهلل «, رأتنـي»َ ذكر اإلمساك, وكاَه البـاء صلة ل وله: مستغنى ع

مكتف بنفسه, ومعرفة السامع معناه أن تكون البـاء مـ تاجة إلـى كالم يكون لها جالبـا غير الذي 

 ظهر, وأن الـمعنى أَا بـاهلل مستعيَ.

ََ ّللّاِ{ استثناء خار, مَ أّول الكالم, قال: وقال بعض َـ ويـي البصرة: قوله: }إالّ بََ ْبِل مِ   
 ولـيس ذلك بأشعّ مَ قوله: }ال يَْسَمعُوَن فِـيها لَْغوا إالّ َسالما{.

وقال آخرون مَ َـ ويـي الكو : هو استثناء متصل. والـمعنى: ضربه علـيهم الذلة أينـما   

ه علـيهم الذلة فـي األمكنة إال ث ـفوا: أي بكّل مكان, إال بـموضع حبل مَ  , كما ت ول: ضرب

فـي هذا الـمكان, وهذا أي ا طلب الـ ّق, فأخطأ الـمفصل, وذلك أَه زعم أَه استثناء متصل, ولو 

كان متصال  كما زعم لوجب أن يكون ال وم إذا ث ـفوا ب بل مَ   وحبل مَ الناس غير م روبة 

ما ث ـفوا ب بل مَ   وحبل مَ الناس, أو علـيهم الـمسكنة, ولـيس ذلك صفة الـيهود ألَهم أينـ

بغير حبل مَ   عّز وجّل, وغير حبل مَ الناس, فـالذلة م روبة علـيهم علـى ما ذكرَا عَ 

ََ النّاس{ استثناء متصال  لوجب أن  ََ   َوَحْبِل ِم أهل التأويـل قبل. فلو كان قوله: }إالّ بَ ْبِل ِم

مة, أن ال تكون الذلة م روبة علـيهم. وذلك خال  ما وصفهم   يكون ال وم إذا ث ـفوا بعهع وذ

به مَ صفتهم, وخال  ما هم به مَ الصفة, ف ع تبـيَ أي ا بذلك فساد قول هذا ال ائل أي ا. ولكَ 

ََ ّللّاِ{ أدخـله ألن الكالم الذي قبل االستثناء م تض  ال ول عنعَا أن البـاء فـي قوله: }إالّ بَِ ْبِل ِم

لـمعنى البـاء, وذلك أن معنى قولهم: }ُضِربَْه َعلَـْيِهُم الذّلّةَ أْينَـما ثُِ ـفُوا{: ضربه علـيهم فـي ا

ََ النّاِس{ علـى غير وجه االتصال  ََ ّللّاِ َوحْبِل ِم الذلة بكل مكان ث ـفوا, ثم قال: }إالّ بَْ بِل ِم

بل مَ   وحبل مَ الناس, كما بـاألول, ولكنه علـى االَ طاع عنه, ومعناه: ولكَ يث ـفون ب 

َِ أْن يَْ تَُل ُمْؤِمنا إالّ َخطأ { فـالـخطأ وإن كان منصوبـا بـما عمل فـيـما قبل  قـيـل: }َوما كاَن لـُمْؤِم

االستنثاء, فلـيس قوله بـاستثناء متصل بـاألّول بـمعنى إال خطأ, فإن له قتله كذلك, ولكَ معناه: 

ََ ّللّاِ{ وإن كان الذي جلب البـاء التـي ولكَ قع ي تله خطأ, فكذلك ق وله: }أْينَـما ثُِ ـفُوا إالّ بَِ ْبِل ِم

بعع إال الفعل الذي ي ت يها قبل إال, فلـيس االستثناء بـاالستثناء الـمتصل بـالذي قبله بـمعنى أن 

 آَفـا. ال وم إذا ل وا, فـالذلة زائلة عنهم, بل الذلة ثابتة بكّل حال, ولكَ معناه ما بـينا

ََ ّللّاِ َوُضِربَْه َعلَـْيِهُم الـَمْسَكنَةُ ذَِلَك بأَُّهْم    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوبـاُءوا بِغََ ِب ِم

َْبِـياَء بِغَْيِر َحّق{.  كاَُوا يَْكفُُروَن بآياِت ّللّاِ َويَْ تُلُوَن األ

ََ ّللّاِ{:    وتـ ملوا غ ب  , فـاَصرفوا به مستـ  ـيه. يعنـي تعالـى ذكره: }َوبـاُءوا بِغََ ِب ِم

وقع بـينا أصل ذلك بشواهعه, ومعنى الـمسكنة, وأَها ذّل الفـاقة والف ر وخشوعهما, ومعنى 

 الغ ب مَ   فـيـما م ى بـما أغنى عَ إعادته فـي هذا الـموضع.

ّل ثناؤه ب وله ذلك: أي بَؤُؤهم الذي بـاءوا وقوله: }ذَِلَك بأَُّهْم كاَُوا يَْكفُُروَن بآياِت ّللّاِ{ يعنـي ج  

به مَ غ ب  , وضر  الذلة علـيهم, بعل مـما كاَوا يكفرون بآيات  , ي ول: مـما كاَوا 

َْبِـياَء  ي  عون أعالم   وأدلته علـى صع  أَبـيائه, وما فرض علـيهم مَ فرائ ه. }َويَْ تُلُوَن األ

َوا ي تلون أَبـياءهم ورسل   إلـيهم, اعتعاء علـى  , وجراءة علـيه بِغَْيِر َحّق{ ي ول: وبـما كا

 بـالبـاطل, وبغير حّق استـ  وا منهم ال تل.

فتأويـل الكالم: ألزموا الذلة بأّي مكان ل وا, إال بذمة مَ   وذمة مَ الناس, واَصرفوا بغ ب   

, بعال  مـما كاَوا ي  عون بآيات  , وأدلته مَ   متـ ملـيه, وألزموا ذّل الفـاقة, وخشوع الف ر

 وح  ه, وي تلون أَبـياءه بغير حّق ظلـما واعتعاء.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ذَِلَك بِـَما َعَصْوا وكاَُوا يَْعتَعُوَن{.  

مر ي ول تعالـى ذكره: فعلنا بهم ذلك بكفرهم, وقتلهم األَبـياء, ومعصيتهم ربهم, واعتعائهم أ  

ربهم. وقع بـينا معنى االعتعاء فـي غير موضع فـيـما م ى مَ كتابنا بـما فـيه الكفـاية عَ 

إعادته. فأعلـم ربنا جّل ثناؤه عبـاده, ما فعل بهؤالء ال وم مَ أهل الكتا , مَ إحالل الذلة 

لـيـم العذا , إذ والـخزي بهم فـي عاجل العَـيا, مع ما ادّخر لهم فـي االَجل مَ الع وبة والنكال, وأ

تععّوا حعود  , واستـ لوا مـ ارمه, تذكيرا منه تعالـى ذكره لهم, وتنبـيها علـى موضع البالء 
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الذي مَ قبله أتوا لـينـيبوا ويذّكروا, وعلة منه ألمتنا, أن ال يستنوا بسنتهم, ويركبوا منهاجهم, 

 ّل بهم. كما:فـيسلك بهم مسالكهم, وي ّل بهم مَ َ م   ومثالته ما أح

ـ حىعثنا بشىر, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }ذَِلىَك بِىـَما َعَصىْوا وكىاَُوا 6167  

 يَْعتَعُوَن{ اجتنبوا الـمعصية والععوان, فإن بهما أهلك مَ أهلك قبلكم مَ الناس

 113اآلية : 

َْ أَ  ْهِل اْلِكتَاِ  أُّمة  قَآئَِمة  يَتْلُوَن آيَاِت ّللّاِ آََآَء اللّْيِل ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لَْيُسواْ َسَوآء  ّم

 َوُهْم يَْسُ عُوَن {

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }لَـْيُسوا َسَواء { لـيس فري ا أهل الكتا , أهل اإليـمان منهم والكفر سواء,    

تفـاوتون فـي الصالح والفساد يعنـي بذلك: أَهم غير متساويَ, ي ول: لـيسوا متعادلـيَ, ولكنهم م

والـخير والشّر. وإَـما قـيـل: لـيسوا سواء, ألن فـيه ذكر الفري ـيَ مَ أهل الكتا  اللذيَ ذكرهما 

ََ أْهُل الِكتاِ  لَكاَن َخْيَرا لَُهْم ِمْنُهُم الـُمْؤِمنُوَن وأْكثَُرُهُم الفـاِس ُوَن{ ثم أخبر    فـي قوله: }َولَْو آَم

عَ حال الفري ـيَ عنعه, الـمؤمنة منهما والكافرة, ف ال: }لَـْيُسوا َسَواء{: أي لـيس  جّل ثناؤه

هؤالء سواء, الـمؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتعأ الـخبر جّل ثناؤه عَ صفة الفرقة الـمؤمنة مَ 

هلع أهل الكتا  ومعحهم, وأثنى علـيهم بعع ما وصف الفرقة الفـاس ة منهم بـما وصفها به مَ ال

وََـْخب الـَ نان, ومـ الفة الذّل والصغار, ومالزمة الفـاقة والـمسكنة, وتـ مل خزي العَـيا 

َْ أْهِل الِكتاِ  أُّمة  قائَمة  يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل َوُهْم يَْسُ عُوَن{...  وف ي ة االَخرة, ف ال: }ِم

{ ف وله: االَيات الثالث, إلـى قوله: }وّللّاُ َعِلـيـ ََ مَ أهل »مرفوعة ب وله: « أمة قائمة»م  بـالـُمتِّ ـي

 «.الكتا 

وقع توهم جماعة مَ َـ ويـي الكوفة والبصرة والـم عّميَ منهم فـي صناعتهم, أن ما بعع سواء   

فـي هذا الـموضع مَ قوله: }أُّمة  قائَمة { ترجمة عَ سواء, وتفسير عنه بـمعنى: ال يستوي مَ 

أمة قائمة يتلون آيات   آَاء اللـيـل, وأخرا كافرة, وزعموا أن ذكر الفرقة األخرا  أهل الكتا 

 ترك اكتفـاء بذكر إحعا الفرقتـيَ, وهي األمة ال ائمة, ومثّلوه ب ول أبـي ذؤيب:

 َعَصْيُه إلَـْيها ال َْلَب إَـي ألْمِرهاَسِميع  فَما أْدِري أُرْشع  ِطالبُها  

 وب ول االَخر:«. أم غير رشع»مَ ذكر « أرشع»اكتفـاء ب وله: « رشع أم غير»ولـم ي ل:   

 أَزاُل فال أْدري أَهّم َهَمـْمتَُهوذو الَهّم قِْعما خاِشع  ُمتََ ائُِل  

وهو مع ذلك عنعهم خطأ قول ال ائل الـمريع أن ي ول: سواء أقمه أم قععت, سواء أقمه حتـى   

اَـي فـيـما كان مَ الكالم مكتفـيا بواحع دون ما كان ي ول أم قععت, وإَـما ي يزون حذ  الث

َاقصا عَ ذلك, وذلك َـ و ما أبـالـي أو ما أدري, فأجازوا فـي ذلك ما أبـالـي أقمه, وهم 

يريعون: ما أبـالـي أقمه أم قععت, الكتفـاء ما أبـالـي بواحع, وكذلك فـي ما أدري, وأبوا اإلجازة 

َْ  فـي سواء مَ أجل َ صاَه, وأَه غير مكتف بواحع, فأغفلوا فـي توجيههم قوله: }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

أْهل الِكتا  أُّمة  قائَمة { علـى ما حكينا عنهم إلـى ما وجهوه إلـيه مذاهبهم فـي العربـية, إذ أجازوا 

فـيه مَ الـ ذ  ما هو غير جائز عنعهم فـي الكالم مع سواء, وأخطئوا تأويـل االَية, فسواء فـي 

هذا الـموضع بـمعنى التـمام واالكتفـاء, ال بـالـمعنى الذي تأوله مَ حكينا قوله. وقع ذكر أن قوله: 

َْ أْهل الِكتا  أُّمة  قائَمة {... االَيات الثالث, َزله فـي جماعة مَ الـيهود أسلـموا, ف سَ  }ِم

 إسالمهم. ذكر مَ قال ذلك:

عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ مـ مع, ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, 6168  

عَ عكرمة أو عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس, قال: لـما أسلـم عبع   بَ سالم, وثعلبة بَ 

سعية, وأسيع بَ سعية, وأسع بَ عبـيع, ومَ أسلـم مَ يهود معهم, فآمنوا وصعّقوا ورغبوا فـي 

ود وأهل الكفر منهم: ما آمَ بـمـ مع وال تبعه إال أشرارَا, اإلسالم ومنـ وا فـيه, قاله: أحبـار يه

ولو كاَوا مَ خيارَا ما تركوا ديَ آبـائهم, وذهبوا إلـى غيره, فأَزل   عّز وجّل فـي ذلك مَ 

 ََ َْ أْهل الكتا  أُّمة  قائَمة  يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ{ إلـى قوله: }وأُولَئَِك ِم  قولهم: }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

.} ََ  الّصاِلـ ي
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حعثنا أبو كريب قال: حعثنا يوَس بَ بكير, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ أبـي    

 مـ مع مولـى زيع بَ ثابه, قال: ثنـي سعيع بَ جبـير أو عكرمة, عَ ابَ عبـاس, بنـ وه.

َْ أْهِل الِكتاِ  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }لَـْيُسو6169   ا َسواء  ِم

 أُّمة  قائَمة {... االَية, ي ول: لـيس كل ال وم هلك, قع كان هلل فـيهم ب ـية.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: }أُّمة  قائَمة {: 6170  

 ع وأسع ابنا كعب.عبع   بَ سالم, وثعلبة بَ سالم أخوه, وسعية ومبشر, وأسي

وقال آخرون: معنى ذلك: لـيس أهل الكتا  وأمة مـ مع ال ائمة ب ّق   سواء عنع  . ذكر مَ   

 قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6171  

كان ي ول فـي قوله: }لَـْيُسوا َسَواء  ِمَ عَ الـ سَ بَ يزيع الع لـي, عَ عبع   بَ مسعود أَه 

 أْهِل الِكتاِ  أُّمة  قائَمة { قال: ال يستوي أهل الكتا , وأمة مـ مع صلى   عليه وسلم.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: 6172  

َْ أْهِل الِكتا ِ  أُّمة  قائَمة {... االَية, ي ول: لـيس هؤالء الـيهود كمثل هذه األمة  }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

 التـي هي قائمة.

وقع بـينا أن أولـى ال ولـيَ بـالصوا  فـي ذلك قول مَ قال: قع تـمه ال صة عنع قوله: }لَـْيُسوا   

َْ أْهِل الِكتاِ  َسَواء { عَ إخبـار   بأمر مؤمنـي أهل الكتا , وأهل الكفر منهم, وأن قوله: }مِ 

أُّمة  قائَمة {. خبر مبتعأ عَ معح مؤمنـيهم, ووصفهم بصفتهم, علـى ما قاله ابَ عبـاس وقتادة وابَ 

جريج. ويعنـي جّل ثناؤه ب وله: }أُّمة  قائَمة {: جماعة ثابتة علـى الـ ّق. وقع دللنا علـى معنى 

 األمة فـيـما م ى بـما أغنى عَ إعادته.

مة, فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, ف ال بع هم: معناها: العادلة. ذكر مَ قال وأما ال ائ  

 ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6173  

 عَ مـ اهع: }أَُمة قائَمة { قال: عادلة.

 كتا    وما أمر به فـيه. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَها قائمة علـى   

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة فـي قوله: }أَّمة  قائَمة { 6174  

 ي ول: قائمة علـى كتا    وفرائ ه وحعوده.

له: }أُّمة  قائَِمة { ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قو6175  

 ي ول: قائمة علـى كتا    وحعوده وفرائ ه.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6176  

َْ أْهِل الِكتاِ  أُّمة  قائَمة { ي ول: أمة مهتعية قائمة علـى أمر  , لـم َنزع عنه  ابَ عبـاس: }ِم

 ركه كما تركه االَخرون وضيعوه.وتت

 وقال آخرون: بل معنى قائمة: مطيعة. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6177  

وال اَتة:  }أُّمة  قائَمة { االَية, ي ول: لـيس هؤالء الـيهود, كمثل هذه األمة التـي هي قاَتة هلل

 الـمطيعة.

وأولـى هذه األقوال بـالصوا  فـي تأويـل ذلك ما قاله ابَ عبـاس وقتادة, ومَ قال ب ولهما علـى   

ما روينا عنهم, وإن كان سائر األقال األخر مت اربة الـمعنى مَ معنى ما قاله ابَ عبـاس وقتادة 

لهعا, وكتا    وفرائ ه, وشرائع فـي ذلك. وذلك أن معنى قوله: }قائمة { مست ـيـمة علـى ا

دينه, بـالععل والطاعة, وغير ذلك مَ أسبـا  الـخير مَ صفة أهل االست امة علـى كتا    

وسنة رسول   صلى   عليه وسلم. وَلير ذلك الـخبر الذي رواه النعمان بَ بشير, عَ النبـّي 

ى ُحعُوِد ّللّاِ َوالَواقِعِ فِـيها, َكَمثَِل قَْوِم َرِكبُوا َسِفـينَة , ثُّم َمثَُل ال ائِِم علـ»صلى   عليه وسلم أَه قال: 

فـال ائُم علـى ُحعُوِد ّللّاِ ُهَو الثّابِه َعلـى التّـَمّسِك بِـما أَمَرهُ ّللّاُ بِه َواْجتِناِ  ما « َضَرَ  لُهْم َمثاَل  

 ََهاهُ ّللّاُ َعْنهُ.
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جماعة معتصمة بكتا   , متـمسكة به, ثابتة علـى العمل بـما  فتأويـل الكالم: مَ أهل الكتا   

َّ له رسوله صلى   عليه وسلم.  فـيه, وما س

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل َوُهْم يَْسُ عُوَن{.  

َاء اللـيـل, ويعنـي ب وله: }آياِت ّللّاِ{: ما يعنـي ب وله: }يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ{: ي رءون كتا    آ  

أَزل فـي كتابه مَ العبر والـمواعظ, ي ول: يتلون ذلك آَاء اللـيـل, ي ول: فـي ساعات اللـيـل, 

, كما قال الشاعر: َْـي   فـيتعبروَه ويتفكرون فـيه. وأما }آَاَء اللّـْيـِل{: فساعات اللـيـل, واحعها: إِ

َْـيِ قََ اهُ اللّـْيـُل يَْنتَِعُل ُحلو  وُمّر كْعطِف    الِ ْعحِ ِمّرتَُهفـي ُكّل إ

 وقع قـيـل إن واحع االََاء: إَِى م صور, كما واحع األمعاء: ِمع ى.  

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: تأويـله: ساعات اللـيـل, كما قلنا. ذكر مَ   

 قال ذلك:

ثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل{: ـ حعثنا بشر, قال: حع6178  

 أي ساعات اللـيـل.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قال: }آَاَء اللّـْيـِل{: 6179  

 ساعات اللـيـل.

ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج, قال عبع   بَ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: 6180  

 كثـير: سمعنا العر  ت ول: }آَاَء اللّـْيـِل{: ساعات اللـيـل.

 وقال آخرون }آَاَء اللّـْيـِل{: جو  اللـيـل. ذكر مَ قال ذلك:  

: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعيّ 6181  

 }يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل{ أما آَاء اللـيـل: ف و  اللـيـل.

 وقال آخرون: بل عنـي بذلك قوم كاَوا يصلون العشاء األخيرة. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6182  

الع لـي, عَ عبع   بَ مسعود فـي قوله: }يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل{: عَ الـ سَ بَ يزيع 

 صالة العتـمة, هم يصلوَها, ومَ سواهم مَ أهل الكتا  ال يصلـيها.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: ثنـي ي يـى بَ أيو , عَ عبـيع   صلى 6183  

,   عليه وسلم ذات لـيـلة  كان عنع بعض أهله وَسائه, فلـم يأتنا لصالة العشاء حتـى ذهب لـيـل 

َْ أَْهِل »ف اء ومنا الـمصلـي ومنا الـم ط ع, فبشرَا وقال:  إَه ال يَُصلّـي هذه الّصالة أَحع  ِم

َْ أَْهِل الِكتاِ  أُّمة  قائَمة  يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ «, الِكتا ِ   اَاَء اللّـْيـِل َوُهْم فأَزل  : }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

 يَْسُ عُوَن{.

ـ حعثنـي يوَس, قال: ثنا, علـّي بَ معبع, عَ أبـي ي يـى الـخراساَـي, عَ َصر بَ 6184  

طريف, عَ عاصم, عَ زر بَ حبـيش, عَ عبع   بَ مسعود, قال: خر, علـينا رسول   

َْ أَْهِل »ة ـ ف ال لنا: صلى   عليه وسلم وَـ َ َنتلر العشاء ـ يريع العتـم ما علـى األْرِض أََحع  ِم

َْ أْهِل الِكتاِ  أُّمة  « األْديَاِن يَْنتَِلُر هذه الّصالةَ فـي هذا الَوْقِه َغْيُرُكمْ  قال: فنزله: }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

 قائَمة  يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ آَاَء اللّـْيـِل َوُهْم يَْسُ عُوَن{.

 ل عنـي بذلك قوم كاَوا يصلون فـيـما بـيَ الـمغر  والعشاء. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: ب  

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ منصور, 6185  

َْ أْهِل الِكتاِ  أُّمة  قائَمة  يَتْلُوَن آياِت ّللّاِ  آَاء اللّـْيـِل َوُهْم  قال: بلغنـي أَها َزله: }لَـْيُسوا َسَواء  ِم

 يَْسُ عوَن{ فـيـما بـيَ الـمغر  والعشاء.

وهذه األقوال التـي ذكرتها علـى اختالفها مت اربة الـمعاَـي, وذلك أن   تعالـى ذكره, وصف   

هؤالء ال وم, بأَهم يتلون آيات   فـي ساعات اللـيـل, وهي آَاؤه, وقع يكون تالـيها فـي صالة 

الـيا لها آَاء اللـيـل, وكذلك مَ تالها فـيـما بـيَ الـمغر  والعشاء, ومَ تالها جو  العشاء ت

 اللـيـل, فكّل تال له ساعات اللـيـل.
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غير أن أولـى األقوال بتأويـل االَية, قول مَ قال: عنـي بذلك: تالوة ال رآن فـي صالة العشاء,   

  أمة مـ مع صلى   عليه وسلم بأَهم ألَها صالة ال يصلـيها أحع مَ أهل الكتا , فوصف 

 يصلوَها دون أهل الكتا  الذيَ كفروا بـاهلل ورسوله.

وأما قوله: }َوُهْم يَْسُ عُوَن{ فإن بعض أهل العربىـية زعىم أن معنىى السى ود فىـي هىذا الىـموضع   

نىىى الكىىالم اسىىم الصىىالة ال السىى ود, ألن الىىتالوة ال تكىىون فىىـي السىى ود وال فىىـي الركىىوع, فكىىان مع

عنعه: يتلون آيات   آَاء اللـيـل وهم يصلون, ولىـيس الىـمعنى علىـى مىا ذهىب إلىـيه, وإَىـما معنىى 

الكالم: مَ أهل الكتا  أمة قائمة, يتلون آيات   آَاء اللـيـل فـي صالتهم, وهم مىع ذلىك يسى عون 

 فـيها, فـالس ود هو الس ود الـمعرو  فـي الصالة.

 115-114اآلية : 

 َِ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يُْؤِمنُوَن بِاّلّلِ َواْليَْوِم االَِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َويَْنَهْوَن َع

َْ يُْكفَرو َْ َخْيِر فَلَ ََ *  َوَما يَْفعَلُواْ ِم ََ الّصاِلِ ي  هُ َوّللّاُ اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُْولَـَئَِك ِم

} ََ  َعِليم  بِاْلُمتِّ ي

يعنـي ب وله جّل وعّز: }يُْؤِمنُوَن بـاّلّلِ َوالـيَْوِم االَِخِر{: يصعّقون بـاهلل, وبـالبعن بعع الـمـمات,    

ولـيسوا كالـمشركيَ الذيَ ي  عون وحعاَـية  , ويعبعون  ¹ويعلـمون أن   مـ ازيهم بأعمالهم

ن بعع الـمـمات, وينكرون الـمـ ازاة علـى األعمال والثوا  والع ا . معه غيره, ويكذّبون بـالبع

وقوله: }َويأُْمُروَن بـالـَمْعُروِ { ي ول: يأمرون الناس بـاإليـمان بـاهلل ورسوله, وتصعيق مـ مع 

َِ الـُمْنَكِر{ ي ول: وينهون الناس عَ الكفر بـ اهلل, صلى   عليه وسلم, وما جاءهم به. }َويَْنَهْوَن َع

وتكذيب مـ مع, وما جارهم به مَ عنع  : يعنـي بذلك: أَهم لـيسوا كالـيهود والنصارا, الذي 

يأمرون الناس بـالكفر, وتكذيب مـ مع فـيـما جارهم به, وينهوَهم عَ الـمعرو  مَ األعمال, 

 ول: ويبتعرون وهو تصعيق مـ مع فـيـما أتاهم به مَ عنع  : }َويساِرعوَن فِـي الـَخْيراِت{ ي

فعل الـخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل معاجلتهم مناياهم. ثم أخبر جّل ثناؤه أن هؤالء الذيَ هذه 

صفتهم مَ أهل الكتا  هم مَ ععاد الصالـ يَ, ألن مَ كان منهم فـاس ا قع بـاء بغ ب مَ  , 

تعائه فـي حعوده. ال ول فـي لكفره بـاهلل وآياته, وقتلهم األَبـياء بغير حّق, وعصياَه ربه, واع

 تأويـل قوله تعالـى: 

َْ يُْكفَُروهُ{     َْ َخْير فَلَ اختلف ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء الكوفة: }َوَما يَْفعَلُوا ِم

جميعا, ردّا علـى صفة ال وم الذيَ وصفهم جّل ثناؤه بأَهم يأمرون بـالـمعرو  وينهون عَ 

قراء الـمعينة والـ  از وبعض قراء الكوفة بـالتاء فـي الـ رفـيَ جميعا:  الـمنكر. وقرأته عامة

َْ تُْكفُُروهُ{ بـمعنى: وما تفعلوا أَتـم أيها الـمؤمنون مَ خير فلَ يكفركموه  َْ َخْيِر فَلَ }َوما تَْفعَلُوا ِم

 لـ رفـيَ.ربكم. وكان بعض قراء البصرة يرا ال راءتـيَ فـي ذلك جائزا بـالـياء والتاء فـي ا

َْ يُْكفَُروهُ{ بـالـياء فـي الـ رفـيَ    َْ َخْيِر فَلَ والصوا  مَ ال راءة فـي ذلك عنعَا: }َوما يَْفعَلُوا ِم

كلـيهما, يعنـي بذلك الـخبر عَ األمة ال ائمة, التالـية آيات  . وإَـما اخترَا ذلك, ألن ما قبل هذه 

االَية إذ كان ال داللة فـيها تعّل علـى االَصرا  عَ  االَية مَ االَيات خبر عنهم, فإلـ ا  هذه

صفتهم بـمعاَـي االَيات قبلها أولـى مَ صرفها عَ معاَـي ما قبلها. وبـالذي اخترَا مَ ال راءة 

 كان ابَ عبـاس ي رأ.

ـ حعثنـي أحمع بَ يوسف, قال: حعثنا ال اسم بَ سالم, قال: حعثنا ح ا,, عَ هارون, 6186  

 و بَ العالء, قال: بلغنـي عَ ابَ عبـاس أَه كان ي رؤها جميعا بـالـياء.عَ أبـي عمر

فتأويـل االَية إذ ا علـى ما اخترَا مَ ال راءة: وما تفعل هذه األمة مَ خير, وتعمل مَ عمل هلل   

يعنـي بذلك: فلَ يبطل   ثوا  عملهم ذلك, وال يععهم بغير  ¹فـيه رضا فلَ يكفرهم   ذلك

 ه لهم علـيه, ولكنه ي زل لهم الثوا  علـيه, ويُسنـي لهم الكرامة والـ زاء.جزاء من

وقع دللنا علـى معنى الكفر م ى قبل بشواهعه, وأن أصله تغطية الشيء, فكذلك ذلك فـي قوله:   

َْ يُْكفَُروهُ{: فلَ يغطي علـى ما فعلوا مَ خير, فـيتركوا بغير مـ ازاة, ولكنهم يشكرون علـى  }فَلَ

 فعلوا مَ ذلك, فـي زل لهم الثوا  فـيه. ما

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك مَ التأويـل تأّول ذلك مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  
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َْ »ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: 6187   َْ َخْيِر فَلَ َوما تَْفعَلُوا ِم

 ي ول: لَ ي ّل عنكم.« تُْكفَُروهُ 

 ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, بـمثله.6188  

{ فإَىه ي ىول تعالىـى ذكىره: و  ذو علىـم بىـمَ ات ىاه بطاعتىه,    ََ وأما قوله: }َوّللّاُ َعلـيىـم  بـالـُمتِّ ىـي

يرا منىه لهىم واجتنا  معاصيه, وحافظ أعمالهم الصالـ ة حتـى يثـيبهم علـيها, وي ازيهم بهىا. تبشى

جّل ذكره فـي عاجل العَـيا, وحّ ا لهم علـى التـمسك بـالذي هم علـيه مىَ صالىـن األخىال  التىـي 

 ارت اها لهم.

 116اآلية : 

ََ ّللّاِ  َْ تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم ّم ََ َكفَُرواْ لَ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِّن الِّذي

 ْيئا  َوأُْولَـَئَِك أَْصَ اُ  النّاِر ُهْم فِيَها َخاِلعُوَن {شَ 

وهذا وعيع مَ   عّز وجّل لألمىة األخىرا الفىـاس ة مىَ أهىل الكتىا , الىذيَ أخبىر عىنهم بىأَهم    

فـاس ون وأَهم قع بـاءوا بغ ب منه, ولـمَ كان مَ َلىرائهم مىَ أهىل الكفىر بىـاهلل ورسىوله, ومىا 

ََ َكفَُروا{ يعنىـي الىذيَ جاء به مـ مع صل ى   عليه وسلم مَ عنع . ي ول تعالـى ذكره: }إّن الِّذي

َْ تُْغنِىى َعىْنُهْم  ¹ج عوا َبّوة مـ مع صلى   عليه وسلم, وكذبوا به, وبـما جاءهم به مَ عنع   }لَ

ََ ّللّاِ َشْيئا{ يعنىـي: لىَ تىعفع أموالىه ا لتىـي جمعهىا فىـي العَىـيا وأوالده الىذيَ أْمَوالُُهْم َوال أْوالدُُهْم ِم

ربـاهم فـيها شيئا مىَ ع وبىة   يىوم ال ىـيامة إن أخرهىا لهىم إلىـى يىوم ال ىـيامة, وال فىـي العَىـيا إن 

َّ أوالده وأموالىه, ألن أوالد الرجىل أقىر  أَسبىـائه إلىـيه, وهىو علىـى  ع لها لهم فـيها. وإَىـما خى

ه فـيه أجوز مَ أمره فـي مال غيره, فإذا لىـم يغىَ عنىه ولىعه ماله أقر  منه علـى مال غيره, وأمر

لصلبه وماله الذي هو َافذ األمر فـيه, فغير ذلك مَ أقربـائه وسائر أَسبـائه وأموالهم أبعىع مىَ أن 

تغنـي عنه مىَ   شىيئا. ثىم أخبىر جىّل ثنىاؤه أَهىم هىم أهىل النىار الىذيَ هىم أهلهىا ب ولىه: }وأُولَئِىَك 

وإَىىـما جعلهىىم أصىى ابها, ألَهىىم أهلهىىا الىىذيَ ال يخرجىىون منهىىا وال يفىىـارقوَها,  ¹ِر{أصىىَ اُ  النّىىا

كصاحب الرجل الىذي ال يفىـارقه وقرينىه الىذي ال يزايىـله. ثىم وكىع ذلىك بإخبىـاره عىنهم أَهىم فىـيها 

خالعون, ص بتهم إياها ص بة ال اَ طاع لهىا, إْذ كىان مىَ األشىياء مىا يفىـار  صىاحبه فىـي بعىض 

ويزايـله فـي بعض األوقات, ولـيس كذلك ص بة الذيَ كفروا النار التـي أصلوها, ولكنها األحوال 

 ص بة دائمة ال َهاية لها وال اَ طاع, َعوذ بـاهلل منها ومـما قّر  منها مَ قول وعمل.

 117اآلية : 

يَا َكَمثَِل ِرينِ فِيَها ِصّر  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َمثَُل َما يُْنِف ُوَن فِي ِهـَِذِه اْلَ يَاةِ  َْ العّ

َْفَُسُهْم يَْلِلُموَن { َْ أَ َْفَُسُهْم فَأَْهلََكتْهُ َوَما َظلََمُهُم ّللّاُ َولَـَِك  أََصابَْه َحْرَث قَْوِم َظلَُمَواْ أَ

 يعنـي بذلك جّل ثناؤه: شبه ما ينفق الذيَ كفروا: أي شبه ما يتصع  به الكافر مَ ماله, فـيعطيه   

مَ يعطيه علـى وجه ال ربة إلـى ربه, وهو لوحعاَـية   جاحع ولـمـ مع صلى   عليه وسلم 

مكذّ  فـي أن ذلك غير َافعه مع كفره, وأَه م مـ ّل عنع حاجته إلـيه ذاهب بعع الذي كان يرجو 

برد الشعيع مَ عائعة َفعه علـيه, كشبه رين فـيها برد شعيع }أَصابَْه{ هذه الرين التـي فـيها ال

َْفُُسُهْم{  }َحْرَث قَْوِم{ يعنـي زرع قوم, قع أّملوا إدراكه, ورجوا ريعه وعائعة َفعه, }َظلَـُموا أَ

يعنـي أص ا  الزرع, عصوا  , وتععّوا حعوده }فَـأَْهلََكتْهُ{ يعنـي فأهلكه الرين التـي فـيها 

عائعة َفعه علـيهم. ي ول تعالـى ذكره: الصّر زرعهم ذلك, بعع الذي كاَوا علـيه مَ األمل, ورجاء 

فكذلك فعل   بنف ة الكافر وصعقته فـي حياته حيَ يـل اه يبطل ثوابها, ويخيب رجاءه منها. 

وخر, الـمثل للنف ة, والـمراد بـالـمثل: صنـيع   بـالنف ة, فبـيَ ذلك قوله: }َكَمثَِل ِرينِ فِـيها 

 َ قوله: }َمثَلُُهْم َكَمثَِل الِّذي اْستَْوقَعَ َارا{ وما أشبه ذلك.ُصّر{ فهو كما قع بـينا فـي مثله م

فتأويـل الكالم: مثل إبطال   أجر ما ينف ون فـي هذه الـ ياة العَـيا, كمثل رين صّر. وإَـما جاز   

 } ترك ذكر إبطال   أجر ذلك لعاللة آخر الكالم علـيه, وهو قوله: }َكَمثَِل رينِ فِـيها ِصر 

 لـمعرفة السامع ذلك معناه.و
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واختلف أهل التأويـل فـي معنى النف ة التـي ذكرها فـي هذه االَية, ف ال بع هم: هي النف ة   

 الـمعروفة فـي الناس. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6189  

َْـيا{ قال: َف ة الكافر فـي  مـ اهع فـي قول   عزّ  وجّل: }َمثَُل ما يُْنِف ُوَن فِـي َهِذِه الـَ ياةِ العّ

 العَـيا.

 وقال آخرون: بل ذلك قوله الذي ي وله بلساَه مـما ال يصعّقه ب لبه. ذكر مَ قال ذلك:  

 ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ سيَ, قال: ثنـي أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, ع6190َ  

السعي: }َمثَُل ما يُْنِف ُوَن فِـي َهِذِه الـَ ياةِ العَّـْيا َكَمثَِل ِرينِ فِـيها ِصّر أَصابَْه َحْرَث قَْوِم َظلَـُموا 

َْفَُسُهْم فأْهلََكتْهُ{ ي ول: مثل ما ي ول فال ي بل منه كمثل هذا الزرع إذا زرعه ال وم اللالـمون,  أَ

 ه. فكذلك أَف وا فأهلكهم ِشْركهم.فأصابه رين فـيها صّر أصابته فأهلكت

وقع بـينا أولـى ذلك بـالصوا  قبل. وقع ت عم بـياَنا تأويـل الـ ياة العَـيا بـما فـيه الكفـاية مَ   

إعادته فـي هذا الـموضع. وأما الصّر, فإَه شعة البرد, وذلك بُعُصو  مَ الشمال فـي إعصار 

 ـيـلة مص ية. كما:الّطّل واألَعاء فـي صبـي ة معتـمة بع ب ل

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, عَ عثمان بَ غياث, قال: سمعه 6191  

 عكرمة ي ول: }ِرينِ فِـيها ِصّر{ قال: برد شعيع.

ـ حعثنا  ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج, قال ابَ 6192  

 ّر{ قال: برد شعيع وزمهرير.عبـاس: }ِرينِ فِـيها ِص 

ـ حعثنا علـّي بَ داود, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي. عَ 6193  

 ابَ عبـاس, قوله: }ِرينِ فِـيها ِصّر{ ي ول: برد.

حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ هارون بَ عنترة, عَ أبـيه, عَ ابَ عبـاس:    

 لصّر: البرد.ا

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َكَمثِل ِرينِ فِـيها ِصّر{: 6194  

 أي برد شعيع.

 ـ حعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, مثله.6195  

 ّي فـي الصّر: البرد الشعيع.ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السع6196  

حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: حعثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ابَ    

 عبـاس: }َكَمثَِل ِرينِ فِـيها ِصّر{ ي ول: رين فـيها برد.

: صر ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع: }ِرينِ فِـيها ِصّر{ قال6197  

بـاردة أهلكه حرثهم. قال: والعر  تععوها الّ ريب: تأتـي الرين بـاردة فتصبن ضريبـا قع 

 أصابه ضريب تلك الصّر التـي أصابته.« قع ُضر  اللـيـلة»أحر  الزرع, ت ول: 

ـ حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا جويبر, عَ ال  اك: }ِرين  6198  

 ّر{ قال: رين فـيها برد.فِـيها ِص 

يعنىـي بىىذلك جىىّل ثنىىاؤه: ومىىا فعىىل   بهىىؤالء الكفىـار مىىا فعىىل بهىىم, مىىَ إحبىىـاطه ثىىوا  أعمىىالهم,   

وإبطاله أجورها ظلـما منه لهم, يعنـي: وضعا منه لـما فعل بهم مَ ذلىك فىـي غيىر موضىعه وعنىع 

ألن عملهم الذي عملوه لـم يكىَ  غير أهله, بل وضع فعله ذلك فـي موضعه, وفعل بهم ما هم أهله,

هلل, وهم لىه بـالوحعاَىـية دائنىون وألمىره متبعىون, ولرسىله مصىعّقون. بىل كىان ذلىك مىنهم وهىم بىه 

مشركون, وألمره مخالفون, ولرسله مكذّبون, بعع ت عّم منه إلـيهم أَىه ال ي بىل عمىال  مىَ عامىل إال 

صىعيق مىا جىاءوهم بىه, وتوكيىعه الىـ  ج بىذلك مع إخالا التوحيع له, واإلقرار بنبّوة أَبىـيائه, وت

علـيهم. فلـم يكَ بفعله ما فعل بـمَ كفر بىه وخىالف أمىره فىـي ذلىك بعىع اإلعىذار إلىـيه مىَ إحبىـاط 

وافر عمله له ظالـما, بل الكافر هو اللالـم َفسه إلكسابها مَ معصية   وخال  أمره ما أوردهىا 

 به َار جهنـم وأصالها به سعير س ر.

 118ية : اآل
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ََ آَمنُواْ الَ تَتِّخذُواْ بَِطاََة  ّمَ دُوَُِكْم الَ يَأْلُوََُكْم َخبَ  اال  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَأَيَّها الِّذي

َْ أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصعُوُرُهْم أَْكبَُر قَْع بَيّنّا لَكُ  ُم االَيَاِت إِْن ُكْنتُْم َودّواْ َما َعنِتّْم قَْع بَعَِت اْلبَْغَ آُء ِم

 تَْعِ لُوَن {

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: يا أيها الذيَ صعّقوا   ورسوله, وأقّروا بـما جاءهم به َبـيهم مَ عنع    

َْ دُوَُِكْم{ ي ول: ال تتـخذوا أولـياء وأصعقاء ألَفسكم مَ دوَكم, ي ول:  ربهم, }ال تَتّـِخذُوا بَِطاََة  ِم

ينكم وملتكم, يعنـي مَ غير الـمؤمنـيَ. وإَـما جعل البطاَة مثال  لـخـلـيـل الرجل مَ دون أهل د

فشبهه بـما ولـي بطنه مَ ثـيابه لـ لوله منه فـي اطالعه علـى أسراره, وما يطويه عَ أبـاععه 

فـار وكثـير مَ أقاربه, مـ ّل ما ولـي جسعه مَ ثـيابه, فنهى   الـمؤمنـيَ به أن يتـخذوا مَ الك

به أخالء وأصفـياء ثم عّرفهم ما هم علـيه لهم منطوون مَ الغّش والـخياَة, وبغيهم إياهم الغوائل, 

ف ذّرهم بذلك منهم عَ مخالّتهم, ف ال تعالـى ذكره: }ال يَألُوََُكم َخبـاالّ{ يعنـي ال يستطيعُوََُكْم 

 استطاع, كما قال الشاعر: شّرا, مَ أَلَْوُت آلُو ألُّوا, ي ال: ما أال فالن كذا, أي ما

َْ َعْيـلَِة تُْغنِـينـي    َجْهراُء ال تأْلُو إذا ِهَي أْظَهَرتْبََصرا َوال ِم

 يعنـي ال تستطيع عنع اللهر إبصارا.  

وإَـما يعنـي جّل ذكره ب وله: }ال يَأْلُوََُكْم َخبـاال { البطاَة التـي َهى الـمؤمنـيَ عَ اتـخاذها مَ   

ن هذه البطاَة ال تترككم طاقتها خبـاال : أي ال تعع جهعها فـيـما أورثكم الـخبـال. دوَهم, ف ال: إ

وأصل الـخبـال والـخبـال: الفساد, ثم يستعمل فـي معان كثـيرة, يعّل علـى ذلك الـخبر عَ النبـّي 

َْ أُِصيَب بَْخبِل ـ أو ِجَراحِ »صلى   عليه وسلم:   «.َم

تّـْم{ فإَه يعنـي: ودّوا عنتكم, ي ول: يتـمنون لكم العنه والشّر فـي دينكم وأما قوله: }َودّوا ما َعنِ   

وما يسوءكم وال يسّركم. وذكر أن هذه االَية َزله فـي قوم مَ الـمسلـميَ كاَوا يخالطون 

حلفـاءهم مَ الـيهود وأهل النفـا  منهم, ويصافوَهم الـمودة بـاألسبـا  التـي كاَه بـينهم فـي 

قبل اإلسالم, فنهاهم   عَ ذلك وأن يستنص وهم فـي شيء مَ أمورهم. ذكر مَ قال  جاهلـيتهم

 ذلك:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: قال مـ مع بَ أبـي 6199  

مـ مع, عَ عكرمة, أو عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس, قال: كان رجال مَ الـمسلـميَ 

اال  مَ الـيهود لـما كان بـينهم مَ الـ وار والـ لف فـي الـ اهلـية, فأَزل   عّز يواصلون رج

ََ آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة   وجّل فـيهم, فنهاهم عَ مبـاطنتهم تـخّو  الفتنة علـيهم منهم: }يا أيّها الِّذي

َْ دُوَُِكْم{ إلـى قوله: }َوتُؤِمنُوَن بـالِكتاِ  ُكلّه{.  ِم

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6200  

َْ دُوَُِكْم ال يَأْلُوََُكْم  ََ آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم عَ مـ اهع فـي قول   عّز وجّل: }يا أيّها الِّذي

 جّل الـمؤمنـيَ أن يتولوهم.خبَـاال { فـي الـمناف ـيَ مَ أهل الـمعينة, َهى   عّز و

ََ آَمنُوا ال 6201   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }يا أيّها الِّذي

َْ دُوَُِكْم ال يَألُوََُكْم َخبـاال  َودّوا ما َعنِتـْم{ َهى   عّز وجّل الـمؤمنـيَ أن  تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم

  ـيَ أو يؤاخوهم, أي يتولوهم مَ دون الـمؤمنـيَ.يستعخـلوا الـمناف

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6202  

َْ دُوَُِكْم{ هم الـمناف ون.  ابَ عبـاس, قوله: }ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم

ََ  ـ حعثه عَ عمار. قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر,6203   عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }يا أيّها الِّذي

َْ دُوَُِكم ال يأْلوََُكْم َخبـاال { ي ول: ال تستعخـلوا الـمناف ـيَ, تتولوهم دون  آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم

 الـمؤمنـيَ.

بَ حوشب, ـ حعثنا أبو كريب ويع و  بَ إبراهيـم, قاال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا العوام 6204  

ال تَْستَِ يئُوا »عَ األزهر بَ راشع, عَ أَس بَ مالك, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

قال: فلـم َعر ما ذلك حتـى أتوا الـ سَ « بِناِر أْهِل الّشْرِك, َوال تَْن ُُشوا فِـي َخَواتِـيـِمُكْم َعَربِـيّا

فإَه ي ول: ال تن شوا فـي «, فـي َخَواتِـيـِمُكْم َعَربـيّاال تَْن ُُشوا »فسألوه, ف ال: َعم, أما قوله: 

فإَه يعنـي به الـمشركيَ, «, وال تَْستَـيِ ئُوا بَناِر أْهل الّشْركِ »وأما قوله:  ¹«مـ مع»خواتـيـمكم 
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ي ول: ال تستشيروهم فـي شيء مَ أموركم. قال: قال الـ سَ: وتصعيق ذلك فـي كتا   , ثم تال 

َْ دُوَُِكْم{. هذه االَية: ََ آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم  }يا أيها الِّذي

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6205  

َْ دُوَُِكْم{ أما البطاَة: فهم الـمناف ون. ََ آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم  }يا أيّها الِّذي

  6206 ََ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }يا أيّها الِّذي

َْ دُوَُِكْم{... االَية, قال: ال يستعخـل الـمؤمَ الـمنافق دون أخيه.  آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم

ََ آَمنوا ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع ف6207   ـي قوله: }يا أيّها الِّذي

 َْ َْ دُوَُِكْم{... االَية, قال: هؤالء الـمناف ون, وقرأ قوله: }قَْع بَعَِت البَْغَ اُء ِم ال تَتّـِخذُوا بِطاََة  ِم

 أْفَواِهِهْم{... االَية.

م عَ دينكم. ذكر واختلفوا فـي تأويـل قوله }َودّوا ما َعنِتّـْم{ ف ال بع هم معناه: ودّوا ما ضللتـ  

 مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }َودّوا ما 6208  

 َعنِتّـْم{ ي ول: ما ضللتـم.

 وقال آخرون بـما:  

{ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }َودّوا ما َعنِتّـمْ 6209  

 ي ول فـي دينكم, يعنـي: أَهم يودّون أن تعنتوا فـي دينكم.

فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل: }َودّوا ما َعنِتّـْم{ ف اء بـالـخبر عَ البطاَة بلفظ الـماضي فـي   

مـ ل الـ ال وال طع بعع تـمام الـخبر, والـ االت التـي ال تكون إال بصور األسماء واألفعال 

الـماضية منهاق قـيـل: لـيس األمر فـي ذلك علـى ما ظننه مَ أن قوله: }َودّوا ما الـمست بلة دون 

َعنِتّـّم{ حال مَ البطاَة, وإَـما هو خبر عنهم ثان, من طع عَ األّول غير متصل به. وإَـما تأويـل 

لثاَـية الكالم: يا أيها الذيَ آمنوا ال تتـخذوا بطاَة صفتهم كذا صفتهم كذا. فـالـخبر عَ الصفة ا

 غير متصل بـالصفة األولـى, وإن كاَتا جميعا مَ صفة شخَ واحع.

وقع زعم بعض أهل العربـية أن قوله: }َودّوا ما َعنِتّـْم{ مَ صلة البطاَة, وقع وصله ب وله:   

}ال يَألُوََُكْم َخبـاال { فال وجه لصلة أخرا بعع تـمام البطاَة بصلته, ولكَ ال ول فـي ذلك كما بـينا 

قبل مَ أن قوله: }َودّوا ما َعنِتّـْم{ خبر مبتعأ عَ البطاَة غير الـخبر األّول, وغير حال مَ 

 البطاَة وال قطع منها.

َْ أْفَواِهِهْم{.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَْع بَعَِت البَْغَ اُء ِم

نون أن تتـخذوهم بطاَة مَ يعنـي بذلك جّل ثناؤه: قع بعت بغ اء هؤالء الذيَ َهيتكم أيها الـمؤم  

دوَكم لكم بأفواههم, يعنـي بألسنتهم. والذي بعا لهم منهم بألسنتهم إقامتهم علـى كفرهم, وععواتهم 

مَ خالف ما هم علـيه م ـيـمون مَ ال اللة, فذلك مَ أوكع األسبـا  مَ معاداتهم أهل اإليـمان, 

ععاوة التـي ال زوال لها إال بـاَت ال أحع ألن ذلك ععاوة علـى العيَ, والععاوة علـى العيَ, ال

الـمتعاديـيَ إلـى ملة االَخر منهما, وذلك اَت ال مَ هعا إال ضاللة كاَه عنع الـمنت ل إلـيها 

ضاللة قبل ذلك, فكان فـي إبعائهم ذلك للـمؤمنـيَ وم امهم علـيه أبـيَ العاللة ألهل اإليـمان علـى 

 .ما هم علـيه مَ البغ اء والععاوة

َْ أْفَواِهِهْم{ قع بعت بغ اؤهم ألهل اإليـمان    وقع قال بع هم: معنى قوله: }قَْع بَعَِت البَْغَ اُء ِم

 إلـى أولـيائهم مَ الـمناف ـيَ وأهل الكفر بإطالع بع هم بع ا علـى ذلك.

بـالكفر مَ وزعم قائلو هذه الـم الة أن الذيَ عنوا بهذه االَية: أهل النفـا , دون مَ كان مصّرحا   

 الـيهود وأهل الشرك. ذكر مَ قال ذلك.

  6210 َْ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }قَْع بَعَِت البَْغَ اُء ِم

أْفَواِهِهْم{ ي ول: قع بعت البغ اء مَ أفواه الـمناف ـيَ إلـى إخواَهم مَ الكفـار, مَ ِغّشهم لإلسالم 

 م إياهم.وأهله وبغ ه

ـ حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: }قَْع بَعَِت البَْغَ اُء 6211  

َْ أْفَواِهِهْم{ ي ول: مَ أفواه الـمناف ـيَ.  ِم
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وهذا ال ول الذي ذكرَاه عَ قتادة قول ال معنى له, وذلك أن   تعالـى ذكره إَـما َهى   

ا بطاَة مـمَ قع عرفوه بـالغّش لإلسالم وأهله, والبغ اء إما بأدلة ظاهرة الـمؤمنـيَ أن يتـخذو

دالة علـى أن ذلك مَ صفتهم, وإما بإظهار الـموصوفـيَ بذلك الععاوة والشنآن والـمناصبة لهم. 

فأما مَ لـم يثبتوه معرفة أَه الذي َهاهم   عّز وجّل عَ مخالته ومبـاطنته, فغير جائز أن يكوَوا 

ا عَ مخالته ومصادقته إال بعع تعريفهم إياهم, إما بأعياَهم وأسمائهم, وإما بصفـات قع َهو

عرفوهم بها. وإذ كان ذلك كذلك, وكان إبعاء الـمناف ـيَ بألسنتهم ما فـي قلوبهم مَ بغ اء 

م الـمؤمنـيَ إلـى إخواَهم مَ الكفـار, غير معرك به الـمؤمنون معرفة ما هم علـيه لهم مع إظهاره

اإليـمان بألسنتهم لهم والتودّد إلـيهم, كان بـينا أن الذي َهى   الـمؤمنون عَ اتـخاذهم ألَفسهم 

بطاَة دوَهم, هم الذيَ قع ظهرت لهم بغ اؤهم بألسنتهم علـى ما وصفهم   عّز وجّل به, 

ذكره بأَهم أص ا  فعرفهم الـمؤمنون بـالصفة التـي َعتهم   بها, وأَهم هم الذيَ وصفهم تعالـى 

النار هم فـيها خالعون مـمَ كان له ذمة وعهع مَ رسول   صلى   عليه وسلم وأص ابه مَ 

أهل الكتا , ألَهم لو كاَوا الـمناف ـيَ لكان األمر فـيهم علـى ما قع بـينا, ولو كاَوا الكفـار مـمَ قع 

َفسهم بطاَة مَ دون الـمؤمنـيَ مع َاصب الـمؤمنـيَ الـ ر , لـم يكَ الـمؤمنون متـخذيهم أل

اختال  بالدهم وافترا  أمصارهم, ولكنهم الذيَ كاَوا بـيَ أظهر الـمؤمنـيَ مَ أهل الكتا  أيام 

رسول   صلى   عليه وسلم, مـمَ كان له مَ رسول   صلى   عليه وسلم عهع وع ع مَ 

قع بعا »ا فـي قراءة عبع   بَ مسعود: يهود بنـي إسرائيـل. والبغ اء: مصعر, وقع ذكر أَه

علـى وجه التذكير, وإَـما جاز ذلك بـالتذكير ولفله لفظ الـمؤَن, ألن «, البغ اء مَ أفواههم

الـمصادر تأَـيثها لـيس بـالتأَـين الالزم, فـي وز تذكير ما خر, منها علـى لفظ الـمؤَن وتأَـيثه, 

ََ ظَ  َْ َربُّكْم{ وفـي كما قال عّز وجّل: }وأَخذَ الِّذي لَـُموا الّصْيَ ةُ{ وكما قال: }ف ْع جاَءُكْم بَـيّنَة  ِم

َْ أْفَواِهِهْم{  َْ َربُّكْم{. وقال: }ِم ََ َظلَـُموا الّصْيَ ةُ{ }َوجاَءتُْكْم بَـيّنَة  ِم موضع آخر: }وأَخذَِت الِّذي

الذي ظهر للـمؤمنـيَ منهم مَ وإَـما بعا ما بعا مَ البغ اء بألسنتهم, ألن الـمعنـّي به الكالم 

 أفواههم, ف ال: قع بعت البغ اء مَ أفواههم بألسنتهم.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوما تُـْخِفـي ُصعُوُرُهْم أْكبَُر{.  

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والذي تـخفـي صعورهم, يعنـي صعور هؤالء الذيَ َهاهم عَ   

أيها الـمؤمنون أكبر, ي ول: أكبر مـما قع بعا لكم بألسنتهم مَ  اتـخاذهم بطاَة فتـخفـيه عنكم

 أفواههم مَ البغ اء وأعلم. كما:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوما تُـْخِفـي ُصعُوُرُهْم 6212  

 أْكبَُر{ ي ول: وما تـخفـي صعورهم أكبر مـما قع أبعوا بألسنتهم.

ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }َوما تُـْخِفـي 6213  

َّ صعورهم أكبر مـما قع أبعوا بألسنتهم.  ُصعُوُرُهْم أْكبَُر{ ي ول: ما تك

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَْع بَـيّنَا لَُكُم االَياِت إْن ُكْنتُـْم تَْعِ لُوَن{.  

ّل ثناؤه: قع بـينا لكم أيها الـمؤمنون االَيات, يعنـي بـاالَيات: العبر, قع بىـينا لكىم مىَ يعنـي بذلك ج  

أمر هؤالء الـيهود الذيَ َهيناكم أن تتـخذوهم بطاَة مَ دون الـمؤمنـيَ ما تعتبرون وتتعلىون بىه 

ره وَهيىه, وتعرفىون مَ أمرهم, }إْن ُكْنتُـْم تَْعِ لُوَن{ يعنـي: إن كنتـم تع لون عىَ   مواعلىه وأمى

 مواقع َفع ذلك منكم ومبلغ عائعته علـيكم.

 119اآلية : 

َْتُْم أُْوآلِء تُِ بّوََُهْم َوالَ يُِ بّوََُكْم َوتُْؤِمنُوَن بِاْلِكتَاِ  ُكلِّه  َوإِذَا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َهآأَ

ََ اْلغَْيِظ قُْل ُموتُواْ بِغَْيِلُكْم إِّن ّللّاَ َعِليم  بِذَاِت لَ ُوُكْم قَالَُواْ آَمنّا َوإِذَا َخلَْواْ َعّ واْ عَ  لَْيُكُم األََاِمَل ِم

 الّصعُوِر {

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ها أَتـم أيها الـمؤمنون الذيَ تـ بوَهم, ي ول: تـ بون هؤالء الكفـار    

تواصلوَهم, وهم ال ي بوَكم, بل الذيَ َهيتكم عَ اتـخاذهم بطاَة مَ دون الـمؤمنـيَ, فتودّوَهم و

ينتلرون لكم الععاوة والغش, وتؤمنون بـالكتا  كله. ومعنى الكتا  فـي هذا الـموضع, معنى 

الـ مع, كما ي ال: أكثر العرهم فـي أيعي الناس, بـمعنى العراهم, فكذلك قوله: }َوتُْؤِمنُوَن بـالِكتاِ  
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الذي أَزل   إلـيكم, وكتابهم الذي أَزله إلـيهم, وغير ذلك ُكلِّه{, إَـما معناه: بـالكتب كلها كتابكم 

 مَ الكتب التـي أَزلها   علـى عبـاده.

ي ول تعالـى ذكره: فأَتـم إذ كنتـم أيها الـمؤمنون تؤمنون بـالكتب كلها, وتعلـمون أن الذيَ َهيتكم   

له مَ عهود   إلـيهم, عَ أن تتـخذوهم بطاَة مَ دوَكم, كفـار بذلك كله, ب  ودهم ذلك ك

وتبعيـلهم ما فـيه مَ أمر   وَهيه, أولـى بععاوتكم إياهم, وبغ ائهم وغشهم منهم بععاوتكم 

 وبغ ائكم مع ج ودهم بعض الكتب وتكذيبهم ببع ها. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ أبـي مـ مع, 6214  

مة, أو عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس: }َوتُْؤِمنُوَن بـالِكتاِ  ُكلِّه{: أي بكتابكم عَ عكر

وكتابهم, وبـما م ى مَ الكتب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم, فأَتـم أحّق بـالبغ اء لهم منهم 

 لكم.

َْتُـْم أُوالِء{ ولـم ي ل:    بكناية اسم « أوالء»و« ها»ففّر  بـيَ «, هؤالء أَتـم»وقال: }ها أ

الـمخاطبـيَ, ألن العر  كذلك تفعل فـي هذا إذا أرادت به الت ريب ومذهب الن صان الذي ي تا, 

إلـى تـمام الـخبر, وذلك مثل أن ي ال لبع هم: أيَ أَهق فـي يب الـم ول ذلك له: ها أَا ذا, فـيفّر  

ا أَا, ثم يثنى وي مع علـى ذلك, بـمْكنّـي اسم َفسه, وال يكادون ي ولون: هذ« ذا»بـيَ التنبـيه و

وربـما أعادوا حر  التنبـيه مع ذا, ف الوا: ها أَا هذا وال يفعلون ذلك إال فـيـما كان ت ريبـا, فأما 

إذا كان علـى غير الت ريب والن صان, قالوا: هذا هو, وهذا أَه, وكذلك يفعلون مع األسماء 

ت ريبـا. وإَـما فعلوا ذلك فـي الـمكنـي مع الت ريب اللاهرة, ي ولون: هذا عمرو قائما, إن كان هذا 

تفرقة بـيَ هذا إذا كان بـمعنى الناقَ الذي ي تا, إلـى تـمام, وبـينه وبـيَ ما إذا كان بـمعنى 

 االسم الص ين. وقوله: }تُـِ بَّوََهْم{ خبر للت ريب.

ي الـمؤمنـيَ والكافريَ, ورحمة وفـي هذه االَية إبـاَة مَ   عّز وجّل عَ حال الفري ـيَ, أعنـ  

أهل اإليـمان ورأفتهم بأهل الـخال  لهم, وقساوة قلو  أهل الكفر وغللتهم علـى أهل اإليـمان. 

 كما:

َْتُـْم أُوالِء تُـِ بَّوََُهْم 6215   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ها أ

نُوَن بـالِكتاِ  ُكلِّه{ فو  إن الـمؤمَ لـي ّب الـمنافق ويأوي له ويرحمه, ولو أن َوال يُِ بّوََُكْم َوتُْؤمِ 

 الـمنافق ي عر علـى ما ي عر علـيه الـمؤمَ منه ألبـاد خ راءه.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: الـمؤمَ خير 6216  

ؤمَ يرحمه, ولو ي عر الـمنافق مَ الـمؤمَ علـى مثل ما ي عر الـمؤمَ للـمنافق مَ الـمنافق للـم

 علـيه منه ألبـاد خ راءه.

 وكان مـ اهع ي ول: َزله هذه االَية فـي الـمناف ـيَ.  

ـ حعثنـي بذلك مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6217  

 عَ مـ اهع.

َِ  ال ول فـي تأويـل   قوله تعالـى: }َوإذَا لَ ُوُكْم قالُوا آَمنّا َوإذا َخـلَْوا َعّ وا َعلَـْيُكُم األَاِمَل ِم

 الغَْيِظ{.

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إن هؤالء الذيَ َهى   الـمؤمنـيَ أن يتـخذوهم بطاَة مَ دوَهم,   

عليه وسلم, أعطوهم  ووصفهم بصفتهم إذا ل وا الـمؤمنـيَ مَ أص ا  رسول   صلى  

بألسنتهم ت ـية, حذرا علـى أَفسهم منهم, ف الوا لهم: قع آمنا وصعّقنا بـما جاء به مـ مع صلى   

عليه وسلم, وإذا هم خـلوا فصاروا فـي خالء حين ال يراهم الـمؤمنون, ع وا علـى ما يرون مَ 

َاِملَُهْم{ وهي أطرا  أصابعهم, ائتال  الـمؤمنـيَ, واجتـماع كلـمتهم, وصالح ذات بـينهم, }أ

تغيلا مـما بهم مَ الـموجعة علـيهم, وأَس ى علـى ظهر يسنعون إلـيه لـمكاشفتهم الععاوة 

 ومناجزتهم الـمـ اربة. وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:

قوله: }َوإذَا لَ ُوُكْم قالُوا آَمنّا  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة,6218  

ََ اْلغَْيِظ{: إذا ل وا الـمؤمنـيَ قالوا آمنا لـيس بهم إال مخافة  َوإذَا َخـلَْوا َعّ وا َعلَـْيُكُم األَاِمَل ِم

ََ الغَْيِظ{ ي ول:  علـى دمائهم وأموالهم, فصاَعوهم بذلك. }َوإذَا َخـلَْوا َعّ وا َعلَـْيُكُم األَاِمَل ِم
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ـما ي عون فـي قلوبهم مَ الغيظ والكراهة لـما هم علـيه لو ي عون ري ا لكاَوا علـى الـمؤمنـيَ, م

 فهم كما َعه   عّز وجّل.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع بـمثله, إال أَه قال: 6219  

  عون ري ا وما بععه.مَ الغيظ لكراهتهم الذي هم علـيه, ولـم ي ل: لو ي

ـ حعثنا عبـاس بَ مـ مع, قال: حعثنا مسلـم, قال: ثنـي ي يـى بَ عمرو بَ مالك البكري, 6220  

قال: حعثنا أبـي, قال: كان أبو الـ وزاء إذا تال هذه االَية: }َوإذَا لَ ُوُكْم قالُوا آَمنّا َوإذَا َخـلَْوا َعّ وا 

ََ الغَْيظ  { قال: هم اإلبـاضية.َعلَـْيُكُم األَاِمَل ِم

َْـُمال , قال الشاعر:   َْـُملَة, وربـما جمعه أَ ُ َْـُملَة, وي ال أ َ  واألَامل: جمع أ

َْـُمِلـَي العَْشَرا    أَودُّكَما ما بَّل َحْلِ ـَي ِري َتِـيَوما َحَملَْه َكفّـاَي أَ

 كما: ¹وهي أطرا  األصابع  

 حعثنا سعيع, عَ قتادة, األَامل: أطرا  األصابع.ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: 6221  

 ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, بـمثله.6222  

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6223  

 ألصابع.}َوإذَا َخـلَْوا َعّ وا َعلَـْيُكُم األَاِمَل{: ا

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا وكيع, عَ إسرائيـل, عَ أبـي األحوا, عَ عبع  , 6224  

ََ الغَْيِظ{ قال: ع وا علـى أصابعهم.  قوله: }َعّ وا َعلَـْيُكُم األَاِمَل ِم

 ّصعُوِر{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُْل ُموتُوا بِغَْيِلُكْم إّن ّللّاَ َعِلـيـم  بِذَاِت ال  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: قل يا مـ مع لهؤالء الـيهود الذيَ وصفه لك صفتهم, وأخبرتك أَهم إذا   

ل وا أص ابك, قالوا آمنا, وإذا خـلوا ع وا علـيكم األَامل مَ الغيظ: موتوا بغيلكم الذي بكم 

 علـى الـمؤمنـيَ, الجتـماع كلـمتهم, وائتال  جماعتهم.

مخر, األمر, وهو دعاء مَ   َبـيه مـ معا صىلى   عليىه وسىلم بىأن يىععو  وخر, هذا الكالم  

علـيهم بأن يهلكهم   كمعا مـما بهم مَ الغيظ علـى الـمؤمنـيَ, قبل أن يروا فـيهم ما يتىـمنون لهىم 

وا مَ العنه فـي دينهم, وال اللة بعع هعاهم, ف ال لنبـيه صلى   عليه وسلم: قىل يىا مىـ مع, اهلكى

بغيلكم, إن   علـيـم بذات الصعور, يعنـي بذلك: إن   ذو علـم بـالذي فـي صعور هىؤالء الىذيَ 

إذا ل وا الـمؤمنـيَ, قالوا: آمنا, وما ينطوون لهم علـيه مَ الغىّل والغىّم, ويعت ىعون لهىم مىَ العىعاوة 

منطو مىَ خيىر وشىّر,  والبغ اء, وبـما فـي صعور جميع خـل ه, حافظ علـى جميعهم ما هو علـيه

حتـى ي ازي جميعهم علـى ما قعّم مَ خير وشّر, واعت ع مَ إيـمان وكفر, واَطوا علـيه لرسوله 

 وللـمؤمنـيَ مَ َصي ة أو ِغّل وِغْمر.

 120اآلية : 

ْفَرُحواْ بَِها َوإِن ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنَة  تَُسْؤُهْم َوإِن تُِصْبُكْم َسيّئَة  يَ 

 تَْصبُِرواْ َوتَتّ ُواْ الَ يَُ ّرُكْم َكْيعُُهْم َشْيئا  إِّن ّللّاَ بَِما يَْعَملُوَن ُمِ ي   {

يعنـي ب وله تعالـى ذكره: }إْن تَـْمَسْسُكْم َحَسنَة  تَُسْؤُهْم{ إْن تَنالُوا أيها الـمؤمنون سرورا    

فـي العخول فـي دينكم, وتصعيق َبـيكم, ومعاوَتكم علـى بلهوركم علـى ععّوكم, وتتابع الناس 

أععائكم, يسؤهم. وإن تنلكم مساءة بإخفـا  سرية لكم, أو بإصابة ععّو لكم منكم, أو اختال  يكون 

 بـيَ جماعتكم يفرحوا بها. كما:

ْم َحَسنَة  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }إْن تَـْمَسْسكُ 6225  

تَُسْؤُهْم َوإْن تُِصْبُكْم َسيّئَة  يَْفَرُحوا بِها{, فإذا رأوا مَ أهل اإلسالم ألفة وجماعة وظهورا علـى 

ععّوهم, غاظهم ذلك وساءهم, وإذا رأوا مَ أهل اإلسالم فرقة واختالفـا أو أصيب طر  مَ 

ما خر, منهم قرن أكذ    أطرا  الـمسلـميَ سّرهم ذلك وأع بوا به وابته وا به, فهم كلـ

أحعوثته وأوطأ مـ لته, وأبطل ح ته, وأظهر عورته, فذاك ق اء   فـيـمَ م ى منهم وفـيـمَ 

 ب ـي إلـى يوم ال ـيامة.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }إْن تَـْمَسْسُكْم 6226  

تُِصْبُكْم َسيّئَة  يَْفَرُحوا بِها{ قال: هم الـمناف ون إذا رأوا مَ أهل اإلسالم جماعة  َحَسنَة  تَُسْؤُهْم َوإنْ 
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وظهورا علـى ععّوهم, غاظهم ذلك غيلا شعيعا وساءهم, وإذا رأوا مَ أهل اإلسالم فرقة 

قال   عّز وجّل:  ¹واختالفـا, أو أصيب طر  مَ أطرا  الـمسلـميَ, سّرهم ذلك وأع بوا به

 ْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا ال يَُ ّرُكْم َكْيعُُهْم َشْيئا إّن ّللّاَ بِـَما يَْعَملُوَن ُمـِ ي  {.}َوإ

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }إْن تَـْمَسْسُكْم 6227  

اءهم ذلك, وإذا رأوا منهم فرقة َحَسنَة  تَُسْؤُهْم{ قال: إذا رأوا مَ الـمؤمنـيَ جماعة وألفة س

 واختالفـا فرحوا.

وأما قوله: }َوإْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا ال يَُ ّرُكْم َكْيعُُهْم َشْيئا{ فإَه يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وإن   

تصبروا أيها الـمؤمنون علـى طاعة  , واتبـاع أمره فـيـما أمركم به, واجتنا  ما َهاكم عنه, مَ 

َة ألَفسكم مَ هؤالء الـيهود الذيَ وصف   صفتهم مَ دون الـمؤمنـيَ, وغير ذلك اتـخاذ بطا

مَ سائر ما َهاكم, وتت وا ربكم, فتـخافوا الت عم بـيَ يعيه فـيـما ألزمكم, وأوجب علـيكم مَ ح ه 

وحّق رسوله, ال ي ّركم كيعهم شيئا: أي كيع هؤالء الذيَ وصف صفتهم. ويعنـي بكيعهم: 

 التـي يبتغوَها للـمسلـميَ ومكرهم بهم لـيصعّوهم عَ الهعا وسبـيـل الـ ّق.غوائلهم 

واختلف ال راء فـي قراءة قوله: }ال يَُ ّرُكْم{ ف رأ ذلك جماعة مَ أهل الـ  از وبعض   

مخففة بكسر ال اد مَ قول ال ائل: ضارَـي فالن فهو ي يرَـي « ال يَِ ْرُكمْ »البصريـيَ: 

اعا مَ العر : ما ينفعنـي وال ي ورَـي. فلو كاَه قرئه علـى هذه اللغة َضْيرا, وقع حكي سم

ل ـيـل: ال ي ركم كيعهم شيئا, ولكنـي ال أعلـم أحعا قرأ به, وقرأ ذلك جماعة مَ أهل الـمعينة 

وعامة قراء أهل الكوفة: }ال يَُ ّرُكْم َكْيعُُهْم َشْيئا{ ب م ال اد وتشعيع الراء مَ قول ال ائل: 

 ي فالن فهو ي ّرَـي ضّرا.ضّرَـ

وأما الرفع فـي قوله: }ال يَُ ّرُكْم{ فمَ وجهيَ: أحعهما علـى إتبـاع الراء فـي حركتها, إذ كان   

األصل فـيها الـ زم, ولـم يـمكَ جزمها لتشعيعها أقر  حركات الـ رو  التـي قبلها, وذلك 

نها, كما قالوا: ُمعّ يا هذا. والوجه حركة ال اد, وهي ال مة, فألـ  ه بها حركة الراء ل ربها م

«, لـيس»بـمعنى « ال»االَخر مَ وجهي الرفع فـي ذلك: أن تكون مرفوعة علـى ص ة, وتكون 

وتكون الفـاء التـي هي جوا  الـ زاء متروكة لعلـم السامع بـموضعها. وإذا كان ذلك معناه, كان 

م شيئا, ثم تركه الفـاء مَ قوله: }ال تأويـل الكالم: وإن تصبروا وتت وا فلـيس ي ّركم كيعه

 كما قال الشاعر:«, لـيس»إلـى معنى « ال»يَُ ّرُكْم َكْيعُُهْم{ ووجهه 

 فإْن كاَن ال يُْرِضيَك حتـى تَُردَِّـيإلـى قََطِرّي ال إخالَُك َراِضيا  

 ُمعّ.ولو كاَه الراء مـ ركة إلـى النصب والـخفض كان جائزا, كما قـيـل: ُمعّ يا هذا, و  

وقوله: }إّن ّللّاَ بِـَما تَْعَملُوَن ُمـِ ي  { ي ول جل ثناؤه: إن   بـما يعمل هؤالء الكفـار فىـي عبىـاده   

وبىىالده مىىَ الفسىىاد والصىىعّ عىىَ سبـيىىـله والعىىعاوة ألهىىل دينىىه وغيىىر ذلىىك مىىَ معاصىىي  , مىىـ ي  

لىـى ذلىك كلىه ويىذي هم ع وبتىه ب ميعه, حافظ له ال يعز  عنه شيء منه, حتـى يوفـيهم جزاءهم ع

 علـيه.

 121اآلية : 

ََ َم َاِععَ ِلْلِ تَاِل َوّللّاُ َسمِ  َْ أَْهِلَك تُبَّواُء اْلُمْؤِمنِي يع  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوإِْذ َغعَْوَت ِم

 َعِليم  {

{: وإن تصبروا وتت وا ال يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }َوإْذ َغعَوَت ِمَ أْهِلَك تُبَّواُء الـُمؤمِ     ََ نِـي

ي ّركم أيها الـمؤمنون كيع هؤالء الكفـار مَ الـيهود شيئا, ولكَ   ينصركم علـيهم إن صبرتـم 

علـى طاعتـي, واتبـاع أمر رسولـي, كما َصرتكم ببعر وأَتـم أذلة. وإن أَتـم خالفتـم أيها 

ئ ي, ولـم تت وا ما َهيتكم عنه, وخالفتـم الـمؤمنون أمري, ولـم تصبروا علـى ما كلفتكم مَ فرا

أمري, وأمر رسولـي, فإَه َازل بكم ما َزل بكم بأحع, واذكروا ذلك الـيوم إذ غعا َبـيكم يبّواء 

فترك ذكر الـخبر عَ أمر ال وم إن لـم يصبروا علـى أمر ربهم ولـم يت وه اكتفـاء  ¹الـمؤمنـيَ

ذكر ما هو فـاعل بهم مَ صر  كيع أععائهم عنهم, إن  بعاللة ما ظهر مَ الكالم علـى معناه, إذ

صبروا علـى أمره, وات وا مـ ارمه, وتع ـيبه ذلك بتذكيرهم ما حّل بهم مَ البالء بأحع, إذ خالف 

بع هم أمر رسول   صلى   عليه وسلم, وتنازعوا الرأي بـينهم. وأخر, الـخطا  فـي قوله: 
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َْ أْهِلَك{  علـى وجه الـخطا  لرسول   صلى   عليه وسلم, والـمراد بـمعناه }َوإْذ َغعَْوَت ِم

« وإذ»الذيَ َهاهم أن يتـخذ الكفـار مَ الـيهود بطاَة مَ دون الـمؤمنـيَ, ف ع بـيَّ إذا أن قوله: 

 إَـما جّرها فـي معنى الكالم علـى ما قع بـينه وأوض ه.

َْ أْهِلَك تُبَّواُء  وقع اختلف أهل التأويـل فـي الـيوم الذي عنى     عّز وجّل ب وله: }َوإْذ َغعَْوَت ِم

ََ َم اِععَ لْلِ تاِل{ ف ال بع هم: َعنَى بذلك يَْوَم أحع. ذكر مَ قال ذلك:  الـُمْؤِمنِـي

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6228  

ََ َم اِععَ لْلِ تاِل{ قال: مشى النبـّي  مـ اهع فـي قول  : }َوإذْ  َْ أْهِلَك تُبّواُء الـُمْؤِمنِـي َغعَْوَت ِم

 صلى   عليه وسلم يومئِذ علـى رجلـيه يبّواء الـمؤمنـيَ.

َْ أِهِلَك 6229   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوإْذ َغعَْوَت ِم

ََ َم اِععَ لْلِ تاِل{ ذلك يوم أحع, غعا َبـّي   صلى   عليه وسلم مَ أهله إلـى أحع تُبَّواُء الـمُ  ْؤِمنِـي

 يبواء الـمؤمنـيَ م اعع لل تال.

  6230 َْ ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }َوإْذ َغعَْوَت ِم

ََ َم اعِ  عَ لْلِ تاِل{ فغعا النبـّي صلى   عليه وسلم مَ أهله إلـى أحع يبّواء أْهِلَك تُبَّواُء الـُمْؤِمنِـي

 الـمؤمنـيَ م اعع لل تال.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6231  

 ََ ََ أْهِلَك تُبَّواُء الـُمْؤِمنِـي  َم اِععَ لْلِ تاِل{ فهو يوم أحع.ابَ عبـاس, قوله: }َوإْذ َغعَْوَت ِم

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6232  

{ قال: هنا يوم أحع. ََ َْ أْهِلَك تُبَّواُء الـُمْؤِمنِـي  }َوإْذ َغعَْوَت ِم

ا َزل فـي يوم أحع: }َوإْذ َغعَْوَت ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : مـم6233  

.} ََ َْ أْهِلَك تُبَّواُء الـمْؤِمنِـي  ِم

 وقال آخرون: َعنَى بذلك يوم األحزا . ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان ال زاز, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثنا عبـاد, عَ 6234  

َْ أهْ  ََ َم اِععَ لْلِ تاِل{ قال: يعنـي مـ معا الـ سَ فـي قوله: }وإْذ َغعَْوَت ِم ِلَك تُبَّواُء الـُمْؤِمنِـي

 صلى   عليه وسلم غعا يبّواء الـمؤمنـيَ م اعع لل تال يوم األحزا .

ألن   عّز وجّل ي ول فـي  ¹وأولـى هذيَ ال ولـيَ بـالصوا , قول مَ قال: عنى بذلك: يوم أحع  

ْه طائِفَتاِن ِمنُكْم أْن تَْفَشال{ وال خال  بـيَ أهل التأويـل أَه عنى االَية التـي بععها: }إْذ َهمّ 

بـالطائفتـيَ بنو سلـمة وبنو حارثة. وال خال  بـيَ أَهل السير والـمعرفة بـمغازي رسول   

 صلى   عليه وسلم, أن الذي ذكر   مَ أمرهما إَـما كان يوم أحع دون يوم األحزا .

ائل: وكيف يكون ذلك يوم أحع ورسول   صلى   عليه وسلم إَـما راح إلـى أحع فإن قال لنا ق  

 مَ أهله لل تال يوم الـ معة بعع ما صلـى الـ معة فـي أهله بـالـمعينة بـالناس, كالذي:

ـ حعثكم ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ مسلـم 6235  

 بَ شها  الزهري ومـ مع بَ ي يـى بَ حبـان, وعاصم بَ عمر بَ قتادة بَ عبـيع  

والـ صيَ بَ عبع الرحمَ بَ عمرو بَ سعع بَ معاذ وغيرهم مَ علـمائنا: أن رسول   صلى 

  عليه وسلم راح حيَ صلـى الـ معة إلـى أحع, دخـل فلبس ألَمتَهُ, وذلك يوم الـ معة حيَ فرغ 

ات فـي ذلك الـيوم رجل مَ األَصار, فصلـى علـيه رسول   صلى   عليه مَ الصالة, وقع م

 ق.«ما يَْنبَِغي لنبـّي إذا لَبََس ألَْمتَهُ أْن يََ عَها حتـى يُ اتِلَ »وسلم, ثم خر, علـيهم وقال: 

قـيـل: إن النبـّي صلى   عليه وسلم وإن كان خروجه لل وم كان َرواحا فلـم يكَ تبوئته   

وذلك أن  ¹ـمؤمنـيَ م اععهم لل تال عنع خروجه, بل كان ذلك قبل خروجه ل تال ععوهلل

الـمشركيَ َزلوا منزلهم مَ أحع فـيـما بلغنا يوم األربعاء, فأقاموا به ذلك الـيوم ويوم الـخميس 

ويوم الـ معة, حتـى راح رسول   صلى   عليه وسلم إلـيهم يوم الـ معة بعع ما صلـى 

 به الـ معة, فأصبن بـالشعب مَ أحع يوم السبه للنصف مَ شّوال.بأص ا
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ـ حعثنا بذلك ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ مسلـم 6236  

الزهري, ومـ مع بَ ي يـى بَ حبـان, وعاصم بَ عمر بَ قتادة والـ صيَ بَ عبع الرحمَ 

 وغيرهم.

ئته الـمؤمنـيَ م اعع لل تال غعّوا قبل خروجه, وقع علـمه أن التبوئة فإن قال: وكيف كاَه تبو  

اتـخاذ الـموضعق قـيـل: كاَه تبوئته إياهم ذلك قبل مناه ته ععّوه عنع مشورته علـى أص ابه 

بـالرأي الذي رآه لهم بـيوم أو يوميَ. وذلك أن رسول   صلى   عليه وسلم لـما سمع بنزول 

 يش وأتبـاعها أُُحعا, قال فـيـما:الـمشركيَ مَ قر

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط عَ السعّي 6237  

ف الوا: يا رسول   اخر, إلـى هذه األكلب. ف اله «أِشيُروا َعلـّي ما أْصنَعق»ألص ابه: 

ديارَا, فكيف وأَه فـيناق فععا رسول   صلى  األَصار: يا رسول   ما غلبنا ععّو لنا أتاَا فـي

  عليه وسلم عبع   بَ أبـّي ابَ سلول, ولـم يععه ق  قبلها, فـاستشاره ف ال: يا رسول   اخر, 

بنا إلـى هذه األكلب. وكان رسول   صلى   عليه وسلم يع به أن يعخـلوا علـيه الـمعينة, 

اه النعمان بَ مالك األَصارّي, ف ال: يا رسول  , ال تـ رمنـي الـ نة, فـي اتَلوا فـي األزقة, فأت

َّ الـ نة! ف ال له:  قال: بأَـي أشهع أن ال إله إال  , وأَك « بـمق»فوالذي بعثك بـالـ ّق ألدخـل

ف تل يومئِذ. ثم إن رسول   صلى   « َصعَْقَهق»رسول  , وأَـي ال أفّر مَ الزحف. قال: 

ليه وسلم دعا بعرعه فلبسها, فلـما رأوه وقع لبس السالح, َعموا, وقالوا: بئسما صنعنا, َشير ع

علـى رسول   صلى   عليه وسلم والوحي يأتـيه! ف اموا واعتذروا إلـيه, وقالوا: اصنع ما 

َمتَهُ فَـيََ عَها حتـى ال يَْنبَِغي ِلنَبِـّي أْن يَـْلبََس ألُ »رأيه. ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 «.يُ اتِلَ 

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي ابَ شها  الزهري 6238  

ومـ مع بَ ي يـى بَ حبـان وعاصم بَ عمر بَ قتادة, والـ صيَ بَ عبع الرحمَ بَ عمرو بَ 

ل   صلى   عليه وسلم والـمسلـمون سعع بَ معاذ, وغيرهم مَ علـمائنا قالوا: لـما سمع رسو

إَّـي قَْع رأْيُه بَ َرا »بـالـمشركيَ قع َزلوا منزلهم مَ أحع, قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 فأّوْلتُها َخْيرا, ورأْيُه فِـي ذُبـاِ  َسْيِفـي ثَْلـما, ورأْيُه أَّـي أْدَخـْلُه يَِعي فِـي ِدْرعِ َحِصينَِة, فأّوْلتُها

َوإْن ُهْم الـَمِعينَةَ فإْن رأْيتُـْم أْن تُ ـيـُموا بـالـَمِعينَِة َوتَعَُعوُهْم َحْيُن َََزلُوا, فإْن أقاُموا أقاُموا بَِشّر ُم اِم, 

وكان رأي عبع   بَ أبـّي ابَ سلول مع رأي رسول   صلى   «. دََخـلُوا َعلَـْينا قاتَْلناُهْم فِـيها

رأي رسول   صلى   عليه وسلم فـي ذلك أن ال يخر, إلـيهم. وكان رسول عليه وسلم, يرا 

  صلى   عليه وسلم يكره الـخرو, مَ الـمعينة, ف ال رجال مَ الـمسلـميَ مـمَ أكرم   

بـالشهادة يوم أحع وغيرهم مـمَ كان فـاته بعر وح روه: يا رسول  , اخر, بنا إلـى أععائنا ال 

َا جبنّا عنهم وضعفنا! ف ال عبع   بَ أبـّي ابَ سلول: يا رسول   أقم بـالـمعينة ال يرون أ

تـخر, إلـيهم, فو  ما خرجنا منها إلـى ععّو لنا ق  إال أصا  منا, وال دخـلها علـينا ق  إال أصبنا 

الرجال فـي وجوههم, منه! فععهم يا رسول  , فإن أقاموا أقاموا بشّر مـ بس, وإن دخـلوا قاتلهم 

ورماهم النساء والصبـيان بـالـ  ارة مَ فوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائبـيَ كما جاءوا. فلـم يزل 

الناس برسول   صلى   عليه وسلم الذي كان مَ أمرهم حّب ل اء ال وم حتـى دخـل رسول   

 صلى   عليه وسلم, فلبس ألمته.

  عليه وسلم الـمؤمنـيَ م اعع لل تال, ما ذكرَا مَ مشورته علـى  فكاَه تبوئة رسول   صلى  

ي ال منه: بّوأت ال وم منزال   ¹أص ابه بـالرأي الذي ذكرَا علـى ما وصفه الذيَ حكينا قولهم

وبّوأته لهم فأَا أبّوئهم الـمنزل تبوئة, وأبواء لهم منزال  تبوئة. وقع ذكر أن فـي قراءة عبع   بَ 

ََ َم اِععَ لْلِ تالِ » مسعود: َْ أْهِلَك تُبَّواُء اْلـُمْؤِمنِـي وذلك جائز, كما ي ال: َرِدفََك « َوإْذ َغعَْوَت ِم

 َورِدَ  لك, وَ عت لها صعاقها وَ عتها, كما قال الشاعر:

َْبـا لَْسُه ُمـْ ِصيَُهَرّ  الِعبـاِد إلـيِه الَوْجِه َوالعََمُل    أْستَْغِفُر ّللّاَ ذَ

الم: أستغفر   لذَب. وقع حكي عَ العر  سماعا: أبأت ال وم منزال  فأَا أبـيئهم إبـاءة, والك  

وي ال منه: أبأت اإلبل: إذا رددتها إلـى الـمبـاءة, والـمبـاءة: الـمراح الذي تبـيه فـيه, والـم اعع: 
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ـخذ للـمؤمنـيَ جمع م عع وهو الـمـ لس. فتأويـل الكالم: واذكر إذ غعوت يا مـ مع مَ أهلك تت

معسكرا وموضعا ل تال ععّوهم. وقوله: }َوّللّاُ َسِميع  َعِلـيـم { يعنـي بذلك تعالـى ذكره: و  سميع 

لـما ي ول الـمؤمنون لك, فـيـما شاورتهم فـيه مَ موضع ل ائك ول ائهم ععّوك وععّوهم مَ قول 

مَ قال لك: ال تـخر, إلـيهم وأقم  مَ قال: اخر, بنا إلـيهم حتـى َل اهم خار, الـمعينة, وقول

بـالـمعينة حتـى يعخـلوها علـينا, علـى ما قع بـينا قبل, ومـما تشير به علـيهم أَه يا مـ مع. علـيـم 

بأصلـن تلك االَراء لك ولهم, وبـما تـخفـيه صعور الـمشيريَ علـيك بـالـخرو, إلـى ععّوك, 

 ينة, وغير ذلك مَ أمرك وأمورهم. كما:وصعور الـمشيريَ علـيك بـالـم ام فـي الـمع

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا  فىـي قولىه: }َوّللّاُ َسىِميع  َعِلـيىـم {: أي 6239  

 سميع لـما ي ولون, علـيـم بـما يخفون.

 122اآلية : 

تَْفَشالَ َوّللّاُ َوِليُّهَما َوَعلَى ّللّاِ فَْليَتََوّكِل ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِْذ َهّمْه ّطآئِفَتَاِن ِمنُكْم أَن 

 اْلُمْؤِمنُوَن {

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: و  سميع علـيـم حيَ هّمه طائفتان منكم أن تفشال. والطائفتان اللتان    

 همتا بـالفشل ذكر لنا أَهم بنو َسِلـمة وبنو حارثة. ذكر مَ قال ذلك:

ع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ م6240  

مـ اهع فـي قول  : }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم أْن تَْفَشال{ قال: بَنو حارثة كاَوا َـ و أحع, وبنو 

 سلـمة َـ و سلع, وذلك يوم الـخنع .

 ا م ى بـما فـيه الكفـاية عَ إعادته.قال أبو جعفر: وقع دللنا علـى أن ذلك كان يوم أحع فـيـم  

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم 6241  

أَْن تَْفَشال{... االَية, وذلك يوم أحع, والطائفتان: بنو سلـمة, وبنو حارثة, حيان مَ األَصار, هّموا 

ذلك. قال قتادة: وقع ذكر لنا أَه لـما أَزله هذه االَية قالوا: ما يسّرَا أَا لـم بأمر, فعصمهم   مَ 

 َهم بـالذي همـمنا به, وقع أخبرَا   أَه ولـينا.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }إْذ َهّمْه 6242  

وم أحع, فـالطائفتان: بنو سلـمة, وبنو حارثة, حيان مَ األَصار, طائِفَتاِن ِمْنُكْم{... االَية, وذلك ي

 فذكر مثل قول قتادة.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي, 6243  

 ¹قال: خر, رسول   صلى   عليه وسلم إلـى أحع فـي ألف رجل, وقع وععهم الفتـن إن صبروا

فلـما رجع عبع   بَ أبـّي ابَ سلول فـي ثلثمائة, فتبعهم أبو جابر السلـمي يععوهم, فلـما غلبوه 

َّ معنا, وقال: }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم أْن تَْفَشال{ وهم  وقالوا له: ما َعمل قتاال , ولئَ أطعتنا لترجع

 بَ أبـّي, فعصمهم  , وب ـي رسول بنو سلـمة, وبنو حارثة, هموا بـالرجوع حيَ رجع عبع  

   صلى   عليه وسلم فـي سبعمائة.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال عكرة: 6244  

 َزله فـي بنـي سلـمة مَ الـخزر,, وبنى حارثة مَ األوس, ورأسهم عبع   بَ أبـّي ابَ سلول.

عثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ـ ح6245  

 ابَ عبـاس قوله: }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم أْن تَْفَشال{ فهو بنو حارثة وبنو سلـمة.

أْن تَْفشال{ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم 6246  

 والطائفتان: بنو سلـمة مَ جشم بَ الـخزر,, وبنو حارثة بَ النبـيه مَ األوس, وهما الـ ناحان.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: 6247  

طائفتان مَ األَصار هّما أن يفشال,  }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم أْن تَْفَشال{... االَية, قال: هما

 فعصمهم  , وهزم ععّوهم.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو 6248  

بَ دينار, قال: سمعه جابر بَ عبع   ي ول: }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن منكم أْن تَْفشالَ{ قال: هم بنو 

 حارثة وما َـ ّب أن لو لـم تكَ همتا ل ول   عّز وجّل: }َوّللّاُ َوِلـيُّهما{. سلـمة, وبنو
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حعثنـي أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا ابَ عيـينة, عَ عمرو, قال: سمعه    

 جابر بَ عبع   ي ول, فذكر َـ وه.

َ زيع: }إْذ َهّمْه طائِفَتاِن ِمْنُكْم أْن ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال اب6249  

 تَْفشال{ قال: هذا يوم أحع.

وأما قوله }أْن تَْفَشال{ فإَه يعنـي: هّما أن ي عفـا وي بنا عَ ل اء ععّوهما, ي ال منه: فشل فالن   

 عَ ل اء ععّوه يفشل فشال . كما:

عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, 6250  

 عبـاس: الفشل: الـ بَ.

وكان همهما الذي هّما به مَ الفشل: االَصرا  عَ رسول   صلى   عليه وسلم والـمؤمنـيَ   

حيَ اَصر  عنهم عبع   بَ أبـّي بَ سلول ابَ معه, جبنا منهم, مَ غير شّك منهم فـي اإلسالم 

وا به مَ ذلك, وم وا مع رسول   صلى   عليه وسلم لوجهه فعصمهم   مـما هم ¹وال َفـا 

الذي م ى له, وتركوا عبع   بَ أبـّي ابَ سلول والـمناف ـيَ معه, فأثنى   عّز وجّل علـيهما 

 بثبوتهما علـى الـ ّق, وأخبر أَه ولـيهما وَاصرهما علـى أععائهما مَ الكفـار. كما:

ال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوّللّاُ َوِلـيُّهما{: أي العافع عنهما ما ـ حعثنا ابَ حميع, ق6251  

هما به مَ فشلهما, وذلك أَه إَـما كان ذلك منهما عَ ضعف ووهَ أصابهما مَ غير شّك 

أصابهما فـي دينهما, فتولـى دفع ذلك عنهما برحمته وعائعته, حتـى سلـمتا مَ وهنهما وضعفهما, 

ي ول: }َوَعلـى ّللّاِ فَْلـيَتََوّكِل الـُمْؤِمنُوَن{ أي مَ كان به  ¹صلى   عليه وسلم ولـ  تا بنبـيهما

ضعف مَ الـمؤمنـيَ أو وهَ فلـيتوكل علـّي, ولـيستعَ بـي, أعنه علـى أمره, وأدفع عنه, حتـى 

 أبلغ به وأقّويه علـى َـيته.

وإَىـما جىاز أن ي ىرأ ذلىك كىذلك, «. َوِلىـيُّهمْ َوّللّاُ »وذكر أن ابَ مسعود رضي   عنه كىان ي ىرأ:   

 ألن الطائفتـيَ وإن كاَتا فـي لفظ اثنـيَ, فإَهما فـي معنى جماع بـمنزلة الـخصميَ والـ زبـيَ.

 123اآلية : 

َْتُْم أَِذلّة  فَاتّ ُواْ ّللّاَ   لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن {ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَ َْع َََصَرُكُم ّللّاُ بِبَعِْر َوأَ

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وإن تصبروا وتت وا, ال ي ّركم كيعهم شيئا, وينصركم ربكم, }َولَ َْع    

َْتُـْم{ يومئِذ }أِذلّة { يعنـي قلـيـلون, فـي غير منعة مَ الناس,  َََصَرُكُم ّللّا بَبْعِر{ علـى أععائكم }وأَ

ثرة ععدهم, وقلة ععدكم, وأَتـم الـيوم أكثر ععدا منكم حينئِذ, حتـى أظهركم   علـى ععّوكم مع ك

فإن تصبروا ألمر   ينصركم كما َصركم ذلك الـيوم }فـاتّ ُوا  { ي ول تعالـى ذكره: فـات وا 

َّ به علـيكم مَ  ربكم بطاعته واجتنا  مـ ارمه }لَعلُّكْم تَْشُكُروَن{ ي ول: لتشكروه علـى ما م

 عائكم, وإظهار دينكم, ولـما هعاكم له مَ الـ ّق الذي ضّل عنه مخالفوكم. كما:النصر علـى أع

َْتُـْم أِذلّة { 6252   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ولَ َْع َََصرُكْم ّللّاُ بِبَْعِر وأ

 وَن{ أي فـات ون, فإَه شكر َعمتـي.ي ول: وأَتـم أقّل ععدا, وأضعف قّوة. }فـاتّ ُوا ّللّا لَعَلُّكْم تَْشُكرُ 

واختلف فـي الـمعنى الذي مَ أجله سمي بعر بعرا, ف ال بع هم: سمي بذلك ألَه كان ماء   

 لرجل يسمى بعرا, فسمي بـاسم صاحبه. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ زكريا, عَ الشعبـي, قال: كاَه بعر لرجل ي ال 6253  

 بعر, فسميه به.له 

حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا زكريا, عَ الشعبـي أَه قال: }َولَ َْع َََصَرُكُم ّللّاُ    

 بِبَْعِر{ قال: كاَه بعر بئرا لرجل ي ال له بعر, فسميه به.

مَ قال  وأَكر ذلك آخرون وقالوا: ذلك اسم سميه به الب عة كما سمي سائر البلعان بأسمائها ذكر  

 ذلك:

ـ حعثنا الـ رث بَ مـ مع, قال: حعثنا ابَ سعع, قال: حعثنا مـ مع بَ عمر الواقعي, قال: 6254  

حعثنا منصور, عَ أبـي األسود, عَ زكريا, عَ الشعبـي, قال: إَـما سمي بعرا ألَه كان ماء 

ت ذلك لعبع   بَ لرجل مَ جهينة ي ال له بعر. وقال الـ رث: قال ابَ سعع: قال الواقعي: فذكر

جعفر ومـ مع بَ صالـن, فأَكراه, وقاال: فألّي شيء سميه الصفراءق وألّي شيء سميه 
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الـ مراءق وألّي شيء سمي رابغق هذا لـيس بشيء, إَـما هو اسم الـموضع. قال: وذكرت ذلك 

ومنزلنا, وما لـي يـى بَ النعمان الغفـاري, ف ال: سمعه شيوخنا مَ بنـي غفـار ي ولون: هو ماؤَا 

ملكه أحع ق  ي ال له بعر, وما هو مَ بالد جهينة إَـما هي بالد غفـار. قال الواقعي: فهذا 

 الـمعرو  عنعَا.

ـ ُحعثه عَ الـ سَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: أخبرَا عبـيع بَ سلـيـمان, 6255  

 ة والـمعينة.قال: سمعه ال  اك ي ول: بعر ماء عَ يـميَ طريق مكة بـيَ مك

وأما قوله: }أِذلّة { فإَه جمع ذلـيـل, كما األعّزة جمع عزيز, واأللبّة جمع لبـيب. وإَـما سماهم   

  عّز وجّل أذلة ل لة ععدهم, ألَهم كاَوا ثلثمائة َفس وب عة عشر, وععّوهم ما بـيَ التسعمائة 

 هم أذلة.إلـى األلف, علـى ما قع بـينا فـيـما م ى, ف علهم ل لة ععد

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َولَ َْع َََصَرُكُم ّللّاُ بِبَْعِر 6256  

تُـْم أِذلّة  فـاتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن{ وبعر: ماء بـيَ مكة وال َْ ـمعينة, الت ـى علـيه َبـّي   صلى وأ

  عليه وسلم والـمشركون, وكان أّول قتال قاتله َبـّي   صلى   عليه وسلم. وذكر لنا أَه قال 

َْتُـْم الـيَْوَم بععّةِ أصَ اِ  طالُوَت يَْوَم لَِ ـَي جالُوتَ »ألص ابه يومئِذ:  فكاَُوا ثَلَثَِمائِة َوبِْ عَةَ «: أ

 ُجال , َوالـُمْشِرُكوَن يَْوَمئِِذ أْلف  أْو َراَه ُوا ذَِلَك.َعَشَر رَ 

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: }َولَ َعْ 6257  

تُـْم أِذلّة  فـاتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن{ قال: ي ول: وأَتـ َْ م أذلة قلـيـل, وهم يومئِذ َََصَرُكُم ّللّاُ بِبَْعِر وأ

 ب عة عشر وثلثمائة.

 ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, َـ و قول قتادة.6258  

َْتُـْم أِذلّة { 6259   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولَ َْع َََصَرُكُم ّللّاُ بِبَْعِر وأ

 ضعف قّوة.أقّل ععدا وأ

 وأما قوله: }فـاتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكم تَْشُكُروَن{ فإن تأويـله كالذي قع بـينه كما:  

ـ حعثنا ابَ حميع, قىال حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }فَىـاتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكىْم تَْشىُكُروَن{: أي 6260  

 فـات وَـي, فإَه شكر َعمي.

 125-124اآلية : 

ََ  ال ول فـي تأويـل َْ يَْكِفيُكْم أَن يُِمعُّكْم َربُّكْم بِثاَلَثَِة آالَِ  ّم ََ أَلَ قوله تعالـى:      }إِْذ تَ ُوُل ِلْلُمْؤِمنِي

ََ *  بَلََى إِن تَْصبُِرواْ َوتَتّ ُواْ َويَأْتُوُكْم ّمَ فَْوِرِهْم َهـَذَا يُْمِعْدُكْم َربُّكْم بِخَ  ََ ْمَسِة آآلِ  مّ اْلَمآلئَِكِة ُمنَزِلي

} ََ  اْلَمآلئَِكِة ُمَسّوِمي

َْتُـْم أِذلّة { إذ ت ول للـمؤمنـيَ بك مَ أص ابك:     يعنـي تعالـى ذكره: }َولَ َعْ َََصرُكُم ّللّاُ بِبَْعِر وأ

{ق وذلك يوم بعر. ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمْنزِلـي َْ يَْكِفـيُكْم أْن يُـِمعُّكْم َربُّكْم بثاَلثَِة آالِ  ِم  }ألَ

ختلف أهل التأويـل فـي ح ور الـمالئكة يوم بعر حربهم, فـي أّي يوم وععوا ذلكق ف ال ثم ا  

بع هم: إن   عّز وجّل كان وعع الـمؤمنـيَ يوم بعر أن يـمعّهم بـمالئكته إن أتاهم الععّو مَ 

 فورهم, فلـم يأتوهم, ولـم يـمعّوا. ذكر مَ قال ذلك:

حعثنا بشر بَ الـمف ل, قال: حعثنا داود, عَ عامر, قال: ـ حعثنـي حميع بَ مسععة, قال: 6261  

حعث الـمسلـمون أن كرز بَ جابر الـمـ اربـي يـمعّ الـمشركيَ, قال: فشّق ذلك علـى الـمسلـميَ, 

ََ بَلـى  ََ الـَمالئَِكِة ُمْنَزِلـي َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم َربُّكْم بِثاَلثَِة آالِ  ِم إْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا ف ـيـل لهم: }ألَ

{ قال: فبلغه كرزا  ََ ََ الـَمالئَكِة ُمَسّوِمي َْ فَْوِرِهْم َهذَا يُـْمِعْدُكْم َربُّكْم بَِخْمَسِة آالِ  ِم َويأتُوُكْم ِم

 الهزيـمة فرجع, ولـم يـمعّهم بـالـخمسة.

ر, قال: لـما كان يوم حعثنـي ابَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع األعلـى, قال: حعثنا داود, عَ عام   

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{:  بعر, بلغ رسول   صلى   عليه وسلم, ثم ذكر َـ وه, إال أَه قال: }َويأتْوُكْم ِم

{ قال: فبلغ كرزا  ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي يعنـي كرزا وأص ابه, }يُـْمِعْدُكْم َربُّكْم بَِخْمَسِة آالِ  ِم

ـمعّهم, ولـم تنزل الـخمسة, وأمعّوا بعع ذلك بألف, فهم أربعة آال  مَ وأص ابه الهزيـمة, فلـم ي

 الـمالئكة مع الـمسلـميَ.
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ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: 6262  

َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم بِثاَلثَةِ  ََ ألَ ََ الـَمالئَِكِة{... االَية كلها, قال: هذا يوم  }إْذ تَ ُوُل لْلـُمْؤِمنِـي آالِ  ِم

 بعر.

حعثنـي يع و , قال: حعثنا ابَ علـية, عَ داود, عَ الشعبـي, قال: حعث الـمسلـمون أن كرز    

بَ جابر الـمـ اربـي يريع أن يـمعّ الـمشركيَ ببعر, قال: فشّق ذلك علـى الـمسلـميَ, فأَزل   

 َْ { قال: فبلغته  عّز وجّل: }ألَ ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي يَْكِفـيَُكْم أْن يُـمعُّكْم َربُّكْم{... إلـى قوله: }ِم

 هزيـمة الـمشركيَ فلـم يـمعّ أص ابه, ولـم يـمعّوا بـالـخمسة.

وقال آخرون: كان هذا الوعع مَ   لهم يوم بعر, فصبر الـمؤمنون وات وا  , فأمعّهم بـمالئكته   

 لـى ما وععهم. ذكر مَ قال ذلك:ع

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا يوَس بَ بكير, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي عبع   6263  

بَ أبـي بكر, عَ بعض بنـي ساععة, قال: سمعه أبـا أسيع مالك بَ ربـيعة بعع ما أصيب بصره 

ب الذي خرجه منه الـمالئكة, ال ي ول: لو كنه معكم ببعر االَن ومعي بصري ألخبرتكم بـالّشعْ 

 أشك وال أتـمارا.

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال ابَ إس ا , وثنى عبع   بَ أبـي بكر, عَ بعض    

بنـي ساععة, عَ أبـي أسيع مالك بَ ربـيعة, وكان شهع بعرا أَه قال بعع إذ ذهب بصره: لو كنه 

 ريتكم الّشْعَب الذي خرجه منه الـمالئكة ال أشك وال أتـمارا.معكم الـيوم ببعر, ومعي بصري, أل

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي عبع   بَ أبـي 6264  

بكر أَه حعث عَ ابَ عبـاس, أن ابَ عبـاس, قال: ثنـي رجل مَ بنـي غفـار, قال: أقبله أَا وابَ 

فـي جبل يشر  بنا علـى بعر, وَـ َ مشركان َنتلر الوقعة علـى مَ  عّم لـي حتـى أصععَا

تكون العّْبرة, فنتهب مع مَ ينتهب. قال: فبـينا َـ َ فـي الـ بل, إذ دَه منا س ابة, فسمعنا فـيها 

حمـ مة الـخيـل, فسمعه قائال  ي ول: أْقِعْم حيزوم! قال: فأما ابَ عمي فـاَكشف قناع قلبه, فمات 

 أما أَا فكعت أهلك, ثم تـماسكه.مكاَه, و

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: وثنى الـ سيَ بَ 6265  

عمارة, عَ الـ كم بَ عتـيبة, عَ م سم, مولـى عبع   بَ الـ رث, عَ عبع   بَ عبـاس, قال: 

اَوا يكوَون فـيـما سواه مَ األيام ععدا لـم ت اتل الـمالئكة فـي يوم مَ األيام سوا يوم بعر, وك

 ومعدا ال ي ربون.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال مـ مع بَ إس ا , حعثنـي أبـي إس ا  بَ 6266  

يسار, عَ رجال مَ بنـي مازن بَ النـ ار, عَ أبـي داود الـمازَـي, وكان شهع بعرا, قال: إَـي 

يوم بعر ألضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إلـيه سيفـي, فعرفه ن قع  ألتبع رجال  مَ الـمشركيَ

 قتله غيري.

ـ حعثنـي ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال مـ مع: ثنـي حسيَ بَ عبع   بَ عبـيع 6267  

  بَ عبـاس, عَ عكرمة مولـى ابَ عبـاس, قال: قال أبو رافع مولـى رسول   صلى   عليه 

م: كنه غالما للعبـاس بَ عبع الـمطلب, وكان اإلسالم قع دخـلنا أهل البـيه, فأسلـم العبـاس, وسل

وأسلـمه أّم الف ل وأسلـمه, وكان العبـاس يها  قومه, ويكره أن يخالفهم, وكان يكتـم إسالمه, 

مكاَه  وكان ذا مال كثـير متفّر  فـي قومه. وكان أبو لهب ععّو   قع تـخـلف عَ بعر, وبعن

العاصي بَ هشام بَ الـمغيرة, وكذلك صنعوا لـم يتـخـلف رجل إال بعن مكاَه رجال . فلـما جاء 

الـخبر عَ مصا  أص ا  بعر مَ قريش, كبته   وأخزاه, ووجعَا فـي أَفسنا قّوة وعوَة, قال: 

لس فـيها أَـ ه وكنه رجال  ضعيفـا, وكنه أعمل ال عاح أَـ تها فـي ح رة زمزم. فو  إَـي لـ ا

ال عاح, وعنعي أّم الف ل جالسة وقع سّرَا ما جاءَا مَ الـخبر, إذ أقبل الفـاسق أبو لهب ي ّر 

رجلـيه بشّر, حتـى جلس علـى ُطنُب الـ  رة, فكان ظهره إلـى ظهري, فبـينا هو جالس إذ قال 

و لهب: هلـم إلـّي يا ابَ الناس: هذا أبو سفـيان بَ الـ رث بَ عبع الـمطلب, قع قعم. قال: قال أب

أخي, فعنعك الـخبر! قال: ف لس إلـيه, والناس قـيام علـيه, ف ال: يا ابَ أخي أخبرَـي كيف كان 

أمر الناس! قال ال شيء و  إن كان إال أن ل ـيناهم, فمنـ ناهم أكتافنا ي تلوَنا ويأسروَنا كيف 
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ال  بـي ا علـى خيـل بلق ما بـيَ السماء شاءوا وايـم   مع ذلك ما لـمه الناس, ل ـينا رجا

واألرض ما يـلـيق لها شيء, وال ي وم لها شيء, قال أبو رافع: فرفعه طنب الـ  رة بـيعي ثم 

 قله: تلك الـمالئكة.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع, قال: ثنـي الـ سَ بَ عمارة, عَ الـ كم 6268  

ابَ عبـاس, قال: كان الذي أسر العبـاس أبـا الـيسر كعب بَ عمرو أخا بَ عتـيبة, عَ م سم, عَ 

بنـي َسِلـمة, وكان أبو الـيسر رجال  مـ موعا, وكان العبـاس رجال  جسيـما, ف ال رسول   صلى 

نـي قال: يا رسول  , ل ع أعاَ« َكْيَف أَسْرَت العَبّـاَس أبـا الـيُْسِرق»  عليه وسلم ألبـي الـيسر: 

لَ َْع »علـيه رجل ما رأيته قبل ذلك وال بععه, هيئته كذا وكذا, قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 «.أعاَََك َعلَـْيِه َملَك  َكِريـم  

َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم 6269   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ألَ

{ أمعّوا بألف, ثم صاروا ثالثة آال , ثم صاروا خمسة َربُّكْم بِثاَل ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمْنَزِلـي ثَِة آالِ  ِم

ََ الـَمال َْ فَْوِرِهْم َهذَا يُـْمِعْدُكْم َربُّكْم بَخْمَسِة آالِ  ِم ئَِكِة آال . }بَلـى إْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا ويَأْتُوُكْم ِم

{ وذلك يوم بعر, أمعّه ََ  م   بخمسة آال  مَ الـمالئكة.ُمَسّوِمي

 ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ أبـيه, عَ الربـيع, بنـ وه.6270  

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, عَ أبـيه, عَ ابَ عبـاس فـي 6271  

ََ الـَمالئَِكِة مُ  { فإَهم أتوا مـ معا صلى   عليه وسلم قوله: }يُـْمِعْدُكْم ربُّكْم بَخْمَسِة آالِ  ِم ََ َسّوِمي

 مسّوميَ.

ـ حعثنـي مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا سفـيان, عَ ابَ خثـيـم, عَ مـ اهع, قال: لـم ت اتل 6272  

 الـمالئكة إال يوم بعر.

اد وقال آخرون: إن   عّز وجّل إَـما وععهم يوم بعر أن يـمعّهم إن صبروا عنع طاعته, وجه  

أععائه وات وه بـاجتنا  مـ ارمه, أن يـمْعهم فـي حروبهم كلها, فلـم يصبروا ولـم يت وا إال فـي يوم 

 األحزا , فأمعّهم حيَ حاصروا قريلة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمارة األسعي, قال: حعثنا عبع   بَ موسى, قال: أخبرَا سلـيـمان 6273  

ـ اربـي, عَ عبع   بَ أبـي أوفـى, قال: كنا مـ اصري قريلة والن ير ما بَ زيع أبو آدم الـم

شاء   أن َـ اصرهم, فلـم يفتـن علـينا, فرجعنا. فبـينـما رسول   صلى   عليه وسلم فـي بـيته 

يغسل رأسه, إذ جاءه جبريـل صلى   عليه وسلم, ف ال: يا مـ مع وضعتـم أسلـ تكم, ولـم ت ع 

ـمالئكة أوزارها! فععا رسول   صلى   عليه وسلم بخرقة, فلّف بها رأسه ولـم يغسله, ثم ال

َادا فـينا, ف منا كالزمعيَ ال َعبأ بـالسير شيئا, حتـى أتـينا قريلة والن ير, فـيومئِذ أمعَّا   عّز 

 بنعمة مَ   وف ل. وجّل بثالثة آال  مَ الـمالئكة, وفتـن   لنا فتـ ا يسيرا, فـاَ لبنا

وقال آخرون بنـ و هذا الـمعنى, غير أَهم قالوا: لـم يصبر ال وم, ولـم يت وا, ولـم يـمعّوا بشيء   

 فـي أُُحع. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: ثنـي عمرو بَ 6274  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ قال: يوم بعر دينار, عَ عكرمة, سمعه ي و ل: }بَلـى إْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا ويَأْتُوُكْم ِم

 قال: فلـم يصبروا ولـم يت وا, فلـم يـمعّوا يوم أُُحع, ولو معّوا لـم يهزموا يومئِذ.

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان بَ عيـينة, عَ عمرو بَ دينار,    

قال: سمعه عكرمة ي ول: لـم يـمعّوا يوم أحع وال بـملك واحع ـ أو قال: إال بـملك واحع, أبو جعفر 

 يشّك.

ـ ُحعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: سمعه عبـيع بَ سلـيـمان, 6275  

َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم َربُّكْم بِثاَلثَةِ  ََ الـَمالئَِكِة  عَ ال  اك, قوله: }ألَ آالِ { إلـى: }َخْمَسِة آالِ  ِم

{ كان هذا موععا مَ   يوم أحع, عرضه علـى َبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم أن  ََ ُمَسّوِمي

الـمؤمنـيَ إن ات وا وصبروا أمعّهم بخمسة آال  مَ الـمالئكة مسّوميَ, ففّر الـمسلـمون يوم أحع, 

  .وولوا معبريَ, فلـم يـمعّهم 
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ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }بَلـى إْن تَْصبُِروا 6276  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{... االَية كلها قالوا لرسول   صلى   عليه وسلم, وهم ينلرون  َوتَتّ ُوا ويَأْتُوُكْم ِم

َا يوم بعرق ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: الـمشركيَ: يا رسول   ألـيس يـمعَّا   كما أمعّ 

, وإَـما أمعّكم يوم بعر بألفق» ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمْنَزِلـي َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم َربُّكْم بِثاَلثَِة آالِ  ِم « ألَ

قال: ف اءت الزيادة مَ   علـى أن يصبروا ويت وا, قال: بشرط أن يأتوكم مَ فورهم هذا 

 يـمعدكم ربكم... االَية كلها.

وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصوا  أن ي ال: إن   أخبر عَ َبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم   

ََ الـَمالئَكِة{ق فوععهم   بثالثة  َْ يَْكِفـيَُكْم أْن يُـِمعُّكْم َربُّكْم بِثاَلثَِة آالِ  ِم أَه قال للـمؤمنـيَ: }ألَ

كة معدا لهم, ثم وععهم بعع الثالثة االاَل , خمسة آال  إن صبروا ألععائهم, آال  مَ الـمالئ

وات وا  . وال داللة فـي االَية علـى أَهم أمعّوا بـالثالثة آال , وال بـالـخمسة آال , وال علـى أَهم 

 لـم يـمعّوا بهم.

بتوا أَه أمعّهم. وقع ي وز أن وقع ي وز أن يكون   عّز وجّل أمعّهم علـى َـ و ما رواه الذيَ أث  

يكون لـم يـمعّهم علـى َـ و الذي ذكره مَ أَكر ذلك, وال خبر عنعَا صّن مَ الوجه الذي يثبه 

أَهم أمعّوا بـالثالثة االاَل  وال بـالـخمسة االاَل . وغير جائز أن ي ال فـي ذلك قول إال بخبر ت وم 

ي ـيَ قوله, غير أن فـي ال رآن داللة علـى أَهم قع الـ  ة به, وال خبر به كذلك فنسلـم ألحع الفر

أمعّوا يوم بعر بألف مَ الـمالئكة وذلك قوله: }إْذ تَْستَِغيثُوَن َربُّكْم فـاْستَـ اَ  لَُكْم أَّـي ُمـِمعُّكْم 

{ فأما فـي يوم أُحع, فـالعاللة علـى أَهم لـم يـمعّوا أبـيَ ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمْرِدفِـي منها فـي أَهم  بأْلِف ِم

 أمعّوا, وذلك أَهم لو أمعّوا لـم يهزموا وينال منهم ما َـيـل منهم.

فـالصوا  فـيه مَ ال ول أن ي ال كما قال تعالـى ذكره. وقع بـينا معنى اإلمعاد فـيـما م ى,   

 والـمعد, ومعنى الصبر والت وا.

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ فإن أهل   التأويـل اختلفوا فـيه, ف ال بع هم: معنى قوله:  وأما قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{: مَ وجههم هذا. ذكر مَ قال ذلك:  }ِم

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, عَ عثمان بَ غياث, عَ عكرمة, 6277  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ قال: مَ وجههم هذا.  قال: }َويأْتُوُكْم ِم

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ ـ حعث6278   نا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }ِم

 وجههم هذا.

 حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, مثله.   

عَ الـ سَ فـي ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثنا عبـاد, 6279  

ََ فَْوِرِهْم َهذَا{: مَ وجههم هذا.  قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

  6280 َْ ـ ُحعثه عَ عمار بَ الـ سَ, عَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

 فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ وجههم هذا.

لـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ ا6281  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ وجههم هذا.  قوله: }ويَأتُوُكْم ِم

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6282  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ سفرهم هذا, وي ال: يعنـي عَ غير ابَ  ابَ عبـاس قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

 عبـاس, بل هو مَ غ بهم هذا.

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ مَ وجههم 6283   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع: }ِم

 هذا وقال آخرون: معنى ذلك: مَ غ بهم هذا. ذكر مَ قال ذلك:

علـى, قال: حعثنا داود, عَ عكرمة فـي ـ حعثنـي مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع األ6284  

ََ الـَمالئَِكِة{ قال: فورهم ذلك كان  َْ فَْوِرِهْم َهذَا يُـْمِعْدُكْم َربُّكْم بَِخْمَسِة آالِ  ِم قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

 يوم أُحع, غ بوا لـيوم بعر مـما ل وا.

عثنا مالك بَ مغول, قال: ـ حعثنـي مـ مع بَ عمارة, قال: حعثنا سهل بَ عامر, قال: ح6285  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ غ بهم هذا.  سمعه أبـا صالـن مولـى أّم هاَىء ي ول: }ِم
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ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6286  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ قال: غ ب لهم,  يعنـي الكفـار, فلـم ي اتلوهم عنع مـ اهع فـي قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

 تلك الساعة, وذلك يوم أُحع.

ـ حعثنـي ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, قال: قال ابَ جريج, قال مـ اهع: 6287  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ قال: مَ غ بهم هذا.  }ِم

خبرَا عبـيع بَ سلـيـمان, ـ ُحعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: أ6288  

َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ ي ول: مَ وجههم وغ بهم.  قال: سمعه ال  اك فـي قوله: }ويَأْتُوُكْم ِم

وأصل الفور: ابتعاء األمر يؤخذ فـيه, ثم يوصل بآخر, ي ال منه: فـارت ال عر فهي تفور فورا   

إلـى فالن مَ فوري ذلك, يراد به: مَ  وم يه ¹وفوراَا: إذا ما ابتعأ ما فـيها بـالغلـيان ثم اتصل

 وجهي الذي ابتعأت فـيه.

َْ فَْوِرِهم َهذَا{: مَ وجههم هذا, قصع إلـى أن تأويـله:    فـالذي قال فـي هذه االَية: معنى قوله: }ِم

ويأتـيكم كرز بَ جابر وأص ابه يوم بعر, مَ ابتعاء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أص ابهم 

 مَ الـمشركيَ.

وأما الذيَ قالوا: معنى ذلك: مَ غ بهم هذا, فإَـما عنوا أن تأويـل ذلك: ويأتـيكم كفـار قريش   

وتُبّـاعهم يوم أُحع مَ ابتعاء غ بهم الذي غ بوه ل تالهم الذيَ قتلوا يوم بعر بها }يُـْمِعْدُكْم َربُّكْم 

 ْ َْ فَْوِرِهْم َهذَا{ اختلف أهل بَِخْمَسِة آالِ {. كذلك مَ اختال  تأويـلهم فـي معنى قوله }ويَأ تُوُكْم ِم

التأويـل فـي إمعاد   الـمؤمنـيَ بأحع بـمالئكته, ف ال بع هم: لـم يـمعّوا بهم, ألن الـمؤمنـيَ لـم 

يصبروا ألععائهم, ولـم يت وا   عّز وجّل بترك مَ ترك مَ الرماة طاعة رسول   صلى   

موضع الذي أمره رسول   صلى   عليه وسلم بـالثبوت فـيه, عليه وسلم فـي ثبوته فـي الـ

ولكنهم أخـلوا به طلبـا للغنائم, ف تل مَ الـمسلـميَ, وَال الـمشركون منهم ما َالوا. وإَـما كان   

 عّز وجّل وعع َبـيه صلى   عليه وسلم إمعادهم بهم إن صبروا وات وا  .

يوم بعر بسبب كرز بَ جابر, فإن بع هم قالوا: لـم يأت كرز  وأما الذيَ قالوا: كان ذلك  

وأص ابه إخواَهم مَ الـمشركيَ معدا لهم ببعر, ولـم يـمعّ   الـمؤمنـيَ بـمالئكته, ألن   عّز 

وجّل إَـما وععهم أن يـمعّهم بـمالئكته إن أتاهم كرز ومعد الـمشركيَ مَ فورهم, ولـم يأتهم 

 الـمعد.

يَ قالوا: إن   تعالـى ذكره أمعّ الـمسلـميَ بـالـمالئكة يوم بعر, فإَهم اعتلوا ب ول   وأما الذ  

{, قال:  ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمْرِدفِـي عّز وجّل: }إْذ تَْستَِغيثُوَن َربُّكْم فـاْستَـ اَ  لَُكْم أَّـي ُمـِمعُّكْم بأْلِف ِم

ذي كاَه فـيه الشروط فـيـما زاد علـى األلف, فأما فـاأللف منهم قع أتاهم معدا, وإَـما الوعع ال

 األلف ف ع كاَوا أمعّوا به, ألن   عّز وجّل كان قع وععهم ذلك, ولَ يخـلف   وععه.

{ ف رأ ذلك عامة قراء أهل الـمعينة والكوفة:    ََ واختلف ال راء فـي قراءة قوله: }ُمَسّوِمي

« ََ   سّومها. وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة والبصرة: بفتـن الواو, بـمعنى أن « ُمَسّوِمي

{ بكسر الواو, بـمعنى أن الـمالئكة سّومه لنفسها. ََ  }ُمَسّوِمي

وأولـى ال راءتـيَ فـي ذلك بـالصوا  قراءة مَ قرأ بكسر الواو, لتلاهر األخبـار عَ   

بعيَ بععهم, بأن الـمالئكة )أص ا ( رسول   صلى   عليه وسلم فأهل التأويـل منهم ومَ التا

 هي التـي سّومه أَفسها مَ غير إضافة تسويـمها إلـى   عّز وجّل أو إلـى غيره مَ خـل ه.

{ لو كان فـي البشر, فأما    ََ وال معنى ل ول مَ قال: إَـما كان يختار الكسر فـي قوله: }ُمَسّوِمي

مـمكَ فـيها تسويـم أَفسها إن كاَوا ذلك الـمالئكة فوصفهم غير ذلك ظنا منه بأن الـمالئكة غير 

فـي البشر وذلك أن غير مستـ يـل أن يكون   عز وجل مكنها مَ تسويـم أَفسها ب ّق تـمكينه 

البشر مَ تسويـم أَفسهم, فسوموا أَفسهم ب ّق الذي سّوم البشر طلبـا منها بذلك طاعة ربها, عَ 

عَ تسبـيب   لهم أسبـابه, وهي إذا كاَه  فأضيف تسويـمها أَفسها إلـيها, وإن كان ذلك

موصوفة بتسويـمها أَفسها ت ّربـا منها إلـى ربها, كان أبلغ فـي معحها الختـيارها طاعة   مَ أن 

 تكون موصوفة بأن ذلك مفعول بها.
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ذكر األخبـار بـما ذكرَا مَ إضافة مَ أضا  التسويـم إلـى الـمالئكة دون إضافة ذلك إلـى   

 هم, علـى َـ و ما قلنا فـيه:غير

ـ حعثنـي يع و , قال: أخبرَا ابَ علـية, قال: أخبرَا ابَ عون, عَ عمير بَ إس ا , 6289  

قال: إن أّول ما كان الصو  لـيومئِذ, يعنـي يوم بعر, قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 «.تََسّوُموا فإّن الـَمالئَِكةَ قَْع تََسّوَمهْ »

ثنا أبو كريب, قال: حعثنا مختار بَ غسان, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ الغسيـل, عَ ـ حع6290  

الزبـير بَ الـمنذر, عَ جعه أبـي أسيع, وكان بعريا, فكان ي ول: لو أن بصري معي ثم ذهبتـم 

معي إلـى أُحع, ألخبرتكم بـالّشعب الذي خرجه منه الـمالئكة فـي عمائم صفر قع طرحوها بـيَ 

 .أكتافهم

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6291  

{ ي ول: معلـميَ, مـ زوزة أذَا  خيـلهم  ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي مـ اهع فـي قوله: }بَِخْمَسِة آالِ  ِم

 وَواصيها, فـيها الصو  أو العهَ, وذلك التسويـم.

: حعثنا حكام, عَ عنبسة, عَ مـ مع بَ عبع الرحمَ, عَ ال اسم بَ أبـي حعثنا ابَ حميع, قال   

{ قال: مـ زوزة أذَابها  ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي بزة, عَ مـ اهع فـي قوله: }بَِخْمَسِة آالِ  ِم

 وأعرافها, فـيها الصو  أو العهَ, فذلك التسويـم.

{ ذكر لنا أن ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا 6292   ََ سعيع, عَ قتادة: }ُمَسّوِمي

 سيـماها يومئِذ الصو  بنواصي خيـلهم وأذَابهم, وأَهم علـى خيـل بلق.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي 6293  

{ قال: كان سمياها صوفـا فـي َواصيها. ََ  قوله: }ُمَسّوِمي

عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ لـين, عَ مـ اهع, أَه كان ي ول: حعثه    

{ قال: كاَه خيولهم مـ زوزة األعرا , معلـمة َواصيها وأذَابها بـالصو  والعهَ. ََ  }ُمَسّومي

ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: كاَوا يومئِذ علـى خيـل 6294  

 بلق.

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك,  ـ6295  

 وبعض أشياخنا, عَ الـ سَ, َـ و حعين معمر, عَ قتادة.

{: معلـميَ.6296   ََ  ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }ُمَسّوِمي

ال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, ق6297  

{ فإَهم أتوا مـ معا صلى   عليه وسلم,  ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي ابَ عبـاس قوله: }بَِخْمَسِة آالِ  ِم

 مسّوميَ بـالصو , فسّوم مـ مع وأص ابه أَفسهم وخيـلهم علـى سيـماهم بـالصو .

ريب, قال: حعثنا ابَ يـمان, قال: حعثنا هشام بَ عروة, عَ عبـاد بَ حمزة, ـ حعثنا أبو ك6298  

 قال: َزله الـمالئكة فـي سيـما الزبـير, علـيهم عمائم صفر, وكاَه عمامة الزبـير صفراء.

ـ حعثنا يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك فـي 6299  

 ََ  { قال: بـالصو  فـي َواصيها وأذَابها.قوله: }ُمَسّوِمي

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ هشام بَ 6300  

عروة, قال: َزله الـمالئكة يوم بعر علـى خيـل بلق, علـيهم عمائم صفر, وكان علـى الزبـير 

 يومئِذ عمامة صفراء.

لصوفـي, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ شريك, قال: حعثنا أبـي, ـ حعثنـي أحمع بَ ي يـى ا6301  

قال: حعثنا هشام بَ عروة, عَ عروة, عَ عبع   بَ الزبـير: أن الزبـير كاَه علـيه مالءة 

صفراء يوم بعر, فـاعتـّم بها, فنزله الـمالئكة يوم بعر علـى َبـّي   صلى   عليه وسلم 

 معمـميَ بعمائم صفر.

األخبـار التـي ذكرَا بع ها عَ رسول   صلى   عليه وسلم أَه قال ألص ابه:  فهذه  

وقول أبـي أسيع: خرجه الـمالئكة فـي عمائم صفر قع « تََسّوُموا فإّن الـَمالئَِكةَ قَْع تََسّوَمهْ »

{: معلـميَ, ينبىء جميع ذلك عَ ص  ََ ة ما طرحوها بـيَ أكتافهم, وقول مَ قال منهم: }ُمَسّوِمي
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اخترَا مَ ال راءة فـي ذلك, وأن التسويـم كان مَ الـمالئكة بأَفسها, علـى َـ و ما قلنا فـي ذلك 

 بـالفتـن, فإَهم أراهم تأّولوا فـي ذلك ما:« مسّوميَ»فـيـما م ى. وأما الذيَ قرءوا ذلك 

عَ عكرمة:  ـ حعثنا به حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, عَ عثمان بَ غياث,6302  

« ََ ََ الـَمالئَِكِة ُمَسّوِمي  ي ول: علـيهم سيـما ال تال.« بَِخْمَسِة آالِ  ِم

ََ الـَمالئَِكِة »ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: 6303   بَِخْمَسِة آالِ  ِم

 ََ مسة آال  مَ الـمالئكة ي ول: علـيهم سيـما ال تال, وذلك يوم بعر, أمعّهم   بخ« ُمَسّوِمي

 مسّوميَ, ي ول: علـيهم سيـما ال تال.

ف الوا: كان سيـما ال تال علـيهم, ال أَهم كاَوا تسّوموا بسيـما فـي ا  إلـيهم التسويـم, فمَ أجل   

ََ »ذلك قرءوا:  بـمعنى أن   تعالـى أضا  التسويـم إلـى مَ سّومهم تلك السيـما. « ُمَسّوِمي

 المة, ي ال: هي سيـما حسنة, وسيـمياء حسنة, كما قال الشاعر:والسيـما: الع

 

َِ يافِعالَهُ ِسيـمياُء ال تَُشّق علـى البََصْر    ُغالم  َرماهُ ّللّاُ بـالـُ ْس

يعنـي بذلك عالمة مَ حسىَ. فىإذا أعلىـم الرجىل بعالمىة يعىر  بهىا فىـي حىر  أو غيىره, قـيىـل:   

 سّوم َفسه, فهو يسّومها تسويـما.

 126آلية : ا

َّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما النّْصرُ   إِالّ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَما َجعَلَهُ ّللّاُ إِالّ بُْشَرَا لَُكْم َوِلتَْطَمئِ

َْ ِعنِع ّللّاِ اْلعَِزيِز اْلَ ِكيِم {  ِم

بـالـمالئكة الذيَ ذكر  يعنـي تعالـى ذكره: وما جعل   وععه إياكم ما وععكم مَ إمعاده إياكم   

َّ بوععه  َّ قُلُوبُُكْم بِِه{ ي ول: وكي تطمئ ععدهم إال بشرا لكم, يعنـي بشرا يبشركم بها, }وِلتَْطَمئِ

الذي وععكم مَ ذلك قلوبُكم, فتسكَ إلـيه, وال تـ زع مَ كثرة ععد ععّوكم, وقلة ععدكم. }َوما 

َْ ِعْنِع ّللّاِ{: يعنـي وما ظ فركم إن ظفرتـم بععّوكم إال بعون  , ال مَ قبل الـمعد الذي النّْصُر إالّ ِم

يأتـيكم مَ الـمالئكة, ي ول: فعلـى   فتوكلوا, وبه فـاستعينوا, ال بـالـ موع وكثرة الععد, فإن 

َصركم إن كان إَـما يكون بـاهلل وبعوَه ومعكم مَ مالئكته خمسة آال , فإَه إلـى أن يكون ذلك 

ويته إياكم علـى ععّوكم, وإن كان معكم مَ البشر جموع كثـيرة أخرا, فـات وا   بعون   وبت 

 واصبروا علـى جهاده ععّوكم, فإن   َاصركم علـيهم. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6304  

بُْشَرا لَُكْم{ ي ول: إَـما جعلهم لـيستبشروا بهم, ولـيطمئنوا إلـيهم, عَ مـ اهع: }وما َجعَلَهُ ّللّاُ إالّ 

ولـم ي اتلوا معهم يومئِذ, يعنـي يوم أُحع. قال مـ اهع: ولـم ي اتلوا معهم يومئِذ وال قبله وال بععه إال 

 يوم بعر.

إالّ بُْشَرا لَُكْم  ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما َجعَلَهُ ّللّاُ 6305  

َّ قُلُوبُُكْم بِِه{ لـما أعر  مَ ضعفكم, وما النصر إال مَ عنعي بسلطاَـي وقعرتـي, وذلك  َوِلتَْطَمئِ

 أَـي أعر  الـ كمة التـي ال إلـى أحع مَ خـل ـي.

َْ ِعْنعِ 6306   ّللّاِ{ لو  ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع: }َوما النّْصُر إالّ ِم

 شاء أن ينصركم بغير الـمالئكة فعل العزيز الـ كيـم.

وأما معنى قوله: }العَِزيىِز الـَ ِكيىـم{ فإَىه جىّل ثنىاؤه يعنىـي: العزيىز فىـي اَت امىه مىَ أهىل الكفىر   

بأيعي أولـيائه مَ أهىل طاعتىه, الـ كيىـم فىـي تعبىـيره لكىم أيهىا الىـمؤمنون علىـى أعىعائكم مىَ أهىل 

ر ذلك مَ أموره. ي ول: فأبشروا أيها الـمؤمنون بتعبـيري لكم علـى أععائكم, وَصىري الكفر, وغي

 إياكم علـيهم إن أَتـم أطعتـموَـي فـيـما أمرتكم به وصبرتـم لـ هاد ععّوي وععّوكم.

 127اآلية : 

ََ َكفَُرَواْ أَْو يَ  ََ الِّذي ََ {ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ِليَْ َطَع َطَرفا  ّم  ْكبِتَُهْم فَيَن َِلبُواْ َخآئِبِي

ََ َكفَُروا{ ويعنـي     ََ الِّذي يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ول ع َصركم   ببعر }لَـْي ََطع َطَرفـا ِم

بـالطر : الطائفة والنفر. ي ول تعالـى ذكره: ول ع َصركم   ببعر كما يهلك طائفة مَ الذيَ 
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َـية ربهم وَبّوة َبـيهم مـ مع صلى   عليه وسلم. كما:  كفروا بـاهلل ورسوله ف  عوا وحعا

6307 ََ ََ الِّذي ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ِلـيَْ َطَع َطَرفـا ِم

 َكفَُروا{ ف طع   يوم بعر طرفـا مَ الكفـار, وقتل صناديعهم ورؤساءهم, وقادتهم فـي الشّر.

 عثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, َـ وه.ـ حُ 6308  

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: 6309  

ََ َكفَُروا{... االَية كلها, قال: هذا يوم بعر, قطع   طائفة منهم, وب ـيه  ََ الِّذي }ِلـيَْ َطَع َطَرقا ِم

 طائفة.

ََ َكفَُروا{ 6310   ََ الِّذي ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }لـيَْ َطَع َطَرفـا ِم

 أي لـي طع طرفـا مَ الـمشركيَ ب تل ينت م به منهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما النصر إال مَ عنع   لـي طع طرفـا مَ الذيَ كفروا, وقال:   

 لك مَ قتل بـأُحع. ذكر مَ قال ذلك:إَـما عنى بذ

ـ حعثنا  مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ 6311  

السعي, قال: ذكر   قتلـى الـمشركيَ, يعنـي بـأُحع, وكاَوا ثماَـية عشر رجال , ف ال: }ِلـيَْ َطَع 

ََ َكفَُروا{ ثم ذكر الش ََ الِّذي ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمَواتا{... َطَرفـا ِم َّ الِّذي هعاء ف ال: }َوال تَـْ َسب

 االَية.

وأما قوله: }أْو يَْكبِتَُهْم{ فإَه يعنـي بذلك أو يخزيهم بـالـخيبة بـما رجوا مَ اللفر بكم. وقع   

َه سمع العر  ت ول: قـيـل: إن معنى قوله: }أْو يَْكبِتَُهْم{: أو يصرعهم لوجوههم, ذكر بع هم أ

 َكبَتَه   لوجهه, بـمعنى صرعه  .

فتأويـل الكالم: ول ع َصركم   ببعر, لـيهلك فري ا مَ الكفـار بـالسيف, أو يخزيهم بخيبتهم مـما   

{ ي ول: فـيرجعوا عنكم خائبـيَ لـم يصيبوا منكم شيئا ما  ََ طمعوا فـيه مَ اللفر, }فَـيَْن َِلبُوا َخائِبِـي

 رجوا أن ينالوه منكم. كما:

{ أو 6312   ََ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }أْو يَْكبِتَُهْم فَـيَْن َِلبُوا خائِبِـي

 يردّهم خائبـيَ, أو يرجع مَ ب ـي منهم خائبـيَ, لـم ينالوا شيئا مـما كاَوا يأملون.

نا سعيع, عَ قتادة, قوله: }أْو يَْكبِتَُهْم{ ي ول: ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعث6313  

 يخزيهم فـين لبوا خائبـيَ.

 ـ حعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, مثله.6314  

 128اآلية : 

ََ األْمِر َشْيء  أَْو يَتُوَ  َعلَْيِهْم أَْو يُعَ  ذّبَُهْم فَإَُِّهْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لَْيَس لََك ِم

 َظاِلُموَن {

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: لـي طع طرفـا مَ الذيَ كفروا أو يكبتهم, أو يتو  علـيهم, أو يعذبهم,    

فإَهم ظالـمون, لـيس لك مَ األمر شيء, ف وله: }أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم{ منصو  عطفـا علـى قوله: 

ون تأويـله: لـيس لك مَ األمر شيء حتـى يتو  علـيهم, فـيكون }أْو يَْكبِتَُهْم{. وقع ي تـمل أن يك

وال ول األول أولـى بـالصوا , ألَه «. حتـى»التـي هي فـي معنى « أو»بـمعنى « يتو »َصب 

ال شيء مَ أمر الـخـلق إلـى أحع سوا خال هم قبل توبة الكفـار وع ابهم وبعع ذلك. وتأويـل قوله: 

ََ األْمرِ  َشْيء {: لـيس إلـيك يا مـ مع مَ أمر خـل ـي إال أن تنفذ فـيهم أمري, وتنتهي  }لَـْيَس لَك ِم

فـيهم إلـى طاعتـي, وإَـما أمرهم إلـّي وال  اء فـيهم بـيعي دون غيري أق ي فـيهم, وأحكم 

بـالذي أشاء مَ التوبة علـى مَ كفر بـي وعصاَـي, وخالف أمري, أو العذا  إما فـي عاجل 

 تل والن م الـمبـيرة, وإما فـي آجل االَخرة بـما أععدت ألهل الكفر بـي. كما:العَـيا بـال 

ـ حعثنـي ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثم قال لـمـ مع صلى   عليه   

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـ ُموَن{: أي لـيس لك مَ وسلم: }لَـْيَس لََك ِم

الـ كم فـي شيء فـي عبـادي إال ما أمرتك به فـيهم, أو أتو  علـيهم برحمتـي, فإن شئه فعله. 

 أو أعذبهم بذَوبهم, }فإَُّهْم َظاِلـُموَن{ أي قع استـ  وا ذلك بـمعصيتهم إياي.
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 عليه وسلم, ألَه لـما وذكر أن   عّز وجّل إَـما أَزل هذه االَية علـى َبـيه مـ مع صلى    

َكْيَف »أصابه بأحع ما أصابه مَ الـمشركيَ, قال كاالَيس لهم مَ الهعا أو مَ اإلَابة إلـى الـ ّق: 

 ذكر الرواية بذلك.«. يُْفِلـُن قَْوم  فَعَلُوا َهذَا بنبّـيهم

قال أَس: ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا بشر بَ الـمف ل, قال: حعثنا حميع, قال: 6315  

قال النبـّي صلى   عليه وسلم يوم أحع, وكسرت ربـاعيته, وشّج, ف عل يـمسن عَ وجهه العم 

ََ « َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  َخّ بُوا ََبِـيُّهْم بـالعِّم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى َربِّهْمق»وي ول:  فأَزله: }لَـْيَس لََك ِم

 أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{. األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهمْ 

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا ابَ أبـي ععّي, عَ حميع, عَ أَس, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم    

 بنـ وه.

حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيـم, عَ حميع الطويـل, عَ أَس, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم    

 بنـ وه.

َ طلـ ة الـيربوعي, قال: حعثنا أبو بكر بَ عياش, عَ حميع الطويـل, عَ حعثنـي ي يـى ب   

أَس بَ مالك قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم حيَ شّج فـي جبهته, وكسرت ربـاعيته: 

ََ األْمِر َشّيء  أوْ « ال يُْفِلـُن قَْوم  َصنَعُوا َهذَا بِنَبِـيِّهمْ » يَتُوَ  َعلَـْيِهم أْو  فأوحى   إلـيه: }لَـْيس لََك ِم

 يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{.

ـ حعثنـي يع و  عَ ابَ علـية, قال: حعثنا ابَ عون, عَ الـ سَ أن النبـّي صلى   6316  

« َوَجلّ  َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  أْدَمْوا َوْجهَ ََبِـيِّهْم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى ّللّاِ َعزّ »عليه وسلم قال يوم أُحع: 

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{.  فنزله: }لَـْيَس لََك ِم

حعثنا يع و , قال: حعثنا ابَ علـية, عَ حميع, عَ أَس, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, َـ و    

 ذلك.

ََ األْمِر  ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا6317   سعيع, عَ قتادة, قوله: }لَـْيَس لََك ِم

َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{ ذكر لنا أن هذه االَية أَزله علـى رسول   

صلى   عليه وسلم يوم أُحع, وقع جرح َبـّي   صلى   عليه وسلم فـي وجهه, وأصيب بعض 

َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  َخّ بُوا َوْجهَ »ه, ف ال وسالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل عَ وجهه العم: ربـاعيت

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  « ََبِـيِّهْم بـالعِّم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى َربِّهمْ  فأَزل   عّز وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

 ـُموَن{.َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظالِ 

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ي يـى بَ واضن,, قال: حعثنا الـ سيَ بَ واقع, عَ مطر, عَ    

قتادة, قال: أصيب النبـّي صلى   عليه وسلم يوم أُحع وكسرت ربـاعيته, وفر  حاجبه, فوقع 

هه, فأفـا  وعلـيه درعان والعم يسيـل, فمّر به سالـم مولـى أبـي حذيفة, فأجلسه, ومسن عَ وج

فأَزل   تبـارك وتعالـى: }لَـْيَس « َكْيَف بِ َْوِم فَعَلُوا َهذَا بِنَبِـيِّهْم َوُهَو يَْعُعوُهْم إلـى ّللّاِ »وهو ي ول: 

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{.  لََك ِم

ََ األْمِر  ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا6318   ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, قوله: }لَـْيَس لََك ِم

َشْيء {... االَية, قال: قال الربـيع بَ أَس, أَزله هذه االَية علـى رسول   صلى   عليه وسلم 

يوم أُحع وقع شّج رسول   صلى   عليه وسلم فـي وجهه, وأصيبه ربـاعيته, فهّم رسول   

َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  أْدَموا َوْجهَ ََبِـيِّهْم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى »وسلم أن يععو علـيهم, ف ال: صلى   عليه 

ِة ّللّاِ َوُهْم يَعُْعوََهُ إلـى الّشْيطاِن َويَْعُعوُهْم إلـى الُهعَا َويَْعُعوََهُ إلـى الّ اللَِة, ويَعُْعوُهْم إلـى الـَ نّ 

ََ األْمِر َشْيء  أْو « َويَْعُعوََهُ إلـى النّارِ  فهّم أن يععو علـيهم, فأَزل   عّز وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

 يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{ فكّف رسول   صلى   عليه وسلم عَ الععاء علـيهم.

ا عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثن   

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم{... االَية كلها, ف ال: جاء أبو سفـيان مَ الـ ول  }لَـْيَس لََك ِم

غ بـان لـما صنع بأص ابه يوم بعر, ف اتل أص ا  مـ مع صلى   عليه وسلم يوم أُحع قتاال  

وم بعر, ف ال رسول   صلى   عليه وسلم كلـمة علـم   شعيعا, حتـى قتل منهم بععد األسارا ي
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« َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  َخّ بُوا َوْجهَ ََبِـيِّهْم بـالعِّم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى اإلْسالمِ »أَها قع خالطه غ بـا: 

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أوْ   يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{. ف ال   عّز وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة: أن ربـاعية    

النبـّي صلى   عليه وسلم أصيبه يوم أُحع, أصابها عتبة بَ أبـي وقاا, وشّ ه فـي وجهه, 

لى   عليه وسلم العم, والنبـّي صلى   عليه وكان سالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل عَ النبـّي ص

ََ األْمِر َشْيء  « َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  َصنَعُوا بِنَبِـيِّهْم َهذَا»وسلم ي ول:  فأَزل   عّز وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

 أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{.

 يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الزهري, ـ حعثنا الـ سَ بَ ي6319  

وعَ عثمان الـ زري, عَ م سم: أن النبـّي صلى   عليه وسلم دعا علـى عتبة بَ أبـي وقاا 

« اللُّهّم ال تُـِ ْل َعلَـْيِه الـَ ْوَل حتـى يَـُموَت كافِرا!»يوم أحع حيَ كسر بـاعيته, ووثأ وجهه, ف ال: 

 ما حال علـيه الـ ول حتـى مات كافرا.قال: ف

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6320  

عبـاس: شّج النبـّي صلى   عليه وسلم فـي فر  حاجبه, وكسرت ربـاعيته. قال ابَ جريج: ذكر 

العم عَ وجهه, ورسول   صلى   عليه  لنا أَه لـما جرح, جعل سالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل

فأَزل   عّز «. َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  َخّ بُوا َوْجهَ ََبِـيِّهْم بـالعِّم َوُهَو يَعُْعوُهْم إلـى ّللّاِق»وسلم ي ول: 

ََ األْمِر َشْيء {.  وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

 عليه وسلم, ألَه دعا علـى قوم, فأَزل وقال آخرون: بل َزله هذه االَية علـى النبـّي صلى    

   عّز وجل: لـيس األمر إلـيك فـيهم. ذكر مَ الرواية بذلك:

ـ حعثنـي ي يـى بَ حبـيب بَ عربـي, قال: حعثنا خالع بَ الـ رث, قال: حعثنا مـ مع بَ 6321  

لـى أربعة َفر, ع الن, عَ َافع, عَ ابَ عمر: أن رسول   صلى   عليه وسلم, كان يععو ع

ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهْم ظاِلـُموَن{ قال:  فأَزل   عّز وجّل: }لَـْيَس لََك ِم

 وهعاهم   لإلسالم.

ـ حعثنـي أبو السائب سلـم بَ جنادة, قال: حعثنا أحمع بَ سفـيان, عَ عمر بَ حمزة, عَ 6322  

َِ »بَ عمر, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: سالـم, عَ ا َْ أبـا ُسْفـياَن! اللُّهّم اْلعَ اللُّهّم اْلعَ

ََ أَُميّةَ! َْ َصْفَواَن ْب ََ ِهشاِم! اللُّهّم اْلعَ ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  « الـَ اِرَث اْب فنزله: }لَـْيَس لََك ِم

 ظاِلـُموَن{. َعلَـْيِهْم أْو يُعَذّبَُهْم فإَُّهمْ 

ـ حعثنا مـ اهع بَ موسى, قال: حعثنا يزيع, قال: أخبرَا مـ مع بَ إس ا , عَ عبع 6323  

الرحمَ بَ الـ ارث بَ عبع   بَ عياش بَ أبـي ربـيعة, عَ عبع   بَ كعب, عَ أبـي بكر بَ 

ف ر, فلـما رفع عبع الرحمَ بَ الـ رث بَ هشام, قال: صلـى رسول   صلى   عليه وسلم ال

ََ »رأسه مَ الركعة الثاَـية, قال:  ََ ِهشاِم َوالَوِلـيعَ ْب ََ أبـي َربِـيعَةَ َوَسْلـَمةَ ْب َْـجِ َعيّاَش ْب اللُّهّم أ

 ََ , اللُّهّم اْشعُْد َوطأتََك علـى ُمَ َر, اللُّهّم ِسنِـي ََ ََ الـُمْسِلـمي ََ ِم َْـجِ الـُمْستَْ عفـي  الَوِلـيِع, اللُّهّم أ

ََ آِل يُوَسف! ََ األْمِر َشْيء  أْو يَتُوَ  َعلَـْيِهم{... االَية.« َكِسنِـي  فأَزل  : }لَـْيَس لََك ِم

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قىال: أخبرَىـي يىوَس بىَ يزيىع, عىَ ابىَ شىها , 6324  

ريىرة ي ىول: كىان أخبره عَ سىعيع بىَ الىـمسيب وأبىـي سلىـمة بىَ عبىع الىرحمَ أَهمىا سىمعا أبىـا ه

رسول   صلى   عليه وسلم ي ول حيَ يفرغ فـي صالة الف ر مَ ال راءة, ويكبر ويرفع رأسه: 

ََ الَوِلىـيِع َوَسلَىـَمةَ »ثم ي ول وهو قائم: « َسِمَع   لـمَ َحِمعَْه, َربّنَا َولََك الـَ ْمعُ » َْـجِ الوِلىـيعَ ْبى الّلُهّم أ

ََ ِهشاِم وَعيّاَش ْبَ أ , اللُّهّم اْشعُْد َوطأتَىَك علىـى ُم ىَر, ْب ََ ََ الـُمْؤِمنِـي ََ ِم بـي َربـيعَةَ والـُمْستَْ عَِفـي

َِ ْلـْ ياَن َورعال  َوذَْكىَواَن وُعَصىيّةُ َعَصىِه ّللّاَ َوَرُسىولَهُ  «. َواْجعَْلها َعلَـْيِهْم َكِسنـي يُوُسَف, اللُّهّم اْلعَ

ََ األْمىِر َشىْيء  أْو يَتُىوَ  َعلَىـْيِهْم أْو يُعَىذّبَُهْم فىإَُّهْم  ثم بلغنا أَه ترك ذلك لـما َزل قوله: }لَـْيَس لََك ِمى

 ظاِلـُموَن{.

 129اآلية : 

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوّلّلِ َما فِي الّسَماَواِت َوَما فِي األْرِض يَْغِفُر ِلَمَ يََشآُء َويُعَذُّ  

 ّرِحيم  {َمَ يََشآُء َوّللّاُ َغفُور  
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يعنـي بذلك تعالـى ذكره: لـيس لك يا مـ مع مَ األمر شيء, وهلل جميع ما بـيَ أقطار السموات    

واألرض مَ مشر  الشمس إلـى مغربها دوَك ودوَهم, ي كم فـيهم بـما شاء, وي  ي فـيهم ما 

َ شاء منهم أحّب, فـيتو  علـى مَ أحّب مَ خـل ه العاصيَ أمره وَهيه, ثم يغفر له ويعاقب م

علـى جرمه, فـينت م منه, وهو الغفور الذي يستر ذَو  مَ أحّب أن يستر علـيه ذَوبه مَ خـل ه 

بف له علـيهم بـالعفو والصفن, والرحيـم بهم فـي تركه ع وبتهم عاجال  علـى عليـم ما يأتون مَ 

 الـمآثم. كما:

}َوّللّاُ َغفُىور  َرِحيىـم {: أي يغفىر  ـ حىعثنا ابىَ حميىع, قىال: حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا :6325  

 الذَو , ويرحم العبـاد علـى ما فـيهم.

 130اآلية : 

ََ آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ الّربَا أَْضعَافا  ّمَ اَعفَة  َواتّ ُواْ ّللّاَ   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَآ أَيَّها الِّذي

 لَعَلُّكْم تُْفِلُ وَن {

جّل ثناؤه: يا أيها الذيَ آمنوا بـاهلل ورسوله, ال تأكلوا الربـا فـي إسالمكم, بعع إذ  يعنـي بذلك   

هعاكم له, كما كنتـم تأكلوَه فـي جاهلـيتكم. وكان أكلهم ذلك فـي جاهلـيتهم أن الرجل منهم كان 

ه يكون له علـى الرجل مال إلـى أجل, فإذا حّل األجل طلبه مَ صاحبه, فـي ول له الذي علـي

الـمال: أخر عنـي دينك, وأزيعك علـى مالك! فـيفعالن ذلك, فذلك هو الربـا أضعافـا م اعفة, 

 فنهاهم   عّز وجّل فـي إسالمهم عنه. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا مؤمل, قال: حعثنا سفـيان, عَ ابَ جريج, عَ عطاء, 6326  

رة فـي الـ اهلـية, فإذا حّل األجل, قالوا: َزيعكم قال: كاَه ث ـيف تَعايَ فـي بنـي الـمغي

 وتؤخرون! فنزله: }ال تَأُْكلُوا الّربـا أْضعافـا ُمَ اَعفَة {.

ََ آَمنُوا ال تأُْكلُوا 6327   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: }يا أيّها الِّذي

فـي اإلسالم إذ هعاكم له, ما كنتـم تأكلون إذ أَتـم علـى الّربـا أْضعافـا ُمَ اَعفَة {: أي ال تأكلوا 

 غيره مـما ال ي ّل لكم فـي دينكم.

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6328  

ََ آَمنُوا ال تَأُْكلُوا الّربـا أْضعافا  ُمَ اَعفَة { قال: ربـا مـ اهع فـي قول   عّز وجّل: }يا أيّها الِّذي

 الـ اهلـية.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال سمعه ابَ زيع ي ول فـي قوله: }الَتَأُْكلُوا 6329  

الّربـا أْضعافا ُمَ اَعفَة { قال: كان أبـي ي ول: إَـما كان الربـا فـي الـ اهلـية فـي الت عيف وفـي 

, يكون للرجل ف ل ديَ, فـيأتـي َّ ه إذا حّل األجل, فـي ول له: ت  ينـي أو تزيعَـيق فإن كان الس

َّ التـي فو  ذلك, إن كاَه ابنة مخاض ي علها ابنة  عنعه شيء ي  يه ق ى, وإال حّوله إلـى الس

لبون فـي السنة الثاَـية, ثم ح ة, ثم جذعة ثم ربـاعيا, ثم هكذا إلـى فو . وفـي العيَ يأتـيه, فإن لـم 

فـي العام ال ابل, فإن لـم يكَ عنعه أضعفه أي ا, فتكون مائة فـي علها إلـى قابل يكَ عنعه أضعفه 

مائتـيَ, فإن لـم يكَ عنعه جعلها أربعمائة, ي عفها له كل سنة, أو ي  يه. قال: فهذا قوله: }ال 

 تأُكلُوا الّربـا أْضعَافا ُمَ اَعفَة {.

وَن{ فإَه يعنـي: وات وا   أيها الـمؤمنون فـي أمر الربـا فال وأما قوله: }واتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تُْفِلـ ُ   

تأكلوه, وفـي غيره مـما أمركم به, أو َهاكم عنه, وأطيعوه فـيه لعلكم تفلـ ون, ي ول: لتنـ  وا 

 فتنـ وا مَ ع ابه, وتعركوا ما رغبكم فـيه مَ ثوابه, والـخـلود فـي جناَه. كما:

ل: حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }َواتّ ُىوا ّللّاَ لَعَلُّكىْم تُْفِلىـُ وَن{: أي ـ حعثنا ابَ حميع, قىا6330  

 فأطيعوا   لعلكم أن تنـ وا مـما حذّركم مَ عذابه, وتعركوا ما رغبكم فـيه مَ ثوابه.

 131اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

     ََ  { }َواتّ ُواْ النّاَر الّتَِي أُِععّْت ِلْلَكافِِري
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ي ول تعالـى ذكره للـمؤمنـيَ: وات وا أيها الـمؤمنون النار أن تصلوها بأكلكم الربـا بعع َهيـي    

إياكم عنه التـي أععدتها لـمَ كفر بـي, فتعخـلوا معاخـلهم بعع إيـماَكم بـي بخالفكم أمري, وترككم 

 طاعتـي. كما:

{ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس6331   ََ  ا : }واتّ ُوا النّاَر التـي أُععّْت للكافِري

 التـي جعله دارا لـمَ كفر بـي.

 132اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }َوأَِطيعُواْ ّللّاَ َوالّرُسوَل لَعَلُّكْم تُْرَحُموَن {    

أكل الربـا وغيره مَ يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وأطيعوا   أيها الـمؤمنون فـيـما َهاكم عنه مَ    

األشياء, وفـيـما أمركم به الرسول. ي ول: أوطيعوا الرسول أي ا كذلك لعلكم ترحمون, ي ول: 

 لترحموا فال تعذّبوا.

وقع قـيـل: إن ذلك معاتبة مَ   عّز وجّل أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم الذيَ خالفوا   

 أمروا بـالثبـات علـيها. ذكر مَ قال ذلك: أمره يوم أُحع, فأخـلوا بـمراكزهم التـي

ـىى حىىعثنا ابىىَ حميىىع, قىىال: حىىعثنا سلىىـمة عىىَ ابىىَ إسىى ا : }وأِطيعُىىوا ّللّاَ َوالّرُسىىوَل لَعَلُّكىىْم 6332  

تُْرَحُموَن{ معاتبة للذيَ عصوا رسوله حيَ أمرهم بـالذي أمرهم بىه فىـي ذلىك الىـيوم وفىـي غيىره, 

 يعنـي فـي يوم أُحع.

 313اآلية : 
ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَساِرُعَواْ إِلََى َمْغِفَرةِ ّمَ ّربُّكْم َوَجنِّة َعْرُضَها الّسَماَواُت 

} ََ  َواألْرُض أُِععّْت ِلْلُمتِّ ي

يعنـي تعالـى ذكره ب وله: }َوَساِرُعوا{ وبـادروا وساب وا إلـى مغفرة مَ ربكم, يعنـي: إلـى ما    

ذَوبكم مَ رحمته, وما يغطيها علـيكم مَ عفوه عَ ع وبتكم علـيها }َوجنِّة َعْرُضها يستر علـيكم 

الّسَمَواُت واألَْرُض{ يعنى سارعوا أي ا إلـى جنة عرضها السموات واألرض, ذكر أن معنى 

ذلك: وجنة عرضها كعرض السموات السبع, واألرضيَ السبع, إذا ضّم بع ها إلـى بعض. ذكر 

 مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ 6333  

السعي: }َوَجنِّة َعْرُضها الّسَمَواُت َواألَْرُض{ قال: قال ابَ عبـاس: ت رن السموات السبع 

 واألرضون السبع, كما ت رن الثـيا  بع ها إلـى بعض, فذاك عرض الـ نة.

نِّة َعْرُضها الّسَمَواُت واألَْرُض{ فوصف عرضها بـالسموات واألرضيَ, وإَـما قـيـل: }َوجَ   

والـمعنى ما وصفنا مَ وصف عرضها بعرض السموات واألرض, تشبـيها به فـي السعة 

والعلم, كما قـيـل: }َما َخـْل ُُكْم َوالَ بَْعثُُكْم إالّ َكنَْفِس َواِحعَةِ{ يعنـي إال كبعن َفس واحعة, وكما قال 

 لشاعر:ا

 كأّن َعِذيَرُهْم بَ نُوِ  ِسلّـىنَعام  قَاَ  فَـي بَلَِع قِـفـاِر  

 أي عذير َعام, وكما قال االَخر:  

 َحِسْبُه بُغاَم َراِحلَتـي َعناقاَوما ِهَي َوْيَب َغْيِرَك بـاْلعَناِ   

الـ نة  يريع صوت عنا . وقع ذكر أن رسول   صلى   عليه وسلم سئل ف ـيـل له: هذه  

ََ اللّـْيـُلق»عرضها السموات واألرض, فأيَ النارق ف ال:   «.َهذَا النّهاُر إذَا َجاَء, أْي

 ذكر األخبـار عَ رسول   صلى   عليه وسلم وغيره.  

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَـي مسلـم بَ خالع, عَ ابَ خثـيـم, عَ 6334  

عَ يعلـى بَ مرة, قال: ل ـيه التنوخّي رسول هرقل إلـى رسول   صلى  سعيع بَ أبـي راشع,

  عليه وسلم ب مَ شيخا كبـيرا قع أقعع, قال: قعمه علـى رسول   صلى   عليه وسلم 

بكتا  هرقل, فناول الص يفة رجال  عَ يساره, قال: قله مَ صاحبكم الذي ي رأق قالوا: معاوية, 
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تععوَـي إلـى جنة عرضها السموات واألرض أععّت للـمت ـيَ, فأيَ النارق  فإذا هو: إَك كتبه

ََ اللّـْيـُل إذَا جاَء النّهاُرق»ف ال رسول   صلى   عليه وسلم:   «.ُسْب اَن ّللّاِ, فأْي

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ مهعي, قال: حعثنا سفـيان, عَ قـيس 2126  

, عَ طار  بَ شها : أن َاسا مَ الـيهود سألوا عمر بَ الـخطا  عَ جنة عرضها بَ مسلـم

ف الوا: اللهّم « أرأيتـم إذا جاء اللـيـل أيَ يكون النهارق»السموات واألرض, أيَ النارق قال: 

 َزْعَه مثله مَ التوراة.

عَ قـيس بَ مسلـم,  حعثنـي مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة,   

عَ طار  بَ شها : أن عمر أتاه ثالثة َفر مَ أهل َـ ران, فسألوه وعنعه أص ابه, ف الوا: 

أرأيتـم »أرأيه قوله: }َوَجنِّة َعْرُضها الّسَمَواِت َواألْرُض{ فأيَ النارق فأح م الناس, ف ال عمر: 

ف الوا: َزعه مثلها مَ « كون اللـيـلقإذا جاء اللـيـل, أيَ يكون النهارق وإذا جاء النهار, أيَ ي

 التوراة.

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: أخبرَا شعبة, عَ إبراهيـم بَ مهاجر, عَ    

طار  بَ شها , عَ عمر, بنـ وه فـي الثالثة الره  الذيَ أتوا عمر, فسألوه عَ جنة عرضها 

 بَ مسلـم.كعرض السموات واألرض, بـمثل حعين قـيس 

ـ حعثنا مـ اهع بَ موسى, قال: حعثنا جعفر بَ عون, أخبرَا األعمش, عَ قـيس بَ 6335  

مسلـم, عَ طار  بَ شها , قال: جاء رجل مَ الـيهود إلـى عمر, ف ال: ت ولون: جنة عرضها 

أرأيه السموات واألرض أيَ تكون النارق ف ال له عمر: أرأيه النهار إذا جاء, أيَ يكون اللـيـلق 

اللـيـل إذا جاء, أيَ يكون النهارق ف ال: إَه لـمثلها فـي التوراة, ف ال له صاحبه: لـم أخبرتهق ف ال 

.  َ  له صاحبه: دعه إَه بكّل موق

ـ حعثنـي أحمع بَ حازم, قال: أخبرَا أبو َعيـم, قال: حعثنا جعفر بَ برقان, قال: حعثنا 6336  

ا  أتـى ابَ عبـاس, ف ال: ت ولون جنة عرضها السموات يزيع بَ األصم أن رجال  مَ أهل الكت

واألرض, فأيَ النارق ف ال ابَ عبـاس: أرأيه اللـيـل إذا جاء, أيَ يكون النهارق وإذا جاء النهار, 

 أيَ يكون اللـيـلق

{ فإَه يعنـي: إن الـ نة التـي عرضها كعرض السموات واألرضيَ    ََ وأما قوله: }أُِععّْت لْلـُمتِّ ـي

السبع أععها   للـمت ـيَ, الذيَ ات وا  , فأطاعوه فـيـما أمرهم وَهاهم, فلـم يتععّوا حعوده, ولـم 

 ي صروا فـي واجب ح ه علـيهم فـي يعوه. كما:

  6337 َْ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا , قىال: }َوَسىاِرُعوا إلىـى َمْغِفىَرةِ ِمى

{: أي ذلك لـمَ أطاعنـي وأطاع رسولـي.َربُّكْم َوَجنِّة عَ  ََ  ْرُضها الّسَمَواُت واألْرُض أُِععّْت لْلـُمتِّ ـي

 134اآلية : 

 ََ ََ اْلغَْيَظ َواْلعَافِي ََ يُنِف ُوَن فِي الّسّرآِء َوالّ ّرآِء َواْلَكاِظِمي ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الِّذي

َِ النّاِس َوّللّاُ يُِ ّب اْلمُ  ََ {َع  ْ ِسنِي

ََ يُْنِف ُوَن فِـي الّسّراء َوالّ ّراِء{ أُععت الـ نة التـي عرضها     يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }الِّذي

السموات واألرض للـمت ـيَ, وهم الـمنف ون أموالهم فـي سبـيـل  , إما فـي صرفه علـى مـ تا,, 

 .وإما فـي ت وية م عف علـى النهوض للـ هاد فـي سبـيـل  

وأما قوله: }فِـي الّسّراء{ فإَه يعنـي: فـي حال السرور بكثرة الـمال, ورخاء العيش والسّراء:   

وال راء: مصعر مَ قولهم: قع ضّر فالن  ¹مصعر مَ قولهم سّرَـي هذا األمر مسّرة وسرورا

 فهو ي ّر إذا أصابه ال ّر, وذلك إذا أصابه ال يق والـ هع فـي عيشه.

مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ  ـ حعثنا6338  

ََ يُْنِف ُوَن فِـي الّسّراء َوالّ ّراِء{ ي ول: فـي العسر والـيسر.  ابَ عبـاس قوله: }الِّذي

فأخبر جّل ثناؤه أن الـ نة التـي وصف صفتها لـمَ اتّ اه وأَفق ماله فـي حال الرخاء والسعة   

 ـي حال ال يق والشعة فـي سبـيـله.وف

ََ الغَيَُظ{ يعنـي: والـ ارعيَ الغيظ عنع امتالء َفوسهم منه, ي ال منه: كلم    وقوله: }َوالَكاِظِمي

فالن غيله: إذا تـ ّرعه ف فظ َفسه مَ أن تـم ي ما هي قادرة علـى إم ائه بـاستـمكاَها مـمَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



كلم ال ربة, ي ال منه: كلمُه ال ربة: إذا مألتها  غاظها واَتصارها مـمَ ظلـمها. وأصل ذلك مَ

ماء, وفالن كليـم ومكلوم إذا كان مـمتلئا غّما وحزَا, ومنه قول   عّز وجّل, }واْبـيَّ ْه َعْيناهُ 

ََ الـُ ْزِن فَُهَو َكِليـم { يعنـي مـمتلـىء مَ الـ زن, ومنه قـيـل لـمـ اري الـمياه الكلائم  ِم

اء, ومَ قـيـل: أخذت بكلمه يعنـي بـمـ اري َفسه. والغيظ: مصعر مَ قول المتالئها بـالـم

 ال ائل: غاظنـي فالن فهو يغيلنـي غيلا, وذلك إذا أحفله وأغ به.

َِ النّاِس{ فإَه يعنـي: والصاف يَ عَ الناس ع وبة ذَوبهم إلـيهم, وهم    ََ َع وأما قوله: }َوالعَافِـي

 ركوها لهم.علـى االَت ام منهم قادرون, فتا

{ فإَه يعنـي: فإن   ي ّب مَ عمل بهذه األمور التـي وصف    ََ وأما قوله }وّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي

أَه أععّ للعاملـيَ بها الـ نة التـي عرضها السموات واألرض. والعاملون بها هم الـمـ سنون, 

 وإحساَهم هو عملهم بها. كما:

ََ يُْنِف ُوَن فِـي الّسّراء ـ حعثنا ابَ حميع, قال: 6339   حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }الِّذي

{ أي وذلك اإلحسان, وأَا أحّب  ََ َِ النّاِس وّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي ََ َع َوالّ ّراِء{... االَية: }َوالعَافِـي

 مَ عمل به.

ََ يُْنِف ُوَن فِـي ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }6340   الِّذي

{: قوم أَف وا فـي  ََ َِ النّاِس وّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي ََ َع ََ الغَْيَظ َوالعَافِـي الّسّراء َوالّ ّراِء َوالَكاِظِمي

العسر والـيسر, والـ هع والرخاء, فمَ استطاع أن يغلب الشّر بـالـخير فلـيفعل, وال قّوة إال بـاهلل, 

 ا ابَ آدم الـ رعة تـ ترعها مَ صبر وأَه مغيظ وأَه مللوم.فنعمه و  ي

ـ حعثنـي موسى بَ عبع الرحمَ, قال: حعثنا مـ مع بَ بشر, قال: حعثنا مـ رز أبو 6341  

رجاء, عَ الـ سَ, قال: ي ال يوم ال ـيامة: لـي م مَ كان له علـى   أجر! فما ي وم إال إَسان 

{.عفـا. ثم قرأ هذه االَية: }وَ  ََ َِ النّاِس وّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي ََ َع  العَافِـي

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا داود بَ قـيس, عَ زيع 6342  

بَ أسلـم, عَ رجل مَ أهل الشام ي ال له عبع الـ لـيـل, عَ عّم له, عَ أبـي هريرة فـي قوله: 

ََ الغَيْ  َْفَـاِذِه »َظ{ أن النبـي صلى   عليه وسلم قال: }َوالَكاِظِمي َْ َكَلَم َغْيلا َوُهَو يَْ ِعُر علـى إ َم

 «.َمألَهُ ّللّاُ أْمنا وإيـماَا

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنىـي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ 6343  

ََ الغَيَُظ{.. {, فىـالكاظميَ الغىيظ ابَ عبـاس, قوله: }َوالَكاِظِمي ََ . إلـى االَية: }وّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي

يغ ىبون فىـي األمىر لىو وقعىوا بىه كىان حرامىا فىـيغفرون  ¹ك وله: }وإذَا َما َغِ بُوا ُهىُم يَْغِفىُروَن{

َِ النّىاِس{ ك ولىه: }َوالَ يَأْتَىِل أُولُىو الفَ  ¹ويعفون, يـلتـمسون بذلك وجىه   ََ َعى ْ ىِل ِمىْنُكْم }َوالعَافِىـي

َوالّسعَِة{... إلـى: }أالَ تُـِ بّوَن أن يَْغِفَر ّللّاُ لَُكْم{ ي ىول: ال ت سىموا علىـى أن ال تعطىوهم مىَ النف ىة 

 شيئا واعفوا واصف وا.

 135اآلية : 

َْفَُسهُ  ََ إِذَا فَعَلُواْ فَاِحَشة  أَْو َظلَُمَواْ أَ ْم ذََكُرواْ ّللّاَ فَاْستَْغفَُرواْ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالِّذي

 ِلذَُُوبِِهْم َوَمَ يَْغِفُر الذَُّوَ  إِالّ ّللّاُ َولَْم يُِصّرواْ َعلََى َما فَعَلُواْ َوُهْم يَْعلَُموَن {

ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة {: أن الـ نة التـي وصف صفتها أععت     يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َوالِّذي

لـمنف ـيَ فـي السّراء وال ّراء, والذيَ إذا فعلوا فـاحشة وجميع هذه النعوت مَ صفة للـمت ـيَ, ا

{. كما ََ  الـمت ـيَ الذيَ قال تعالـى ذكره: }َوَجنِّة َعْرُضها الّسَمَواُت واألْرُض أُِععّْت لْلـُمتَِ ـي

َ سلـيـمان, عَ ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا جعفر ب6344  

 ََ ََ يُْنِف ُوَن فِـي الّسّراِء َوالّ ّراِء َوالكاِظِمي ثابه البناَـي, قال: سمعه الـ سَ قرأ هذه االَية: }الِّذي

ََ إذَا فَعَلُوا فـاِحَشة  أْو َظلَـمُ  {, ثم قرأ: }َوالِّذي ََ َِ النّاِس َوّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي ََ َع وا الغَْيَظ َوالعافِـي

{ ف ال: إن هذيَ النعتـيَ لنعه أَْ  ََ فَُسُهْم ذََكُروا ّللّاَ فَـاْستَْغفَُروا ِلذَُُوبِِهْم{... إلـى }أْجُر العاِمِلـي

 رجل واحع.

ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  6345   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ منصور, عَ مـ اهع: }َوالِّذي

َْفَُسُهْم{ قال:   هذان ذَبـان: الفـاحشة ذَب, وظلـموا أَفسهم ذَب.أْو َظلَـُموا أ
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وأما الفـاحشة فهي صفة لـمتروك, ومعنى الكالم: والذيَ إذا فعلوا فعلة فـاحشة. ومعنى   

الفـاحشة: الفعلة ال بـي ة الـخارجة عما أذن   عّز وجّل فـيه. وأصل الف ش ال بن والـخرو, عَ 

قـيـل للطويـل الـمفرط الطول: إَه لفـاحش الطول, يراد به: الـ عّ والـم عار فـي كل شيء, ومنه 

ومنه قـيـل للكالم ال بـين غير ال صع: كالم فـاحش,  ¹قبـين الطول, خار, عَ الـم عار الـمستـ سَ

وقـيـل للـمتكلـم به: أف ش فـي كالمه: إذا َطق بف ش. وقـيـل: إن الفـاحشة فـي هذا الـموضع 

 مَ قال ذلك:معنّـي بها الزَا. ذكر 

ـ حعثنا العبـاس بَ عبع العليـم, قال: حعثنا حبـان, قال: حعثنا حماد, عَ ثابه, عَ 6346  

ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة { قال: زَى ال وم ورّ  الكعبة.  جابر: }َوالِّذي

ََ إذَا فَعَ 6347   لُوا ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: }َوالِّذي

 فَـاِحَشة { أما الفـاحشة: فـالزَا.

َْفَُسُهْم{ يعنـي به: فعلوا بأَفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها.    وقوله: }أْو َظلَـُموا أ

 والذي فعلوا مَ ذلك ركوبهم مَ معصية   ما أوجبوا لها به ع وبته. كما

ََ ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـ6348   يان, عَ منصور, عَ إبراهيـم, قوله: }َوالِّذي

َْفَُسُهْم{ قال: الللـم مَ الفـاحشة, والفـاحشة مَ الللـم.  إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  أْو َظلَـُموا أ

وقوله: }ذََكُروا ّللّاَ{ يعنـي بذلك ذكروا وعيع   علـى ما أتوا مَ معصيتهم إياه. }فـاْستَْغِفُروا   

َْ يَْغِفُر ِلذَُُوبِهِ  ْم{ ي ول: فسألوا ربهم أن يستر علـيهم ذَوبهم بصف ه لهم عَ الع وبة علـيها. }َوَم

الذَُّوَ  إالّ ّللّاُ{ ي ول: وهل يغفر الذَو : أي يعفو عَ راكبها فـيسترها علـيه إال  ق }َولَـْم 

ها, ومعصيتهم التـي ركبوها يُِصّروا علـى ما فَعَلُوا{ ي ول: ولـم ي ـيـموا علـى ذَوبهم التـي أتو

}َوُهْم يَْعلَـُموَن{ ي ول: لـم ي ـيـموا علـى ذَوبهم عامعيَ للـم ام علـيها, وهم يعلـمون أن   قع ت عّم 

بـالنهي عنها, وأوعع علـيها الع وبة, مَ ركبها. وذكر أن هذه االَية أَزله خصوصا بتـخفـيفها 

 ل مـمتـ نة به مَ عليـم البالء فـي ذَوبها.ويسرها أُّمتَنا مـما كاَه بنو إسرائيـ

ـ حعثنـي ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ عطاء بَ 6349  

أبـي ربـاح: أَهم قالوا: يا َبـي  , بنو إسرائيـل أكرم علـى   منا, كاَوا إذا أذَب أحعهم 

: اجعع أذَك, أجعع أَفك, افعل! فسكه رسول   أصب ه كفـارة ذَبه مكتوبة فـي عتبة بـابه

ََ َربُّكْم َوَجنِّة َعْرُضها الّسَمَواُت واألْرض  صلى   عليه وسلم, فنزله: }َوساِرُعوا إلـى َمْغِفَزةِ ِم

َْفَُسُهْم ذَ  ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  أْو َظلَـُموا أ {... إلـى قوله: }َوالِّذي ََ َكُروا ّللّاَ فـاْستَْغفَُروا أُِععّْت لْلـُمتِّ ـي

ََ ذَِلَكق»ِلذَُُوبِِهْم{, ف ال رسول   صلى   عليه وسلم:   ف رأ هؤالء االَيات.« أال أُْخبُِرُكْم بَِخْيِر ِم

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي عمر أبـي خـلـيفة العبعّي, قال: حعثنا علـّي 6350  

ل: قال ابَ مسعود: كاَه بنو إسرائيـل إذا أذَبوا, أصبن مكتوبا علـى بـابه بَ زيع بَ جععان, قا

 الذَب وكفـارته, فأعطينا خيرا مَ ذلك هذه االَية.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ي يـى بَ واضن, قال: حعثنا جعفر بَ سلـيـمان, عَ ثابه 6351  

َْ يَْعَمْل َسواء    أْو يَْلِلـْم ََْفَسهُ{ بكى إبلـيس فزعا مَ هذه االَية.البناَـي, قال: لـما َزله: }َوَم

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا جعفر بَ سلـيـمان, عَ ثابه    

َْفَُسهُ  ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  أْو َظلَـُموا أ ْم{ البناَـي, قال: بلغنـي أن إبلـيس حيَ َزله هذه االَية: }َوالِّذي

 بكى.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, قال: سمعه 6352  

عثمان مولـى آل أبـي ع ـيـل الث ـفـي, قال: سمعه علـّي بَ ربـيعة, ي عث عَ رجل مَ فزارة 

عليه وسلم  ي ال له أسماء أو ابَ أسماء, عَ علـّي, قال: كنه إذا سمعه مَ رسول   صلى  

شيئا, َفعنـي   بـما شاء أن ينفعنـي, ف عثنـي أو بكر ـ وصع  أبو بكر ـ عَ النبـي صلى   

َْ َعْبعِ »عليه وسلم, قال:  َْبا ثم يَتَوّضأُ ثم يُّصلّـي »قال شعبة: وأحسبه قال « ما ِم ُمْسِلـِم يُْذَُِب ذَ

, ثم يَْستَْغِفُر   ِلذَِلَك الذَّْ  َِ َْ يَْعَمْل ُسوءا « ِب...رْكعَتَـْي وقال شعبة: وقرأ إحعا هاتـيَ االَيتـيَ: }َم

َْفَُسُهْم{. ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  أْو َظلَـُموا أ  يُْ َز بِِه{ }َوالِّذي
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حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, وحعثنا الف ل بَ إس ا , قال: حعثنا وكيع, عَ مسعر    

يرة الث ـفـي, عَ علـّي بَ ربـيعة الوالبـي, عَ أسماء بَ الـ كم وسفـيان, عَ عثمان بَ الـمغ

الفزاري, عَ علـّي بَ أبـي طالب قال: كنه إذا سمعه مَ رسول   صلى   عليه وسلم حعيثا 

وحعثنـي أبو  ¹َفعنـي   بـما شاء منه, وإذا حعثنـي عنه غيره, استـ لفته, فإذا حلف لـي صعقته

َْبا ثُّم »أَه قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم:  بكر وصع  أبو بكر َْ َرُجِل يَْذَُِب ذَ ما ِم

َِ »قال أحعهما: «, يَتََوّضأُ, ثُّم يَُصلّـي  «.ثُّم يَُصلّـي َويَْستَْغِفُر ّللّاُ إالّ َغفََر لَهُ »وقال االَخر: « َرْكعَتَـْي

يع الـم بري, عَ أخيه, عَ جعه عَ علـّي بَ حعثنا الزبـير بَ بكار, قال: ثنـي سعع بَ أبـي سع   

أبـي طالب أَه قال: ما حعثنـي أحع عَ رسول   صلى   عليه وسلم إال سألته أن ي سم لـي بـاهلل 

لهو سمعه مَ رسول   صلى   عليه وسلم إال أبـا بكر, فإَه كان ال يكذ . قال علـّي رضي   

َْبا ثُّم يَ ُوُم ِعْنعَ »  صلى   عليه وسلم قال:  عنه: ف عثنـي أبو بكر, أن رسول َْ َعْبِع يُْذَُِب ذَ ما ِم

بِِه ذَِلَك إالّ َغفَرهُ ّللّاُ لَهُ  َْ َْ ذَ , َويَْستَْغِفُر ّللّاَ ِم َِ بِِه فَـيَتََوّضأُ ثُّم يَُصلّـي َرْكعَتَـْي َْ  «.ِذْكِر ذَ

وبنـ و ذلك كان أهل التأويـل  ¹ذَُُوبِِهْم{ فإَه كما بـينا تأويـلهوأما قوله }ذََكُروا ّللّاَ فـاْستَْغفُروا لِ   

 ي ولون.

ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة {: أي 6353   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, حعثنا ابَ إس ا : }َوالِّذي

َْفَُسُهْم{ بـمعصية ذكروا َهي   عنها, وما حّرم    عنها, فـاستغفروا إن أتوا فـاحشة }أْو َظلَـُموا أ

 لها, وعرفوا أَه ال يغفر الذَو  إال هو.

َْ يَْغِفُر الذَُّوَ  إالّ ّللّاُ{ فإن اسم   مرفوع, وال ج ع قبله, وإَـما يرفع ما بععه    وأما قوله: }َوَم

ا إذا فأم ¹إال بـاتبـاعه ما قبله إذا كان َكرة ومعه ج ع, ك ول ال ائل: ما فـي العار أحع إال أخوك

َْ »قـيـل: قام ال وم إال أبـاك, فإن وجه الكالم فـي األ  النصب. و  َْ « َم بصلته فـي قوله: }َوَم

َْوَ  إالّ ّللّاُ{ معرفة فإن ذلك إَـما جاء رفعا, ألن معنى الكالم: وهل يغفر الذَو  أحع, أو  يَْغِفُر الذّ

 ـى تأويـل الكالم, ال علـى لفله.ما يغفر الذَو  أحع إال  , فرفع ما بعع إال مَ   عل

وأما قوله: }َولَـْم يُِصّروا علـى ما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَـُموَن{ فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـل   

ف ال بع هم: معنى ذلك: لـم يثبتوا علـى ما أتوا مَ الذَو , ولـم  ¹اإلصرار ومعنى الكلـمة

 فروا, كما وصفهم   به. ذكر مَ قال ذلك:ي ـيـموا علـيه, ولكنهم تابوا واستغ

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َولَـْم يُِصّروا َعلـى ما 6354  

فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَـُموَن{ فإياكم واإلصرار, فإَـما هلك الـمصّرون الـماضون قُعُما, ال ينهاهم مخافة 

   علـيهم, وال يتوبون مَ ذَب أصابوه, حتـى أتاهم الـموت وهم علـى ذلك.   عَ حرام حّرمه

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي قوله: }َولَـْم    

هم مخافة   حتـى يِِصّروا علـى َما فعَلُوا َوُهْم يَْعلَـُموَن{ قال: قُعُما قُعُما فـي معاصي  , ال ينها

 جاءهم أمر  .

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ال يَِصّروا علـى ما فَعَلُوا َوُهم 6355  

 يَْعلَـُموَن{: أي لـم ي ـيـموا علـى معصيتـي, كفعل مَ أشرك بـي فـيـما عملوا به مَ كفر بـي.

 َب إذا هموا به. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: لـم يواقعوا الذ  

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الـ سَ فـي 6356  

 قوله: }ولَـْم يُِصّروا علـى ما فَعَلُوا{ قال: إتـيان العبع ذَبـا إصرارا حتـى يتو .

ى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ مع عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيس6357  

 مـ اهع فـي قول   عّز وجّل: }َولَـْم يُِصّروا علـى ما فَعَلُوا{ قالوا: لـم يواقعوا.

 وقال آخرون: معنى اإلصرار: السكوت علـى الذَب, وترك االستغفـار. ذكر مَ قال ذلك:  

حعثنا أسبـاط, عَ السعي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: 6358  

 }ولـم يُِصّروا علـى ما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَـُموَن{: أما يصّروا: فـيسكتوا وال يستغفروا.

وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصوا  عنعَا قول مَ قال: اإلصرار اإلقامة علـى الذَب عامعا, أو   

ألن   عّز وجّل  ¹َب: هو مواقعتهترك التوبة منه. وال معنى ل ول مَ قال: اإلصرار علـى الذ

َْفَُسُهْم  ََ إذَا فَعَلُوا فَـاِحَشة  أْو َظلَـُموا أ معح بترك اإلصرار علـى الذَب مواقع الذَب, ف ال: }َوالِّذي
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َْ يَْغِفُر الذَُّوَ  إالّ ّللّاُ ولَـْم يُِصّروا علـى ما فَعَ  لُوا َوُهْم ذََكُروا ّللّاَ فـاْستَْغفَُروا ِلذَُُوبِِهْم َوَم

ولو كان الـمواقع الذَب مصرا بـمواقعته إياه, لـم يكَ لالستغفـار وجه مفهوم, ألن  ¹يَْعلَـُموَن{

االستغفـار مَ الذَب إَـما هو التوبة منه والنعم, وال يعر  لالستغفـار مَ ذَب لـم يواقعه صاحبه 

َِ اْستَْغفََر وإْن عادَ فِـي الـيَْوِم ما أصَ »وجه. وقع ُروي عَ النبـي صلى   عليه وسلم أَه قال:  ّر َم

ََ َمّرة    «.َسْبِعي

ـ حعثنـي بذلك الـ سيَ بَ يزيع السبـيعي, قال: حعثنا عبع الـ ميع الـ ماَـي, عَ عثمان 6359  

بَ واقع, عَ أبـي َصيرة, عَ مولـى ألبـي بكر, عَ أبـي بكر, عَ رسول   صلى   عليه 

 وسلم.

ََ »قع الذَب مصّرا, لـم يكَ ل وله فلو كان موا   َِ اْستَْغفََر وإْن عادَ فِـي الـيَْوِم َسْبِعي ما أَصّر َم

معنى, ألن مواقعة الذَب, إذا كاَه هي اإلصرار, فال يزيـل االسم الذي لزمه معنى غيره, « َمّرة  

يرها, وقع أبـان كما ال يزيـل عَ الزاَـي اسم زان, وعَ ال اتل اسم قاتل توبته منه, وال معنى غ

هذا الـخبر أن الـمستغفر مَ ذَبه غير مصّر علـيه, فمعلوم بذلك أن اإلصرار غير الـموقعة, وأَه 

 الـم ام علـيه علـى ما قلنا قبل.

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قولهم: }َوْهْم يَْعلَـُموَن{ ف ال بع هم: معناه: وهم يعلـمون أَهم   

 ل ذلك:قع أذَبوا. ذكر مَ قا

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: 6360  

 أما }َوُهْم يَْعلَـُموَن{: فـيعلـمون أَهم قع أذَبوا, ثم أقاموا فلـم يستغفروا.

 وقال آخرون: معنى ذلك: وهم يعلـمون أن الذي أتوا معصية  . ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوُهْم يَْعلَـُموَن{ قال: يعلـمون ما 6361  

 حرمه علـيهم مَ عبـادة غيري.

 قال أبو جعفر: وقع ت عم بـياَنا أولـى ذلك بـالصوا .  

 136اآلية : 

َ ّربِّهْم َوَجنّات  تَْ ِري ِمَ تَْ تَِها ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }أُْولَـَئَِك َجَزآُؤُهْم ّمْغِفَرة  مّ 

} ََ ََ فِيَها َوَِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلي ََْهاُر َخاِلِعي  األ

يعنـي تعالـى ذكره ب وله: أولئك الذيَ ذكر أَه أععّ لهم الـ نة التـي عرضها السموات واألرض    

ُؤُهْم{ يعنـي ثوابهم مَ أعمالهم مَ الـمت ـيَ, ووصفهم به, ثم قال: هؤالء الذيَ هذه صفتهم }َجَزا

َْ َربِّهْم{ ي ول: عفو لهم مَ   عَ ع وبتهم  التـي وصفهم تعالـى ذكره أَهم عملوها, }َمْغِفَرة  ِم

علـى ما سلف مَ ذَوبهم, ولهم علـى ما أطاعوا   فـيه مَ أعمالهم بـالـ سَ منها جنات, وهي 

َْه َْ تَـْ تها األ اُر{ ي ول: تـ ري خالل أش ارها األَهار, وفـي أسافلها جزاء البساتـيَ }تَـْ ري ِم

ََ فـيها{ يعنـي دائمي الـم ام فـي هذه الـ نات التـي وصفها,  لهم علـى صالـن أعمالهم, }َخاِلعي

{ يعنـي وَعم جزاء العاملـيَ هلل الـ نات التـي وصفها كما: ََ  }وَِْعَم أْجُر العَاِملـي

َْ َربِّهىْم ـ حعثنا ابَ حميع, 6362   قال: حعثنا سلـمة, عَ ابىَ إسى ا : }أُولَئِىَك َجىَزاْؤُهْم َمْغِفىَرة  ِمى

{: أي ثوا  الـمطيعيَ. ََ ََ فِـيها َوَِْعَم أْجُر العاِمِلـي ََْهاُر خاِلِعي َْ تَـْ تَِها األ  َوَجنّات  تَـْ ري ِم

 137اآلية : 

َُْلُرواْ َكْيَف َكاَن ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }قَْع َخلَْه ِمَ قَ  َ  فَِسيُرواْ فِي األْرِض فَا ْبِلُكْم ُسنَ

} ََ  َعاقِبَةُ اْلُمَكذّبِي

{ م ه وسلفه منـي فـيـمَ كان قبلكم يا      َ َْ قَْبِلُكْم ُسنَ يعنـي ب وله تعالـى ذكره: }قَْع َخـلَْه ِم

هود, وقوم لوط وغيرهم  معشر أص ا  مـ مع وأهل اإليـمان به, مَ َـ و قوم عاد وثمود, وقوم

مَ ُسال  األمـم قبلكم سنَ, يعنـي ثالث سير بها فـيهم وفـيـمَ كذبوا به مَ أَبـيائهم الذيَ 

أرسلوا إلـيهم, بإمهالـي أهل التكذيب بهم, واستعراجي إياهم, حتـى بلغ الكتا  فـيهم أجله الذي 

ه بهم ع وبتـي, وَزله بساحتهم َ متـي, أجلته إلدالة أَبـيائهم وأهل اإليـمان بهم علـيهم, ثم أحلل

 } ََ َُْلُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الـُمَكذّبِـي فتركتهم لـمَ بععهم أمثاال  وعبرا. }فَِسيُروا فِـي األْرِض فـا
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ي ول: فسيروا أيها اللاَون أن إدالتـي مَ أدله مَ أهل الشرك يوم أُحع علـى مـ مع وأص ابه 

أشرك بـي, وكفر برسلـي, وخالف أمري فـي ديار األمـم الذيَ كاَوا لغير استعرا, منـي لـمَ 

قبلكم, مـمَ كان علـى مثل الذي علـيه هؤالء الـمكذّبون برسولـي, والـ احعون وحعاَـيتـي, 

فـاَلروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أَبـيائي, وما الذي آل إلـيه عَ خالفهم أمري, وإَكارهم 

ذلك أن إدالتـي مَ أدله مَ الـمشركيَ علـى َبـي مـ مع وأص ابه وحعاَـيتـي, فتعلـموا عنع 

بأحع, إَـما هي استعرا, وإمهال, لـيبلغ الكتا  أجله الذي أجله لهم, ثم إما أن يئول حالهم إلـى 

مثل ما آل إلـيه حال األمـم الذيَ سلفوا قبلهم مَ تع يـل الع وبة علـيهم, أو ينـيبوا إلـى طاعتـي 

 لـي.واتبـاع رسو

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر, قال: حعثنا عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: }قَْع 6363  

َُْلُروا َكْيَف كاَن َعاقِبَةُ الـُمَكذّ  َ  فَِسيُروا فِـي األْرِض فـا َْ قَْبِلُكْم ُسنَ بـيَ{ ف ال: ألـم تسيروا َخـلَْه ِم

فـي األرض, فتنلروا كيف عذّ    قوم َوح, وقوم لوط, وقوم صالـن, واألمـم التـي عذ    

 عّز وجّلق

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6364  

  َ َْ قَْبِلُكْم ُسنَ  { ي ول: فـي الكفـار والـمؤمنـيَ, والـخير والشر.مـ اهع فـي قوله: }قَْع َخـلَْه ِم

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع: }قَْع    

{ فـي الـمؤمنـيَ والكفـار.  َ َْ قَْبِلُكْم ُسنَ  َخـلَْه ِم

ال: است بل ذكر الـمصيبة التـي ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , ق6365  

َزله بهم ـ يعنـي بـالـمسلـميَ يوم أحع ـ والبالء الذي أصابهم, والتـمـ يَ لـما كان فـيهم, 

واتـخاذه الشهعاء منهم, ف ال تعزية لهم, وتعريفا لهم فـيـما صنعوا وما هو صاَع بهم: }قَْع َخـلَْه 

َ  فَِسيُروا فـي األْرِض  َْ قَْبِلُكْم ُسنَ { أي قع م ه منـي  ِم ََ َُْلُروا َكْيَف َكاَن عاقِبَةُ الـُمكذّبِـي فـا

وقائع َ مة فـي أهل التكذيب لرسلـي والشرك بـي: عاد وثمود وقوم لوط وأص ا  معيَ, فسيروا 

فـي األرض تروا ُمثالت قع م ه فـيهم, ولـمَ كان علـى مثل ما هم علـيه مَ ذلك منـي, وإن 

 ¹لنوا أن َ متـي اَ طعه عَ ععّوهم وععّوي للعولة التـي أدلتها علـيكم بهاأمكنه لهم: أي لئال ي

 ألبتلـيكم بذلك, ألعلـم ما عنعكم.

  6366  َ َْ قَْبِلُكْم ُسنَ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }قَْع َخـلَْه ِم

َُْلُروا َكْيَف كاَن  { ي ول: متعهم فـي العَـيا قلـيال , ثم فَِسيُروا فـي األْرِض فـا ََ عاقِبَةُ الـُمكذّبِـي

 صيرهم إلـى النار.

َّ فالن    وأما السنَ, فإَها جمع ُسنّة, والسنّة, هي الـمثال الـمتبع, واإلمام الـموتـّم به, ي ال منه: س

َّ سنة سيئة: إذا عمل عمال  اتبع علـيه مَ خير وشّر, ومنه قو ل لبـيع ابَ فـينا سنة خمسة, وس

 ربـيعة:

َْ َمْعَشِر َسنّْه لَُهْم آبـاُؤُهْموِلُكّل قَْوِم ُسنّة  وإماُمها    ِم

 وقول سلـيـمان بَ قَتّة:  

َْ آِل هاشِمتَآَسْوا فََسنّوا لْلِكَراِم التّآسيا    وإّن األُلَـى بـالّطّف م

 وقال ابَ زيع فـي ذلك ما:  

َْ قَىْبِلُكْم  ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا اب6367َ   وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }قَىْع َخىـلَْه ِمى

{ قال: أمثال.  َ  ُسنَ

 138اآلية : 
} ََ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َهـَذَا بَيَان  لّلنّاِس َوُهع ا َوَمْوِعَلة  لّْلُمتِّ ي

هم: َعنَى ب وله هذا: ال رآن. اختلف أهل التأويـل فـي الـمعَ الذي أشير إلـيه بهذا, ف ال بع    

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: ثنا: عبـاد, عَ الـ سَ فـي 6368  

{ قال: هذا ال رآن. ََ  قوله: }َهذَا بَـيان  للنّاِس َوُهع ا َوَمْوِعَلة  لْلـُمتِّ ـي
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: حعثنا سعيع, عَ قتادة. قوله: }َهذَا بَـيان  للنّاِس{ وهو ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال6369  

 هذا ال رآن جعله   بـياَا للناس عامة, وهعا وموعلة للـمت ـيَ خصوصا.

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قال 6370  

{ خاصة.فـي قوله: }َهذَا بَـيان  للنّاِس َوهُ  ََ  ع ا َوَمْوِعَلة  لْلـُمتِّ ـي

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع, قال: حعثنا ابَ الـمبـارك, عَ ابَ جريج فـي قوله: 6371  

{ خاصة. ََ  }َهذَا بَـيان  للنّاِس َوُهع ا َوَمْوِعَلة  لْلـُمتِّ ـي

َ  فَِسيُروا فِـي األْرِض وقال آخرون: إَـما أشير ب وله هذا إلـى قوله: }قَْع َخـلَْه مِ    َْ قَْبِلُكْم ُسنَ

{ ثم قال: هذا الذي عرفتكم يا معشر أص ا  مـ مع بـيان  ََ َُْلُروا َكْيَف كاَن عاقِبَةُ الـُمَكذّبِـي فـا

 للناس. ذكر مَ قال ذلك:

 ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا  بذلك.6372  

نعي بـالصوا , قول مَ قال: قوله هذا إشارة إلـى ما ت عّم هذه االَية وأولـى ال ولـيَ فـي ذلك ع  

مَ تذكير   جّل ثناؤه الـمؤمنـيَ, وتعريفهم حعوده, وح هم علـى لزوم طاعته, والصبر علـى 

جهاد أععائه وأععائهم, ألن قوله هذا إشارة إلـى حاضر, إما مرئي, وإما مسموع, وهو فـي هذا 

مسموع مَ االَيات الـمت عمة. فمعنى الكالم: هذا الذي أوض ه لكم  الـموضع إلـى حاضر

 يعنـي بـالبـيان: الشرح والتفسير. كما ¹وعّرفتكموه, بـيان للناس

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َهذَا بَـيان  للنّاِس{ أي هذا تفسير 6373  

 للناس إن قبلوه.

ازم والـمثنى, قاال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا سفـيان, عَ بـيان, عَ ـ حعثنا أحمع بَ ح6374  

 الشعبـي: }َهذَا بَـيان  للنّاِس{ قال: مَ العََمى.

 حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ الشعبـي, مثله.   

لهعا: العاللة علـى سبـيـل الـ ّق ومنهج العيَ, وأما قوله: }وُهع ا َوَمْوِعَلة { فإَه يعنـي بـا  

 وبـالـموعلة: التذكرة للصوا  والرشاد. كما:

ـ حعثنا أحمع بَ حازم والـمثنى, قاال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا سفـيان, عَ بـيان, عَ 6375  

 الشعبـي: }َوُهع ا{ قال: مَ ال اللة, }َوَمْوِعَلة { مَ الـ هل.

َ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ بـيان, عَ الشعبـي حعثنا الـ س   

 مثله.

{: أي لـمَ أطاعنـي 6376   ََ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }لْلـُمتِّ ـي

 وعر  أمري.

 139اآلية : 

ََ {ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَ ْ  َْتُُم األْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ّمْؤِمنِي  َزَُوا َوأَ

وهذا مَ   تعالـى ذكره تعزية ألص ا  رسول   صلى   عليه وسلم علـى ما أصابهم مَ    

الـ راح وال تل بـأُحع, قال: وال تهنوا وال تـ زَوا يا أص ا  مـ مع, يعنـي وال ت عفوا بـالذي 

 ُ حع مَ ال تل وال روح, عَ جهاد ععوكم وحربهم, مَ قول ال ائل: وهَ فالن َالكم مَ ععّوكم بـأ

فـي هذا األمر فهو يهَ وهنا: }َوال تَـْ َزَُوا{: وال تأسوا فتـ زعوا علـى ما أصابكم مَ الـمصيبة 

يومئذ, فإَكم أَتـم األعلون, يعنـي اللاهرون علـيهم, ولكم الع بى فـي اللفر والنصرة علـيهم, 

إن كنتـم مؤمنـيَ, ي ول: إن كنتـم مصعّقـي فـي َبـيـي مـ مع صلى   عليه وسلم فـيـما  ي ول:

 يععكم, وفـيـما ينبئكم مَ الـخبر عما يئول إلـيه أمركم وأمرهم. كما:

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ يوَس, عَ 6377  

ي أص ا  مـ مع صلى   عليه وسلم ال تل والـ راح, حتـى خـلَ إلـى الزهري, قال: كثر فـ

كل امراء منهم الـيأس, فأَزل   عّز وجّل ال رآن, فآسى فـيه الـمؤمنـيَ بأحسَ ما آسى به قوما 

ْوَن إْن مَ الـمسلـميَ كاَوا قبلهم مَ األمـم الـماضية ف ال: }َوالَ تَْهنُوا َوال تَـْ َزَُوا وأَتُـُم األْعلَ 

ََ ُكتَِب َعلَـْيِهُم ال َتُْل إلـى َمَ اِجِعِهْم{. { إلـى قوله: }لَبََرَز الِّذي ََ  ُكْننُـْم ُموْءِمنِـي
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ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوالَ تَْهنُوا َوال تَـْ َزَُوا 6378  

{: يعّزي أص ا  مـ مع صلى   عليه وسلم كما تسمعون, وأَتُـُم األْعلَْوَن إْن ُكْنتُـْم ُموْءمِ  ََ نِـي

 وي ثهم علـى قتال ععّوهم, وينهاهم عَ الع ز والوهَ فـي طلب ععّوهم فـي سبـيـل  .

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, قال: حعثنا عبـاد, عَ الـ سَ, 6379  

{ قال: يأمر مـ معا ي ول: فـي قوله: }َوالَ تَْهنُوا وَ  ََ ال تَـْ َزَُوا وأَتُـُم األْعلَْوَن إْن ُكْنتُـْم ُموْءِمنِـي

 وال تهنوا أن تـم وا فـي سبـيـل  .

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6380  

  ت عفوا.مـ اهع فـي قول   عّز وجّل: }َوالَ تَْهنُوا{: وال

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ 6381  

  عفوا.الربـيع, فـي قوله: }َوالَ تَْهنُوا َوال تَـْ َزَُوا{ ي ول: وال ت

ـ حعثنـي ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }َوالَ تَْهنُوا{ قال 6382  

ابَ جريج: وال ت عفوا فـي أمر ععوكم, }َوال تَـْ َزَُوا وأَتُـُم األْعلَْوَن{ قال: اَهزم أص ا  

فعل فالنق فنعى بع هم  رسول   صلى   عليه وسلم فـي الشعب, ف الوا: ما فعل فالنق ما

بع ا, وتـ عثوا أن رسول   صلى   عليه وسلم قع قتل, فكاَوا فـي هّم وحزن. فبـينـما هم 

فلـما رأوا  ¹كذلك, إذ عال خالع بَ الولـيع الـ بل بخيـل الـمشركيَ فوقهم وهم أسفل فـي الشعب

اللُّهّم ال قُّوةَ لَنا إالّ بَِك, »ه وسلم: النبـي صلى   عليه وسلم فرحوا, وقال النبـي صلى   علي

قال: وثا  َفر مَ الـمسلـميَ رماة, فصععوا, فرموا «. ولَـْيَس يَْعبُعَُك بَِهِذِه البَْلعَةِ َغْيُر َهوالِء النّفَرِ 

ـْم فذلك قوله: }وأَتُـُم األْعلَْوَن إْن ُكْنتُ  ¹خيـل الـمشركيَ حتـى هزمهم  , وعال الـمسلـمون الـ بل

.} ََ  ُموْءِمنِـي

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوالَ تَْهنُوا{ أي ال ت عفوا, }َوال 6383  

تَـْ َزَُوا{ وال تأسوا علـى ما أصابكم, }وأَتُـُم األْعلَْوَن{ أي لكم تكون العاقبة واللهور, }إْن ُكْنتُـْم 

{: إن كنتـم صعقتـم َبـي ََ  ـي بـما جاءكم به عنـي.ُموْءِمنِـي

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6384  

ابَ عبـاس قال: أقبل خالع بَ الولـيع يريع أن يعلو علـيهم الـ بل, ف ال النبـي صلى   عليه وسلم: 

ّز وجّل: }َوالَ تَْهنُوا َوال تَـْ َزَُوا وأَتُـُم األْعلَْوَن إْن ُكْنتُـْم فأَزل   ع« اللُّهّم ال يَْعلُوَن َعلَـْينَا!»

.} ََ  ُموْءِمنِـي

 140اآلية : 

َها ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِن يَْمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس اْل َْوَم قَْرح  ّمثْلُهُ َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولُ 

ََ النّاِس َوِليَعْ  ََ {بَْي ََ آَمنُواْ َويَتِّخذَ ِمنُكْم ُشَهعَآَء َوّللّاُ الَ يُِ ّب الّلاِلِمي  لََم ّللّاُ الِّذي

اختلف ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء أهل الـ  از والـمعينة والبصرة: }إْن    

بـمعنى: إن يـمسسكم ال تل والـ راح  يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ كالهما بفتـن ال ا ,

يا معشر أص ا  مـ مع, ف ع مّس ال وم مَ أععائكم مَ الـمشركيَ قرح قتل وجراح مثله. وقرأ 

 «.إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ »عامة قراء الكوفة: 

ْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ بفتـن وأولـى ال راءتـيَ بـالصوا , قراءة مَ قرأ: }إْن يَـمسَ   

ال ا  فـي الـ رفـيَ إلجماع أهل التأويـل علـى أن معناه ال تل والـ راح, فذلك يعّل علـى أن 

ال راءة هي الفتـن. وكان بعض أهل العربـية يزعم أن ال َْرح وال ُْرح لغتان بـمعنى واحع, 

 بكالم العر  ما قلنا. ذكر مَ قال: إن ال رح الـ راح وال تل:والـمعرو  عنع أهل العلـم 

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6385  

 مـ اهع فـي قوله: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ قال: جراح وقتل.

 ال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.حعثنـي الـمثنى, ق   

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ, فـي قوله: 6386  

 ف ع قتلتـم منهم يوم بعر.}إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ قال: إن ي تلوا منكم يوم أُحع, 
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ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع 6387  

َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{. وال رح: الـ راحة, وذاكم يوم أُحع, فشا فـي أص ا  َبـي   صلى   

, فأخبرهم   عّز وجّل أن ال وم قع أصابهم مَ ذلك مثل الذي عليه وسلم يومئذ ال تل والـ راحة

 أصابكم, وأن الذي أصابكم ع وبة.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع 6388  

ذلك يوم أُحع, فشا فـي الـمسلـميَ  فـي قوله: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ قال:

الـ راح, وفشا فـيهم ال تل, فذلك قوله: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ ي ول: إن كان 

أصابكم قرح ف ع أصا  ععوكم مثله, يعّزي أص ا  مـ مع صلى   عليه وسلم وي ثهم علـى 

 ال تال.

ع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ ـ حعثنـي مـ م6389  

 السعّي: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{ وال رح: هي الـ راحات.

{ أي جراح, 6390   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح 

 َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ{: أي جراح مثلها.}فَ َْع 

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا حفَ بَ عمر, قال: حعثنا الـ كم بَ 6391  

أبـان, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, قال: َام الـمسلـمون وبهم الكلوم ـ يعنـي يوم أُحع ـ قال 

ََ  عكرمة: وفـيهم أَزله: }إْن يَـمَسْسُكمْ  قَْرح  فَ َْع َمّس ال َْوَم قَْرح  ِمثْلُهُ َوتِلَك األيّاُم َُعاِوِلَها بـي

ََ ّللّاِ َما ال  الناِس{ وفـيهم أَزله: }إْن تَُكوَُوا تَأْلَـُموَن فإَُّهْم يأْلَـُموَن َكما تَأْلَـُموَن َوتَْرُجوَن ِم

 يَْرُجوَن{.

 { فإَه: إن يصبكم. كما:وأما تأويـل قوله: }إْن يَـمَسْسُكْم قَْرح    

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: حعثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6392  

 ابَ عبـاس: }إن يـْمَسْسُكم{: إن يصبكم.

ََ النّاِس{.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوتِلَك األيّاُم َُعَاِولَها بَـْي

ََ النّاِس{ أيام بعر وأُحع, ويعنـي ب وله: يعنـي تعالـى ذكره )ب    وله(: }وتِْلَك األيّاُم َُعَاِولُها بَـْي

ََ النّاِس{: َـ علها دوال  بـيَ الناس مصرفة, ويعنـي بـالناس: الـمسلـميَ والـمشركيَ.  }َُعَاِولَُها بَـْي

سبعيَ, وأسروا سبعيَ, وذلك أن   عّز وجّل أدال الـمسلـميَ مَ الـمشركيَ ببعر, ف تلوا منهم 

وأدال الـمشركيَ مَ الـمسلـميَ بـأُحع, ف تلوا منهم سبعيَ سوا مَ جرحوا منهم, ي ال منه: أدال 

   فالَا مَ فالن فهو يعيـله منه إدالة إذا ظفر به فـاَتصر منه مـما كان َال منه الـمعال منه.

 قال ذلك:وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ   

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ: }َوتِْلَك 6393  

ََ النّاِس{ قال: جعل   األيام دوال , أدال الكفـار يوم أحع مَ أص ا  رسول    األيّاُم َُعَاِولَُها بَـْي

 صلى   عليه وسلم.

ََ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا 6394   يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولَُها بَـْي

الناِس{: إَه و  لوال العول ما أوذي الـمؤمنون, ولكَ قع يعال للكافر مَ الـمؤمَ, ويبتلـى 

 الـمؤمَ بـالكافر لـيعلـم   مَ يطيعه مـمَ يعصيه ويعلـم الصاد  مَ الكاذ .

ي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـ6395  

ََ الناِس{ فأظهر   عّز وجّل َبـيه صلى   عليه وسلم  الربـيع, قوله: }َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولَُها بَـْي

لكافر مَ الـمؤمَ, وأص ابه علـى الـمشركيَ يوم بعر, وأظهر علـيهم ععّوهم يوم أُحع. وقع يعال ا

ويبتلـى الـمؤمَ بـالكافر, لـيعلـم   مَ يطيعه مـمَ يعصيه ويعلـم الصاد  مَ الكاذ , وأما مَ 

 ابتلـي منهم مَ الـمسلـميَ يوم أُحع, فكان ع وبة بـمعصيتهم رسول   صلى   عليه وسلم.

أسبـاط, عَ السعّي: }َوتِْلَك األيّاُم  ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا6396  

ََ الناِس{: يوما لكم, ويوما علـيكم.  َُعَاِولَُها بَـْي

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: قال ابَ 6397  

ََ الناِس{ قال: أدال الـمشركيَ علـى النبـّي صلى    عليه وسلم يوم أُحع. عبـاس: }َُعَاِولَُها بَـْي
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ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حعثنا أبـي, عَ أبـيه, عَ 6398  

ََ الناِس{ فإَه كان يوم أُحع بـيوم بعر, قتل الـمؤمنون  ابَ عبـاس قوله: }َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولَُها بَـْي

رسول   صلى   عليه وسلم يوم بعر الـمشركيَ, ف عل يوم أُحع, اتـخذ   منهم شهعاء, وغلب 

 له العولة علـيهم.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا حفَ بَ عمر, قال: حعثنا الـ كم بَ 6399  

أبـان, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, قال: لـما كان قتال أُحع, وأصا  الـمسلـميَ ما أصا , صعع 

 عليه وسلم الـ بل, ف اء أبو سفـيان, ف ال: يا مـ مع, يا مـ مع, أال تـخر,, أال النبـّي صلى  

تـخر,ق الـ ر  س ال, يوم لنا, ويوم لكم! ف ال رسول   صلى   عليه وسلم ألص ابه: 

لنا ف الوا: ال سواء ال سواء, قتالَا فـي الـ نة, وقتالكم فـي النار. ف ال أبو سفـيان: « أَِجيبُوهُ!»

«. قُولُوا: ّللّاُ َمْوالَا َوال َمْولَـى لَُكمْ »عّزا, وال عّزا لكم. ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: 

ف ال «. قُولُوا: ّللّاُ أعلَـى وأَجلّ »ف ال أبو سفـيان: اعل هبل! ف ال رسول   صلى   عليه وسلم, 

وفـيهم أَزله: }َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولَُها  أبو سفـيان: موععكم وموععَا بعر الصغرا. قال عكرمة:

ََ الناِس{.  بَـْي

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: حعثنا ابَ الـمبـارك. عَ ابَ جريج. عَ ابَ    

ََ النّاِس{: فإَه أدال علـى النبـّي صلى   عليه و سلم عبـاس, فـي قوله: }َوتِْلَك األياُم َُعاِولَُها بَـْي

 يوم أحع.

ََ النّاِس{: 6400   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوتِلََك األيّاُم َُعَاِولُهَ بَـيَ

 أي َصرفها للناس بـالبالء والتـمـ يَ.

ـ حعثنـي إبراهيـم بَ عبع  , أخبرَا عبع   بَ عبع الوها  الـ  بـي, قال: حعثنا حماد 6401  

ََ الناِس{ قال: يعنـي بَ زيع,  عَ ابَ عون, عَ مـ مع فـي قول  : }َوتِْلَك األيّاُم َُعَاِولَُها بَـْي

 األمراء.

ََ آَمنُوا َويَتّـخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء َوّللّاُ ال يُ ّب    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

.} ََ  الّلاِلـمي

ذكره: ولـيعلـم   الذيَ آمنوا ويتـخذ منكم شهعاء َعاولها بـيَ الناس. ولو لـم يعنـي بذلك تعالـى   

متصال  بـما قبله, وكان: وتلك األيام َعاولها بـيَ الناس « لـيعلـم»يكَ فـي الكالم واو لكان قوله: 

ا, وأن بععها لـيعلـم   الذيَ آمنوا. ولكَ لـما دخـله الواو فـيه آذَه بأن الكالم متصل بـما قبله

 متعل ة به.«, ولـيعلـم»خبرا مطلوبـا لالم التـي فـي قوله: 

ََ آَمنُوا{ معرفة, وأَه ال تستـ يز فـي الكالم: قع    فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

ـل: إن سأله فعلـمه عبع  , وأَه تريع: علـمه شخصه, إال أن تريع: علـمه صفته وما هوق قـي

َْ »تأويـل « الذيَ»ذلك إَـما جاز مع الذيَ, ألن فـي  وكذلك جائز مثله فـي األلف «, أيّ »و« َم

{ ألن فـي األلف  ََ َّ الكاِذبِـي ََ َصعَقُوا َولَـيَْعلَـَم َّ ّللّاُ الِّذي والالم, كما قال تعالـى ذكره: }فَلَـيَْعلَـَم

ولو جعل مع االسم الـمعرفة اسم فـيه «. الذي»مثل الذي فـي « مَ»و«, أيّ »والالم مَ تأويـل 

جاز, كما ي ال: سأله ألعلـم عبع   مَ عمرو, ويراد بذلك: ألعر  هذا مَ « أيّ »داللة علـى 

 هذا.

فتأويـل الكالم: ولـيعلـم   الذيَ آمنوا منكم أيها ال وم مَ الذيَ َاف وا منكم, َعاول بـيَ الناس,   

ََ َافَ ُوا{ لعاللة الكالم فـاستغنى ب وله: }َولـيَ  ََ الِّذي ََ آَمنُوا منكم{ عَ ذكر قوله: }ِم ْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

ََ آَمنُوا{ تأويـل  علـى ما وصفنا. فكأَه قـيـل: ولـيعلـم   أيكم « أيّ »علـيه, إذ كان فـي قوله: }الِّذي

َِ أْحصَ  ى{ غير أن األلف والالم والذي وِمَ, إذا الـمؤمَ, كما قال جل ثناؤه: }لنَْعلَـَم أّي الـِ ْزبَـْي

َّ الكاذبـيَ, فأما  وضعه مع العلـم موضع أّي َصبه بوقوع العلـم علـيه, كما قـيـل: ولـيعلـم

 فإَها ترفع.« أيّ »

وأما قوله: }َويَتّـِخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ فإَه يعنـي: ولـيعلـم   الذيَ آمنوا, ولـيتـخذ منكم شهعاء: أي   

 كما: ¹كرم منكم بـالشهادة مَ أراد أن يكرمه بها. والشهعاء جمع شهيعلـي
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ََ آَمنُوا َويَتّـخذَ 6402   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

يـمان ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ أي لـيـميز بـيَ الـمؤمنـيَ والـمناف ـيَ, ولـيكرم مَ أكرم مَ أهل اإل

 بـالشهادة.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك قراءة علـى ابَ 6403  

ََ آَمنُوا َويَتّـخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ قال: فإن الـمسلـميَ كاَوا يسألون  جريج فـي قوله: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

 اتل فـيه الـمشركيَ, وَُْبلـيَك فـيه خيرا, وَلتـمس فـيه الشهادة! ربهم: ربنا أرَا يوما كيوم بعر, َ

 فل وا الـمشركيَ يوم أُحع, فـاتـخذ منهم شهعاء.

ََ آَمنُوا 6404   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

 أولـياءه بـالشهادة بأيعي ععّوهم, ثم تصير حواصل األمور َويَتّـخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ فكّرم  

 وعواقبها ألهل طاعة  .

  6405 ََ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

الشهادة, فل وا الـمشركيَ يوم أُحع, آَمنُوا َويَتّـخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ قال: قال ابَ عبـاس: كاَوا يسألون 

 فـاتـخذ منهم شهعاء.

ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: أخبرَا عبـيع بَ سلـيـمان, 6406  

ََ آَمنُوا َويَتّـخذَ ِمنُكْم ُشَهعَاَء{ كان  قال: سمعه ال  اك ي ول فـي قوله: }َولـيَْعلَـَم ّللّاُ الِّذي

يسألون ربهم أن يريهم يوما كيوم بعر, يبلون فـيه خيرا, ويرزقون فـيه الشهادة,  الـمسلـمون

ويرزقون الـ نة والـ ياة والرز . فل ـي الـمسلـمون يوم أُحع فـاتـخذ   منهم شهعاء, وهم الذيَ 

َْ يُ تَُل فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمَوا {... االَية.ذكرهم   عّز وجّل, ف ال: }َوال تَ ُولُوا ِلـَم  ت 

{ فإَه يعنـي به: الذيَ ظلـموا أَفسهم بـمعصيتهم ربهم. كما:   ََ  وأما قوله: }َوّللّاُ ال يُِ ّب اللاِلـِمي

{: أي 6407   ََ ـىى حىىعثنا ابىىَ حميىىع, قىىال: حىىعثنا سلىىـمة, عىىَ ابىىَ إسىى ا : }َوّللّاُ ال يُِ ىىّب الّلاِلىىـِمي

 لوبهم مصّرة علـى الـمعصية.الـمناف ـيَ الذي يلهرون بألسنتهم الطاعة, وق

 141اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    } ََ ََ آَمنُواْ َويَْمَ َق اْلَكافِِري ََ ّللّاُ الِّذي  }َوِليَُمّ 

ََ آَمنُوا{: ولـيختبر   الذيَ صعقوا       ََ ّللّاُ الِّذي يعنـي تعالـى ذكره ب وله: }َوِلـيُـَمـّ 

هم بإدالة الـمشركيَ منهم حتـى يتبـيَ الـمؤمَ منهم الـمخـلَ الص ين اإليـمان ورسوله فـيبتلـي

 مَ الـمنافق. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6408  

ََ آَمنُوا{ قال: لـيبتلـي. ََ ّللّاُ الِّذي  مـ اهع, مثله, فـي قوله: }َوِلـيُـَمـّ 

 حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ سَ فـي قوله: 6409  

ََ آَمنُوا{ قال: لـيـمـ َ   الـمؤمَ حتـى يص ََ ّللّاُ الِّذي  ع .}َوِلـيُـَمـّ 

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6410  

ََ آَمنُوا{ ي ول: يبتلـي الـمؤمنـيَ. ََ ّللّاُ الِّذي  }َوِلـيُـَمـّ 

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6411  

ََ آَمنُوا{ قال: يبتلـيهم.عبـاس: }َولِ  ََ ّللّاُ الِّذي  ـيُـَمـّ 

  6412 ََ ََ ّللّاُ الِّذي ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوِلـيُـَمـّ 

{ فكان تـمـ يصا للـمؤمنـيَ, ومـ  ا للكافريَ. ََ  آَمنُوا ويَـْمـَ َق الكافِري

ََ آَمنُوا{: أي ـ حعثنا ابَ حميع, قا6413   ََ ّللّاُ الِّذي ل: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوِلـيُـَمـّ 

 يختبر الذيَ آمنوا حتـى يخـلصهم بـالبالء الذي َزل بهم, وكيف صبرهم وي ـينهم.

ََ ّللّاُ 6414   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوِلـيُـَمـّ 

ََ آمَ  { قال: يـمـ ق مَ ُمـ ق فـي العَـيا, وكان ب ـية مَ يـمـ ق فـي الِّذي ََ نُوا ويَـْمـَ َق الكافِري

 االَخرة فـي النار.
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{ فإَه يعنـي به: أَه ين صهم ويفنـيهم, ي ال منه: مـ ق فالن هذا    ََ وأما قوله: }ويَـْمـَ َق الكافِري

ل لـمـ ا  ال مر: ُمـ ا , وذلك َ صاَه وفناؤه. الطعام: إذا َ صه أو أفناه, يـمـ  ه مـ  ا, ومنه قـيـ

 كما:

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6415  

{ قال: ين صهم. ََ  عبـاس: }ويَـْمـَ َق الكافِري

َ فـي قوله: ـ حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا أبو بكر الـ نفـي, عَ عبـاد, عَ الـ س6416  

{ قال: يـمـ ق الكافر حتـى يكذبه. ََ  }ويَـْمـَ َق الكافِري

{ أي يبطىل مىَ 6417   ََ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ويَـْمـَ َق الكافِري

 الـمناف ـيَ قولهم بألسنتهم ما لـيس فـي قلوبهم, حتـى يلهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم.

 142: اآلية 

ََ َجاَهعُواْ ِمن ُكْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْعُخلُواْ اْلَ نّةَ َولَّما يَْعلَِم ّللّاُ الِّذي

} ََ  َويَْعلََم الّصابِِري

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: أم حسبتـم يا معشر أص ا  مـ مع, وظننتـم أن تعخـلوا الـ نة, وتنالوا    

ََ جاَهعُوا ِمنَُكْم{ ي ول: ولـما يتبـيَ  ¹مة ربكم, وشر  الـمنازل عنعهكرا }َولـّما يَعلَـِم ّللّاُ الِّذي

لعبـادي الـمؤمنـيَ, الـمـ اهع منكم فـي سبـيـل  , علـى ما أمره به. وقع بـينه معنى قوله: 

ـما م ى بـما أغنى عَ إعادته وقوله: }َولـّما يَعلَـِم ّللّاُ{: ولـيعلـم  , وما أشبه ذلك بأدلته فـي

{ يعنـي: الصابريَ عنع البأس علـى ما ينالهم فـي ذات   مَ جرح وألـم  ََ }َويَْعلَـَم الّصابِِري

 ومكروه. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }أْم َحِسْبتُـْم أْن تَْعُخـلُوا الـَ نّةَ{ 6418  

بـي الكرامة, ولـم أختبركم بـالشعّة, وأبتلـيكم بـالـمكاره, حتـى أعلـم صع  ذلك وتصيبوا مَ ثوا

 منكم اإليـمان بـي, والصبر علـى ما أصابكم فـّي.

{ علـى الصر , والصر  أن ي تـمع فعالن ببعض حرو  النسىق,    ََ وَصب }َويَْعلَـَم الّصابِِري

صب الذي بعع حر  العطف علىـى الصىر , وفـي أوله ما ال ي سَ إعادته مع حر  النسق, فـين

ألَه مصرو  عَ معنى األّول, ولكَ يكون مىع ج ىع أو اسىتفهام أو َهىي فىـي أول الكىالم, وذلىك 

ال ي سَ إعادتها مع قولىه: « يسعنـي»التـي مع « ال»ك ولهم: ال يسعنـي شيء وي يق عنك, ألن 

وقع روا عَ الـ سَ أَه  ¹نصبفلذلك َصب. وال راء فـي هذا الـ ر  علـى ال«, وي يق عنك»

ََ »كان ي رأ:  ألَىه كىان ينىوي جزمهىا علىـى العطىف «, يعلـم»فـيكسر الـميـم مَ « َويَْعلَـِم الّصابِِري

 به علـى قوله: }َولـّما يَْعلَـِم ّللّاُ{.

 143اآلية : 

َْتُْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَ َْع ُكْنتُْم تََمنّْوَن اْلَمْوَت ِمَ قَ  ْبِل أَن تَْل َْوهُ فَ َْع َرأَْيتُُموهُ َوأَ

 تَنُلُروَن {

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت{: ول ع كنتـم يا معشر أص ا  مـ مع    

ه. }ف ْع َرأيتـموه{ ف ع رأيتـم ما كنتـم تـمنوَ ¹تـمنون الـموت يعنـي أسبـا  الـموت وذلك ال تال

َْتُـْم تَْنُلُروَن{ يعنـي: قع رأيتـموه «, رأيتـموه»والهاء فـي قوله  عائعة علـى الـموت, ومعنى: }وأ

َْتُـْم  بـمرأا منكم ومنلر: أي ب ر  منكم. وكان بعض أهل العربـية يزعم أَه قـيـل: }وأ

وإَـما  ¹, وسمعته بأذَـيتَْنُلُروَن{ علـى وجه التوكيع للكالم, كما ي ال: رأيته عياَا, ورأيته بعينـي

قـيـل: }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ{ ألن قوما مَ أص ا  رسول   صلى   

عليه وسلم مـمَ لـم يشهع بعرا, كاَوا يتـمنون قبل أُحع يوما مثل يوم بعر, فـيِبلوا   مَ أَفسهم 

فلـما كان يوم أُحع فّر بع هم وصبر بع هم, حتـى  ¹ل ما َال أهل بعرخيرا, وينالوا مَ األجر مث

أوفـى بـما كان عاهع   قبل ذلك, فعاتب   مَ فّر منهم, ف ال: }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ 

ألخبـار بـما ذكرَا قَْبِل أْن تَْل َْوهُ{... االَية, وأثنى علـى الصابريَ منهم والـموفـيَ بعهعهم. ذكر ا

 مَ ذلك:
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ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6419  

َْتُـْم  عَ مـ اهع فـي قول  : }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ ف ْع َرأْيتُـُموهُ وأ

رجال عَ بعر, فكاَوا يتـمنون مثل يوم بعر أن يـل وه, فـيصيبوا مَ الـخير تَْنُلُروَن{ قال: غا  

واألجر مثل ما أصا  أهل بعر. فلـما كان يوم أُحع ولـى مَ ولـى, فعاتبهم   ـ أو فعابهم, أو 

 فعتبهم ـ علـى ذلك, شك أبو عاصم.

أبـي َـ ين, عَ مـ اهع َـ وه, حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ    

 إال أَه قال: فعاتبهم   علـى ذلك, ولـم يشّك.

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن 6420  

اس مَ الـمؤمنـيَ لـم يشهعوا يوم بعر الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ ف ْع َرأْيتُـُموهُ وأَُتـْم تَْنُلُروَن{: أَ

والذي أعطى   أهل بعر مَ الف ل والشر  واألجر, فكاَوا يتـمنون أن يرزقوا قتاال  فـي اتلوا, 

فسيق إلـيهم ال تال حتـى كان فـي َاحية الـمعينة يوم أُحع, ف ال   عّز وجّل كما تسمعون: }َولَ َعْ 

{. ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت{ ََ  حتـى بلغ: }الّشاِكِري

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, قوله: 6421  

}َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ{ قال: كاَوا يتـمنون أن يـل وا الـمشركيَ فـي اتلوهم, 

 ولّوا.فلـما ل وهم يوم أُحع 

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, 6422  

قال: إن أَاسا مَ الـمؤمنـيَ لـم يشهعوا يوم بعر والذي أعطاهم   مَ الف ل, فكاَوا يتـمنون أن 

ة يوم أُحع, فأَزل   عّز وجّل: يروا قتاال  فـي اتلوا, فسيق إلـيهم ال تال, حتـى كان بناحية الـمعين

 }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ{... االَية.

ـ حعثنـي مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا هوذة, قال: حعثنا عو , عَ الـ سَ, قال: بلغنـي 6423  

: لئَ ل ـينا مع النبـّي صلى   أن رجاال  مَ أص ا  النبـّي صلى   عليه وسلم كاَوا ي ولون

! فـابتلوا بذلك, فال و  ما كلهم صع , فأَزل   عّز وجّل: }َولَ َْع ُكنتُـْم  َّ َّ ولنفعل عليه وسلم لنفعل

َْتُـْم تَْنُلُروَن{.  تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ ف ْع َرأْيتُـُموهُ وأ

 سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: كان َاس ـ حعثنا مـ مع بَ الـ6424  

مَ أص ا  النبـّي صلى   عليه وسلم لـم يشهعوا بعرا, فلـما رأوا ف يـلة أهل بعر, قالوا: اللهّم 

ْوَن إَا َسألك أن ترينا يوما كيوم بعر, َبلـيك فـيه خيرا! فرأوا أُحعا, ف ال لهم: }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّ 

َْتُـْم تَْنُلُروَن{.  الـَمْوَت ِمَ قَْبِل أْن تَْل َْوهُ فَ ْع رأْيتُـُموهُ وأ

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولَ َْع ُكنتُـْم تَـَمنّْوَن الـَمْوَت ِمىَ قَْبىِل 6425  

كنتىـم تىـمنون الشىهادة علىـى الىذي أَتىـم علىـيه مىَ أْن تَْل َْوهُ فَ َْع رأيتُـُموهُ وأَتُـْم تَْنُلىُروَن{: أي ل ىع 

الـ ّق قبل أن تل وا ععوكم, يعنـي الذيَ حملوا رسول   صلى   عليه وسىلم علىـى خروجىه بهىم 

إلـى ععّوهم لـما فـاتهم مَ الـ  ور فـي الـيوم الذي كان قبلىه ببىعر, رغبىة فىـي الشىهادة التىـي قىع 

َْتُـْم تَْنُلُروَن{: أي الـموت بـالسيو  فـي أيىعي الرجىال, قىع حىّل فـاتتهم به ي ول: }ف ْع َرأْيتُ  ـُموهُ وأ

 بـينكم وبـينهم, وأَتـم تنلرون إلـيهم, فصعدتـم عنهم.

 144اآلية : 

قُتَِل  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَما ُمَ ّمع  إِالّ َرُسول  قَْع َخلَْه ِمَ قَْبِلِه الّرُسُل أَفإِْن ّماَت أَوْ 

َْ َلَْبتُْم َعلََى أَْع َابُِكْم َوَمَ يَن َِلْب َعلََى َعِ بَْيِه فَلََ يَُ ّر ّللّاَ َشْيئا  َوَسيَْ ِزي ّللّاُ الّشاِكرِ  ََ {ا  ي

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وما مـ مع إال رسول كبعض رسل   الذيَ أرسلهم إلـى خـل ه داعيا    

َ حيَ اَ  ه آجالهم ماتوا وقب هم   إلـيه ي ول. جّل ثناؤه: فمـ مع إلـى   وإلـى طاعته, الذي

صلى   عليه وسلم إَـما هو فـيـما   به صاَع مَ قب ه إلـيه عنع اَ  اء معة أجله كسائر معة 

رسله إلـى خـل ه الذيَ م وا قبله وماتوا عنع اَ  اء معة آجالهم. ثم قال ألص ا  مـ مع معاتبهم 

كان منهم مَ الهلع والـ زع حيَ قـيـل لهم بـأُحع: إن مـ معا قتل, وم ب ا إلـيهم  علـى ما

َْ َماَت{ مـ مع أيها ال وم الَ  اء  اَصرا  مَ اَصر  منهم عَ ععّوهم واَهزامه عنهم: }أفِئ

َْ َلَْبتُـْم علـى أْع َابُِكْم{ يعنـي ارتعدتـم عَ دينكم الذي بع ن   مـ معا معة أجله, أو قتله ععّوكم, }ا
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بـالععاء إلـيه, ورجعتـم عنه كفـارا بـاهلل بعع اإليـمان به, وبعع ما قع وض ه لكم ص ة ما دعاكم 

َْ يَن َِلْب علـى َعِ بَـْيِه{ يعنـي بذلك: ومَ  مـ مع إلـيه, وح ـي ة ما جاءكم به مَ عنع ربه. }َوَم

َْ يَ  ُ ّر   َشْيئا{ ي ول: فلَ يوهَ ذلك عّزة   يرتعد منكم عَ دينه ويرجع كافرا بعع إيـماَه, }فَلَ

وال سلطاَه, وال يعخـل بذلك َ َ فـي ملكه, بل َفسه ي ّر بردته, وحّظ َفسه ين َ بكفره. 

}َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{ ي ول: وسيثـيب   مَ شكره علـى توفـي ه وهعايته إياه لعينه بنبّوته 

 عليه وسلم إن هو مات أو قتل واست امته علـى منهاجه, وتـمسكه علـى ما جاء به مـ مع صلى  

 بعينه وملته بععه. كما:

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ هاشم, قال: أخبرَا سيف بَ 6426  

: الثابتـيَ عمر, عَ أبـي رو , عَ أبـي أيو , عَ علـّي فـي قوله: }َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{

علـى دينهم أبـا بكر وأص ابه. فكان علـّي رضي   عنه ي ول: كان أبو بكر أميَ الشاكريَ 

 وأميَ أحبـاء  , وكان أشكرهم وأحبهم إلـى  .

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ مغيرة, عَ العالء بَ بعر, قال: إن أبـا بكر أميَ 6427  

 االَية: }َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{.الشاكريَ. وتال هذه 

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{: أي مَ 6428  

 أطاعه وعمل بأمره.

وذكر أن هذه االَية أَزله علـى رسول   صلى   عليه وسلم فـيـمَ اَهزم عنه بـأُحع مَ   

 خبـار الواردة بذلك:أص ابه. ذكر األ

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  6429  

َْ قَْبِلِه الّرُسُل{ إلـى قوله: }َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{ ذاكم يوم أُحع حيَ أصابهم ال رح  قَْع َخـلَْه ِم

 صلى   عليه وسلم ب ـية ذلك, ف ال أَاس: لو كان َبـيا ما قتل. وقال وال تل, ثم تنازعوا َبـّي  

أَاس مَ علـية أص ا  َبـّي   صلى   عليه وسلم: قاتلوا علـى ما قاتل علـيه مـ مع َبـيكم, 

َْ قَْبِلِه حتـى يفتـن   لكم, أو تلـ  وا به. ف ال   عّز وجّل: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَ  ْه ِم

َْ َلَْبتُـْم علـى أْع ابُِكْم{ ي ول: إن مات َبـيكم, أو قتل, ارتعدتـم كفـارا بعع  َْ ماَت أْو قُتِل ا الّرُسُل أفِئ

 إيـماَكم.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع 6430  

بـيع: وذكر لنا و  أعلـم أن رجال  مَ الـمهاجريَ مر علـى رجل مَ بنـ وه, وزاد فـيه: قال الر

األَصار وهو يتش   فـي دمه, ف ال: يا فالن أشعرت أن مـ معا قع قتلق ف ال األَصاري: إن كان 

َْ مـ مع قع قتل, ف ع بلّغ, ف اتلوا عَ دينكم! فأَزل   عز وجل: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه مِ 

َْ َلَْبتُـْم علـى أْع ابُِكْمق{ ي ول: ارتعدتـم كفـارا بعع إيـماَكم. َْ ماَت أْو قُتَِل ا  قَْبِلِه الّرُسُل أفِئ

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي, 6431  

لـيهم ـ يعنـي إلـى الـمشركيَ ـ أمر الرماة قال: لـما برز رسول   صلى   عليه وسلم يوم أحع إ

ال تَْبَرُحوا َمكاََُكْم إْن رأْيتُـُموَا قَْع »ف اموا بأصل الـ بل فـي وجه خيـل الـمشركيَ, وقال: 

ََ ما ثَبَتّـْم َمكاََُكمْ  َْ َََزاَل غاِلبِـي وأّمر علـيهم عبع   بَ جبـير أخا خوات بَ « َهَزْمناُهْم, فإَّا لَ

. ثم شع الزبـير بَ العوام والـم عاد بَ األسود علـى الـمشركيَ, فهزماهم, وحمل النبـي جبـير

فلـما رأا ذلك خالع بَ الولـيع وهو علـى  ¹صلى   عليه وسلم وأص ابه, فهزموا أبـا سفـيان

ه وسلم خيـل الـمشركيَ قعم, فرمته الرماة فـاَ مع. فلـما َلر الرماة إلـى رسول   صلى   علي

وأص ابه فـي جو  عسكر الـمشركيَ ينتهوَه, بـادروا الغنـيـمة, ف ال بع هم: ال َترك أمر 

فلـما رأا خالع قلة الرماح,  ¹رسول   صلى   عليه وسلم! فـاَطلق عامتهم فلـ  وا بـالعسكر

م, فلـما رأا صاح فـي خيـله, ثم حمل ف تل الرماة, وحمل علـى أص ا  النبـّي صلى   عليه وسل

الـمشركون أن خيـلهم ت اتل, تبـادروا فشعّوا علـى الـمسلـميَ فهزموهم وقتلوهم, فأتـى ابَ قميئة 

الـ ارثـي أحع بنـي الـ ارث بَ عبع منا  بَ كناَة, فرمى رسول   صلى   عليه وسلم ب  ر 

ودخـل بع هم الـمعينة, فكسر أَفه وربـاعيته, وشّ ه فـي وجهه فأث له, وتفّر  عنه أص ابه, 

واَطلق بع هم فو  الـ بل إلـى الصخرة, ف اموا علـيها, وجعل رسول   صلى   عليه وسلم 
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فـاجتـمع إلـيه ثالثون رجال , ف علوا يسيرون بـيَ « إلـّي عبـادَ ّللّاِ! إلـّي ِعبـادَ ّللّاِ!»يععو الناس: 

, ف ماه طلـ ة, فُرمي بسهم فـي يعه فـيبسه يعه, يعيه, فلـم ي ـف أحع إال طلـ ة وسهل بَ حنـيف

َّ النبـّي صلى   عليه وسلم, ف ال النبـّي صلى  وأقبل أبـّي بَ خـلف الـ مـ ّي ـ وقع حلف لـي تل

ـ ف ال: يا َكذّا  أيَ تفّرق ف مل علـيه فطعنه النبـّي صلى   عليه « بَْل أَا أْقتُلُكَ »  عليه وسلم: 

العرع, ف رح جرحا خفـيفـا, فوقع يخور خوران الثور, فـاحتـملوه وقالوا: لـيس  وسلم فـي جنب

بك جراحة, قال: ألـيس قال: ألقتلنكق لو كاَه لـ ميع ربـيعة وم ر ل تلتهم. ولـم يـلبن إال يوما 

أو بعض يوم حتـى مات مَ ذلك الـ رح. وفشا فـي الناس أن رسول   صلى   عليه وسلم قع 

 ال بعض أص ا  الصخرة: لـيه لنا رسوال  إلـى عبع   بَ أبـّي, فنأخذ لنا أمنة مَ أبـي قتل, ف

سفـيان! يا قوم إن مـ معا قع قتل, فـارجعوا إلـى قومكم قبل أن يأتوكم فـي تلوكم! قال أَس بَ 

لـيه مـ مع الن ر: يا قوم إن كان مـ مع قع قتل, فإّن رّ  مـ مع لـم ي تل, ف اتلوا علـى ما قاتل ع

صلى   عليه وسلم! اللهّم إَـي أعتذر إلـيك مـما ي ول هؤالء, وأبرأ إلـيك مـما جاء به هؤالء. ثم 

شعّ بسيفه ف اتل حتـى قتل. واَطلق رسول   صلى   عليه وسلم يععو الناس حتـى اَتهى إلـى 

أَا َرُسوُل », ف ال: فلـما رأوه وضع رجل سهما فـي قوسه فأراد أن يرميه ¹أص ا  الصخرة

ففرحوا حيَ وجعوا رسول   صلى   عليه وسلم حيا, وفرح رسول   صلى   عليه «,  

وسلم حيَ رأا أن فـي أص ابه مَ يـمتنع. فلـما اجتـمعوا وفـيهم رسول   صلى   عليه وسلم, 

رون أص ابه الذيَ قتلوا, ف ال   ذهب عنهم الـ زن, فأقبلوا يذكرون الفتـن وما فـاتهم منه ويذك

 َْ عّز وجّل للذيَ قالوا: إن مـ معا قع قتل فـارجعوا إلـى قومكم: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

 َْ َْ يَْن َِلْب علـى َعِ بَـْيِه فَلَ َْ َلَْبتُـْم علـى أْع ابُِكْم َوَم َْ ماَت أْو قُتَِل ا يَُ ّر ّللّاَ َشْيئا  قَْبِلِه الّرُسُل أَفِئ

 َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6432  

َْ يَْن َِلْب علـى َعِ بَـْيِه{ قال: يرتع.  مـ اهع: }َوَم

بَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ا6433  

وحعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ أبـيه: أن  ¹أبـيه

رجال  مَ الـمهاجريَ مّر علـى رجل مَ األَصار وهو يتش   فـي دمه, ف ال: يا فالن أشعرت 

 , ف اتلوا عَ دينكم.أن مـ معا قع قتلق ف ال األَصارّي: إن كان مـ مع قع قتل ف ع بلغ

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: ثنـي ابَ إس ا , قال: ثنـي ال اسم بَ عبع 6434  

الرحمَ بَ رافع أخو بنـي عبع النـ ار, قال: اَتهى أَس بَ الن ر عّم أَس بَ مالك إلـى عمر 

بأيعيهم, ف ال: ما ي لسكمق  وطلـ ة بَ عبـيع   فـي رجال مَ الـمهاجريَ واألَصار, وقع أل وا

قالوا: قع قتل مـ مع رسول  . قال: فما تصنعون بـالـ ياة بععهق قوموا فموتوا علـى ما مات 

 علـيه رسول  ! واست بل ال وم ف اتل حتـى قتل. وبه سمي أَس بَ مالك.

َ ال  اك, ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبوزهير, عَ جويبر, ع6435  

قال: َادا مناد يوم أحع حيَ هزم أص ا  مـ مع صلى   عليه وسلم: أال إن مـ معا قع قتل, 

َْ قَْبِلِه  فـارجعوا إلـى دينكم األّول! فأَزل   عّز وجّل: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

 الّرُسُل{... االَية.

ـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع, قال: ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا ال6436  

أل ـي فـي أفواه الـمسلـميَ يوم أُحع أن النبـّي صلى   عليه وسلم قع قُتِل, فنزله هذه االَية: }َوما 

َْ قَْبِلِه الّرُسُل{... االَية.  ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ  ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال:6437  

ابَ عبـاس: أن رسول   صلى   عليه وسلم اعتزل هو وعصابة معه يومئذ علـى أكمة, 

والناس يفّرون, ورجل قائم علـى الطريق يسألهم: ما فعل رسول   صلى   عليه وسلمق وجعل 

ن: و  ما َعري ما فعل! ف ال: والذي َفسي بـيعه لئَ كان النبـّي كلـما مّروا علـيه يسألهم, فـي ولو

صلى   عليه وسلم قتل لنعطينهم بأيعينا, إَهم لعشائرَا وإخواَنا! وقالوا: إن مـ معا إن كان حيا 
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لـم يهزم, ولكنه قع قتل, فترخصوا فـي الفرار حينئذ, فأَزل   عّز وجّل علـى َبـيه صلى   

َْ قَْبِلِه الّرُسُل{... االَية.عليه وسل  م: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: حعثنا عبـيع بَ سلـيـمان, قال:    

َْ قَْبِلِه الّرُسلُ  {... االَية: َاس سمعه ال  اك ي ول فـي قوله: }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

مَ أهل االرتـيا  والـمرض والنفـا , قالوا يوم فّر الناس عَ َبـّي   صلى   عليه وسلم, وشّج 

َْ ماَت أْو قُتِل  فو  حاجبه, وكسرت ربـاعيته: قتل مـ مع, فـالـ  وا بعينكم األّول! فذلك قوله: }أفَئِ

َْ َلَْبتُـْم علـى أْع ابُِكْم{.  ا

َْ مات أْو قُتِل ـ حعثنـ6438   ي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }أفَئِ

َْ َلَْبتُـْم علـى أْع ابُِكْم{ق قال: ما بـينكم وبـيَ أن تععو اإلسالم وتن لبوا علـى أع ابكم, إال أن  ا

 يـموت مـ مع أو ي تل, فسو  يكون أحع هذيَ, فسو  يـموت أو ي تل.

َْ ـ حعثنا ا6439   بَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما ُمـَ ّمع  إالّ َرُسول  قَْع َخـلَْه ِم

قَْبِلِه الّرُسُل{ إلـى قوله: }َوَسيَ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{: أي ل ول الناس قتل مـ مع, واَهزامهم عنع 

َْ مات َبـيكم أو قتل رجعتـم عَ دي نكم كفـارا كما كنتـم, ذلك واَصرافهم عَ ععّوهم, أي أفَئِ

وقع بـيَ لكم فـيـما  ¹وتركتـم جهاد ععوكم وكتا   , وما قع خـلف َبـيه مَ دينه معكم وعنعكم

َْ يَُ ّر    َْ يَْن َِلْب علـى َعِ بَـْيِه{: أي يرجع عَ دينه, }فَلَ جاءكم عنـي أَه ميه ومفـارقكمق }وَم

 ملكه وال سلطاَه.َشْيئا{: أي لَ ين َ ذلك مَ عّز   وال 

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: قال: أهل 6440  

الـمرض واالرتـيا  والنفـا , حيَ فّر الناس عَ النبـّي صلى   عليه وسلم: قع قتل مـ مع, 

 فألـ  وا بعينكم األول! فنزله هذه االَية.

إال رسول قع خـله مَ قبله الرسل, أفتن لبون علـى أع ابكم إن مات  ومعنى الكالم: وما مـ مع  

مـ مع أو قتلق ومَ ين لب علـى ع بـيه فلَ ي ّر   شيئا! ف عل االستفهام فـي حر  الـ زاء, 

ومعناه أن يكون فـي جوابه )خبر( وكذلك كل استفهام دخـل علـى جزاء, فمعناه أن يكون فـي 

  خبر ي وم بنفسه والـ زاء شرط لذلك الـخبر ثم ي زم جوابه وهو جوابه )خبر( ألن الـ وا

 كذلك, ومعناه الرفع لـمـ يئه بعع الـ زاء, كما قال الشاعر:

َْ بَـيُِوتـَي سائُِر    َحلَْفُه لَهُ إْن تُعِلـجِ اللّـيـَل ال يَزأْلماَمك بَـْيه  ِم

َْ ُمّه فَُهُم رفع, ولكنه جزم لـمـ يئه بعع الـ زاء « ال يزل»فمعنى    فصار كالـ وا . ومثله: }أفَئِ

َْ مىّه  ¹الـخالعوَن{ و}فَكيَف تت وَن إْن كفرتـم{ ولو كان مكان فهم الـخالعون يخىـلعون وقـيىـل: أفَىئِ

جىاز الرفىع والىـ زم « تن لبىوا« »اَ لبتىـم»يخـلعوا جاز الرفع فـيه والـ زم, وكىذلك لىو كىان مكىان 

اكتفىـاء بىـاالستفهام فىـي أول « اَ لبتىـم»الستفهام ثاَـية مىع قولىه: لـما وصفه قبل. وتركه إعادة ا

الكالم, وأن االستفهام فـي أوله داّل علـى موضعه ومكاَه. وقع كان بعض ال راء يختار فـي قولىه: 

ستفهام اكتفـاء بـاال«, أئنا»}أئِذا ِمتْنَا وُكنّا تُرابـا وعلاما أئِنّا لَـْمبعُوثُون{ ترك إعادة االستفهام مع 

فـي قوله: }أئِذَا ِمتْنَا وُكنّا تُرابـا{, ويستشهع علـى ص ة وجه ذلىك بـاجتىـماع ال ىراء علىـى تىركهم 

َْ مات{ إذا كىان داالّ علىـى «, اَ لبتـم»إعادة االستفهام مع قوله:  اكتفـاء بـاالستفهام فـي قوله: }أفَئِ

ـي جميىىع ال ىىرآن, وسنأتىىـي علىىـى معنىىى الكىىالم وموضىىع االسىىتفهام منىىه, وكىىان يفعىىل مثىىل ذلىىك فىى

 الصوا  مَ ال ول فـي ذلك إن شاء   إذا اَتهينا إلـيه.

 145اآلية : 

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَما َكاَن ِلنَْفِس أَْن تَُموَت إِالّ بِإِْذِن   ِكتَابا  ّمَؤّجال  َوَمَ يُِردْ 

يَا َُْؤتِِه ِمْنَها َومَ  َْ ََ {ثََواَ  العّ  َ يُِرْد ثََواَ  االَِخَرةِ َُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْ ِزي الّشاِكِري

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وما يـموت مـ مع وال غيره مَ خـلق   إال بعع بلوغ أجله الذي    

جعله   غاية لـ ياته وب ائه, فإذا بلغ ذلك مَ األجل الذي كتبه   له وأذن له بـالـموت ف ينئذ 

 يـموت, فأما قبل ذلك فلَ تـموت بكيع كائع وال ب يـلة مـ تال. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما كان ِلنَْفِس أْن تَـُموَت إالّ بإْذِن 6441  

 ّللّاِ ِكتابـا ُمَؤّجال {: أي أن لـمـ مع أجال  هو بـالغه إذا أذن   له فـي ذلك كان.
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 قـيـل: إن معنى ذلك: وما كاَه َفس لتـموت إال بإذن  .وقع   

ف ال بعض َـ ويـي  ¹وقع اختلف أهل العربـية فـي معنى الناصب قوله: }ِكتابـا ُمؤّجال {  

البصرة: هو توكيع, وَصبه علـى: كتب   كتابـا مؤجال , قال: وكذلك كل شيء فـي ال رآن مَ 

َْ َربَّك{ َو}ُصْنَع ّللّاِ الِّذي  إَـما هو: أحّق ذلك«, ح ّا»قوله  ح ّا, وكذلك: }َوْععَ ّللّاِ{ و}رْحَمة  ِم

ََ كّل شيِء{ و}ِكتَاَ  ّللّاِ َعلَـيُكْم{ إَـما هو: صنع   هكذا صنعا, فهكذا تفسير كل شيء فـي  أتْ َ

 ال رآن مَ َـ و هذا, فإَه كثـير.

نَْفِس أْن تَـُموَت إالّ بإْذِن ّللّاِ{ معناه: كتب   وقال بعض َـ ويـي الكوفة فـي قوله: }َوما كان لِ   

آجال النفوس, ثم قـيـل: كتابـا مؤجال , فأخر, قوله: كتابـا مؤجال , َصبـا مَ الـمعنى الذي فـي 

قال: «, كتب»الكالم, إذ كان قوله: }َوما كان ِلنَْفِس أْن تَـُموَت إالّ بـاْذِن ّللّاِ{ قع أدّا عَ معنى 

 سائر ما فـي ال رآن مَ َلائر ذلك, فهو علـى هذا النـ و.وكذلك 

وقال آخرون منهم: قول ال ائل: زيع قائم ح ا, بـمعنى: أقول زيع قائم ح ا, ألن كل كالم قول,   

فأدّا الـم ول عَ ال ول, ثم خر, ما بععه منه, كما ت ول: أقول قوال  ح ّا, وكذلك ظنّا وي ـينا, 

 أشبهه. وكذلك َوْععَ  , وما

والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي, أن كل ذلك منصو  علـى الـمصعر مَ معنى الكالم الذي   

قبله, ألن فـي كل ما قبل الـمصادر التـي هي مخالفة ألفـاظها ألفـاظ ما قبلها مَ الكالم معاَـي 

 ألفـاظ الـمصادر وإن خالفها فـي اللفظ فنصبها مَ معاَـي ما قبلها دون ألفـاظه.

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: مَ يرد منكم أيها الـمؤمنون بعمله جزاء منه بعض أعراض العَـيا دون    

ما عنع   مَ الكرامة, لـمَ ابتغى بعمله ما عنعه }َُْؤتِِه ِمْنها{ ي ول: َعطه منها, يعنـي: مَ 

َصيب له فـي كرامة   العَـيا, يعنـي: أَه يعطيه منها ما قسم له فـيها مَ رز  أيام حياته, ثم ال 

َْ يُِرْد ثََواَ  االَِخَرةِ{ ي ول: ومَ يرد  التـي أععّها لـمَ أطاعه, وطلب ما عنعه فـي االَخرة. }َوَم

منكم بعمله جزاء منه ثوا  االَخرة, يعنـي ما عنع   مَ كرامته التـي أععّها للعاملـيَ له فـي 

َّ  ¹ها, يعنـي مَ االَخرةاالَخرة, }َُْؤتِِه ِمْنَها{ ي ول: َعطه من والـمعنى: مَ كرامة   التـي خ

 بها أهل طاعته فـي االَخرة. فخر, الكالم علـى العَـيا واالَخرة, والـمعنى ما فـيهما. كما:

َْ يُِرْد ثَوا  العَّـْيا َُْؤتِِه ِمْنها 6442   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }وَم

ثَواَ  االَِخِرةِ َُْؤتِِه ِمْنها{: أي فمَ كان منكم يريع العَـيا لـيسه له رغبة فـي االَخرة,  َوْمَ يُِردْ 

َؤته ما قسم له منها مَ رز , وال حّظ له فـي االَخرة, ومَ يرد ثوا  االَخرة َؤته منها ما وععه 

 مع ما يُْ َرا علـيه مَ رزقه فـي دَـياه.

 الّشاِكِريَ{ ي ول: وسأثـيب مَ شكر لـي ما أولـيته مَ إحساَـي إلـيه وأما قوله: }َوَسنَـْ ِزي ّللّاُ   

بطاعته إياي واَتهائه إلـى أمري وتـ نبه مـ ارمي فـي االَخرة, مثل الذي وععت أولـيائي مَ 

 الكرامة علـى شكرهم إياي. وقال ابَ إس ا  فـي ذلك بـما:

َ إس ا : }َوَسنَـْ ِزي ّللّاُ الّشاِكِريَ{ أي ذلىك ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ اب6443  

جزاء الشاكريَ, يعنى بذلك: إعطاء   إياه ما وععه فـي االَخرة مىع مىا ي ىرا علىـيه مىَ الىرز  

 فـي العَـيا.

 146اآلية : 

ا َوَهنُواْ ِلَمآ أََصابَُهْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَكأَيَّ ّمَ َّبِّي قَاتََل َمعَهُ ِربّيّوَن َكثِير  فَمَ 

} ََ  فِي َسبِيِل ّللّاِ َوَما َضعُفُواْ َوَما اْستََكاَُواْ َوّللّاُ يُِ ّب الّصابِِري

{ بهمز األلف وتشعيع الـياء وقرأه     َْ اختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأه بع هم: }وَكأَيّ

هورتان فـي قراءة الـمسلـميَ, ولغتان آخرون: بـمعّ األلف وتـخفـيف الـياء. وهما قراءتان مش

معروفتان ال اختال  فـي معناهما, فبأّي ال راءتـيَ قرأ ذلك قاراء فمصيب, التفـا  معنى ذلك 

 وشهرتهما فـي كالم العر . ومعناه: وكم مَ َبـّي.

  .}  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير 

{ اختلفه ال راء فـي   ف رأ ذلك جماعة مَ قراء الـ  از  ¹قراءة قوله: }قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير 

ب م ال ا , وقرأه جماعة أخرا بفتـن ال ا  وبـاأللف, وهي قراءة جماعة مَ « قُتِل»والبصرة: 
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: }فَما قراء الـ  از والكوفة. فأما مَ قرأ }قَاتََل{ فإَه اختار ذلك ألَه قال: لو قتلوا لـم يكَ ل وله

وَهنُوا{ وجه معرو , ألَه يستـ يـل أن يوصفوا بأَهم لـم يهنوا ولـم ي عفوا بعع ما قتلوا. وأما 

فإَهم قالوا: إَـما عنى بـال تل النبـّي وبعض مَ معه مَ الربـيـيَ دون «, قتل»الذيَ قرءوا ذلك: 

  تل.جميعهم, وإَـما َفـى الوهَ وال عف عمَ ب ـي مَ الربـيـيَ مـمَ لـم ي

قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون »وأولـى ال راءتـيَ فـي ذلك عنعَا بـالصوا , قراءة مَ قرأ ب ّم ال ا :   

ألن   عّز وجّل إَـما عاتَب بهذه االَية, واالَيات التـي قبلها مَ قوله: }أْم َحِسْبتُـْم أْن « َكثِـير  

اَهعُوا ِمْنُكْم{ الذيَ اَهزموا يوم أُحع, وتركوا ال تال, أو تَْعُخـلُوا الـَ نّة ولـّما يَْعلَـِم ّللّاُ الِّذيَ ج

سمعوا الصائن يصين: إن مـ معا قع قتل, فعذلهم   عّز وجّل علـى فرارهم وتركهم ال تال, ف ال: 

َْ مات مـ مع أو قتل أيها الـمؤمنون ارتعدتـم عَ دينكم, واَ لبتـم علـى أع ابكمق ثم أخبرهم  أفَئِ

عل كثـير مَ أتبـاع األَبـياء قبلهم وقال لهم: هال فعلتـم كما كان أهل الف ل والعلـم عما كان مَ ف

مَ أتبـاع األَبـياء قبلكم يفعلوَه إذا قتل َبـيهم مَ الـم ّي علـى منها, َبـيهم وال تال علـى دينه 

ا لـم ي عف الذيَ أععاء ديَ   علـى َـ و ما كاَوا ي اتلون مع َبـيهم, ولـم تهنوا ولـم ت عفوا كم

كاَوا قبلكم مَ أهل العلـم والبصائر مَ أتبـاع األَبـياء إذا قتل َبـيهم, ولكنهم صبروا ألععائهم 

 حتـى حكم   بـينهم وبـينهم! وبذلك مَ التأويـل جاء تأويـل الـمتأّول.

 «.قتل»ال ب وله: «, معه»فإَهم مرفوعون ب وله: «, الّربّـيّون»وأما   

تأويـل الكالم: وكائَ مَ َبـّي قتل ومعه ربـيون كثـير, فما وهنوا لـما أصابهم فـي سبـيـل وإَـما   

 . وفـي الكالم إضمار واو, ألَها واو تعّل علـى معنى حال قتل النبـّي صلى   عليه وسلم, غير 

م: قتل األمير أَه اجتزأ بعاللة ما ذكر مَ الكالم علـيها مَ ذكرها, وذلك ك ول ال ائل فـي الكال

 معه جيش عليـم, بـمعنى: قتل ومعه جيش عليـم.

وأما الّربّـيّون, فإن أهل العربـية اختلفوا فـي معناه, ف ال بعض َـ ويـي البصرة: هم الذيَ   

يعبعون الرّ  واحعهم ِربّـّي. وقال بعض َـ ويـي الكوفة: لو كاَوا منسوبـيَ إلـى عبـادة الرّ  

بفتـن الراء, ولكنه العلـماء واأللو , والّربّـيّوَن عنعَا: الـ ماعة الكثـيرة, « َربّـيون»لكاَوا 

 واحعهم ِربّـي, وهم جماعة.

 واختلف أهل التأويـل فـي معناه, ف ال بع هم مثل ما قلنا. ذكر مَ قال ذلك:  

, عَ ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ عاصم, عَ زرّ 6444  

 عبع  : الربـيون: األلو .

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا سفـيان, عَ الثوري, عَ عاصم, عَ زر, عَ    

 عبع  , مثله.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري وابَ عيـينة, عَ عاصم    

 حبـيش, عَ عبع  , مثله.بَ أبـي النـ ود, عَ زر بَ 

 حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, قال: حعثنا عمرو بَ عاصم, عَ زر, عَ عبع  , مثله.   

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا عو  عمَ حعثه, عَ ابَ 6445  

{ قال: جموع كثـيرة.  عبـاس فـي قوله: }ِربّـيُون َكثِـير 

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي, عَ ابَ عبـاس,    

{ قال: جموع.  قوله: }قاتََل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير 

حعثنـي حميع بَ مسععة, قال: حعثنا بشر بَ الـمف ل, قال: حعثنا شعبة, عَ عاصم, عَ زر,    

َْ ََبِ »عَ عبع  :  َْ ِم  قال: األلو .« ـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  وكأيّ

 وقال آخرون بـما:  

ـ حعثنـي به سلـيـمان بَ عبع الـ بـار, قال: حعثنا مـ مع بَ الصله, قال: حعثنا أبو 6446  

َْ ََبِـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  »كعينة, عَ عطاء, عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس:  َْ ِم « وكأيّ

 قال: علـماء كثـير.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا عو , عَ الـ سَ فـي 6447  

َْ ََبِـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  »قوله:  َْ ِم  قال: ف هاء علـماء.« وكأيّ
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الـ سَ, فـي  ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية. عَ أبـي رجاء, ع6448َ  

َْ ََبـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  »قوله:  َْ ِم قال: الـ موع الكثـيرة. قال يع و : وكذلك قرأها « وكأيّ

 «.قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  »إسماعيـل: 

َْ ََبِـّي قُتِل مَ »ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: 6449   َْ ِم عَهُ وكأيّ

 ي ول: جموع كثـيرة.« ِربّـيُون َكثِـير  

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الـ سَ فـي قوله:    

 قال: علـماء كثـيرة. وقال قتادة: جموع كثـيرة.« قُتِل َمعَهُ ِربّـيُون َكثِـير  »

بع الرزا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو, ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا ع6450  

{ قال: جموع كثـيرة.  عَ عكرمة فـي قوله: }ِربّـيُون َكثِـير 

 ـ حعثنـي عمرو بَ عبع الـ ميع االَملـي, قال: حعثنا سفـيان, عَ عمرو, عَ عكرمة, مثله.»  

بـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أ6451  

 قال: جموع كثـيرة.« قُتِل َمعَهُ ِربّـيّون َكثِـير  »مـ اهع فـي قول   عّز وجّل: 

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

قُتِل َمعَهُ ِربّـيّون »ع: ـ حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـي6452  

 ي ول: جموع كثـيرة.« َكثِـير  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبو زهير, عَ جويبر, عَ ال  اك فـي 6453  

َْ ََبَـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيّون َكثِـير  »قوله:  َْ ِم  ي ول: جموع كثـيرة قتل َبـيهم.« وكأيّ

, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ جعفر بَ ـ حعثنـي الـمثنى6454  

َْ ََبِـّي قاتَل َمعَهُ ِربّـيّون َكثِـير  »حبـان, والـمبـارك عَ الـ سَ فـي قوله:  َْ ِم قال جعفر: « وكأيّ

 علـماء صبروا. وقال ابَ الـمبـارك: أت ـياء صبروا.

بـا معاذ ي ول: أخبرَا عبـيع بَ سلـيـمان, قال: حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أ   

 يعنـي الـ موع الكثـيرة قتل َبـيهم.« قُتِل َمعَهُ ِربّـيّون َكثِـير  »سمعه ال  اك ي ول فـي قوله: 

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: }قاتََل َمعَهُ 6455  

{ ي   ول: جموع كثـيرة.ِربّـيُون َكثِـير 

َْ ََبِـّي قُتِل َمعَهُ »ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قوله: 6456   َْ ِم وكأيّ

 قال: وكأيَ مَ بنـّي أصابه ال تل, ومعه جماعات.« ِربّـيُون َكثِـير  

بـيه, عَ ابَ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أ   

َْ ََبِـّي قُتِل َمعَهُ ِربّـيّون َكثِـير  »عبـاس:  َْ ِم  الربـيون: الـ موع الكثـيرة.« وكأيّ

 وقال آخرون: الربـيون: اإلتبـاع. ذكر مَ قال ذلك:  

َْ ََبِـّي قُتَِل »ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: 6457   َْ ِم وكأيّ

قال: الربـيون: األتبـاع, والربـاَـيون: الوالة, والربّـيون: الرعية. وبهذا « ِربّـيّوَن َكثِـير   َمعَهُ 

عاتبهم   حيَ اَهزموا عنه, حيَ صاح الشيطان إن مـ معا قع قتل, قال: كاَه الهزيـمة عنع 

عشائركم  صياحه فـي سنـينة صاح: أيها الناس إن مـ معا رسول   قع قتل, فـارجعوا إلـى

 يؤمنوكم.

ال ول فـي تأويـل قوله: }فََما َوَهنُوا ِلـَما أَصابَُهْم فـي َسبِـيـِل ّللّاِ َوَما َضعُفُوا َوما اْستَكاَُوا َوّللّاُ   

.} ََ  يُِ ّب الّصابِِري

ـما َالهم مَ يعنـي ب وله تعالـى ذكره: }فََما َوَهنُوا ِلـَما أَصابَُهْم فـي َسبِـيـِل ّللّاِ{: فما ع زوا ل  

ألـم الـ راح الذي َالهم فـي سبـيـل  , وال ل تل مَ قتل منهم عَ حر  أععاء  , وال َكلوا عَ 

جهادهم. }َوما َضعُفُوا{ ي ول: وما ضعفه قواهم ل تل َبـيهم. }َوما اْستَكاَُوا{ يعنـي: وما ذلوا 

يفة منهم, ولكَ م وا قعما علـى فـيتـخشعوا لععّوهم بـالعخول فـي دينهم, ومعاهنتهم فـيه, خ

بصائرهم ومنها, َبـيهم, صبرا علـى أمر   وأمر َبـيهم وطاعة  , واتبـاعا لتنزيـله ووحيه. 

{ ي ول: و  ي ّب هؤالء وأمثالهم مَ الصابريَ ألمره وطاعته, وطاعة  ََ }َوّللّاُ يُِ ّب الّصابِِري
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ععّوه, وال مَ اَ لب علـى ع بـيه فذّل لععّوه ألن قتل  رسوله, فـي جهاد ععّوه, ال مَ فشل ففّر عَ

 َبـيه أو مات, وال مَ دخـله وهَ عَ ععّوه وضعف لف ع َبـيه.

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

َصابَُهْم فـي ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }فََما َوَهنُوا ِلـَما أ6458  

َسبِـيـِل ّللّاِ َوَما َضعُفُوا َوما اْستَكاَُوا{ ي ول: ما ع زوا, وما ت ع عوا ل تل َبـيهم, }وما 

اْستََكاَُوا{ ي ول: ما ارتعّوا عَ َصرتهم وال عَ دينهم, بل قاتلوا علـى ما قاتل علـيه َبـّي   

 حتـى لـ  وا بـاهلل.

ثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حع6459  

الربـيع فـي قوله: }فََما َوَهنُوا ِلـَما أَصابَُهْم فـي َسبِـيـِل ّللّاِ َوَما َضعُفُوا{ ي ول: ما ع زوا, وما 

ـيه ضعفوا ل تل َبـيهم, }َوما اْستَكاَُوا{ ي ول: وما ارتعّوا عَ َصرتهم, قاتلوا علـى ما قاتل عل

 َبـّي   صلى   عليه وسلم حتـى لـ  وا بـاهلل.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6460  

 ¹}فََما َوَهنُوا{: فما وهَ الربـيون لـما أصابهم فـي سبـيـل  , مَ قتل النبـّي صلى   عليه وسلم

}َوما اْستَكاَُوا{ ي ول: ما ذلوا حيَ  ¹ا{ ي ول: ما ضعفوا فـي سبـيـل   ل تل النبـيّ }َوما َضعُفُو

َْتُـُم «, اللُّهّم لَـْيَس لَُهْم أْن يَْعلُوَا»قال رسول   صلى   عليه وسلم:  }َوال تَِهنُوا َوال تَـْ َزَُوا وأ

.} ََ  األْعلَْوَن إْن ُكْنتُـْم ُمْؤِمنِـي

ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }فََما َوَهنُوا{ لف ع َبـيهم, }َوما  ـ حعثنا6461  

َضعُفُوا{ عَ ععوهم, }َوما اْستَكاَُوا{ لـما أصابهم فـي الـ هاد عَ  , وعَ دينهم, وذلك الصبر 

 }َوّللّاُ يُِ ّب الّصابِريَ{.

 ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح6462  

 عبـاس: }َوما اْستَكاَُوا{ قال: تـخشعوا.

ـىى حعثنىىـي يىىوَس, قىىال: أخبرَىىا ابىىَ وهىىب, قىىال: قىىال ابىىَ زيىىع: }َومىىا اْسىىتَكاَُوا{ قىىال: مىىا 6463  

{. ¹استكاَوا لععّوهم ََ  }َوّللّاُ يُِ ّب الّصابِِري

 147اآلية : 

َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِالّ أَن قَالُواْ ربّنَا اْغِفْر لَنَا ذَُُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فَِي ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }

} ََ َُْصْرََا َعلَى اْل َْوِم اْلَكافِِري  أَْمِرََا َوثَبّْه أَْقعَاَمنَا وا

ميـم مَ ذكر يعنـي تعالـى ذكره ب وله: }َوما كاَن قَْولَُهْم{: وما كان قول الربـيـيَ. والهاء والـ   

أسماء الربـيـيَ. }إالّ أْن قالُوا{ يعنـي ما كان لهم قول سوا هذا ال ول إذ قتل َبـيهم. وقوله: }َربّنا 

اْغِفْر لنا ذَُُوبَنا{ ي ول: لـم يعتصموا إذ قتل َبـيهم إال بـالصبر علـى ما أصابهم, ومـ اهعة 

معنى الكالم: }َوما كاَن قَْولَُهْم إالّ أْن ععّوهم, وبـمسألة ربهم الـمغفرة والنصر علـى ععّوهم. و

قالُوا َربّنا اْغِفْر لَنا ذَُُوبَنا{. وأما اإلسرا : فإَه اإلفراط فـي الشيء, ي ال منه: أسر  فالن فـي 

هذا األمر إذا تـ اوز م عاره فأفرط, ومعناه ههنا: اغفر لنا ذَوبنا الصغار منها وما أسرفنا فـيه 

 العلام. وكان معنى الكالم: اغفر لنا ذَوبنا, الصغائر منها والكبـائر. كما:منها فتـخطينا إلـى 

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6464  

 مـ اهع, عَ ابَ عبـاس فـي قول  : }َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا{ قال: خطاياَا.

ل: حعثنا أيو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي الـمثنى, قا6465  

 مـ اهع: }َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا{: خطاياَا وظلـمنا أَفسنا.

ـ حعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: أخبرَا عبـيع   بَ سلـيـمان, قال: 6466  

 نـي: الـخطايا الكبـار.سمعه ال  اك فـي قوله: }َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا{ يع

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا أبو تـميـلة, عَ عبـيع بَ سلـيـمان, عَ ال  اك    

 بَ مزاحم, قال: الكبـائر.

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ عبـاس:    

 ل: خطاياَا.}َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا{ قا
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حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ابَ    

 عبـاس قوله: }َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا{ ي ول: خطاياَا.

وأما قوله: }َوثَبّْه أْقعَاَمنا{ فإَه ي ول: اجعلنا مـمَ يثبه لـ ر  ععّوك وقتالهم, وال تـ علنا   

{ مـمَ ي ََ َُْصْرَا علـى ال َْوِم الكافِِري نهزم فـيفّر منهم, وال يثبه قعمه فـي مكان واحع لـ ربهم. }َوا

ي ول: واَصرَا علـى الذيَ ج عوا وحعاَـيتك وَبّوة َبـيك. وإَـما هذا تأَـيب مَ   عّز وجّل 

 عّز وجّل: هال فعلتـم إذ عبـاده الذيَ فّروا عَ الععّو يوم أحع وتركوا قتالهم, وتأديب لهم, ي ول  

قـيـل لكم: قتل َبـيكم, كما فعل هؤالء الربـيون, الذيَ كاَوا قبلكم مَ أتبـاع األَبـياء, إذ قتله 

أَبـياؤهم, فصبرتـم لععوكم صبرهم, ولـم ت عفوا وتستكينوا لععوكم, فتـ اولوا االرتعاد علـى 

وا لععّوهم, وسألتـم ربكم النصر واللفر كما أع ابكم, كما لـم ي عف هؤالء الربـيون ولـم يستكين

سألوا, فـينصركم   علـيهم كما َصروا, فإن   ي ّب مَ صبر ألمره وعلـى جهاد ععّوه, 

 فـيعطيه النصر واللفر علـى ععّوه. كما:

ا َربّنا ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما كاَن قَْولَُهْم إالّ أْن قالُو6467  

{: أي ف ولوا كما  ََ َُْصْرَا علـى ال َْوِم الكافِِري اْغِفْر لَنا ذَُُوبَنا َوإْسَرافَنا فـي أْمِرَا َوثَبّْه أْقعَاَمنا َوا

قالوا, واعلـموا أَـما ذلك بذَو  منكم, واستغفروا كما استغفروا, وام وا علـى دينكم كما م وا 

راجعيَ, واسألوه كما سألوه أن يثبه أقعامكم, واستنصروه  علـى دينهم, وال ترتعّوا علـى أع ابكم

كما استنصروه علـى ال وم الكافريَ. فكل هذا مَ قولهم قع كان وقع قتل َبـيهم, فلـم يفعلوا كما 

 فعلتـم.

وال راءة التـي هي ال راءة فـي قوله: }َوما كاَن قَْولَُهْم{ النصب إلجماع قراء األمصار علـى   

ال تكون إال « إال أن»تفـي ا وراثة عَ الـ  ة. وإَـما اختـير النصب فـي ال ول, ألن ذلك َ ال  مس

معرفة, فكاَه أولـى بأن تكون هي االسم دون األسماء التـي قع تكون معرفة أحياَا وَكرة أحياَا, 

 الـخفـيفة, ك وله: }فَما كانَ « أن»إذا كان بععه « كان»ولذلك اختـير النصب فـي كل اسم ولـي 

َْ فِتْنَتَُهْم إالّ أْن قالُوا{. فأما إذا  كان َجَواَ  قَْوِمِه إالّ أْن قالُوا اْقتُلُوهُ أْو َحّرقُوهُ{ وقوله: }ثُّم لَـْم تَُك

فإن «, كان»الذي يـلـي كان اسما معرفة, والذي بععه مثله, فسواء الرفع والنصب فـي الذي ولـي 

هو « كان»َصبه الذي بععه, وإن جعله الذي ولـي هو االسم رفعته و« كان»جعله الذي ولـي 

ََ أساُءوا الّسوأا{ إن  الـخبر َصبته ورفعه الذي بععه, وذلك ك وله جّل ثناؤه: }ثُّم كاَن عاقِبَةَ الِّذي

« العاقبة»هي الـخبر منصوبة, وإن جعله « السوأا»االسم رفعتها, وجعله « العاقبة»جعله 

الذيَ أساءوا السوأا, وجعله السوأا هي االسم, فكاَه الـخبر َصبه, ف له: وكان عاقبة 

 مرفوعة, وكما قال الشاعر:

َْ يَ ُودُها    ل ْع َعِلـَم األقَواُم ما كاَن دَاَءهابَثْهالَن إال الـِخْزُي ِمـّم

َصبـا ورفعا, علـى ما قع بـينه, ولو فعل مثىل «, ما كان داؤها بثهالن إال الـخزيَ »ُروا أي ا:   

 كان جائزا, غير أن أفصن الكالم ما وصفه عنع العر .« أن»ذلك مع 

 148اآلية : 

ََ ثََواِ  االَِخَرةِ َوّللّاُ يُِ ّب  َْيَا َوُحْس ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَآتَاُهُم ّللّاُ ثََواَ  العّ

} ََ  اْلُمْ ِسنِي

هم مَ الصبر علـى طاعة   بعع يعنـي بذلك تعالـى ذكره: فأعطى   الذيَ وصفهم بـما وصف   

م تل أَبـيائهم, وعلـى جهاد ععّوهم, واالستعاَة بـاهلل فـي أمورهم, واقتفـائهم مناهج إمامهم, علـى 

َْـيَا{ يعنـي: جزاء فـي العَـيا, وذلك النصر علـى ععّوهم وععّو  ,  ما أبلوا فـي   }ثََواَ  العّ

ََ ثََواِ  االَِخَرةِ{ يعنـي: وخير جزاء  ¹َ لهم فـي البالدواللفر والفتـن علـيهم, والتـمكي }َوُحْس

 االَخرة, علـى ما أسلفوا فـي العَـيا مَ أعمالهم الصالـ ة, وذلك الـ نة وَعيـمها. كما:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوما كاَن قَْولَُهْم إالّ أْن 6468  

{: أي و  الَتاهم   الفتـن قالُوا  ََ َربّنا اْغِفْر لَنا ذَُُوبَنا{ ف رأ حتـى بلغ: }َوّللّاُ يُِ ّب الـُمـْ ِسنِـي

ََ ثََواِ  االَِخَرةِ{ ي ول: حسَ الثوا   واللهور والتـمكيَ والنصر علـى ععّوهم فـي العَـيا, }َوُحْس

 فـي االَخرة: هي الـ نة.
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قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي الـمثنى, 6469  

 الربـيع, قوله: }َوما كاَن قَْولَُهْم{ ثم ذكر َـ وه.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, فـي قوله: }فَآتاُهُم 6470  

َْـيا{ قال: النصر والغنـيـمة ََ ثََواِ  االَِخَرةِ{ قال: رضوان   ورحمته.ّللّاُ ثََواَ  العّ  , }َوُحْس

ىـيا{: حسىَ 6471   َْ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }فآتىاُهُم ّللّاُ ثَىَواَ  العّ

ََ ثَىىَواِ  االَِخىىَرةِ{: الىىـ نة, ومىىا أعىىعّ فىىـيها. وقولىىه: }َوّللّاُ يُِ ىىّب  اللهىىور علىىـى عىىعّوهم, }َوُحْسىى

{ ي ول تعالـى ذكره: فعل   ذلك بإحساَهم, فإَه ي ب الـمـ سنـيَ, وهم الذيَ يفعلون الـمُ  ََ ـْ ِسنِـي

 مثل الذي وصف عنهم تعالـى ذكره أَهم فعلوه حيَ قتل َبـيهم.

 149اآلية : 

ََ كَ  ََ آَمنَُواْ إِن تُِطيعُواْ الِّذي فَُرواْ يَُردّوُكْم َعلََى ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَا أَيَّها الِّذي

} ََ  أَْع َابُِكْم فَتَن َِلبُواْ َخاِسِري

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: يا أيها الذيَ صعّقوا   ورسوله, فـي وعع   ووعيعه وأمره وَهيه    

ََ َكفَُروا{, يعنـي: الذيَ ج عوا َبّوة َبـيكم مـ مع صلى   عليه وسلم مَ الـيهود  }إْن تُِطيعُوا الِّذي

والنصارا, فـيـما يأمروَكم به, وفـيـما ينهوَكم عنه, فت بلوا رأيهم فـي ذلك, وتنتص وهم فـيـما 

تزعمون أَهم لكم فـيه َاص ون, }يَُردّوُكْم علـى أْع ابُِكْم{ ي ول: ي ملوكم علـى الردّة بعع 

{ ي ول: فترجعوا عَ  اإليـمان والكفر بـاهلل وآياته وبرسوله بعع اإلسالم, }فَتَْن َِلبُوا ََ خاِسِري

إيـماَكم ودينكم الذي هعاكم   له خاسريَ, يعنـي: هالكيَ, قع خسرتـم أَفسكم, وضللتـم عَ 

دينكم, وذهبه دَـياكم وآخرتكم. ينهي بذلك أهل اإليـمان بـاهلل أن يطيعوا أهل الكفر فـي آرائهم, 

 وينتص وهم فـي أدياَهم. كما:

ََ ـ حعثنا ابَ حم6472   ََ آَمنُوا إْن تُِطيعُوا الِّذي يع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }يا أيّها الِّذي

{: أي عَ دينكم: فتذهب دَـياكم وآخرتكم. ََ  َكفَُروا يَُردّوُكْم علـى أْع ابُِكْم فَتَْن َِلبُوا خاِسِري

ََ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج6473   , قوله: }يا أيّها الِّذي

ََ َكفَُروا{ قال ابَ جريج: ي ول: ال تنتص وا الـيهود والنصارا علـى دينكم,  آَمنُوا إْن تُِطيعُوا الِّذي

 وال تصعّقوهم بشيِء فـي دينكم.

ََ آَمنُىوا إْن 6474   ـ حعثنا مـ مع قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: }يىا أيّهىا الّىِذي

{ ي ول: إن تطيعىوا أبىـا سفىـيان يىردّكم  ََ ََ َكفَُروا يَُردّوُكْم علـى أْع ابُِكْم فَتَْن َِلبُوا خاِسِري تُِطيعُوا الِّذي

 كفـارا.

 150اآلية : 

} ََ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }بَِل ّللّاُ َمْوالَُكْم َوُهَو َخْيُر النّاِصِري

   مسعّدكم أيها الـمؤمنون, فمن ذكم مَ طاعة الذيَ كفروا. يعنـي بذلك تعالـى ذكره: أن   

ََ َكفَُروا يَُردّوُكْم علـى أْع ابُِكْم{ َهي     وإَـما قـيـل: }بَِل ّللّاُ َمْوالُكْم{ ألن قوله: }إْن تُِطيعُوا الِّذي

علـى أع ابكم, ثم  لهم عَ طاعتهم, فكأَه قال: يا أيها الذيَ آمنوا ال تطيعوا الذيَ كفروا, فـيردّوكم

ابتعأ الـخبر, ف ال: }بَِل ّللّاُ َمْوالُكْم{ فأطيعوه دون الذيَ كفروا فهو خير مَ َصر, ولذلك رفع 

اسم  , ولو كان منصوبـا علـى معنى: بل أطيعوا   موالكم دون الذيَ كفروا, كان وجها 

ركم علـى أععائكم الذيَ كفروا, }َوُهَو ص ي ا. ويعنـي ب وله: }بَِل ّللّاُ َمْوالُكْم{: ولـيكم وَاص

َخْيُر النّاصِريَ{ ال مَ فررتـم إلـيه مَ الـيهود وأهل الكفر بـاهلل, فبـاهلل الذي هو َاصركم 

 وموالكم فـاعتصموا وإياه فـاستنصروا دون غيره مـمَ يبغيكم الغوائل ويرصعكم بـالـمكاره. كما:

مة, عَ ابَ إس ا : }بَِل ّللّاُ َمْوالُكْم{ إن كان ما ت ولون ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـ6475  

{: أي فـاعتصموا به وال تستنصىروا بغيىره, وال  ََ بألسنتكم صعقا فـي قلوبكم, }َوُهَو َخْيُر النّاِصِري

 ترجعوا علـى أع ابكم مرتعيَ عَ دينكم.

 151اآلية : 
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ََ َكفَُرواْ الّرْعَب بَِمآ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َسنُْلِ ي فِي   قُلُوِ  الِّذي

} ََ  أَْشَرُكواْ بِاّلّلِ َما لَْم يُنَّزْل بِِه ُسْلَطاَا  َوَمأَْواُهُم النّاُر َوبِئَْس َمثَْوَا الّلاِلِمي

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: سيـل ـى   أيها الـمؤمنون فـي قلو  الذيَ كفروا بربهم, وج عوا َبّوة    

  عليه وسلم مـمَ حاربكم بـأُحع الرعب, وهو الـ زع والهلع بـما أشركوا بـاهلل,  مـ مع صلى

يعنـي بشركهم بـاهلل وعبـادتهم األصنام, وطاعتهم الشيطان التـي لـم أجعل لهم بها ح ة, وهي 

 السلطان التـي أخبر عّز وجّل أَه لـم ينزله بكفرهم وشركهم, وهذا وعع مَ   جّل ثناؤه أص ا 

رسول   صلى   عليه وسلم بـالنصر علـى أععائهم, والفلـج علـيهم ما است اموا علـى عهعه, 

وتـمسكوا بطاعته, ثم أخبرهم ما هو فـاعل بأععائهم بعع مصيرهم إلـيه, ف ال جّل ثناؤه: }َومأَْواُهُم 

{ ي ول:  النّاُر{ يعنـي: ومرجعهم الذي يرجعون إلـيه يوم ال ـيامة النار }َوبِئْسَ  ََ َمثَْوا الّلاِلـِمي

 وبئس م ام اللالـميَ الذيَ ظلـموا أَفسهم بـاكتسابهم ما أوجب لها ع ا    النار. كما:

ََ َكفَُروا 6476   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا :}َسنُْلِ ـي فـي قُلُوِ  الِّذي

{ إَـي الّرْعَب بِـَما أْشَرُكوا بـاّلّلِ ما لَـْم  ََ يُنَّزْل بِِه ُسْلطاَا َومأَْواُهُم النّاُر َوبِئَْس َمثَُوا الّلاِلـِمي

سأل ـي فـي قلو  الذيَ كفروا الرعب الذي به كنه أَصركم علـيهم, بـما أشركوا بـي ما لـم أجعل 

لهم به ح ة, أي فال تلنوا أن لهم عاقبة َصر, وال ظهور علـيكم ما اعتصمتـم واتبعتـم أمري, 

للـمصيبة التـي أصابتكم منهم بذَو  قعمتـموها ألَفسكم, خالفتـم بها أمري, وعصيتـم فـيها َبـّي 

   صلى   عليه وسلم.

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي, قىال: لىـما 6477  

مكة, اَطلق أبو سفىـيان حتىـى بلىغ بعىض  ارتـ ل أبو سفـيان والـمشركون يوم أُحع متوجهيَ َـ و

الطريىىق, ثىىم إَهىىم َىىعموا ف ىىالوا: بىىئس مىىا صنعتىىـم, إَكىىم قتلتىىـموهم, حتىىـى إذا لىىـم يبىىق إال الشىىّرير 

تركتىىـموهم, ارجعىىوا فىىـاستأصلوهم, ف ىىذ    عىىّز وجىىّل فىىـي قلىىوبهم الرعىىب, فىىـاَهزموا, فل ىىوا 

ـيه مىـ معا فىأخبره بىـما قىع جمعنىا لهىم! فىأخبر   عىّز أعرابـيا, ف علوا له ُجْعال , وقالوا له: إن ل ى

وجّل رسوله صلى   عليه وسلم, فطلبهم حتـى بلغ حمراء األسع, فىأَزل   عىّز وجىّل فىـي ذلىك, 

فىىذكر أبىىـا سفىىـيان حىىيَ أراد أن يرجىىع إلىىـى النبىىـّي صىىلى   عليىىه وسىىلم ومىىا قىىذ  فىىـي قلبىىه مىىَ 

ََ َكفَُروا الّرْعَب بِـَما أْشَرُكوا بـاّلّلِ{. الرعب, ف ال: }َسنُْلِ ـي فِـي  قُلُوِ  الِّذي

 152اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ إِْذ تَُ ّسوََُهْم بِإِْذَِِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُمْ 

َْيَا َوِمنُكم ّمَ يُِريعُ َوتَنَاَزْعتُْم فِي األْمِر َوَعَصْيتُْم ّمَ بَْعِع مَ  آ أََراُكْم ّما تُِ بّوَن ِمنُكم ّمَ يُِريعُ العّ

} ََ  االَِخَرةَ ثُّم َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم َولَ َْع َعفَا َعْنُكْم َوّللّاُ ذُو فَْ ِل َعلَى اْلُمْؤِمنِي

َ أص ا  مـ مع صلى   عليه يعنـي ب وله تعالـى ذكره: ول ع صعقكم   أيها الـمؤمنون م   

وسلم بـأُحع وععه الذي وععهم علـى لسان رسوله مـ مع صلى   عليه وسلم. والوعع الذي كان 

اثْبُتُوا َمكاََُكْم َوال تَْبَرُحوا َوإْن رأْيتُـُموَا قَْع َهَزْمناُهْم, فإَّا »وععهم علـى لساَه بـأُحع قوله للرماة: 

ََ م َْ ََزاََل غالبـي وكان وععهم رسول   صلى   عليه وسلم النصر يومئذ إن «, ا ثَبَتّـْم َمكاََُكمْ لَ

 كالذي: ¹اَتهوا إلـى أمره

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, قال: لـما برز رسول   6478  

ا بأصل الـ بل فـي وجوه خيـل صلى   عليه وسلم إلـى الـمشركيَ بـأُحع, أمر الرماة, ف امو

ََ ما ثَبَتّـْم »الـمشركيَ, وقال:  َْ َََزاَل غاِلبِـي ال تَْبَرُحوا َمكاََُكْم إْن رأْيتُـُموَا قَْع َهَزْمناُهْم, فإَّا لَ

وأّمر علـيهم عبع   بَ جبـير أخا خّوات بَ جبـير, ثم إن طلـ ة بَ عثمان صاحب لواء « َمكاََُكمْ 

م ف ال: يا معشر أص ا  مـ مع, إَكم تزعمون أن   يع لنا بسيوفكم إلـى النار, الـمشركيَ قا

ويع لكم بسيوفنا إلـى الـ نة, فهل منكم أحع يع له   بسيفـي إلـى الـ نة, أو يع لنـي بسيفه إلـى 

 بسيفـي النارق ف ام إلـيه علـّي بَ أبـي طالب, ف ال: والذي َفسي بـيعه, ال أفـارقك حتـى يع لك  

إلـى النار, أو يع لنـي بسيفك إلـى الـ نة! ف ربه علـّي, ف طع رجله فس  , فـاَكشفه عورته, 

ف ال: أَشعك   والرحم يا ابَ عم! فكبر رسول   صلى   عليه وسلم. وقال لعلـّي أص ابه: ما 

ستـ يـيه منه. ثم شعّ منعك أن تـ هز علـيهق قال: إن ابَ عمي َاشعَـي حيَ اَكشفه عورته فـا
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الزبـير بَ العّوام والـم عاد بَ األسود علـى الـمشركيَ, فهزماهم, وحمل النبـّي صلى   عليه 

وسلم وأص ابه, فهزموا أبـا سفـيان, فلـما رأا ذلك خالع بَ الولـيع وهو علـى خيـل الـمشركيَ 

 صلى   عليه وسلم وأص ابه فـي فلـما َلر الرماة إلـى رسول   ¹حمل, فرمته الرماة, فـاَ مع

جو  عسكر الـمشركيَ ينتهبوَه, بـادروا الغنـيـمة, ف ال بع هم: ال َترك أمر رسول   صلى 

فلـما رأا خالع قلة الرماة, صاح فـي خيـله, ثم  ¹  عليه وسلم. فـاَطلق عامتهم, فلـ  وا بـالعسكر

فلـما رأا الـمشركون أن  ¹ّي صلى   عليه وسلمحمل ف تل الرماة, ثم حمل علـى أص ا  النبـ

 خيـلهم ت اتل, تنادوا, فشعّوا علـى الـمسلـميَ, فهزموهم وقتلوهم.

ـ حعثنا هارون بَ إس ا , قال: حعثنا مصعب بَ الـم عام, قال: حعثنا إسرائيـل, قال: 6479  

مشركيَ, أجلس رسول   صلى   حعثنا أبو إس ا , عَ البراء, قال: لـما كان يوم أُحع ول ـينا الـ

ال »عليه وسلم رجاال  بإزاء الرماة, وأّمر علـيهم عبع   بَ جبـير أخا خّوات بَ جبـير, وقال لهم: 

« نُوَاِعيتَْبَرُحوا َمكاََُكْم! إْن رأْيتُـُموَا َظَهْرَا َعلَـْيِهْم فاَل تَْبَرُحوا, َوإْن رأْيتُـُموُهْم َظَهُروا َعلَـْينا فاَل تُ 

فلـما الت ـى ال وم, ُهزم الـمشركون حتـى رأيه النساء قع رفعَ عَ سوقهَ, وبعت خالخـلهَ, 

ف علوا ي ولون: الغنـيـمة الغنـيـمة! قال عبع  : مهال , أما علـمتـم ما عهع إلـيكم رسول   صلى 

ب مَ الـمسلـميَ سبعون   عليه وسلمق فأبوا, فـاَطل وا, فلـما أتوهم صر    وجوههم, فأصي

 قتـيال .

 حعثنا سفـيان بَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ إسرائيـل, عَ أبـي أس ا , عَ البراء, بنـ وه.   

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, ابَ 6480  

إْذ تَـُ ّسوَُهْم بإْذَِِه{ فإن أبـا سفـيان أقبل فـي ثالث لـيال  عبـاس قوله: }َولَ َْع َصعقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ 

خـلون مَ شّوال, حتـى َزل أُحعا, وخر, رسول   صلى   عليه وسلم, فأذن فـي الناس, 

فـاجتـمعوا, وأّمر علـى الـخيـل الزبـير بَ العّوام, ومعه يومئذ الـم عاد بَ األسود الكنعي, وأعطى 

ى   عليه وسلم اللواء رجال  مَ قريش ي ال له مصعب بَ عمير, وخر, حمزة بَ رسول   صل

عبع الـمطلب بـالـُ ّسر, وبعن حمزة بـيَ يعيه, وأقبل خالع بَ الولـيع علـى خيـل الـمشركيَ ومعه 

ََ اْستَْ بِْل َخاِلعَ بْ »عكرمة بَ أبـي جهل, فبعن رسول   صلى   عليه وسلم الزبـير, وقال: 

ََْك! َْ بإَزائِِه َحتّـى أوِذ ال تَْبَرُحوا »وأمر بخيـل أخرا, فكاَوا مَ جاَب آخر, ف ال: « الَوِلـيِع فَُك

وأقبل أبو سفـيان ي مل الالت والعّزا, فأرسل النبـّي صلى   عليه وسلم إلـى « حتـى أوِذََُكْم!

ه, كما قال: }لَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ الزبـير أن ي مل, ف مل علـى خالع بَ الولـيع, فهزمه ومَ مع

َْ بَْعِع ما أَراُكْم ما تُـِ بّ  وَن{ إْذ تَـُ ّسوََُهْم بإْذَِِه حتـى إذَا فَِشْلتُـْم َوتَناَزْعتُـْم فـي األْمِر َوَعَصْيتُـْم ِم

 وإن   وعع الـمؤمنـيَ أن ينصرهم, وأَه معهم.

نا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ مسلـم بَ عبـيع ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعث6481  

  الزهري, أن مـ مع بَ ي يـى بَ حبـان, وعاصم بَ عمر بَ قتادة, والـ صيَ بَ عبع 

الرحمَ بَ عمرو بَ سعع بَ معاذ وغيرهم مَ علـمائنا فـي قصة ذكرها عَ أُحع, ذكر أن كلهم 

فـيـما سا  مَ الـ عين, فكان فـيـما ذكر فـي ذلك: أن قع حعّث ببع ها, وأن حعيثهم اجتـمع 

رسول   صلى   عليه وسلم َزل الشعب مَ أحع فـي ُعْعوة الوادي إلـى الـ بل, ف عل ظهره 

وقع سرحه قريش اللهر والُكراع فـي «, ال تُ َاتِلُوا َحتّـى ََأُْمَر بـاِل َتال»وعسكره إلـى أحع, وقال: 

غة مَ قناة للـمسلـميَ, ف ال رجل مَ األَصار حيَ َهى رسول   صلى   زروع كاَه بـالّصمْ 

عليه وسلم عَ ال تال: أتُْرعى زروع بنـي قـيـلة ولـما َُ ار ! وصفّنا رسول   صلى   عليه 

وسلم لل تال, وهو فـي سبعمائة رجل, وتصاّ  قريش وهم ثالثة آال , ومعهم مائتا فرس قع 

علوا علـى ميـمنة الـخيـل خالع بَ الولـيع, وعلـى ميسرتها عكرمة بَ أبـي جهل. وأّمر َجنَبُوها, ف 

رسوُل   صلى   عليه وسلم علـى الرماة عبع   بَ جبـير أخا بنـي عمرو بَ عو , وهو 

ََْ ْن َعنّا الـَخْيـَل بـالّْنبِل »يومئذ معلـم بثـيا  بـيض, والرماة خمسون رجال , وقال:  َْ ا ال يَأْتُوََا ِم

َْ قَبِِلَك! َّ ِم فلـما الت ـى الناس, ودَا بع هم « َخـْلِفنَا! إْن َكاََْه لنا أو َعلَـْينَا فـاثْبُْه َمَكاَََك, ال َُْؤتَـيَ

مَ بعض, واقتتلوا حتـى حميه الـ ر , وقاتل أبو دجاَة حتـى أمعَ فـي الناس, وحمزة بَ عبع 
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ب فـي رجال مَ الـمسلـميَ, فأَزل   عّز وجّل َصره, وصعقهم الـمطلب, وعلـّي بَ أبـي طال

 وععه, ف ّسوهم بـالسيو  حتـى كشفوهم, وكاَه الهزيـمة ال شك فـيها.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , عَ ي يـى بَ عبـاد بَ عبع 6482  

بـير: و  ل ع رأيتنـي أَلر إلـى خعم هنع بنه   بَ الزبـير, عَ أبـيه, عَ جعه, قال: قال الز

عتبة وصواحبها مشّمرات هوازم, ما دون إحعاهَ قلـيـل وال كثـير, إذ ماله الرماة إلـى العسكر 

حيَ كشفنا ال وم عنه, يريعون النهب, وخـلوا ظهورَا للـخيـل, فـأُتـينا مَ أدبـارَا, وصرخ 

َا وأَكفأ علـينا ال وم بعع أن هزمنا أص ا  اللواء, حتـى ما صارخ: أال إن مـ معا قع قُتل! فـاَكفأ

 يعَو منه أحع مَ ال وم.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا  فـي قوله: }َولَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ{: 6483  

 أي ل ع وفـيه لكم بـما وععتكم مَ النصر علـى ععّوكم.

ر, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }َولَ َْع َصعَقَُكْم ـ ُحعثه عَ عما6484  

َْ َغنائمِهْم َشْيئا »ّللّاُ َوْععَهُ{, وذلك يوم أُحع, قال لهم:  إَُّكْم َستَْلَهُروَن فاَلَ تَأُْخذُوا ما أَصْبتُـْم ِم

وعصوا, ووقعوا فـي الغنائم, وَسوا فتركوا أمر َبـّي   صلى   عليه وسلم, « حتـى تَْفُرُغوا

 عهعه الذي عهعه إلـيهم, وخالفوا إلـى غير ما أمرهم به.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم بإْذَِِه{.  

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ول ع وفـى   لكم أيها الـمؤمنون مَ أص ا  رسول   صلى     

كم مَ النصر علـى ععّوكم بأُحع, حيَ تـ ّسوَهم, يعنـي: حيَ ت تلوَهم. ي ال عليه وسلم بـما وعع

 منه: َحّسهُ يَُ ّسهُ َحّسا: إذا قتله. كما:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع   بَ سعيع الواسطي, قال: حعثنا يع و  بَ عيسى, قال: ثنـي 6485  

بَ عو , عَ مـ مع بَ عبع عبع العزيز بَ عمران بَ عبع العزيز بَ عمر بَ عبع الرحمَ 

العزيز, عَ الزهري, عَ عبع الرحمَ بَ الـمسور بَ مخرمة, عَ أبـيه, عَ عبع الرحمَ بَ 

 عو  فـي قوله: }إْذ تَـُ ّسَوَُهْم بإْذَِِه{ قال: الـَ ّس: ال تل.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَا ابَ أبـي الزَاد, عَ أبـيه, قال: 6486  

 سمعه عبـيع   بَ عبع   ي ول فـي قول   عّز وجّل: }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم{ قال: ال تل.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6487  

 عَ مـ اهع: }إْذ تَـُ ّسَوَُهْم بإْذَِِه{ قال: ت تلوَهم.

حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َولَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ  ـ حعثنا بشر, قال:6488  

 إْذ تَـُ ّسَوَُهْم{ أي قتال  بإذَه.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي قوله: }إْذ    

 تَـُ ّسَوََُهْم{ ي ول: إذ ت تلوَهم.

عثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم بإْذَِِه{ ـ حُ 6489  

 والـَ ّس ال تل.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6490  

 { ي ول: ت تلوَهم.}َولَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ إْذ تَـُ ّسَوََُهْم بإْذَِهِ 

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم{ بـالسيو : أي 6491  

 بـال تل.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ مبـارك, عَ الـ سَ: }إْذ 6492  

 تَـُ ّسوََُهْم بإْذَِِه{ يعنـي: ال تل.

علـّي بَ داود, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي بَ  ـ حعثنـي6493  

 أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: قوله: }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم بإْذَِِه{ ي ول: ت تلوَهم.

 وأما قوله: }بإْذَِِه{ فإَه يعنـي: ب كمي وق ائي لكم بذلك وتسلـيطي إياكم علـيهم. كما:  

بَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إْذ تَـُ ّسَوََُهْم{ بإذَـي وتسلـيطي ـ حعثنا ا6494  

 أيعيكم علـيهم, وكفـي أيعيهم عنكم.
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َْ بَْعِع ما أراُكْم    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم َوتَناَزْعتُـْم فِـي األْمِر َوَعَصْيتُـْم ِم

 ما تُـِ بّوَن{.

ي ب وله جّل ثناؤه: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم{: حتـى إذا جبنتـم وضعفتـم, }وتَناَزعتـْم فـي األْمِر{ يعنـ  

ي ول: وعصيتـم وخالفتـم بنـيكم, فتركتـم أمره, وما عهع إلـيكم.  ¹ب ول: واختلفتـم فـي أمر  

زهم وم ععهم مَ فم وإَـما يعنـي بذلك الرماة الذيَ كان أمرهم صلى   عليه وسلم بلزوم مرك

 الشعب بـأُحع, بإزاء خالع بَ الولـيع ومَ كان معه مَ فرسان الـمشركيَ الذيَ ذكرَا قبُل أمرهم.

َْ بَْعِع ما أَراُكْم ما تُـِ بّوَن{ فإَه يعنـي بذلك: مَ بعع الذي أراكم   أيها    وأما قوله: }ِم

لك هو الهزيـمة التـي كاَوا هزموهم عَ الـمؤمنون بـمـ مع مَ النصر واللفر بـالـمشركيَ, وذ

َسائهم وأموالهم قبل ترك الرماة م اععهم التـي كان رسول   صلى   عليه وسلم أقععهم فـيها, 

 وقبل خرو, خيـل الـمشركيَ علـى الـمؤمنـيَ مَ ورائهم.

وسنذكر  وبنـ و الذي قلنا تلاهرت األخبـار عَ أهل التأويـل, وقع م ى ذكر بعض مَ قال,  

 قول بعض مَ لـم يذكر قوله فـيـما م ى. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم َوتَناَزْعتُـْم 6495  

َْ بَْعِع ما أَراُكْم ما تُـِ بّوَن{ وذاكم ي وم أُحع, عهع فِـي األْمِر{ أي اختلفتـم فـي األمر, }وعصيتـْم ِم

إلـيهم َبـّي   صلى   عليه وسلم وأمرهم بأمر, فنسوا العهع وجاوزوا وخالفوا ما أمرهم بنـّي 

   صلى   عليه وسلم, فـاَصر  علـيهم ععّوهم بعع ما أراهم مَ ععّوهم ما ي بون.

أبـي, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي 6496  

ابَ عبـاس: أن رسول   صلى   عليه وسلم بعن َاسا مَ الناس ـ يعنـي: يوم أُحع ـ فكاَوا مَ 

َْ قَِعَمنا, وُكوَُوا َحَرسا »ورائهم, ف ال رسول   صلى   عليه وسلم:  ُكوَُوا َهُهنا فَُردّوا َوْجهَ َم

َْ قِبَِل ُظُهوِرَا  صلى   عليه وسلم لـما هزم ال وم هو وأص ابه, اختلف وأن رسول  « لَنا ِم

الذيَ كاَوا جعلوا مَ ورائهم, ف ال بع هم لبعض لـما رأوا النساء مصععات فـي الـ بل, ورأوا 

الغنائم, قالوا: اَطل وا إلـى رسول   صلى   عليه وسلم فأدركوا الغنـيـمة قبل أن تسب وا إلـيها! 

َْ  وقاله طائفة أخرا: بل َطيع رسول   صلى   عليه وسلم فنثبه مكاَنا. فذلك قوله: }ِمْنُكْم َم

َْ يُريعُ االَِخَرةَ{ للذيَ قالوا: َطيع رسول   صلى  َْـيا{ للذيَ أرادوا الغنـيـمة, }ِوِمْنُكْم َم يُِريعُ العّ

 ¹فشال  حيَ تنازعوا بـينهم  عليه وسلم وَثبه مكاَنا. فأتوا مـ معا صلى   عليه وسلم, فكان 

َْ بَْعع َما أَراُكْم ما تُـِ بّوَن{ كاَوا قع رأوا الفتـن والغنـيـمة.  ي ول: }َوَعَصْيتُـْم ِم

ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم{ ي ول: 6497  

َْ بَْعِع ما أَراُكْم ما جبنتـم عَ ععّوكم, }َوتَناَزْعتُـْم فِـي األمْ  ِر{ ي ول: اختلفتـم وعصيتـم, }ِم

َْ َغنَائمهم َشْيئا حتـى »تُـِ بّوَن{ وذلك يوم أُحع, قال لهم:  َّ ما أَصْبتُـْم ِم إََّكم َستَْلَهُروَن فال أَعِرف

عه فتركوا أمر َبـّي   صلى   عليه وسلم وعصوا, ووقعوا فـي الغنائم, وَسوا عه«, تفَرُغوا

الذي عهعه إلـيهم, وخالفوا إلـى غير ما أمرهم به, فـاَصر  علـيهم ععّوهم مَ بعع ما أراهم فـيهم 

 ما ي بون.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم{ 6498  

 قال ابَ جريج: قال ابَ عبـاس: الفشل: الـ بَ.

ا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم ـ حعثن6499  

َْ بَْعِع ما أَراُكْم ما تُـِ بّوَن{ مَ الفتـن.  َوتَناَزْعتُـْم فِـي األْمِر َوَعَصْيتُـْم ِم

تـخاذلتـم, ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم{: أي 6500  

}َوتَنَاَزْعتُـْم فِـي األْمِر{ أي اختلفتـم فـي أمري, }َوَعَصْيتُـْم{: أي تركتـم أمر َبـيكم صلى   عليه 

َْ بَْعع ما أَراُكْم ما تُـِ بّوَن{ أي الفتـن ال شّك فـيه,  وسلم وما عهع إلـيكم, يعنـي: الرماة. }ِم

 وهزيـمة ال وم عَ َسائهم وأموالهم.

َْ  ـ6501   حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ الـمبـارك, عَ الـ سَ: }ِم

 بَْعِع ما أَراُكْم َما تُـِ بّوَن{ يعنـي: مَ الفتـن.
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َْ بَْعع ما أَراُكْم ما    وقـيـل: معنى قوله: }حتـى إذَا فَِشْلتُـْم َوتَنَاَزْعتُـْم فِـي األْمِر َوَعَصْيتُـْم ِم

وَن{ حتـى إذا تنازعتـم فـي األمر فشلتـم وعصيتـم مَ بعع ما أراكم ما تـ بون أَه مَ الـم عّم تُـِ بّ 

الذي معناه التأخير, وإن الواو دخـله فـي ذلك, ومعناها: الس وط كما قلنا فـي: }فَلَـّما أْسلَـما َوتَلّهُ 

َِ َوَادَْيناهُ{ معناه: َاديناه, وهذا م ول فـي  ومنه قول   عّز «, فلـما أنْ »وفـي « إذاحتـى »لْلـَ بِـي

وجّل: }حتـى إذَا فُتِـَ ْه يَأُْجوُ, َومأُجوُ,{ ثم قال: }َواْقتََرَ  الَوْععُ الـَ ّق{ ومعناه: اقتر , وكما 

 قال الشاعر:

 حتـى إذَا قَِملَْه بُُطوَُُكُمَورأْيتُـُم أْبناَءُكْم َشبّوا  

َّ لنَ   اإّن اللّئِيـَم العاِجُز الـَخّب َوقلْبتُـْم َظْهَر الـِمـَ 

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{.   َْـيا َوِمْنُكْم َم َْ يُِريعُ العّ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ِمْنُكْم َم

َْـيا{: الذيَ تركوا م ععهم الذي أقععهم فـيه رسول      َْ يُِريعُ العّ يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }ِمْنُكْم َم

وسلم فـي الشعب مَ أحع لـخيـل الـمشركيَ, ولـ  وا بـمعسكر الـمسلـميَ طلب  صلى   عليه

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ يعنـي بذلك: الذيَ ثبتوا مَ الرماة  النهب إذ رأوا هزيـمة الـمشركيَ }َوِمْنُكْم َم

علـى عهع  فـي م اععهم التـي أقععهم فـيها رسول   صلى   عليه وسلم, واتبعوا أمره, مـ افلة

رسول   صلى   عليه وسلم, وابتغاء ما عنع   مَ الثوا  بذلك مَ فعلهم, والعار االَخرة. 

 كما:

َْـيا 6502   َْ يُِريعُ العّ ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }ِمْنُكْم َم

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ فـالذيَ اَطل  وا يريعون الغنـيـمة, هم أص ا  العَـيا والذيَ ب وا, وقالوا: َوِمْنُكْم َم

 ال َـخالف قول رسول   صلى   عليه وسلم أرادوا االَخرة.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6503  

 ابَ عبـاس مثله.

عه أبـا معاذ, قال: حعثنا عبـيع بَ سلـيـمان, قال: سمعه ـ ُحعثه عَ الـ سيَ, قال: سم6504  

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ فإن َبـّي   صلى    َْـيا َوِمْنُكْم َم َْ يُريعُ العّ ال  اك ي ول فـي قوله: }ِمْنُكْم َم

أمرهم أن بـمنزلة « ُكوَُوا َمْسلَـَ ة  للنّاِس »عليه وسلم أمر يوم أُحع طائفة مَ الـمسلـميَ, ف ال: 

يثبوا بها, وأمرهم أن ال يبرحوا مكاَهم حتـى يأذن لهم, فلـما ل ـي بنـّي   صلى   عليه وسلم 

يوم أُحع أبـا سفـيان ومَ معه مَ الـمشركيَ, هزمهم َبـّي   صلى   عليه وسلم: فلـما رأا 

دون: الغنـيـمة الغنـيـمة ال الـمسلـ ةُ أن   عّز وجّل هزم الـمشركيَ, اَطلق بع هم وهم يتنا

تفتكم! وثبه بع هم مكاَهم, وقالوا: ال َريـم موضعنا حتـى يأذن لنا َبـّي   صلى   عليه 

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ فكان ابَ مسعود ي ول: ما  َْـيا َوِمْنُكْم َم َْ يُِريعُ العّ وسلم. ففـي ذلك َزل: }ِمْنُكْم َم

ـّي صلى   عليه وسلم كان يريع العَـيا وَعَرضها حتـى كان يوم شعرت أن أحعا مَ أص ا  النب

 أحع.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: قال ابَ 6505  

عبـاس: لـما هزم   الـمشركيَ يوم أُحع, قال الرماة: أدركوا الناس وَبـّي   صلى   عليه وسلم 

وكم إلـى الغنائم فتكون لهم دوَكم! وقال بع هم: ال َريـم حتـى يأذن لنا النبـّي صلى   ال يسب 

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ قال ابَ جريج: قال ابَ  َْـيا َوِمْنُكْم َم َْ يُريعُ العّ عليه وسلم, فنزله: }ِمنُكْم َم

كان يريع العَـيا وعرضها مسعود: ما علـمنا أن أحعا مَ أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم 

 حتـى كان يومئِذ.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ الـمبـارك, عَ الـ سَ: }ِمْنُكْم 6506  

َْ يُِريعُ االَِخَرةَ{ الذيَ يتبعوَهم ي تلوَهم. َْـيا{ هؤالء الذيَ ي وزون الغنائم, }َوِمْنُكْم َم َْ يُِريعُ العّ  َم

حعثنا الـ سيَ بَ عمرو بَ مـ مع العن زّي, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا ـ 6507  

أسبـاط, عَ السعّي عَ عبع خير, قال: قال عبع  : ما كنه أرا أحعا مَ أص ا  رسول   

َْـيا وَ  َْ يُِريعُ العّ َْ يُِريعُ صلى   عليه وسلم يريع العَـيا, حتـى َزل فـينا يوم أُحع: }ِمْنُكْم َم ِمْنُكْم َم

 االَِخَرةَ{.
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حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, عَ عبع خير, قال: قال ابَ    

مسعود: ما كنه أظَ أن مَ أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم يومئِذ أحعا يريع العَـيا حتـى 

 قال   ما قال.

بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قال: قال عبع   بَ ـ حعثه عَ عمار, عَ ا6508  

مسعود لـما رآهم وقعوا فـي الغنائم: ما كنه أحسب أن أحعا مَ أص ا  رسول   صلى   

 عليه وسلم يريع العَـيا حتـى كان الـيوم.

عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, 6509  

ابَ عبـاس, قال: كان ابَ مسعود ي ول: ما شعرت أن أحعا مَ أص ا  النبـّي صلى   عليه 

 وسلم كان يريع العَـيا َوَعَرضها حتـى كان يومئِذ.

َْ يُِريعُ العَّـْيا{ أي الذيَ 6510   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا  }ِمْنُكْم َم

رغبة فـي العَـيا وترك ما أمروا به مَ الطاعة التـي علـيها ثوا  االَخرة, }َوِمْنُكْم أرادوا النهب 

َْ يَِريعُ االَخَرةَ{: أي الذيَ جاهعوا فـي   لـم يخالفوا إلـى ما َهوا عنه لعرض مَ العَـيا رغبة  َم

 فـي رجاء ما عنع   مَ حسَ ثوابه فـي االَخرة.

 الـى: }ثُّم َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلـيَْبتَِلـيَُكْم{.ال ول فـي تأويـل قوله تع  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ثم صرفكم أيها الـمؤمنون عَ الـمشركيَ بعع ما أراكم ما تـ بون فـيهم,   

وفـي أَفسكم مَ هزيـمتكم إياهم, وظهوركم علـيهم, فردّ وجوهكم عنهم لـمعصيتكم أمر رسولـي, 

العَـيا علـى االَخرة, ع وبة لكم علـى ما فعلتـم, لـيبتلـيكم, ي ول: ومخالفتكم طاعته, وإيثاركم 

 لـيختبركم, فـيتـميز الـمنافق منكم مَ الـمخـلَ, الصاد  فـي إيـماَه منكم. كما:

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: ثم ذكر حيَ مال علـيهم 6511  

 َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلـيَْبتَلـيُكْم{.خالع بَ الولـيع: }ثُّم 

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ مبـارك, عَ الـ سَ فـي قوله: 6512  

}ثُّم َصَرفَُكْم َعْنُهْم{ قال: صر  ال وم عنهم, ف تل مَ الـمسلـميَ بععّة مَ أسروا يوم بعر, وقتل 

وكسرت ربـاعيته, وشّج فـي وجهه, وكان يـمسن العم عَ  عم رسول   صلى   عليه وسلم,

فنزله: }لَـْيَس لََك  ¹«َكْيَف يُْفِلـُن قَْوم  فَعَلُوا َهذَا بِنَبِـيِّهْم َوُهَو يَْعُعوُهْم إلـى َربِّهْمق»وجهه, وي ول: 

ََ األْمِر َشْيء {... االَية, ف الوا: ألـيس كان رسول   صلى   عليه وسلم وع عَا النصرق فأَزل ِم

 ْنُكْم{.  عّز وجّل: }َولَ َْع َصعَقَُكُم ّللّاُ َوْععَهُ{ إلـى قوله: }ثُّم َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلـيَْبتَلَـيُكْم َولَ َْع َعفَـا عَ 

 ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ثُّم َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلـيَْبتَلَـيُكْم{: أي6513  

 صرفكم عنهم لـيختبركم, وذلك ببعض ذَوبكم.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَ َْع َعفـا َعْنُكْم َوّللّاُ ذُو فَْ ِل علـى الـُمْؤِمنِـيَ{.  

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َولَ َْع َعفـا َعْنُكْم{: ول ع عفـا   أيها الـمخالفون أمر رسول   صلى     

والتاركون طاعته, فـيـما ت عم إلـيكم مَ لزوم الـموضع الذي أمركم بلزومه عنكم,  عليه وسلم,

فصفن لكم مَ ع وبة ذَبكم الذي أتـيتـموه عما هو أعلم مـما عاقبكم به مَ هزيـمة أععائكم إياكم, 

 وصر  وجوهكم عنهم إذ لـم يستأصل جمعكم. كما:

: ثنـي ح ا,, عَ مبـارك, عَ الـ سَ, فـي قوله: ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال6514  

}َولَ َع َعفـا َعْنُكْم{ قال: قال الـ سَ وصفق بـيعيه: وكيف عفـا عنهم وقع قتل منهم سبعون, وقتل 

عّم رسول   صلى   عليه وسلم, وكسرت ربـاعيته, وشّج فـي وجههق قال: ثم ي ول: قال   

تـموَـي أن ال أكون استأصلتكم. قال: ثم ي ول الـ سَ: هؤالء عّز وجّل: قع عفوت عنكم إذ عصي

مع رسول   صلى   عليه وسلم, وفـي سبـيـل   غ ا  هلل, ي اتلون أععاء  , َهوا عَ شيء 

فصنعوه, فو  ما تركوا حتـى غموا بهذا الغّم, فأفسق الفـاس ـيَ الـيوم يتـ رأ علـى كل كبـيرة, 

 , ويس ب علـيها ثـيابه, ويزعم أن ال بأس علـيه, فسو  يعلـم.ويركب كل داهية

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }َولَ َْع َعفـا 6515  

 َعْنُكْم{ قال: لـم يستأصلكم.
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ُكْم{: ول ع عفـا   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولَ َْع َعفـا َعنْ 6516  

 عَ عليـم ذلك لـم يهلككم بـما أتـيتـم مَ معصية َبـيكم, ولكَ ُعْعت بف لـي علـيكم.

{ فإَه يعنـي: و  ذو طول علـى أهل اإليـمان به    ََ وأما قوله: }َوّللّاُ ذُو فَْ ِل علـى الـُمْؤِمنِـي

ـيه مَ ذَوبهم, فإن عاقبهم علـى بعض وبرسوله بعفوه لهم عَ كثـير ما يستوجبون به الع وبة عل

 ذلك, فذو إحسان إلـيهم ب ميـل أياديه عنعهم. كما:

ـ حعثنا ابَ حميىع, قىال: حىعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }َولَ َىْع َعفىـا َعىْنُكْم َوّللّاُ ذُو فَْ ىِل 6517  

َّ   علىـى الـمؤمنىـيَ أن عىاقبهم بىبع { ي ىول: وكىذلك مى ََ ض الىذَو  فىـي عاجىىل علىـى الـُمْؤِمنِىـي

العَىـيا أدبىىـا وموعلىة, فإَىىه غيىر مستأصىىل لكىل مىىا فىـيهم مىىَ الىـ ّق لىىه علىـيهم, لىىـما أصىابوا مىىَ 

 معصيته, رحمة لهم, وعائعة علـيهم لـما فـيهم مَ اإليـمان.

 153اآلية : 

الّرُسوُل يَْعُعوُكْم فَِي ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِْذ تُْصِععُوَن َوالَ تَْلُووَن َعلََى أَحِع وَ 

 ا تَْعَملُوَن {أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم ُغّما  بِغَّم لَّكْيالَ تَْ َزَُواْ َعلََى َما فَاتَُكْم َوالَ َمآ أََصابَُكْم َوّللّاُ َخبِير  بِمَ 

كم يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ول ع عفـا عنكم أيها الـمؤمنون إذ لـم يستأصلكم, إهالكا منه جمع   

 }إْذ تُْصِععُوَن وال تَْلُووَن َعلَـى أََحِع{. ¹بذَوبكم, وهربكم

واختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأه عامة قراء الـ  از والعرا  والشام سوا الـ سَ   

البصري: }إْذ تُْصِععُوَن{ ب ّم التاء وكسر العيَ, وبه ال راءة عنعَا إلجماع الـ  ة مَ ال راء 

إْذ »واستنكارهم ما خالفه. وُروي عَ الـ سَ البصري أَه كان ي رؤه:  علـى ال راءة به,

 بفتـن التاء والعيَ.« تَْصعَعُونَ 

ـ حعثنـي بذلك أحمع بَ يوسف, قال: حعثنا ال اسم بَ سالم, قال: حعثنا ح ا,, عَ 6518  

 هارون, عَ يوَس بَ عبـيع, عَ الـ سَ.

اء وكسر العيَ, فإَهم وجهوا معنى ذلك إلـى أن ال وم فأما الذيَ قرءوا: }تُْصِععُوَن{ ب م الت  

إْذ »حيَ اَهزموا عَ ععّوهم أخذوا فـي الوادي هاربـيَ. وذكروا أن ذلك فـي قراءة أبـّي: 

 «.تُْصِععون فـي الوادي

 ـ حعثنا أحمع بَ يوسف, قال: حعثنا أبو عبـيع, قال: حعثنا ح ا,, عَ هارون.6519  

وا األرض, وبطون األودية والشعا , إصعاد ال صعود, قالوا وإَـما قالوا: الهر  فـي مست  

يكون الصعود علـى الـ بـال والساللـيـم والعَّر,, ألن معنى الصعود: االرت اء واالرتفـاع علـى 

الشيء علّوا. قالوا: فأما األخذ فـي مستوا األرض الهبوط, فإَـما هو إصعاد, كما ي ال: أصععَا 

أت فـي السفر منها والـخرو,, وأصععَا مَ الكوفة إلـى خراسان, بـمعنى خرجنا مَ مكة, إذا ابتع

منها سفرا إلـيها, وابتعأَا منها الـخرو, إلـيها. قالوا: وإَـما جاء تأويـل أكثر أهل التأويـل بأن ال وم 

 أخذوا عنع اَهزامهم عَ ععّوهم فـي بطَ الوادي. ذكر مَ قال ذلك:

 

ل: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }َوال تَْلُووَن علـى أَحِع{ ذاكم ـ حعثنا بشر, قا6520  

يوم أُحع أصععوا فـي الوادي فرارا, وَبـّي   صلى   عليه وسلم يععوهم فـي أخراهم, قال: 

 «.إلـّي ِعبـادَ ّللّاِ, إلـّي عبـادَ ّللّاِ »

بفتـن التاء والعيَ إلـى أن ال وم حيَ « ْصعَعُونَ إْذ تَ »وأما الـ سَ فإَـي أراه ذهب فـي قراءته:   

 اَهزموا عَ الـمشركيَ َصِععوا الـ بل. وقع قال ذلك ععد مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي, قال: لـما شعّ 6521  

 ُ حع فهزموهم, دخـل بع هم الـمعينة, واَطلق بع هم فو  الـ بل الـمشركون علـى الـمسلـميَ بـأ

إلـّي ِعبَـادَ ّللّاِ, »إلـى الصخرة, ف اموا علـيها, وجعل رسول   صلى   عليه وسلم يععو الناس: 

فذكر   صعودهم علـى الـ بل, ثم ذكر دعاء َبـّي   صلى   عليه وسلم « إلـّي ِعبـادَ ّللّاِ!

 , ف ال: }إْذ تُْصِععُوَن َوال تَْلُووَن علـى أَحِع والّرُسوُل يَْعُعوُكم فِـي أُْخَراُكْم{.إياهم
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ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6522  

الرسول مـ اهع, قال: اَـ ازوا إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, ف علوا يصععون فـي الـ بل, و

 يععوهم فـي أخراهم.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6523  

 { قال: صععوا فـي أُحع فرارا.عبـاس, قوله: }إْذ تُْصععُوَن َوال تَْلُووَن علـى أَحع

قال أبو جعفر: وقع ذكرَا أن أولـى ال راءتـيَ بـالصوا  قراءة مَ قرأ: }إْذ تُْصِععُوَن{ ب م   

التاء وكسر العيَ, بـمعنى السبق والهر  فـي مستوا األرض, أو فـي الـمهاب , إلجماع الـ  ة 

ذلك العلـيـل الواضن علـى أن أولـى علـى أن ذلك هو ال راءة الص ي ة. ففـي إجماعها علـى 

التأويـلـيَ بـاالَية تأويـل مَ قال: أصععوا فـي الوادي, وم وا فـيه, دون قول مَ قال: صععوا 

 علـى الـ بل.

وأما قوله: }َوال تَْلْووَن علـى أَحِع{ فإَه يعنـي: وال تعطفون علـى أحع منكم, وال يـلتفه بع كم   

مصععيَ فـي الوادي. ويعنـي ب وله: }َوالّرُسوُل يَعُعوُكْم فِـي  إلـى بعض هربـا مَ ععّوكم

أُْخَراُكْم{: ورسول   صلى   عليه وسلم يععوكم أيها الـمؤمنون به مَ أص ابه فـي أخراكم, 

 كما:«. إلـّي ِعبـادَ ّللّاِ, إلـّي ِعبـادَ ّللّا!»يعنـي أَه يناديكم مَ خـلفكم: 

قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ ـ حعثنا ال اسم, 6524  

 عبـاس: }َوالّرُسوُل يَْعُعوُكْم فِـي أُْخَراُكْم{: إلـّي عبـاد   اْرِجعُوا, إلـّي ِعبَـاد ّللّاِ اْرِجعُوا!.

ُكْم فِـي ـ حعثنا بشر قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }َوالّرُسوُل يَعُْعو6525  

 أُْخَراُكْم{: رأوا َبـّي   صلى   عليه وسلم يععوهم: إلـّي عبـاد  !

 ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي, مثله.6526  

ـيهم ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: أَّبهم   بـالفرار عَ َب6527  

صلى   عليه وسلم, وهو يععوهم ال يعطفون علـيه لععائه إياهم, ف ال: }إْذ تُْصِععُوَن َوال تَْلووَن 

 علـى أَحِع َوالّرُسوُل يَْعُعوُكْم فـيِ أُْخَراُكْم{.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوالّرُسوُل يَْعُعوُكْم 6528  

 ْخَراُكْم{ هذا يوم أُحع حيَ اَكشف الناس عنه.فـي أُ 

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم   

 َوّللّاُ َخبِـير  بِـَما تَْعَملُوَن{.

ـي: ف ازاكم بفراركم عَ َبـيكم, وفشلكم عَ يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم{ يعن  

ععّوكم, ومعصيتكم ربكم غما بغّم, ي ول: غّما علـى غّم. وسمى الع وبة التـي عاقبهم بها مَ 

تسلـي  ععّوهم علـيهم حتـى َال منهم ما َال ثوابـا, إذ كان ذلك مَ عملهم الذي سخطه ولـم 

ـمعّوض مَ شيء مَ العمل, خيرا كان أو يرضه منهم, فعّل بذلك جّل ثناؤه أن كل عوض كال

شّرا, أو العوض الذي بذله رجل لرجل أو يع سلفه له إلـيه, فإَه مستـ ّق اسم ثوا  كان ذلك 

 العوض تكرمة أو ع وبة, وَلير ذلك قول الشاعر:

 أخاُ  ِزيادا أْن يَُكوَن َعطاُؤُهأدَاِهَم ُسودا أْو ُمـَ ْعَرجة  ُسْمرا  

 وبة, وذلك ك ول ال ائل الَخر سلف إلـيه منه مكروه: ألجازينك علـى فعلك, ف عل العطاء الع  

 وألثـيبنك ثوابك.

وأما قوله: }َغّما بِغَّم{ فإَه قـيـل: غما بغّم, معناه: غما علـى غم, كما قـيـل: }َوألَصلّبَنُّكْم فِـي   

از ذلك, ألن معنى قول ال ائل: ُجذُوعِ النّـْخـِل{ بـمعنى: وألصلبنكم علـى جذوع النـخـل. وإَـما ج

أثابك   غما علـى غّم: جزاك   غما بعع غّم ت عّمه, فكان كذلك معنى: فأثابكم غما بغّم, ألن 

معناه: ف زاكم   غما بع ب غّم ت عّمه, وهو َلير قول ال ائل: َزله ببنـي فالن, وَزله علـى 

 بنـي فالن, وضربته بـالسيف, وعلـى السيف.

تلف أهل التأويـل فـي الغّم الذي أثـيب ال وم علـى الغّم, وما كان غمهم األّول والثاَـي, ف ال واخ  

بع هم: أما الغّم األّول, فكان ما تـ عّث به ال وم أن َبـيهم صلى   عليه وسلم قع قُتِل. وأما الغّم 
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 االَخر, فإَه كان ما َالهم مَ ال تل والـ راح. ذكر مَ قال ذلك:

 

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }فأثابَُكْم َغّما بغَّم{ كاَوا 6529  

تـ عثوا يومئِذ أن َبـّي   صلى   عليه وسلم أصيب, وكان الغّم االَخر قتل أص ابهم 

 قال: وذكر لنا أَه قتل يومئِذ سبعون رجال  مَ أص ا  رسول   ¹والـ راحات التـي أصابتهم

صلى   عليه وسلم ستة وستون رجال  مَ األَصار, وأربعة مَ الـمهاجريَ. وقوله: }ِلَكْيال 

تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم{ ي ول: ما فـاتكم مَ غنـيـمة ال وم, وال ما أصابكم فـي أَفسكم مَ ال تل 

 والـ راحات.

يسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ ع6530  

مـ اهع فـي قوله: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم{ قال: فّرة بعع فّرة, األولـى: حيَ سمعوا الصوت أن مـ معا 

والثاَـية: حيَ رجع الكفـار ف ربوهم معبريَ, حتـى قتلوا منهم سبعيَ رجال , ثم اَـ ازوا  ¹قع قُتِل

 لوا يصععون فـي الـ بل, والرسول يععوهم فـي أخراهم.إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, ف ع

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع,    

 َـ وه.

والغّم الثاَـي: كان  ¹وقال آخرون: بل غمهم األول كان قتل مَ قُتل منهم, وجرح مَ ُجرح منهم  

 تل مـ مع صلى   عليه وسلم. ذكر مَ قال ذلك:مَ سماعهم صوت ال ائل: قُ 

ـ حعثنا الـ سيَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي 6531  

والغّم الثاَـي: حيَ سمعوا أن َبـّي   صلى  ¹قوله: }َغّما بِغَّم{ قال: الغّم األول: الـ راح وال تل

فأَساهم الغّم االَخر ما أصابهم مَ الـ راح وال تل وما كاَوا يرجون مَ   عليه وسلم قع قُتل. 

 الغنـيـمة, وذلك حيَ ي ول: }ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ 6532  

والغّم االَخر: حيَ سمعوا أن رسول  ¹أثابَُكْم َغّما بِغَْم{ قال: الغّم األّول: الـ راح وال تلالربـيع: }فَ 

  صلى   عليه وسلم قع قتل. فأَساهم الغّم االَخر ما أصابهم مَ الـ راح وال تل, وما كاَوا 

 اتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{.يرجون مَ الغنـيـمة, وذلك حيَ ي ول  : }ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـ

والثاَـي إشرا  أبـي سفـيان  ¹وقال آخرون: بل الغّم األّول ما كان فـاتهم مَ الفتـن والغنـيـمة  

علـيهم فـي الشعب. وذلك أن أبـا سفـيان فـيـما زعم بعض أهل السير لـما أصا  مَ الـمسلـميَ ما 

وفـيهم رسول   صلى   عليه وسلم فـي أصا , وهر  الـمسلـمون, جاء حتـى أشر  علـيهم 

شعب أُحع الذي كاَوا ولوا إلـيه عنع الهزيـمة, فخافوا أن يصطلـمهم أبو سفـيان وأص ابه. ذكر 

 الـخبر بذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, 6533  

  عليه وسلم يومئِذ يععو الناس حتـى اَتهى إلـى أص ا  الصخرة, قال: اَطلق رسول   صلى 

ففرحوا بذلك « أَا َرُسوُل ّللّاِ »فلـما رأوه, وضع رجل سهما فـي قوسه, فأراد أن يرميه, ف ال: 

حيَ وجعوا رسول   صلى   عليه وسلم حيا, وفرح رسول   حيَ رأا أن فـي أص ابه مَ 

عوا وفـيهم رسول   صلى   عليه وسلم حيَ ذهب عنهم الـ زن, فأقبلوا يـمتنع. فلـما اجتـم

يذكرون الفتـن وما فـاتهم منه, ويذكرون أص ابهم الذيَ قتلوا. فأقبل أبو سفـيان حتـى أشر  

فلـما َلروا إلـيه, َسوا ذلك الذي كاَوا علـيه, وهّمهم أبو سفـيان ف ال رسول   صلى    ¹علـيهم

ثم َع  أص ابه فرموهم « لَـْيَس لَُهْم أْن يَْعلُوَا, اللُّهّم إْن تُْ تَْل َهِذِه الِعَصابَةُ ال تُْعبَعُ »وسلم: عليه 

بـالـ  ارة حتـى أَزلوهم, ف ال أبو سفـيان يومئِذ: اعل هبل! حنللة ب نللة, ويوم بـيوم بعر. 

ة, وكان حنللة بَ أبـي سفـيان قُتل وقتلوا يومئِذ حنللة بَ الراهب وكان جنبـا فغسلته الـمالئك

قال أبو سفـيان: لنا العّزا, وال عّزا لكم, ف ال رسول   صلى   عليه وسلم لعمر:  ¹يوم بعر

ف ال أبو سفـيان: فـيكم مـ معق قالوا: َعم, قال: أما إَها قع كاَه «. قُِل ّللّاُ َمْوالَا َوال َمْولـى لَُكمْ »

, وال َهيه عنها, وال سّرتنـي, وال ساءتنـي. فذكر   إشرا  أبـي سفـيان فـيكم مثلة, ما أمرت بها

علـيهم, ف ال: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{ الغّم األّول: ما فـاتهم 
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ال تـ زَوا علـى ما فـاتكم مَ والغّم الثاَـي: إشرا  الععّو علـيهم, لكي ¹مَ الغنـيـمة والفتـن

 الغنـيـمة, وال ما أصابكم مَ ال تل حيَ تذكرون, فشغلهم أبو سفـيان.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي ابَ شها  الزهري, 6534  

بَ  ومـ مع بَ ي يـى بَ حبـان, وعاصم بَ عمر بَ قتادة, والـ صيَ بَ عبع الرحمَ بَ عمرو

سعع بَ معاذ, وغيرهم مَ علـمائنا فـيـما ذكروا مَ حعين أُحع, قالوا: كان الـمسلـمون فـي ذلك 

الـيوم لـما أصابهم فـيه مَ شعّة البالء أثالثا: ثلن قتـيـل, وثلن جرين, وثلن منهزم, وقع بلغته 

ليه وسلم فعُّث الـ ر  حتـى ما يعري ما يصنع, وحتـى خـلَ الععو إلـى رسول   صلى   ع

بـالـ  ارة حتـى وقع لش ه, وأصيبه ربـاعيته, وُشّج فـي وجهه, وكلـمه شفته, وكان الذي 

أصابه عتبة بَ أبـي وقاا. وقاتل مصعب بَ عمير دون رسول   صلى   عليه وسلم ومعه 

  عليه  لواؤه حتـى قتل, وكان الذي أصابه ابَ قميئة اللـيثـي, وهو يلَ أَه رسول   صلى

 وسلم, فرجع إلـى قريش ف ال: قتله مـ معا.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: فكان أّول مَ عر  رسول   6535  

صلى   عليه وسلم بعع الهزيـمة, وقول الناس: قتل رسول   صلى   عليه وسلم. كما حعثنا 

عَ مـ مع بَ إس ا , قال: حعثنا ابَ شها  الزهري كعب بَ مالك ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, 

أخو بنـي سلـمة, قال: عرفه عينـيه تزهران تـ ه الـمغفر, فناديه بأعلـى صوتـي: يا معشر 

الـمسلـميَ أبشروا, هذا رسول   صلى   عليه وسلم! فأشار إلـّي رسول   أن أَصه. فلـما 

صلى   عليه وسلم َه وا به وَهض َـ و الشعب معه علـّي بَ عر  الـمسلـمون رسول   

أبـي طالب وأبو بكر بَ أبـي ق افة وعمر بَ الـخطا , وطلـ ة بَ عبـيع  , والزبـير بَ 

العّوام, والـ ارث بَ الصامه فـي ره  مَ الـمسلـميَ. قال: فبـينا رسول   صلى   عليه 

نفر مَ أص ابه, إذ عله عالـية مَ قريش الـ بل, ف ال رسول   وسلم فـي الشعب ومعه أولئك ال

ف اتل عمر بَ الـخطا  وره  معه مَ « اللُّهّم إَّهُ ال يَْنبَِغي لَُهْم أن يَْعلُوَا»صلى   عليه وسلم 

الـمهاجريَ, حتـى أهبطوهم عَ الـ بل. وَهض رسول   صلى   عليه وسلم إلـى صخرة مَ 

لوها, وكان رسول   صلى   عليه وسلم قع بعّن, فلاهر بـيَ درعيَ, فلـما ذهب الـ بل لـيع

لـينهض, فلـم يستطع, جلس تـ ته طلـ ة بَ عبـيع  , فنهض حتـى استوا علـيها ثم إن أبـا 

سفـيان حيَ أراد االَصرا , أشر  علـى الـ بل, ثم صرخ بأعلـى صوته أَعمه فعاِل, إن 

م بـيوم بعر, أعل هبل! أي أْظِهْر دينك. ف ال رسول   صلى   عليه وسلم الـ ر  س ال, يو

, قَتاْلَا فـي الـَ نِّة, وقَتاْلَُكْم فِـي النّارِ »لعمر:  فلـما أجا  « قُْم فأِجْبهُ فَ ُْل: ّللّاُ أْعلَـى وأَجّل, ال َسَواء 

ـّي يا عمر! ف ال له رسول   صلى   عمر رضي   عنه أبـا سفـيان, قال له أبو سفـيان: هلـّم إل

َُْلْر ما شأَُْهُ!»عليه وسلم:  ف اءه ف ال له أبو سفـيان: أَشعك   يا عمر, أقتلنا مـ معاق « ائْتِِه فـا

ف ال عمر: اللهّم ال, وإَه لـيسمع كالمك االَن. ف ال: أَا أصع  عنعي مَ ابَ قميئة, وأشار ل ول 

ه مـ معا. ثم َادا أبو سفـيان, ف ال: إَه قع كان فـي قتالكم مثله, و  ما ابَ قميئة لهم: إَـي قتل

 رضيه, وال سخطه, وال َهيه, وال أمرت.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: ثنـي ابَ إس ا : }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم ِلَكْيال 6536  

: أي كربا بعع كر  قتُل مَ قُتل مَ إخواَكم, وعلّو تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{

ععّوكم علـيكم, وما وقع فـي أَفسكم مَ قول مَ قال: قتل َبـيكم, فكان ذلك مـما تتابع علـيكم غما 

بغم, لكيال تـ زَوا علـى ما فـاتكم مَ ظهوركم علـى ععّوكم بعع أن رأيتـموه بأعينكم, وال ما 

فّرجه بذلك الكر  عنكم, و  خبـير بـما تعلـمون. وكان الذي  حتـى ¹أصابكم مَ قتل إخواَكم

فّر, عنهم ما كاَوا فـيه مَ الكر  والغّم الذي أصابهم أن   عّز وجّل ردّ عنهم كذبة الشيطان 

ب تل َبـيهم, فلـما رأوا رسول   صلى   عليه وسلم حيّا بـيَ أظهرهم, هان علـيهم ما فـاتهم مَ 

ن اللهور علـيهم والـمصيبة التـي أصابتهم فـي إخواَهم, حيَ صر    ال تل عَ ال وم, فها

 َبـيهم صلى   عليه وسلم.

ـ حعثنا قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم{ قال ابَ 6537  

أص ابهم الذيَ قتلوا, فلـما  جريج: قال مـ اهع: أصا  الناس حزن وغّم علـى ما أصابهم فـي
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َّ الـمؤمنون أَهم  تولـ وا فـي الشعب يتصافون وقـف أبو سفـيان وأص ابه ببـا  الشعب, فل

سو  يـميـلون علـيهم فـي تلوَهم أي ا, فأصابهم حزن فـي ذلك أي ا أَساهم حزَهم فـي 

علـى ما فـاتَُكْم{ قال ابَ جريج: قوله:  أص ابهم, فذلك قوله: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم ِلَكْيال تَـْ َزَُوا

 }علـى ما فـاتَُكْم{ ي ول: علـى ما فـاتكم مَ غنائم ال وم }وال َما أَصابَُكُم{ فـي أَفسكم.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: أخبرَـي عبع 6538  

اء أبو سفـيان بَ حر , ومَ معه, حتـى وقـف   بَ كثـير, عَ عبـيع بَ عمير, قال: ج

بـالشعب, ثم َادا: أفـي ال وم ابَ أبـي كبشةق فسكتوا, ف ال أبو سفـيان: قتل ورّ  الكعبة, ثم قال: 

أفـي ال وم ابَ أبـي ق افةق فسكتوا, ف ال: قتل ورّ  الكعبة! ثم قال: أفـي ال وم عمر بَ الـخطا ق 

ة! ثم قال أبو سفـيان: اعل هبل, يوم بـيوم بعر, وحنللة ب نللة, فسكتوا, ف ال: قتل ورّ  الكعب

وأَتـم واجعون فـي ال وم ُمثال  لـم يكَ عَ رأي َسراتنا وخيارَا, ولـم َكرهه حيَ رأيناه! ف ال 

 قُْم فَناِد فَ ُْل: ّللّاُ أْعلَـى وأَجّل, َعم هذا رسول  »النبـي صلى   عليه وسلم لعمر بَ الـخطا : 

ال يستوي أص ا  النار وأص ا  الـ نة,  ¹صلى   عليه وسلم, وهذا أبو بكر, وها أَا ذا

 «.أص ا  الـ نة هم الفـائزون, قتالَا فـي الـ نة, وقتالكم فـي النار

 وقال آخرون فـي ذلك بـما:  

َ أبـيه, ـ حعثنـي به مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, ع6539  

عَ ابَ عبـاس: }إْذ تُْصِععُوَن َوالَ تَْلُووَن علـى أَحِع َوالّرُسوُل يَْعُعوُكْم فِـي أُْخَراُكْم{ فرجعوا 

َمْهال  فإَّـَما »ف الوا: و  لنأتـينهم, ثم لنفتلنهم, قع خرجوا منا ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: 

َْ أجْ  فبـينـما هم كذلك, إذ أتاهم ال وم, قع أَسوا, وقع «. ِل أَُّكْم َعَصْيتُـُموَِـيأَصابَُكْم الّذي أَصابَُكْم ِم

}ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم{ مَ  ¹اخترطوا سيوفهم, فكان غّم الهزيـمة وغمهم حيَ أتوهم

 وا{... االَية, وهو يوم أُحع.ال تل }َوال ما أَصابَُكْم{ مَ الـ راحة }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم ِلَكْيال تَـْ َزَُ 

وأولـى هذه األقوال بتأويـل االَية قول مَ قال: معنى قوله: }فَأثابَُكْم َغّما بِغَّم{ أيها الـمؤمنون   

ب رمان   إياكم غنـيـمة الـمشركيَ, واللفر بهم, والنصر علـيهم, وما أصابكم مَ ال تل 

ل ذلك ما تـ بون بـمعصيتكم ربكم, وخالفكم أمر والـ راح يومئذ بعع الذي كان قع أراكم فـي ك

َبـيكم صلى   عليه وسلم, غّم ظنكم أن َبـيكم صلى   عليه وسلم قع قتل, وميـل الععّو علـيكم 

 بعع فلولكم منهم.

َوال  والذي يعّل علـى أن ذلك أولـى بتأويـل االَية مـما خالفه, قوله: }ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكمْ   

ما أَصابَُكْم{ والفـائه ال شك أَه هو ما كاَوا رجوا الوصول إلـيه مَ غيرهم, إما مَ ظهور 

علـيهم بغلبهم, وإما مَ غنـيـمة ي تازوَها, وأن قوله: }َوال ما أَصابَُكْم{ هو ما أصابهم إما فـي 

هو معنى غير هذيَ, ألن أبعاَهم, وإما فـي إخواَهم. فإن كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الغّم الثاَـي 

  عّز وجّل أخبر عبـاده الـمؤمنـيَ به مَ أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم, أَه ثابهم 

غما بغّم, لئال ي زَهم ما َالهم مَ الغّم الناشىء عما فـاتهم مَ غيرهم, وال ما أصابهم قبل ذلك 

 فـي أَفسهم, وهو الغّم األول علـى ما قع بـيناه قبل.

أما قوله:  ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{ فإن تأويـله علـى ما قع بـينه مَ أَه و  

لكيال تـ زَوا علـى ما فـاتكم فلـم تعركوه مـما كنتـم ترجون إدراكه مَ ععّوكم بـاللفر علـيهم 

رح وقَتل مَ قُتل مَ واللهور وحيازة غنائمهم, وال ما أصابكم فـي أَفسكم مَ جرح مَ جُ 

 إخواَكم.

 وقع ذكرَا اختال  أهل التأويـل فـيه قبل علـى السبـيـل التـي اختلفوا فـيه, كما:  

ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله:  ِلَكْيال تَـْ َزَُوا علـى ما 6540  

الغنـيـمة التـي كنتـم ترجون, }َوال ما أَصابَُكْم{ مَ  فـاتَُكْم َوال ما أَصابَُكْم{ قال: علـى ما فـاتكم مَ

 الهزيـمة.

وأمىىا قولىىه: }َوّللّاُ َخبِىىـير  بِىىـَما تَْعلَىىـُموَن{ فإَىىه يعنىىـي جىىّل ثنىىاؤه: و  بىىـالذي تعلىىـمون ـ أيهىىا   

الىىـمؤمنون مىىَ إصىىعادكم فىىـي الىىوادي هربىىا مىىَ عىىعوكم, واَهىىزامكم مىىنهم, وتنىىرككم َبىىـيكم وهىىو 

فـي أخىراكم, وحىزَكم علىـى مىا فىـاتكم مىَ عىعّوكم, ومىا أصىابكم فىـي أَفسىهم ـ ذو خبىرة يععوكم 
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وعلىىـم, وهىىو مىىـ َ ذلىىك كلىىه علىىـيكم حتىىـى ي ىىازيكم بىىه الـمىىـ سَ مىىنكم بإحسىىاَه, والىىـمسيء 

 بإساءته, أو يعفو عنه.

 154اآلية : 

ْعِع اْلغَّم أََمنَة  َّعَاسا  يَْغَشَى َطآئِفَة  ّمْنُكْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ثُّم أَََزَل َعلَْيُكْم ّمَ بَ 

ََ األ َّ اْلَ اِهِليِّة يَ ُولُوَن َهل لّنَا ِم َْفُُسُهْم يَُلنّوَن بِاّلّلِ َغْيَر اْلَ ّق َظ ْمِر ِمَ َشْيِء َوَطآئِفَة  قَْع أََهّمتُْهْم أَ

َْفُِسهِ  ََ األْمِر َشْيء  ّما قُتِْلنَا قُْل إِّن األْمَر ُكلّهُ ّلّلِ يُْخفُوَن فَِي أَ م ّما الَ يُْبعُوَن لََك يَ ُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِم

ََ ُكتَِب َعلَْيِهُم اْل َتُْل إِلََى َمَ اِجِعِهْم َوِليَْبتَِلَي ّللّاُ   َما فِي َهاُهنَا قُل لّْو ُكنتُْم فِي بُيُوتُِكْم لَبََرَز الِّذي

ََ َما   فِي قُلُوبُِكْم َوّللّاُ َعِليم  بِذَاِت الّصعُوِر {ُصعُوِرُكْم َوِليَُمّ 

يعنـي بذلك جل ثناؤه: ثم أَزل   أيها الـمؤمنون مَ بعع الغّم الذي أثابكم ربكم بعع غّم ت عمه    

قبله أمنة, وهي األمان علـى أهل اإلخالا منكم والـي ـيَ, دون أهل النفـا  والشك. ثم بـيَ جّل 

 لتـي أَزلها علـيهم ما هيق ف ال: َعاسا, بنصب النعاس علـى اإلبعال مَ األمنة.ثناؤه عَ األمنة ا

ثم اختلفه ال راء فـي قراءة قوله: }يَْغَشى{ ف رأ ذلك عامة قراء الـ  از والـمعينة والبصرة   

وبعض الكوفـيـيَ بـالتذكير بـالـياء: }يَْغَشى{. وقرأ جماعة مَ قراء الكوفـيـيَ بـالتأَـين: 

ْغَشى{ بـالتاء. وذهب الذيَ قرءوا ذلك بـالتذكير إلـى أن النعاس هو الذي يغشى الطائفة مَ }تَ 

الـمؤمنـيَ دون األمنة, فذكره بتذكير النعاس. وذهب الذيَ قرءوا ذلك بـالتأَـين إلـى أن األمنة 

 هي التـي تغشاهم, فأَثوه لتأَـين األمنة.

قراءتان معروفتان مستفـي تان فـي قراء األمصار والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي أَهما   

غير مختلفتـيَ فـي معنى وال غيره, ألن األمنة فـي هذا الـموضع هي النعاس, والنعاس: هو 

األمنة. وسواء ذلك, وبأيتهما قرأ ال اراء فهو مصيب الـ ّق فـي قراءته, وكذلك جميع ما فـي 

ةَ الّزقُوِم طعَاُم األثِـيـِم كالـُمْهِل تَْغلـي فـي البُُطوِن{ و ال رآن مَ َلائره مَ َـ و قوله: }إّن َشَ رَ 

َْ منّـي تُـْمنَى{ }َوُهّزي إلَـْيِك بِ ْذعِ النّـْخـلَِة تَُساقِْ {.  }ألَـْم يَُك َُْطفَة  ِم

فإن قال قائل: وما كان السبب الذي مَ أجله افترقه الطائفتان اللتان ذكرهما   عّز وجّل فـيـما   

افترقتا فـيه مَ صفتهما, فآمنه إحعاهما بنفسها حتـى َعسه, وأهمه األخرا َفسها حتـى ظنه 

َّ الـ اهلـيةق قـيـل: كان سبب ذلك فـيـما ذكر لنا, كما:  بـاهلل غير الـ ّق ظ

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: 6541  

يَ اَصرفوا يوم أُُحع بعع الذي كان مَ أمرهم وأمر الـمسلـميَ, فواععوا النبـّي صلى أن الـمشرك

فتـخّو  الـمسلـمون أن ينزلوا الـمعينة, فبعن « َعم»  عليه وسلم بعرا مَ قابل, ف ال لهم: 

َُْلر فإْن رأيتهم قَععُوا علـى أثْ َالهم وجَ »رسول   صلى   عليه وسلم رجال , ف ال:  نَبُوا ا

ُخيُولَُهْم, فإّن ال َْوَم ذَاِهبُوَن, وإْن رأْيتُهْم قع قععوا علـى خيولهم وَجنَبُوا علـى أث الهم, فإّن ال َْوم 

فلـما أبصرهم الرسول تععوا علـى  ¹ووطنهم علـى ال تال« يَْنِزلُوَن الـَمِعينَةَ, فـاتّ ُوا   واْصبُِروا!

فلـما رأا الـمؤمنون ذلك صعّقوا َبـّي    ¹ـى صوته بذهابهماألث ال سراعا ع اال , َادا بأعل

صلى   عليه وسلم, فناموا, وب ـي أَاس مَ الـمناف ـيَ يلنون أن ال وم يأتوَهم, ف ال   جّل 

وعّز يذكر حيَ أخبرهم النبـي صلى   عليه وسلم إن كاَوا ركبوا األث ال فإَهم منطل ون فناموا: 

ََْزلَ  َْفُُسُهْم ويَُلنّوَن ب }ثُّم أ َْ بَْعِع الغَّم أمنَة  َُعاسا يَْغَشى طائِفَة  ِمْنُكْم َوَطائِفَة  قَْع أَهّمتُْهْم أَ ـاّلّلِ َعلَـْيُكْم ِم

َّ الـ اِهِلـيّة{.  غيِر الـَ ّق َظ

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6542  

}يَْغَشى طائِفَة  ِمْنُكْم وَطائِفَة  قَْع أَهّمتُْهْم  ¹س: أمنهم يومئذ بنعاس غشاهم, وإَـما ينعس مَ يأمَعبـا

َّ الـ اِهِلـيِّة{. َْفُُسُهم يَُلنّوَن بـاّلّلِ غير َظ  أ

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا ابَ أبـي ععّي, عَ حميع, عَ أَس بَ مالك, عَ أبـي 6543  

 نه فـيـمَ أَزل علـيه النعاس يوم أُحع أمنة, حتـى س   مَ يعي مرارا.طلـ ة, قال: ك

 قال أبو جعفر: يعنـي: سوطه, أو سيفه.  
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حعثنا عمرو بَ علـّي, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ مهعي, قال: حعثنا حماد بَ سلـمة, عَ ثابه,    

حعا مَ ال وم إال تـ ه عَ أَس, عَ أبـي طلـ ة, قال: رفعه رأسي يوم أُحع, ف عله ما أرا أ

 ح فته يـميع مَ النعاس.

حعثنا ابَ بشار وابَ الـمثنى, قاال: حعثنا أبو داود, قال: حعثنا عمران, عَ قتادة, عَ أَس, عَ    

 أبـي طلـ ة قال: كنه فـيـمَ صّب علـيه النعاس يوم أُحع.

عثنا أَس بَ مالك, عَ أبـي حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قال: ح   

 طلـ ة: أَه كان يومئِذ مـمَ غشيه النعاس, قال: كان السيف يس   مَ يعي ثم آخذه مَ النعاس.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: ذكر لنا و  أعلـم 6544  

لنعاس, قال: ف عل سيفـي يس   مَ عَ أَس أن أبـا طلـ ة حعثهم أَه كان يومئِذ مـمَ غشيه ا

يعي وآخذه, ويس   وآخذه ويس  , والطائفة األخرا: الـمناف ون, لـيس لهم همة إال أَفسهم 

َّ الـ اِهِلـيِّة{... االَية كلها.  }يَُلنوَن بـاّلّلِ غيَر الـَ ّق َظ

عبع العزيز بَ ـ حعثنا أحمع بَ الـ سَ الترمذي, قال: حعثنا ضرار بَ صرد, قال: حعثنا 6545  

مـ مع, عَ مـ مع بَ عبع العزيز, عَ الزهري, عَ عبع الرحمَ بَ الـمسور بَ مخرمة, عَ 

َْ بَْعِع الغَّم أَمنَة   ََْزَل َعلَـْيُكْم ِم أبـيه قال: سأله عبع الرحمَ بَ عو  عَ قول   عّز وجّل: }ثُّم أ

 َُعاسا{ قال: أل ـي علـينا النوم يوم أُحع.

َْ بَْعِع ـ حعث6546   ََْزَل َعلَـْيُكْم ِم نا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ثُّم أ

فأما الـمؤمنون فغشاهم   النعاس  ¹الغَّم أَمنَة  َُعاسا{... االَية, وذاكم يوم أُحع, كاَوا يومئِذ فري ـيَ

 أمنة منه ورحمة.

ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع بَ ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس 6547  

 أَس, َـ وه.

حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله:    

 }أَمنَة  َُعاسا{ قال: أل ـي علـيهم النعاس, فكان ذلك أمنة لهم.

الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ عاصم, عَ أبـي  ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع6548  

 رزيَ, قال: قال عبع  : النعاس فـي ال تال أمنة, والنعاس فـي الصالة مَ الشيطان.

َْ بَْعِع الغَّم أَمنَة  6549   ََْزَل َعلَـْيُكْم ِم ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ثُّم أ

 اس أمنة منه علـى أهل الـي ـيَ به, فهم َـيام ال يخافون.َُعاسا{ قال: أَزل النع

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, فـي 6550  

قوله: }أَمنَة  َُعاسا{ قال: أل ـى   علـيهم النعاس, فكان أمنة لهم. وذكر أن أبـا طلـ ة قال: أل ـي 

 مئِذ, فكنه أَعس حتـى يس   سيفـي مَ يعي.علـّي النعاس يو

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا إس ا  بَ إدريس, قال: حعثنا حماد بَ سلـمة, قال: أخبرَا 6551  

ثابه, عَ أَس بَ مالك, عَ أبـي طلـ ة, وهشام بَ عروة بَ الزبـير أَهما قاال: ل ع رفعنا 

حع إال وهو يـميـل ب نب ح فته قال: وتال هذه رءوسنا يوم أُحع, ف علنا َنلر, فما منهم مَ أ

َْ بَْعِع الغَّم أَمنَة  َُعاسا{. ََْزَل َعلَـْيُكْم ِم  االَية: }ثُّم أ

َْفُُسُهْم يَُلنّوَن بـاّلّلِ غيَر الـَ ّق َظَ    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوطائِفَة  قَْع أَهّمتُْهْم أ

 الـ اِهِلـيّة{.

ناؤه: وطائفة منكم أيها الـمؤمنون قع أهمتهم أَفسهم, ي ول: هم الـمناف ون ال هّم يعنـي بذلك جّل ث  

لهم غير أَفسهم, فهم مَ حذر ال تل علـى أَفسهم, وخو  الـمنـية علـيها فـي شغل, قع طار عَ 

َّ الـ اهلـية مَ أهل الشرك بـاهلل, شكا فـي أمر   , أعينهم الكرا, يلنون بـاهلل اللنون الكاذبة, ظ

وتكذيبـا لنبـيه صلى   عليه وسلم, َوَمـْ َسبَة  منهم أن   خاذل َبـيه, ومعل علـيه أهل الكفر به, 

 ي ولون: هل لنا مَ األمر شيء. كالذي:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قال: والطائفة األخرا: 6552  

َفسهم, أجبَ قوم وأرعبه, وأخذله للـ ّق, يلنون بـاهلل غير الـ ّق الـمناف ون, لـيس لهم هّم إال أ
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ََ األْمِر َشْيء  ما قُتِْلنا  ظنوَا كاذبة, إَـما هم أهل شّك وريبة فـي أمر  , ي ولون: }لَْو كاَن لنَا ِم

ََ ُكتَِب َعلَـْيِهْم ال َتْلُ   إلـى َمَ اِجِعِهم{. َهُهنا قُْل لَْو ُكْنتُـْم فِـي بُـيُوتُِكْم لَبرَز الِّذي

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ 6553  

 َّ الربـيع, قال: والطائفة األخرا: الـمناف ون لـيس لهم همة إال أَفسهم, يلنون بـاهلل غير الـ ّق ظ

ََ األْمِر شَ  ْيء  ما قُتِْلنا َهُهنا{ قال   عّز وجّل: }قُْل لَْو ُكْنتُـْم فِـي الـ اهلـية, ي ولون: }لَْو كاَن لنَا ِم

ََ ُكتَِب َعلَـْيِهُم ال َتُْل إلـى َمَ اِجِعِهْم{... االَية.  بُـيُوتُِكْم لَبََرَز الِّذي

َْفُُسهُ 6554   ْم{ قال: ـ حعثنا  ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوطائِفَة  قَْع أَهّمتُْهْم أ

 أهل النفـا  قع أهمتهم أَفسهم تـخّو  ال تل, وذلك أَهم ال يرجون عاقبة.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوطائِفَة  قَْع أَهّمتُْهْم 6555  

َْفُسُهْم{ إلـى آخر االَية, قال: هؤالء الـمناف ون.  أ

َّ الـ اِهلِ     ـيِّة{ فإَه يعنـي أهل الشرك. كالذي:وأما قوله: }َظ

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي 6556  

َّ أهل الشرك. َّ الـ اِهِلـيّة{ قال: ظ  قوله: }َظ

ع, ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـي6557  

َّ أهل الشرك. َّ الـ اِهِلـيّة{ قال: ظ  قوله: }َظ

وفـي رفع قوله: }َوطائِفَة { وجهان: أحعهما أن تكون مرفوعة بـالعائع مَ ذكرها فـي قوله: }قَْع   

أَهّمتُْهْم{, واالَخر ب وله: }يَُلنّوَن بـاّلّلِ غيَر الـَ ّق{ ولو كاَه منصوبة كان جائزا, وكاَه الواو 

َوطائفَة { ظرفـا للفعل, بـمعنى: وأهمه طائفة أَفسهم, كما قال: }َوالّسماَء بَنَـْيناها فـي قوله: }

 بأْيِع{.

ِ يُْخفُوَن    ََ األْمِر ِمَ َشّيِء قُْل إّن األْمَر ُكلّهُ ّلِلّ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَ ُولُوَن َهْل لنَا ِم

َْفُِسِهْم ما ال يُْبعُوَن لََك, يَ ُو ََ األْمِر َشّيء  ما قُتِْلنَا َهُهنا{:فـي أ  لُوَن لَْو كاَن لنَا ِم

يعنـي بذلك: الطائفة الـمناف ة التـي قع أهمتهم أَفسهم, ي ولون: لـيس لنا مَ األمر مَ شيء, قل   

 إن األمر كله هلل, ولو كان لنا مَ األمر شيء ما خرجنا ل تال مَ قاتلنا ف تلوَا. كما:

سم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قـيـل لعبع   ـ حعثنا ال ا6558  

 بَ أبـّي: قتل بنو الـخزر, الـيوم! قال: وهل لنا مَ األمر مَ شيءق قل إن األمر كله هلل.

وهذا أمر مبتعأ مَ   عّز وجّل, ي ول لنبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم: قل يا مـ مع لهؤالء   

اف ـيَ إن األمر كله هلل, يصرفه كيف يشاء ويعبره كيف ي ّب, ثم عاد إلـى الـخبر عَ ذكر الـمن

َْفُِسُهْم ما ال يُْبعُوَن لََك{ ي ول: يخفـي يا مـ مع هؤالء  َفـا  الـمناف ـيَ, ف ال: }يُْخفُوَن فـي أ

يبعون لك, ثم أظهر  الـمناف ون الذيَ وصفه لك صفتهم فـي أَفسهم مَ الكفر والشّك فـي   ما ال

َبـيه صلى   عليه وسلم علـى ما كاَوا يخفوَه بـينهم مَ َفـاقهم, والـ سرة التـي أصابتهم علـى 

ح ورهم مع الـمسلـميَ مشهعهم بأحع, ف ال مخبرا عَ قـيـلهم الكفر, وإعالَهم النفـا  بـينهم, 

ك أن هؤالء الـمناف ـيَ ي ولون: لو كان ي ولون: لو كان لنا مَ األمر شيء ما قتلنا ههنا, يعنـي بذل

الـخرو, إلـى حر  مَ خرجنا لـ ربه مَ الـمشركيَ إلـينا, ما خرجنا إلـيهم, وال قتل منا أحع 

فـي الـموضع الذي قُتلوا فـيه بـأُحع. وذكر أن مـمَ قال هذا ال ول معتب بَ قشير أخو بنـي عمرو 

 بَ عو . ذكر الـخبر بذلك:

بَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال ابَ إس ا : ثنـي ي يـى بَ عبـاد بَ عبع ـ حعثنا ا6559  

  بَ الزبـير عَ أبـيه, عَ عبع   بَ الزبـير, عَ الزبـير, قال: و  إَـي ألسمع قول معتب بَ 

َ قشير أخي بنـي عمرو بَ عو , والنعاس يغشاَـي ما أسمعه إال كالـ لـم حيَ قال: لو كان لنا م

 األمر شيء ما قتلنا ههنا.

حعثنـي سعيع بَ ي يـى بَ األموي, قال: ثنـي أبـي, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي ي يـى بَ عبـاد    

 بَ عبع   بَ الزبـير, عَ أبـيه, عَ عبع   بَ الزبـير, عَ أبـيه, بـمثله.

 : }قُْل إّن األْمَر ُكلّهُ{ بنصب واختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء الـ  از والعرا  

 }ِ الكّل علـى وجه النعه لألمر والصفة له. وقرأه بعض قراء أهل البصرة: }قُْل إّن األْمُر ُكلّهُ ّلِلّ
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خبره, ك ول ال ائل: إن األمر بع ه لعبع « هلل»برفع الكّل علـى توجيه الكّل إلـى أَه اسم, وقوله 

قراءة مَ قرأه بـالنصب منصوبـا علـى البعل. وال راءة التـي   . وقع ي وز أن يكون الكّل فـي

هي ال راءة عنعَا النصب فـي الكّل إلجماع أكثر ال راء علـيه, مَ غير أن تكون ال راءة األخرا 

خطأ فـي معنى أو عربـية. ولو كاَه ال راءة بـالرفع فـي ذلك مستفـي ة فـي ال راء, لكاَه سواء 

 ك قراء التفـا  معاَـي ذلك بأي وجهيه قراء.عنعي ال راءة بأّي ذل

ََ ُكتَِب َعلَـْيِهُم ال َتُْل إلـى    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُْل لَْو ُكْنتُـْم فِـي بُـيُوتُِكْم لَبََرَز الِّذي

ََ ما فِـي قُلُوبُِكمُ   َوّللّاُ َعِلـيـم  بِذَاِت الّصعُوِر{: َمَ اِجِعِهْم َوِلـيَْبتَِلـَي ّللّاُ ما فِـي ُصعُوِرُكُم َوِلـيُـَمـّ 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: قل يا مـ مع للذيَ وصفه لك صفتهم مَ الـمناف ـيَ: لو كنتـم فـي بـيوتكم   

لـم تشهعوا مع الـمؤمنـيَ مشهعهم, ولـم تـ  روا معهم حر  أععائهم مَ الـمشركيَ, فـيلهر 

, وتكتـموَه مَ شرككم فـي دينكم, لبرز الذيَ كتب علـيهم للـمؤمنـيَ ما كنتـم تـخفوَه مَ َفـاقكم

ال تل, ي ول: للهر للـموضع الذي كتب علـيه مصرعه فـيه مَ قع كتب علـيه ال تل منهم, ويخر, 

 مَ بـيته إلـيه, حتـى يصرع فـي الـموضع الذي كتب علـيه أن يصرع فـيه.

وِرُكْم{: فإَه يعنـي به: ولـيبتلـي   ما فـي صعوركم أيها وأما قوله: }َوِلـيَْبتَِلـَي ّللّاُ ما فِـي ُصعُ   

الـمناف ون كنتـم تبرزون مَ بـيوتكم إلـى م اجعكم. ويعنـي ب وله: }َوِلـيَْبتَِلـَي ّللّاُ ما فِـي 

ُصعُوِرُكم{: ولـيختبر   الذي فـي صعوركم مَ الشّك, فـيـميزكم بـما يلهره للـمؤمنـيَ مَ 

 لـمؤمنـيَ.َفـاقكم مَ ا

وقع دللنا فـيـما م ى علـى أن معاَـي َلائر قوله: }ِلـيَْبتَلَـَي ّللّاُ{ }وِلـيَْعلَـَم ّللّاُ{ وما أشبه ذلك,   

وأن معنى  ¹وإن كان فـي ظاهر الكالم م افـا إلـى   الوصف به, فمراد به أولـياؤه وأهل طاعته

فـي صعوركم مَ الشّك والـمرض, فـيعرفوكم مَ  ذلك: ولـيختبر أولـياء  , وأهل طاعته, الذي

ََ ما فـي قُلُوبُِكْم{ ي ول: ولـيتبـينوا ما فـي قلوبكم مَ  أهل اإلخالا والـي ـيَ. }وِلـيُـَمـّ 

االعت اد هلل ولرسوله صلى   عليه وسلم وللـمؤمنـيَ مَ الععاوة أو الوالية. }َوّللّاُ َعِلـيـم  بِذَاِت 

و  ذو علـم بـالذي فـي صعور خـل ه مَ خير وشّر وإيـمان وكفر, ال يخفـى  الّصعُوِر{ ي ول:

علـيه شيء مَ أمورهم, سرائرها وعالَـيتها, وهو لـ ميع ذلك حافظ, حتـى ي ازي جميعم 

 جزاءهم علـى قعر استـ  اقهم.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك كان ابَ إس ا  ي ول.  

عثنا سلـمة. عَ ابَ إس ا , قال: ذكر   تالومهم, يعنـي: تالوم ـ حعثنا ابَ حميع, قال: ح6560  

الـمناف ـيَ وحسرتهم علـى ما أصابهم. ثم قال لنبـيه صلى   عليه وسلم: قل لو كنتـم فـي بـيوتكم 

لـم تـ  روا هذا الـموضع الذي أظهر   جّل ثناؤه فـيه منكم ما أظهر مَ سرائركم, ألخر, 

 ¹ال تل إلـى موطَ غيره يصرعون فـيه, حتـى يبتلـي به ما فـي صعوركم الذي كتب علـيهم

ولـيـمـ َ ما فـي قلوبكم, و  علـيـم بذات الصعور, أي ال يخفـي علـيه شيء مـما فـي 

 صعورهم مـما استـخفوا به منكم.

سى اء, عىَ ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا الـ رث بَ مسلـم, عَ ب ر ال6561  

ََ ُكتِىَب  عمرو بَ عبـيع, عَ الىـ سَ, قىال: سىئل عىَ قولىه: }قُىْل لَىْو َكْنتُىـْم فِىـي بُىـيُوتُِكْم لَبَىَرَز الّىِذي

َعلـْيهْم ال َتُْل إلـى َمَ اِجعَُهْم{ قال: كتب   علـى الـمؤمنـيَ أن ي اتلوا فـي سبـيـله, ولـيس كل مَ 

 علـيه ال تل.ي اتل ي تل, ولكَ ي تل مَ كتب   

 155اآلية : 

ََ تََولّْواْ ِمنُكْم يَْوَم اْلتَ َى اْلَ ْمعَاِن إََِّما اْستََزلُّهُم الّشيْ  َطاُن ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِّن الِّذي

 بِبَْعِض َما َكَسبُواْ َولَ َعْ َعفَا ّللّاُ َعْنُهْم إِّن ّللّاَ َغفُور  َحِليم  {

ّل ثناؤه: إن الذيَ ولوا عَ الـمشركيَ مَ أص ا  رسول   صلى   عليه يعنـي بذلك ج   

وسلم يوم أُحع واَهزموا عنهم, وقوله: }تََولّْوا{: تفّعَلوا, مَ قولهم: ولّـى فالن ظهره. وقوله: }يَْوَم 

ْستَنَزلُّهْم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{ يعنـي: يوم الت ـى جمع الـمشركيَ والـمسلـميَ بـأُحع, }إَّـَما ا

الّشْيطاُن{: أي إَـما دعاهم إلـى الزلة الشيطان. وقوله استزّل: استفعل, مَ الزلة, والزلة: هي 

الـخطيئة. }بِبَْعِض ما َكَسبُوا{ يعنـي: ببعض ما عملوا مَ الذَو . }َولَ َْع َعفـا ّللّاُ َعْنُهْم{ ي ول: 
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{ يعنـي به: مغّ  علـى ذَو  ول ع تـ اوز   عَ ع وبة ذَوبهم فصفن لهم عنه.  }إّن ّللّاَ َغفُور 

مَ آمَ به واتبع رسوله بعفوه عَ ع وبته إياهم علـيها. }َحِلـيـم { يعنـي: أَه ذو أَاة, ال يع ل 

 علـى مَ عصاه وخالف أمره بـالن مة.

كّل مَ  ثم اختلف أهل التأويـل فـي أعيان ال وم الذيَ عنوا بهذه االَية, ف ال بع هم: عنـي بها  

 ولـى العبر عَ الـمشركيَ بـأُحع. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حعثنا أبو بكر بَ عياش, قال: حعثنا عاصم بَ كلـيب, 6562  

عَ أبـيه, قال: خطب عمر يوم الـ معة, ف رأ آل عمران, وكان يع به إذا خطب أن ي رأها, فلـما 

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{ قال: لـما كان يوم أحع هزمناهم, اَتهى إلـى قوله: }إّن الّذِ  ي

ففررت حتـى صععت الـ بل, فل ع رأيتنـي أَزو كأَنـي أَْرَوا, والناس ي ولون: قتل مـ مع! ف له: 

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم ال أجع أحعا ي ول قتل مـ مع إال قتلته. حتـى اجتـمعنا علـى الـ بل, فنزله: }إّن الّذِ  ي

 يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{... االَية كلها.

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم 6563   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }إّن الِّذي

 عليه وسلم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{... االَية, وذلك يوم أُحع, َاس مَ أص ا  رسول   صلى  

تولوا عَ ال تال وعَ َبـّي   يومئِذ, وكان ذلك مَ أمر الشيطان وتـخويفه, فأَزل   عّز وجّل 

 ما تسمعون أَه قع تـ اوز لهم عَ ذلك, وعفـا عنهم.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: ثنـي عبع   بَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ 6564  

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ َمعاِن{... االَية, فذكر َـ و قول قتادة.الربـيع فـي ق  وله: }إّن الِّذي

وقال آخرون: بل عنـي بذلك خاّا مـمَ ولـى العبر يومئِذ, قالوا: وإَـما عنى به الذيَ لـ  وا   

 بـالـمعينة منهم دون غيرهم. ذكر مَ قال ذلك:

الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, قال: لـما ـ حعثنا مـ مع بَ 6565  

اَهزوا يومئِذ تفّر  عَ رسول   صلى   عليه وسلم أص ابه, فعخـل بع هم الـمعينة, واَطلق 

بع هم فو  الـ بل إلـى الصخرة, ف اموا علـيها, فذكر   عّز وجّل الذيَ اَهزموا, فعخـلوا 

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{... االَية.الـمعينة, ف ال  : }إّن الِّذي

 وقال آخرون: بل َزل ذلك فـي رجال بأعياَهم معروفـيَ. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال عكرمة, 6566  

ََ تَوَ  لّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن{ قال: َزله فـي رافع بَ الـمعلـى وغيره مَ قوله: }إّن الِّذي

األَصار وأبـي حذيفة بَ عتبة, ورجل آخر. قال ابَ جريج: وقوله: }إَّـَما اْستَزلُّهُم الّشْيطاُن 

 بِبَْعِض ما َكَسبُوا َولَ َعْ َعفـا ّللّاُ َعْنُهْم{ إذ لـم يعاقبهم.

عثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: فْر عثمان بَ عفـان, وع بة بَ ـ ح6567  

عثمان, وسعع بَ عثمان ـ رجالن مَ األَصار ـ حتـى بلغوا الـَ لَْعب, جبل بناحية الـمعينة مـما 

ل ع » يـلـي األعوا. فأقاموا به ثالثا, ثم رجعوا إلـى رسول   صلى   عليه وسلم, ف ال لهم:

 «.ذََهْبتُـْم فـيها َعِريَ ة  

ََ تََولّْوا ِمْنُكْم يَْوَم 6568   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قوله: }إّن الِّذي

اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن إَّـَما اْستََزلُّهُم الّشْيطاُن بِبَْعِض ما َكَسبُوا{... االَية, والذيَ استزلهم الشيطان: 

 بَ عفـان, وسعع بَ عثمان, وع بة بَ عثمان األَصاريان, ثم الّزَرقـيان.عثمان 

وأما قوله: }ولَ َْع َعفَـا ّللّاُ َعْنُهْم{ فإن معناه: ول ع تـ اوز   عَ الذيَ تولوا منكم يوم الت ـى   

 الـ معان, أن يعاقبهم, بتولـيهم عَ ععّوهم. كما:

 سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: قوله: }َولَ َْع ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ6569  

 َعفـا ّللّاُ َعْنُهْم{ ي ول: ول ع عفـا   عنهم إذ لـم يعاقبهم.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله فـي تولـيهم يوم أُحع: 6570  

 ذلك العفو عَ تلك العصابة, أم عفو عَ الـمسلـميَ كلهم.}َولَ َْع َعفَـا ّللّاُ َعْنُهْم{ فال أدري أ

 وقع بـينا تأويـل قوله: }إّن ّللّاَ َغفُور  َحِلـيـم { فـيـما م ى.  

 156اآلية : 
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ََ َكفَُرواْ َوقَالُواْ إِلْخَواَِهِ  ََ آَمنُواْ الَ تَُكوَُواْ َكالِّذي ْم إِذَا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَأَيَّها الِّذي

ة  فِي َضَربُواْ فِي األْرِض أَْو َكاَُواْ ُغّزا لّْو َكاَُواْ ِعْنعَََا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ ِليَْ عََل ّللّاُ ذَِلَك َحْسرَ 

 قُلُوبِِهْم َوّللّاُ يُْ يِـي َويُِميُه َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير  {

َ صعّقوا   ورسوله, وأقّروا بـما جاء به مـ مع مَ عنع  , يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يا أيها الذي   

ال تكوَوا كمَ كفر بـاهلل وبرسوله, ف  ع َبّوة مـ مع صلى   عليه وسلم, وقال إلخواَه مَ أهل 

الكفر }إذا َضَربُوا فـي األَْرِض{ فخرجوا مَ بالدهم سفرا فـي تـ ارة, }أو َكاَُوا ُغّزا{ ي ول: 

هم مَ بالدهم غزاة, فهلكوا فماتوا فـي سفرهم, أو قتلوا فـي غزوهم, }لو َكاَُوا أو كان خروج

ِعْنعَََا َما َماتُوا وما قُتِلُوا{ يخبر بذلك عَ قول هؤالء الكفـار, أَهم ي ولون لـمَ غزا منهم ف تل أو 

اَوا أقاموا مات فـي سفر خر, فـيه فـي طاعة   أو تـ ارة: لو لـم يكوَوا خرجوا مَ عنعَا, وك

فـي بالدهم ما ماتوا وما قتلوا. }ِلـيَْ عََل ّللّاُ ذَِلَك َحْسَرة  فـي قُلُوبِِهْم{ يعنـي: أَهم ي ولون ذلك, كي 

ي عل   قولهم ذلك حزَا فـي قلوبهم وغّما, وي هلون أن ذلك إلـى   جّل ثناؤه وبـيعه. وقع قـيـل: 

ية أن يتشبهوا بهم فـيـما َهاهم عنه مَ سوء الـي ـيَ بـاهلل, هم إن الذيَ َهى   الـمؤمنـيَ بهذه االَ 

 عبع   بَ أبـّي ابَ َسلُول وأص ابه. ذكر مَ قال ذلك:

ََ آَمنُو ال 6571   ـ حعثنـي مـ مع قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }يا أيّها الِّذي

ََ َكفَُروا َوقالُوا إلخْ   َواَِِهْم{... االَية. قال: هؤالء الـمناف ون أص ا  عبع   بَ أبـّي.تَُكوَُوا كالِّذي

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6572  

مـ اهع, فـي قوله: }َوقالُوا إلْخَواَِِهْم إذَا َضَربُوا فِـي األْرِض أْو كاَُوا ُغّزا{ قول الـمنافق عبع 

   بَ أبـّي ابَ َسلُول.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

 وقال آخرون فـي ذلك: هم جميع الـمناف ـيَ. ذكر مَ قال ذلك:  

ََ آَمن6573   وا ال تَُكوَُوا ـ حعثنا ابَ حميع. قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }يا أيها الِّذي

ََ َكفَُروا َوقالُوا إِلْخَواَِِهْم{... االَية: أي ال تكوَوا كالـمناف ـيَ الذي ينهون إخواَهم عَ  كالِّذي

الـ هاد فـي سبـيـل  , وال ر  فـي األرض فـي طاعة  , وطاعة رسوله, وي ولون إذا ماتوا 

 أو قتلوا: لو أطاعوَا ما ماتوا, وما قتلوا.

قوله: }إذَا َضَربُوا فـي األْرِض{ فإَه اختُِلف فـي تأويـله, ف ال بع هم: هو السفر فـي وأما   

 التـ ارة, والسير فـي األرض لطلب الـمعيشة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6574  

 ِض{ وهي التـ ارة.}إذَا َضَربُوا فـي األر

وقال آخرون: بل هو السير فـي طاعة   وطاعة رسوله صلى   عليه وسلم. ذكر مَ قال   

 ذلك:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إذَا َضَربُوا فِـي األْرِض{: 6575  

 ال ر  فـي األرض فـي طاعة   وطاعة رسوله.

ض: اإلبعاد فـيها سيرا. وأما قوله: }أْو كاَُوا ُغّزا{ فإَه يعنـي: أو وأصل ال ر  فـي األر  

كاَوا ُغزاة فـي سبـيـل  . والغُّزا: جمع غاز, جمع علـى فُعّل كما ي مع شاهع: ُشّهع, وقائل: 

 قُّول. وقع ينشع بـيه رؤبة:

 ـُمَسفِّة فـالـيَْوَم قَْع ََْهنََهنِـي تَنَْهنُهيوأَْوُل ِحْلـِم لَـْيَس بـال 

 َوقُّول  إالّ دَِه فاَل دَهِ 

 وينشع أي ا:  

 وقولُهْم إالّ دَِه فاَل دَهِ 

ََ َكفَُروا وقالُوا إلْخَواَِِهْم إذَا َضَربُوا فِـي األْرِض أْو كاَُوا ُغّزا{    وإَـما قـيـل: }ال تَُكوَُوا كالِّذي

الـمست بل, ف ـيـل: وقالوا بإص ا  ماضي الفعل الـ ر  الذي ال يص ب مع الـماضي منه إال 

إلخواَهم ثم قـيـل: إذا ضربوا. وإَـما ي ال فـي الكالم: أكرمتك إذ زرتنـي, وال ي ال: أكرمتك إذا 

زرتنـي, ألن ال ول الذي فـي قوله: }َوقالُوا إلْخَواَِِهْم{ وإن كان فـي لفظ الـماضي فإَه بـمعنى 
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َْ »الـ زاء, وتعاملها فـي ذلك معاملة الـمست بل, وذلك أن العر  تذهب بـالذيَ مذهب  « َم

لت ار  معاَـي ذلك فـي كثـير مَ األشياء, وإن جمعهَ أشياء مـ هوالت غير مؤقتات «, ما»و

توقـيه عمرو وزيع. فلـما كان ذلك كذلك, وكان ص ي ا فـي الكالم فصي ا أن ي ال للرجال: أكرم 

رجا بلفظ الـماضي مع َمَ وكل مـ هول, مَ أكرمك, وأكرم كل رجل أكرمك, فـيكون الكالم خا

فـي قوله: }ال تَُكوَُوا « الذيَ»ومعناه االست بـال, إذ كان الـموصو  بـالفعل غير موقه, وكان 

ََ َكفَُروا َوقالُوا إلْخَواَِِهْم إذَا َضَربُوا فِـي األْرِض{ غير موقتـيَ, أجريه مـ را  « مَ»كالِّذي

ذهب الـ زاء وإخرا, صالتها بألفـاظ الـماضي مَ األفعال فـي ترجمتها التـي تذهب م« ما»و

 «:ما»وهي بـمعنى االست بـال, كما قال الشاعر فـي 

 وإَـي الَتِـيُكْم تََشّكَر ما َمَ ىمَ األْمِر َواْستـي اَ  ما كان فـي َغِع  

كان فـي  ف ال: ما كان فـي غع, وهو يريع: ما يكون فـي غع, ولو كان أراد الـماضي ل ال: ما  

أمس, ولـم ي ز له أن ي ول: ما كان فـي غع. ولو كان الذي موقتا, لـم ي ز أن ي ال: ذلك خطأ أن 

ي ال لك: مَ هذا الذي أكرمك إذا زرتهق ألن الذي ههنا موقه, ف ع خر, مَ معنى الـ زاء, ولو 

غير موقه, ومَ ذلك لـم يكَ فـي الكالم هذا, لكان جائزا فصي ا, ألن الذي يصير حينئِذ مـ هوال  

َْ َسبِـيـِل ّللّاِ{ فردّ  ََ َكفَُروا َويَُصعّوَن َع «, كفروا»علـى « يصعون»قول   عّز وجّل: }إّن الِّذي

غير موقتة, ف وله: }َكفَُروا{ وإن كان فـي لفظ ماض, فمعناه االست بـال, وكذلك « الذيَ»ألن 

ََ َوِعمل َصاِلـ ا{,  َْ تاَ  وآَم َْ قَْبِل أْن تَْ ِعُروا َعلَـْيِهْم{ قوله: }إالّ َم ََ تابُوا ِم وقوله: }إالّ الِّذي

معناه: إال الذيَ يتوبون مَ قبل أن ت عروا علـيهم, وإال مَ يتو  ويؤمَ, وَلائر ذلك فـي ال رآن 

بِِهْم{ فإَه والعلة فـي كل ذلك واحعة. وأما قوله: }ِلـيَْ عََل ّللّاُ ذَِلَك َحْسَرة  فـي قُلُو ¹والكالم كثـير

 يعنـي بذلك: حزَا فـي قلوبهم. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6576  

 مـ اهع فـي قوله: }فِـي قُلُوبِِهْم{ قال: ي زَهم قولهم ال ينفعهم شيئا.

 َ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, ع   

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ِلـيَْ عََل ّللّاُ ذَِلَك َحْسَرة  فِـي 6577  

 قُلُوبِِهْم{ ل لة الـي ـيَ بربهم جّل ثناؤه.

{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوّللّاْ يُْ يِـي ويُـِميُه َوّللّاُ بِـَما تَعْ     َملُوَن بَِصير 

يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }وّللّاُ يُْ يـي ويُـِميُه{: و  الـمع ل الـموت لـمَ يشاء مَ حين يشاء,   

والـمـميه مَ يشاء كلـما شاء دون غيره مَ سائر خـل ه. وهذا مَ   عّز وجّل ترغيب لعبـاده 

را, هيبتهم مَ صعورهم, وإن قّل ععدهم, الـمؤمنـيَ علـى جهاد ععّوه, والصبر علـى قتالهم, وإخ

وكثر ععد أععائهم وأععاء  , وإعالم منه لهم أن اإلماتة واإلحياء بـيعه, وأَه لَ يـموت أحع وال 

ي تل إالبعع فناء أجله الذي كتب له, وَهي منه لهم إذ كان كذلك أن ي زعوا لـموت مَ مات منهم 

{ ي ول: إن أو قتل مَ قُتل منهم فـي حر  الـمشركيَ . ثم قال جّل ثناؤه: }َوّللّاُ بِـَما تَعَملُوَن بَِصير 

  يرا ما تعملون مَ خير وشّر, فـات وه أيها الـمؤمنون, فإَه مـ َ ذلك كله, حتـى ي ازي كل 

 عامل بعمله علـى قعر استـ  اقه. وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك, قال ابَ إس ا .

حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوّللّاُ يُ يِـي ويُـِميُه{: أي يع ل ما ـ حعثنا ابَ حميع, قال: 6578  

 يشاء ويؤخر ما يشاء مَ آجالهم ب عرته.

 157اآلية : 

ََ ّللّاِ َوَرْحَمة  خَ  َْ قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل ّللّاِ أَْو ُمتّْم لََمْغِفَرة  ّم ْير  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَئِ

 َمعُوَن {ّمّما يَ ْ 

يخاطب جّل ثناؤه عبـاده الـمؤمنـيَ ي ول لهم: ال تكوَوا أيها الـمؤمنون فـي شّك مَ أن األمور    

كلها بـيع  , وأن إلـيه اإلحياء واإلماتة, كما شّك الـمناف ون فـي ذلك, ولكَ جاهعوا فـي سبـيـل 

حر , وال يـموت فـي سفر إال مَ بلغ   , وقاتلوا أععاء   علـى ي ـيَ منكم بأَه ال ي تل فـي

أجله وحاَه وفـاته. ثم وععهم علـى جهادهم فـي سبـيـله الـمغفرة والرحمة, وأخبرهم أن موتا فـي 
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سبـيـل   وقتال  فـي   خير لهم مـما ي معون فـي العَـيا مَ حطامها ورغيع عيشها الذي مَ 

 ويتأخرون عَ ل اء الععّو. كما:أجله يتثاقلون عَ الـ هاد فـي سبـيـل   

َْ قُتِلُتْـم فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْو ُمتّـْم 6579   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولَئِ

ََ ّللّاِ َوَرحَمة  َخير  ِمـّما يَ َمعُوَن{: أي إن الـموت كائَ ال بع منه, فموت فـي سبـيـل    لـَمغِفَرة  ِم

ل خير لو علـموا فأي نوا مـما ي معون فـي العَـيا التـي لها يتأخرون عَ الـ هاد, تـخّوفـا مَ أو قت

 الـموت وال تل لـما جمعوا مَ زهيع العَـيا وزهادة فـي االَخرة.

ََ ّللّاِ َوَرْحَمة  َخير  ِمـّما يَْ َمعُوَن{ وابتعأ الكالم:   ولئَ متـم » وإَـما قال   عّز وجّل: }لَـَمغِفَرة  ِم

ََ ّللّاِ َوَرْحَمة  َخير  ِمـّما يَْ َمعُوَن{ معنى « لئَ»ب ذ  جزاء « أو قتلتـم ألن فـي قوله: }لَـَمغَِفَرة  ِم

 جواز للـ زاء, وذلك أَه وعع خر, مخر, الـخبر.

علـى ذلك فتأويـل الكالم: ولئَ قتلتـم فـي سبـيـل   أو متـم, لـيغفرّن   لكم ولـيرحمنكم, فعّل   

ََ ّللّاِ َوَرْحَمة  َخير  ِمـّما يَْ َمعُوَن{ وجمع مع العاللة به علـيه الـخبر عَ ف ل  ب وله: }لَـَمغِفَرة  ِم

 ذلك علـى ما يؤثروَه مَ العَـيا, وما ي معون فـيها.

ََ ّللّاِ       وقىع زعىم بعىىض أهىل العربىـية مىىَ أهىل البصىرة أَىىه إن قـيىـل: كيىف يكىىون: }لَىـَمغِفَرة  ِمىى

ََ قُتِلتُـْم فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْو ُمتّـْم{ فإن ال ول فـيه أن ي ال فـيه: كأَه قال:  َوَرْحَمة { جوابـا ل وله: }َولَئِ

 ََ ولئَ متـم أو قتلتـم, فذكر لهم رحمة مَ   ومغفرة, إذ كان ذلك فـي السبـيـل, ف ال: }لَىـَمغِفَرة  ِمى

}َخير  ِمـّما تَـْ َمعُوَن{ يعنـي لتلك الـمغفرة والرحمة خير مـما تـ معون.  ّللّاِ َوَرْحَمة { ي ول: لذلك

ََ ّللّاِ{ لىىعخولها فىىـي قولىىه:  َْ «, ولىىئَ»ودخىىـله الىىالم فىىـي قولىىه: }لَىىـَمغِفَرة  ِمىى كمىىا قـيىىـل: }َولَىىئِ

َّ األْدبـاَر{  َََصُروُهْم لَـيُولّ

 158اآلية : 

َْ ّمتّْم أَْو قُتِْلتُْم إِللَى   تُْ َشُروَن {ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }وَ   لَئِ

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ولئَ متـم أو قتلتـم أيها الـمؤمنون, فإن إلـى   مرجعكم ومـ شركم,    

فـي ازيكم بأعمالكم, فآثِروا ما ي ّربكم مَ  , ويوجب لكم رضاه, وي ّربكم مَ الـ نة, مَ الـ هاد 

, والعمل بطاعته علـى الركون إلـى العَـيا, وما تـ معون فـيها مَ حطامها الذي فـي سبـيـل  

هو غير بـا  لكم, بل هو زائل عنكم, وعلـى ترك طاعة   والـ هاد, فإن ذلك يبععكم عَ ربكم, 

 ويوجب لكم سخطه, وي ّربكم مَ النار.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك, قال ابَ إس ا .  

َْ ُمتّـْم أْو قُتِْلتُـْم{ أّي ذلك كان, ـ حعثن6580   ا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َولَئِ

}إلِلـى ّللّاِ تُـْ َشُروَن{ أي أن إلـى   الـمرجع, فال تغّرَكم الـ ياة العَـيا, وال تغتّروا بها, ولـيكَ 

 الـ هاد وما رغبكم   فـيه منه آثر عنعكم منها.

ولىو كاَىه الىالم «, ولىئَ»الىالم فىـي قولىه: }إلِلىـى ّللّاِ تُىـْ َشُروَن{ لىعخولها فىـي قولىه  وأدخـله  

ألحعثه النون الث ـيـلة فـيه, كما ت ىول فىـي الكىالم: لىئَ أحسىنه «, تـ شرون»مؤخرة, إلـى قوله: 

َّ إلـيك, بنون مث لة, فكان كذلك قوله:  ولكىَ «, ـى  ولئَ متـم أو قتلتىـم لتىـ شرّن إلى»إلـّي ألحسن

فلىـم «, تىـ شرون»لـما حيىز بىـيَ الىالم وبىـيَ تىـ شرون بىـالصفة أدخىـله فىـي الصىفة, وسلىـمه 

 تعخـلها النون الث ـيـلة, كما ت ول فـي الكالم: لئَ أحسنه إلـّي إللـيك أحسَ, بغير َون مث لة.

 159اآلية : 

َْفَّ واْ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَبَِما َرْحَمِة مّ  ََ ّللّاِ ِلنَه لَُهْم َولَْو ُكْنَه فَّلا  َغِليَظ اْل َْلِب الَ
َْ َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األْمِر فَإِذَا َعَزْمَه فَتََوّكْل َعلَى ّللّاِ إِّن ّللّاَ   يُِ ّب ِم

} ََ  اْلُمتََوّكِلي

ََ ّللّاِ{: فبرحمة مَ   ويعنـي جّل ثناؤه ب وله    صلة, وقع بـينه وجه « ما»: }فَبِـما َرْحَمِة ِم

دخولها فـي الكالم فـي قوله: }إّن ّللّاَ ال يَستَـِ يـي أْن يَ ِرَ  َمثاَل  ّما بَعُوَضة  فََما فَْوقَها{ والعر  

ْم{ والـمعنى: فبن  هم صلة فـي الـمعرفة والنكرة, كما قال: }فبـَما َ ِ ِهْم ميثاقهُ « ما»تـ عل 

{ والـمعنى: عَ  ََ ََ َادمي ميثاقهم. وهذا فـي الـمعرفة, وقال فـي النكرة: }عّما قلـيـِل لـيُصب 
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قلـيـل. وربـما جعله اسما وهي فـي مذهب صلة, فـيرفع ما بععها أحياَا علـى وجه الصلة, 

 ويخفض علـى إتبـاع الصلة ما قبلها, كما قال الشاعر:

َْ غيِرَاُحّب النَبِـّي مـَ ّمِع إيّاَا فَكفَـى بِ    نَا فَْ ال  علـى َم

إذا جعل غير صلة رفعه بإضمار هو, وإن حف ه أتبعه مَ فأعربته, فذلك حكمة علـى ما   

وصفنا مع النكرات, فأما إذا كاَه الصلة معرفة, كان الفصين مَ الكالم اإلتبـاع, كما قـيـل: 

 والرفع جائز فـي العربـية. }فبـما ََْ ِ ْهم ِميثَاقَُهْم{

ََ ّللّاِ ِلْنَه لَُهْم{ قال جماعة مَ أهل التأويـل. ذكر مَ    وبنـ و ما قلنا فـي قوله: }فَبِـما َرْحَمِة ِم

 قال ذلك:

ََ ّللّاِ 6581   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة فـي قوله: }فَبِـما َرْحَمِة ِم

 { ي ول: فبرحمة مَ   لنه لهم.ِلْنَه لَُهمْ 

َْ َحْوِلك{ فإَه يعنـي بـالفّظ: الـ افـي,    َْفَّ وا ِم وأما قوله: }َولَْو ُكْنَه فَّلا َغِلـيَظ ال َْلِب ال

وبـالغلـيظ ال لب: ال اسي ال لب غير ذي رحمة وال رأفة, وكذلك صفته صلى   عليه وسلم, كما 

 ََ  َرُءو   َرِحيـم {. وصفه  : }بـالـُمْؤِمنِـي

فتأويـل الكالم: فبرحمة   يا مـ مع ورأفته بك, وبـمَ آمَ بك مَ أص ابك, لنه لهم لتبّـاعك   

وأص ابك فسهله لهم خالئ ك, وحسنه لهم أخالقك, حتـى احتـمله أذا مَ َالك منهم أذاه, 

أغلله علـيه, وعفوت عَ ذي الـ رم منهم جرمه, وأغ به عَ كثـير مـمَ لو جفوت به, و

لتركك ففـارقك, ولـم يتبعك, وال ما بعثه به مَ الرحمة, ولكَ   رحمهم ورحمك معهم, فبرحمة 

 مَ   لنه لهم. كما:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }َولَْو ُكْنَه فَّلا َغِلـيَظ ال َْلِب 6582  

َْ َحْوِلَك{: إي و َْفَّ وا ِم  , لطهره   مَ الفلاظة والغللة, وجعله قريبـا رحيـما بـالـمؤمنـيَ ال

لـيس بفّظ وال غلـيظ وال »رءوفـا. وذكر لنا أن َعه مـ مع صلى   عليه وسلم فـي التوراة: 

 «.صخو  فـي األسوا , وال ي زي بـالسيئة مثلها, ولكَ يعفو ويصفن

 أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, بنـ وه.ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ 6583  

ََ ّللّاِ ِلْنَه 6584   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا  فـي قوله: }فَبِـما َرْحَمِة ِم

َْ َحْوِلَك{ قال: ذكر لـينه لهم, وصبره علـيهم ل عفهم,  َْفَّ وا ِم لَُهْم َولَْو ُكْنَه فَّلا َغِلـيَظ ال َْلِب ال

قلة صبرهم علـى الغللة لو كاَه منه فـي كل ما خالفوا فـيه مـما افترض علـيهم مَ طاعة و

 َبـيهم.

َْ َحْوِلَك{ فإَه يعنـي: لتفّرقوا عنك. كما:   َْفَُ وا ِم  وأما قوله: }ال

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ابَ 6585  

َْ َحْوِلَك{ قال: اَصرفوا عنك.عبـاس: قوله َْفَّ وا ِم  : }ال

َْ َحْوِلَك{ أي لتركوك.6586   َْفَّ وا ِم  ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ال 

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوشاِوْرُهْم فِـي األْمِر فإذَا َعَزْمَه   

{.فَ  ََ  تََوّكْل علـى ّللّاِ إّن ّللّاَ يُِ ّب الـُمتَوّكِلـي

يعنـي تعالـى ذكره ب وله: }فـاْعُف َعْنُهْم{: فتـ اوز يا مـ مع عَ تبـاعك وأص ابك مَ   

الـمؤمنـيَ بك, وبـما جئه به مَ عنعي, ما َالك مَ أذاهم, ومكروه فـي َفسك. }َواْستَْغِفْر لَُهْم{ 

 مغفرة لـما أتوا مَ جرم, واستـ  وا علـيه ع وبة منه. كما:وادع ربك لهم بـالـ

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }فـاْعُف َعْنُهْم{: أي فتـ اوز عنهم, 6587  

 }َواْستَْغِفْر لَُهْم{ ذَو  مَ قار  مَ أهل اإليـمان منهم.

أمر تعالـى ذكره َبـيه صلى   عليه وسلم أن ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي مَ أجله   

يشاورهم, وما الـمعنى الذي أمره أن يشاورهم فـيهق ف ال بع هم: أمر   َبـيه صلى   عليه 

وسلم ب وله: }َوشاِوْرُهْم فِـي األْمِر{ بـمشاورة أص ابه فـي مكايع الـ ر  وعنع ل اء الععّو, 

ا لهم علـى دينهم, ولـيروا أَه يسمع منهم ويستعيَ بهم, وإن كان تطيـيبـا منه بذلك أَفسهم, وتألفـ

   عّز وجّل قع أغناه بتعبـيره له أموره وسياسته إياه وت ويـمه أسبـابه عنهم. ذكر مَ قال ذلك:
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ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوشاِوْرُهْم فِـي األْمِر 6588  

{ أمر   عّز وجّل َبـيه صلى   عليه وسلم فإذَا  ََ َعَزْمَه فَتََوّكْل علـى ّللّاِ إّن ّللّاَ يُِ ّب الـُمتََوّكِلـي

أن يشاور أص ابه فـي األمور, وهو يأتـيه وحي السماء, ألَه أطيب ألَفس ال وم, وإن ال وم إذا 

 ه.شاور بع هم بع ا, وأرادوا بذلك وجه   عزم لهم علـى أرشع

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: }َوشاِوْرُهْم فِـي 6589  

األْمِر{ قال: أمر   َبـيه صلى   عليه وسلم أن يشاور أص ابه فـي األمور, وهو يأتـيه الوحي 

 مَ السماء ألَه أطيب ألَفسهم.

عَ ابَ إس ا : }َوشاِوْرُهْم فِـي األْمِر{: أي لتريهم  ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة,6590  

 أَك تسمع منهم وتستعيَ بهم وإن كنه عنهم غنـيا, تؤلفهم بذلك علـى دينهم.

وقال آخرون: بل أمره بذلك فـي ذلك, وإن كان له الرأي وأصو  األمور فـي التعبـير, لـما علـم   

 قال ذلك:فـي الـمشورة تعالـى ذكره مَ الف ل. ذكر مَ 

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سلـمة بَ َبـي , عَ ال  اك بَ مزاحم, قوله: 6591  

}َوشاِوْرُهْم فِـي األْمِر{ قال: ما أمر   عّز وجّل َبـيه صلى   عليه وسلم بـالـمشورة إال لـما 

 علـم فـيها مَ الف ل.

قال: حعثنا معتـمر بَ سلـيـمان, عَ إياس بَ دغفل,  ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ,6592  

 عَ الـ سَ: ما شاور قوم ق , إال هعوا ألرشع أمورهم.

وقال آخرون: إَـما أمره   بـمشاورة أص ابه فـيـما أمره بـمشاورتهم فـيه, مع إغنائه بت ويـمه   

يـما حزبهم مَ أمر دينهم, ويستنوا إياه, وتعبـيره أسبـابه عَ آرائهم, لـيتبعه الـمؤمنون مَ بععه, فـ

بسنته فـي ذلك, وي تذوا الـمثال الذي رأوه يفعله فـي حياته مَ مشاورته فـي أموره مع الـمنزلة 

التـي هو بها مَ   أص ابه وتبـاعه فـي األمر, ينزل بهم مَ أمر دينهم ودَـياهم, فـيتشاوروا 

ن الـمؤمنـيَ إذا تشاوروا فـي أمور دينهم متبعيَ أل ¹بـينهم, ثم يصعروا عما اجتـمع علـيه ملؤهم

الـ ّق فـي ذلك, لـم يخـلهم   عّز وجّل مَ لطفه, وتوفـي ه للصوا  مَ الرأي وال ول فـيه. قالوا: 

وذلك َلير قوله عّز وجل الذي معح به أهل اإليـمان: }َوأْمُرُهْم ُشوَرا بَـْينَُهْم{. ذكر مَ قال 

 ذلك:

سوار بَ عبع   العنبري, قال: قال سفـيان بَ عيـينة فـي قوله: }َوشاِورُهْم فِـي ـ حعثنا 6593  

 األْمِر{ قال: هي للـمؤمنـيَ أن يتشاوروا فـيـما لـم يأتهم عَ النبـّي صلى   عليه وسلم فـيه أثر.

بـيه صلى   قال أبو جعفر: وأولـى األقوال بـالصوا  فـي ذلك أن ي ال: إن   عّز وجّل أمر َ  

عليه وسلم وسلـم بـمشاورة أص ابه, فـيـما حزبه مَ أمر ععّوه ومكايع حربه, تألفـا منه بذلك مَ 

لـم تكَ بصيرته بـاإلسالم البصيرة التـي يؤمَ علـيه معها فتنة الشيطان, وتعريفـا منه أمته ما 

عنع النوازل التـي تنزل بهم, فـي األمور التـي تـ زبهم مَ بععه ومطلبها, لـي تعوا به فـي ذلك 

فـيتشاوروا فـيـما بـينهم, كما كاَوا يروَه فـي حياته صلى   عليه وسلم يفعله. فأما النبـّي صلى 

  عليه وسلم, فإن   كان يعّرفه مطالب وجوه ما حزبه مَ األمور بوحيه أو إلهامه إياه صوا  

بفعله فـي ذلك علـى تصاد  وتأّخ للـ ّق وإرادة ذلك. وأما أمته, فإَهم إذا تشاوروا مستنـيَ 

 فـاهلل مسعّدهم وموف هم. ¹جميعهم للصوا , مَ غير ميـل إلـى هوا, وال حيع عَ هعا

وأما قوله: }فإذَا َعَزْمَه فَتََوّكْل علـى ّللّاِ{ فإَه يعنـي: فإذا صّن عزمك بتثبـيتنا إياك وتسعيعَا   

ك ودَـياك, فـامض لـما أمرَاك به علـى ما أمرَاك به, وافق لك فـيـما َابك وحزبك مَ أمر دين

ذلك آراء أص ابك وما أشاروا به علـيك أو خالفها, وتوكل فـيـما تأتـي مَ أمورك وتعع وتـ اول 

أو تزاول علـى ربك, فثق به فـي كل ذلك, وارض ب  ائه فـي جميعه دون آراء سائر خـل ه 

ـيَ, وهم الراضون ب  ائه, والـمستسلـمون لـ كمه فـيهم, وافق ومعوَتهم, فإن   ي ّب الـمتوكل

 ذلك منهم هوا أو خالفه. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }فإذَا َعَزْمَه فَتََوّكْل علـى ّللّاِ إّن ّللّاَ 6594  

{ فإذا عزمه: أي علـى أمر جاءك منـي, أو أم ََ ر مَ دينك فـي جهاد ععّوك, ال يُِ ّب الـُمتَوّكِلـي
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يصلـ ك وال يصلـ هم إال ذلك, فـامض علـى ما أمرت به, علـى خال  مَ خالفك, ومواف ة مَ 

 واف ك, وتوكل علـى  : أي ارض به مَ العبـاد, إن   ي ّب الـمتوكلـيَ.

ا َعَزْمَه فَتََوّكْل ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }فإذَ 6595  

علـى ّللّاِ{ أمر   َبـيه صلى   عليه وسلم, إذا عزم علـى أمر أن يـم ي فـيه, ويست ـيـم علـى 

 أمر  , ويتوكل علـى  .

ـ ُحعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, قوله: }فإذَا َعَزْمَه فَتََوّكىْل 6596  

 . االَية, أمره   إذا عزم علـى أمر أن يـم ي فـيه ويتوكل علـيه.علـى ّللّاِ{..

 160اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:

َْ بَْعِعِه َوَعلَى ّللّاِ فَلْ     يَتََوّكِل }إِن يَنُصْرُكُم ّللّاُ فاَلَ َغاِلَب لَُكْم َوإِن يَْخذُْلُكْم فََمَ ذَا الِّذي يَنُصُرُكم ّم

 وَن {اْلُمْؤِمنُ 

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن ينصركم   أيها الـمؤمنون بـاهلل ورسوله, علـى مَ َاوأكم    

وعاداكم مَ أععائه, والكافريَ به, فال غالب لكم مَ الناس, ي ول: فلَ يغلبكم مع َصره إياكم 

ععدكم, وكثرة  أحع, ولو اجتـمع علـيكم مَ بـيَ أقطارها مَ خـل ه, فال تهابوا أععاء   ل لة

ععدهم, ما كنتـم علـى أمره, واست متـم علـى طاعته وطاعة رسوله, فإن الغلبة لكم واللفر دوَهم. 

َْ بَْعِعِه{ يعنـي: إن يخذلكم ربكم, بخالفكم أمره, وترككم  َْ ذَا الِّذي يَْنُصْرُكْم ِم }َوإْن يَْخذُْلُكْم فََم

َ ذا الذي ينصركم مَ بععه, ي ول: فأيسوا مَ طاعته وطاعة رسوله, فـيكلكم إلـى أَفسكم, فم

َصرة الناس, فإَكم ال تـ عون أمرا مَ بعع خذالن   إياكم أن خذلكم, ي ول: فال تتركوا أمري, 

وطاعتـي وطاعة رسولـي, فتهلكوا بخذالَـي إياكم. }َوَعلـى ّللّاِ فَْلـيَتََوّكِل الـُمؤِمنُوَن{ يعنـي: 

ؤمنون فتوكلوا دون سائر خـل ه, وبه فـارضوا مَ جميع مَ دوَه, ولكَ علـى ربكم أيها الـم

 ول  ائه فـاستسلـموا, وجاهعوا فـيه أععاءه, يكفكم بعوَه, ويـمعدكم بنصره. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إْن يَْنُصْرُكْم ّللّاُ فاَل غاِلَب لَُكْم َوإْن 6597  

َْ بَْعىِعِه َوعلىـى ّللّاِ فَْلىـيَتَوّكِل الىـُمْؤِمنُوَن{: أي إن ينصىرك   فىال يَْخذُْلُكْم فَ  َْ ذَا الّىِذي يَْنُصىُرُكْم ِمى َم

غالب لك مَ الناس, لىَ ي ىّرك خىذالن مىَ خىذلك, وإن يخىذلك, فلىَ ينصىرك النىاس, فمىَ الىذي 

َعلـى ّللّاِ{ )ال علـى ينصركم مَ بععه: أي ال تترك أمري للناس, وارفُْض )أمر( الناس ألمري }وَ 

 الناس( }فَْلـيَتََوّكِل الـُمْؤِمنُوَن{.

 161اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَما َكاَن ِلنَبِّي أَْن يَغُّل َوَمَ يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغّل يَْوَم اْلِ يَاَمِة ثُمّ 

 وَن {تَُوفَّى ُكّل ََْفِس ّما َكَسبَْه َوُهْم الَ يُْللَمُ 

اختلفه ال ّراء فـي قراءة ذلك, ف رأته جماعة مَ قراء الـ  از والعرا : }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن    

يَغُّل{ بـمعنى: أن يخون أص ابه فـيـما أفـاء   علـيهم مَ أموال أععائهم. واحتـّج بعض قارئي 

وسلم, فـي قطيفة ف عت مَ مغاَـم هذه ال راءة, أن هذه االَية َزله علـى رسول   صلى   عليه 

ال وم يوم بعر, ف ال بعض مَ كان مع النبـّي صلى   عليه وسلم: لعّل رسول   صلى   عليه 

 وسلم أخذها. ورووا فـي ذلك روايات. فمنها ما:

ـ حعثنا به مـ مع بَ عبع الـملك بَ أبـي الشوار , قال: حعثنا عبع الواحع بَ زياد, قال: 6598  

حعثنا خصيف, قال: حعثنا م سم, قال: ثنـي ابَ عبـاس, أن هذه االَية: }َوما كاَن ِلبَنِـّي أْن يَغُّل{ 

َزله فـي قطيفة حمراء ف عت يوم بعر, قال: ف ال بعض الناس: أخذها! قال: فأكثروا فـي ذلك, 

 ْ َْ يَْغلُْل يَأ  ِت بِـَما َغّل يَْوَم الِ ـياَمِة{.فأَزل   عّز وجّل: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل َوَم

ـ حعثنا ابَ أبـي الشوار , قال: حعثنا عبع الواحع, قال: حعثنا خصيف, قال: سأله سعيع 6599  

بَ جبـير: كيف ت رأ هذه االَية: }َوما ان ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ أو يُغَّلق قال: ال, بل يَغُّل, ف ع كان النبـّي 

 وّللّا يُغَّل ويُ تل.
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ـ حعثنـي إس ا  بَ إبراهيـم بَ حبـيب بَ الشهيع, قال: حعثنا عتا  بَ بشير, عَ 6600  

خصيف, عَ م سم, عَ ابَ عبـاس: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أن يَغُّل{ قال: كان ذلك فـي قطيفة حمراء 

  ف عت فـي غزوة بعر, ف ال مَ أص ا  النبـي صلى   عليه وسلم: فلعّل النبـّي أخذها, فأَزل 

 عّز وجّل: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ قال سعيع: بل و  إن النبـّي لُـيغّل ويُ تل.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا خالد, عَ زهير, عَ خصيف, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, قال:    

عّز وجّل:  كاَه قطيفة ف عت يوم بعر, ف الوا: أخذها رسول   صلى   عليه وسلم, فأَزل  

 }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا مالك بَ إسماعيـل, قال: حعثنا زهير, قال: حعثنا خصيف, عَ    

سعيع بَ جبـير وعكرمة, فـي قوله: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ قاال: يَغُّل, قال: قال عكرمة أو 

قطيفة ف عت يوم بعر, ف الوا: أخذها رسول   صلى   عليه  غيره, عَ ابَ عبـاس, قال: كاَه

 وسلم, قال: فأَزل   هذه االَية: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{.

ـ حعثنا مـ اهع بَ موسى, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا قزعة بَ سويع البـاهلـي, عَ 6601  

االَية: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ فـي قطيفة  حميع األعر,, عَ سعيع بَ جبـير, قال: َزله هذه

 حمراء ف عت يوم بعر مَ الغنـيـمة.

ـ حعثنا َصر بَ علـي الـ ه مي, قال: حعثنا معتـمر, عَ أبـيه, عَ سلـيـمان األعمش, 6602  

قال: فذكر ابَ  قال: كان ابَ مسعود ي رأ: }َما كاَن ِلنَبِـّي أْن يُغَّل{ ف ال ابَ عبـاس: بلـى, ويُ تل.

عبـاس أَه إَـما كاَه فـي قطيفة, قالوا: إن رسول   صلى   عليه وسلم, غلّها يوم بعر, فأَزل 

  : }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{.

وقال آخرون مـمَ قرأ ذلك كذلك بفتـن الـياء وضّم الغيَ: إَـما َزله هذه االَية فـي طالئع كان   

 عليه وسلم وجههم فـي وجه, ثم غنـم النبـّي صلى   عليه وسلم, فلـم ي سم رسول   صلى  

للطالئع, فأَزل   عّز وجّل هذه االَية علـى َبـيه صلى   عليه وسلم, يعلـمه فـيها أن فعله الذي 

جب فعله خطأ, وأن الواجب علـيه فـي الـ كم أن ي سم للطالئع مثل ما قسم لغيرهم, ويعّرفه الوا

َّ بشيء منها أحعا مـمَ  علـيه مَ الـ كم فـيـما أفـاء   علـيه مَ الغنائم, وأَه لـيس له أن يخ

 شهع الوقعة أو مـمَ كان ردءا لهم فـي غزوهم دون أحع. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6603  

َْ يَْغلُْل يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم ال ـياَمِة{ ي ول: ما كان ابَ  عبـاس, قوله: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل َوَم

للنبـّي أن ي سم لطائفة مَ الـمسلـميَ ويترك طائفة وي ور فـي ال سم, ولكَ ي سم بـالععل, ويأخذ 

ان   لـي عل َبـيا يغّل مَ أص ابه, فإذا فعل فـيه بأمر  , وي كم فـيه بـما أَزل  . ي ول: ما ك

 ذلك النبـّي صلى   عليه وسلم, استنّوا به.

ـ حعثنا يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, عَ جويبر, عَ ال  اك, أَه كان ي رأ: 6604  

 }ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ قال: أن يعطي بع ا, ويترك بع ا, إذا أصا  مغنـما.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سلـمة بَ َبـي , عَ ال  اك, قال: بعن رسول 6605  

  صلى   عليه وسلم طالئع, فغنـم النبـّي صلى   عليه وسلم, فلـم ي سم للطالئع, فأَزل   عّز 

 وجّل: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{.

ا معاذ, قال: أخبرَا عبـيع بَ سلـيـمان, عَ ال  اك: }ما حعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـ   

كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ ي ول: ما كان لنبـّي أن ي سم لطائفة مَ أص ابه, ويترك طائفة, ولكَ يععل, 

 ويأخذ فـي ذلك بأمر   عّز وجّل, وي كم فـيه بـما أَزل  .

يع, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك فـي قوله: حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يز   

}ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ قال: ما كان له إذا أصا  مغنـما أن ي سم لبعض أص ابه ويعع بع ا, 

 ولكَ ي سم بـينهم بـالسوية.

وقال آخرون مـمَ قرأ ذلك بفتـن الـياء وضّم الغيَ: إَـما أَزل ذلك تعريفـا للناس أن النبـّي   

 ى   عليه وسلم, ال يكتـم مَ وحي   شيئا. ذكر مَ قال ذلك:صل
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َْ يَْغلُْل 6606   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل َوَم

وَن{: أي ما كان لنبـّي أن يكتـم يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم ال ـياَمِة ثُّم تَُوفّـى ُكّل ََْفِس ما َكَسبَْه َوُهْم ال يُْللَـمُ 

 الناس ما بعثه   به إلـيهم عَ رهبة مَ الناس وال رغبة, ومَ يعمل ذلك يأت به يوم ال ـيامة.

فتأويـل قراءة مَ قرأ ذلك كذلك: ما ينبغي لنبـّي أن يكون غاالّ, بـمعنى: أَه لـيس مَ أفعال   

فهو يغّل, إذا خان, غلوال , وي ال أي ا منه: أغّل  األَبـياء خياَة أمـمهم. ي ال منه: غّل الرجل

الرجل فهو يُِغّل إغالال , كما قال شرين: لـيس علـى الـمستعير غير الـمغّل ضمان, يعنـي: غير 

 وي ال منه: أغّل الـ ازر: إذا سر  مَ اللـ م شيئا مع الـ لع. ¹الـخائَ

 مَ قال ذلك:وبـما قلنا فـي ذلك جاء تأويـل أهل التأويـل. ذكر   

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6607  

 }ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ ي ول: ما كان ينبغي له أن يخون, فكما ال ينبغي له أن يخون فال تـخوَوا.

: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال6608  

 عَ مـ اهع, فـي قوله: }ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ قال: أن يخون.

ب م الـياء وفتـن الغيَ, وهي قراءة ُعْلم قراء أهل « ما كاَن ِلنَبِـّي أْن يُغَلّ »وقرأ ذلك آخرون:   

 الـمعينة والكوفة.

بع هم: معناه: ما كان لنبـّي أن يغله أص ابه. ثم  واختلف قارئو ذلك كذلك فـي تأويـله, ف ال  

وتأويـله: وما كان لنبـّي أن يخان. ذكر مَ قال  ¹أس   األص ا , فب ـي الفعل غير مسمى فـاعله

 ذلك:

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا عو , عَ الـ سَ أَه كان 6609  

 قال عو : قال الـ سَ: أن يُخان.« ْن يُغَلّ َوما كاَن ِلنَبِـّي أ»ي رأ: 

« َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يُْغلّ »ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: 6610  

ي ول: وما كان لنبـّي أن يغله أص ابه الذيَ معه مَ الـمؤمنـيَ, ذكر لنا أن هذه االَية َزله علـى 

 يه وسلم يوم بعر, وقع غّل طوائف مَ أص ابه.النبـّي صلى   عل

 

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, فـي 6611  

 قال: أن يغله أص ابه.« َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يُغَلّ »قوله: 

َوما كاَن »يع, قوله: ـ حعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـ6612  

قال الربـيع بَ أَس, ي ول: ما كان لنبـّي أن يغله أص ابه الذيَ معه, قال: ذكر لنا ـ « ِلنَبِـّي أْن يُغَلّ 

و  أعلـم ـ أن هذه االَية أَزله علـى َبـّي   صلى   عليه وسلم يوم بعر, وقع غّل طوائف مَ 

 أص ابه.

وما كان لنبـّي أن يتهم بـالغلول فـيخون ويسر . وكأن متأّولـي وقال آخرون منهم: معنى ذلك:   

إلـى أَه مراد به يغلّل, ثم خففه العيَ مَ يُفَعّل « َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يُغَلّ »ذلك كذلك وجهوا قوله: 

 بتأّول يَُكذّبُوَك.« فإَُّهْم ال يُْكِذبُوَك»فصارت يفعل, كما قرأ مَ قرأ قوله: 

ءتـيَ بـالصوا  فـي ذلك عنعي قراءة مَ قرأ: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ بـمعنى: وأولـى ال را  

ما الغلول مَ صفـات األَبـياء, وال يكون َبـيا مَ غّل. وإَـما اخترَا ذلك, ألن   عّز وجّل أوعع 

َْ يَْغلُلْ  يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم  ع ـيب قوله: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ أهل الغلول, ف ال: }َوَم

الِ ـياَمِة{... االَية, والتـي بععها, فكان فـي وعيعه ع ـيب ذلك أهل الغلول, العلـيـل الواضن علـى 

أَه إَـما َهى بذلك عَ الغلول, وأخبر عبـاده أن الغلول لـيس مَ صفـات أَبـيائه ب وله: }َوما كاَن 

ا َهى بذلك أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم أن يتهموا ِلنَبِـّي أْن يَغُّل{ ألَه لو كان إَـم

َّ برسول    رسول   صلى   عليه وسلم بـالغلول, لع ب ذلك بـالوعيع علـى التهمة, وسوء الل

صلى   عليه وسلم, ال بـالوعيع علـى الغلول, وفـي تع ـيبه ذلك بـالوعيع علـى الغلول بـيان بـيَ, 

الـمؤمنـيَ وغيرهم مَ عبـاده أن الغلول منتف مَ صفة األَبـياء وأخالقهم, ألن  أَه إَـما عر 

 ذلك جرم عليـم, واألَبـياء ال تأتـي مثله.
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فإن قال قائل مـمَ قرأ ذلك كذلك: فأولـى منه: َوما كان لنبـّي أن يخوَه أص ابه إن ذلك كما   

يَغُّل{ إال بـالوعيع علـى الغلول, ولكنه إَـما وجب  ذكرت, ولـم يع ب   قوله: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أنْ 

ب م الـياء وفتـن الغيَ, ألن معنى ذلك: وما كان للنبـّي « يُغَلّ »الـ كم بـالص ة ل راءة مَ قرأ: 

قـيـل له: أفكان لهم أن يغلوا غير النبـّي صلى   عليه  ¹أن يغله أص ابه, فـيخوَوه فـي الغنائم

خصوا بـالنهي عَ خياَة النبـّي صلى   عليه وسلم, فإن قالوا: َعم,  وسلم فـيخوَوه, حتـى

 خرجوا مَ قول أهل اإلسالم, ألن   لـم يبن خياَة أحع فـي قول أحع مَ أهل اإلسالم ق .

وإن قال قائل: لـم يكَ ذلك لهم فـي َبـّي وال غيرهق قـيـل: فما وجه خصوصهم إذا بـالنهي عَ   

ى   عليه وسلم وغلوله وغلول بعض الـيهود, بـمنزلة فـيـما حّرم   علـى الغاّل خياَة النبـّي صل

مَ أموالهما, وما يـلزم الـمؤتـمَ مَ أداء األماَة إلـيهما. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن معنى 

ائه, َاهيا ذلك هو ما قلنا مَ أن   عّز وجّل َفـى بذلك أن يكون الغلول والـخياَة مَ صفـات أَبـي

بذلك عبـاده عَ الغلول, وآمرا لهم بـاالستنان بـمنها, َبـيهم, كما قال ابَ عبـاس فـي الرواية 

 َْ التـي ذكرَاها مَ رواية عطية ثم ع ب تعالـى ذكره َهيهم عَ الغلول بـالوعيع علـيه, ف ال: }َوَم

 عا.يَْغلُْل يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم الِ ـياَمِة{... االَيتـيَ م

َْ يَْغلُْل يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم الِ ـياَمِة{.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَم

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ومَ يخَ مَ غنائم الـمسلـميَ شيئا, وفـيئهم, وغير ذلك, يأت به يوم   

 ال ـيامة فـي الـمـ شر. كما:

عَ ي يـى بَ سعيع أبـي حيان, عَ أبـي  ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ ف يـل,6613  

زرعة, عَ أبـي هريرة عَ رسول   صلى   عليه وسلم: أَه قام خطيبـا, فوعظ وذكر, ثم قال: 

, يَ ُوُل: يا َرُسوَل ّللّاِ أِغثْنِـي,»  أال َعَسى َرُجل  ِمْنُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة علـى َرقَبَتِِه شاة  لََها ثُغاء 

 وُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئا, قَْع أْبلَْغتَُك أال َهْل َعَسى َرُجل  ِمْنُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة علـى َرقَبَتِِه فََرس  فَأقُ 

 ُجل  لََها َحْمـَ َمة , يَ ُوُل: يا َرُسوَل ّللّاِ أِغثْنِـي, فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئا قَْع أْبلَْغتَُك. أال َهْل َعَسى رَ 

 َشْيئا ِمْنُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة علـى َرقَبَتِِه َصاِمه, فَـيَ ُوُل: يا َرُسوَل ّللّاِ أِغثْنِـي, فَأقُوُل: ال أْمِلُك لَكَ 

, يَ ُ  وُل: يا َرُسوَل قَْع أْبلَْغتَُك. أال َهْل َعَسى َرُجل  ِمْنُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة علـى َرقَبَتِِه بَ ََرة  لََها ُخَوار 

علـى ّللّاِ أِغثْنِـي فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئا قَْع أْبلَْغتَُك أال َهْل َعَسى َرُجل  ِمْنُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة 

 «.ْغتُكَ َرقَبَتِِه ِرقاع  تَـْخِفُق, يَ ُوُل: يا َرُسوَل ّللّاِ أِغثْنِـي, فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئا قَْع أْبلَ 

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا عبع الرحمَ, عَ أبـي حيان, عَ أبـي زرعة, عَ أبـي هريرة,    

َّ أَحعَُكْم »عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, مثل هذا, زاد فـيه:  , ال أُْلِفـيَ علـى َرقَبَتِِه بَِعير  لَهُ ُرغاء 

 «.علـى َرقَبَتِِه ََْفس  لََها ِصياح  

ع و , قال: حعثنا ابَ علـية, قال: حعثنا أبو حيان, عَ أبـي زرعة, عَ عمرو بَ حعثنـي ي   

جرير, عَ أبـي هريرة, قال: قام رسول   صلى   عليه وسلم فـينا يوما, فذكر الغلول, فعلمه 

َّ أَحعَُكْم يَِ يُء يَْوَم الِ ـياَمِة علـى َرقَبَتِِه بَِعير  »وعلم أمره, ف ال:  , يَ ُوُل: يا  ال ظأُْلفَـي له ُرغاء 

 ثم ذكر َـ و حعين أبـي كريب, عَ عبع الرحمَ.« َرُسوَل ّللّاِ أِغثْنِـي

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا حفَ بَ بشر, عَ يع و  ال مي, قال: حعثنا حفَ بَ 6614  

َّ »حميع, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم:  أَحعَُكْم  ال أْعِرفَ

ََ ّللّاِ  , يُناِدي: يا ُمـَ ّمعُ يا ُمـَ ّمعُ! فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك ِم  َشْيئا يَأتـي يَْوَم الِ ـياَمِة يَْ ِمَل شاة  لََها ثُغاء 

, يَ ُوُل: يا  َّ أَحعَُكْم يَأتـي يَْوَم الِ ـياَمِة يَْ ِمُل َجَمال  لَهُ ُرغاء  ُمـَ ّمعُ يا ُمـَ ّمعُ! قَْع بَلّْغتَُك َوال أْعِرفَ

َّ أَحعَُكْم يَأتـي يَْوَم الِ ـياَمِة يَْ ِمُل فَرَ  ََ ّللّاِ َشْيئا قَْع بَلّْغتَُك َوال أْعِرفَ سا لَهُ فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك ِم

ََ ّللّاِ َشْيئا قَْع  َّ أَحعَُكْم َحْمـَ َمة , يُناِدي: يا ُمـَ ّمعُ يا ُمـَ ّمعُ! فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك ِم بَلّْغتَُك َوال أْعِرفَ

ََ ّللّاِ  َْ أدَِم يُناديِ: يا ُمـَ ّمعُ يا ُمـَ ّمعُ! فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك ِم  َشْيئا قَعْ يَأتـي يَْوَم الِ ـياَمِة يَْ ِمُل قِْشعا ِم

 «.بَلّْغتُكَ 

س ا  الشيبـاَـي, عَ ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا أسبـاط بَ مـ مع, قال: حعثنا أبو إ6615  

عبع   بَ ذكوان, عَ عروة بَ الزبـير, عَ أبـي حميع, قال: بعن رسول   صلى   عليه 

فلـما  ¹وسلم مصعّقا, ف اء بسواد كثـير, قال: فبعن رسول   صلى   عليه وسلم مَ ي ب ه منه
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اق قال: أهعي إلـّي, فأتوا رسول قال: ف الوا: مَ أيَ لك هذ ¹أتوه, جعل ي ول: هذا لـي, وهذا لكم

أيّها النّاُس, ما بـالـي أْبعَُن قَْوما »  صلى   عليه وسلم, فأخبروه بذلك, فخر, فخطب, ف ال: 

َْ يَْ بُِ هُ قاَل: َهذَا لـي, َوَهذَا لَُكْم! ْن فإ إلـى الّصعَقَِة, فَـيَِ يُء أَحعُُهْم بـالّسَواِد الَكثِـيِر, فإذَا بَعَثُْه َم

َْ بَعَثْناهُ »ثُّم قاَل: « كاَن َصاِدقا أفاَل أُْهِعَي لَهُ َوُهَو فِـي بَـْيِه أبِـيِه, أْو فِـي بَـْيِه أُّمِهق أيّها النّاُس, َم

َم الِ ـياَمِة علـى َعَمِل فَغَّل َشْيئا, جاَء بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة علـى ُعنُِ ِه يَِ ملُهُ, فـاتّ ُوا ّللّاَ أْن يَأتـي أَحعُُكْم يَوْ 

, أْو بَ ََرة  تَـُخوُر, أْو شاة  تَثْغُو  «.علـى ُعنُِ ِه بَِعير  لَهُ ُرغاء 

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا أبو معاوية وابَ َـمير وعبعة بَ سلـيـمان, عَ هشام بَ 6616  

لم رجال  مَ عروة, عَ أبـيه, عَ أبـي حميع الساععي, قال: استعمل رسول   صلى   عليه وس

فلـما جاء قال: هذا لكم, وهذا هعية أهعيه  ¹األزد, ي ال له ابَ األتبـيّة علـى صعقات بنـي سلـيـم

ثُم َحِمعَ ّللّاَ « أفاَلَ يَْ ِلُس أَحعُُكْم فِـي بَـْيتِِه فَتأْتِـيِه َهِعيّتُهُ!»لـي. ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: 

أّما بَْععُ فإَّـي أْستَْعِمُل ِرجاال  ِمْنُكْم علـى أُُموِر ِمـّما َوالَّـيِ ّللّاُ, فَـيَ ُوُل »َل: وأثْنَى َعلَـْيِه, ثُّم قا

ـيهَ َهِعيّتُهُ! أَحعُُهْم: َهذَا الِّذي لَُكْم, َوَهذَا َهِعيّة  أْهِعيَْه إلـّي أفاَلَ يَْ ِلُس فِـي بَـْيِه أبِـيِه أْو بَـْيِه أّمِه فتأْتِ 

َْ ذَِلَك َشْيئا إالّ جاَء بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة يَْ ِملُهُ علـى ُعنُِ ِه, فاَل َوالِّذي ََ ْفِسي بِـيَِعِه, ال يَأُْخذُ أَحعُُكْم ِم

, أْو شاة  تَثْغُو , أْو بَ ََرة  لََها ُخَوار  َّ ما جاء َرُجل  يَْ ِمُل بَِعيرا لَهُ ُرغاء  ثم رفع يعه ف ال: «. أْعِرفَ

 «.هُ أال َهْل بَلّغْ »

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا عبع الرحيـم, عَ هشام بَ عروة, عَ أبـيه, عَ أبـي حميع, حعثه    

ثم رفع يعه « أَفال َجلَْسَه فِـي بَـْيِه أبِـيَك وأُّمَك حتـى تَأْتِـيََك َهِعيّتَُكق»بـمثل هذا الـ عين, قال: 

قال أبو حميع: بصر عينـي, وسمع « َهْل بَلّْغهُ اللُّهّم »حتـى إَـي ألَلر إلـى بـياض إبطيه, ثم قال 

 أذَـي.

ـ حعثنا أحمع بَ عبع الرحمَ بَ وهب, قال: ثنـي عمي عبع اللهبَ وهب, قال: أخبرَـي 6617  

عمرو بَ الـ رث أن موسى بَ جبـير, حعّثه أن عبع   بَ عبع الرحمَ بَ الـ بـا  األَصاري, 

أَه تذاكر هو وعمر يوما الصعقة, ف ال: ألـم تسمع رسول    حعّثه أن عبع   بَ أَـيس حعّثه:

َْ َغّل منها بَِعيرا أو َشاة  فإَّه يَْ ِملُهُ يَْوَم »صلى   عليه وسلم حيَ ذكر غلول الصعقة:  َم

 ق قال عبع   بَ أَـيس: بلـى.«الِ ـيَاَمةِ 

نا ي يـى بَ سعيع األَصاري, عَ ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, قال: حعثنا أبـي, قال: حعث  

إياَك يا »َافع, عَ ابَ عمر أن رسول   صلى   عليه وسلم بعن سعع بَ عبـادة مصعّقا, ف ال: 

 قال: ال آخذه وال أجيء به فأعفـاه.« َسْععُ أْن تَـِ يء يَْوَم الِ ـياَمِة بِبَِعيِر تَـْ ِملُهُ لَهُ ُرغاء!

ـ مصي أبو حميع, قال: حعثنا الربـيع بَ روح, قال: حعثنا ابَ حعثنا أحمع بَ الـمغيرة ال   

عياش, قال: حعثنا عبـيع   بَ عمر بَ حفَ, عَ َافع مولـى ابَ عمر, عَ عبع   بَ عمر, 

عَ النبـّي صلى   عليه وسلم: أَه استعمل سعع بَ عبـادة, فأتـى النبـّي صلى   عليه وسلم, 

إيّاَك يا َسْععُ أْن تَـِ يَء يَْوَم الِ ـياَمِة تَـْ ِمُل علـى »النبـّي صلى   عليه وسلم: فسلـم علـيه, ف ال له 

! قال سعع: «, ََعَمْ »ف ال سعع: فإن فعلُه يا رسول   إن ذلك لكائَق قال: « ُعنُِ َك بَِعيرا لَهُ ُرغاء 

 اه.قع علـمه يا رسول   أَـي أُْسأَُل فـأُْعِطي, فأعفنـي! فأعفـ

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا زيع بَ حبـان, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ الـ رث, قال: 6618  

ثنـي جعي عبـيع بَ أبـي عبـيع, وكان أّول مولود بـالـمعينة, قال: استعمله علـى صعقة دَْوس, 

, ف ال: كيف ف اءَـي أبو هريرة فـي الـيوم الذي خرجه فـيه, فسلـم, فخرجه إلـيه, فسلـمه علـيه

أَه والبعيرق كيف أَه والب رق كيف أَه والغنـمق ثم قال: سمعه ِحبّـي رسول   صلى   عليه 

َْ أَخذَ بَ ََرة  بغَْيِر َح ّها جاَء »وسلم قال:  , َوَم َْ أَخذَ بَِعيرا بغَْيِر َح ِّه جاَء بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة لَْه ُرغاء  َم

َْ أَخذَ شاة  بغَْيِر َح ّها جاَء بَها يَْوَم الِ ـيامِة علـى ُعنُِ ِه لََها ثُغاء  فإيّاَك بِها يَْوَم الِ ـياَمِة لَ  , َوَم َها ُخَوار 

 «.والبَ ََر فإَّها أَحعّ قُُروَا وأَشعّ أْظالفـا!

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا خالع بَ مخـلع, قال: ثنـي مـ مع, عَ عبع الرحمَ بَ الـ رث,    

فلـما ق يه العمل قعمه,  ¹ـيع بَ أبـي عبـيع, قال: استُعمله علـى صعقة دوسعَ جعه عب
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ف اءَـي أبو هريرة فسلـم علـّي, ف ال: أخبرَـي كيف أَه واإلبلق ثم ذكر َـ و حعيثه عَ زيع, إال 

 «.جاء بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة علـى ُعنُِ ِه لَهُ ُرغاء  »أَه قال: 

ى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـ6619  

َْ يَْغلُْل يَأِْت بِـَما َغّل يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال قتادة: كان النبـّي صلى    قوله: }َوما كاَن ِلنَبِـّي أْن يَغُّل َوَم

َّ رجل مخيطا فما دوَه»عليه وسلم, إذا غنـم مغنـما, بعن مناديا:  َّ رجل أال ال يغلّ ! أال ال يغل

َّ َرُجل  فََرسا, فـيأتـي به علـى ظهره  ! أال ال يغل بعيرا فـيأتـي به علـى َظْهِرِه يَْوَم الِ ـيَاَمِة له ُرَغاء 

 «.يوم ال ـيامة له حمـ مة!

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثُّم تَُوفّـى ُكّل ََْفِس ما َكَسبَْه َوُهْم ال يُْللَـُموَن{.  

عنـي بذلك جّل ثناؤه: }ثُّم تَُوفّـى ُكّل ََْفِس{: ثم تعطى كل َفس جزاء ما كسبه بكسبها وافـيا ي  

غير من وا ما استـ  ه واستوجبه مَ ذلك: }َوُهْم ال يُْللَـُموَن{ ي ول: ال يفعل بهم إال الذي 

 ينبغي أن يفعل بهم مَ غير أن يعتعي علـيهم, فـين صوا عما استـ  وه. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ثُّم تَُوفّـي ُكّل ََْفىِس مىا َكَسىبَْه َوُهىْم 6620  

 ال يُْللَـُموَن{ ثم ي زا بكسبه غير مللوم وال معتعا علـيه.

 162اآلية : 

َِ اتّبََع ِرْضَواَن ّللّاِ َكَمَ بَآَء بَِسْخ ِ  ََ ّللّاِ َوَمأَْواهُ َجَهنُّم  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَفََم ّم

 َوبِئَْس اْلَمِصيُر {

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: معنى ذلك: أفمَ اتبع رضوان   فـي ترك    

 الغلول كمَ بـاء بسخ  مَ   بغلوله ما غّل. ذكر مَ قال ذلك:

زا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ طريف, ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الر6621  

ََ ّللّاِ{:  َْ بَـاَء بََسخِ  ِم َِ اتّبََع ِرُضَواَن ّللّاِ{ قال: مَ لـم يغّل. }َكَم عَ ال  اك فـي قوله: }أفََم

 كمَ غّل.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي سفـيان بَ عيـينة, عَ مطر  بَ مطر , 6622  

ََ ّللّاِ{: عَ ال  اك قو َْ بَـاَء بَِسْخِ  ِم َِ اتّبََع ِرْضَواَن ّللّاِ{ قال: مَ أدّا الـخمس. }َكَم له: }أفََم

 فـاستوجب سخطا مَ  .

 وقال آخرون فـي ذلك بـما:  

َِ اتّبََع ِرْضَواَن ّللّاِ{ علـى 6623   ـ حعثنـي به ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }أفََم

ََ ّللّاِ{ لرضا الناس وسخطهمق ي ول: أفمَ كان ما أحّب  َْ بَـاَء بَِسْخِ  ِم الناس وسخطوا, }َكَم

علـى طاعتـي, فثوابه الـ نة ورضوان مَ ربه, كمَ بـاء بسخ  مَ  , فـاستوجب غ به, وكان 

 مأواه جهنـم وبئس الـمصيرق أسوأ الـمثالنق أي فـاعرفوا.

ألن ذلك ع ـيب وعبـيع   علىـى  ¹ة عنعي, قول ال  اك بَ مزاحموأولـى التأولـيَ بتأويـل االَي  

الغلول وَهيه عبـاده عنه, ثىم قىال لهىم بعىع َهيىه عىَ ذلىك ووعيىعه, أسىواء الىـمطيع هلل فـيىـما أمىره 

وَهاه, والعاصي له فـي ذلك: أي أَهما ال يستويان وال تستوي حالتاهما عنىعه, ألن لىـمَ أطىاع   

َِ اتّبََع ِرْضىَواَن فـيـما أمره وَه اه: الـ نة, ولـمَ عصاه فـيـما أمره وَهاه: النار. فمعنى قوله: }أفََم

ََ ّللّاِ{ إذا: أفمَ ترك الغلول وما َهىاه   عنىه عىَ معاصىيه وعمىل بطاعىة  َْ بَـاَء بَِسْخِ  ِم ّللّاِ َكَم

ـي كىىل ذلىىك رضىىا  ,   فىىـي تركىىه ذلىىك وفىىـي غيىىره مىىـما أمىىره بىىه وَهىىاه مىىَ فرائ ىىه, متبعىىا فىى

ََ ّللّاِ{ يعنىـي: كمىَ اَصىر  متىـ مال  سىخ    وغ ىبه,  َْ بَىـاَء بَِسىْخِ  ِمى ومـ تنبا سخطه, }َكَم

فـاستـ ّق بذلك سكنى جهنـم, ي ول: لـيسا سواء. وأما قوله: }َوبِئَْس الـَمِصير{ فإَىه يعنىـي: وبىئس 

 مَ   جهنـم. الـمصير الذي يصير إلـيه ويئو  إلـيه مَ بـاء بسخ 

 163اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ُهْم دََرَجات  ِعنعَ ّللّاِ وّللّاُ بَِصير  بَِما يَْعَملُوَن {
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يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن مَ اتبع رضوان  , ومَ بـاء بسخ  مَ   مختلفو الـمنازل عنع    

والثوا  الـ زيـل, ولـمَ بـاء بسخ  مَ   الـمهاَة والع ا   , فلـمَ اتبع رضوان   الكرامة 

 األلـيـم. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ُهْم دََرَجات  ِعْنعَ ّللّاِ َوّللّاُ بِِصير  6624  

ى علـيه أهل طاعته بِـَما يَْعَملُوَن{: أي لكل درجات مـما عملوا فـي الـ نة والنار, إن   ال يخفـ

 مَ أهل معصيته.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6625  

 ابَ عبـاس: }ُهْم دََرَجات  ِعْنعَ ّللّاِ{ ي ول: بأعمالهم.

عنع    وقال آخرون: معنى ذلك لهم درجات عنع  , يعنـي: لـمَ اتبع رضوان   منازل  

 كريـمة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6626  

 مـ اهع فـي قوله: }ُهْم دََرَجات  ِعْنعَ ّللّاِ{ قال: هي ك وله لهم درجات عنع  .

السعي: }ُهْم دََرَجات  ِعْنعَ ّللّاِ{  ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, ع6627َ  

 ي ول: لهم درجات عنع  .

{ ك ول ال ائل: هم طب ات, كما قال ابَ َهْرمة:    وقـيـل قوله: }ُهْم دََرَجات 

ِلَرْيِب العّْهِر أْم دََرَ, الّسيُول    إْن ُحّم الـَمنُوُن يُكون قَْوم 

لُوَن{ فإَه يعنـي: و  ذو علـم بـما يعمل أهل طاعته ومعصيته, وأما قوله: }َوّللّاُ بِِصير  بِـَما يَْعمَ   

ال يخفـى علـيه مَ أعمالهم شيء, ي صي علـى الفري ـيَ جميعا أعمالهم, حتـى توفـى كل َفس 

 منهم جزاء ما كسبه مَ خير وشّر. كما:

بِىـَما يَْعَملُىوَن{ ي ىول: ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابىَ إسى ا : }َوّللّاُ بِِصىير  6628  

 إن   ال يخفـى علـيه أهل طاعته مَ أهل معصيته.

 164اآلية : 

َْفُِسِهْم يَتْلُواْ َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكّ  َ َْ أ ََ إِْذ بَعََن فِيِهْم َرُسوال  ّم َّ ّللّاُ َعلَى اْلُمؤِمنِي يِهْم َويُعَلُّمُهُم }لَ َْع َم

َِ { اْلِكتَاَ  َواْلِ ْكَمةَ   َوإِن َكاَُواْ ِمَ قَْبُل لَِفي َضالِل ّمبِي

يعنـي بذلك: ل ع تطّول   علـى الـمؤمنـيَ, إذ بعن فـيهم رسوال , حيَ أرسل فـيهم رسوال  مَ    

أَفسهم, َبـيا مَ أهل لساَهم, ولـم ي عله مَ غير أهل لساَهم فال يف هوا عنه ما ي ول }يَتْلُو َعلَـْيِهْم 

 ول: ي رأ علـيهم آي كتابه وتنزيـله. }ويزّكيهم{ يعنـي: يطهرهم مَ ذَوبهم بـاتبـاعهم آيَاتِِه{ ي

إياه, وطاعتهم له فـيـما أمرهم وَهاهم }َويُعَلّـُمُهُم الِكتَاَ  والـِ ْكَمةَ{ يعنـي: ويعلـمهم كتا    

ة: السنة التـي سنها   الذي أَزل علـيه, ويبـيَ لهم تأويـله ومعاَـيه, والـ كمة ويعنـي بـالـ كم

َْ قَْبُل  جّل ثناؤه للـمؤمنـيَ علـى لسان رسول   صلى   عليه وسلم وبـياَه لهم }َوإْن َكاَُوا ِم

َّ   علـيهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته,  { يعنـي: إن كاَوا مَ قبل أن يـم َِ لَِفـي َضالِل ُمبِـي

الء, وفـي حيرة عَ الهعا عمياء, ال يعرفون ح ا, وال لفـي ضالل مبـيَ, ي ول: فـي جهالة جه

يبطلون بـاطال . وقع بـينا أصل ال اللة فـيـما م ى, وأَه األخذ علـى غير هعا بـما أغنى عَ 

إعادته فـي هذا الـموضع والـمبـيَ: الذي يبـيَ لـمَ تأمله بع له وتعبره بفهمه أَه علـى غير 

 است امة وال هعا.

 قلنا فـي ذلك قال جماعة مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:وبنـ و الذي   

َّ ّللّاُ علـى 6629   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }لَ َْع َم

َّ   علـيهم مَ غير دعوة وال رغبة مَ هذه  َْفُِسهْم{ م َْ أ ََ إْذ بَعََن فِـيهْم َرُسوال  ِم الـُمْؤِمنِـي

ألمة, جعله   رحمة لهم, لـيخرجهم مَ الللـمات إلـى النور, ويهعيهم إلـى صراط مست ـيـم ا

 :} َِ َْ قَْبُل لَِفـي َضالِل ُمبِـي قوله: }َويُعَلّـُمُهُم الِكتَاَ  والـِ ْكَمةَ{ الـ كمة: السنة. }َوإْن َكاَُوا ِم

أهريق دمه, ولكَ   بعن َبـيه صلى لـيس   كما ت ول أهل َحُروراء: مـ نة غالبة مَ أخطأها 

   عليه وسلم إلـى قوم ال يعلـمون فعلـمهم, وإلـى قوم ال أد  لهم فأدبهم.
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َّ ّللّاُ َعلىىىـى 6630   ـىىى حىىىعثنا ابىىىَ حميىىىع, قىىىال: حىىىعثنا سلىىىـمة, عىىىَ ابىىىَ إسىىى ا , قىىىال: }لَ َىىىْع َمىىى

{: أي ل ع م َِ { إلـى قوله }لَِفـي َضالِل ُمبِـي ََ َّ ّللّاُ علـيكم يا أهل اإليىـمان إذ بعىن فىـيكم الـُموْءِمنـي

رسىىوال  مىىَ أَفسىىكم, يتلىىو علىىـيكم آياتىىه, ويىىزكيكم فـيىىـما أخذتىىـم, وفـيىىـما علـمتىىـم, ويعلىىـمكم الىىـخير 

والشّر, لتعرفوا الـخير فتعملوا به, والشّر فتت وه, ويخبىركم برضىاه عىنكم إذ أطعتىـموه, لتسىتكثروا 

  منكم مَ معصيته, فتتـخـلصوا بذلك مَ َ مته, وتعركوا بذلك ثوابه مَ طاعته, وتـ تنبوا ما سخ

{ أي فـي عمياء مَ الـ اهلـية ال تعرفىون حسىنة,  َِ َْ قَْبُل لَِفـي َضالِل ُمبِـي مَ جنته. }َوإْن ُكْنتُـْم ِم

 وال تستغيثون مَ سيئة, صّم عَ الـ ّق, عمي عَ الهعا.

 165اآلية : 

َْ ال ول في تأويل قوله تعالى :  }أََو لَّما أََصابَتُْكْم ّمِصيبَة  قَْع أََصْبتُْم ّمثْلَْيَها قُْلتُْم أَََّى َهـَذَا قُْل ُهَو ِم

َْفُِسُكْم إِّن ّللّاَ َعلََى ُكّل َشْيِء قَِعير  {  ِعنِع أَ

هم يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أو حيَ أصابتكم أيها الـمؤمنون مصيبة, وهي ال تلـى الذيَ قتلوا من   

يوم أحع, والـ رحى الذيَ جرجوا منهم بـأُحع, وكان الـمشركون قتلوا منهم يومئذ سبعيَ َفرا. 

}قع أصبتـم مثلـيها{ ي ول: قع أصبتـم أَتـم أيها الـمؤمنون مَ الـمشركيَ مثلـي هذه الـمصيبة 

وذلك أَهم  التـي أصابوا هم منكم, وهي الـمصيبة التـي أصابها الـمسلـميَ مَ الـمشركيَ ببعر,

قتلوا منهم سبعيَ, وأسروا سبعيَ. }قُْلتُـْم أَّى َهذَا{ يعنـي: قلتـم لـما أصابتكم مصيبتكم بـأُحع: 

}أَّى َهذَا{ مَ أّي وجه هذا, ومَ أيَ أصابنا هذا الذي أصابنا, وَـ َ مسلـمون, وهم مشركون, 

, وععّوَا أهل كفر بـاهلل وشركق قل يا وفـينا َبـّي   صلى   عليه وسلم, يأتـيه الوحي مَ السماء

َْفُِسُكُم{ ي ول: قل لهم: أصابكم هذا الذي  َْ ِعْنِع أ مـ مع للـمؤمنـيَ بك مَ أص ابك: }ُهَو ِم

أصابكم مَ عنع أَفسكم, بخالفكم أمري, وترككم طاعتـي, ال مَ عنع غيركم, وال مَ قبل أحع 

{ ي  ول: إن   علـى جميع ما أراد بخـل ه مَ عفو وع وبة سواكم. }إّن ّللّاَ علـى ُكّل شيِء قَِعير 

 وتف ل واَت ام قعير, يعنـي: ذو قعرة.

َْفُِسُكْم{ بعع إجماع جميعهم علـى أن    َْ ِعْنِع أ ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: }قُْل ُهَو ِم

أويـل ذلك: قل هو مَ عنع تأويـل سائر االَية علـى ما قلنا فـي ذلك مَ التأويـل, ف ال بع هم: ت

أَفسكم, بخالفكم علـى َبـّي   صلى   عليه وسلم, إذ أشار علـيكم بترك الـخرو, إلـى ععّوكم 

واإلص ار لهم, حتـى يعخـلوا علـيكم معينتكم, ويصيروا بـيَ آطامكم, فأبـيتـم ذلك علـيه, وقلتـم: 

 ـمعينة. ذكر مَ قال ذلك:أخر, بنا إلـيهم حتـى َُْص ر لهم فن اتلهم خار, ال

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  6631  

قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها قُْلتُـْم أَّى َهذَا{ أصيبوا يوم أُحع, قتل منهم سبعون يومئذ, وأصابوا مثلـيها يوم 

َْفُِسُكْم{ ذكر لنا بعر, قتلوا مَ الـمش َْ ِعْنِع أ ركيَ سبعيَ, وأسروا سبعيَ. }قُْلتُـْم أَّى َهذَا قُْل ُهَو ِم

أن َبـّي   صلى   عليه وسلم قال ألص ابه يوم أُحع حيَ قعم أبو سفـيان والـمشركون, ف ال 

فَعَُعوا »بذلك: الـمعينة ـ  ـ يعنـي« إَّا فِـي ُجنِّة َحِصينَةِ »َبـّي   صلى   عليه وسلم ألص ابه: 

ف ال َاس له مَ أص ابه مَ األَصار: يا َبـّي  : إَا َكره أن « ال َْوَم أْن يَْعُخـلُوا َعلَـْينا َُ اتِْلُهمْ 

َ تل فـي طر  الـمعينة, وقع كنا َـمتنع فـي الغزو فـي الـ اهلـية, فبـاإلسالم أحّق أن َـمتنع فـيه, 

فـاَطلق رسول   صلى   عليه وسلم, فلبس ألمته, فتالوم ال وم, ف الوا  فـابرز بنا إلـى ال وم!

عّرض َبـّي   صلى   عليه وسلم بأمر, وعّرضتـم بغيره, اذهب يا حمزة ف ل لنبـّي   صلى 

:   عليه وسلم: أمرَا ألمرك تبع! فأتـى حمزة ف ال له: يا َبـّي   إن ال وم قع تالوموا, وقالوا

إَّهُ لَـْيَس ِلنَبِـّي إذَا لَبَِس ألَْمتَهُ أْن يََ عَها »أمرَا ألمرك تبع. ف ال رسول   صلى   عليه وسلم: 

«. َستَرْوََها»قالوا: يا َبـّي   خاصة أو عامةق قال: « حتـى يُناِجَز, َوإَّهُ َستَُكُوُن فِـيُكْم ُمِصيبَة  

يه وسلم رأا فـي الـمنام أن ب را تنـ ر, فتأّولها قتال  فـي أص ابه. ذكر لنا أن َبـّي   صلى   عل

ورأا أن سيفه ذا الف ار اَ صم, فكان قتل عمه حمزة, قُتِل يومئذ, وكان ي ال له أسع  . ورأا أن 

 كبشا ُعتَِر, فتأّوله كبش الكتـيبة عثمان بَ أبـي طلـ ة أصيب يومئذ, وكان معه لواء الـمشركيَ.
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ـ حعثه عَ عمار, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع بنـ وه, غير أَه قال: }قَْع 6632  

َْفُِسُكْم{ ي ول: بـما  َْ ِعْنِع أ أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها{ ي ول: مثلـي ما أصيب منكم, }قُْلتُـْم أَّى َهذَا قُْل ُهَو ِم

 عصيتـم.

لرزا , قال أخبرَا معمر, عَ قتادة, قال: ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع ا6633  

أصيب الـمسلـمون يوم أُحع مصيبة, وكاَوا قع أصابوا مثلـيها يوم بعر مـمَ قتلوا وأسروا, ف ال 

   عّز وجّل: }أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها{.

 

ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ عمر بَ عطاء, ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: 6634  

وقتل  ¹عَ عكرمة, قال: قتل الـمسلـمون مَ الـمشركيَ يوم بعر سبعيَ, وأسروا سبعيَ

الـمشركون يوم أُحع مَ الـمسلـميَ سبعيَ, فذلك قوله: }قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها قُْلتُـْم أَّى َهذَا{ إذ َـ َ 

َْفُِسُكْم{ ع وبة لكم بـمعصيتكم  ¹ء مشركونمسلـمون َ اتل غ بـا هلل, وهؤال َْ ِعْنِع أ }قُْل ُهَو ِم

 النبـّي صلى   عليه وسلم حيَ قال ما قال.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ مبـارك, عَ الـ سَ: }أْو لَـّما 6635  

َْفُِسُكْم{ قالوا: فإَـما أصابنا هذا, أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها قُلْ  َْ ِعْنِع أ تُـْم أَّى َهذَا قُْل ُهَو ِم

ألَا قبلنا الفعاء يوم بعر مَ األسارا, وعصينا النبـّي صلى   عليه وسلم يوم أُحع, فمَ قتل منا 

 كان شهيعا, ومَ ب ـي منا كان مطهرا, رضينا بـاهلل ربّـا.

عثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ مبـارك, عَ الـ سَ وابَ ـ حعثنا ال اسم, قال: ح6636  

 جريج, قاال: معصيتهم أَه قال لهم: ال تتبعوهم يوم أُحع فـاتبعوهم.

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, ثم ذكر ما أصيب مَ 6637  

}أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها{  ¹الـمؤمنـيَ, يعنـي بـأُحع, وقتل منهم سبعون إَساَا

 َْ كاَوا يوم بعر أسروا سبعيَ رجال  وقتلوا سبعيَ. }قُْلتُـْم أَّى َهذَا{: أي مَ أيَ هذاق }قُْل ُهَو ِم

َْفُِسُكْم{ أَكم عصيتـم.  ِعْنِع أ

, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي6638  

ابَ عبـاس قوله: }أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها{ ي ول: إَكم أصبتـم مَ الـمشركيَ 

 يوم بعر, مثلـي ما أصابوا منكم يوم أُحع.

تـي أصابتهم, ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : ثم ذكر الـمصيبة ال6639  

َْفُِسُكْم{: َْ ِعْنِع أ أي إن تك  ف ال: }أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها قُْلتُـْم أَّى َهذَا قُْل ُهَو ِم

قع أصابتكم مصيبة فـي إخواَكم فبذَوبكم قع أصبتـم مثلـيها قتال  مَ ععّوكم فـي الـيوم الذي كان 

وأسرا, وَسيتـم معصيتكم وخالفكم ما أمركم به َبـيكم صلى   عليه وسلم, إَكم  قبله ببعر, قتلـى

{: أي إن   علـى كل ما أراد بعبـاده مَ َ مة  أحللتـم ذلك بأَفسكم. }إّن ّللّاَ علـى ُكّل َشْيِء قَِعير 

 أو عفو قعير.

, قال: سمعه ال  اك ـ ُحعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـا معاذ ي ول: أخبرَا عبـيع6640  

ي ول فـي قوله: }أْو لَـّما أَصابَتُْكْم ُمِصيبَة  قَْع أَصْبتُـْم ِمثْلَـْيها{... االَية, يعنـي بذلك: أَكم أصبتـم مَ 

 الـمشركيَ يوم بعر مثلـي ما أصابوا منكم يوم أُحع.

بعر, وأخذكم  وقال بع هم: بل تأويـل ذلك: قل هو مَ عنع أَفسكم بإسارتكم الـمشركيَ يوم  

 منهم الفعاء, وترككم قتلهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ ف يـل, عَ أشعن بَ سوار, عَ ابَ سيريَ, عَ 6641  

عبـيعة, قال: أسر الـمسلـمون مَ الـمشركيَ سبعيَ, وقتلوا سبعيَ, ف ال رسول   صلى   عليه 

وا ِمْنُهُم الِفعَاَء فَتَتَ َّوْوا بِِه علـى َععُّوُكْم, َوإْن قَبِْلتُـُموهُ قُتَِل ِمْنُكْم َسْبعوَن أْو اْختاُروا أْن تَأُْخذُ »وسلم: 

ف الوا: بل َأخذ الفعية منهم, وي تل منا سبعون. قال: فأخذوا الفعية منهم, وقتلوا منهم « تَْ تُلُوُهمْ 

 قال عبـيعة: وطلبوا الـخيرتـيَ كلتـيهما. ¹سبعيَ
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حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, قال: حعثنا ابَ عون, عَ ابَ سيريَ, عَ    

إْن ِشئْتُـْم قَتَْلتُـُموُهْم, َوإْن »عبـيعة أَه قال فـي أسارا بعر: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 وا: بل َأخذ الفعاء فنستـمتع به, ويستشهع منا بععّتهم.قال«. شئْتُـْم فـادَْيتُـُموُهْم َواْستَْشَهعَ ِمْنُكْم بِِععّتِِهمْ 

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي إسماعيـل, عَ ابَ عىون, عىَ مىـ مع, عىَ 6642  

وحعثنـي ح ا, عَ جرير, عَ مـ مع, عَ عبـيعة السلـماَـي, عَ علـّي, قىال:  ¹عبـيعة السلـماَـي

  عليه وسلم, ف ال له: يا مـ مع إن   قع كره ما صنع قومىك فىـي جاء جبريـل إلـى النبـّي صلى 

أخذهم األسارا, وقع أمرك أن تـخيرهم بـيَ أمريَ, أن ي عموا فت ر  أعناقهم, وبـيَ أن يأخذوا 

الفعاء علـى أن ي تل منهم ععتهم. قال: فععا رسول   صلى   عليه وسلم الناس, فذكر ذلىك لهىم. 

رسول  , عشائرَا وإخواَنا, ال بل َأخذ فعاءهم فنت ّوا به علىـى قتىال عىعّوَا ويستشىهع ف الوا: يا 

 منا ععتهم, فلـيس فـي ذلك ما َكره! قال: ف تل منهم يوم أُحع سبعون رجال  ععة أسارا أهل بعر.

 167-166اآلية : 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

ََ ََافَ ُ      ََ *  َوْليَْعلََم الِّذي واْ َوقِيَل لَُهْم }َوَمآ أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَ َى اْلَ ْمعَاِن فَبِإِذِْن ّللّاِ َوِليَْعلََم اْلُمْؤِمنِي

ُهْم ِلْلُكْفِر يَْوَمئِِذ أَْقَرُ  ِمْنُهْم ِلإِليَماِن تَعَالَْواْ قَاتِلُواْ فِي َسبِيِل ّللّاِ أَِو اْدفَعُواْ قَالُواْ لَْو ََْعلَُم قِتَاال  الّتّبَْعنَاُكْم 

 يَ ُولُوَن بِأَْفَواِهِهم ّما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم َوّللّاُ أَْعلَُم بَِما يَْكتُُموَن {

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والذي أصابكم يوم الت ـى الـ معان, وهو يوم أُحع حيَ الت ـى جمع    

يَ. ويعنـي بـالذي أصابهم: ما َال مَ ال تل مَ قُتِل منهم, ومَ الـ راح مَ الـمسلـميَ والـمشرك

« ما»ُجرح منهم }فبإْذِن ّللّا{ ي ول: فهو بإذن   كان, يعنـي: ب  ائه وقعره فـيكم. وأجا  

ََ « ما»بـالفـاء, ألن  حر  جزاء, وقع بـينه َلير ذلك فـيـما م ى قبل: }َوِلـيَْعلَـَم الـُمؤِمنِـي

ََ َافَ ُوا{ بـمعنى: ولـيعلـم   الـمؤمنـيَ, ولـيعلـم الذيَ َاف وا, أصابكم ما أصابكم يوم  ولـيعلـَم الّذَي

الت ـى الـ معان بـأُحع, لـيـميز أهل اإليـمان بـاهلل ورسوله الـمؤمنـيَ منكم مَ الـمناف ـيَ 

{ فـيـما  فـيعرفوَهم, ال يخفـى علـيهم أمر الفري ـيَ. وقع بـينا تأويـل ََ قوله: }َوِلـيَْعلَـَم الـُمؤِمنِـي

 م ى, وما وجه ذلك, بـما أغنى عَ إعادته فـي هذا الـموضع.

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال ابَ إس ا .  

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما أَصابَُكْم يَْوَم اْلتَ َـى الـَ ْمعاِن 6643  

{: أي ما أصابكم حيَ الت ـيتـم أَتـم وععّوكم فبإذَـي, كان ذلك حيَ فَبإْذِن ّللّاِ  ََ  َوِلـيَْعلَـَم الـمؤِمنِـي

فعلتـم ما فعلتـم بعع أن جاءكم َصري وصعقتـم وععي, لـيـميز بـيَ الـمناف ـيَ والـمؤمنـيَ, 

ََ ََافَ ُوا{ منكم, أي لـيلهُروا ما فـيهم.  }َوِلـيَْعلَـَم الِّذي

ل فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقِـيـَل لَهْم تَعَالَْوا قاتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أو اْدفَعوا قالوا لَْو ََْعلَـْم ال و   

ْعلَـُم ْم َوّللّاُ أقِتاال  التّبَعْناّكْم ُهْم لْلُكْفِر يَْوَمئِِذ أْقَرُ  ِمْنهْم لإليِـَماِن يَ ُولُوَن بأْفَواِههْم ما لَـْيَس فِـي قلُوبِهِ 

 بِـَما يَْكتُـُموَن{.

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: عبع   بَ أبـّي ابَ سلول الـمنافق وأص ابَهُ الذيَ رجعوا عَ رسول   

  صلى   عليه وسلم وعَ أص ابه, حيَ سار َبـّي   صلى   عليه وسلم إلـى الـمشركيَ 

اتلوا الـمشركيَ معنا, أو ادفعوا بتكثـيركم سوادَا! بـأُحع ل تالهم, ف ال لهم الـمسلـمون: تعالوا ق

ف الوا: لو َعلـم أَكم ت اتلون لسرَا معكم إلـيهم, ولكنا معكم علـيهم, ولكَ ال َرا أَه يكون بـينكم 

وبـيَ ال وم قتال. فأبعوا مَ َفـا  أَفسهم ما كاَوا يكتـموَه, وأبعوا بألسنتهم ب ولهم: }لَْو ََْعلَـُم قِتاال  

تّبَْعناُكْم{ غير ما كاَوا يكتـموَه ويخفوَه, مَ ععاوة رسول   صلى   عليه وسلم وأهل ال

 اإليـمان به. كما:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ مسلـم بَ 6644  

 صيَ بَ عبع شها  الزهري, ومـ مع بَ ي يـى بَ حبـان, وعاصم بَ عمر بَ قتادة, والـ

الرحمَ بَ عمرو بَ سعع بَ معاذ وغيرهم مَ علـمائنا كلهم, قع حعّث, قال: خر, رسول   

صلى   عليه وسلم ـ يعنـي: حيَ خر, إلـى أُحع ـ فـي ألف رجل مَ أص ابه, حتـى إذا كاَوا 

اس, ف ال أطاعهم بـالشوط بـيَ أُحع والـمعينة اَـخزل عنهم عبع   بَ أبـّي ابَ سلول بثلن الن
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فرجع بـمَ اتبعه مَ الناس  ¹فخر, وعصاَـي, و  ما َعري عالم َ تل أَفسنا ههنا أيها الناس

مَ قومه مَ أهل النفـا  وأهل الريب, واتبعهم عبع   بَ عمرو بَ حرام أخو بنـي سلـمة, ي ول: 

, ف الوا: لو َعلـم أَكم ت اتلون يا قوم أذكركم   أن تـخذلوا َبـيكم وقومكم عنعما ح ر مَ ععّوهم

ما أسلـمناكم, ولكنا ال َرا أن يكون قتال. فلـما استعصوا علـيه, وأبوا إال االَصرا  عنهم, قال: 

 أبععكم   أععاء  , فسيغنـي   عنكم! وم ى رسول   صلى   عليه وسلم.

: }َوقِـيـَل لَُهْم تَعالَْوا قاتِلوا فِـي َسبِـيـِل ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا 6645  

ّللّاِ أِو اْدفَعُوا{ يعنـي: عبع   بَ أبـّي ابَ سلول وأص ابه, الذيَ رجعوا عَ رسول   صلى   

لو عليه وسلم, حيَ سار إلـى ععّوه مَ الـمشركيَ بـأُحع. وقوله: }لَْو ََْعلَـُم قِتاال  التّبَْعناُكْم{ ي ول: 

َّ أن يكون قتال, فلهر منهم ما كاَوا  َعلـم أَكم ت اتلون لسرَا معكم, ولعفعنا عنكم, ولكَ ال َل

يخفون فـي أَفسهم. ي ول   عّز وجّل: }ُهْم لْلُكْفِر يَْوَمئِِذ أْقرُ  ِمْنهْم لإليِـَماِن{ ولـيس فـي قلوبهم 

 }َوّللّاُ أْعلَـُم بِـَما يَْكتُـُموَن{: أي يخفون.

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: خر, رسول   صلى 6646  

فلـما خرجوا رجع  ¹  عليه وسلم ـ يعنـي: يوم أُحع ـ فـي ألف رجل, وقع وععهم الفتـن إن صبروا

بوه وقالوا له: ما عبع   بَ أبـّي ابَ سلول فـي ثلثمائة, فتبعهم أبو جابر السلـمي يععوهم, فلـما غل

َّ معنا.. قال: فذكر   أص ا  عبع   بَ أبـّي ابَ سلول, وقول  َعلـم قتاال , ولئَ أطعتنا لترجع

عبع   بَ جابر بَ أبـي عبع   األَصاري حيَ دعاهم, ف الوا: ما َعلـم قتاال , ولئَ أطعتـموَا 

ََ قَالُوا إلْخَواَِهِ  َّ معنا, ف ال: }الِّذي َْفُِسُكُم لترجع َْ أَ ْم َوقَعَعُوا لَْو أَطاُعَوَا ما قُتِلُوا قُْل فـاْدَرُءوا َع

 الـَمْوَت{.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا, قال: قال ابَ جريج: قال عكرمة: 6647  

َ سلول. قال ابَ جريج: }قالُوا لَْو ََْعلَـُم قِتاال  التّبَْعناكْم{ قال: َزله فـي عبع   بَ أبـّي اب

وأخبرَـي عبع   بَ كثـير, عَ مـ اهع: }لَْو ََْعلَـُم قِتاال { قال: لو َعلـم أَا واجعون معكم قتاال , لو 

 َعلـم مكان قتال التبعناكم.

واختلفوا فـي تأويـل قوله }أِو اْدفَعُوا{ ف ال بع هم: معناه: أو كثّروا, فإَكم إذا كثرتـم دفعتـم   

 . ذكر مَ قال ذلك:ال وم

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }أِو اْدفَعُوا{ ي ول: أو 6648  

 كثروا.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }أِو ادْفَعُوا{ قال: 6649  

 بكثرتكم الععّو وإن لـم يكَ قتال.

 معنى ذلك: أو رابطوا إن لـم ت اتلوا. ذكر مَ قال ذلك: وقال آخرون:  

ـ حعثنا إسماعيـل بَ حفَ االَملـي وعلـّي بَ سهل الرملـي, قاال: حعثنا الولـيع بَ مسلـم, 6650  

قال: حعثنا عتبة بَ ضمرة, قال: سمعه أبـا عون األَصارّي فـي قوله: }قاتِلوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أِو 

 ال: رابطوا.اْدفَعُوا{ ق

وأمىىا قولىىه: }َوّللّاُ أْعلَىىـُم بِىىـَما يَْكتُىىـموَن{ فإَىىه يعنىىـي بىىه: و  أعلىىـم مىىَ هىىؤالء الـمناف ىىـيَ الىىذيَ   

ي ولون مَ الععاوة والشنآن, وأَهم لو علـموا قتاال  ما تبعوهم, وال دافعوا عنهم, وهو تعالىـى ذكىره 

ه علـيهم حتـى يهتك أستارهم فـي عاجل العَـيا, مـ ي  بـما يخفوَه مَ ذلك, مطلع علـيه, ومـ صي

 فـيف  هم به, ويصلـيهم به العرك األسفل مَ النار فـي االَخرة.

 168اآلية : 

ََ قَالُواْ إِلْخَواَِِهْم َوقَعَعُواْ لَْو أََطاُعوََا َما قُتِلُوا قُْل فَاْدَرُءو ا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }الِّذي

َْفُسِ  َْ أَ ََ {َع  ُكُم اْلَمْوَت إِن ُكْنتُْم َصاِدقِي

يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولـيعلـم   الذيَ َاف وا, الذيَ قالوا إلخواَهم وقععوا. فموضع    

وقع ي وز أن يكون رفعا علـى الترجمة عما فـي «, الذيَ َاف وا»َصب علـى اإلبعال مَ « الذيَ»

فمعنى االَية: ولـيعلـم   الذيَ قالوا إلخواَهم الذيَ « اف واالذيَ َ»قوله: }يَْكتُـُمْوَن{ مَ ذكر 

أصيبوا مع الـمسلـميَ فـي حربهم الـمشركيَ بـأُحع يوم أُحع, ف تلوا هنالك مَ عشائرهم وقومهم, 
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}وقَعَعُوا{ يعنـي: وقعع هؤالء الـمناف ون ال ائلون ما قالوا مـما أخبر   عّز وجّل عنهم مَ قـيـلهم 

ـ هاد مع إخواَهم وعشائرهم فـي سبـيـل  : }لو أَطاُعوََا{ يعنـي: لو أطاعنا مَ قتل بـأُحع عَ ال

مَ إخواَنا وعشائرَا }ما قُتِلُوا{ يعنـي: ما قتلوا هنالك. قال   عّز وجّل لنبـيه مـ مع صلى   

فـادرءوا, يعنـي: فـادفعوا مَ عليه وسلم: قل يا مـ مع لهؤالء ال ائلـيَ هذه الـم الة مَ الـمناف ـيَ: 

 قول ال ائل: درأت عَ فالن ال تل, بـمعنى: دفعه عنه, أدرؤه درءا, ومنه قول الشاعر:

 تَ وُل َوقْع دَرأُْت لَها َوِضيِنـيأَهذَا ِدينُهُ أبَعا َوِديِنـي  

م: لو أطاعنا ي ول تعالـى ذكره: قل لهم: فـادفعوا إن كنتـم أيها الـمناف ون صادقـيَ فـي قـيـلك  

إخواَنا فـي ترك الـ هاد فـي سبـيـل   مع مـ مع صلى   عليه وسلم وقتالهم أبـا سفـيان ومَ 

معه مَ قريش, ما قتلوا هنالك بـالسيف, ولكاَوا أحياء ب عودهم معكم وتـخـلفهم عَ مـ مع صلى 

م عَ حربهم, وقع تـخـلفتـم عَ الـموت, فإَكم قع قععتـ ¹  عليه وسلم وشهود جهاد أععاء   معه

 جهادهم, وأَتـم ال مـ الة ميتون. كما:

ََ قالُوا إلْخَواَِِهْم{ الذيَ 6651   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }الِّذي

ن أصيبوا معكم مَ عشائرهم وقومهم: }لَْو أطاُعوَا ما قُتِلُوا{... االَية: أي أَه ال بع مَ الـموت, فإ

استطعتـم أن تعفعوه عَ أَفسكم فـافعلوا, وذلك أَهم إَـما َاف وا وتركوا الـ هاد فـي سبـيـل  , 

 حرصا علـى الب اء فـي العَـيا وفرارا مَ الـموت.

ََ َافَ ُوا{.    ذكر مَ قال: الذيَ قالوا إلخواَهم هذا ال ول هم الذيَ قال   فـيهم: }َوِلـيَْعلَـَم الِّذي

ََ قالُوا إلْخَواَِِهْم  ـ6652   حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }الِّذي

 َوقَعَعُوا لَْو أطاُعوَا ما قُتِلُوا{... االَية, ذكر لنا أَها َزله فـي ععّو   عبع   بَ أبـّي.

عّّي, قال: هم عبع   بَ أبـّي ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ الس6653  

 وأص ابه.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: هو عبع   بَ 6654  

أبـّي الذي قعع وقال إلخواَه الذيَ خرجوا مع النبـّي صلى   عليه وسلم يوم أُحع: }لَْو أطاُعوَا 

بَ جريج عَ مـ اهع, قال: قال جابر بَ عبع  : هو عبع   بَ أبـّي ابَ ما قُتِلُوا{... االَية. قال ا

 سلول.

ََ قىىالُوا 6655   ـىى حىىعثه عىىَ عمىىار, عىىَ ابىىَ أبىىـي جعفىىر, عىىَ أبىىـيه, عىىَ الربىىـيع قولىىه: }الّىىِذي

 إلْخَواَِِهْم َوقَعَعُوا{... االَية, قال: َزله فـي ععّو   عبع   بَ أبـّي.

 170-169اآلية : 

ََ قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ّللّاِ أَْمَواتا  بَْل أَْحيَاء  ِعنعَ َربّ  َّ الِّذي ِهْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ تَْ َسبَ

َْ َخْلِفهِ  ََ لَْم يَْلَ  ُواْ بِِهم ّم ََ بَِمآ آتَاُهُم ّللّاُ ِمَ فَْ ِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالِّذي ْم أاَلّ َخْو   يُْرَزقُوَن *  فَِرِحي

 َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْ َزَُوَن {

. كما:    َّ {: وال تلن َّ  يعنـي تعالـى ذكره }َوال تَـْ َسب

  6656. َّ {: وال تلن َّ  ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوال تَـْ َسب

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ{ يعنـي: الذ   يَ قُتِلوا بـأُحع مَ أص ا  رسول   صلى   وقوله: }الِّذي

عليه وسلم }أمواتا{ ي ول: وال تـ سبنهم يا مـ مع أمواتا, ال ي سون شيئا, وال يـلتذّون, وال 

يتنعمون, فإَهم أحياء عنعي, متنعمون فـي رزقـي, فرحون مسرورون بـما آتـيتهم مَ كرامتـي 

 ائي. كما:وف لـي, وحبوتهم به مَ جزيـل ثوابـي وعط

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , وحعثنـي يوَس بَ عبع 6657  

األعلـى, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: حعثنا إسماعيـل بَ عياش, عَ ابَ إس ا , عَ إسماعيـل 

لَـّما »وسلم: بَ أمية, عَ أبـي الزبـير الـمكي, عَ ابَ عبـاس, قال: قال رسول   صلى   عليه 

َْهاَر الـَ نِّة, َوتأُكُل مِ  َِ أُِصيَب إْخَواَُُكْم بِـأُُحِع, َجعََل ّللّاُ أْرَواَحُهْم فِـي أْجَواِ  َطْيِر ُخْ ِر, تَِردُ أ
َْ ذََهِب فِـي ِظّل العَْرِش  َِ فََلـّما َوَجعُوا ِطيَب َمْشَربِِهْم َومأَْكلِ  ¹ثَِماِرها, َوتأِْوي إلـى قَناِديـَل ِم ِهْم َوُحْس

َِ َمِ ـيِـلِهْم, قالوا: يا لَـْيَه إْخَواََنا يَْعلَـموَن ما َصنََع ّللّاُ بِنا! ِلئاَلّ يَْزَهعُوا فِـي الـِ هاِد َوال يَْنَكل وا َع
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 فأَزل   عز وجل علـى رسول   صلى   عليه« الـَ ْرِ , فَ اَل ّللّاُ َعّز َوَجّل: أَا أُبَلّغُهْم َعْنكمْ 

 وسلم هؤالء االَيات.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير بَ عبع الـ ميع, وحعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, 6658  

قاال جميعا: حعثنا مـ مع بَ إس ا , عَ األعمش, عَ أبـي ال  ى, عَ مسرو  بَ األجعع, 

َّ ا ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ{... االَية, قال: سألنا عبع   بَ مسعود, عَ هذه االَيات: }َوال تَـْ َسب لِّذي

إَّه لـما أُِصيَب إْخَواَُُكْم بـأُُحِع, َجعََل   أْرَواَحُهْم فـي »قال: أما إَا قع سألنا عنها, ف ـيـل لنا: 

َْ ثماِرَها وتأوي إلـى قَنَاِديـلَ  َْهاَر الـَ نِّة َوتأُْكُل ِم َْ ذََهِب فـي ِظّل  أْجَواِ  َطْيِر ُخْ ِر تَِردُ أ ِم

العَْرِش, فـيّطلع   إلـيهم اّطالَعة , فـي ول: يا عبـادي ما تَْشتَُهوَن فَـأَِزيُعُكْمق فَـيَ ُولُوَن: َربّنا ال فَْوَ  

ُهوَن ما أْعَطْيتَنَا الـَ نّةَ, ََأُْكُل منها حين ِشئْنَا ـ ثالث مرات ـ ثم يَّطِلُع فَـيَ ُوُل: يا ِعبَـادي ما تَْشتَ 

فأزيعكمق فـي ولون: َربّنا ال فَْوَ  ما أْعَطْيتَنَا الـَ نّةَ, ََأُْكُل منها َحْيُن ِشئْنا, إال أَا ََـْختَاُر أن تَُردّ 

َْـيا, فنُ َاتل فـيك حتـى َُْ تََل فـيك مّرة أْخَرا  «.أْرَواَحنا فـي أْجَساِدَا, ثم تَُردَّا إلـى العّ

عبعي, قال: حعثنا وهب بَ جرير, قال: حعثنا شعبة, عَ األعمش, حعثنا الـ سَ بَ ي يـى ال   

عَ أبـي ال  ى, عَ مسرو , قال: سألنا عبع  , عَ هذه االَية, ثم ذكر َـ وه, وزاد فـيه: 

 «.أَّـي قَْع قََ ْيُه أْن ال تُْرَجعُوا»

ان, عَ عبع   بَ ـ حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا ابَ أبـي ععّي, عَ شعبة, عَ سلـيـم6659  

مّرة, عَ مسرو , قال: سألنا عبع   عَ أرواح الشهعاء ـ ولوال عبع   ما أخبرَا به أحع ـ قال: 

أرواح الشهعاء عنع   فـي أجوا  طير خ ر, فـي قناديـل تـ ه العرش, تسرح فـي الـ نة 

ماذا تريعونق فـي ولون: َريع أن  حين شاءت, ثم ترجع إلـى قناديـلها, فـيطلع إلـيها ربها, فـي ول:

 َرجع إلـى العَـيا فن تل مرة أخرا.

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا عبع الرحيـم بَ سلـيـمان, وعبعة بَ سلـيـمان, عَ مـ مع 6660  

بَ إس ا , عَ الـ رث بَ ف يـل, عَ مـ مود بَ لبـيع, عَ ابَ عبـاس, قال: قال رسول   

وقال عبعة: « الّشَهعاُء علـى بـِارِ : ََْهِر بِبـاِ  الـَ نِّة فـي قُبِّة َخْ َراءَ » صلى   عليه وسلم:

ََ الـَ نِّة بُْكَرة  َوَعِشيّا»  «.فِـي َرْوَضِة َخْ َراَء, يْخُرُ, َعلَـْيِهْم ِرْزقَُهْم ِم

َ ف يـل, حعثنا أبو كريب, وأَبأَا يوَس بَ بكير, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي الـ رث ب   

فـي »عَ مـ مود بَ لبـيع, عَ ابَ عبـاس, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم بـمثله, إال أَه قال: 

 «.يَْخُرُ, َعلَـيِهم فِـيها»وقال: « قُبِّة َخْ َراء

حعثنا ابَ وكيع, وأَبأَا ابَ إدريس, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي الـ رث بَ ف يـل, عَ    

 َ ابَ عبـاس, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, مثله.مـ مود بَ لبـيع, ع

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال مـ مع بَ إس ا : حعثنـي الـ رث بَ الف يـل    

األَصارّي عَ مـ مود بَ لبـيع األَصارّي, عَ ابَ عبـاس, قال: قال رسول   صلى   عليه 

ََ الـَ نِّة الّشَهعاُء علـى بـاِرِ  ََ»وسلم:  ْهِر بِبـاِ  الـَ نِّة فـي قُبِّة َخْ َراَء يَْخُر, َعلَـْيِهْم ِرْزقُُهْم ِم

 «.بُْكَرة  َوعِشيّا

حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: ثنـي أي ا, يعنـي: إسماعيـل بَ عياش, عَ ابَ    

س, عَ النبـّي صلى   إس ا , عَ الـ رث بَ الف يـل, عَ مـ مود بَ لبـيع, عَ ابَ عبـا

 عليه وسلم بنـ وه.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, قال: قال مـ مع بَ إس ا : وحعثنـي بعض 6661  

أص ابـي, عَ عبع   بَ مـ مع بَ ع ـيـل بَ أبـي طالب, قال: سمعه جابر بَ عبع   ي ول: 

قال: قله: بلـى يا رسول  ! « ُرَك يا جابُِرقأال أُبَشّ »قال لـي رسول   صلى   عليه وسلم: 

ََ َعْمِرو أْن أْفعََل بَِكق »قال:  إّن أبـاَك َحْيُن أُصيب بـأُُحِع أحْياهُ ّللّاُ, ثُّم قاَل لَهُ: ما تُـِ ّب يا َعْبعَ ّللّاِ ْب

َْـيا فَـأُقاتَِل فِـيَك فـأُْقتَُل   «.َمّرة  أُْخَراقاَل: يا َرّ  أُِحّب أْن تَُردَّـي إلـى العّ

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: ذكر لنا أن رجاال  مَ أص ا  6662  

رسول   صلى   عليه وسلم, قالوا: يا لـيتنا َعلـم ما فعل إخواَنا الذيَ قُتِلوا يوم أُحع! فأَزل   

 َّ ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمَواتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ  تبـارك وتعالـى فـي ذلك ال رآن: }َوال تَـْ َسب الِّذي
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ربِّهْم يُْرَزقُوَن{. كنا َـ عّث أن أرواح الشهعاء تعار  فـي طير بـيض تأكل مَ ثمار الـ نة, وأن 

 مساكنهم السعرة.

إال أَه قال: ـ ُحعثه عَ عمار, وأَبأَا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع بنـ وه, 6663  

 َّ تعار  فـي طير خ ر وبـيض وزاد فـيه أي ا: وذكر لنا عَ بع هم فـي قوله: }َوال تَـْ َسب

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء { قال: هم قتلـى بعر وأُحع.  الِّذي

عَ مـ مع بَ قـيس ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, 6664  

بَ مخرمة قال: قالوا: يا رّ ! أال رسول لنا يخبر النبـّي صلى   عليه وسلم عنا بـما أعطيتناق 

 َّ ف ال   تبـارك وتعالـى: أَا رسولكم, فأمر جبريـل علـيه السالم أن يأتـي بهذه االَية: }َوال تَـْ َسب

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ{... ا  الَيتـيَ.الِّذي

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ األعمش, عَ عبع    

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل  َّ الِّذي   بَ مرة, عَ مسرو , قال: سألنا عبع   عَ هذه االَيات: }َوال تَـْ َسب

قُون{ قال: أرواح الشهعاء عنع   كطير خ ر, لها قناديـل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ َربِّهْم يُْرزَ 

معل ة بـالعرش, تسرح فـي الـ نة حين شاءت, قال: فـاّطلع إلـيهم ربك أطالعة ف ال: هل تشتهون 

مَ شيء فأزيعكموهق قالوا: ربنا ألسنا َسرح فـي الـ نة فـي أيها شئنا ثم اّطلع علـيهم الثالثة, ف ال: 

يء فأزيعكموهق قالوا: تعيع أرواحنا فـي أجسادَا, فن اتل فـي سبـيـلك مّرة هل تستهون مَ ش

 أخرا! فسكه عنهم.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عطاء بَ    

مَ شيء السائب, عَ أبـي عبـيعة, عَ عبع  : أَهم قالوا فـي الثالثة حيَ قال لهم: هل تشتهون 

 فأزيعكموهق قالوا: ت راء َبـينا عنا السالم, وتـخبره أن قع رضينا وُرضَي عنا!

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: قال   تبـارك وتعالـى لنبـيه 6665  

َّ مـ مع صلى   عليه وسلم يرّغب الـمؤمنـيَ فـي ثوا  الـ نة ويهّون علـيهم ال تل: }وَ  ال تَـْ َسب

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ ربِّهْم يُْرَزقُون{: أي قع أحيـيتهم, فهم عنعي  الِّذي

 يرزقون فـي روح الـ نة وف لها, مسروريَ بـما آتاهم   مَ ثوابه علـى جهادهم عنه.

ال: حعثنا عبـيع بَ سلـيـمان, قال: سمعه ـ ُحعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـا معاذ, ق4456  

ال  اك, قال: كان الـمسلـمون يسألون ربهم أن يريهم يوما كيوم بعر, يبلون فـيه خيرا, ويرزقون 

فـيه الشهادة, ويرزقون فـيه الـ نة, والـ ياة فـي الرز . فل وا الـمشركيَ يوم أُحع, فـاتـخذ   

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا{... االَية.منهم شهعاء, وهم الذيَ ذكرهم   ف َّ الِّذي   ال: }َوال تَـْ َسب

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, 6666  

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أمْ  َّ الِّذي واتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ ربِّهْم{ إلـى قال: ذكر الشهعاء, ف ال: }َوال تَـْ َسب

قوله: }وال ُهْم ْي زَُون{. زعم أن أرواح الشهعاء فـي أجوا  طير خ ر فـي قناديـل مَ ذهب 

معل ة بـالعرش, فهي ترعى بكرة وعشية فـي الـ نة, تبـيه فـي ال ناديـل, فإذا سرحَ َادا مناد: 

 َ فـيـما اشتهه أَفسنا! فـيسألهم ربهم أي ا: ماذا ماذا تريعونق ماذا تشتهونق فـي ولون: ربنا َـ

تشتهونق وماذا تريعونق فـي ولون: َـ َ فـيـما اشتهه أَفسنا! فـيسألون الثالثة فـي ولون ما قالوا: 

 ولكنا َـ ّب أن تردّ أرواحنا فـي أجسادَا! لـما يرون مَ ف ل الثوا .

حعثنا إبراهيـم بَ معمر, عَ الـ سَ, قال: ما ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا عبـاد, قال: 6667  

ََ قُتِلُوا فِـي  َّ الِّذي زال ابَ آدم يتـ ّمع حتـى صار حيّا ما يـموت ثم تال هذه االَية: }َوال تَـْ َسب

 َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ َربِّهْم يُْرَزقُون{.

بَ يوَس, قال: حعثنا إس ا  بَ أبـي طلـ ة,  ـ حعثنا مـ مع بَ مرزو , قال: حعثنا عمر6668  

قال: ثنـي أَس بَ مالك فـي أص ا  النبـّي صلى   عليه وسلم الذيَ أرسلهم َبـّي   صلى   

عليه وسلم إلـى أهل بئر معوَة, قال: ال أدري أربعيَ, أو سبعيَ, قال: وعلـى ذلك الـماء عامر 

لنفر مَ أص ا  النبـّي صلى   عليه وسلم حتـى أتوا غارا بَ الطفـيـل الـ عفري, فخر, أولئك ا

مشرفـا علـى الـماء قععوا فـيه, ثم قال بع هم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول   صلى   عليه 

وسلم أهل هذا الـماءق ف ال ـ أراه أبو ملـ ان األَصاري ـ: أَا أبلغ رسالة رسول   صلى   عليه 
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أتـى حيا منهم, فـاحتبى أمام البـيوت, ثم قال: يا أهل بئر معوَة, إَـي رسول  وسلم! فخر, حتـى

رسول   صلى   عليه وسلم إلـيكم, إَـي أشهع أن ال إله إال  , وأن مـ معا عبعه ورسوله, 

فآمنوا بـاهلل ورسوله! فخر, إلـيه رجل مَ ِكْسر البـيه برمـن, ف ر  به فـي جنبه حتـى خر, 

شّق االَخر, ف ال:   أكبر, فزت ورّ  الكعبة! فـاتبعوا أثره حتـى أتوا أص ابه, ف تلهم مَ ال

أجمعيَ عامر بَ الطفـيـل. قال: قال إس ا : حعثنـي أَس بَ مالك: أن   تعالـى أَزل فـيهم 

ََ قُتِلُوا فِـي سَ  َّ الِّذي بِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء  قرآَا رفع بعع ما قرأَاه زماَا, وأَزل  : }َوال تَـْ َسب

 ِعْنعَ َربِّهْم يُْرَزقُون{.

ـ حعثنا ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك, قال: 6669  

لـما أصيب الذيَ أصيبوا يوم أُحع مَ أص ا  النبـّي صلى   عليه وسلم, ل وا ربهم, فأكرمهم, 

ة والشهادة والرز  الطيب, قالوا: يا لـيه بـيننا وبـيَ إخواَنا مَ يبلغهم أَا ل ـينا فأصابوا الـ يا

ربنا فرضي عنا وأرضاَا! ف ال   تبـارك وتعالـى: أَا رسولكم إلـى َبـيكم وإخواَكم. فأَزل   

ََ قُتِلُوا  َّ الِّذي فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل تبـارك وتعالـى علـى َبـيه صلى   عليه وسلم: }َوال تَـْ َسب

أحْياء  ِعْنعَ َربِّهْم يُْرَزقُون{ إلـى قوله: }وال ُهْم يْ زَُون{, فهذا النبأ الذي بلغ   ورسوله 

 والـمؤمنـيَ ما قال الشهعاء.

وفـي َصب قوله: }فَِرِحيَ{ وجهان: أحعهما: أن يكون منصوبـا علـى الـخرو, مَ قوله: }ِعْنعَ   

كان « بل أحياء فرحون»ِهْم{ واالَخر مَ قوله: }يُْرَزقُون{. ولو كان رفعا بـالردّ علـى قوله: َربّ 

 جائزا.

َْ َخـْلِفِهْم أْن ال َخْو   َعلَـْيِهْم َوال   ََ لَـْم يَـْلـَ  ُوا بِِهْم ِم  ال ول فـي تأويـل قوله: }ويَْستَْبِشُروَن بـالِّذي

 ُهْم يَْ َزَُوَن{.

تعالـى ذكره: ويفرحون بـمَ لـم يـلـ ق بهم مَ إخواَهم الذيَ فـارقوهم وهم أحياء  يعنـي بذلك  

فـي العَـيا علـى مناه هّم, مَ جهاد أععاء   مع رسوله, لعلـمهم بأَهم إن استشهعوا فلـ  وا بهم, 

إذا  صاروا مَ كرامة   إلـى مثل الذي صاروا هم إلـيه, فهم لذلك مستبشرون بهم, فرحون أَهم

صاروا كذلك, }ال َخْو   َعلَـْيِهْم َوال ُهْم يَْ َزَُوَن{ يعنـي بذلك: ال خو  علـيهم ألَهم قع أمنوا 

ع ا   , وأي نوا برضاه عنهم, ف ع أمنوا الـخو  الذي كاَوا يخافوَه مَ ذلك فـي العَـيا, وال هم 

, للـَخْفض الذي صاروا إلـيه ي زَون علـى ما خـلفوا وراءهم مَ أسبـا  العَـيا, وَكع عيشها

 والععة والّزلفة, وَصب أن ال بـمعنى: يستبشرون لهم بأَهم ال خو  علـيهم وال هم ي زَون.

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك قال جماعة مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ََ لَـْم ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ويَْستَ 6670   ْبِشُروَن بـالِّذي

َْ َخـْلِفِهْم{... االَية, ي ول: إلخواَهم الذيَ فـارقوهم علـى دينهم وأمرهم لـما قعموا  يَـْلـَ  ُوا بِِهْم ِم

 علـيه مَ الكرامة والف ل والنعيـم الذي أعطاهم.

ْستَْبِشُروَن ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }ويَ 6671  

َْ َخـْلِفِهْم{... االَية, قال ي ول: إخواَنا ي تلون كما قتلنا, يـلـ  ون  ََ لَـْم يَـْلـَ  ُوا بِِهْم ِم بـالِّذي

 فـيصيبون مَ كرامة   تعالـى ما أصبنا.

ـ ُحعثه عَ عمار, قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع: ذكر لنا عَ بع هم 6672  

ََ قُتِلُوا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ أْمواتا بَْل أحْياء  ِعْنعَ َربِّهْم يُْرَزقُوَن{ قال: هم فـ َّ الِّذي ي قوله: }َوال تَـْ َسب

قتلـى بعر وأُحع, زعموا أن   تبـارك وتعالـى لـما قبض أرواحهم, وأدخـلهم الـ نة, جعله 

قناديـل مَ ذهب تـ ه العرش. فلـما  أرواحهم فـي طير خ ر ترعى فـي الـ نة, وتأوي إلـى

رأوا ما أعطاهم   مَ الكرامة, قالوا: لـيه إخواَنا الذيَ بععَا يعلـمون ما َـ َ فـيه! فإذا شهعوا 

قتاال  تع لوا إلـى ما َـ َ فـيه! ف ال   تعالـى: إَـي منزل علـى َبـيكم ومخبر إخواَكم بـالذي 

, وقالوا: يخبر   َبـيكم وإخواَكم بـالذي أَتـم فـيه, فإذا شهعوا أَتـم فـيه! ففرحوا به واستبشروا

.} ََ َْ فَْ ِلِه{... إلـى قول: }أْجَر الـُمْؤِمنِـي ََ بـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم  قتاال  أتوكم. قال: فذلك قوله: }فَِرِحي

ََ لَـْم يَـْلـَ  ُوا ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ويَْستَْبِشُروَن ب6673   ـالِّذي

َْ َخـْلِفِهْم{: أي ويَُسّرون بلـ و  مَ لـ ق بهم مَ إخواَهم علـى ما م وا علـيه مَ  بِِهْم ِم
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جهادهم, لـيشركوهم فـيـما هم فـيه مَ ثوا    الذي أعطاهم, وأذهب   عنهم الـخو  

 والـ زن.

ََ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال6674   : قال ابَ زيع فـي قوله: }ويَْستَْبِشُروَن بـالِّذي

َْ َخـْلِفِهْم{ قال: هم إخواَهم مَ الشهعاء مـمَ يستشهع مَ بععهم, }ال َخْو    لَـْم يَـْلـَ  ُوا بِِهْم ِم

.} ََ  َعلَـْيِهْم َوال ُهْم يَْ َزَُوَن{ حتـى بلغ: }وأّن ّللّاَ ال يُِ يُع أْجَر الـُمْؤِمنِـي

  6675 ََ ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: أمىا }يَْستَْبِشىُروَن بىـالِّذي

َْ َخىـْلِفِهْم{, فىىإن الشىهيع يؤتىىـى بكتىىا  فىـيه مىىَ ي ىعم علىىـيه مىَ إخواَىىه وأهلىىه,  لَىـْم يَـْلىىـَ  ُوا بِِهىْم ِمىى

كذا وكذا! فـيستبشر حيَ ي عم علىـيه,  فـي ال: ي عم علـيك فالن يوم كذا وكذا, وي عم علـيك فالن يوم

 كما يستبشر أهل الغائب ب عومه فـي ما العَـيا.

 171اآلية : 

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل َوأَّن ّللّاَ الَ يُِ يُع أَْجَر  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمِة ّم

} ََ  اْلُمْؤِمنِي

َْ ّللّاِ{ يعنـي بـما حبـاهم به تعالـى ذكره مَ ي ول جل ثناؤه: }يَْستَْبشِ     ُروَن{ يفرحون, }بِنِْعَمِة ِم

عليـم كرامته عنع ورودهم علـيه, }وفَْ ِل{ ي ول: وبـما أسبغ علـيهم مَ الف ل وجزيـل الثوا  

علـى ما سلف منهم مَ طاعة   ورسوله صلى   عليه وسلم وجهاد أععائه. }وأّن   ال يُِ يع 

{. كما:أ ََ  ْجر الـُمْؤِمنِـي

َْ ّللّاِ 6676   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ أبـي إس ا : }يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمِة ِم

 وفَْ ِل{... االَية, لـما عاينوا مَ وفـاء الـموعود وعلْيـم الثوا .

{, ف رأ ذلك بع هم بفتـن واختلف ال راء فـي قراءة قوله: }وأّن ّللّا ال يُِ يُع أْجر الـُمؤْ    ََ ِمنِـي

بـمعنى: يستبشرون بنعمة مَ   وف ل, وبأن   ال ي يع أجر الـمؤمنـيَ. « أنّ »األلف مَ 

وفَْ ِل وّللّاُ »واحتـج مَ قرأ ذلك كذلك بأَها فـي قراءة عبع  :  ¹وبكسر األلف علـى االستئنا 

 ََ مستأَف غير متصل « وإِّن  »ك دلـيـل علـى أن قوله: قالوا: فذل« ال يُِ يُع أْجر الـُمْؤِمنِـي

 بـاألول.

{: ال يبطل جزاء أعمال مَ صع  رسوله واتبعه وعمل    ََ ومعنى قوله: }ال يُِ يُع أْجر الـُمْؤِمنِـي

 بـما جاءه مَ عنع  .

الىـ  ة مىَ وأولـى ال راءتـيَ بـالصوا  قراءة مىَ قىرأ ذلىك: }وأّن  { بفتىـن األلىف, إلجمىاع   

 ال راء علـى ذلك.

 172اآلية : 

 ََ ََ اْستََ ابُواْ ّلّلِ َوالّرُسوِل ِمَ بَْعِع َمآ أََصابَُهُم اْل َْرُح ِللِّذي ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الِّذي

 أَْحَسنُواْ ِمْنُهْم َواتّ َواْ أَْجر  َعِليم  {

الـمؤمنـيَ, الـمستـ يبـيَ هلل والرسول, مَ بعع ما  يعنـي بذلك جل ثناؤه: وأن   ال ي يع أجر   

وإَـما عنى   تعالـى ذكره بذلك الذيَ اتبعوا رسول   صلى   عليه  ¹أصابهم الـ راح والكلوم

وسلم إلـى حمراء األسع فـي طلب الععو أبـي سفـيان, ومَ كان معه مَ مشركي قريش منصرفهم 

ـما اَصر  عَ أحع خر, رسول   صلى   عليه وسلم فـي وذلك أن أبـا سفـيان ل ¹عَ أحع

أثره حتـى بلغ حمراء األسع وهي علـى ثماَـية أميال مَ الـمعينة, لـيري الناس أن به وأص ابه 

 قوة علـى ععوهم. كالذي:

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي حسان بَ عبع  , 6677  

فلـما كان الغع مَ يوم أُحع, يوم األحع  ¹عكرمة, قال: كان يوم أُُحع السبه للنصف مَ شوال عَ

لسه عشرة لـيـلة م ه مَ شوال أذّن مؤذن رسول   صلى   عليه وسلم فـي الناس بطلب 

 الععو, وأذن مؤذَه أن ال يخرجَ معنا أحع إال مَ ح ر يومنا بـاألمس, فكلـمه جابر بَ عبع  

بَ عمرو بَ حرام, ف ال: يا رسول   إن أبـي كان خـلفنـي علـى أخوات لـي سبع وقال لـي يا 

بنـي إَه ال ينبغي لـي وال لك أن َترك هؤالء النسوة ال رجل فـيهَ, ولسه بـالذي أوثرك 
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بـالـ هاد مع رسول   صلى   عليه وسلم علـى َفسي, فتـخـلف علـى أخواتك! فتـخـلفه 

يهَ. فأذن له رسول   صلى   عليه وسلم, فخر, معه. وإَـما خر, رسول   صلى   علـ

عليه وسلم مرهبـا للععو, لـيبلغهم أَه خر, فـي طلبهم لـيلنوا به قوة, وأن الذي أصابهم لـم يوههم 

 عَ ععوهم.

نـي عبع   بَ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , قال: ف عث6678  

خارجة بَ زيع بَ ثابه, عَ أبـي السائب مولـى عائشة بنه عثمان: أن رجال  مَ أص ا  

رسول   صلى   عليه وسلم مَ بنـي عبع األشهل كان شهع أُُحعا, قال: شهعت مع رسول   

ى   عليه وسلم فلـما أذن رسول   صل ¹صلى   عليه وسلم أُحعا أَا وأخ لـي, فرجعنا جري يَ

بـالـخرو, فـي طلب الععّو, قله ألخي, أو قال لـي: أتفوتنا غزوة مع رسول   صلى   عليه 

وسلمق و  ما لنا مَ دابة َركبها وما منا إال جرين ث ـيـل! فخرجنا مع رسول   صلى   عليه 

 بة, حتـى اَتهينا إلـى ما اَتهى وسلم, وكنه أيسر جرحا منه, فكنه إذا غلب حملته ُعْ بة ومشى ع

إلـيه الـمسلـمون, فخر, رسول   صلى   عليه وسلم حتـى اَتهى إلـى حمراء األسع, وهي مَ 

 الـمعينة علـى ثماَـية أميال, فأقام بها ثالثا: االثنـيَ والثالثاء واألربعاء, ثم رجع إلـى الـمعينة.

مة, عَ ابَ إس ا , قال: ف ال   تبـارك وتعالـى: ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـ6679  

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{: أي الـ راح, وهم الذيَ ساروا مع  ِ والّرُسوِل ِم ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ }الِّذي

رسول   صلى   عليه وسلم الغع مَ يوم أُحع إلـى حمراء األسع علـى ما بهم مَ ألـم الـ راح. 

 ََ  أْحَسنُوا ِمْنُهْم واتّ َْوا أْجر  َعِليـم {. }للِّذي

  6680 ِ ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }الِّذي

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{... االَية, وذلك يوم أُحع بعع ال تل والـ راح, وبعع ما  والّرُسوِل ِم

أال ِعَصابة  تَشعّ ألْمِر   »ركون أبو سفـيان وأص ابه, ف ال صلى   عليه وسلم: اَصر  الـمش

ََْكى للعَعُّو, وأْبعَعُ للّسمعِ  فـاَطلق عصابة منهم علـى ما يعلـم   تعالـى مَ « تَْطلُُب َععُّوهاق فإَه أ

 الـ هع.

قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي:  ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل,6681  

اَطلق أبو سفـيان منصرفـا مَ أُحع حتـى بلغ بعض الطريق. ثم إَهم َعموا, وقالوا: بئسما صنعتـم 

إَكم قتلتـموهم, حتـى إذا لـم يبق إال الشريع تركتـموهم, ارجعوا واستأصلوهم! ف ذ    فـي 

حتـى بلغ حمراء األسع, ثم رجعوا مَ حمراء قلوبهم الرعب, فهزموا. فأخبر   رسوله, فطلبهم 

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{. ِ والّرُسوِل ِم ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ  األسع, فأَزل   جّل ثناؤه فـيهم: }الِّذي

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6682  

إن   جّل وعّز قذ  فـي قلب أبـي سفـيان الرعب ـ يعنـي: يوم أُحع ـ بعع ما ابَ عبـاس, قال: 

إّن أبـا ُسْفـيان قَْع أصا  »كان منه ما كان, فرجع إلـى مكة, ف ال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

وكان التـ ار  وكاَه وقعة أُحع فـي شّوال,«. ِمْنُكْم َطرفـا وقَْع رَجع وقَذ  ّللّاُ فـي قَْلبِِه الّرْعب

ي عمون الـمعينة فـي ذي ال ععة, فـينزلون ببعر الصغرا فـي كل سنة مرة. وإَهم قعموا بعع وقعة 

أُحع, وكان أصا  الـمؤمنـيَ ال رح, واشتكوا ذلك إلـى َبـّي   صلى   عليه وسلم, واشتعّ 

وا ما كاَوا متبعيَ, وقال: علـيهم الذي أصابهم. وإن رسول   َع  الناس لـينطل وا معه, ويتبع

ف اء الشيطان « إَّـما يَْرتَـِ لُوَن االََن فَـيَأْتُوَن الـَ ّج وال يَْ ِعُروَن علـى ِمثِْلها َحتّـى عام ُمْ بل»

إَـي ذَاِهب  وإْن »فخّو  أولـياءه ف ال: إن الناس قع جمعوا لكم. فأبى علـيه الناس أن يتبعوه, ف ال: 

فـاَتع  معه أبو بكر الصعيق وعمر وعثمان وعلـّي والزبـير « ألَُحّ َض النّاسَ  لـم يَتْبَْعنـي أَحع  

وسعع وطلـ ة وعبع الرحمَ بَ عو  وعبع   بَ مسعود وحذيفة بَ الـيـمان وأبو عبـيعة بَ 

الـ ّراح فـي سبعيَ رجال . فساروا فـي طلب أبـي سفـيان, فطلبوه حتـى بلغوا الصفراء, فأَزل   

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح للِّذيَ أْحَسنُوا ِمْنُهْم واتّ َْوا أْجر  تعال ِ والّرُسوِل ِم ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ ـى: }الِّذي

 َعِليـم {.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هاشم بَ ال اسم, قال: حعثنا أبو سعيع, عَ هشام 6683  

اله لعبع   بَ الزبـير: يا ابَ أختـي, أما و  إن أبـاك بَ عروة, عَ أبـيه, عَ عائشة أَها ق
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 َْ ِ والّرُسوِل ِم ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ وّجعك ـ تعنـي: أبـا بكر والزبـير ـ مـمَ قال   تعالـى فـيهم: }الِّذي

 بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{.

عَ ابَ جريج, قال: أخبرت أن أبـا ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, 6684  

سفـيان بَ حر  لـما راح هو وأص ابه يوم أُحع قال الـمسلـمون للنبـّي صلى   عليه وسلم: إَهم 

إْن رِكبُوا الـَخْيـل وتَرُكوا األثْ ال فإَُّهْم عاِمعُون إلـى الـَمِعينَِة, وإْن »عامعون إلـى الـمعينة, ف ال: 

فركبوا األث ال, فرعبهم «, وتَرُكوا الـَخْيـل فَ َْع أْرَعبَُهُم ّللّاُ ولَـْيُسوا بِعاِمِعيها َجلَُسوا علـى األثْ الِ 

ََ اْستَـ ابُوا   . ثم َع  َاسا يتبعوَهم لـيُروا أن بهم قّوة, فـاتبعوهم لـيـلتـيَ أو ثالثا, فنزله: }الِّذي

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{. ِ والّرُسوِل ِم  ّلِلّ

حعثنـي سعيع بَ الربـيع, قال: حعثنا سفـيان, عَ هشام بَ عروة, عَ أبـيه, قال: قاله لـي    

عائشة: إن كان أبواك لـمَ الذيَ استـ ابوا هلل والرسول مَ بعع ما أصابهم ال رح. تعنـي: أبـا بكر 

 والزبـير.

ل: كان عبع   مَ الذيَ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ مغيرة, عَ إبراهيـم, قا6685  

 استـ ابوا هلل والرسول.

   ََ فوعع تعالـى ذكره مـ سَ مَ ذكرَا أمره مَ أص ا  رسول   صلى   عليىه وسىلم: }الّىِذي

َْ بَْعِع ما أصابُهُم ال َْرُح{ إذا ات ـى   فخافه, فأدّا فرائ ه وأطاعىه فىـي  ِ والّرُسوِل ِم اْستَـ ابُوا ّلِلّ

ه فـيـما يست بل مَ عمره أجرا عليـما, وذلك الثوا  الـ زيـل, والـ زاء العليـم, علىـى أمره وَهي

 ما قعّم مَ صالـن أعماله فـي العَـيا.

 173اآلية : 

ََ قَاَل لَُهُم النّاُس إِّن النّاَس قَْع َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزادَُهمْ   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الِّذي

 إِيَماَا  َوقَالُواْ َحْسبُنَا ّللّاُ َوَِْعَم اْلَوِكيُل {

يعنـي تعالـى ذكره: وأن   ال ي يع أجر الـمؤمنـيَ الذيَ قال لهم الناس: إن الناس قع جمعوا    

لكم, والذيَ فـي موضع خفض مردود علـى الـمؤمنـيَ, وهذه الصفة مَ صفة الذيَ استـ ابوا هلل 

األول هم قوم فـيـما ذكر لنا, كان أبو سفـيان سألهم أن يثبطوا رسول   صلى والرسول والناس 

والناس  ¹  عليه وسلم وأص ابه الذيَ خرجوا فـي طلبه بعع منصرفه عَ أُحع إلـى حمراء األسع

ْم{: الثاَـي: هم أبو سفـيان وأص ابه مَ قريش الذيَ كاَوا معه بـأُحع, يعنـي ب وله: }قَعْ َجمعُوا لَكُ 

قع جمعوا الرجال لل ائكم, والكّرة إلـيكم لـ ربكم }فـاْخَشْوُهْم{ ي ول: فـاحذروهم, وات وا ل اءهم, 

فإَه ال طاقة لكم بهم, }فَزادُهْم إيـَماَا{ ي ول: فزادهم ذلك مَ تـخويف مَ خّوفهم أمر أبـي سفـيان 

ه ووعع رسوله إلـى تصعي هم, ولـم وأص ابه مَ الـمشركيَ ي ـينا إلـى ي ـينهم, وتصعي ا هلل ولوعع

يثنهم ذلك عَ وجههم الذي أمرهم رسول   صلى   عليه وسلم بـالسير فـيه, ولكَ ساروا حتـى 

بلغوا رضوان   منه, وقالوا ث ة بـاهلل, وتوكال  علـيه, إذ خوفهم مَ خوفهم أبـا سفـيان وأص ابه 

 ¹يـل{ يعنـي ب وله: حسبنا  : كفـاَا  , يعنـي: يكفـينا  مَ الـمشركيَ }َحْسبُنا ّللّاُ وَِْعم الوكِ 

وإَـما وصف تعالـى َفسه بذلك ألن الوكيـل  ¹وَعم الوكيـل, ي ول: وَعم الـمولـى لـمَ ولـيه وكفله

فلـما كان ال وم الذيَ  ¹فـي كالم العر : هو الـمسنع إلـيه ال ـيام بأمر مَ أسنع إلـيه ال ـيام بأمره

فهم   بـما وصفهم به فـي هذه االَيات قع كاَوا فّوضوا أمرهم إلـى  , ووث وا به, وأسنعوا وص

ذلك إلـيه وصف َفسه ب ـيامه لهم بذلك, وتفوي هم أمرهم إلـيه بـالوكالة, ف ال: وَعم الوكيـل   

 تعالـى لهم.

  صلى   عليه وسلم: واختلف أهل التأويـل فـي الوقه الذي قال مَ قال ألص ا  رسول   

}إّن النّاس قَْع َجمعُوا لَُكْم{ ف ال بع هم: قـيـل ذلك لهم فـي وجههم الذي خرجوا فـيه مع رسول 

  صلى   عليه وسلم مَ أُحع إلـى حمراء األسع فـي طلب أبـي سفـيان ومَ معه مَ 

 الـمشركيَ.

 ذلك, وَمَ قائله: ذكر مَ قال ذلك, وذكر السبب الذي مَ أجله قـيـل  

ـ حعثنا مـ مع بَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ مـ مع بَ إس ا , عَ عبع   بَ أبـي 6686  

بكر بَ مـ مع بَ عمرو بَ حزم, قال: مّر به, يعنـي برسول   صلى   عليه وسلم معبع 
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سول   صلى   الـخزاعي ب مراء األسع, وكاَه خزاعة مسلـمهم ومشركهم َعْيبَةَ َُْصنِ لر

عليه وسلم بتهامة صف تهم معه, ال يخفون علـيه شيئا كان بها, ومعبع يومئذ مشرك, ف ال: و  يا 

مـ مع, أما و  ل ع عّز علـينا ما أصابك فـي أص ابك, ولوددَا أن   كان أعفـاك فـيهم! ثم خر, 

تـى ل ـي أبـا سفـيان بَ حر  ومَ مَ عنع رسول   صلى   عليه وسلم مَ حمراء األسع, ح

معه بـالروحاء, قع أجمعوا الرجعة إلـى رسول   صلى   عليه وسلم وأص ابه, وقالوا: أصبنا 

 َّ فـي أُحع أص ابه وقادتهم وأشرافهم, ثم َرجع قبل أن َستأصلهم! لنكرّن علـى ب ـيتهم فلنفرغ

ك يا معبعق قال: مـ مع قع خر, فـي أص ابه منهم. فلـما رأا أبـا سفـيان معبعا, قال: ما وراء

يطلبكم فـي جمع لـم أر مثله ق , يتـ ّرقون علـيكم تـ ّرقا, قع اجتـمع معه مَ كان تـخـلف عنه 

فـي يومكم, وَعموا علـى ما صنعوا, فهم مَ الـ نق علـيكم بشيء لـم أر مثله ق . قال: ويـلك ما 

را َواصي الـخيـل. قال: فو  ل ع أجمعنا الكّرة علـيهم ت ولق قال: و  ما أراك ترتـ ل حتـى ت

لنستأصل ب ـيتهم. قال: فإَـي أَهاك عَ ذلك! فو  ل ع حملنـي ما رأيه علـى أن قله فـيه أبـياتا 

 مَ شعر, قال: وما قلهق قال: قله:

ََ األْصَوات َراِحلَتِـيإْذ سالَِه األْرُض بـالـُ ْرِد اإلب   ـابِـيـِل كادَْت تَُهعّ ِم

 تَْرِدي بِـأُْسِع ِكَراِم ال تَنِابَلِةِعْنعَ اللّ اِء َوال ِميـِل َمعاِزيـِل  

َّ األْرَض مائِلَة لَـّما َسَمْوا بَِرئِيِس َغْيِر َمْخذُوِل    فََلْلُه َعْعوا أُظ

َْ ِل ائُِكُمإذَا تَغَْطَمَطِه البَْط اُء بـالـِ يـلِ   َِ َحْرِ  م   فَ ُْلُه َوْيـُل اب

 إَـي ََِذير  ألْهِل البَْسِل َضاِحيَة لُكّل ِذي إْربَِة ِمْنُهْم َوَمْع ُوِل  

َْذَْرُت بـالِ ـيـِل   َْ َجْيِش أحَمعَ ال َوْخِش تَنابِلَِةَولَـْيَس يُوَصُف ما أ  ِم

ومّر به ركب مَ عبع ال ـيس, ف ال: أيَ تريعونق قالوا:  ¹قال: فثنى ذلك أبـا سفـيان ومَ معه  

ريع الـمعينة. قال: ولـمق قالوا: َريع الـِميرة. قال: فهل أَتـم مبلغون عنـي مـ معا رسالة أرسلكم َ

بها, وأَُحّمُل لكم إبلكم هذه غعا زبـيبـا بعكاظ إذا وافـيتـموهاق قالوا: َعم. قال: فإذا جئتـموه, 

مّر الركب برسول   صلى فأخبروه أَا قع أجمعنا السير إلـيه وإلـى أص ابه لنستأصل بَِ ـيتهم! ف

  عليه وسلم وهو ب مراء األسع, فأخبروه بـالذي قال أبو سفـيان, ف ال رسول   صلى   عليه 

 «.َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـلُ »وسلم: 

ََ قاَل لَُهمُ 6687   النّاُس  ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: ف ال  : }الِّذي

َ إّن النّاَس قَْع َجمعُوا لَُكْم فـاْخَشْوُهْم فََزادَُهْم إيـَماَا َوقالُوا َحْسبُنا ّللّاَ َوَِْعَم الَوِكيـُل{. والناس الذي

قال لهم ما قالوا: النفر مَ عبع ال ـيس, الذيَ قال لهم أبو سفـيان ما قال, إن أبـا سفـيان ومَ معه 

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل لَـْم يَـْمَسْسُهْم ُسوء {... راجعون إلـيكم, ي ول    َْ َلَبُوا بِنِْعَمِة ِم تبـارك وتعالـى: }فـا

 االَية.

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, قال: لـما 6688  

 عليه وسلم َعموا ـ يعنـي: أبـا سفـيان وأص ابه ـ علـى الرجوع عَ رسول   صلى  

وأص ابه وقالوا: ارجعوا فـاستأصلوهم! ف ذ    فـي قلوبهم الرعب, فهزموا, فل وا أعرابـيا, 

ف علوا له جعال : إن ل ـيه مـ معا وأص ابه, فأخبرهم أَا قع جمعنا لهم. فأخبر   جّل ثناؤه 

عرابـي فـي الطريق, رسول   صلى   عليه وسلم, فطلبهم حتـى بلغ حمراء األسع, فل وا األ

ثم رجعوا مَ حمراء األسع, فأَزل   تعالـى « َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـلُ »فأخبرهم الـخبر, ف الوا: 

ََ قاَل لَُهُم النّاُس إّن النّاَس قَْع َجَمعُوا لَُكْم فـاُخَشْوُهْم  فـيهم وفـي األعرابـي الذي ل ـيهم: }الِّذي

 َوقالُوا َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـُل{. فََزادَُهْم إيـَماَا

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6689  

ابَ عبـاس قال: است بل أبو سفـيان فـي منصرفه مَ أُحع عيرا واردة الـمعينة بب اعة لهم وبـينهم 

وسلم حبـال, ف ال: إن لكم علـّي رضاكم إن أَتـم رددتـم عنـي مـ معا وبـيَ النبـّي صلى   عليه 

ومَ معه إن أَتـم وجعتـموه فـي طلبـي وأخبرتـموه أَـي قع جمعه له جموعا كثـيرة! فـاست بله 

العيَر رسول   صلى   عليه وسلم, قالوا له: يا مـ مع إَا َـخبرك أن أبـا سفـيان قع جمع لك 

, وأَه م بل إلـى الـمعينة, وإن شئه أن ترجع فـافعل. ولـم يزده ذلك ومَ معه إال جموعا كثـيرة
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ََ قاَل لَُهُم النّاُس إّن  ي ـينا, }َوقالُوا َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـل{, فأَزل   تبـارك وتعالـى: }الِّذي

 النّاَس قَْع َجَمعُوا لَُكْم{... االَية.

: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قال: اَطلق رسول   صلى ـ حعثنا بشر, قال6690  

  عليه وسلم وعصابة مَ أص ابه بععما اَصر  أبو سفـيان وأص ابه مَ أُحع خـلفهم, حتـى 

كاَوا بذي الـ لـيفة, ف عل األعرا  والناس يأتون علـيهم, فـي ولون لهم: هذا أبو سفـيان مائل 

ََ قاَل لَُهُم النّاُس علـيكم بـالناس, ف  الوا: }َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـُل{, فأَزل   تعالـى فـيهم: }الِّذي

 إّن النّاَس قَْع َجَمعُوا لَُكْم فـاُخَشْوُهْم فََزادَُهْم إيـَماَا َوقالُوا َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـُل{.

  عليه وسلم وأص ابه مَ قال ذلك له فـي غزوة وقال آخرون: بل قال ذلك لرسول   صلى   

بعر الصغرا وذلك فـي مسير النبـّي صلى   عليه وسلم عام قابل مَ وقعة أُحع لل اء ععّوه أبـي 

 سفـيان وأص ابه للـموعع الذي كان واععه االلت اء بها. ذكر مَ قال ذلك:

عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, 6691  

ََ قاَل لَُهُم النّاُس إّن النّاَس قَْع َجَمعُوا لَُكْم{ قال: هذا أبو سفـيان, قال  مـ اهع فـي قوله: }الِّذي

فـاَطلق « َعَسى!»لـمـ مع: موععكم بعر حين قتلتـم أص ابنا! ف ال مـ مع صلى   عليه وسلم: 

فذلك قوله  ¹موععه حتـى َزل بعرا, فواف وا السو  فـيها, وابتاعوارسول   صلى   عليه وسلم لـ

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل لَـْم يَـْمَسْسُهْم ُسوء { وهي غزوة بعر الصغرا. َْ َلَبُوا بِنِْعَمِة ِم  تبـارك وتعالـى: }فـا

ـ وه, ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع بن6692  

وزاد فـيه: وهي بعر الصغرا. قال ابَ جرين: لـما عمع النبـّي صلى   عليه وسلم لـموعع أبـي 

سفـيان, ف علوا يـل ون الـمشركيَ, ويسألوَهم عَ قريش, فـي ولون: }قَْع َجَمعُوا لَُكْم{ يكيعوَهم 

الَوِكيـُل{ حتـى قعموا بعرا,  بذلك, يريعون أن يرعبوهم, فـي ول الـمؤمنون: }َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعمَ 

فوجعوا أسواقها عافـية لـم ينازعهم فـيها أحع. قال: وقعم رجل مَ الـمشركيَ وأخبر أهل مكة 

 بخيـل مـ مع علـيه الصالة والسالم وقال فـي ذلك:

َْ ُخيوِل ُمـَ ّمِعَوَعْ َوةِ َمْنثُوَرةِ كالعُْنـُ ِع    ََفََرْت قَلُوِصي َع

 قُعَيِع َمْوِعِعي ()واتـخذْت ماَء 

 قال أبو جعفر: هكذا أَشعَا ال اسم, وهو خطأ, وإَـما هو:  

َْ يَثِرِ  كالعُْنـُ ِع   َْ ُرْف َتـْي ُمـَ ّمِعَوَعْ َوةِ ِم  قَْع ََفََرْت ِم

َِ إبـيِها األتْلَِعقْع َجعَلَْه ماَء قُعَْيِع َمْوِعِعي    تَْهِوا علـى ِدي

 ى الغَِع ()َوماَء َضْ ناَن لََها ُض َ 

ـ حعثنـي الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو, 6693  

عَ عكرمة, قال: كاَه بعر متـ را فـي الـ اهلـية, فخر, َاس مَ الـمسلـميَ يريعون, ول ـيهم 

ْوُهْم{, فأما الـ بـان فرجع, وأما َاس مَ الـمشركيَ ف الوا لهم: }إّن النّاَس قَْع َجَمعُوا لَُكْم فـاْخشَ 

الش اع فأخذ األهبة لل تال وأهبة التـ ارة, }َوقالُوا َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـُل{, فأتوهم فلـم يـل وا 

أحعا, فأَزل   عّز وجّل فـيهم: }إّن النّاس قَْع َجَمعُوا لَُكْم فـاْخَشْوُهْم{. قال ابَ ي يـى, قال عبع 

قال ابَ عيـينة: وأخبرَـي زكريا عَ الشعبـي, عَ عبع   بَ عمرو قال: هي كلـمة الرزا , 

 إبراهيـم صلى   عليه وسلم حيَ أل ـي فـي النار, ف ال: }َحْسبُنا ّللّاُ َوَِْعَم الَوِكيـُل{.

وسىلم  وأولـى ال ولـيَ فـي ذلك بـالصوا  قول مَ قال: إن الذي قـيـل لرسول   صلى   عليه  

وأص ابه مَ أن الناس قع جمعوا لكم فـاخشوهم, كان فـي حال خىرو, رسىول   صىلى   عليىه 

وسلم, وخرو, مَ خر, معه فـي أثر أبـي سفـيان, ومَ كان معىه مىَ مشىركي قىريش منصىرفهم 

ّللّاُ  ألن   تعالىـى ذكىره إَىـما مىعح الىذيَ وصىفهم ب ـيىـلهم: }َحْسىبُنا ¹عَ أُحع إلىـى حمىراء األسىع

َوَِْعىىَم الَوِكيىىـُل{ لىىـما قـيىىـل لهىىم: إن النىىاس قىىع جمعىىوا لكىىم فىىـاخشوهم, بعىىع الىىذي قىىع كىىان َىىالهم مىىَ 

َْ بَْعىِع مىا أَصىابَُهُم ال َىْرُح{ ولىـم تكىَ هىذه  ِ َوالّرسوِل ِم ََ اْستَـ ابُوا ّلِلّ ال روح والكلوم, ب وله: }الِّذي

ليىه وسىلم مىَ جرحىى أصى ابه بأحىع إلىـى حمىراء الصفة إال صفة مَ تبىع رسىول   صىلى   ع

األسع. وأما قول الذيَ خرجوا معه إلـى غزوة بعر الصغرا, فإَه لـم يكَ فـيهم جىريج, إال جىرين 

قع ت ادم اَعمال جرحه, وبرأ كلـمه, وذلك أن رسول   صلى   عليه وسلم إَىـما خىر, إلىـى بىعر 
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ـيان الذي كان واععه الل اء بها بعع سنة مىَ غىزوة أُحىع فىـي الـخرجة الثاَـية إلـيها لـموعع أبـي سف

شعبـان سنة أربع مَ اله رة, وذلك أن وقعىة أُحىع كاَىه فىـي النصىف مىَ شىّوال مىَ سىنة ثىالث, 

وخرو, النبـّي صلى   عليه وسلم لغزوة بىعر الصىغرا إلىـيها فىـي شعبىـان مىَ سىنة أربىع, ولىـم 

ـيَ ذلك وقعة مع الـمشركيَ كاَه بـينهم فـيها حر  جىرح فىـيها يكَ للنبـّي صلى   عليه وسلم ب

أص ابه, ولكَ قع كان قتل فـي وقعة الرجيع مَ أص ابه جماعىة لىـم يشىهع أحىع مىنهم غىزوة بىعر 

الصىغرا, وكاَىىه وقعىىة الرجيىىع فـيىىـما بىىـيَ وقعىىة أُحىىع وغىىزوة النبىىـّي صىىلى   عليىىه وسىىلم بىىعر 

 الصغرا.

 174اآلية : 

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل لّْم يَْمَسْسُهْم ُسَوء  َواتّبَعُواْ ال ول فـي  َْ َلَبُواْ بِنِْعَمِة ّم تأويـل قوله تعالـى:      }فَا

 ِرْضَواَن ّللّاِ َوّللّاُ ذُو فَْ ِل َعِليِم {

ََ ّللّاِ{ فـاَصر  الذيَ استـ ابوا هلل     َْ َلَبُوا بِنِْعَمِة ِم يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }فـا

ول مَ بعع ما أصابهم ال رح مَ وجههم الذي توجهوا فـيه, وهو سيرهم فـي أثر ععّوهم والرس

إلـى حمراء األسع. }بنعمِة مَ ّللّاِ{ يعنـي: بعافـية مَ ربهم لـم يـل وا بها ععّوا. }وف ل{ يعنـي: 

يَـْمَسْسُهْم أصابوا فـيها مَ األربـاح بتـ ارتهم التـي اتـ روا بها, واألجر الذي اكتسبوه. }لَـْم 

ُسوء { يعنـي: لـم ينلهم بها مكروه مَ ععّوهم وال أذا. }َواتّبَعُوا ِرْضَواَن ّللّاِ{ يعنـي بذلك أَهم 

أرَضوا   بفعلهم ذلك واتبـاعهم رسوله إلـى ما دعاهم إلـيه مَ اتبـاع أثر الععّو وطاعتهم. }َوّللّاُ 

وطول علـيهم بصر  ععّوهم الذي كاَوا قع هموا ذُو فَْ ِل َعِليـِم{ يعنـي: و  ذو إحسان 

بـالكّرة إلـيهم, وغير ذلك مَ أياديه عنعهم, وعلـى غيرهم بنعمه, عليـم عنع مَ أَعم به علـيه مَ 

 خـل ه.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي  ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو6694  

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل{ قال: والف ل: ما أصابوا مَ التـ ارة  َْ َلَبُوا بنِْعَمِة ِم َـ ين, عَ مـ اهع: }فـا

 واألجر.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ 6695  

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل{ قال: الف ل ما مـ اهع, قال: واف وا السو  فـابتاعوا, وذلك قوله َْ َلَبُوا بِنِْعَمِة ِم : }فـا

أصابوا مَ التـ ارة واألجر. قال ابَ جريج: ما أصابوا مَ البـيع َعمة مَ   وف ل, أصابوا 

 عفوه وعّزته, ال ينازعهم فـيه أحع. قال: وقوله: }لَـْم يَـْمَسْسُهْم ُسوء { قال: قتل, }َواتّبَعُوا ِرْضَوانَ 

 ّللّاِ{ قال: طاعة النبـّي صلى   عليه وسلم.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوّللّاُ ذُو فَْ ِل َعِليـِم{ 6696  

 لـما صر  عنهم مَ ل اء ععّوهم.

ـ حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ 6697  

ََ ّللّاِ  أبـيه, عَ ابَ َْ َلَبُوا بنِْعَمِة ِم عبـاس, قال: أطاعوا  , وابتغوا حاجتهم, ولـم يؤذهم أحع. }فـا

 َوفَْ ِل لَـْم يَـْمَسْسُهْم ُسوء  َواتّبَعُوا ِرْضَواَن ّللّاِ َوّللّاُ ذُو فَْ ِل َعِليـِم{.

, قال: أعطي ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعيّ 6698  

رسول   صلى   عليه وسلم ـ يعنـي: حيَ خر, إلـى غزوة بعر الصغرا ـ ببعر دراهم ابتاعوا 

ََ ّللّاِ َوفَْ ِل لَـْم يَـْمَسْسُهْم  ¹بها مَ موسم بعر, فأصابوا تـ ارة َْ َلَبُوا بنِْعَمِة ِم فذلك قول  : }فـا

لنعمة: فهي العافـية, وأما الف ل: فـالتـ ارة, والسوء: ال تل.ُسوء  َواتّبَعُوا ِرْضَواَن ّللّاِ{. أما ا
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 175اآلية : 

ْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إََِّما ذَِلُكُم الّشْيَطاُن يَُخّوُ  أَْوِليَاَءهُ فاَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُ 

} ََ  ّمْؤِمنِي

لكم أيها الـمؤمنون: إن الناس قع جمعوا لكم, فخوفوكم  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إَـما الذي قال   

ب موع ععوكم, ومسيرهم إلـيكم, مَ فعل الشيطان, أل اه علـى أفواه مَ قال ذلك لكم, يخوفكم 

 بأولـيائه مَ الـمشركيَ أبـي سفـيان وأص ابه مَ قريش, لترهبوهم, وتـ بنوا عنهم. كما:

ال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, ق6699  

 يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{ يخو  و  الـمؤمَ بـالكافر, ويرهب الـمؤمَ بـالكافر.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال مـ اهع: 6700  

 ّوُ  أْوِلـياَءهُ{ قال: يخو  الـمؤمنـيَ بـالكفـار.}إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن يُخَ 

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6701  

 ابَ عبـاس: }إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{ ي ول: الشيطان يخو  الـمؤمنـيَ بأولـيائه.

ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن يَُخّوُ   ـ حعثنا6702  

أْوِلـياَءهُ{: أي أولئك الره , يعنـي: النفر مَ عبع ال ـيس الذيَ قالوا لرسول   صلى   عليه 

 أولـيائه.وسلم ما قالوا, وما أل ـى الشيطان علـى أفواههم, }يَُخّوُ  أْولـياَءهُ{ أي يرهبكم ب

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا علـي بَ معبع, عَ عتا  بَ بشير, مولـى قريش, عَ سالـم 6703  

 األفطس, فـي قوله: }إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{ قال: يخوفكم بأولـيائه.

ـمناف ون فـي أَفسكم وقال آخرون: معنى ذلك: إَـما ذلكم الشيطان يعلم أمر الـمشركيَ أيها ال  

 فتـخافوَه. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, قال: ذكر أمر الـمشركيَ 6704  

وعلمهم فـي أعيَ الـمناف ـيَ ف ال: }إَّـَما ذَِلُكُم الّشيطاُن يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{: يعلم أولـياءه فـي 

 َهم.صعوركم فتـخافو

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{ وهل يخو  الشيطان أولـياءهق قـيـل: إن كان   

معناه يخوفكم بأولـيائه يخو  أولـياءه. قـيـل ذلك َلير قوله: }ِلـيُنِذَر بَـأْسا َشِعيعا{ بـمعنى: 

قع كان بعض أهل العربـية مَ لـينذركم بأسه الشعيع, وذلك أن البأس ال ينذر, وإَـما ينذر به. و

أهل البصرة ي ول: معنى ذلك: يخّو  الناس أولـياءه, ك ول ال ائل: هو يعطي العراهم, ويكسو 

الثـيا , بـمعنى: هو يعطي الناس العراهم, ويكسوهم الثـيا , ف ذ  ذلك لالستغناء عنه. ولـيس 

العراهم معلوم أن الـُمْعَطى هي الذي شبه ذلك بـمشبه, ألن العراهم فـي قول ال ائل: هو يعطي 

العراهم, ولـيس كذلك األولـياء فـي قوله: }يَُخّوُ  أْوِلـياَءهُ{ مخوفـيَ, بل التـخويف مَ األولـياء 

 لغيرهم, فلذلك افترقا.

  .} ََ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فاَل تَـخافُوُهْم َوخافُوِن إْن ُكنُتـْم ُمْؤِمنِـي

َّ علـيكم أمرهم, وال ترهبىوا جمعهىم مىع ي ول: فال تـخا   فوا أيها الـمؤمنون الـمشركيَ, وال يعلم

طاعتكم إياي, ما أطعتـموَـي, واتبعتـم أمري, وإَىـي متكفىل لكىم بىـالنصر واللفىر, ولكىَ خىافون, 

وات ىىوا أن تعصوَىىـي وتىىـخالفوا أمىىري, فتهلكىىوا إن كنتىىـم مؤمنىىـيَ. ي ىىول: ولكىىَ خافوَىىـي دون 

ودون جميع خـل ـي أن تـخالفوا أمري إن كنتـم مصعّقـي رسولىـي ومىا جىاءكم بىه مىَ الـمشركيَ, 

 عنعي.

 176اآلية : 

ََ يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر إَُِّهْم لََ يَُ ّرواْ ّللّاَ َشْيئا   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ يَْ ُزََك الِّذي

 ّلا  فِي االَِخَرةِ َولَُهْم َعذَا   َعِليم  {يُِريعُ ّللّاُ أاَلّ يَْ عََل لَُهْم حَ 

ي ول جّل ثناؤه: وال ي زَك يا مـ مع كفر الذيَ يسارعون فـي الكفر مرتعّيَ علـى أع ابهم مَ    

أهل النفـا , فإَهم لَ ي ّروا   بـمسارعتهم فـي الكفر شيئا, كما أن مسارعتهم لو سارعوا إلـى 

 ذلك مسارعتهم إلـى الكفر غير ضاّرته. كما:اإليـمان لـم تكَ بنافعته, ك

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6705  

ََ يُساِرُعوَن فِـي الُكفِر{ يعنـي: هم الـمناف ون. ََْك الِّذي  مـ اهع, فـي قوله: }َوال يَ ُز

ََ يُساِرُعوَن فِـي ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, 6706   ََْك الِّذي عَ ابَ إس ا : }َوال يَ ُز

 الُكفِر{ أي الـمناف ون.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يُِريعُ ّللّاُ أْن ال يَْ عََل لَُهْم َحّلا فِـي االَِخَرةِ َولُهْم َعذَا   َعِليـم {.  

َ يسارعون فـي الكفر َصيبـا فـي ثوا  يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يريع   أن ال ي عل لهؤالء الذي  

االَخرة, فلذلك خذلهم, فسارعوا فـيه. ثم أخبر أَهم مع حرماَهم ما حرموا مَ ثوا  االَخرة, لهم 

 عذا  عليـم فـي االَخرة, وذلك عذا  النار. وقال ابَ إس ا  فـي ذلك بـما:

ِريىعُ ّللّاُ أْن ال يَْ عَىَل لَُهىْم َحّلىا ـ حعثنـي ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }يُ 6707  

 فِـي االَِخَرةِ{: أن ي ب  أعمالهم.

 177اآلية : 

ََ اْشتََرُواْ اْلُكْفَر بِاإِليَماِن لََ يَُ ّرواْ ّللّاَ َشْيئا  َولُهْم  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِّن الِّذي

 َعذَا   أَِليم  {

مناف ـيَ الذيَ ت عم إلـى َبـيه صلى   عليه وسلم فـيهم, أن ال ي زَه يعنـي بذلك جّل ثناؤه: الـ   

مسارعتهم إلـى الكفر, ف ال لنبـيه صلى   عليه وسلم: إن هؤالء الذيَ ابتاعوا الكفر بإيـماَهم, 

فـارتعّوا عَ إيـماَهم بعع دخولهم فـيه, ورضوا بـالكفر بـاهلل وبرسوله, عوضا مَ اإليـمان, لَ 

وا   بكفرهم وارتعادهم, عَ إيـماَهم شيئا, بل إَـما ي ّرون بذلك أَفسهم بإي ابهم بذلك لها ي رّ 

 مَ ع ا    ما ال قبل لها به.

وإَـما حّن   جّل ثناؤه بهذه االَيات مَ قوله: }َوما أَصابَُكْم يَْوَم الَتْ َـى الـَ ْمعاِن فَبإْذِن ّللّاِ{   

الـمؤمنـيَ علـى إخالا الـي ـيَ, واالَ طاع إلـيه فـي أمورهم, والرضا به  إلـى هذه االَية عبـاده

َاصرا وحعه دون غيره مَ سائر خـل ه, ورغب بها فـي جهاد أععائه وأععاء دينه, وش ع بها 

قلوبهم, وأعلـمهم أن مَ ولـيه بنصره فلَ يخذل ولو اجتـمع علـيه جميع مَ خالفه وحاده, وأن مَ 

 َاصر ينفعه َصره ولو كثرت أعواَه أو َصراؤه. كما: خذله فلَ ينصره

ََ اَشتَرُوا الُكفَر 6708   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }إّن الِّذي

َْ يَُ ّروا ّللّاَ َشْيئا َولُهْم َعذَا   أِلـيـم {: أي موجع.  بـاإليِـَماِن{: أي الـمناف ـيَ }لَ

عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ  ـ حعثنـي مـ مع ب6709َ  

 مـ اهع, قال: هم الـمناف ون.

 178اآلية : 

َْفُِسِهْم إََِّما َُمْ  ََ َكفَُرواْ أَََّما َُْمِلي لَُهْم َخْير  أل َّ الِّذي ِلي ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ يَْ َسبَ

َ  {لَُهْم ِليَْزدَادَُواْ إِثْ   َما  َولَْهُم َعذَا   ّمِهي

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: وال يلنَ الذيَ كفروا بـاهلل ورسوله, وما جاء به مَ عنع  , أن    

ومنه قوله  ¹إمالءَا لهم خير ألَفسهم. ويعنـي بـاإلمالء: اإلطالة فـي العمر واإلَساء فـي األجل

ومنه قـيـل: عشه طويال  وتـملـيه حينا والـمال  ¹طويال  جل ثناؤه: }َواهُ ْرَِـي َمِلـيّا{: أي حينا 

 َفسه: العهر, والـملوان: اللـيـل والنهار, ومنه قول تـميـم بَ م بل:

 أال يا ِدياَر الـَ ّي بـالّسبُعاَِأَمّل َعلَـيها بـالبِلَـى الـَملََواِن  

 يعنـي بـالـملوان: اللـيـل والنهار.  

ََ َكفَُروا أَّـَما َُـمِلـَي لُهْم َخير  ألََفُِسِهمْ »راءة قوله: وقع اختلفه ال راء فـي ق   َّ الِّذي « َوال تَـ َسب

{ بـالـياء وفتـن األلف مَ قوله }أَّـَما{ علـى الـمعنى الذي  َّ ف رأ ذلك جماعة منهم: }َوال يَ َسب

َّ »وصفه مَ تأويـله. وقرأه آخرون:  تـن األلف مَ بـالتاء و}أَّـَما{ أي ا بف« َوال تَـ َسب

 بـمعنى: وال تـ سبَ يا مـ مع الذيَ كفروا أَـما َـملـي لهم خير ألَفسهم.«, أَـما»

فإن قال قائل: فما الذي مَ أجله فتـ ه األلف مَ قوله: }أَّـَما{ فـي قراءة مَ قرأ بـالتاء, وقع   

َّ فـي الذيَ كفروا, وإذا أعملتها فـي ذلك لـم  علـمه أن ذلك إذا قراء بـالتاء ف ع أعلـمه تـ سب
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إَـما يعمل فـيها عامل يعمل فـي شيئيَ َصبـاق قـيـل: « أَّـما»ألن « أَـما»ي ز لها أن ت ع علـى 

أما الصوا  فـي العربـية ووجه الكالم الـمعرو  مَ كالم العر  كسر إن قرئه تـ سبَ بـالتاء, 

وا, فال ي وز أن تعمل وقع َصبه ألن تـ سبَ إذا إذا قرئه بـالتاء, فإَها قع َصبه الذيَ كفر

اسما فـي أن, ولكنى أظَ أن مَ قرأ ذلك بـالتاء فـي تـ سبَ وفتـن األلف مَ أَـما, إَـما أراد 

تكرير تـ سبَ علـى أَـما, كأَه قصع إلـى أن معنى الكالم: وال تـ سبَ يا مـ مع أَه الذيَ 

ال جل ثناؤه: }فََهْل يَنُلُروَن إالّ الّساَعةَ أْن كفروا, ال تـ سبَ أَـما َـملـي لهم خير ألَفسهم, كما ق

تَأْتِـيَُهْم بَغتَة { بتأويـل: هل ينلرون إال الساعة, هل ينلرون إال أن تأتـيهم بغتةق وذلك وإن كان 

 وجها جائزا فـي العربـية, فوجه كالم العر  ما وصفنا قبل.

ََ َكفَُروا{ بـالـياء مَ والصوا  مَ ال راءة فـي ذلك عنعَا قراءة مَ قرأ: }وَ    َّ الِّذي ال يَ َسب

علـى معنى الـ سبـان للذيَ كفروا دون غيرهم, ثم يعمل «, أَـما»وبفتـن األلف مَ «, ي سبَ»

حينئذ لـم يشغل بشيء عمل فـيه, وهي تطلب منصوبـيَ. « ي سبَ»ألن  ¹َصبـا« أَـما»فـي 

األولـى, فعل ذلك علـى أن ال راءة « أَـما»مَ وإَـما اخترَا ذلك إلجماع ال راء علـى فتـن األلف 

الثاَـية فـالكسر علـى االبتعاء « إَـما»وأما ألف  ¹بـالـياء لـما وصفنا« ي سبَ»الص ي ة فـي 

 بـاإلجماع مَ ال راء علـيه.

ادوا إثما, ي ول: وتأويـل قوله: }إَّـَما َُـمِلـي لَُهْم ِلـيَْزدَادُوا إثْما{: إَـما َؤخر آجالهم فنطيـلها لـيزد  

{ ي ول: ولهؤالء الذيَ كفروا بـاهلل   َ يكتسبوا الـمعاصي فتزداد آثامهم وتكثر }ولَُهْم َعذَا   ُمِهي

 ورسوله فـي االَخرة ع وبة لهم مهينة مذلة.

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك جاء األثر.  

يان, عىَ األعمىش, عىَ ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـ6710  

خيثمة, عَ األسود, قال: قال عبع  : مىا مىَ َفىس بىرة وال فىـاجرة إال والىـموت خيىر لهىا, وقىرأ: 

َْفُِسىِهْم إَّىـَما َُـمِلىـي لَُهىْم ِلىـيَْزدَادُوا إثْمىا{ وقى ََ َكفَىُروا أَّىـَما َُـمِلىـي لَُهىْم َخيىر  ألَ َّ الِّذي رأ: }َوال يَ َسب

َْ ِعنعِ     وما ِعنعَ ّللّاِ َخير  لألبَراِر{. }َُُزال  ِم

 179اآلية : 

َْتُْم َعلَْيِه َحتَّى يَِميَز   ََ َعلََى َمآ أَ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ّما َكاَن ّللّاُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِي

 َّ ََ الّطيِّب َوَما َكاَن ّللّاُ ِليُْطِلعَُكْم َعلَى اْلغَْيِب َولَِك ّللّاَ يَْ تَبِي ِمَ ّرُسِلِه َمَ يََشآُء فَآِمنُواْ بِاّلّلِ  اْلَخبِيَن ِم

 َوُرُسِلِه َوإِن تُْؤِمنُواْ َوتَتّ ُواْ فَلَُكْم أَْجر  َعِليم  {

{ ما كان   لـيعع الـمؤمنـيَ علـى ما أَتـم علـيه مَ     ََ يعنـي ب وله: }ما كاَن   ِلـيَذََر الـُمْؤِمنِـي

ََ الّطيِّب{ يعنـي التبـاس الـمؤمَ  منكم بـالـمنافق, فال يعر  هذا مَ هذا }َحتّـى يِـَميَز الـَخبِـيَن ِم

بذلك: حتـى يـميز الـخبـين, وهو الـمنافق الـمستسر للكفر, مَ الطيب, وهو الـمؤمَ الـمخـلَ 

 روجهم إلـيه.الصاد  اإليـمان بـالـمـ َ واالختبـار, كما ميز بـينهم يوم أُحع عنع ل اء الععو عنع خ

واختلف أهل التأويـل فـي الـخبـين الذي عنى   بهذه االَية, ف ال بع هم فـيه مثل قولنا. ذكر   

 مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: ثنـي أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ 6711  

ََ مـ اهع, فـي قول  : }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذََر الـُمْؤمِ  َْتُـْم َعلَـْيِه حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم ََ علـى ما أ نِـي

 الّطيِّب{ قال: ميز بـينهم يوم أُحع, الـمنافق مَ الـمؤمَ.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذََر 6712  

َْتُـْم َعلَ  ََ علـى ما أ ََ الّطيِّب{ قال ابَ جريج: ي ول: لـيبـيَ الـُمْؤِمنِـي ـْيِه حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم

الصاد  بإيـماَه مَ الكاذ . قال: ابَ جريج: قال مـ اهع: يوم أُحع ميز بع هم عَ بعض, 

 الـمنافق عَ الـمؤمَ.

ََ علـى ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذَ 6713   َر الـُمْؤِمنِـي

ََ الّطيِّب{: أي الـمنافق. َْتُـْم َعلَـْيِه حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم  ما أ

 وقال آخرون: معنى ذلك: حتـى يـميز الـمؤمَ مَ الكافر بـاله رة والـ هاد. ذكر مَ قال ذلك:  
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: }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذََر ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله6714  

َْتُـْم َعلَـْيِه{ يعنـي: الكفـار. ي ول: لـم يكَ   لـيعع الـمؤمنـيَ علـى ما أَتـم  ََ علـى ما أ الـُمْؤِمنِـي

ََ الّطيِّب{: يـميز بـينهم فـي الـ هاد واله رة.  علـيه مَ ال اللة, }حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم

ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فـي  ـ حعثنا الـ سَ ب6715َ  

ََ الّطيِّب{ قال: حتـى يـميز الفـاجر مَ الـمؤمَ.  قوله: }حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذََر 6716  

 ََ ََ الّطيِّب{ قالوا: إن كان مـ مع صادقا  الـُمْؤِمنِـي َْتُـْم َعلَـْيِه حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم علـى ما أ

َْتُـْم َعلَـْيِه  ََ علـى ما أ فلـيخبرَا بـمَ يؤمَ بـاهلل ومَ يكفر! فأَزل  : }ما كاَن ّللّاُ ِلـيَذََر الـُمْؤِمنِـي

ََ الّطيِّب{: ح  تـى يخر, الـمؤمَ مَ الكافر.حتـى يَـِميَز الـَخبِـيَن ِم

والتأويـل األّول أولـى بتأويـل االَية, ألن االَيات قبلها فـي ذكر الـمناف ـيَ وهذه فـي سياقتها,   

 فكوَها بأن تكون فـيهم أشبه منها بأن تكون فـي غيرهم.

َْ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوما كاَن ِلـيُْطِلعَُكْم علـى الغَْيِب َولَكِ    َْ ُرُسِلِه َم َّ ّللّاَ يَْ تَبِـي ِم

 يَشاُء{.

 اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم بـما:  

ـ حعثنا به مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ 6717  

لـيطلع مـ معا علـى الغيب, ولكَ    السعي: }َوما كاَن ّللّاُ ِلـيُْطِلعَُكْم علـى الغَْيِب{ وما كان  

 اجتبـاه ف عله رسوال .

 وقال آخرون بـما:  

ـ حعثنا به ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا : }َوما كاَن ّللّاُ ِلـيُْطِلعَُكْم علـى 6718  

 َّ َْ ُرُسِلِه  الغَْيِب{ أي فـيـما يريع أن يبتلـيكم به, لتـ ذروا ما يعخـل علـيكم فـيه: }َولَِك ّللّاَ يَْ تَبِـي ِم

َْ يَشاُء{ يعلـمه.  َم

وأولـى األقوال فـي ذلك بتأويـله: وما كان   لـيطلعكم علـى ضمائر قلو  عبـاده, فتعرفوا   

الـمؤمَ منهم مَ الـمنافق والكافر, ولكنه يـميز بـينهم بـالـمـ َ واالبتالء كما ميز بـينهم بـالبأساء 

د ععّوه, وما أشبه ذلك مَ صنو  الـمـ َ, حتـى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم يوم أُحع, وجها

ومناف هم. غير أَه تعالـى ذكره ي تبـي مَ رسله مَ يشاء, فـيصطفـيه, فـيطلعه علـى بعض ما 

 فـي ضمائر بع هم بوحيه ذلك إلـيه ورسالته. كما:

عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, 6719  

َْ يَشاُء{ قال: يخـلصهم لنفسه. َْ ُرُسِلِه َم َّ ّللّاَ يَْ تَبِـي ِم  مـ اهع فـي قوله: }َولَِك

وإَـما قلنا هذا التأويـل أولـى بتأويـل االَية, ابتعاَءها خبر مَ   تعالـى ذكره أَه غير تارك   

بـيَ مؤمنهم وكافرهم وأهل َفـاقهم. ثم ع ب ذلك  عبـاده, يعنـي بغير مـ َ, حتـى يفّر  بـاالبتالء

ب وله: }َوما كاَن ِلـيُْطِلعَُكْم علـى الغَْيِب{, فكان فـيـما افتتـن به مَ صفة إظهار   َفـا  الـمنافق 

وكفر الكافر, داللة واض ة علـى أن الذي ولـي ذلك هو الـخبر عَ أَه لـم يكَ لـيطلعهم علـى ما 

اطَ سرائرهم إال بـالذي ذكر أَه مـميز به َعتهم إال مَ استثناه مَ رسله الذي يخفـى عنهم مَ بـ

 خصه بعلـمه.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَآِمنُوا بـاّلّلِ َوُرُسِلِه َوإْن تُْؤِمنُوا َوتَتّ ُوا فَلَُكْم أجر  َعِليـم {.  

تصعّقوا مَ اجتبـيته مَ رسلـي بعلـمي, يعنـي بذلك جّل ثناؤه ب وله: }َوإْن تُْؤِمنُوا{: وإن   

وأطلعته علـى الـمناف ـيَ منكم, وتت وا ربكم بطاعته فـيـما أمركم به َبـيكم مـ مع صلى   عليه 

وسلم وفـيـما َهاكم عنه, }فَلَُكْم أجر  َعِليـم { ي ول: فلكم بذلك مَ إيـماَكم وات ائكم ربكم ثوا  

 عليـم. كما:

حميع, قال: حعثنا سلىـمة, عىَ ابىَ إسى ا : }فَىآِمنُوا بىـاّلّلِ َوُرُسىِلِه َوإْن تُْؤِمنُىوا ـ حعثنا ابَ 6720  

 َوتَتّ ُوا{: أي ترجعوا وتتوبوا, }فَلَُكْم أْجر  َعِليـم {.

 180اآلية : 
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ََ يَْبَخلُوَن بَِمآ آتَاُهُم ّللّاُ ِمَ  َّ الِّذي فَْ ِلِه ُهَو َخْيرا  لُّهْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ يَْ َسبَ

َما تَْعَملُوَن بَْل ُهَو َشّر لُّهْم َسيَُطّوقُوَن َما بَِخلُواْ بِِه يَْوَم اْلِ يَاَمِة َوّلّلِ ِميَراُث الّسَماَواِت َواألْرِض َوّللّاُ بِ 

 َخبِير  {

ََ اختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأه جماعة مَ أهل الـ  از والعرا : }َوال يَ     َّ الِّذي  َسب

َّ وقرأته جماعة أخر:  َّ »يَبَخـلوَن{ بـالـياء مَ ي سب  بـالتاء.« َوال تَـ َسب

   َّ ثم اختلف أهل العربـية فـي تأويـل ذلك, ف ال بعض َـ ويـي الكوفة: معنى ذلك: ال ي سب

الن فسررت البـاخـلون البخـل هو خيرا لهم. فـاكتفـى بذكر يبخـلون مَ البخـل, كما ت ول: قعم ف

به, وأَه تريع فسررت ب عومه, وهو عماد. وقال بعض َـ ويـي أهل البصرة: إَـما أراد ب وله: 

َْ فَْ ِلِه ُهَو َخيرا لَُهْم بَْل ُهَو َشّر لَُهمْ » ََ يَبَخـلوَن بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم َّ الِّذي ال تـ سبَ « َوال تَـ َسب

أوقع علـيه الـ سبـان به وهو البخـل, ألَه قع ذكر البخـل هو خيرا لهم, فأل ـى االسم الذي 

الـ سبـان, وذكر ما آتاهم   مَ ف له, فأضمرهما إذ ذكرهما, قال: وقع جاء مَ الـ ذ  ما هو 

َْ قَْبل الفَتْـنِ َوقاتََل{ ولـم ي ل: ومَ أَفق مَ بعع  َْفََق ِم َْ ا أشع مَ هذا, قال: }ال يَستَِوي ِمنُكْم َم

َْ بَْععُ{ كان فـيه دلـيـل علـى أَه قع  الفتـن, ألَه َْفَ ُوا ِم ََ أ ََ الِّذي لـما قال: }أُولَئَِك أْعَلُم دََرَجة  ِم

 عناهم.

فـي قوله: }ال يَْستَِوي ِمْنُكْم « مَ»وقال بعض مَ أَكر قول مَ ذكرَا قوله مَ أهل البصرة, أن   

َْ قَْبِل الفَتْـنِ{ فـي معنى جمع. وم َْفََق ِم َْ أ عنى الكالم: ال يستوي منكم مَ أَفق مَ قبل الفتـن َم

 َّ فـي منازلهم وحاالتهم, فكيف مَ أَفق مَ بعع الفتـن, فـاألول مكتف. وقال فـي قوله: }ال يَْ َسب

َْ فَْ ِلِه ُهَو خْيرا لَُهْم{ مـ ذو , غير أَه لـم ي ذ  إال وفـي الكال ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم م الِّذي

عائع األسماء, ف ع دّل هذان « خيرا لهم»عائع البخـل, و« هو»ما قام م ام الـمـ ذو , ألن 

العائعان علـى أن قبلهما اسميَ, واكتفـى ب وله: يبخـلون, مَ البخـل. قال: وهذا إذا قراء بـالتاء, 

ذيَ يبخـلون مَ البخـل, فـالبخـل قبل الذيَ, وإذا قراء بـالـياء, فـالبخـل بعع الذيَ, وقع اكتفـى بـال

 كما قال الشاعر:

 إذَا َُِهَي الّسِفـيهُ َجَرا إلَـْيِهوخالََف َوالّسفـيهُ إلـى ِخالِ   

كأَه قال: جرا إلـى السفه, فـاكتفـى عَ السفه بـالسفـيه, كذلك اكتفـى بـالذيَ يبخـلون مَ   

 البخـل.

ََ يَْبَخـلُوَن{ وأولـى ال راءتـيَ بـالصوا  فـي ذلك عنعي, قراءة م   َّ الِّذي َ قرأ: }َوال تَـْ َسب

َّ أَه يا مـ مع بخـل الذيَ يبخـلون بـما أتاهم   مَ ف له, هو خيرا  بـالتاء بتأويـل: وال تـ سب

لهم, ثم ترك ذكر البخـل, إذ كان فـي قوله هو خيرا لهم, داللة علـى أَه مراد فـي الكالم, إذ كان قع 

َْ فَ ِلِه{.ت عّمه قوله: }الِّذي  ََ يَْبَخـلُوَن بِـما آتاُهْم ّللّاُ ِم

وإَـما قلنا قراءة ذلك بـالتاء أولـى بـالصوا  مَ قراءته بـالـياء, ألن الـمـ سبة مَ شأَها طلب   

ََ يَْبَخـلُوَن{ بـالـياء لـم يكَ للـمـ سبة اسم يكون  َّ الِّذي اسم وخبر, فإذا قراء قوله: }َوال يَْ َسب

ََ يَْبَخـلُوَن{ اسما له, قع قوله: }هُ  َو َخْيرا لَُهْم{ خبرا عنه, وإذا قراء ذلك بـالتاء كان قوله: }الِّذي

أدّا عَ معنى البخـل الذي هو اسم الـمـ سبة الـمتروك, وكان قوله: }ُهَو َخْيرا لَُهْم{ خبرا لها, 

ءة بـالتاء فـي ذلك فكان جاريا مـ را الـمعرو  مَ كالم العر  الفصين. فلذلك اخترَا ال را

علـى ما بـيناه, وإن كاَه ال راءة بـالـياء غير خطأ, ولكنه لـيس بـاألفصن وال األشهر مَ كالم 

 العر .

َّ يا مـ مع,    وأما تأويـل االَية الذي هو تأويـلها علـى ما اخترَا مَ ال راءة فـي ذلك: وال تـ سب

يا مَ األموال, فال يخرجون منه حّق   الذي بخـل الذيَ يبخـلون بـما أعطاهم   فـي العَـ

فرضه علـيهم فـيه مَ الزكوات هو خيرا لهم عنع   يوم ال ـيامة, بل هو شّر لهم عنعه فـي 

 االَخرة. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6721  

َّ الّذِ » َْ فَْ ِلِه ُهَو َخْيرا لَُهْم بَْل ُهو َشّر لَُهمْ َوال تَـْ َسب ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم هم الذيَ آتاهم «: ي

   مَ ف له, فبخـلوا أن ينف وها فـي سبـيـل  , ولـم يؤدّوا زكاتها.
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فـي التوراة مَ  وقال آخرون: بل عنى بذلك الـيهود الذيَ بخـلوا أن يبـينوا للناس ما أَزل    

 أمر مـ مع صلى   عليه وسلم وَعته. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي عمي, ثنـي أبـي, قال: قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6722  

َْ فَْ ِلهِ »ابَ عبـاس, قوله:  ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم َّ الِّذي ى }ُسيََطّوقُوَن ما إلـ«... َوال تَـْ َسب

 بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ يعنـي بذلك: أهل الكتا  أَهم بخـلوا بـالكتا  أن يبـينوه للناس.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع قوله: 6723  

ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهمُ » َّ الِّذي َْ فَْ ِلهِ  َوال تَـْ َسب قال: هم يهود, إلـى قوله: }َوالكتا  « ّللّاُ ِم

 الـُمنِـير{.

وأولـى التأويـلـيَ بتأويـل هذه االَية التأويـل األّول وهو أَه معنـّي بـالبخـل فـي هذا الـموضع:   

َن ما منع الزكاة لتلاهر األخبـار عَ رسول   صلى   عليه وسلم أَه تأّول قوله: }َسيَُطّوقُو

بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال: البخيـل الذي منع حّق   منه أَه يصير ثعبـاَا فـي عن ه, ول ول   

َُ أْغنِـياُء{ فوصف جّل ثناؤه  ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوََـْ  ع ـيب هذه االَية: }لَ َْع َسِمَع ّللّاْ قَْوَل الِّذي

 ود الذيَ زعموا عنع أمر   إياهم بـالزكاة أن   ف ـير.قول الـمشركيَ مَ الـيه

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َسيَُطّوقُوَن ما بََخـِلوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{.  

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َسيَُطّوقُوَن{: سي عل   ما بخـل به الـماَعون الزكاة طوقا فـي أعناقهم,   

 الـمعروفة. كالذي: كهيئة األطوا 

ـ حعثنـي الـ سَ بَ قزعة, قال: حعثنا مسلـمة بَ عل مة, قال: حعثنا داود, عَ أبـي 6724  

قزعة, عَ أبـي مالك العبعي, قال: ما مَ عبع يأتـيه ذو رحم له يسأله مَ ف ل عنعه فـيبخـل 

ََ يَْبَخـلُوَن َوال تَ »علـيه إال أخر, له الذي بخـل به علـيه ش اعا أقرع. وقال: وقرأ:  َّ الِّذي ـْ َسب

َْ فَْ ِلِه ُهَو َخْيرا لَُهْم بَْل ُهَو َشّر لَُهْم َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـيامَ  إلـى «... ةِ بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم

 آخر االَية.

قزعة, عَ رجل,  ـ حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع األعلـى, قال: حعثنا داود, عَ أبـي6725  

َْ ِذي َرِحِم يَأْتِـَي ذَا َرِحِمِه فَـيَسألُهُ فَْ ِل َجعَلَهُ   »عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, قال:  ما ِم

َْ َجَهنّـَم ُش اع  يَتَلَـّمُظ حتـى يَُطّوقَهُ  َْ لَهُ ِم  «.ِعْنعَهُ فَـيَْبَخـَل بِِه َعلَـْيِه إالّ أُْخِرَ, ِم

مثنى, قال: حعثنا أبو معاوية مـ مع بَ خازم, قال: حعثنا داود, عَ أبـي قزعة حعثنا ابَ الـ   

َْ ِذي َرِحِم يَأْتِـي ذَا َرِحِمِه فَـيَسألَهُ »ح ر بَ بـيان, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم:  ما ِم

َْ فَْ ِل أْعطاهُ ّللّاُ إيّاهُ فَـيَْبَخـَل بِِه َعلَـْيِه, إالّ أُْخِر,َ  ََ النّاِر يَتَلَـّمُظ حتـى  ِم لَهُ يَْوَم الِ ـياَمِة ُش اع  ِم

َْ فَْ ِلهِ »ثم قرأ: « يَُطّوقَهُ  ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهُم ّللّاُ ِم َّ الِّذي حتـى اَتهى إلـى قوله: « َوال تَـْ َسب

 }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{.

عبـيع   الـمّري, قال: حعثنا مروان بَ معاوية, وحعثنـي مـ مع بَ  ـ حعثنـي زياد ب6726َ  

عبع   الكالبـي, قال: حعثنا عبع   بَ بكر السهمي, وحعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا 

عبع الواحع بَ واصل أبو عبـيعة الـ عاد, واللفظ لـيع و  جميعا, عَ بهز بَ حكيـم بَ معاوية بَ 

ال يَأْتِـي َرُجل  َمْوالهُ »أبـيه, عَ جعه, قال: سمعه َبـّي   صلى   عليه وسلم ي ول:  حيعة, عَ

َْ فَْ ل ماِل ِعْنعَهُ فَـيَـْمنَعُهُ إيّاهُ إالّ دَعا لَهُ يَْوَم الِ ـياَمِة ُش اعا يَتَلَـّمُظ فَْ لَهُ الّذِ   «.يَ َمنَعَ فَـيَسألَهُ ِم

: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ أبـي إس ا , عَ أبـي ـ حعثنا ابَ بشار, قال6727  

وائل, عَ عبع   بَ مسعود: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال: ثعبـان ين ر رأس 

 أحعهم, ي ول: أَا مالك الذي بخـله به.

ر, قال: حعثنا شعبة, عَ أبـي ـ حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعف6728  

إس ا , قال: سمعه أبـا وائل ي عّث أَه سمع عبع  , قال فـي هذه االَية: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا 

 بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال: ش اع يـلتوي برأس أحعهم.

َ أسلـم, قال حعثنـي ابَ الـمثنى, قال: حعثنا ابَ أبـي ععّي, عَ شعبة, قال: حعثنا خالد ب   

أخبرَا الن ر بَ شميـل, قال: أخبرَا شعبة, عَ أبـي إس ا , عَ أبـي وائل, عَ عبع  , بـمثله, 

 إال أَهما قاال: قال ش اع أسود.
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حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ أبـي إس ا , عَ    

ء ماله يوم ال ـيامة ثعبـاَا, فـين ر رأسه فـي ول: أَا مالك أبـي وائل, عَ ابَ مسعود, قال: ي ي

 الذي بخـله به, فـينطوي علـى عن ه.

ـ ُحعثه عَ سفـيان بَ عيـينة, قال: حعثنا جامع بَ شعاد وعبع الـملك بَ أعيَ, عَ أبـي 6729  

َْ أَحِع ال»وائل, عَ ابَ مسعود, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم:  يَُؤدّي َزكاةَ ماِلِه  ما ِم

ََ »ثم قرأ علـينا رسول   صلى   عليه وسلم: « إالّ ُمثَّل لَهُ ُش اع  أْقَرعُ يَُطّوقُهُ  َّ الِّذي َوال تَـْ َسب

َْ فَْ ِلِه ُهَو َخْيرا لَُهمْ   االَية.«... يَْبَخـلوَن بِـما آتاُهُم ّللّاُ ِم

أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي:  ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: ثنـي6730  

أما }َسيَُطّوقون ما بَِخـلُوا بِِه{ فإَه ي عل ماله يوم ال ـيامة ش اعا أقرع يطّوقه, فـيأخذ بعن ه, 

 فـيتبعه حتـى ي ذفه فـي النار.

م, عَ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا خـلف بَ خـلـيفة, عَ أبـي هاش6731  

أبـي وائل, قال: هو الرجل الذي يرزقه   ماال , فـيـمنع قرابته الـ ّق الذي جعل   لهم فـي ماله, 

 فـي عل حية فـيطّوقها, فـي ول: مالـي ولكق فـي ول: أَا مالك.

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا أبو غسان, قال: حعثنا إسرائيـل, عَ حكيـم بَ جبـير, عَ 6732  

بَ أبـي الـ عع عَ مسرو , قال: سأله ابَ مسعود عَ قوله: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم سالـم 

 الِ ـياَمِة{ قال: يطّوقون ش اعا أقرع, ينهش رأسه.

وقال آخرون: معنى ذلك: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ فـي عل فـي أعناقهم طوقا مَ   

 مَ قال ذلك:َار. ذكر 

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ منصور, عَ إبراهيـم: 6733  

 }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال: طوقا مَ النار.

هيـم أَه حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ منصور, عَ إبرا   

 قال فـي هذه االَية: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ قال: طوقا مَ َار.

حعثنا الـ سَ, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ منصور, عَ إبراهيـم, فـي    

 قوله: }َسيَُطّوقُوَن{ قال: طوقا مَ َار.

ا جرير, عَ منصور, عَ إبراهيـم: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم حعثنا ابَ حميع, قال: حعثن   

 الِ ـياَمِة{ قال: طو  مَ َار.

وقال آخرون: معنى ذلك: سي مل الذيَ كتـموا َبّوه مـ مع صلى   عليه وسلم مَ أحبـار   

 الـيهود ما كتـموا مَ ذلك. ذكر مَ قال ذلك:

قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي عَ أبـيه عَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, 6734  

ابَ عبـاس, قوله: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم الِ ـياَمِة{ ألـم تسمع أَه قال: }يَْبَخـلُوَن ويَأُْمُروَن 

 النّاَس بـالبُْخـِل{ يعنـي: أهل الكتا , ي ول: يكتـمون ويأمرون الناس بـالكتـمان.

وقال آخرون: معنى ذلك: سيكلفون يوم ال ـيامة أن يأتوا بـما بخـلوا به فـي العَـيا مَ أموالهم.   

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6735  

ِ ـياَمِة{ قال: سيكلفون أن يأتوا بـما بخـلوا عَ مـ اهع فـي قوله: }َسيَُطّوقُوَن ما بَِخـلُوا بِِه يَْوَم ال

 به, إلـى قوله: }َوالِكتاِ  الـُمنِـير{.

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع:    

 }َسيَُطّوقوَن{ سيكلفون أن يأتوا بـمثل ما بخـلوا به مَ أموالهم يوم ال ـيامة.

لـى األقوال بتأويـل هذه االَية التأويـل الذي قلناه فـي ذلك فـي مبعإ قوله: }َسيَُطّوقُوَن ما وأو  

بَِخـلُوا بِِه{ لألخبـار التـي ذكرَا فـي ذلك عَ رسول   صلى   عليه وسلم, وال أحع أعلـم بـما 

 عنى   تبـارك وتعالـى بتنزيـله منه علـيه الصالة والسالم.

{.ال ول     فـي تأويـل قوله تعالـى: }ِوّلّلِ ِميَراُث الّسَمَواِت واألْرِض َوّللّاُ بِـَما تَْعَملُوَن َخبِـير 

 يعنـي بذلك جّل ثناؤه: أَه الـ ّي الذي ال يـموت, والبـاقـي بعع فناء جميع خـل ه.  
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يراث الـمعرو : هو ما فإن قال قائل: فما معنى قوله: }لَهُ ِميَراُث الّسَمَواِت واألْرِض{ والـم  

اَت ل مَ ملك مالك إلـى وارثه بـموته وهلل العَـيا قبل فناء خـل ه وبععهق قـيـل: إن معنى ذلك ما 

وصفنا مَ وصفه َفسه بـالب اء, وإعالم خـل ه أَه كتب علـيهم الفناء. وذلك أن ملك الـمالك إَـما 

 ِ  ِميراُث الّسَمَواِت واألْرِض{ إعالما بذلك منه يصير ميراثا بعع وفـاته, فإَـما قال جّل ثناؤه: }وّلِلّ

عبـاده أن أمالك جميع خـل ه منت لة عنهم بـموتهم, وأَه الأحع إال وهو فـان سواء, فإَه الذي إذا 

 هلك جميع خـل ه, فزاله أمالكهم عنهم لـم يبق أحع يكون له ما كاَوا يـملكوَه غيره.

ي يبخـلون بـما آتاهم   مىَ ف ىله هىو خيىرا لهىم, بىل هىو شىر وإَـما معنى االَية: ال تـ سبَ الذ  

لهم, سيطوقون ما بخـلوا به يوم ال ـيامة, بعع ما يهلكون, وتزول عنهم أمالكهم فـي الـ يَ الذي ال 

يـملكون شيئا, وصىار هلل ميراثىه وميىراث غيىره مىَ خىـل ه. ثىم أخبىر تعالىـى ذكىره أَىه بىـما يعمىل 

ـما آتاهم   مَ ف ل, وغيىرهم مىَ سىائر خىـل ه, ذو خبىرة وعلىـم, مىـ ي  هؤالء الذيَ يبخـلون ب

بذلك كله, حتـى ي ازي كالّ منهم علـى قعر استـ  اقه, الـمىـ سَ بىـاإلحسان, والىـمسيء علىـى مىا 

 يرا تعالـى ذكره.

 182-181اآلية : 

َُ أَْغنِيَآُء َسنَْكتُُب ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لّ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل الِّذي ََ قَالَُواْ إِّن ّللّاَ فَِ ير  َوََْ 

 َوأَّن ّللّاَ َما قَالُواْ َوقَتْلَُهُم األَبِيَاَء بِغَْيِر َحّق َوََ ُوُل ذُوقُواْ َعذَاَ  اْلَ ِريِق *  ذَِلَك بَِما قَعَّمْه أَْيِعيُكمْ 

 لَْيَس بَِلالِّم لّْلعَبِيِع {.

ية وآيات بععها َزله فـي بعض الـيهود, الذيَ كاَوا علـى عهع رسول   صلى ذكر أن هذه االَ    

   عليه وسلم. ذكر االَثار بذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا يوَس بَ بكير, قال: حعثنا مـ مع بَ إس ا , قال: حعثنا 6736  

بَ عبـاس, قال: دخـل أبو مـ مع بَ أبـي مـ مع مولـى زيع بَ ثابه, عَ عكرمة, أَه حعثه, عَ ا

بكر الصعيق رضي   عنه بـيه الـمعارس, فوجع مَ يهود َاسا كثـيرا قع اجتـمعوا إلـى رجل 

منهم ي ال له فنـ اا, كان مَ علـمائهم وأحبـارهم, ومعه حبر ي ال له: أشيع. ف ال أبو بكر 

إَك لتعلـم أن مـ معا رسول رضي   عنه لفنـ اا: وي ك يا فنـ اا, اتق   وأسلـم! فو  

 , قع جاءكم بـالـ ق مَ عنع  , تـ عوَه مكتوبـا عنعكم فـي التوراة واإلَـ يـل! قال فنـ اا: 

و  يا أبـا بكر ما بنا إلـى   مَ ف ر, وإَه إلـينا لف ـير, وما َت رع إلـيه كما يت رع إلـينا, وإَا 

است رض منا كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عَ الربـا ويعطيناه,  عنه ألغنـياء, ولو كان عنا غنـيا ما

ولو كان غنـيا عنا ما أعطاَا الربـا. فغ ب أبو بكر, ف ر  وجه فنـ اا ضربة شعيعة, وقال: 

والذي َفسي بـيعه, لوال العهع الذي بـيننا وبـينك ل ربه عن ك يا ععو  , فأكذبوَا ما استطعتـم 

فنـ اا إلـى رسول   صلى   عليه وسلم, ف ال: يا مـ مع اَلر ما إن كنتـم صادقـيَ! فذهب 

ما َحَملََك علـى ما »صنع بـي صاحبك! ف ال رسول   صلى   عليه وسلم ألبـي بكر: 

ف ال: يا رسول   إن ععو   قال قوال  عليـما, زعم أن   ف ـير, وأَهم عنه أغنـياء, « َصنَْعَهق

ك غ به هلل مـما قال, ف ربه وجهه. ف  ع ذلك فنـ اا, وقال: ما قله ذلك. فلـما قال ذل

فأَزل   تبـارك وتعالـى فـيـما قال فنـ اا ردّا علـيه وتصعي ا ألبـي بكر: }لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل 

َُ أغنِـياُء َسنَْكتُُب ما قالُوا َوقَتْلَهُ  ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوَـْ  بِـيَاَء بِغَْيِر َحّق َوََ ُوُل ذُوقُوا الِّذي َْ ُم األ

ََ أُوتُوا  ََ الِّذي َّ ِم َعذَاَ  الـَ ِريِق{ وفـي قول أبـي بكر وما بلغه فـي ذلك مَ الغ ب: }لتَْسَمعُ

ََ أْشَرُكوا أذ ا َكثِـيرا َوإْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا فإّن ذَِلَك مِ  َْ الِّذي َْ قَْبِلُكْم َوِم  َْ َعْزِم األُُموِر{.الِكتاَ  ِم

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , عَ مـ مع بَ أبـي مـ مع, مولـى زيع بَ    

ثابه, عَ عكرمة مولـى ابَ عبـاس, قال: دخـل أبو بكر, فذكر َـ وه, غير أَه قال: وإَا عنه 

 عين َـ وه.ثم ذكر سائر الـ  ¹ألغنـياء, وما هو عنا بغنـّي, ولو كان غنـيا

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: 6737  

َُ أْغنِـيَاُء{ قالها فنـ اا الـيهودي مَ بنـي مرثع,  ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوََـْ  }لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل الِّذي

نـ اا, اتق   وآمَ وصع , وأقرض   قرضا حسنا! ف ال ل ـيه أبو بكر فكلـمه, ف ال له: يا ف

فنـ اا: يا أبـا بكر, تزعم أن ربنا ف ـير, يست رضنا أموالنا, وما يست رض إال الف ـير مَ الغنـي, 
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إن كان ما ت ول ح ا, فإن   إذا لف ـير. فأَزل   عّز وجّل هذا, ف ال أبو بكر: فلوال هعَة كاَه 

 صلى   عليه وسلم وبـيَ بنـي مرثع ل تلته.بـيَ النبـّي 

حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع,    

قال: صّك أبو بكر رجال  منهم الذيَ قالوا: إن   ف ـير وَـ َ أغنـياء لـَم يست رضنا وهو غنـّي 

 وهم يهود.

ل: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, قال الذيَ ـ حعثنا الـمثنى, قا6738  

قالوا: إن   ف ـير وَـ َ أغنـياء, لـم يست رضنا وهو غنـّيق قال شبل: بلغنـي أَه فنـ اا 

 الـيهودي, وهو الذي قال: إن   ثالن ثالثة, ويع   مغلولة.

واضن, قال: حعثه عَ عطاء, عَ الـ سَ, قال: ـ حعثنا ابَ حميع, قال: ثنـي ي يـى بَ 6739  

َْ الِّذي يُْ ِرُض ّللّاَ قَْرضا َحَسنا{ قاله الـيهود: إن ربكم يست رض منكم! فأَزل  :  لـما َزله: }َم

َُ أْغنِـياء{. ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوَـْ   }لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل الِّذي

نا حكام, عَ عمرو, عَ عطاء, عَ الـ سَ البصري, قال: لـما حعثنا ابَ حميع, قال: حعث   

َْ ذَا الِّذي يُْ ِرُض ّللّاَ قَْرضا َحَسنا{ قال: ع به الـيهود ف اله: إن   ف ـير يست رض,  َزله: }َم

َُ أْغنِـياُء{. ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوَـْ   فنزله: }لَ َعَ َسِمَع ّللّاُ قْوَل الِّذي

ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير   ـ6740   حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }الِّذي

َْ ذَا الِّذي يُْ ِرُض ّللّاَ  َُ أْغنِـياُء{ ذكر لنا أَها َزله فـي حيـي بَ أخطب لـما أَزل  : }َم وَـْ 

 { قال: يست رضنا ربنا, إَـما يست رض الف ـير الغنـّي.قَْرضا َحَسنا فَـيَُ اِعفَهُ لَهُ أْضعافـا َكثِـيَرة  

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبر َا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, قال: لـما    

َْ ذَا الِّذي يُْ ِرُض ّللّاَ قَْرضا َحَسنا{ قاله الـيهود: إَـما يست رض الف ـير مَ الغنـّي,  َزله: }َم

َُ أْغنِـياُء{.قال: فأَزل   َْـ  ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  َو  : }لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل الِّذي

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: سمعه ابَ زيع ي ول فـي قوله: }لَ َْع َسِمَع 6741  

َُ أْغنِـياُء{ قال: ه ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  وَـْ   ؤالء الـيهود.ّللّاُ قَْوَل الِّذي

فتأويـل االَية إذا: ل ع سمع   قول الذيَ قالوا مَ الـيهود: إن   ف ـير إلـينا وَـ َ أغنـياء عنه,   

 سنكتب ما قالوا مَ اإلفك والفرية علـى ربهم وقتلهم أَبـياءهم بغير حّق.

 رأ ذلك قراء الـ  از وعامة قراء واختلفه ال راء فـي قراءة قوله: }َسنَْكتُُب ما قالُوا َوقَتْلَُهْم{ ف  

َْبِـيَاَء بِغَْير َحّق{ بنصب ال تل. وقرأ ذلك بعض  العرا : }َسنَْكتُُب ما قَالُوا{ بـالنون, }َوقَتْلَُهْم األ

بِـيَاَء بِغَْيِر َحقّ »قراء الكوفـيـيَ:  َْ بـالـياء مَ سيكتب, وب مها ورفع « َسيُْكتَُب ما قالُوا َوقَتْلُُهُم األ

ل علـى مذهب ما لـم يسّم فـاعله, اعتبـارا ب راءة يذكر أَها مَ قراءة عبع   فـي قوله: ال ت

فأغفل قاراء ذلك وجه الصوا  فـيـما  ¹«وي ال»يذكر أَها فـي قراءة عبع  : «, وَ ول ذوقوا»

. وذلك أن قصع إلـيه مَ تأويـل ال راءة التـي تنسب إلـى عبع  , وخالف الـ  ة مَ قراء اإلسالم

َْبِـياء»الذي ينبغي لـمَ قرأ:  علـى وجه ما لـم يسّم فـاعله, أن ي رأ: « سيُْكتَُب ما قالوا َوقَتْلُُهُم األ

 «.سنكتب»عطف علـى قوله: « وَ ول»وي ال, ألن قوله: 

فـالصوا  مَ ال راءة أن يوفق بـينهما فـي الـمعنى بأن ي رأ جميعا علـى مذهب ما لـم يسّم   

ه, أو علـى مذهب ما يسمى فـاعله, فأما أن ي رأ أحعهما علـى مذهب ما لـم يسّم فـاعله, فـاعل

واالَخر علـى وجه ما قع سمي فـاعله مَ غير معنى ألـ أه علـى ذلك, فـاختـيار خار, عَ 

 الفصين مَ كالم العر .

«, وَ ول»بـالنصب ل وله:  والصوا  مَ ال راءة فـي ذلك عنعَا: }َسنَْكتُُب{ بـالنون }َوقَتْلَُهُم{  

 علـى ما قع بـينا.«, وي ال»بـالـياء وضمها, ل ـيـل: « َسيُْكتَبُ »ولو كاَه ال راءة فـي 

َْبِـياَء بِغَْيِر َحّق{ وقع ذكرت االَثار التـي رويه, أن الذيَ    فإن قال قائل: كيف قـيـل: }َوقَتْلَُهُم األ

{ بعض الـيهود الذيَ كاَوا علـى عهع َبـينا  عنوا ب وله: }لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْولَ  ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  الِّذي

مـ مع صلى   عليه وسلم, ولـم يكَ مَ أولئك أحع قتل َبـيا مَ األَبـياء, ألَهم لـم يعركوا َبـيا 

ا قـيـل ذلك مَ أَبـياء   فـي تلوهق قـيـل: إن معنى ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبه إلـيه, وإَـم

كذلك ألن الذيَ عنى   تبـارك وتعالـى بهذه االَية كاَوا راضيَ بـما فعل أوائلهم مَ قتل مَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قتلوا مَ األَبـياء, وكاَوا منهم, وعلـى منهاجهم, مَ استـ الل ذلك واستـ ازته. فأضا  جّل 

أهل ملة واحعة, وَـ لة  ثناؤه فعل ما فعله مَ كاَوا علـى منهاجه وطري ته إلـى جميعهم, إذ كاَوا

واحعة, وبـالرضا مَ جميعهم فعل ما فعل فـاعل ذلك منهم علـى ما بـينا مَ َلائره فـيـما م ى 

 قبل.

ال ول فـي تأويـل قوله: }َوََ ُوُل ذُوقُوا َعذَاَ  الـَ ِريِق ذَِلَك بِـَما قَعَّمْه أْيِعيُكْم وأّن ّللّاَ لَـْيَس بِلالِّم   

 لْلعَبـيِع{.

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وَ ول لل ائلـيَ بأن   ف ـير وَـ َ أغنـياء, ال اتلـيَ أَبـياء   بغير حّق   

يوم ال ـيامة: ذوقوا عذا  الـ ريق, يعنـي بذلك: عذا  َار مـ رقة ملتهبة, والنار اسم جامع 

َعذَا  »ة, كما قـيـل: للـملتهبة منها وغير الـملتهبة, وإَـما الـ ريق صفة لها, يراد أَها مـ رق

 يعنـي: موجع.« وجيع»يعنـي: مؤلـم, و« أِلـيـم  

وأما قوله: }ذَِلَك بِـَما قَعَّمْه أْيِعيُكْم{: أي قولنا لهم يوم ال ـيامة: ذوقوا عذا  الـ ريق بـما أسلفه   

بغيىر استىـ  ا  أيعيكم, واكتسبتها أيام حياتكم فـي العَـيا, وبأن   ععل ال ي ور, فـيعاقب عبعا لىه 

منه الع وبة, ولكنه ي ازي كّل َفس بـما كسبه, ويوفـي كل عامىل جىزاء مىا عمىل, ف ىازا الىذيَ 

قال لهم يوم ال ـيامة مَ الـيهود الذيَ وصف صفتهم, فأخبر عنهم أَهىم قىالوا: إن   ف ىـير وَىـ َ 

, بىـما اكتسىبوا مىَ االَثىام, أغنـياء, وقتلوا األَبـياء بغير حىّق, بىـما جىازاهم بىه مىَ عىذا  الىـ ريق

واجترحوا مَ السيئات, وكذبوا علـى   بعع اإلعذار إلـيهم بىـاإلَذار, فلىـم يكىَ تعالىـى ذكىره بىـما 

عاقبهم به مَ إذاقتهم عذا  الـ ريق ظالـما وال واضىعا ع وبتىه فىـي غيىر أهلهىا, وكىذلك هىو جىّل 

, والىـمتف ل علىـى جمىيعهم بىـما أحىّب مىَ ثناؤه غيىر ظىالم أحىعا مىَ خىـل ه, ولكنىه العىادل بىـينهم

 فواضله وَعمه.

 183اآلية : 

ََ ِلَرُسوِل َحتَّى يَأْتِيَنَ ََ قَالَُواْ إِّن ّللّاَ َعِهعَ إِلَْينَا أاَلّ َُْؤِم ا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الِّذي

ََ بِ ُْربَاِن تَأُْكلُهُ النّاُر قُْل قَْع َجآَءُكْم ُرُسل  ّمَ قَبْ  ِلي بِاْلبَيّنَاِت َوبِالِّذي قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِي

.} 

ََ ِلَرُسوِل. وقوله    ََ قالُوا إّن ّللّاَ َعِهعَ إلَـْينا أْن ال َُْؤِم : يعنـي بذلك جّل ثناؤه: لَ َْع َسِمَع ّللّاُ قَْوَل الِّذي

ََ قالوا إّن ّللّاَ{ فـي موضع  { ويعنـي ب وله: }الِّذي ََ قالُوا إّن ّللّاَ فَِ ـير  خفَ ردّا علـى قوله: }الِّذي

ََ لَرُسوِل{ أوصاَا وت عّم إلـينا فـي كتبه وعلـى ألسَ أَبـيائه, أن  }قالُوا إّن   َعِهعَ إلَـْينَا أن ال َُْؤِم

, مَ أمر وَهي ال َؤمَ لرسول. ي ول: أن ال َصعّ  رسوال  فـيـما ي ول إَه جاء به مَ عنع  

وغير ذلك }َحتّـى يَأْتِـينَا بُْ َربـاِن تَأُْكلُهُ النّاُر{ ي ول: حتـى ي يئنا ب ربـان, وهو ما ت ّر  به العبع 

إلـى ربه مَ صعقة, وهو مصعر مثل الععوان والـخسران مَ قولك: قّربه قربـاَا. وإَـما قال: 

هلل فـي ذلك الزمان كان دلـيال  علـى قبول   منه ما ألن أكل النار ما قّربه أحعهم «, تأكله النار»

 قّر  له, وداللة علـى صع  الـم ر  فـيـما ادّعى أَه مـ ّق فـيـما َازع أو قال. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6742  

بـاِن تأُْكلُهُ النّاُر{ كان الرجل يتصعّ , فإذا ت بل منه أَزله ابَ عبـاس قوله: }حتـى يأتـينا ب ُرْ 

 علـيه َار مَ السماء فأكلته.

ـ ُحعثه عَ الـ سيَ, قال: سمعه أبـا معاذ, ي ول: أخبرَا عبـيع, قال: سمعه ال  اك 6743  

منه بعن   َارا مَ  ي ول فـي قوله: }بُْ ربَـاِن تَأُْكلُهُ النّاُر{ كان الرجل إذا تصع  بصعقة, فت بله

 السماء, فنزله علـى ال ربـان فأكلته.

ََ ِلَرُسوِل حتـى يَأْتِـينَا بِ ُْربـاِن    ف ال   تعالـى لنبـيه مـ مع صلى   عليه وسلم: }أن ال َُْؤِم

َْ قَْبلـي بـالبَـيّنَاِت{ يعنـي: بـالـ  ج ا لعالة علـى صع  َبوتهم تَأُْكلُهُ النّاُر قُْل قَْع جاَءُكْم ُرُسل  ِم

}َوبـالِّذي قُْلتُـْم{ يعنـي: وبـالذي ادّعيتـم أَه إذا جاء به لزمكم تصعي ه, واإلقرار  ¹وح ـي ة قولهم

{  ¹بنبّوته مَ أكل النار قربـاَه إذا قّر  هلل داللة علـى صعقه ََ }فَلـَم قَتَْلتُـُموُهْم إْن ُكْنتُـْم َصاِدقِـي

تكم الرسل الذي كاَوا مَ قبلـي بـالذي زعمتـم أَه ح ة لهم علـيكم, ي ول له: قل لهم: قع جاء

ف تلتـموهم, فلـم قتلتـموهم وأَتـم م ّرون بأن الذي جاءوكم به مَ ذلك كان ح ة لهم علـيكم إن 
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كنتـم صادقـيَ فـي أن   عهع إلـيكم أن تؤمنوا بـمَ أتاكم مَ رسله ب ربـان تأكله النار ح ة له 

 قعلـى َبوته

وإَـما أعلـم   عبـاده بهىذه االَيىة, أن الىذيَ وصىف صىفتهم مىَ الىـيهود الىذيَ كىاَوا علىـى عهىع   

رسول   صلى   عليه وسلم, لَ يفّروا, وأن يكوَوا فـي كذبهم علـى  , وافترائهم علـى ربهم, 

َبّوتىه, وهىم ي عوَىه وتكذيبهم مـ معا صلى   عليه وسلم وهم يعلـموَه صادقا مـ  ا, وج ىودهم 

مكتوبـا عنعهم فـي عهع   تعالـى إلـيهم أَه رسوله إلـى خىـل ه, مفروضىة طاعتىه إال كمىَ م ىى 

مىىَ أسىىالفهم الىىذيَ كىىاَوا ي تلىىون أَبىىـياء   بعىىع قطىىع   عىىذرهم بـالىىـ  ج التىىـي أيىىعيهم   بهىىا, 

 خفـافـا ب  وقه.واألدلة التـي أبـان صعقهم بها, افتراء  علـى  , واستـ

 184اآلية : 

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَإِن َكذّبُوَك فَ َْع ُكذَّ  ُرُسل  ّمَ قَْبِلَك َجآُءوا بِاْلبَيّنَاِت َوالّزبُِر 

 َواْلِكتَاِ  اْلُمنِيِر {.

ان يناله مَ وهذا تعزية مَ   جّل ثناؤه َبـيه مـ معا صلى   عليه وسلم علـى األذا الذي ك   

الـيهود وأهل الشرك بـاهلل مَ سائر أهل الـملل. ي ول   تعالـى له: ال ي زَك يا مـ مع كذ  

هؤالء الذيَ قالوا: إن   ف ـير, وقالوا: إن   عهع إلـينا أن ال َؤمَ لرسول حتـى يأتـينا ب ربـان 

َّ علـيك تكذيبهم إياك, تأكله النار, وافتراؤهم علـى ربهم اغترارا بإمهال   إيا هم, وال يعلم

وادّعاؤهم األبـاطيـل مَ عهود   إلـيهم, فإَهم إن فعلوا ذلك بك فكذّبوك, كذبوا علـى  , ف ع 

كذبه أسالفهم مَ رسل   قبلك مَ جاءهم بـالـ  ج ال اطعة العذر, واألدلة البـاهرة الع ل, 

نات. وأما الزبر: فإَه جمع زبور: وهو الكتا , وكل واالَيات الـمع زة الـخـلق, وذلك هو البـي

 كتا  فهو زبور, ومنه قول امراء ال ـيس:

َْ َطلَل  أْبَصْرتُهُ فََش اَِـيَكَخّ  َزبُوِر فِـي َعِسيِب يَـَماَِـي    لَـِم

ويعنـي بـالكتا : التوراة واإلَـ يـل, وذلك أن الـيهود كذّبه عيسى وما جاء به وحّرفه ما جاء   

ه موسى علـيه السالم مَ صفة مـ مع صلى   عليه وسلم, وبعله عهعه إلـيهم فـيه, وأن ب

 النصارا ج عت ما فـي اإلَـ يـل مَ َعته وغيرت ما أمرهم به فـي أمره.

وأما قوله: }الـُمنِـيِر{ فإَه يعنـي: الذي ينـير فـيبـيَ الـ ّق لـمَ التبس علـيه ويوض ه, وإَـما   

واإلضاءة, ي ال: قع أَار لك هذا األمر, بـمعنى: أضاء لك وتبـيَ, فهو ينـير إَارة, هو مَ النور 

 والشيء الـمنـير. وقع:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبو زهير, عَ جويبر, عَ ال  اك: 6744  

َْ قَْبِلَك{ قال: يعّزا َبـيه صلى    عليه وسلم. }فإْن َكذّبوَك فَ َْع ُكذَّ  ُرُسل  ِم

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }فإْن َكذّبُوَك 6745  

َْ قَْبِلَك{ قال: يعّزي َبـيه صلى   عليه وسلم.  فَ َْع ُكذَّ  ُرُسل  ِم

ـي مصىاحف بغيىر بىـاء, وهىو فى« والّزبُىرِ »وهذا الـ ر  فـي مصاحف أهل الىـ  از والعىرا :   

 بـالبـاء مثل الذي فـي سورة فـاطر.« وبـالزبر»أهل الشام: 

 185اآلية : 

َ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ُكّل ََْفِس ذَآئِ َةُ اْلَمْوِت َوإََِّما تَُوفّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِ يَاَمِة فَمَ 

َِ النّاِر َوأُْدِخَل اْلَ نّةَ فَ َْع فَ  يَا إاِلّ َمتَاُع اْلغُُروِر {.ُزْحِزَح َع َْ  اَز َوما اْلَ يَاةُ العّ

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: أن مصير هؤالء الـمفتريَ علـى   مَ الـيهود الـمكذبـيَ برسوله,    

الذيَ وصف صفتهم, وأخبر عَ جراءتهم علـى ربهم, ومصير غيرهم مَ جميع خـل ه تعالـى 

ه قع حتـم الـموت علـى جميعهم, ف ال لنبـيه صلى   عليه وسلم: ذكره, ومرجع جميعهم إلـيه, ألَ

ال ي زَك تكذيب مَ كذّبك يا مـ مع مَ هؤالء الـيهود وغيرهم, وافتراء مَ افترا علـّي, ف ع 

كذّ  قبلك رسل جاءوا مَ االَيات والـ  ج مَ أرسلوا إلـيه بـمثل الذي جئه مَ أرسله إلـيه, 

بهم, ومصير مَ كذّبك, وافترا علـّي وغيرهم, ومرجعهم إلـّي, فأوفـي فلك فـيهم أسوة تتعّزا 

كل َفس منهم جزاء عمله يوم ال ـيامة, كما قال جّل ثناؤه: }وإَّـَما تَُوفّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم الِ ـياَمِة{ 
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َْ ُزحِزَح عَ الناِر{, ي ول: فمَ  َـ ي يعنـي أجور أعمالكم إن خيرا فخير, وإن شّرا فشّر. }فم

عَ النار وأبعع منها, }ف َْع فـاَز{ ي ول: ف ع َـ ا وظفر ب اجته, ي ال منه: فـاز فالن بطلبته يفوز 

 فوزا ومفـازا ومفـازة: إذا ظفر بها.

وإَـما معنى ذلك: فمَ َُـّ ـي عَ النار فأبعع منها, وأدخـل الـ نة, ف ع َـ ا وظفر بعليـم   

َْـي ا إالّ َمتاُع الغُُروِر{ ي ول: وما لذات العَـيا وشهواتها, وما فـيها مَ الكرامة. }َوما الـَ ياةُ العّ

زينتها وزخارفها, إال متاع الغرور, ي ول: إال متعة يـمتعكموها الغرور والـخعاع الـم مـ ل, 

الذي ال ح ـي ة له عنع االمتـ ان, وال ص ة له عنع االختبـار, فأَتـم تلتذّون بـما متعكم الغرور مَ 

ياكم, ثم هو عائع علـيكم بـالف ائع والـمصائب والـمكاره, ي ول تعالـى ذكره: ال تركنوا إلـى دَـ

العَـيا فتسكنوا إلـيها, فإَـما أَتـم منها فـي غرور تـمتعون, ثم أَتـم عنها بعع قلـيـل راحلون. وقع 

 ُروي فـي تأويـل ذلك ما:

ل: حعثنا جرير, عَ األعمش, عَ بكير بَ ـ حعثنـي به الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قا6746  

األخنس, عَ عبع الرحمَ بَ ساب  فـي قوله: }َوما الـَ ياةُ العَّـْيا إالّ َمتاع  الغُُروِر{ قال: كزاد 

 الراعي, تزوده الكف مَ التـمر, أو الشيء مَ العقـيق, أو الشيء يشر  علـيه اللبَ.

ن معنى االَية: وما الـ ياة العَـيا إال متاع قلـيـل, ال فكأن ابَ ساب  ذهب فـي تأويـله هذا إلـى أ  

 يبلغ مَ تـمتعه وال يكفـيه لسفره.

وهذا التأويـل وإن كان وجها مَ وجوه التأويـل, فإن الص ين مَ ال ول فـيه هو ما قلنا, ألن   

ال لة,  الغرور إَـما هو الـخعاع فـي كالم العر , وإذ كان ذلك كذلك فال وجه لصرفه إلـى معنى

وأما الذي هو فـي غرور فال  ¹ألن الشيء قع يكون قلـيال  وصاحبه منه فـي غير خعاع وال غرور

ال لـيـل يصن له وال الكثـير مـما هو منه فـي غرور. والغرور مصعر مَ قول ال ائل: غرَـي 

ان وأما إذا فتـ ه الغيَ مَ الغرور فهو صفة للشيط ¹فالن, فهو يغرَـي غرورا ب م الغيَ

 الغرور الذي يغر ابَ آدم حتـى يعخـله مَ معصية   فـيـما يستوجب به ع وبته. وقع:

ـ حعثنا أبو كريىب, قىال: حىعثنا عبىعة وعبىع الرحيىـم, قىاال: حىعثنا مىـ مع بىَ عمىرو, قىال: 6747  

فِىـي  َمْوضُع َسىْوطِ »حعثنا أبو وسلـمة, عَ أبـي هريرة, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

َْـيا َوما فِـيها, َواْقَرُءوا إْن ِشئْتُـْم }َوما الـَ ياةُ العَّـْيا إالّ َمتاُع الغُروِر{ ََ العّ  «الـَ نّة َخْير  ِم

 186اآلية : 

ََ أُوتُواْ  ََ الِّذي َّ ِم َْفُِسُكْم َولَتَْسَمعُ َ اْلِكتَاَ   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لَتُْبلَُوّن فَِي أَْمَواِلُكْم َوأ

َْ َعْزِم االُُموِر  ََ أَْشَرُكَواْ أَذ ا َكثِيرا  َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَتّ ُواْ فَإِّن ذَِلَك ِم ََ الِّذي  {.ِمَ قَْبِلُكْم َوِم

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: }لُتْبلَُوّن فِـي أْمَواِلُكْم{ لتـختبرن بـالـمصائب فـي أموالكم وأَفسكم,    

ََ أُوتُوا الِكتاَ  يعنـي: وبهالك ا ََ الِّذي َّ ِم ألقربـاء والعشائر مَ أهل َصرتكم وملتكم, }َولَتَْسَمعُ

َُ أْغنِـياُء{ وقولهم }يَعُ ّللّاِ َمْغلُولَة { وما  َْ قَْبِلُكْم{ يعنـي: مَ الـيهود وقولهم }إّن ّللّاَ فَِ ـير  َوَـْ  ِم

ََ الِّذيَ  أْشَرُكوا{ يعنـي النصارا, }أذ ا َكثِـيرا{ واألذا أشبه ذلك مَ افترائهم علـى  . }َوِم

مَ الـيهود ما ذكرَا, ومَ النصارا قولهم: الـمسين ابَ  , وما أشبه ذلك مَ كفرهم بـاهلل. }َوإْن 

تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا{ ي ول: وإن تصبروا ألمر   الذي أمركم به فـيهم وفـي غيرهم مَ طاعته 

َْ َعْزِم وتت وا, ي ول: وتت وا    فـيـما أمركم وَهاكم, فتعملوا فـي ذلك بطاعته. }فإّن ذَِلَك ِم

األُُموِر{ ي ول: فإن ذلك الصبر والت وا مـما عزم   علـيه وأمركم به. وقـيـل إن ذلك كله َزل 

 فـي فنـ اا الـيهودي سيع بنـي قـين اع. كالذي:

قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال ـ حعثنا به ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, 6748  

َْ قَْبِلُكْم وَ  ََ أُوتُوا الِكتاَ  ِم ََ الِّذي َّ ِم َْفُِسُكْم َولَتَْسَمعُ ََ عكرمة فـي قوله: }لَتُْبلَُوّن فِـي أْمَواِلُكْم َوأ ِم

ََ أْشَرُكوا أذ ا َكثـيرا{ قال: َزله هذه االَية فـي النبـي صلى   عليه وسلم, و فـي أبـي بكر الِّذي

رضوان   علـيه, وفـي فنـ اا الـيهودي سيع بنـي قـين اع, قال: بعن النبـي صلى   عليه 

ال »وسلم أبـا بكر الصعيق رحمه   إلـى فنـ اا يستـمعّه, وكتب إلـيه بكتا , وقال ألبـي بكر: 

َّ علـّي بَِشْيِء حتـى تَْرِجعَ  بـالسيف, فأعطاه الكتا , فلـما قرأه ف اء أبو بكر وهو متوشن « تَْفتَاتَ

قال: قع احتا, ربكم أن َـمعه! فهّم أبو بكر أن ي ربه بـالسيف, ثم ذكر قول النبـي صلى   عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َّ َعلـّي بَِشْيِء حتـى تَْرجعَ »وسلم:  ََ يَْبَخـلُوَن بِـَما آتاُهُم  ¹فكف« ال تَْفتاتَ َّ الِّذي وَزله: }َوال تَـْ َسب

 َْ فَْ ِلِه ُهَو َخْيرا لَُهْم بَْل ُهَو َشّر لَُهْم{ وما بـيَ االَيتـيَ إلـى قوله: }لَتُْبلَْوّن فِـي أْمَواِلُكْم ّللّاُ ِم

َْ قَْبِلَك{.  َْفُِسُكْم{ َزله هذه االَيات فـي بنـي قـين اع, إلـى قوله: }فإْن َكذّبُوَك فَ َْع ُكذَّ  ُرُسل  ِم وأ

َْفُِسُكْم{ قال: أعلـم قال ابَ جريج: يعزي َبـيه صلى    عليه وسلم, قال: }لَتُْبلَُوّن فِـي أْمَواِلُكْم وأ

ََ أُؤتُوا  ََ الِّذي َّ ِم   الـمؤمنـيَ أَه سيبتلـيهم فـينلر كيف صبرهم علـى دينهم, ثم قال: }َولَتَْسَمعُ

ََ أْشَركُ  ََ الِّذي َْ قَْبِلُكْم{ يعنـي: الـيهود والنصارا, }َوِم وا أذ ا َكثِـيرا{ فكان الـمسلـمون الِكتاَ  ِم

يسمعون مَ الـيهود قولهم: عزير ابَ  , ومَ النصارا: الـمسين ابَ  , فكان الـمسلـمون 

َْ َعْزِم  ينصبون لهم الـ ر , ويسمعون إشراكهم, ف ال  : }َوإْن تَْصبُِروا َوتَتّ ُوا فإّن ذَِلَك ِم

   علـيه وأمركم به. األُُموِر{ ي ول: مَ ال وة مـما عزم

وقال آخرون: بل َزله فـي كعب بَ األشر , وذلك أَه كان يه و رسول   صلى   عليه   

 وسلم ويتشبب بنساء الـمسلـميَ. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الزهري فىـي 6749  

ََ أْشَرُكوا أذ ا َكثِـيرا{ قىال: هىو كعىب قوله: }َولَتَْسمَ  ََ الِّذي َْ قَْبِلُكْم َوِم ََ أُوتُوا الِكتاَ  ِم ََ الِّذي َّ ِم عُ

بَ األشر , وكان ي رض الىـمشركيَ علىـى النبىـي صىلى   عليىه وسىلم وأصى ابه فىـي شىعره, 

م مـ مع بَ مسلىـمة, ويه و النبـي صلى   عليه وسلم, فـاَطلق إلـيه خمسة َفر مَ األَصار فـيه

فلىـما رآهىم ذعىر مىنهم, فىأَكر  ¹ورجل ي ال له أبو عبس. فأتوه وهو فىـي مىـ لس قومىه بـالعوالىـي

شأَهم, وقالوا: جئنىاك لىـ اجة, قىال: فلىـيعن إلىـّي بع ىكم, فلـي عثنىـي ب اجتىه! ف ىاءه رجىل مىنهم 

علتـم ل ع جهعتـم منىذ َىزل بكىم هىذا ف ال: جئناك لنبـيعك أدراعا عنعَا لنستنفق بها, ف ال: و  لئَ ف

الرجل! فواععوه أن يأتوه عشىاء حىيَ هىعأ عىنهم النىاس. فىأتوه, فنىادوه, ف الىه امرأتىه: مىا طرقىك 

هؤالء ساعتهم هذه لشيء مـما تـ ب! قال: إَهم حعثوَـي ب عيثهم وشىأَهم. قىال معمىر: فأخبرَىـي 

َـي أبناءكمق وأرادوا أن يبىـيعهم تىـمرا, أيو  عَ عكرمة أَه أشر  علـيهم فكلـمهم, ف ال: أترهنو

قىىال: ف ىىالوا إَىىا َستـ يىىـي أن تعيىىر أبناؤَىىا فىىـي ال هىىذا رهينىىة َوْسىىق, وهىىذا رهينىىة وس ىىـيَ! ف ىىال: 

أترهنوَـي َسىائكمق قىالوا: أَىه أجمىل النىاس, وال َأمنىك, وأي امىرأة تىـمتنع منىك لىـ مالكق ولكنىا 

الح الىىـيوم. ف ىىال: ائتوَىىـي بسىىالحكم, واحتىىـملوا مىىا َرهنىىك سىىالحنا, ف ىىع علىىـمه حاجتنىىا إلىىـى السىى

شئتـم! قالوا: فـاَزل إلـينا َأخذ علـيك, وتأخذ علـينا. فذهب ينزل, فتعل ه به امرأته وقاله: أرسىل 

إلـى أمثالهم مَ قومك يكوَوا معك. قال: لو وجعَـي هؤالء َائما ما أي لوَـي. قالىه: فكلىـمهم مىَ 

فنزل إلـيهم يفوح ري ه, قالوا: ما هذه الرين يا فالنق قىال: هىذا عطىر أم  فو  البـيه, فأبى علـيها,

فالن! امرأته. فعَا إلـيه بع هم يشم رائ ته, ثم اعتن ه, ثم قىال: اقتلىوا عىعو  ! فطعنىه أبىو عىبس 

فـي خاصرته, وعاله مـ مع بَ مسلـمة بـالسيف, ف تلوه, ثم رجعوا. فأصىب ه الىـيهود مىذعوريَ, 

ـى النبـي صلى   عليه وسىلم, ف ىالوا: قتىل سىيعَا غيىـلة! فىذكرهم النبىـي صىلى   عليىه ف اءوا إل

وسلم صنـيعه, وما كان ي ىض علىـيهم, وي ىرض فىـي قتىالهم, ويىؤذيهم, ثىم دعىاهم إلىـى أن يكتىب 

 بـينه وبـينهم صلـ ا, ف ال: فكان ذلك الكتا  مع علـّي رضوان   علـيه.

 187اآلية : 

ََ أُوتُواْ اْلِكتَاَ  لَتُبَيّنُنّهُ ِللنّاِس َوالَ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوإِذَ أََخذَ ّللّاُ ِميثَاَ  الِّذي

 تَْكتُُموََهُ فَنَبَذُوهُ َوَرآَء ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْواْ بِِه ثََمنا  قَِليال  فَبِئَْس َما يَْشتَُروَن {.

كر أي ا مَ هؤالء الـيهود وغيرهم مَ أهل الكتا  منهم يا مـ مع يعنـي بذلك تعالـى ذكره: واذ   

َّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم علـى بـياَه للناس فـي كتابهم الذي فـي  إذ أخذ   ميثاقهم, لـيبـين

أيعيهم, وهو التوراة واإلَـ يـل, وأَك هلل رسول مرسل بـالـ ّق, وال يكتـموَه, }فَنَبَذُوهُ َوَراَء 

وِرِهْم{ ي ول: فتركوا أمر   وضيعوه, وَ  وا ميثاقه الذي أخذ علـيهم بذلك, فكتـموا أمرك, ُظهُ 

وكذبوا بك, }واْشتََرْوا بِِه ثََمنا قَِلـيال { ي ول: وابتاعوا بكتـماَهم ما أخذ علـيهم الـميثا  أن ال 

ذّم جّل ثناؤه شراءهم ما  يكتـموه مَ أمر َبّوتك, عوضا منه, خسيسا قلـيال  مَ عرض العَـيا. ثم

 اشتروا به مَ ذلك, ف ال: }فَبِئَْس ما يَْشتَُروَن{.
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واختلف أهل التأويـل فـيـمَ ُعنـي بهذه االَية, ف ال بع هم: عنـي بها الـيهود خاصة. ذكر مَ   

 قال ذلك:

ثنـي ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا يوَس بَ بكير, قال: حعثنا مـ مع بَ إس ا , قال: 6750  

َوإْذ أَخذَ ّللّاُ »مـ مع بَ أبـي مـ مع مولـى زيع بَ ثابه, عَ عكرمة أَه حعثه, عَ ابَ عبـاس: 

ََ أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ{ إلـى قوله: }َعذَا   أِلـيـم { يعنـي: فنـ اا  ِميثاَ  الِّذي

 وأشيع وأشبـاههما مَ األحبـار.

ثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , عَ مـ مع بَ أبـي مـ مع مولـى زيع بَ حع   

 ثابه, عَ عكرمة مولـى ابَ عبـاس, مثله.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6751  

ََ أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََه فَنَبَذُوهُ َوَراَء َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الّ »ابَ عبـاس قوله:  ِذي

كان أمرهم أن يتبعوا النبـّي األمّي الذي يؤمَ بـاهلل وكلـماته, وقال: }اتّبِعُوهُ لَعَلُّكْم « ُظهوِرِهمْ 

وا بِعَْهِعي أُوِ  بِعَْهِعُكْم َوإيّاَي تَْهتَعُوَن{. فلـما بعن   مـ معا صلى   عليه وسلم قال: }أْوفُ 

 فـاْرَهبُوِن{ عاهعهم علـى ذلك, ف ال حيَ بعن مـ معا: صعّقوه, وتل ون الذي أحببتـم عنعي.

ََ »ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6752   َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثَاَ  الِّذي

االَية, قال: إن   أخذ ميثا  الـيهود لـيبـيننه للناس مـ معا صلى «.. ـيّنُنّهُ للنّاِس أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَ 

   عليه وسلم, وال يكتـموَه, فنبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنا قلـيال .

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ أبـي 6753  

َ مسلـم البطيَ, قال: سأل الـ  ا, بَ يوسف جلساءه عَ هذه االَية: }َوإْذ أَخذَ ّللّاُ الـ  ا , ع

ََ أُؤتُوا الِكتاَ { ف ام رجل إلـى سعيع بَ جبـير فسأله, ف ال: وإذ أخذ   ميثا  أهل  ِميثاَ  الِّذي

 موَه, فنبذوه.مـ معا صلى   عليه وسلم وال يكتـ« لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس »الكتا  يهود, 

َوإْذ أَخذَ ّللّاُ »ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: 6754  

ََ أُوتُوا الِكتاَ  لـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ  قال: وكان فـيه إن اإلسالم ديَ   الذي « ِميثاَ  الِّذي

  معا ي عوَه مكتوبـا عنعهم فـي التوراة واإلَـ يـل.افترضه علـى عبـاده, وإن مـ

 وقال آخرون: عنـي بذلك كّل مَ أوتـي علـما بأمر العيَ. ذكر مَ قال ذلك:  

ََ أُوتُوا »ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: 6755   َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

االَية, هذا ميثا  أخذ   علـى أهل «... لنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهمْ الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ ل

َّ رجل ما  العلـم, فمَ علـم شيئا فلـيعلـمه وإياكم, وكتـمان العلـم, فإن كتـمان العلـم هلكة, وال يتكلف

كان ي ال: مثل علـم ال ي ال به: كمثل ال علـم له به, فـيخر, مَ ديَ  , فـيكون مَ الـمتكلفـيَ, 

كنز ال ينفق منه, ومثل حكمة ال تـخر, كمثل صنـم قائم ال يأكل وال يشر . وكان ي ال: طوبى 

لعالـم َاطق, وطوبى لـمستـمع واع. هذا رجل علـم علـما فعلـمه وبذله ودعا إلـيه, ورجل سمع 

 خيرا ف فله ووعاه, واَتفع به.

بَ إبراهيـم الـمسعودي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ جعه, عَ  ـ حعثنـي ي يـى6756  

األعمش, عَ عمرو بَ مّرة, عَ أبـي عبـيعة, قال: جاء رجل إلـى قوم فـي الـمس ع وفـيه عبع   

َوإْذ أَخذَ ّللّاُ »بَ مسعود ف ال: إن أخاكم كعبـا ي رئكم السالم, ويبشركم أن هذه االَية لـيس فـيكم: 

ََ أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ  ِميثا َ  ف ال له عبع  : وأَه فأقرئه السالم, « الِّذي

 وأخبره أَها َزله وهو يهودي.

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ األعمش, عَ عمرو بَ مرة, عَ أبـي عبـيعة بنـ وه,    

 عَ عبع   وكعب.

 : معنى ذلك: وإذ أخذ   ميثا  النبـيـيَ علـى قومهم. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون  

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, عَ سفـيان, قال: ثنـي ي يـى بَ أبـي ثابه, 6757  

ََ »عَ سعيع بَ جبـير, قال: قله البَ عبـاس: إن أص ا  عبع   ي رءون:  َوإْذ أَخذَ َربَّك ِم

 قال: مَ النبـيـيَ علـى قومهم.« ََ أُوتُوا الِكتاَ  ِميثاقَُهمْ الِّذي
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حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا قبـيصة, قال: حعثنا سفـيان, عَ حبـيب, عَ سعيع, قال: قله البَ    

ََ أُوتُوا الِكتاَ {:   َوإْذ أَخذَ ّللّاُ »عبـاس: إن أص ا  عبع   ي رءون }َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

فإَه «. لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس »قال: ف ال: أخذ   ميثا  النبـيـيَ علـى قومهم. وأما قوله: « ِميثاَ  النّبِـيّـيَ

 كما:

ـ حعثنا عبع الوارث بَ عبع الصمع بَ عبع الوارث, قال: ثنـي أبـي, قال: حعثنا مـ مع بَ 6758  

ََ »ن الـ سَ يفسر قوله: ذكوان, قال: حعثنا أبو َعامة السععي, قال: كا َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

 لـيتكلـمَ بـالـ ق ولـيصعقنه بـالعمل.« أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ 

وهي قراءة  واختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأه بع هم: }لَتُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال تَْكتُـُموََهُ{ بـالتاء,  

ُعْلم قراء أهل الـمعينة والكوفة علـى وجه الـمخاطب, بـمعنى: قال لهم: لتبـيننه للناس وال 

بـالـياء جميعا علـى وجه الـخبر عَ « لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ »تكتـموَه وقرأ ذلك آخرون: 

ه وسلم بذلك عنهم كاَوا غير موجوديَ, الغائب, ألَهم فـي قوت إخبـار   َبـيه صلى   علي

فصار الـخبر عنهم كالـخبر عَ الغائب. وال ول فـي ذلك عنعَا: أَهما قراءتان ص ي ة وجوههما, 

مستفـي تان فـي قراءة اإلسالم, غير مختلفتـي الـمعاَـي, فبأيتهما قرأ ال اراء ف ع أصا  الـ ق 

ان كذلك, فإن أحب ال راءتـيَ إلـّي أن أقرأ بها: والصوا  فـي ذلك. غير أن األمر فـي ذلك وإن ك

بـالـياء جميعا استعالال  ب وله: }فَنَبَذُوهُ{ أَه إذا كان قع خر, مخر, « لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس َوال يَْكتُـُموََهُ »

الـخبر عَ الغائب علـى سبـيـل قوله: }فَنَبَذُوهُ{ حتـى يكون متس ا كله علـى معنى واحع ومثال 

حع, ولو كان األول بـمعنى الـخطا  لكان أن ي ال: فنبذتـموه وراء ظهوركم, أولـى مَ أن ي ال: وا

 فنبذوه وراء ظهورهم.

 وأما قوله: }فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم{ فإَه مثل لت يـيعهم ال ـيام بـالـميثا , وتركهم العمل به.  

 فـيـما م ى مَ كتابنا هذا, فكرهنا إعادته. وقع بـينا الـمعنى الذي مَ أجله قبل ذلك كذلك  

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ إدريس, قال: أخبرَا ي يـى بَ أيو  الب لـي, عَ 6759  

 وا ي رءوَه إَـما َبذوا العمل به.الشعبـي فـي قوله: }فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم{ قال: إَهم قع كاَ

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }فَنَبَذُوهُ َوَراَء 6760  

 ُظُهوِرِهْم{ قال: َبذوا الـميثا .

حعثنـي مـ مع بَ سنان, قال: حعثنا عثمان بَ عمر, قال: حعثنا مالك بَ مغول, قال: َبئه عَ    

 ـي هذه االَية: }فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم{ قال: قذفوه بـيَ أيعيهم, وتركوا العمل به.الشعبـي ف

وأما قوله: }َواْشتََرْوا بِِه ثََمنا قَِلـيال { فإن معناه ما قلنا مَ أخذهم ما أخذوا علـى كتـماَهم الـ ق   

 وتـ ريفهم الكتا . كما:

حعثنا أحمع بَ مف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: 6761  

 }َواْشتََرْوا بِِه ثََمنا قَِلـيال { أخذوا طمعا, وكتـموا اسم مـ مع صلى   عليه وسلم.

وقوله: }فَبِئَْس ما يَْشتَُروَن{ ي ول: فبئس الشراء يشترون فـي ت يـيعهم الـميثا  وتبعيـلهم   

 الكتا . كما:

ـ مع بَ عمرو, قال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنا م6762  

 مـ اهع: }فَبِئَْس ما يَْشتَُروَن{ قال: تبعيـل الـيهود التوراة.

 188اآلية : 

ََ يَْفَرُحوَن بَِمآ أَتَْواْ ّويُِ بّوَن أَن يُْ َمعُواْ  َّ الِّذي بَِما لَْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الَ تَْ َسبَ

ََ اْلعَذَاِ  َولَُهْم َعذَا   أَِليم  {.  يَْفعَلُواْ فاَلَ تَْ َسبَنُّهْم بَِمفَاَزةِ ّم

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: ُعنِـَي بذلك قوم مَ أهل النفـا  كاَوا    

سول   صلى   ي ععون خال  رسول   صلى   عليه وسلم إذا غزا الععو, فإذا اَصر  ر

 عليه وسلم اعتذروا إلـيه, وأحبوا أن ي معوا بـما لـم يفعلوا. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ سهل بَ عسكر وابَ عبع الرحيـم البرقـي, قاال: حعثنا ابَ أبـي مريـم, 6763  

يسار, عَ أبـي  قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر بَ أبـي كثـير, قال: ثنـي زيع بَ أسلـم, عَ عطاء بَ
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سعيع الـخعري: أن رجاال  مَ الـمناف ـيَ كاَوا علـى عهع رسول   صلى   عليه وسلم, إذا 

خر, النبـي صلى   عليه وسلم إلـى الغزو تـخـلفوا عنه وفرحوا بـم ععهم خال  رسول  , 

ي معوا بـما لـم يفعلوا,  وإذا قعم النبـي صلى   عليه وسلم مَ السفر اعتذروا إلـيه وأحبوا أن

ََ يَْفَرُحوَن بِـما أتَْوا{... االَية. َّ الِّذي  فأَزل   تعالـى فـيهم: }ال تَـْ َسب

  6764 ََ َّ الِّذي ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }ال تَـْ َسب

بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ قال: هؤالء الـمناف ون ي ولون النبـي صلى يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا 

  عليه وسلم: لو قع خرجه لـخرجنا معك, فإذا خر, النبـي صلى   عليه وسلم تـخـلفوا 

 وكذبوا, ويفرحون بذلك, ويرون أَها حيـلة احتالوا بها.

فرحون بإضاللهم الناس, وَسبة الناس وقال آخرون: ُعنِـي بذلك قوم مَ أحبـار الـيهود كاَوا ي  

 إياهم إلـى العلـم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا ابَ حميع, حعثنا قال: سلـمة, عَ ابَ إس ا , عَ مـ مع بَ أبـي مـ مع مولـى 6765  

ََ أُوتُوا  زيع بَ ثابه, عَ عكرمة مولـى ابَ عبـاس أو سعيع بَ جبـير: }َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

لِكتاَ { إلـى قوله }َولُهْم َعذَا   أِلـيـم { يعنـي: فنـ اصا وأشيع وأشبـاههما مَ األحبـار الذيَ ا

يفرحون بـما يصيبون مَ العَـيا علـى ما زينوا للناس مَ ال اللة }ويُ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بـما لـم 

وهم علـى هعا وال خير, وي بون يَْفعَلُوا{ أن ي ول لهم الناس علـماء ولـيسوا بأهل علـم, لـم ي مل

 أن ي ول لهم الناس: قع فعلوا.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا يوَس بَ بكير, قال: حعثنا مـ مع بَ إس ا , قال: ثنـي مـ مع بَ    

أبـي مـ مع مولـى زيع بَ ثابه, عَ عكرمة, أَه حعثه عَ ابَ عبـاس بنـ و ذلك, إال أَه قال: 

 ي ملوهم علـى هعا. ولـيسوا بأهل علـم, لـم

وقال آخرون: بل ُعنِـي بذلك قوم مَ الـيهود فرحوا بـاجتـماع كلـمتهم علـى تكذيب مـ مع صلى   

   عليه وسلم, وي بون أن ي معوا بأن ي ال لهم أهل صالة وصيام. ذكر مَ قال ذلك:

يع بَ سلـيـمان, ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ ي ول: أخبرَا عبـ6766  

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{ فإَهم  َّ الِّذي قال: سمعه ال  اك بَ مزاحم, ي ول فـي قوله: }ال تَـْ َسب

فرحوا بـاجتـماعهم علـى كفرهم بـمـ مع صلى   عليه وسلم, وقالوا: قع جمع   كلـمتنا, ولـم 

 وأحبـاؤه, وَـ َ أهل الصالة والصيام. يخالف أحع منا أحعا أَه َبـّي, وقالوا: َـ َ أبناء  

 وكذبوا, بل هم أهل كفر وشرك وافتراء علـى  , قال  : }يُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{.

حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك, فـي قوله:    

َّ الّذِ  ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ قال: كاَه الـيهود أمر }الَ تَـْ َسب ي

بع كم بع ا, فكتب بع هم إلـى بعض أن مـ معا لـيس بنبـّي, فـاجمعوا كلـمتكم, وتـمسكوا 

الكفر بـمـ مع صلى بعينكم وكتابكم الذي معكم. ففعلوا وفرحوا بذلك, وفرحوا بـاجتـماعهم علـى 

   عليه وسلم.

ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي, قال: كتـموا اسم مـ مع 6767  

صلى   عليه وسلم, ففرحوا بذلك, وفرحوا بـاجتـماعهم علـى الكفر بـمـ مع صلى   عليه 

 وسلم.

: حعثنا أسبـاط, عَ السعي, قال: كتـموا اسم مـ مع ـ حعثنا مـ مع, قال: حعثنا أحمع, قال6768  

صلى   عليه وسلم, وفرحوا بذلك حيَ اجتـمعوا علـيه, وكاَوا يزكون أَفسهم, فـي ولون: َـ َ 

أهل الصيام وأهل الصالة وأهل الزكاة, وَـ َ علـى ديَ إبراهيـم صلى   عليه وسلم. فأَزل   

 ََ َّ الِّذي يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{ مَ كتـمان مـ مع صلى   عليه وسلم: }ويُِ بّوَن أْن  فـيهم: }ال تَـْ َسب

 يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ أحبوا أن تـ معهم العر  بـما يزكون به أَفسهم, ولـيسوا كذلك.

بـي ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثورّي, عَ أ6769  

َّ الِّذَي يَْفَرُحوَن  الـَ ّ ا , عَ مسلـم البطيَ, قال: سأل الـ  ا, جلساءه عَ هذه االَية: }ال تَـْ َسب

بِـَما أتَْوا{ قال سعيع بَ جبـير: بكتـماَهم مـ معا, }ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ قال: هو 

 سالم.قولهم: َـ َ علـى ديَ إبراهيـم علـيه ال
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ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عَ أبـيه, عَ 6770  

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{: هم أهل  َّ الِّذي ابَ عبـاس: }الَ تَـْ َسب

لـ ّق, وحّرفوا الكلـم عَ مواضعه, وفرحوا بذلك, الكتا  أَزل علـيهم الكتا , ف كموا بغير ا

وأحبوا أن ي معوا بـما لـم يفعلوا, فرحوا بأَهم كفروا بـمـ مع صلى   عليه وسلم, وما أَزل  , 

ف ال   جّل ثناؤه لـمـ مع  ¹وهم يزعمون أَهم يعبعون  , ويصومون, ويصلون, ويطيعون  

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{ كفروا بـاهلل وكفروا بـمـ مع صلى   صلى   عليه وسلم: }ال تَـ َّ الِّذي ْ َسب

عليه وسلم, }ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ مَ الصالة والصوم, ف ال   جّل وعّز لـمـ مع 

ََ العَذَا  ِ  ولَُهْم َعذَا   أِلـيـم {.صلى   عليه وسلم: }فاَل تَـْ َسبَنُّهْم بِـَمفـاَزةِ ِم

َّ الذيَ يفرحون بـما أتوا مَ تبعيـلهم كتا   , وي بون    وقال آخرون: بل معنى ذلك: ال تـ سب

 أن ي معهم الناس علـى ذلك. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6771  

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{ قال: يهود, فرحوا بإع ا  عَ مـ ا َّ الِّذي هع فـي قول   تعالـى: }الَ تَـْ َسب

 الناس بتبعيـلهم الكتا  وحمعهم إياهم علـيه, وال تـملك يهود ذلك.

 

وقال آخرون: معنى ذلك: أَهم فرحوا بـما أعطى   تعالـى آل إبراهيـم علـيه السالم. ذكر مَ   

 ل ذلك:قا

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ أبـي 6772  

الـمعلـى, عَ سعيع بَ جبـير أَه قال فـي هذه االَية: }ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ قال: 

 الـيهود يفرحون بـما آتـى   إبراهيـم علـيه السالم.

عثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا وهب بَ جرير, قال: حعثنا شعبة, عَ أبـي الـمعلـى العطار, عَ ح   

 سعيع بَ جبـير, قال: هم الـيهود, فرحوا بـما أعطى   تعالـى إبراهيـم علـيه السالم.

 وقال آخرون: بل ُعنِـي بذلك قوم مَ الـيهود سألهم رسول   صلى   عليه وسلم عَ شيء,  

 فكتـموه, ففرحوا بكتـماَهم ذلك إياه. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ابَ جريج, قال: أخبرَـي 6773  

ابَ أبـي ملـيكة أن عل مة بَ أبـي وقاا أخبره: أن مروان قال لرافع: اذهب يا رافع إلـى ابَ 

مراء منا فرح بـما أتـى وأحب أن ي مع بـما لـم يفعل معذبـا, لـيعذبنا عبـاس ف ل له: لئَ كان كل ا

  أجمعيَ! ف ال ابَ عبـاس: ما لكم ولهذهق إَـما دعا النبـي صلى   عليه وسلم يهود, فسألهم 

عَ شيء فكتـموه إياه وأخبروه بغيره, فأروه أن قع استـ ابوا هلل بـما أخبروه عنه مـما سألهم, 

ََ أُوتُوا الِكتاَ {... االَية.وفرحوا ب  ـما أتوا مَ كتـماَهم إياه. ثم قال: }َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, قال: قال ابَ جريج: أخبرَـي عبع   بَ    

 كم قال لبوابه: يا رافع أبـي ملـيكة, أن حميع بَ عبع الرحمَ بَ عو  أخبره أن مروان بَ الـ

اذهب إلـى ابَ عبـاس, ف ل له: لئَ كان كل امراء منا فرح بـما أتـى وأحّب أن ي مع بـما لـم 

يفعل معذّبـا, لنعذبَ جميعا ف ال ابَ عبـاس: ما لكم ولهذه االَيةق إَـما أَزله فـي أهل الكتا . ثم 

 ََ أُوتُوا الِكتاَ  لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاِس{ إلـى قوله: }أْن يُْ َمعُوا  تال ابَ عبـاس: }َوإْذ أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ  الِّذي

بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{ قال ابَ عبـاس: سألهم النبـّي صلى   عليه وسلم عَ شيء فكتـموه إياه, 

وأخبروه بغيره, فخرجوا وقع أروه أن قع أخبروه بـما قع سألهم عنه, فـاستـ معوا بذلك إلـيه, 

 حوا بـما أتوا مَ كتـماَهم إياه ما سألهم عنه.وفر

وقال آخرون: بل عنـي بذلك قوم مَ يهود أظهروا النفـا  للنبـّي صلى   عليه وسلم مـ بة   

 منهم للـ مع, و  عالـم منهم خال  ذلك. ذكر مَ قال ذلك:

نا أن أععاء   الـيهود ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: ذكر ل6774  

يهود خيبر أتوا َبـّي   صلى   عليه وسلم, فزعموا أَهم راضون بـالذي جاء به, وأَهم متابعوه 

وهم متـمسكون ب اللتهم, وأرادوا أن ي معهم َبـّي   صلى   عليه وسلم بـما لـم يفعلوا, فأَزل 

ََ يَْفَرحُ  َّ الِّذي  وَن بِـَما أتَْوا ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم يَْفعَلُوا{... االَية.  تعالـى: }ال تَـْ َسب
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حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, قال: إن أهل    

م ردء, خيبر أتوا النبـّي صلى   عليه وسلم وأص ابه, ف الوا: إَا علـى رأيكم وهيئتكم, وإَا لك

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{... االَيتـيَ. َّ الِّذي  فأكذبهم  , ف ال: }ال تَـْ َسب

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ األعمش, عَ عمرو 6775  

لسالم, وي ول: بَ مرة, عَ أبـي عبـيعة, قال: جاء رجل إلـى عبع  , ف ال: إن كعبـا ي رأ علـيك ا

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا ويُِ بّوَن أْن يُْ َمعُوا بِـَما لَـْم  َّ الِّذي إن هذه االَية لـم تنزل فـيكم: }ال تَـْ َسب

 يَْفعَلُوا{ قال: أخبروه أَها َزله وهو يهودّي.

ََ يَْفرحُ    َّ الِّذي وَن بِـَما أتَْوا{... االَية, وأولـى هذه األقوال بـالصوا  فـي تأويـل قوله: }ال تَـْ َسب

َّ للناس أمر  قول مَ قال: عنـي بذلك أهل الكتا  الذيَ أخبر   جّل وعّز أَه أخذ ميثاقهم, لـيبـين

ََ يَْفَرُحوَن بِـَما أتَْوا{... االَية  َّ الِّذي مـ مع صلى   عليه وسلم, وال يكتـموَه, ألن قوله: }ال تَـْ َسب

م, وهو شبـيه ب صتهم مع اتفـا  أهل التأويـل علـى أَهم الـمعنـيون بذلك, فإذ فـي سيا  الـخبر عنه

كان ذلك كذلك, فتأويـل االَية: ال تـ سبَ يا مـ مع الذيَ يفرحون بـما أتوا مَ كتـماَهم الناس 

أمرك, وأَك لـي رسول مرسل بـالـ ّق, وهم ي عوَك مكتوبـا عنعهم فـي كتبهم, وقع أخذت علـيهم 

ثا  بـاإلقرار بنبّوتك, وبـيان أمرك للناس, وأن ال يكتـموهم ذلك, وهم مع َ  هم ميثاقـي الـمي

الذي أخذت علـيهم بذلك, يفرحون بـمعصيتهم إياي فـي ذلك, ومخالفتهم أمري, وي بون أن 

ي معهم الناس بأَهم أهل طاعة هلل وعبـادة وصالة وصوم, واتبـاع لوحيه, وتنزيـله الذي أَزله 

أَبـيائه, وهم مَ ذلك أبرياء أخـلـياء لتكذيبهم رسوله, وَ  هم ميثاقه الذي أخذ علـيهم, لـم علـى 

يفعلوا شيئا مـما ي بون أن ي معهم الناس علـيه, فال تـ سبنهم بـمفـازة مَ العذا , ولهم عذا  

ََ العَذَاِ { فال تلنهم بـم نـ اة مَ عذا    الذي أععّه ألـيـم. وقوله: }فاَل تَـْ َسبَنُّهْم بِـَمفـاَزةِ ِم

ألععائه فـي العَـيا مَ الـخسف والـمسخ والرجف وال تل, وما أشبه ذلك مَ ع ا   , وال هم 

 ببعيع منه. كما:

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }فاَل تَـْ َسبَنُّهْم 6776  

ََ العَذَاِ { قال  : بـمنـ اة مَ العذا .بِـَمفـاَزةِ ِم

قال أبو جعفر: }َولَُهْم َعذَا   أِلـيـم { ي ول: ولهم عذا  فـي االَخرة أي ا مؤلـم, مع الذي لهم فىـي   

 العَـيا مع ل.

 189اآلية : 

 {. ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوّلّلِ ُمْلُك الّسَماَواِت َواألْرِض َوّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيِء قَِعير  

َُ أْغنِىـياُء{ ي ىول تعالىـى ذكىره     وهذا تكىذيب مىَ   جىّل ثنىاؤه الىذيَ قىالوا: }إّن ّللّاَ فَِ ىـير  َوَىـْ 

مكذّبـا لهم: هلل ملك جميع ما حوته السموات واألرض, فكيىف يكىون أيهىا الىـمفترون علىـى   مىَ 

 يـل الع وبة ل ائلـي ذلك ولكّل مكذ  كان ملك ذلك له ف ـيرا! ثم أخبر جّل ثناؤه أَه ال ادر علـى تع

به ومفتر علـيه وعلـى غير ذلك مـما أراد وأحّب, ولكنىه تف ىل ب لىـمه علىـى خىـل ه, ف ىال: }َوّللّاُ 

{ يعنـي: مَ إهالك قائل ذلك, وتع يـل ع وبته لهم, وغير ذلك مَ األمور.  علـى ُكّل َشْيِء قَِعير 

 190اآلية : 

الـى:      }إِّن فِي َخْلِق الّسَماَواِت َواألْرِض َواْختاِلَِ  اْللّْيِل َوالنَّهاِر الَيَاِت ال ول فـي تأويـل قوله تع

 الُْوِلي األْلبَاِ  {.

وهذا احتـ ا, مَ   تعالـى ذكره علـى قائىل ذلىك وعلىـى سىائر خىـل ه بأَىه الىـمعبر الىـمصر     

يه وبـيعه, ف ال جل ثناؤه: تعبروا أيهىا النىاس, األشياء, والـمسخر ما أحب, وإن اإلغناء واإلف ار إلـ

واعتبىىروا ففـيىىـما أَشىىأته فخىىـل ته مىىَ السىىموات واألرض لىىـمعاشكم وأقىىواتكم وأرزاقكىىم, وفـيىىـما 

ع ّبه بـينه مَ اللـيـل والنهار, ف علتهما يختلفـان ويعت بـان علـيكم, تتصرفون فـي هذا لىـمعاشكم, 

معتبر  ومعّكر, وآيات وعلات. فمىَ كىان مىنكم ذا لىب وع ىل, وتسكنون فـي هذا راحة ألجسادكم, 

يعلـم أن مَ َسبنـي إلـى أَـي ف ـير وهو غنـي كاذ  مفتر, فإن ذلك كله بـيعي أقلبه وأصرفه, ولو 

أبطله ذلك لهلكتـم, فكيف ينسب ف ر إلـى مَ كان كل ما به عيش ما فـي السموات واألرض بـيعه 
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مَ كان رزقه بـيع غيره, إذا شاء رزقه, وإذا شاء حرمه! فـاعتبروا يىا وإلـيه! أم كيف يكون غنـيا 

 أولـي األلبـا .

 191اآلية : 

ََ يَْذُكُروَن ّللّاَ قِيَاما  َوقُعُودا  َوَعلََى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَّكُروَن فِي  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }الِّذي

 َما َخلَْ َه َهذا بَاِطال  ُسْبَ اَََك فَِ نَا َعذَاَ  النّاِر {.َخْلِق الّسَماَواِت َواألْرِض َربّنَآ 

ََ يَْذُكُروَن ّللّاَ قِـياما َوقُعُودا{ مَ َعه     فـي موضع « الذيَ»و«, أولـي األلبـا »وقوله: }الِّذي

 «.ألولـي األلبـا »خفض ردّا علـى قوله: 

اللـيـل والنهار الَيات ألولـي األلبـا ,  ومعنى االَية: إن فـي خـلق السموات واألرض واختال   

الذاكريَ   قـياما وقعودا وعلـى جنوبهم, يعنـي بذلك: قـياما فـي صالتهم وقعودا فـي تشهعهم 

 وفـي غير صالتهم وعلـى جنوبهم َـياما. كما:

ََ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }الّذِ 6777   ي

يَْذُكُروَن ّللّاَ قِـياما َوقُعُودا{... االَية, قال: هو ذكر   فـي الصالة وفـي غير الصالة, وقراءة 

 ال رآن.

ََ يَْذُكُرون   قِـياما 6778   ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }الِّذي

تك كلها يا ابَ آدم, فـاذكره وأَه علـى جنبك يسرا مَ   َوقُعُودا َوَعلـى ُجنُوبِِهْم{ وهذه حاال

 وتـخفـيفـا.

وهي صفة علـى ال ـيام «, علـى»فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }َوَعلـى ُجنُوبِِهْم{ فعطف بـ  

وال عود وهما اسمانق قـيـل: ألن قوله: }َوَعلـى ُجنُوبِِهْم{ فـي معنى االسم, ومعناه: وَـياما أو 

ف سَ عطف ذلك علـى ال ـيام وال عود لذلك الـمعنى, كما قـيـل: }َوإذَا  ¹علـى جنوبهمم ط عيَ 

َْساَن الّ ّر دَعاَا ِلـَ ْنبِِه أْو قاِععا أو قائما{ فعطف ب وله: }أْو قاِععا أْو قائما{ علـى قوله:  َمّس اإل

لـى معناه, فكذلك ذلك فـي }ِلـَ ْنبِِه{, ألن معنى قوله: لـ نبه م ط عا, فعطف بـال اعع وال ائم ع

 قوله: }َوَعلـى ُجنُوبِِهْم{.

وأما قوله: }َويَتَفَّكُروَن فِـي َخـْلِق الّسَمواِت واألْرِض{ فإَه يعنـي بذلك أَهم يعتبرون بصنعة   

صاَع ذلك, فـيعلـمون أَه ال يصنع ذلك إال مَ لـيس كمثله شيء, ومَ هو مالك كل شيء 

ره, مَ هو علـى كل شيء قعير, وبـيعه اإلغناء واإلف ار, ورازقه, وخالق كل شيء ومعب

 واإلعزاز واإلذالل, واإلحياء واإلماتة, والش اء والسعادة.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َربّنا ما َخـلَْ َه َهذَا بـاِطال  ُسْب اَََك فَِ نا َعذَاِ  النّاِر{.  

السموات واألرض, قائلـيَ: }َربّنا ما َخىـلَْ َه َهىذَا  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ويتفكرون فـي خـلق  

وقولىه: }مىا َخىـلَْ َه َهىذَا  ¹بـاِطال { فتىرك ذكىر قائلىـيَ, إذ كىان فـيىـما ظهىر مىَ الكىالم داللىة علىـيه

بـاِطال { ي ول: لـم تـخـلق هذا الـخـلق عبثا وال لعبـا, لـم تـخـل ه إال ألمر عليـم مَ ثىوا  وع ىا  

ـ ازاة, وإَـما قال: ما خـل ه هذا بـاطال , ولـم ي ل: مىا خىـل ه هىذه, وال هىؤالء, ألَىه ومـ اسبة وم

أراد بهذا الـخـلق الذي فـي السموات واألرض, يعل علـى ذلك قوله: }ُسىْب اَََك فَِ نىا َعىذَاَ  النّىاِر{ 

َخىىـلَْ َه َهىىذَا ورغبىىتهم إلىىـى ربهىىم فىىـي أن ي ىىـيهم عىىذا  الـ  يىىـم, ولىىو كىىان الـمعنىىـّي ب ولىىه: }مىىا 

بـاِطال { السىموات واألرض, لىـما كىان ل ىول ع ىـيب ذلىك: }فَِ نىا َعىذَاَ  النّىاِر{ معنىى مفهىوم, ألن 

السىىموات واألرض أدلىىة علىىـى بىىـارئها, ال علىىـى الثىىوا  والع ىىا , وإَىىـما العلـيىىـل علىىـى الثىىوا  

َ ذكىرهم فىـي هىذه االَيىة, أَهىم وإَـما وصف جل ثناؤه أولـي األلبـا  الذي ¹والع ا : األمر والنهي

إذا رأوا الـمأموريَ الـمنهيـيَ, قالوا: يا ربنا لـم تـخـلق هؤالء بـاطال  عبثا سب اَك, يعنـي: تنزيها 

لك مَ أن تفعل شيئا عبثا, ولكنك خـل تهم لعليىـم مىَ األمىر, لىـ نة أو َىار. ثىم فزعىوا إلىـى ربهىم 

ال ي علهم مـمَ عصاه وخالف أمره, فـيكوَوا مَ أهل  بـالـمسألة أن ي يرهم مَ عذا  النار, وأن

 جهنـم.

 192اآلية : 
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ََْصارِ  َْ أَ ََ ِم  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َربّنَآ إََِّك َمَ تُْعِخِل النّاَر فَ َْع أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللّلاِلِمي

.} 

َك مَ تعخـل النار مَ عبـادك اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, ف ال بع هم: معنى ذلك: ربنا إ   

فتـخـلعه فـيها ف ع أخزيته, قال: وال يخزي مؤمَ مصيره إلـى الـ نة وإن عذّ  بـالنار بعض 

 العذا . ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي أبو حفَ الـ بـيري ومـ مع بَ بشار, قال: أخبرَا الـمؤمل, أخبرَا أبو هالل, 6779  

َْ تُْعِخـِل النّاَر فَ َْع أْخَزْيتَهُ{ قال: مَ تُـخـلع.عَ قتادة, عَ أَس, فـي قوله: }َربّ   نا إََّك َم

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ رجل, عَ 6780  

َْ تُْعِخـِل النّاَر فَ َْع أْخَزْيتَهُ{ قال: هي خاصة لـمَ ال يخر, منها  .ابَ الـمسيب: }َربّنا إََّك َم

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو النعمان عارم, قال: حعثنا حماد بَ زيع, قال: حعثنا 6781  

قبـيصة بَ مروان, عَ األشعن الـ ملـي, قال: قله للـ سَ: يا أبـا سعيع أرأيه ما تذكر مَ 

َْ الشفـاعة حق هوق قال: َعم حق. قال: قله يا أبـا سعيع أرأيه قول   تعالـى: }َربّنا  إََّك َم

ََ ِمْنها{ق قال: ف ال لـي:  ََ النّاِر وَما ُهْم بَخاِرِجي تُْعِخـِل النّاَر فَ َْع أْخَزْيتَهُ{ و}يُريعُون أْن يَْخُرُجوا ِم

إَك و  ال تستطيع علـى شيء, إن للنار أهال  ال يخرجون منها كما قال  . قال: قله يا أبـا 

ال: كاَوا أصابوا ذَوبـا فـي العَـيا, فأخذهم   بها فأدخـلهم بها, سعيع: فـيـمَ دخـلوا ثم خرجواق ق

 ثم أخرجهم بـما يعلـم فـي قلوبهم مَ اإليـمان والتصعيق به.

  6782 َْ ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }إََّك َم

 هو مَ يخـلع فـيها.تُْعِخـِل النّاَر فَ َْع أْخَزْيتَهُ{ قال: 

وقال آخرون: معنى ذلك: ربنا إَك مَ تعخـل النار مَ مخـلع فـيها وغير مخـلع فـيها, ف ع أخزي   

 بـالعذا . ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا الـ رث بَ مسلـم, عَ ي يـى بَ عمرو 6783  

عبع   فـي عمرة, فـاَتهيه إلـيه أَا وعطاء, ف له: }َربّنا إََّك بَ دينار, قال: قعم علـينا جابر بَ 

َْ تُْعِخـِل النّاَر فَ َْع أْخَزْيتَهُ{ق قال: وما إخزاؤه حيَ أحرقه بـالنار! وإن دون ذلك لـخزيا.  َم

وأولـى ال ولـيَ بـالصوا  عنعي قول جابر: إن مَ أدخـل النار ف ع أخزي بعخوله إياها, وإن   

منها. وذلك أن الـخزي إَـما هو هتك ستر الـمخزي وف ي ته, ومَ عاقبه ربه فـي االَخرة أخر, 

 علـى ذَوبه, ف ع ف  ه بع ابه إياه, وذلك هو الـخزي.

ََْصاِر{ ي ول: وما لـمَ خالف أمر   فعصاه مىَ ذي َصىرة لىه    َْ أ ََ ِم وأما قوله: }َوَما للّلاِلـِمي

 ابه أو ين ذه مَ عذابه.ينصره مَ   فـيعفع عنه ع 

 193اآلية : 

ا َربّنَا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ّربّنَآ إَِّنَآ َسِمْعنَا ُمنَاِديا  يُنَاِدي ِلإِليَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُّكْم فَآَمنّ 

 فَاْغِفْر لَنَا ذَُُوبَنَا َوَكفّْر َعنّا َسيّئَاتِنَا َوتََوفّنَا َمَع األْبَراِر {.

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل الـمنادي الذي ذكره   تعالـى فـي هذه االَية, ف ال بع هم:    

 الـمنادي فـي هذا الـموضع ال رآن. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا قبـيصة بَ ع بة, حعثنا سفـيان, عَ موسى بَ عبـيعة, عَ 6784  

نا ُمناِديا يُناِدي لإليـَماِن{ قال: هو الكتا , لـيس كلهم ل ـي النبـي صلى مـ مع بَ كعب: }إَّنا َسِمعْ 

   عليه وسلم.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا منصور بَ حكيـم, عَ خارجة, عَ موسى بَ    

لإليـَماِن{ قال: لـيس  عبـيعة, عَ مـ مع بَ كعب ال رظي, فـي قوله: }َربّنا إَّنا َسِمْعنا ُمناِديا يُناِدي

 كل الناس سمع النبـي صلى   عليه وسلم, ولكَ الـمنادي: ال رآن.

 وقال آخرون: بل هو مـ مع صلى   عليه وسلم. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }إَّنا َسِمْعنا 6785  

 ي لإِليـَماِن{ قال: هو مـ مع صلى   عليه وسلم.ُمناِديا يُنادِ 
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ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َربّنا إَّنا َسِمْعنا 6786  

 ُمناديا يُناِدي لإِليـَماِن{ قال: ذلك رسول   صلى   عليه وسلم.

ألن  ¹كعب, وهو أن يكون الـمنادي ال رآن وأولـى ال ولـيَ فـي ذلك بـالصوا  قول مـ مع بَ  

كثـيرا مـمَ وصفهم   بهذه الصفة فـي هذه االَيات لـيسوا مـمَ رأا النبـي صلى   عليه وسلم 

وال عاينه, فسمعوا دعاءه إلـى   تبـارك وتعالـى وَعاءه, ولكنه ال رآن. وهو َلير قوله جّل ثناؤه 

 يتلـى علـيهم أَهم قالوا: }إَّا َسِمْعنا قُْرآَا َعَ بَـا يَْهِعي إلـى مخبرا عَ الـ َ إذ سمعوا كالم  

 الّرْشِع{. وبنـ و ذلك:

ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َربّنا إَّنَا َسِمْعنا ُمناِديا 6787  

ِر{ سمعوا دعوة مَ   فأجابوها, فأحسنوا اإلجابة يُناِدي لإِليَـماِن{ إلـى قوله: }َوتََوفّنا َمَع األْبَرا

َّ كيف قال. فأما  فـيها, وصبروا علـيها, بنبئكم   عَ مؤمَ اإلَس كيف قال, وعَ مؤمَ الـ 

َْ َُْشِرَك بَِربّنا أَحعا{ , ف ال: }إَّا َسِمْعنا قُْرآَا َعَ بـا يَْهِعي إلـى الّرْشِع فَآَمنّا بِِه َولَ َّ  ¹مؤمَ الـ 

أما مؤمَ اإلَس, ف ال: }إَّنا َسِمْعنا ُمناِديا يُناِدي لإِليـَماِن أْن آِمنُوا بَِربُّكْم فَآَمنّا َربّنا فـاْغِفْر لَنا و

 ذَُُوبَنا{... االَية.

وقـيـل: }إَّنا َسِمْعنا ُمناِديا يُناِدي لإليـَمان{ يعنـي: ينادي إلـى اإليـمان, كما قال تعالـى ذكره:   

ِ الِّذي َهعَاَا ِلَهذَا{ بـمعنى: هعاَا إلـى هذا, وكما قال الراجز. }الـَ ْمعُ   ّلِلّ

 أْوَحى لها ال ََراَر فـاْستَ َّرتَِوَشعّها بـالّراسياِت الثّبِّه  

 بـمعنى: أوحى إلـيها, ومنه قوله: }بِأّن َربَّك أْوَحى لََها{.  

 يـمان ينادي أن آمنوا بربكم.وقـيـل: ي تـمل أن يكون معناه: إَنا سمعنا مناديا لإل  

فتأويىىـل االَيىىة إذا: ربنىىا سىىمعنا داعيىىا يىىععو إلىىـى اإليىىـمان ي ىىول إلىىـى التصىىعيق بىىك, واإلقىىرار   

بوحعاَـيتك, واتبـاع رسولك وطاعته, فـيـما أمرَىا بىه, وَهاَىا عنىه, مىـما جىاء بىه مىَ عنىعك فآمنىا 

, ي ول: فـاستر علـينا خطاياَا, وال تف ى نا بهىا ربنا, ي ول: فصعقنا بذلك يا ربنا, فـاغفر لنا ذَوبنا

فىىـي ال ىىـيامة علىىـى رءوس األشىىهاد, بع وبتىىك إياَىىا علىىـيها, ولكىىَ كفرهىىا عنىىا, وسىىيئات أعمالنىىا 

فـامـ ها بف لك ورحمتك إياَا, وتَوفنا مع األبىرار, يعنىـي بىذلك: واقب ىنا إلىـيك إذا قب ىتنا إلىـيك 

واألبىرار جمىع بىىّر, وهىم الىذيَ بىروا   تبىىـارك  ¹ومعهىم فىـي عىعاد األبىرار, واحشىرَا مىىـ شرهم

 وتعالـى بطاعتهم إياه وخعمتهم له, حتـى أرضوه فرضي عنهم.

 194اآلية : 

 الَ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َربّنَا َوآتِنَا َما َوَععتّنَا َعلََى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزََا يَْوَم اْلِ يَاَمِة إَِّكَ 

 ُف اْلِميعَادَ {.تُْخلِ 

إن قال لنا قائل: وما وجه مسألة هؤالء ال وم ربهم أن يؤتـيهم ما وععهم, وقع علـموا أن      

منـ ز وععه, وغير جائز أن يكون منه إخال  موععق قـيـل: اختلف فـي ذلك أهل الب ن, ف ال 

تأويـل الكالم: ربنا إَنا بع هم: ذلك قول خر, مخر, الـمسألة, ومعناه الـخبر, قالوا: وإَـما 

سمعنا مناديا ينادي لإليـمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فـاغفر لنا ذَوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفنا 

مع األبرار, لتؤتـينا ما وععتنا علـى رسلك, وال تـخزَا يوم ال ـيامة, قالوا: ولـيس ذلك علـى أَهم 

لنا ما وععتنا ألَهم قع علـموا أن   ال يخـلف الـميعاد, وأن قالوا: إن توفـيتنا مع األبرار فـاَـ ز 

 ما وعع علـى ألسنة رسله لـيس يعطيه بـالععاء, ولكنه تف ل بإيتائه, ثم ينـ زه.

وقال آخرون: بل ذلك قول مَ قائله علـى معنى الـمسألة والععاء هلل, بأن ي علهم مـمَ آتاهم ما   

له, ال أَهم كاَوا قع استـ  وا منزلة الكرامة عنع   فـي وععهم مَ الكرامة علـى ألسَ رس

أَفسهم, ثم سألوه أن يؤتـيهم ما وععهم بعع علـمهم بـاستـ  اقهم عنع أَفسهم, فـيكون ذلك منهم 

مسألة لربهم أن ال يخـلف وععه, قالوا: ولو كان ال وم إَـما سألوا ربهم أن يؤتـيهم ما وعع األبرار, 

أَفسهم, وشهعوا لها أَها مـمَ قع استوجب كرامة   وثوابه, قالوا: ولـيس ذلك لكاَوا قع زكوا 

 صفة أهل الف ل مَ الـمؤمنـيَ.

وقال آخرون: بل قالوا هذا ال ول علـى وجه الـمسألة, والرغبة منهم إلـى   أن يؤتـيهم ما   

ـمة الـ ق علـى البـاطل, وععهم مَ النصر علـى أععائهم مَ أهل الكفر, واللفر بهم, وإعالء كل
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فـيع ل ذلك لهم, قالوا: ومـ ال أن يكون ال وم مع وصف   إياهم بـما وصفهم به كاَوا علـى 

غير ي ـيَ مَ أن   ال يخـلف الـميعاد, فـيرغبوا إلـى   جل ثناؤه فـي ذلك, ولكنهم كاَوا وععوا 

 تع له مَ سرور اللفر وراحة الـ سع. النصر, ولـم يوقه لهم فـي تع يـل ذلك لهم, لـما فـي

والذي هو أولـى األقوال بـالصوا  فـي ذلك عنعي: أن هذه الصفة, صفة مَ هاجر مَ أص ا    

رسول   صلى   عليه وسلم مَ وطنه وداره, مفـارقا ألهل الشرك بـاهلل إلـى   ورسوله, 

رغبوا إلـى   فـي تع يـل َصرتهم علـى  وغيرهم مَ تبـاع رسول   صلى   عليه وسلم الذيَ

أععاء   وأععائهم, ف الوا: ربنا آتنا ما وععتنا مَ َصرتك علـيهم عاجال , فإَك ال تـخـلف 

الـميعاد, ولكَ ال صبر لنا علـى أَاتك وحلـمك عنهم, فع ل حربهم, ولنا اللفر علـيهم. يعل علـى 

فـاْستَـ اَ  لَُهْم َربُّهْم أَّـي ال أُِضيُع َعَمَل َعاِمِل ِمْنُكْم ص ة ذلك آخر االَية األخرا, وهو قوله: }

َْ ِدياِرِهْم وأُوذُوا فـي َسبِـيـلـي  ََ هاَجُروا وأُْخِرُجوا ِم َْ بَْعِض فـالِّذي َْثَى بَْعُ ُكْم ِم ُ َْ ذََكِر أو أ ِم

ذيَ حكيه قولهم فـي شيء, وذلك َوقاتَلُوا َوقُتِلُوا{... االَيات بععها. ولـيس ذلك مـما ذهب إلـيه ال

أَه غير موجود فـي كالم العر  أن ي ال: افعل بنا يا ر  كذا وكذا, بـمعنى: افعل بنا لكذا الذي 

ولو جاز ذلك, لـ از أن ي ول ال ائل الَخر: أقبل إلـّي وكلـمنـي, بـمعنى: أقبل إلـّي لتكلـمنـي, وذلك 

كذلك أي ا غير معرو  فـي الكالم: آتنا ما غير موجود فـي الكالم, وال معرو  جوازه, و

وععتنا, بـمعنى: اجعلنا مـمَ آتـيته ذلك وإن كان كّل مَ أعطى شيئا سنـيا ف ع صير َليرا لـمَ 

كان مثله فـي الـمعنى الذي أعطيه, ولكَ لـيس اللاهر مَ معنى الكالم ذلك, وإن كان قع يؤول 

 معناه إلـيه.

أعطنا ما وععتنا علـى ألسَ رسلك أَك تعلـى كلـمتك كلـمة الـ ق, فتأويـل الكالم إذ ا: ربنا   

بتأيـيعَا علـى مَ كفر بك وحادّك وعبع غيرك, وعّ ل لنا ذلك, فإَا قع علـمنا أَك ال تـخـلف 

ميعادك, وال تـخزَا يوم ال ـيامة, فتف  نا بذَوبنا التـي سلكه منا, ولكَ كفّرها عنا واغفرها لنا. 

 وقع:

عثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }َربّنا َوآتِنا ما ـ ح6788  

 َوَعْعتَنا علـى ُرُسِلَك{ قال: يستنـ ز موعود   علـى رسله.

 195اآلية : 

ّمْنُكْم ّمَ ذََكِر أَْو  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَاْستََ اَ  لَُهْم َربُّهْم أََّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِملِ 

ََ َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمَ ِديَاِرِهْم َوأُوذُواْ فِي َسبِيِلي َوقَاتَلُواْ َوقُتِ  َْثََى بَْعُ ُكم ّمَ بَْعِض فَالِّذي ُ لُواْ أ

ََْهاُر ثَوَ  َُ الَُكفَّرّن َعْنُهْم َسيّئَاتِِهْم َوالُْدِخلَنُّهْم َجنّاِت تَْ ِري ِمَ تَْ تَِها األ ابا  ّمَ ِعنِع ّللّاِ َوّللّاُ ِعنعَهُ ُحْس

 الثَّواِ  {.

يعنـي تعالـى ذكره: فأجا  هؤالء العاعيَ بـما وصف   عنهم أَهم دعوا به ربهم, بأَـي ال    

أضيع عمل عامل منكم عمل خيرا ذكرا كان العامل أو أَثى, وذكر أَه قـيـل لرسول   صلى   

لرجال يذكرون وال تذكر النساء فـي اله رةق فأَزل   تبـارك وتعالـى فـي عليه وسلم: ما بـال ا

 ذلك هذه االَية.

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا مؤمل, قال: حعثنا سفـيان, عَ ابَ أبـي َـ ين عَ 6789  

أَـي ال مـ اهع, قال: قاله أم سلـمة: يا رسول  , تذكر الرجال فـي اله رة وال َذكرق فنزله: }

َْثَى{... االَية. ُ َْ ذََكِر أْو أ  أُِضيُع َعَمَل عاِمِل ِمْنُكْم ِم

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو 6790  

بَ دينار, قال: سمعه رجال  مَ ولع أم سلـمة زو, النبـي صلى   عليه وسلم, ي ول: قاله أم 

يا رسول   ال أسمع   يذكر النساء فـي اله رة بشيء! فأَزل   تبـارك وتعالـى: سلـمة: 

َْثَى{. ُ َْ ذََكِر أْو أ  }فـاْستَـ اَ  لَُهْم َربُّهْم أَـي ال أُِضيُع َعَمَل عاِمِل ِمْنُكْم ِم

َ عمرو بَ ـ حعثنا الربـيع بَ سلـيـمان, قال: حعثنا أسع بَ موسى, قال: حعثنا سفـيان, ع6791  

دينار, عَ رجل مَ ولع أم سلـمة, عَ أم سلـمة أَها قاله: يا رسول   ال أسمع   ذكر النساء 

 َْ فـي اله رة بشيء! فأَزل   تعالـى: }فـاْستَـ اَ  لَُهْم َربُّهْم أَـي ال أُِضيُع َعَمَل عاِمِل ِمْنُكْم ِم

َْ بَْعِض{. َْثَى بَْعُ ُكْم ِم ُ  ذََكِر أْو أ
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 وقـيـل: فـاستـ ا  لهم, بـمعنى: فأجابهم, كما قال الشاعر:  

َْ يُِ يُب إلـى النّعَىفَلَـْم يَْستَـِ ْبهُ ِعْنعَ ذَاَك ُمـِ يُب    َودَاعِ دَعا يا َم

 بـمعنى: فلـم ي به عنع ذاك مـ يب.  

َْثَى{ علـى الترجمة والتفسير عَ ق« مَ»وأدخـله    ُ َْ ذََكِر أْو أ «, منكم»وله فـي قوله: }ِم

هذه بـالتـي ي وز إس اطها « مَ»بـمعنى: ال أضيع عمل عامل منكم مَ الذكور واإلَاث ولـيسه 

وحذفها مَ الكالم فـي الـ  ع, ألَها دخـله بـمعنى ال يصلـن الكالم إال به. وزعم بعض َـ ويـي 

« ومَ»قال: « نقع كان مَ حعي»البصرة أَها دخـله فـي هذا الـموضع, كما تعخـل فـي قولهم: 

ههنا أحسَ, ألن النهي قع دخـل فـي قوله: ال أضيع. وأَكر ذلك بعض َـ ويـي الكوفة وقال: ال 

وقال: قوله: }ال أُِضيُع َعَمَل عاِمِل ِمْنُكْم{ لـم  ¹وتـخر, إال فـي موضع الـ  ع« مَ»تعخـل 

بـيه فـيعخـل, وال ألَه لـم يعركه الـ  ع, ألَك ال ت ول: ال أضر  غالم رجل فـي العار وال فـي ال

َْ »ينله الـ  ع, ولكَ   مفسرة.« ِم

َْ بَْعِض{ فإَه يعنـي: بع كم أيها الـمؤمنون الذيَ يذكرون   قـياما    وأما قوله: }بَْعُ ُكْم ِم

َْ بعض, فـي النصرة والـمسألة والعيَ, وحكم جميعكم فـيـما أَا بكم  وقعودا وعلـى جنوبهم, ِم

 أحعكم فـي أَـي ال أضيع عمل ذكر منكم وال أَثى. فـاعل علـى حكم

َْ ِدياِرِهْم وأُوذُوا فِـي َسبِـيـلـي    ََ هاَجُروا وأُْخِرجوا ِم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـالِّذي

َْ تَـْ تِ  َْ ِعْنِع َوقاتَلُوا َوقُتِلُوا وألَُكفَّرّن َعْنُهْم َسيّئاتِِهْم َوألُْدِخـلَنُّهْم َجنّاِت تَـْ ِري ِم ها األََهاُر ثََوابـا ِم

َُ الثَّواِ {.  ّللّاِ َوّللّاُ ِعْنعَهُ ُحْس

يعنـي ب وله جل ثناؤه: فـالذيَ هاجروا قومهم مَ أهل الكفر وعشيرتهم فـي  , إلـى إخواَهم   

 مَ أهل اإليـمان بـاهلل, والتصعيق برسوله, وأخرجوا مَ ديارهم, وهم الـمهاجرون الذيَ أخرجهم

مشركو قريش مَ ديارهم بـمكة, وأوذوا فـي سبـيـلـي, يعنـي: وأوذوا فـي طاعتهم ربهم, 

وعبـادتهم إياه, مخـلصيَ له العيَ, وذلك هو سبـيـل   التـي آذا فـيها الـمشركون مَ أهل مكة 

  وقاتلوا وقتلوا, يعنـي: وقتلوا فـي سبـيـل  ¹الـمؤمنـيَ برسول   صلى   عليه وسلم مَ أهلها

فـيها, ألكفرن عنهم سيئاتهم, يعنـي: ألمـ وَها عنهم, وألتف لَ علـيهم بعفوي ورحمتـي, 

وألغفرَها لهم, وألدخـلنهم جنات تـ ري مَ تـ تها األَهار, ثوابها, يعنـي: جزاء لهم علـى ما 

و  عنعه حسَ الثوا ,  ¹مَ عنع  : يعنـي: مَ قِبَل   لهم ¹عملوا وأبلوا فـي   وفـي سبـيـله

يعنـي: أن   عنعه مَ جزاء أعمالهم جميع صنوفه, وذلك ما ال يبلغه وصف واصف, ألَه مـما 

 ال عيَ رأت وال أذن سمعه, وال خطر علـى قلب بشر. كما:

ـ حعثنا عبع الرحمَ بَ وهب, قال: حعثنا عمي عبع   بَ وهب, قال: ثنـي عمرو بَ 6792  

أبـا عشاَة الـمعافري, حعثه أَه سمع عبع   بَ عمرو بَ العاا ي ول: ل ع سمعه  الـ ارث: أن

إن أول ثلة تعخـل الـ نة لف راء الـمهاجريَ, الذيَ تت ـى »رسول   صلى   عليه وسلم, ي ول: 

 بهم الـمكاره, إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كاَه لرجل منهم حاجة إلـى السلطان لـم ت ض حتـى

يـموت وهي فـي صعره, وإن   يععو يوم ال ـيامة الـ نة, فتأتـي بزخرفها وزينتها, فـي ول: أيَ 

عبـادي الذيَ قاتلوا فـي سبـيـلـي وقتلوا, وأوذوا فـي سبـيـلـي, وجاهعوا فـي سبـيـلـي, ادخـلوا 

ون: ربنا َـ َ الـ نة, فـيعخـلوَها بغير عذا , وال حسا , وتأتـي الـمالئكة فـيس عون وي ول

َسبن لك اللـيـل والنهار, وَ عّس لك مَ هؤالء الذيَ آثرتهم علـينا, فـي ول الر  جل ثناؤه: هؤالء 

عبـادي الذيَ قاتلوا فـي سبـيـلـي, وأوذوا فـي سبـيـلـي, فتعخـل الـمالئكة علـيهم مَ كل بـا : 

 «.اِر{}َسالم  َعلَـْيُكْم بـما َصبَْرتُـْم فَنِْعَم ُعْ بَى العّ 

بـالتـخفـيف, « َوقَتَلُوا َوقُتِلُوا»واختلفه ال راء فـي قراءة قوله: }َوقاتَلُوا َوقُتِلُوا{ ف رأه بع هم:   

بتشعيع قتّلوا, « َوقاتَلُوا َوقُتّلُوا»بـمعنى أَهم قتلوا مَ قتلوا مَ الـمشركيَ وقرأ ذلك آخرون: 

بع ا بعع بعض وقتال  بعع قتل. وقرأ ذلك عامة  بـمعنى: أَهم قاتلوا الـمشركيَ, وقتلهم الـمشركون

بـالتـخفـيف, بـمعنى أَهم قاتلوا الـمشركيَ « َوقاتَلُوا َوقَتَلُوا»قراء الـمعينة وبعض الكوفـيـيَ: 

وقتلوا. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفـيـيَ: }َوقُتِلُوا{ بـالتـخفـيف }َوقاتَلُوا{ بـمعنى: أن بع هم قُتل, 

 نهم.وقاتل مَ ب ـي م
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« َوقىىىاتَلُوا وقَتَلُىىىوا»وال ىىىراءة التىىىـي ال أستىىىـ يز أن أعىىىعوها إحىىىعا هاتىىىـيَ ال راءتىىىـيَ, وهىىىي:   

بـالتـخفـيف, أو }وقُتِلُوا{ بـالتـخفىـيف }َوقىاتَلُوا{ ألَهىا ال ىراءة الىـمن ولة َ ىل وراثىة, ومىا عىعاهما 

وهما قىرأ قىاراء فمصىيب فىـي فشاذ. وبأي هاتـيَ ال راءتـيَ التـي ذكرت أَـي ال أستـ يز أن أعع

ذلىىك الصىىوا  مىىَ ال ىىراءة, الستفىىـاضة ال ىىراءة بكىىل واحىىعة منهمىىا فىىـي قىىراء اإلسىىالم مىىع اتفىىـا  

 معنـيـيهما.

 197-196اآلية : 

ََ َكفَُرواْ فِي اْلباِلَِد *  َمتَاع  قَِليل  ثُّم مَ  أَْواُهْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }الَ يَغُّرََّك تَ َلُّب الِّذي

 َجَهنُّم َوبِئَْس اْلِمَهادُ {.

يعنـي بذلك جل ثناؤه: وال يغرَك يا مـ مع ت لب الذيَ كفروا فـي البالد, يعنـي: تصرفهم فـي    

 األرض وضربهم فـيها. كما:

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعي: }ال يَغُّرََّك 6793  

ََ َكفَُروا فِـي الباِلدَ{ ي ول: ضربهم فـي البالد.تَ َلّ   ُب الِّذي

فنهى   تعالـى ذكره َبـيه صلى   عليه وسلم عَ االغترار ب ربهم فـي الباِلد, وإمهال     

إياهم مع شركهم وج ودهم َعمه, وعبـادتهم غيره. وخر, الـخطا  بذلك للنبـي صلى   عليه 

ه غيره مَ أتبـاعه وأص ابه, كما قع بـينا فـيـما م ى قبل مَ أمر  , ولكَ وسلم, والـمعنـّي ب

 كان بأمر   صادعا, وإلـى الـ ق داعيا.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال قتادة.  

  6794 ََ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }ال يَغُّرََّك تَ َلُّب الِّذي

ُروا فِـي الباِلدَ{ و  ما غروا َبـي  , وال وكل إلـيهم شيئا مَ أمر  , حتـى قب ه   علـى َكفَ 

 ذلك.

{ فإَىه يعنىـي: أن ت لىبهم فىـي الىبالد وتصىرفهم فىـيها متعىة يىـمتعون بهىا    وأما قوله: }َمتاع  قَِلـيىـل 

هم جهنـم بعع مـماتهم, والىـمأوا: الىـمصير قلـيال , حتـى يبلغوا آجالهم, فتـخترمهم منـياتهم, ثم مأوا

الذي يىأوون إلىـيه يىوم ال ىـيامة, فىـيصيرون فىـيه. ويعنىـي ب ولىه: }َوبِىئَْس الىـِمهادُ{ وبىئس الفىراش 

 والـم  ع جهنـم.

 198اآلية : 

ََ اتّ َْواْ َربُّهْم لَُهْم َجنّات  تَْ ِري مِ  َِ الِّذي ََْهاُر ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لَِك َ تَْ تَِها األ

َْ ِعنِع ّللّاِ َوَما ِعنعَ ّللّاِ َخْير  لأّلْبَراِر {. ََ فِيَها َُُزاِل ّم  َخاِلِعي

ََ اتّ َْوا َربُّهْم{: لكَ الذيَ ات وا   بطاعته, واتبـاع مرضاته,     َِ الِّذي يعنـي بذلك جل ثناؤه: }لَِك

َْ  فـي العمل بـما أمرهم به, واجتنا  ما َهاههم { يعنـي: بساتـيَ, }تَـْ ِري ِم عنه. }لَُهْم َجنّات 

َْ ِعْنِع ّللّاِ{ يعنـي: إَزاال  مَ    ََ فِـيها{ ي ول: بـاقـيَ فـيها أبعا, }َُُزال  ِم تَـْ تِها األََهاُر خاِلِعي

علـى التفسير, مَ قوله: لهم جنات تـ ري مَ تـ تها « َُُزال  »وَصب  ¹إياهم فـيها أَزلهموها

األَهار, كما ي ال: لك عنع   ّجنات تـ ري مَ تـ تها األَهار ثوابـا, وكما ي ال: هو لك صعقة, 

َْ ِعْنِع ّللّاِ{ يعنـي: مَ قبل  , ومَ كرامة   إياهم, وعطاياه لهم.  وهو لك هبة. وقوله: }ِم

ـ ياة والكرامة, وحسَ الـمآ  خير وقوله: }َوما ِعْنعَ ّللّاِ خْير لألَْبَراِر{ ي ول: وما عنع   مَ ال

لألبرار, مـما يت لب فـيه الذيَ كفروا فإن الذي يت لبون فـيه زائل فـان, وهو قلـيـل مَ الـمتاع 

 خسيس, وما عنع   خير مَ كرامته لألبرار, وهم أهل طاعته, بـا  غير فـاِن وال زائل.

ه ابَ زيع ي ول فـي قوله: }َوما ِعْنعَ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: سمع6795  

 ّللّاِ َخْير  لألَْبَراِر{ قال: لـمَ يطيع  .

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ األعمش, 6796  

ثم قرأ  عَ خيثمة عَ األسود, عَ عبع  , قال: ما مَ َفس بّرة وال فـاجرة إال والـموت خير لها.

ََ َكفَُروا أَّـَما َُـْمِلـي لَُهمْ  َّ الِّذي  عبع  : }َوما ِعْنعَ ّللّاِ َخْير  لألَْبَراِر{ وقرأ هذه االَية: }َوال يَْ َسب

َْفَُسِهْم{.  َخْير  ألَ
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ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفر, عَ فر, بَ ف الة, عَ 6797  

بىىـي الىىعرداء أَىىه كىىان ي ىىول: مىىا مىىَ مىىؤمَ إال والىىـموت خيىىر لىىه, ومىىا مىىَ كىىافر إال ل مىىان, عىىَ أ

والـموت خير لىه. ومىَ لىـم يصعقنىـي, فىإن   ي ىول: }َومىا ِعْنىعَ ّللّاِ َخْيىر  لألَْبىَراِر{ وي ىول: }َوال 

َْفُِسِهْم إَّـَما َُ  ََ َكفَُروا أَّـَما َُـْمِلـي لَُهْم َخْير  أل َّ الِّذي  ـْمِلـي لَُهْم ِلـيَْزدَادُوا إثْما{.يَْ َسب

 199اآلية : 

َُ بِاّلّلِ َوَمآ أَُِزَل إِلَْيُكْم َوَمآ أَُزِ  َْ أَْهِل اْلِكتَاِ  لََمَ يُْؤِم َل ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِّن ِم

ََ ّلّلِ الَ يَْشتَُروَن بِآيَاِت ّللّاِ ثََمنا  قَِليال   أُْولَـَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعنعَ َربِّهْم إِّن ّللّاَ َسِريُع إِلَْيِهْم َخاِشِعي

 اْلِ َساِ  {.

اختلف أهل التأويـل فـيـمَ عنى بهذه االَية, ف ال بع هم: عنى بها أص مة النـ اشي, وفـيه    

 أَزله. ذكر مَ قال ذلك:

ال: حعثنا أبو بكر الهذلـي, ـ حعثنا عصام بَ زياد بَ رواد بَ الـ راح, قال: حعثنا أبـي, ق6798  

عَ قتادة, عَ سعيع بَ الـمسيب, عَ جابر بَ عبع  : أن النبـي صلى   عليه وسلم قال: 

َهذَا النّـ اِشي »فصلـى بنا, فكبر أربع تكبـيرات, ف ال: « اْخُرُجوا فََصلّوا علـى أخِ لَُكْم!»

ـج َصراَـي لـم يره ق ! فأَزل  : }َوإّن ف ال الـمناف ون: اَلروا هذا يصلـي علـى عل«, أَص مةُ 

َُ بـاّلّلِ{. َْ يُْوِم َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم  ِم

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا معاذ بَ هشام, قال: حعثنا أبـي, عَ قتادة: أن النبـي صلى 6799  

قالوا: َصلـي علـى رجل لـيس « إّن أخاُكْم النّـ اِشّي قَْع ماَت فََصلّوا َعلَـيِّه!»  عليه وسلم قال: 

َِْزَل إلَـْيِهْم  ُ َِْزَل إلَـْيُكْم َوما أ ُ َُ بـاّلّلِ َوما أ َْ يُْؤِم َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم بـمسلـمق قال: فنزله: }َوإّن ِم

ِ الـَمْشِرُ   ََ ّلّلِ{ قال قتادة: ف الوا: فإَه كان ال يصلـي إلـى ال بلة. فأَزل  : }وّلِلّ خاِشِعي

 َمْغِرُ  فَأْينَـما تَُولّوا فَثَّم َوْجهُ ّللّاِ{.َوالـ

    َْ َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوإّن ِم

َِْزَل إلَـْيِهْم{ ذكر لنا أن هذه االَية َزله فـي النـ ا ُ َِْزَل إلَـْيُكْم َوما أ َُ بـاّلّلِ َوما أ شي وفـي َاس يُْؤِم

مَ أص ابه آمنوا بنبـي   صلى   عليه وسلم, وصعقوا به. قال: وذكر لنا أن َبـي   صلى   

َصلّوا علـى أخِ لَُكْم »عليه وسلم استغفر للنـ اشي, وصلـى علـيه حيَ بلغه موته, قال ألص ابه: 

صلـي علـى رجل مات لـيس مَ أهل دينه! ف ال أَاس مَ أهل النفـا : ي« قَْع ماَت بِغَْيِر باِلِدُكْم!

َِْزَل إلَـْيِهْم  ُ َِْزَل إلَـْيُكْم َوما أ َُ بـاّلّلِ َوما أ َْ يُْؤِم َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم فأَزل   هذه االَية: }َوإّن ِم

ِ ال يَْشتَُروَن بآياِت ّللّاِ ثََمنا قَِلـيال  أُولَئَِك لَُهْم أْجُرُهْم ِعْنعَ  ََ ّلِلّ  َربِّهْم إّن ّللّاَ َسِريُع الـِ ساِ {. خاِشِعي

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, فـي قوله:    

َِْزَل إلَـْيِهْم{ قال: َزله فـي النـ اشي ُ َِْزَل إلَـْيُكْم َوما أ َُ بـاّلّلِ َوما أ َْ يُْؤِم َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم  }َوإّن ِم

 وأص ابه مـمَ آمَ بـالنبـي صلى   عليه وسلم, واسم النـ اشي أص مة.

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: قال عبع الرزا , وقال ابَ عيـينة: اسم النـ اشي 6800  

 بـالعربـية عطية.

ا صلـى ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: لـم6801  

 َْ النبـي صلى   عليه وسلم علـى النـ اشي, طعَ فـي ذلك الـمناف ون, فنزله هذه االَية: }َوإّن ِم

َُ بـاّلّلِ{... إال آخر االَية. َْ يُْؤِم  أْهِل الِكتاِ  لَـَم

 وقال آخرون: بل عنى بذلك عبع   بَ سالم ومَ معه. ذكر مَ قال ذلك:  

: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: َزله ـ يعنـي ـ حعثنا ال اسم, قال6802  

 هذه االَية ـ فـي عبع   بَ سالم ومَ معه.

َْ أْهِل 6803   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَـي ابَ زيع فـي قوله: }َوإّن ِم

َِْزَل إلَـْيُكمْ  َُ بـاّلّلِ َوما أ َْ يُْؤِم َِْزَل إلَـْيِهْم{... االَية كلها, قال: هؤالء يهود. الِكتاِ  لَـَم ُ  َوما أ

 وقال آخرون: بل عنى بذلك: مسلـمة أهل الكتا . ذكر مَ قال ذلك:  
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ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع: 6804  

 َُ َْ يُْؤِم َْ أْهِل الِكتاِ  لَـَم َِْزَل إلَـْيُكْم{ مَ الـيهود والنصارا, وهم مسلـمة أهل  }َوإّن ِم بـاّلّلِ َوما أ

 الكتا .

َْ أْهِل    وأولـى هذه األقوال بتأويـل االَية ما قاله مـ اهع, وذلك أن   جّل ثناؤه عّم ب وله: }َوإّن ِم

ود دون الِكتاِ { أهل الكتا  جميعا, فلـم يخصَ منهم النصارا دون الـيهود, وال الـيه

النصارا, وإَـما أخبر أن مَ أهل الكتا  مَ يؤمَ بـاهلل, وكال الفري ـيَ, أعنـي الـيهود 

 والنصارا, مَ أهل الكتا .

فإن قال قائل: فما أَه قائل فـي الـخبر الذي رويه عَ جابر وغيره أَها َزله فـي النـ اشي   

ال شّك فـيه لـم يكَ لـما قلنا فـي  وأص ابهق قـيـل: ذلك خبر فـي إسناده َلر, ولو كان ص ي ا

معنى االَية بخال , وذلك أن جابرا ومَ قال ب وله إَـما قالوا: َزله فـي النـ اشي, وقع تنزل 

االَية فـي الشيء ثم يعّم بها كّل مَ كان فـي معناه. فـاالَية وإن كاَه َزله فـي النـ اشي, فإن   

م به للنـ اشي حكما لـ ميع عبـاده الذيَ هم بصفة تبـارك وتعالـى قع جعل الـ كم الذي حك

النـ اشي فـي اتبـاعهم رسول   صلى   عليه وسلم والتصعيق بـما جاءهم به مَ عنع  , بعع 

الذي كاَوا علـيه قبل ذلك مَ اتبـاع أمر   فـيـما أمر به عبـاده فـي الكتابـيَ: التوراة واإلَـ يـل. 

فتأويـل االَية: وإن مَ أهل الكتا  التوراة واإلَـ يـل لـمَ يؤمَ بـاهلل, فـي ّر فإذ كان ذلك كذلك, 

بوحعاَـيته, وما أَزل إلـيكم أيها الـمؤمنون, ي ول: وما أَزل إلـيكم مَ كتابه ووحيه, علـى لسان 

رسوله مـ مع صلى   عليه وسلم, وما أَزل إلـيهم, يعنـي: وما أَزل علـى أهل الكتا  مَ 

كتب, وذلك التوراة واإلَـ يـل والزبور, خاشعيَ هلل, يعنـي: خاضعيَ هلل بـالطاعة, مستكينـيَ له ال

 بها متذللـيَ. كما:

  6805 }ِ ََ ّلِلّ ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَـي ابَ زيع فـي قوله: }خاِشِعي

 قال: الـخاشع: الـمتذلل هلل الـخائف.

َُ بـاّلّلِ{ وهو حال ّمـما فـي وَصب قوله: }خاِشعِ    َْ يُؤِم ِ{ علـى الـ ال مَ قوله: }لَـَم ََ ّلِلّ ي

 «.مَ»مَ ذكر « يؤمَ»

}ال يَْشتَُروَن بآيَاِت ّللّاِ ثََمنا قَِلـيال { ي ول: ال ي ّرفون ما أَزل إلـيهم فـي كتبه مَ َعه مـ مع   

وح  ه فـيه, لعرض مَ العَـيا خسيس, صلى   عليه وسلم فـيبعلوَه, وال غير ذلك مَ أحكامه 

يعطوَه علـى ذلك التبعيـل, وابتغاء الرياسة علـى الـ هال, ولكَ ين ادون للـ ّق, فـيعملون بـما 

أمرهم   به, فـيـما أَزل إلـيهم مَ كتبه, وينتهون عما َهاهم عنه فـيها, ويؤثرون أمر   تعالـى 

 علـى هوا أَفسهم.

 قوله: }أُولَئَِك لَُهْم أْجُرُهْم ِعْنعَ َربِّهْم إّن ّللّاَ َسِريُع الـِ ساِ {. ال ول فـي تأويـل  

يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }أولَئَِك لَُهْم أْجُرُهْم{: هىؤالء الىذيَ يؤمنىون بىـاهلل, ومىا أَىزل إلىـيكم, ومىا   

وا  طاعتهم ربهم يعنـي: لهم عوض أعمالهم التـي عملوها, وث ¹أَزل إلـيهم, لهم أجرهم عنع ربهم

فـيىـما أطىىاعوه فىىـيه عنىىع ربهىىم, يعنىـي: مىىذخور ذلىىك لهىىم لعيىىه, حتىـى يصىىيروا إلىىـيه فىىـي ال ىىـيامة, 

فـيوفـيهم ذلك }إّن ّللّاَ سريُع الـ ساِ { وسرعة حسابه تعالـى ذكره, أَه ال يخفـى علـيه شيء مىَ 

صاء ععد ذلك, فـي ع فـي اإلحصاء أعمالهم قبل أن يعملوها, وبعع ما عملوها, فال حاجة به إلـى إح

 إبطاء, فلذلك قال: }إّن ّللّاَ َسِريُع الـِ ساِ {.

 200اآلية : 

ََ آَمنُواْ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتّ ُواْ ّللّاَ لَعَلّ  ُكْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَا أَيَّها الِّذي

 تُْفِلُ وَن {.

ويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: معنى ذلك: اصبروا علـى دينكم, وصابروا اختلف أهل التأ   

 الكفـار ورابطوهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ الـمبـارك بَ 6806  

 ََ آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا  ف الة, عَ الـ سَ أَه سمعه ي ول فـي قول  : }يا أيّها الِّذي

This file was downloaded from QuranicThought.com



َوَرابُِطوا{ قال: أمرهم أن يصبروا علـى دينهم, وال يععوه لشعّة وال رخاء, وال سّراء وال ضّراء, 

 وأمرهم أن يصابروا الكفـار, وأن يرابطوا الـمشركيَ.

ََ آَمنُوا ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }يا أيّها الّ 6807   ِذي

اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{: أي اصبروا علـى طاعة  , وصابروا أهل ال اللة, ورابطوا فـي 

 سبـيـل  , }َواتّ ُوا ّللّاَ لَعَلّكْم تُْفِلـُ وَن{.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة, فـي قوله:    

 ْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ ي ول: صابروا الـمشركيَ, ورابطوا فـي سبـيـل  .}ا

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جريج: }اْصبُِروا{ علـى 6808  

 الطاعة, }َوَصابُِروا{ أععاء  , }َوَرابُِطوا{ فـي سبـيـل  .

ى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال  اك فـي ـ حعثنـي ي يـ6809  

قوله: }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ قال: اصبروا علـى ما أمرتـم به, وصابروا الععّو 

 ورابطوهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا علـى دينكم, وصابروا وععي إياكم علـى طاعتكم لـي,   

 ءكم. ذكر مَ قال ذلك:ورابطوا أععا

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَـي أبو صخر, عَ مـ مع بَ كعب 6810  

ال رظي, أَه كان ي ول فـي هذه االَية: }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ ي ول: اصبروا علـى دينكم, 

 رك دينه لعينكم.وصابروا الوعع الذي وععتكم, ورابطوا ععّوي وععّوكم, حتـى يت

وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا علـى الـ هاد, وصابروا ععّوكم ورابطوهم. ذكر مَ قال   

 ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا جعفر بَ عون, قال: أخبرَا هشام بَ 6811  

ال: اصبروا علـى الـ هاد, سعع, عَ زيع بَ أسلـم فـي قوله: }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ ق

 وصابروا ععّوكم, ورابطوا علـى ععّوكم.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا مطر  بَ عبع   الـمّري, قال: حعثنا مالك بَ أَس, عَ 6812  

زيع بَ أسلـم, قال: كتب أبو عبـيعة بَ الـ راح إلـى عمر بَ الـخطا , فذكر له جموعا مَ الروم 

فكتب إلـيه عمر: أما بعع, فإَه مهما َزل بعبع مؤمَ منزلة شعة ي عل    وما يتـخّو  منهم,

ََ آَمنُوا اْصبُِروا  بععها فرجا, وإَه لَ يغلب عسر يسريَ, وإن   ي ول فـي كتابه: }يا أيّها الِّذي

 َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تُْفِلـُ وَن{.

َوَرابُِطوا{: أي رابطوا علـى الصلوات: أي اَتلروها واحعة بعع واحعة. وقال آخرون: معنى: }  

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ مصعب بَ ثابه بَ 6813  

ابَ  عبع   بَ الزبـير, قال: ثنـي داود بَ صالـن, قال: قال لـي أبو سلـمة بَ عبع الرحمَ: يا

أخي هل تعري فـي أّي شيء َزله هذه االَية }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ق قال: قله ال. قال: 

إَه يا ابَ أخي لـم يكَ فـي زمان النبـّي صلى   عليه وسلم غزو يراب  فـيه, ولكنه اَتلار 

 الصالة خـلف الصالة.

عَ عبع   بَ سعيع الـم بري, عَ جعّه,  ـ حعثنـي أبو السائب, قال: حعثنا ابَ ف يـل,6814  

أال أدُلُّكْم علـى ما يَُكفُّر ّللّاُ بِِه »عَ شرحبـيـل عَ علـّي, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

َْتِلاُر الّصالةِ بَْععَ الّصالةِ, فَذَِلَك الّربـ  «.اطُ الذَُّوَ  والـَخطاياق إْسبـاُغ الُوُضوِء علـى الـَمكاِرِه, وا

ـ حعثنا موسى بَ سهل الرملـي, قال: حعثنا ي يـى بَ واضن, قال: حعثنا مـ مع بَ 6815  

مهاجر, قال: ثنـي ي يـى بَ زيع, عَ زيع بَ أبـي أَـيسة, عَ شرحبـيـل, عَ جابر بَ عبع  , 

الـخطايا ويَُكفُّر بِِه  أال أدُلُكْم علـى ما يَـْمـُ و ّللّاَ بِهِ »قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

إْسبـاُغ الوُضوِء فِـي أماِكنِها, وَكثَْرةُ الـَخطا إلـى »قال: قلنا بلـى يا رسول  ! قال: « الذَُّوَ ق

َْتِلاُر الّصالةِ بَْععَ الّصالةِ, فَذَِلُكُم الّربـاطُ   «.الـَمساِجِع, َوا
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ل: حعثنا مـ مع بَ جعفر, عَ العالء بَ ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا خالع بَ مخـلع, قا6816  

أال أدُلُّكْم »عبع الرحمَ, عَ أبـيه, عَ أبـي هريرة, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

إْسبـاغُ »قالوا: بلـى يا رسول  . قال: « علـى ما يَُ ّ  ّللّاُ بِِه الـَخطايا َويَْرفَُع بِِه العَّرجاِتق

َْتِلاُر الّصالةِ بَْععَ الّصالةِ, فَذَِلُكُم الّربـاُط الُوُضوِء ِعْنعَ الـمَ  كاِرِه, وَكثَْرةُ الـُخطا إلـى الـَمساِجِع, َوا

 «.فَذَِلُكُم الّربـاطُ 

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا إسماعيـل بَ جعفر, عَ العالء بَ عبع الرحمَ,    

 ى   عليه وسلم, بنـ وه.عَ أبـيه, عَ أبـي هريرة, عَ النبـّي صل

ََ آَمنُوا{: يا أيها الذيَ    وأولـى التأويالت بتأويـل االَية, قول مَ قال فـي ذلك: }يا أيّها الِّذي

صعّقوا   ورسوله, اصبروا علـى دينكم, وطاعة ربكم, وذلك أن   لـم يخصَ مَ معاَـي 

هر التنزيـل. فلذلك قلنا إَه عنى ب وله: الصبر علـى العيَ والطاعة شيئا فـي وز إخراجه مَ ظا

}اْصبُِروا{ األمر بـالصبر علـى جميع معاَـي طاعة   فـيـما أمر وَهى, صعبها وشعيعها, 

 وسهلها وخفـيفها. }َوَصابُِروا{ يعنـي: وصابروا أععاءكم مَ الـمشركيَ.

الـمفـاعلة, أن تكون مَ  وإَـما قلنا ذلك أولـى بـالصوا , ألن الـمعرو  مَ كالم العر  فـي  

فري ـيَ, أو اثنـيَ فصاععا, وال تكون مَ واحع إال قلـيال  فـي أحر  مععودة, وإذ كان ذلك كذلك, 

فإَـما أمر الـمؤمنون أن يصابروا غيرهم مَ أععائهم, حتـى يلفرهم   بهم, ويعلـي كلـمته, 

}َوَرابُِطوا{ معناه: ورابطوا  ويخزي أععاءهم, وأن ال يكَ ععّوهم أصبر منهم. وكذلك قوله

أععاءكم وأععاء دينكم مَ أهل الشرك فـي سبـيـل  . وأرا أّن أصل الربـاط: ارتبـاط الـخيـل 

للععّو, كما ارتب  ععّوهم لهم خيـلهم, ثم استعمل ذلك فـي كل م ـيـم فـي ثغر, يعفع عمَ وراءه مَ 

ـينهم, مـمَ بغاهم بشّر كان ذا خيـل قع أراده مَ أععائهم بسوء, وي مي عنهم مَ بـينه وب

 ارتبطها, أو ذا ُرْجلة ال مركب له.

وإَـما قلنا: معنى }َوَرابُِطوا{: ورابطوا أععاءكم وأععاء دينكم, ألن ذلك هو الـمعنى الـمعرو    

مَ معاَـي الربـاط. وإَـما توجه الكالم إلـى األغلب الـمعرو  فـي استعمال الناس مَ معاَـيه 

الـخفـّي, حتـى يأتـي بخال  ذلك ما يوجب صرفه إلـى الـخفـّي مَ معاَـيه ح ة  ي ب  دون

 التسلـيـم لها مَ كتا  أو خبر عَ الرسول صلى   عليه وسلم, أو إجماع مَ أهل التأويـل.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تُْفِلـُ وَن{.  

لـى ذكره: وات وا   أيها الـمؤمنون, واحذروه أن تـخالفوا أمره, أو تت عّموا َهيه, يعنـي بذلك تعا  

 }لَعَلُّكْم تُْفِلـُ وَن{ ي ول: لتفلـ وا فتب وا فـي َعيـم األبع, وتنـ  وا فـي طلبـاتكم عنعه. كما:

عىب ـ حعثنا يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: أخبرَىـي أبىو صىخر, عىَ مىـ مع بىَ ك6817  

ال رظي أَه كان ي ول فـي قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ لَعَلُّكْم تُْفِلـُ وَن{: وات وا   فـيـما بـينـي وبـينكم لعلكىم 

 تفلـ ون غعا إذا ل ـيتـموَـي.

 

 سورة  النساء
 23 - 1اآليات 

 

 

 1اآلية : 
ةِ َوَخلَىَق ِمْنَهىا َزْوَجَهىا َوبَىّن ِمْنُهَمىا ِرَجىاال  َكثِيىرا  }أَيَّها النّاُس اتّ ُواْ َربُّكُم الِّذي َخلَ َُكْم ّمَ َّْفِس َواِحىعَ 

 َوََِسآء  َواتّ ُواْ ّللّاَ الِّذي تََسآَءلُوَن بِِه َواألْرَحاَم إِّن ّللّاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا  {.

َْ ََْفىىِس  قىىال أبىىو جعفىىر: يعنىىـي ب ولىىه تعالىىـى ذكىىره: }يىىا أيّهىىا النّىىاُس اتّ ُىىوا َربُّكىىُم الّىىِذي    َخىىـلَ َُكْم ِمىى

َواِحىعَةِ{: احىذروا أيهىا النىاس ربكىم فىـي أن تىـخالفوه فـيىـما أمىركم, وفـيىـما َهىاكم, فىـي ّل بكىم مىىَ 

ع وبته ما ال قِبَل لكم به. ثم وصف تعالـى ذكره َفسه بأَه الـمتوحع بخـلق جميع األَام مَ شخَ 
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الىىنفس الواحىىعة, ومنىىبههم بىىذلك علىىـى أن واحىىع, وعىىّر  عبىىـاده كيىىف كىىان مبتىىعأ إَشىىائه ذلىىك مىىَ 

جميعهم بنو رجل واحع وأّم واحعة, وأن بع هم مَ بعض, وأن حّق بع ىهم علىـى بعىض واجىب 

وجو  حّق األخ علـى أخيه, الجتـماعهم فـي النسب إلـى أ  واحع وأم واحعة. وأن الىذي يىـلزمهم 

األ  الىـ امع بىـينهم, مثىل الىذي  مَ رعاية بع هم حّق بعض, وإن بعع التالقـي فىـي النسىب إلىـى

يـلزمهم مَ ذلك فـي النسب األدَى. وعاطفـا بذلك بع هم علـى بعض, لـيتناصفوا, وال يتلالـموا, 

 َْ ولـيبذل ال وّي مَ َفسه لل عيف ح ه بـالـمعرو , علـى ما ألزمه   له, ف ال: }الِّذي َخـلَ َُكْم ِمى

 ََْفِس َواِحعَةِ{ يعنـي مَ آدم. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6818  

َْ ََْفِس َواِحعَةِ{: فمَ آدم صلى   عليه وسلم.  أما }َخـلَ َُكْم ِم

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }يىا 6819  

َْ ََْفِس َواِحعَةِ{ يعنـي: آدم صلى   عليه وسلم.أيّها النّ   اُس اتّ ُوا َربُّكُم الِّذي َخـلَ َُكْم ِم

ـ حعثنا سفـيان بَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفىـيان, عىَ رجىل, عىَ مىـ اهع: }َخىـلَ َُكْم 6820  

َْ ََْفِس َواِحعَةِ{ قال: آدم.  ِم

َْ ََْفِس َواِحعَةِ{ و    الـمعنـّي به رجل, قول الشاعر:وَلير قوله: }ِم

 أبوَك خـلـيفَة  َولَعتْهُ أُْخَرىوأََه خـلـيفة  ذاَك الَكماُل  

َْ ََْفىِس «, ولعته أخرا»ف ال:    وهو يريىع الرجىل, فأَىن للفىظ الـخـلىـيفة. وقىال تعالىـى ذكىره: }ِمى

وأخىر, «, احىعمىَ َفىس و»ولىو قـيىـل: « مىَ رجىل واحىع»والىـمعنى. « الىنفس»َواِحعَةِ{ لتأَىـين 

 اللفظ علـى التذكير للـمعنى كان صوابـا.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَخـلََق ِمْنها َزْوَجها َوبَّن ِمْنُهما ِرجاال  َكثِـيرا َوَِساء {.  

يعنىىـي بىىـ  ¹يعنىىـي ب ولىىه جىىّل ثنىىاؤه: }َوَخىىـلََق ِمْنهىىا َزْوَجهىىا{ وخىىـلق مىىَ الىىنفس الواحىىعة زوجهىىا  

 ثاَـي لها وهو فـيـما قال أهل التأويـل: امرأتها, حّواء. ذكر مَ قال ذلك:ال« الزو,»

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6821  

عَ مـ اهع فـي قولىه: }َوَخىـلََق ِمْنهىا َزْوَجهىا{ قىال: حىّواء مىَ قَُصىْيَرا آدم وهىو َىائم, فـاستىـي ظ 

 بـالنبطية امرأة.« أثا»ال: ف 

 حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـىى حىىعثنا بشىىر بىىَ معىىاذ, قىىال: حىىعثنا يزيىىع, قىىال: حىىعثنا سىىعيع, عىىَ قتىىادة: }َوَخىىـلََق ِمْنهىىا 6822  

 العه.َزْوَجها{ يعنـي حّواء خـل ه مَ آدم, مَ ضلع مَ أض

ـ حعثنـي موسى بَ هارون, قال: أخبرَا عمرو بَ حماد, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السىعّي, 6823  

فنىام َومىة, فـاستىـي ظ  ¹قال: أسكَ آدم الـ نة, فكان يـمشي فـيها َوِحشا لىـيس لىه زو, يسىكَ إلىـيها

ة, قىال: ولىـم خىـل ِهق فإذا عنع رأسه امرأة قاععة خـل ها   مَ ضلعه, فسىألها مىا أَىِهق قالىه امىرأ

 قاله: لتسكَ إلـي.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا سلـمة, عَ ابَ إس ا , قال: أل ـي علىـى آدم صىلى   عليىه 6824  

وسلم الّسنة فـيـما بلغنا عَ أهل الكتا  مَ أهل التوراة وغيىرهم مىَ أهىل العلىـم, عىَ عبىع   بىَ 

ه مىَ شى ه األيسىر, وألم مكاَىه, وآدم َىائم لىـم يهىّب مىَ العبـاس وغيره, ثم أخذ ِضلعا مَ أضىالع

َومته, حتـى خـلق   تبـارك وتعالـى مَ ضلعه تلك زوجته حىّواء, فسىّواها امىرأة لىـيسكَ إلىـيها, 

فلـما ُكشفه عنه الّسنة وهّب مَ َومته رآهىا إلىـى جنبىه, ف ىال فـيىـما يزعمىون و  أعلىـم: لىـ مي 

 ها.ودمي وزوجتـي! فسكَ إلـي

ـ حعثنـي مـ مع بىَ الىـ سيَ, قىال: حىعثنا أحمىع بىَ الىـمف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي:   

 }َوَخـلََق ِمْنها َزْوَجها{ جعل مَ آدم حّواء.

وأما قولىه: }َوبَىّن ِمْنُهمىا ِرجىاال  َكثِىـيرا َوَِسىاء{ فإَىه يعنىـي وَشىر منهمىا يعنىـي مىَ آدم وحىواء   

َسىىاء { قىع رآهىىم, كمىا قىىال جىّل ثنىاؤه: }كىىالفََراِش الىـَمْبثُوِث{. ي ىىال منىه: بىىّن   }ِرَجىاال  َكثِىـيرا َوَِ 

 الـخـلق وأبثهم.

 وبنـ و الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  
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ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6825  

 ِمْنَهما ِرجاال  َكثِـيرا َوَِساء { وبّن: َخـلَق. }َوبَنّ 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحام{.  

بىـالتشعيع, « تَّسىاَءلُونَ »اختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأه عامة قىراء أهىل الىـمعينة والبصىرة:   

م إحىعا التىاءيَ فىـي السىيَ, ف علهمىا سىينا مشىعدة. وقىرأه بعىض قىراء بـمعنى: تتساءلون, ثم أدغى

وهمىىا قراءتىىان معروفتىىان, ولغتىىان «, تَفَىىـاَعلُونَ »الكوفىىة: }تََسىىاَءلُوَن{ بـالتـخفىىـيف علىىـى مثىىال 

فصي تان, أعنـي التـخفـيف والتشعيع فـي قولىه: }تَسىاَءلُوَن بِىِه{, وبىأّي ذلىك قىرأ ال ىاراء أصىا  

 ألن معنى ذلك بأّي وجهيه قراء غير مختلف. الصوا  فـيه,

وأمىىا تأويىىـله: }َواتّ ُىىوا ّللّاَ{ أيهىىا النىىاس, الىىذي إذا سىىأل بع ىىكم بع ىىا سىىأل بىىه, ف ىىال السىىائل   

للـمسؤول: أسألك بـاهلل, وأَشعك بـاهلل, وأعزم علـيك بـاهلل, وما أشبه ذلك. ي ول تعالـى ذكره: فكمىا 

نتكم, حتـى تروا أن مَ أعطاكم عهعه فأخفركموه, ف ع أتـى عليـما, تعّلمون أيها الناس ربكم بألس

فكذلك فعلموه بطاعتكم إياه فـيـما أمركم, واجتنابكم ما َهاكم عنىه, واحىذروا ع ابىه مىَ مخىالفتكم 

 إياه فـيـما أمركم به أو َهاكم عنه. كما:

َ جويبر, عَ ال  اك فـي ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبو زهير, ع6826  

 قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه{ قال: ي ول: ات وا   الذي تعاقعون وتعاهعون به.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: 6827  

 ل: ات وا   الذي به تعاقعون وتعاهعون.}َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه{ ي و

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عىَ الربىـيع    

 بَ أَس, مثله.

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: أخبرَىا ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, قىال: قىال ابىَ عبىـاس:    

 : تعاطفون به.}تَساَءلُوَن بِِه{ قال

وأما قوله: }واألْرحاَم{ فىإن أهىل التأويىـل اختلفىوا فىـي تأويىـله, ف ىال بع ىهم: معنىاه: وات ىوا     

 الذي إذا سألتـم بـينكم, قال السائل للـمسؤول: أسألك به وبـالرحم. ذكر مَ قال ذلك:

هيىـم: }َواتّ ُىوا ّللّاَ ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, عَ عمىرو, عىَ منصىور, عىَ إبرا6828  

الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ ي ول: ات وا   الذي تعاطفون به واألرحام. ي ول: الرجل يسأل بىـاهلل 

 وبـالرحم.

حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, عَ مغيرة, عَ إبراهيـم, قال: هو ك ول الرجل:    

 يعنـي قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{.أسألك بـاهلل, أسألك بـالرحم. 

حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ منصور, عَ إبراهيىـم:    

 }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه األْرحاَم{ قال: ي ول: أسألك بـاهلل وبـالرحم.

 كريب, قال: حعثنا هشيـم, عَ مغيرة, عَ إبراهيـم, هو ك ول الرجل: أسألك بـالرحم.حعثنا أبو    

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 6829  

 رحم.مـ اهع: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ي ول: أسألك بـاهلل وبـال

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ ماَـي, قال: حعثنا شريك, عَ منصىور أو مغيىرة, عىَ إبراهيىـم    

 فـي قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه َواألْرحاَم{ قال: هو قول الرجل: أسألك بـاهلل والرحم.

بـارك, عَ معمر, عَ الـ سَ, قال: هو ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع, قال: أخبرَا ابَ الـم  

 قول الرجل: أَشعك بـاهلل والرحم.

بـالىىـخفض عطفىىـا « واألْرحىىامِ »قىىال مىىـ مع: وعلىىـى هىىذا التأويىىـل قىىول بعىىض مىىَ قىىرأ قولىىه:   

كأَىه أراد: وات ىوا   الىذي تسىاءلون بىه وبىـاألرحام, «, بىه»بـاألرحام علـى الهاء التـي فىـي قولىه 

مكنىـّي مخفىوض. وذلىك غيىر فصىين مىَ الكىالم عنىع العىر  ألَهىا ال تنسىق  فعطف بلىاهر علىـى

وأمىا الكىالم فىال  ¹بلاهر علىـى مكنىـي فىـي الىـخفض إال فىـي ضىرورة شىعر, وذلىك ل ىيق الشىعر

شيء ي طّر الـمتكلـم إلـى اختـيار الـمكروه مَ الـمنطق والرديء فـي اإلعرا  منىه. ومىـما جىاء 

 ى مكنـّي فـي حال الـخفض قول الشاعر:فـي الشعر مَ ردّ ظاهر علـ
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 َُعَلُّق فِـي ِمثِْل الّسَواِري ُسيُوفَناَوما بـينها َوالَكْعِب ُغوط  ََفـاَُِف  

 وهي مكنـية.« بـينها»وهو ظاهر علـى الهاء واأللف فـي قوله « الكعب»فعطف   

{ وات وا األرحام أن ت طعوهىا. ذكىر مىَ وقال آخرون: تأويـل ذلك: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِهِ   

 قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي 6830  

 فـي قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه َواألْرحاَم{ ي ول: ات وا  , وات وا األرحام ال ت طعوها.

نا بشىر بىَ معىىاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىىعثنا سىعيع عىَ قتىادة: }َواتّ ُىوا ّللّاَ الّىىِذي ـى حىعث6831  

تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم إّن ّللّاَ كاَن َعلَىـْيُكْم َرقِـيبىـا{ ذكىر لنىا أن َبىـّي   صىلى   عليىه وسىلم كىان 

 «.ْم فِـي العَّـْيا, َوَخْير  لَُكْم فِـي االَِخَرةِ اتّ ُوا ّللّاَ َوِصلُوا األْرحاَم, فإَّهُ أْب َـى لَكُ »ي ول: 

ـ حعثنـي علـّي بَ داود, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالىـن, عىَ 6832  

علىـّي بىَ أبىـي طلىـ ة, عىىَ ابىَ عبىـاس فىـي قىول  : }َواتّ ُىىوا ّللّاَ الّىِذي تَسىاَءلُوَن بِىِه واألْرحىىاَم{ 

 ا   الذي تساءلون به, وات وا   فـي األرحام فصلوها.ي ول: ات و

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حىعثنا هشيىـم, عىَ منصىور, عىَ الىـ سَ فىـي قولىه: }َواتّ ُىوا ّللّاَ 6833  

 الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ات وا   الذي تساءلون به, وات وه فـي األرحام.

قىال: حىعثنا أبىـي, عىَ سفىـيان, عىَ خصىيف, عىَ عكرمىة فىـي قىول  :  ـ حعثنا سفىـيان,6834  

 }الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ات وا األرحام أن ت طعوها.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمىر, عىَ الىـ سَ فىـي 6835  

 َن بِِه واألْرحاَم{ قال: هو قول الرجل: أَشعك بـاهلل والرحم.قوله: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُو

حعثنا الىـ سَ بىَ ي يىـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة: أن النبىـّي    

 «.اتّ ُوا ّللّاَ َوِصلُوا األْرحامَ »صلى   عليه وسلم قال: 

قىىال: حىىعثنا شىىبل, عىىَ ابىىَ أبىىـي َىىـ ين, عىىَ ـىى حعثنىىـي الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا أبىىو حذيفىىة, 6836  

 مـ اهع: }الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ات وا األرحام أن ت طعوها.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: ثنـي أبو زهير, عَ جويبر, عَ ال ى اك فىـي 6837  

  وا   فـي األرحام فِصلوها.قوله: }الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ي ول: ات

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: 6838  

 }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ قال: ي ول: وات وا   فـي األرحام فِصلوها.

ا , عَ عبع الرحمَ بَ أبـي حماد, وأخبرَىا أبىو جعفىر ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس 6839  

الىىـخزاز, عىىَ جىىويبر, عىىَ ال ىى اك, أن ابىىَ عبىىـاس كىىان ي ىىرأ: }واألْرحىىاَم{ ي ىىول: ات ىىوا   ال 

 ت طعوها.

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: ثنىىـي ح ىىا,, عىىَ ابىىَ جىىريج, قىىال: قىىال ابىىَ 6840  

 عبـاس: ات وا األرحام.

نا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبـيه, عَ الربـيع, حعث   

 قال: }َواتّ ُوا ّللّاَ الِّذي تَساَءلُوَن بِِه واألْرحاَم{ أن ت طعوها.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }َواتّ ُىوا ّللّاَ الّىِذي 6841  

ََ يَِصلُوَن ما أَمَر ّللّاُ بِِه أْن يُوَصل{.تَسا  َءلُوَن بِِه{ وات وا األرحام أن ت طعوها. وقرأ: }َوالِّذي

قال أبو جعفر: وعلـى هذا التأويـل قرأ ذلك مَ قرأه َصبـا, بـمعنى: وات وا   الذي تساءلون به,   

لنصب علىـى اسىم   تعالىـى ذكىره. وات وا األرحام أن ت طعوها, عطفـا بـاألرحام فىـي إعرابهىا بىـا

قىىال: وال ىىراءة التىىـي ال َستىىـ يز لل ىىاراء أن ي ىىرأ غيرهىىا فىىـي ذلىىك النصىىب: }َواتّ ُىىوا ّللّاَ الّىىِذي 

تَساَءلُوَن بِىِه واألْرحىاَم{ بىـمعنى: وات ىوا األرحىام أن ت طعوهىا, لىـما قىع بىـينا أن العىر  ال تعطىف 

الىـخفض, إال فىـي ضىرورة شىعر, علىـى مىا قىع وصىفه  بلاهر مَ األسماء علـى مكنـّي فـي حىال

 قبل.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إّن ّللّاَ كاَن َعلَـْيُكْم َرقِـيبـا{.  
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قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إن   لـم يزل علـيكم رقـيبـا. ويعنـي ب وله: }َعلَـْيُكْم{:   

ه: يا أيها الناس ات وا ربكم والـمخاطب والغائب إذا اجتـمعا فـي علـى الناس الذيَ قال لهم جّل ثناؤ

الـخبر, فإن العر  تـخر, الكالم علـى الـخطا , فت ول إذا خاطبه رجال  واحعا أو جماعىة فعلىْه 

هىىي وآخىىرون غيّىىب معهىىم فعىىال : فعلتىىـم كىىذا, وصنعتىىـم. كىىذا ويعنىىـي ب ولىىه: }َرقِـيبىىـا{: حفىىـيلا, 

كم, متف عا رعايتكم حرمة أرحامكم وصىلتكم إياهىا, وقطعكموهىا وت يىـيعكم مـ صيا علـيكم أعمال

 حرمتها. كما:

ـىى حعثنىىـي الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا أبىىو حذيفىىة, قىىال: حىىعثنا شىىبل, عىىَ ابىىَ أبىىـي َىىـ ين, عىىَ 6842  

 مـ اهع: }إّن ّللّاَ كاَن َعلَـْيُكْم َرقِـيبـا{: حفـيلا.

وهىب, قىال: سىمعه ابىَ زيىع فىـي قولىه: }إّن ّللّاَ كىاَن  ـ حعثنىـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابى6843َ  

 َعلَـْيُكْم َرقِـيبـا{ علـى أعمالكم, يعلـمها ويعرفها.

 ومنه قول أبـي دؤاد اإليادي:  

 كَم اِعِع الّرقَبـاِءللّ َربـاِء أيِعيِهْم َََواِهعْ  

 2اآلية : 
أَْمىَوالَُهْم َوالَ تَتَبَىعّلُواْ اْلَخبِيىَن بِالّطيّىِب َوالَ تَىأُْكلَُواْ ال ول فـي تأويـل قوله تعالىـى:     }َوآتُىواْ اْليَتَىاَمَى 

 أَْمَوالَُهْم إِلََى أَْمَواِلُكْم إَِّهُ َكاَن ُحوبا  َكبِيرا  {.

قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره أوصياء الـيتامى, ي ول لهم: وأعطوا يىا معشىر أوصىياء    

بلغوا الـ لـم وأوَس منهم الرشع. }َوال تَتَبَىعّلُوا الـَخبِىـيَن بىـالّطيِّب{ ي ىول: الـيتامى أموالهم, إذا هم 

 وال تستبعلوا الـ رام علـيكم مَ أموالهم بأموالكم الـ الل لكم. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, 6844  

 تعالـى: }َوال تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ قال: الـ الل بـالـ رام.عَ مـ اهع فـي قول   

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

حعثنـي سفـيان, قال: حىعثنا أبىـي, عىَ سفىـيان, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع, قولىه: }َوال    

 تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ قال: الـ رام مكان الـ الل.

قىىال أبىىو جعفىىر: ثىىم اختلىىف أهىىل التأويىىـل فىىـي صىىفة تبعيىىـلهم الـخبىىـين بىىـالطيب الىىذي َهىىوا عنىىه   

ومعناه, ف ال بع هم: كان أوصياء الـيتامى يأخذون الـ يع مَ ماله والرفـيع منه, وي علون مكاَىه 

 والـخسيس, فذلك تبعيـلهم الذي َهاهم   تعالـى عنه. ذكر مَ قال ذلك: للـيتـيـم الرديء

ـ حعثنا أبو كريىب, قىال: حىعثنا ابىَ يىـمان, عىَ سفىـيان, عىَ مغيىرة, عىَ إبراهيىـم: }َوال 6845  

 تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ قال: ال تع  زيفـا وتأخذ جيعا.

ابَ يـمان, عَ سفـيان, عَ السعّي, وعَ ي يىـى بىَ سىعيع,  ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا6846  

 عَ سعيع بَ الـمسيب ومعمر, عَ الزهري, قالوا: يعطي مهزوال  ويأخذ سمينا.

 ـ وبه عَ سفـيان , عَ رجل, عَ ال  اك, قال: ال تع  فـاسعا وتأخذ جيعا.6847  

قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي:  ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل,6848  

}َوال تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ كان أحعهم يأخذ الشاة السىمينة مىَ غنىـم الـيتـيىـم, وي عىل مكاَهىا 

الشاة الىـمهزولة, وي ىول: شىاة بشىاة. ويأخىذ الىعرهم الىـ يع, ويطىرح مكاَىه الزيىف, وي ىول: درهىم 

 بعرهم.

سىتع ل الىرز  الىىـ رام فتأكلىه قبىل أن يأتىـيك الىىذي قىعّر لىك مىىَ وقىال آخىرون: معنىى ذلىىك: ال ت  

 الـ الل. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ يـمان, عَ سفـيان, عَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع: 6849  

لىـ الل الىذي قىعّر }َوال تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ قال: ال تع ل بـالرز  الىـ رام قبىل أن يأتىـيك ا

 لك.

 وبه عَ سفـيان, عَ إسماعيـل, عَ أبـي صالـن مثله.   

 وقال آخرون: معنى ذلك كالذي:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حعثنـي يوَس بَ عبع األعلـى, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوال 6850  

يوّرثون النساء, وال يوّرثون الصغار يأخىذه تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ قال: كان أهل الـ اهلـية ال 

 ََ ََ ِمىى { قىىال: إذا لىىـم يكىىَ لهىىم شىىيء, }والـُمْستَْ عَِفىىـي َّ األكبىىر. وقىىرأ: }َوتَْرَغبُىىوَن أْن تَْنِكُ ىىوُه

 الِوْلعَاِن{ ال يورثوهم, قال, فنصيبه مَ الـميراث طيب, وهذا الذي أخذه خبـين.

ويىـل االَيىة قىول مىَ قىال: تأويىـل ذلىك: وال تتبىعّلوا أمىوال قال أبو جعفر: وأولـى هذه األقىوال بتأ  

بىـالطيب »أيتامكم أيها األوصياء الـ رام علـيكم الـخبـين لكم, فتأخذوا رفـائعها وخيارها وجيادها 

}وتـ علوا{ الرديء الـخسيس بعال  منه. وذلىك أن تَبَىعّل الشىيء بىـالشيء « الـ الل لكم مَ أموالكم

ذ شيء مكان آخر غيره, يعطيه الـمأخوذ منه, أو ي علىه مكىان الىذي أخىذ. فىإذا فـي كالم العر  أخ

كان ذلك معنى التبعيـل واالستبعال, فمعلوم أن الذي قاله ابَ زيع مَ أن معنى ذلك: هىو أخىذ أكبىر 

ولع الـميه جميع مال ميته ووالعه دون صغارهم إلـى ماله, قول ال معنىى لىه, ألَىه إذا أخىذ األكبىر 

ه جميىع مالىه دون األصىاغر مىنهم, فلىـم يسىتبعل مىـما أخىذ شىيئا. فمىا التبىعّل الىذي قىال جىّل مَ ولع

ثناؤه: }َوال تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{ ولـم يبعّل االَخذ مكان الـمأخوذ بعال ق وأما الذي قاله مـ اهع 

الل, فإَهمىا أي ىا إن لىـم وأبو صالـن مَ أن معنى ذلك ال تتع ل الرز  الـ رام قبىل مىـ يء الىـ 

يكوَىىا أرادا بىىذلك َىىـ و ال ىىول الىىذي روي عىىَ ابىىَ مسىىعود أَىىه قىىال: إن الرجىىل لىىـي رم الىىرز  

بـالـمعصية يأتـيها, ففساده َليىر فسىاد قىول ابىَ زيىع, ألن مىَ اسىتع ل الىـ رام فأكلىه, ثىم آتىاه   

أن   جىّل ثنىاؤه َهىى عبىىـاده أن رزقىه الىـ الل فلىـم يبىعّل شىيئا مكىان شىيء, وإن كاَىا أرادا بىذلك 

يستع لوا الـ رام فـيأكلوه قبل مـ يء الـ الل, فـيكون أكلهم ذلك سببـا لـ رمان الطيب منه, فذلك 

وجه معرو , ومذهب مع ول ي تـمله التأويـل, غير أن األشبه فـي ذلك بتأويـل االَية ما قلنىا, ألن 

اؤه إَـما ذكر ذلك فـي قصة أمىوال الىـيتامى وأحكامهىا, ذلك هو األظهر مَ معاَـيه, ألن   جّل ثن

 فال يكون ذلك مَ جنس حكم أّول االَية, فأخرجها مَ أن يكون مَ غير جنسه.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوال تَأُْكلُوا أْمَوالَُهْم إلـى أْمَواِلُكْم{.  

موالهم ـ يعنـي: أموال الـيتامى بأموالكم ـ قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: وال تـخـلطوا أ  

 فتأكلوها مع أموالكم. كما:

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا سفـيان, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع فىـي قولىه: }َوال 6851  

 .تَأُْكلُوا أْمَوالُهْم إلـى أْمَواِلُكْم{ ي ول: ال تأكلوا أموالكم وأموالهم, تـخـلطوها فتأكلوها جميعا

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا أبو زهير, عَ مبـارك, عَ الىـ سَ, قىال: 6852  

لـما َزله هذه االَيىة فىـي أمىوال الىـيتامى, كرهىوا أن يخىالطوهم, وجعىل ولىـّي الـيتـيىـم يعىزل مىال 

َِ الىـيَتاَمى الـيتـيـم عَ ماله, فشكوا ذلك إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, فأَزل  : } َويَْسئَلُوَََك َع

 قُْل إْصالح  لَُهْم َخْير  َوإْن تُـخاِلُطوُهْم فـاْخَواَُُكْم{ قال: فخالطوهم واتّ وا.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إَّهُ كاَن ُحوبـا َكبِـيرا{.  

أكلكىم أمىوال أيتىامكم مىع قال أبو جعفر: يعنـي تعالـى ذكره )ب وله(: }إَّهُ كاَن ُحوبـا َكبِىـيرا{ إن   

دالىة علىـى اسىم الفعىل, أعنىـي األكىل. وأمىا الىـُ و : « إَّىهُ »أموالكم حو  كبـير. والهاء فـي قولىه 

فإَه اإلثم, ي ال منه: حا  الرجل ي و  َحْوبـا َوُحوبـا وحيابة, وي ال منىه: قىع تىـ ّو  الرجىل مىَ 

 ي:كذا, إذا تأثم منه. ومنه قول أمية بَ األسكر اللـيثـ

َِ تََكنّفـاُهغَعَاتَئِِذ ل َْع َخِطئا َوحابـا    وإّن ُمهاِجَرْي

ومنىىه قـيىىـل: َزلنىىا بَ ْوبىىة مىىَ األرض وب يبىىة مىىَ األرض: إذا َزلىىوا بىىـموضع َسىىوء منهىىا.   

 والكبـير: العليـم, فمعنى ذلك: إن أكلكم أموال الـيتامى مع أموالكم, إثم عنع   عليـم.

 ي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:وبنـ و الذي قلنا فـ  

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو وعمرو بَ علـّي, قاال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسىى, عىَ ابىَ 6853  

 أبـي َـ ين, عَ مـ اهع فـي قول  : }ُحوبـا َكبِـيرا{ قال: إثما.

 ي َـ ين, عَ مـ اهع مثله.حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـ   

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي بَ أبـي طلـ ة, عَ 6854  

 ابَ عبـاس, قوله: }إَّهُ كاَن ُحوبـا َكبِـيرا{ قال: إثما عليـما.
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ط, عَ السعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـا6855  

 }كاَن ُحوبـا{ أما حوبـا: فإثما.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة, فىـي 6856  

 قوله: }ُحوبـا{ قال: إثما.

حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع بىَ زريىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }إَّىهُ كىاَن ُحوبىـا    

 ـيرا{ ي ول: ظلـما كبـيرا.َكبِ 

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهىب, قىال: سىمعه ابىَ زيىع, ي ىول فىـي قولىه: }إَّىهُ كىاَن 937  

 ُحوبـا َكبِـيرا{ قال: ذَبـا كبـيرا, وهي ألهل اإلسالم.

ـ حعثنا عمرو بَ علـّي, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, قال: حعثنا قرة بَ خالع, قال: سىمعه 6857  

 الـ سَ ي ول: }ُحوبـا َكبِـيرا{ قال: إثما و  عليـما.

 3اآلية : 
 ََ ال ول فـي تأويىـل قولىه تعالىـى:     }َوإِْن ِخْفىتُْم أاَلّ تُْ ِسىُطواْ فِىي اْليَتَىاَمَى فَىاَِكُ واْ َمىا َطىاَ  لَُكىْم ّمى

 فََواِحعَة  أَْو َما َملََكْه أَْيَماَُُكْم ذَِلَك أَْدَََى أاَلّ تَعُولُواْ {. النَّسآِء َمثْنََى َوثاُلََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلّ تَْعِعلُواْ 

قال أبو جعفر: اختلف أهىل التأويىـل فىـي تأويىـل ذلىك, ف ىال بع ىهم: معنىى ذلىك: وإن خفتىـم يىا    

َّ صىعقات أمثىال َّ فتععلوا فـيه, وتبلغىوا بصىعاقه , معشر أولـياء الـيتامى أال ت سطوا فـي صعاقه َّ ه

َّ مىَ واحىعة إلىـى  َّ   لكىم وطيىبه َّ مَ الغرائب اللواتـي أحله , ولكَ اَك وا غيره َّ فال تنك وه

 َّ أربع. وإن خفتـم أن تـ وروا إذا َك تـم مَ الغرائب أكثر مىَ واحىعة, فىال تعىعلوا, فىـاَك وا مىنه

ل: حىىعثنا ابىىَ ـىى حىىعثنا ابىىَ حميىىع, قىىا6858واحىىعة, أو مىىا ملكىىه أيىىـماَكم. ذكىىر مىىَ قىىال ذلىىك:  

الـمبـارك, عَ معمر, عَ الزهري, عَ عروة, عَ عائشة: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فىـي الىـيَتاَمى 

ََ النّسىاِء{ ف الىه: يىا ابىَ أختىـي, هىي الـيتـيىـمة تكىون فىـي ح ىر ولىـيها,  َِْكُ وا ما طىاَ  لَُكىْم ِمى فـا

َّ إال أن  فـيرغب فـي مالها وجمالها, ويريع أن ينك ها بىأدَى مىَ سىنة صىعاقها, فنهىوا أن ينك ىوه

َّ مَ النساء. َّ فـي إكمال الصعا , وأمروا أن ينك وا ما سواه  ي سطوا له

حعثنـي يوَس بَ عبع األعلـى, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: أخبرَىـي يىوَس بىَ يزيىع, عىَ ابىَ    

صىلى   عليىه وسىلم, عىَ  شها , قال: أخبرَـي عروة بىَ الزبىـير, أَىه سىأل عائشىة زو, النبىـيّ 

ََ النّسىاِء{  َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى قول   تبـارك وتعالـى: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فىـا

قاله: يا ابَ أختـي هذه الـيتـيـمة تكون فـي ح ر ولـيها, تشاركه فـي ماله, فـيع به مالها وجمالها, 

ها بغير أن ي سى  فىـي صىعاقها, فىـيعطيها مثىل مىا يعطيهىا غيىره, فنهىوا أن فـيريع ولـيها أن يتزوج

َّ فـي الصعا , وأمروا أن ينك وا ما طا   َّ أعلـى سنته , ويبلغوا به َّ ينك وهَ إال أن ي سطوا له

 لهم مَ النساء سواهَ. قال يوَس بَ يزيع: قال ربـيعة فـي قىول  : }َوإْن ِخْفتُىـْم أالّ تُْ ِسىُطوا فىـي

َّ ف ع أحلله لكم أربعا.  الـيَتاَمى{ قال: ي ول: اتركوه

حعثنا الـ سَ بَ الـ نـيع وأبو سعيع بَ مسلـمة, قاال: أَبأَا إسماعيـل بَ أمية, عىَ ابىَ شىها ,    

عَ عروة, قال: سأله عائشة أّم الـمؤمنـيَ, ف لىه: يىا أّم الـمؤمنىـيَ أرأيىه قىول  : }َوإْن ِخْفتُىـْم 

ََ النّسىاِء{ق قالىه: يىا ابىَ أختىـي هىي الـيتـيىـمة أالّ تُْ سِ  َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى ُطوا فـي الىـيَتاَمى فىـا

تكون فـي ح ىر ولىـيها, فىـيرغب فىـي جمالهىا ومالهىا, ويريىع أن يتزّوجهىا بىأدَى مىَ سىنة صىعا  

َّ الصىعا , ثىم أمىروا َّ إال أن ي سىطوا فىـيكملوا لهى أن ينك ىوا  َسائها, فنهىوا عىَ ذلىك أن ينك ىوه

َّ الصعا . َّ مَ النساء إن لـم يكملوا له  سواه

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي اللـين, قال: ثنـي يوَس, عَ ابَ شها , قال:    

ثنـي عروة بَ الزبـير, أَه سأل عائشة زو, النبـّي صلى   عليه وسلم, فذكر مثل حىعين يىوَس, 

 عَ ابَ وهب.

الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الزهري, عَ عروة,  حعثنا   

 عَ عائشة, مثل حعين ابَ حميع, عَ ابَ الـمبـارك.

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عىَ هشىام, عىَ أبىـيه, عىَ    

تُىىـْم أالّ تُْ ِسىىُطوا فىىـي الىىـيَتاَمى{... االَيىىة, فىىـي الـيتـيىىـمة عائشىىة, قالىىه: َىىزل, يعنىىـي قولىىه: }َوإْن ِخفْ 
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تكون عنىع الرجىل, وهىي ذات مىال, فلعلىه ينك هىا لىـمالها, وهىي ال تع بىه, ثىم ي ىّر بهىا, ويسىيء 

 ص بتها, فوعظ فـي ذلك.

َِْكُ وا{.قال أبو جعفر: فعلـى هذا التأويـل جوا  قوله: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا{ قوله:     }فـا

وقال آخرون: بل معنىى ذلىك: النهىي عىَ َكىاح مىا فىو  األربىع, حىذرا علىـى أمىوال الىـيتامى أن   

يتلفها أولـياؤهم, وذلك أن قريشا, كان الرجل منهم يتزّو, العشر مَ النساء, واألكثر, واألقّل, فإذا 

وقـيىـل  ¹, بىه, فنهىوا عىَ ذلىكصار مععما, مال علـى مال يتـيـمه الذي فـي ح ره, فأَف ه, أو تىزوّ 

لهم: إن أَتـم خفتـم علـى أموال أيتامكم أن تنف وها, فىال تعىعلوا فىـيها مىَ أجىل حىاجتكم إلىـيها, لىـما 

يـلزمكم مَ مؤن َسائكم, فال تـ اوزوا فـيـما تنك ون مَ ععد النساء علـى أربع, وإن خفتـم أي ا 

لـى الواحعة, أو علىـى مىا ملكىه أيىـماَكم. ذكىر مىَ مَ األربع أال تععلوا فـي أموالهم فـاقتصروا ع

 قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ سماك, قىال: 6859  

سمعه عكرمة ي ول فـي هذه االَية: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسىُطوا فىـي الىـيَتاَمى{ قىال: كىان الرجىل مىَ 

ه النسىىوة, ويكىىون عنىىعه األيتىىام, فىىـيذهب مالىىه, فـيـميىىـل علىىـى مىىال األيتىىام. قىىال: قىىريش يكىىون عنىىع

ََ النّساِء{. َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم  فنزله هذه االَية: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

له: }َوإْن ِخْفتُىـْم حعثنا هناد بَ السرّي, قال: حعثنا أبو األحوا, عَ سماك, عَ عكرمة فـي قو   

ََ النّساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَِععِ  َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم لُوا أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـماَُُكْم{ قال: كان الرجىل يتىزّو, األربىع والىـخمس والسىّه والعشىر, فىـي ول 

: ما يـمنعنـي أن أتزّو, كما تزّو, فالن, فـيأخذ مال يتـيـمه فـيتزّو, به, فنهىوا أن يتزّوجىوا الرجل

 فو  األربع.

ـ حعثنا سفـيان بَ وكيع, قىال: حىعثنا أبىـّي, عىَ سفىـيان, عىَ حبىـيب بىَ أبىـي ثابىه, عىَ 6860  

 طاوس, عَ ابَ عبـاس, قال: قصر الرجال علـى أربع مَ أجل أموال الـيتامى.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ 6861  

ابَ عبـاس قوله: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى{ فإن الرجل كىان يتىزّو, بىـمال الـيتـيىـم مىا 

 شاء   تعالـى, فنهى   عَ ذلك.

أن ال وم كاَوا يتىـ ّوبون فىـي أمىوال الىـيتامى أال يعىعلوا فىـيها, وال وقال آخرون: بل معنى ذلك:   

, ف ـيىـل لهىم: كمىا خفتىـم أن ال تعىعلوا فىـي الىـيتامى, فكىذلك  َّ يتـ ّوبون فىـي النسىاء أال يعىعلوا فىـيه

َّ إال مىَ واحىعة إلىـى األربىع, وال تزيىعوا  , وال تنك ىوا مىنه َّ فخافوا فـي النسىاء أن ال تعىعلوا فىـيه

ـى ذلك, وأن خفتـم أال تععلوا أي ا فـي الزيادة علـى الواحعة, فىال تنك ىوا إال مىا ال تىـخافون أن عل

َّ مَ واحعة أو ما ملكه أيـماَكم. ذكر مَ قال ذلك:  تـ وروا فـيه

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, عَ أيو , عَ سعيع بَ جبىـير, قىال: 6862  

جاهلىـيتهم, إال أن يىؤمروا بشىيء أو ينهىوا عنىه. قىال: فىذكروا الىـيتامى, فنزلىه: كان الناس علىـى 

ََ النّسىاِء َمثْنَىى َوثُىالَث َوُربىـاَع فىإْن  َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

ْم{ قال: فكما خفتـم أن ال ت سىطوا فىـي الىـيتامى, فكىذلك ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـماَُكُ 

 فخافوا أن ال ت سطوا فـي النساء.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6863  

فىـي الىـيتامى, وال يشىعّدون  }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى{ إلـى: }أيـَماَُُكْم{ كاَوا يشىعّدون

 َّ ف ىال   تبىـارك وتعالىـى: كمىا تىـخافون أن ال  ¹فـي النساء, ينكن أحىعهم النسىوة, فىال يعىعل بىـينه

تععلوا بـيَ الـيتامى فخافوا فـي النساء, فـاَك وا واحعة إلـى األربىع, فىإن خفتىـم أال تعىعلوا فواحىعة 

 أو ما ملكه أيـماَكم.

َ معاذ, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتىادة, قولىه: }َوإْن ـ حعثنا بشر ب6864  

ََ النّسىاِء{ حتىـى بلىغ: }أْدََىى أالّ تَعُولُىوا{  َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

مىع النسىاء. وكىان الرجىل ي ول: كما خفتـم الـ ور فـي الـيتامى وهّمكم ذلىك, فكىذلك فخىافوا فىـي ج

َّ إلىـى أربىع  فـي الـ اهلـية يتزّو, العشرة فما دون ذلك, فأحّل   جّل ثناؤه أربعا, ثم الذي صيره
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قولىىه: }َمثْنَىىى َوثُىىالَث َوُربىىـاَع فىىإْن ِخْفتُىىـْم أالّ تَْعىىِعلُوا فََواِحىىعَة { ي ىىول: إن خفىىه أال تعىىعل فىىـي أربىىع 

 وإن خفه أال تععل فـي واحعة, فما ملكه يـمينك. ¹عةفثالث, وإال فثنتـيَ, وإال فواح

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ أيو , عَ سىعيع بىَ    

ََ النّساِء{ ي ول: ما أحل  َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم جبـير, قوله: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

مَ النساء, }َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع{ فخافوا فـي النساء مثل الذي خفتـم فـي الـيتامى أال ت سطوا  لكم

 فـيهَ.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ  ا, بَ الىـمنهال, قىال: حىعثنا حمىاد, عىَ أيىو , عىَ سىعيع بىَ    

يء فـيتبعوه أو ينهوا عَ شيء جبـير, قال جاء اإلسالم, والناس علـى جاهلـيتهم, إال أن يؤمروا بش

ََ النّسىاِء  َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِمى فـي تنبوه, حتـى سألوا عَ الـيتامى, فأَزل   تبـارك وتعالـى: }فـا

 َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع{.

حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا أبو النعمان عارم, قال: حعثنا حماد بَ زيع, عَ أيو , عىَ سىعيع بىَ    

ر, قال: بعن   تبـارك وتعالـى مـ معا صىلى   عليىه وسىلم, والنىاس علىـى أمىر جاهلىـيتهم, جبـي

إال أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه, وكاَوا يسألوَه عَ الـيتامى, فأَزل   تبـارك وتعالىـى: }َوإْن 

ََ ال َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم نّسىاِء َمثْنَىى َوثُىالَث َوُربىـاَع{ قىال: فكمىا ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

 تـخافون أال ت سطوا فـي الـيتامى فخافوا أال ت سطوا وتععلوا فـي النساء.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 6865  

أالّ تُْ ِسىُطوا فىـي الىـيَتاَمى{ قىال: كىاَوا فىـي  بىَ أبىـي طلىـ ة, عىَ ابىَ عبىـاس: قولىه: }َوإْن ِخْفتُىـمْ 

الـ اهلـية ينك ون عشرا مَ النساء األيامى, وكاَوا يعلمون شأن الـيتـيـم, فتف عوا مَ دينهم شىأن 

الـيتـيىىـم, وتركىىوا مىىا كىىاَوا ينك ىىون فىىـي الـ اهلىىـية, ف ىىال: }َوإْن ِخْفتُىىـْم أالّ تُْ ِسىىُطوا فىىـي الىىـيَتاَمى 

َِْكُ وا  ََ النّساِء َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع{ وَهاهم عما كاَوا ينك ون فـي الـ اهلـية.فـا  ما طاَ  لَُكْم ِم

ـ ُحعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, قال: حعثنا عبـيع بَ سلـيـمان, قال: 6866  

ََ سمعه ال  اك ي ول فـي قوله: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فىـي الىـيَ  َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى تاَمى فىـا

النّساِء{ كاَوا فـي جاهلـيتهم ال يرزءون مىَ مىال الـيتـيىـم شىيئا, وهىم ينك ىون عشىرا مىَ النسىاء, 

وينك ون َساء آبـائهم, فتف عوا مَ دينهم شأن النساء, فوعلهم   فـي الـيتامى وفـي النسىاء, ف ىال 

الـَخبِـيَن بـالّطيِّب{... إلـى: }إَّهُ كاَن ُحوبـا َكبِـيرا{ ووعلهم فـي شىأن فـي الـيتامى: }َوال تَتَبَعّلُوا 

 ََ ََ النّساِء{... االَية, وقال: }َوال تَْنِكُ وا مىا َََكىَن آبىـاُؤُكْم ِمى َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم النساء, ف ال: }فـا

 النّساِء{.

َ الربىـيع فىـي قولىه: }َوإْن ِخْفتُىـْم أالّ ـ ُحعثه عَ عمار عَ ابَ أبـي جعفر, عَ أبىـيه, عى6867  

تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى{... إلـى: }ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ ي ول: فإن خفتـم الىـ ور فىـي الىـيتامى وغمكىم 

ذلك, فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزّو, العشر فـي الـ اهلـية فما دون ذلىك, 

صيرهم إلـى أربع, ي ول: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة { وإن خفه أال تععل فـي وأحّل   أربعا و

 واحعة, فما ملكه يـمينك.

   , َّ وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتـم فىـي الىـيتامى, فكىذلك فتىـخوفوا فىـي النسىاء أن تزَىوا بهى

 ولكَ اَك وا ما طا  لكم مَ النساء. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: أخبرَا عيسى, عَ ابَ أبـي َىـ ين, 6868  

عىىَ مىىـ اهع فىىـي قولىىه: }َوإْن ِخْفتُىىـْم أالّ تُْ ِسىىُطوا فىىـي الىىـيَتاَمى{ ي ىىول: إن تـ ّرجتىىـم فىىـي واليىىة 

لنسىاء َكاحىا طيبىـا: الـيتامى وأكل أموالهم إيـماَا وتصعي ا, فكذلك فتىـ ّرجوا مىَ الزَىا, واَك ىوا ا

 }َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

 سىىطوا فىىـي الىىـيتامى الالتىىـي أَتىىـم والتهىىَ, فىىال وقىىال آخىىرون: بىىل معنىىى ذلىىك: وإن خفتىىـم أال ت  

. ذكر مَ قال ذلك: َّ , واَك وا أَتـم ما أحّل لكم منه َّ  تنك وه
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ـ حعثنا سفـيان بَ وكيع, قال: حىعثنا أبىـي, عىَ هشىام بىَ عىروة, عىَ أبىـيه, عىَ عائشىة: 6869  

ـيـمة تكون عنع الرجل هو ولـيها, لىـيس }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى{ قال: َزله فـي الـيت

 لها ولـّي غيره, ولـيس أحع ينازعه فـيها, وال ينك ها لـمالها, فـي ّر بها, ويسيء ص بتها.

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع بَ زريىع, قىال: حىعثنا يىوَس, عىَ الىـ سَ فىـي 6870  

َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم{: أي ما حّل لكم مَ يتامىاكم  هذه االَية: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسُطوا فـي الـيَتاَمى فـا

 مَ قرابـاتكم }َمثْنَى َوثاُلَث َوُربـاَع فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{.

قىال: تأويىـلها: وإن قال أبو جعفر: وأولـى األقوال التـي ذكرَاها فـي ذلك بتأويـل االَيىة قىول مىَ   

َّ إال مىا ال تىـخافون أن  خفتـم أال ت سطوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا فىـي النسىاء, فىال تنك ىوا مىنه

َّ مَ واحعة إال األربع, فإن خفتـم الـ ور فـي الواحعة أي ا فال تنك وهىا, ولكىَ  تـ وروا فـيه منه

.علـيكم بـما ملكه أيـماَكم, فإَه أحرا أن ال تـ وروا  َّ  علـيه

وإَـما قلنا: إن ذلك أولـى بتأويـل االَية, ألن   جّل ثناؤه افتتـن االَية التـي قبلها بـالنهي عَ أكىل   

أمىىوال الىىـيتامى بغيىىر ح هىىا, وخىىـلطها بغيرهىىا مىىَ األمىىوال, ف ىىال تعالىىـى ذكىىره: }وآتىىوا الىىـيَتاَمى 

ال تَأُْكلُوا أْمىَوالَهْم إلىـى أْمىَواِلكْم إَّىهُ كىاَن ُحوبىـا َكبِىـيرا{. ثىم أْمَوالَهْم َوال تَتَبَعّلُوا الـَخبِـيَن بـالّطيِّب وَ 

أعلـمهم أَهم إن ات وا   فـي ذلك فتىـ ّرجوا فىـيه, فىـالواجب علىـيهم مىَ ات ىاء  , والتىـ ّر, فىـي 

َ أمر النساء مثل الىذي علىـيهم ظىَ التىـ ّر, فىـي أمىر الىـيتامى, وأعلىـمهم كيىف التـخىـلَ لهىم مى

, كمىىا عىىّرفهم الـمخىىـلَ مىىَ الىىـ ور فىىـي أمىىوال الىىـيتامى, ف ىىال: اَك ىىوا إن أمنتىىـم  َّ الىىـ ور فىىـيه

َّ وحللته, مثنى وثالث وربـاع, فإن خفتـم أي ا  الـ ور فـي النساء علـى أَفسكم, ما أب ه لكم منه

كىَ تسىّروا مىَ الـ ور علـى أَفسكم فـي أمر الواحعة بأن ت عروا علىـى إَصىافها, فىال تنك وهىا, ول

َّ مىَ  َّ أمالككىم وأمىوالكم, وال يىـلزمكم لهى , ألَهى َّ الـمـمالـيك, فإَكم أحىرا أن ال تىـ وروا علىـيه

الـ  و  كالذي يـلزمكم للـ رائر, فىـيكون ذلىك أقىر  لكىم إلىـى السىالمة مىَ اإلثىم والىـ ور, ففىـي 

كالم عَ ذكره. وذلىك أن معنىى الكالم إذ كان الـمعنى ما قلنا, متروك استغنى بعاللة ما ظهر مَ ال

الكىىالم: وإن خفتىىـم أال ت سىىطوا فىىـي أمىىوال الىىـيتامى فتعىىعّلوا فىىـيها, فكىىذلك فخىىافوا أال ت سىىطوا فىىـي 

َّ إال مىا أمنتىـم معىه الىـ ور, مثنىى وثىالث  ح و  النساء التـي أوجبها   علـيكم, فال تتّزّوجوا منه

خفتـم فىـي الواحىعة فمىا ملكىه أيىـماَكم فتىرك ذكىر  وربـاع, وإن خفتـم أي ا فـي ذلك فواحعة, وإن

قوله فكذلك فخافوا أن ت سطوا فـي ح و  النساء بعاللة مىا ظهىر مىَ قولىه تعالىـى: }فىإْن ِخْفتُىـْم أالّ 

 تَْعِعلُوا فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{.

َِْكُ وا فإن قال قائل: فأيَ جوا  قوله: }َوإْن ِخْفتُـْم أالّ تُْ ِسطُ    وا فـي الىـيَتاَمى{ق قـيىـل: قولىه: }فىـا

ما طاَ  لَُكْم{ غير أن الـمعنى الذي يعّل علـى أن الـمراد بذلك ما قلنا: قوله: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا 

 فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم ذَِلَك أْدََى أالّ تَعُولوا{.

معنىى اإلقسىاط فىـي كىالم العىر : العىعل واإلَصىا , وأن ال سى :  وقع بـينا فـيـما م ى قبىل أن  

الـ ور والـ يف, بـما أغنى عَ إعادته فـي هذا الـموضع. وأما الـيتامى, فإَها جمع لذكران األيتام 

ََ النّساِء{ فإَه يعنـي: فىـاَك وا مىا  َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم وإَاثهم فـي هذا الـموضع. وأما قوله: }فـا

. كما: حلّ  َّ َّ دون ما حّرم علـيكم منه  لكم منه

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ابَ الـمبـارك, عَ إسماعيـل بَ أبـي خالع, عىَ أبىـي مالىك, 6871  

ََ النّساِء{: ما حّل لكم. َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم  قوله: }فـا

برَىا معمىر, عىَ أيىو , عىَ ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخ6872  

ََ النّساِء{ ي ول: ما َحّل لكم. َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم  سعيع بَ جبـير فـي قوله: }فـا

ََ النّساِء{ ولـم ي ل: فـاَك وا مَ طا  لكم,    َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم فإن قال قائل: وكيف قـيـل: }فـا

علـى غير الوجه الذي ذهبه إلىـيه, وإَىـما معنىاه:  وإَـما ي ال ما فـي غير الناسق قـيـل: معنى ذلك

 فـاَك وا َكاحا طيبـا. كما:

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ عمىىرو, قىىال: حىىعثنا عيسىىى, عىىَ ابىىَ أبىىـي َىىـ ين, عىىَ مىىـ اهع: 6873  

ََ النّساِء{ فـاَك وا النساء َكاحا طيبـا. َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم  }فـا

 حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع مثله. حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو   
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, فلىذلك قـيىـل    َّ ولىـم « مىا»فـالـمعنـّي ب وله: }ما طاَ  لَكْم{ الفعل دون أعيان النسىاء وأشخاصىه

كما ي ال: خذ مَ رقـي ـي ما أردت إذا عنـيه, خذ مىنهم إرادتىك, ولىو أردت خىذ الىذي «, مَ»ي ل 

مَ رقـي ـي مَ أردت منهم. وكذلك قوله: }أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ بىـمعنى: أو  تريع منهم ل له: خذ

ََ النّساِء َمثْنَى َوثُىالَث َوُربىـاَع{ فلىـينكن  َِْكُ وا ما طاَ  لَُكْم ِم ملك أيـماَكم. وإَـما معنى قوله: }فـا

ََ يَْرموَن ال ـمىـْ َصناِت ثُىّم لَىـْم يَىأْتَوا بأْربَعَىِة كل واحع منكم مثنى وثالث وربـاع, كما قـيـل: }َوالِّذي

 َّ َّ ألَهى ََ َجْلعَة {. وأما قوله }َمثْنَىى َوثُىالَث َوُربىـاَع{ فإَىـما تىرك إجىراؤه ُشَهعَاَء فـاْجِلعُوُهم ثَماَِـي

مععوالت عىَ اثنىـيَ وثىالث وأربىع, كمىا عىعل عمىر عىَ عىامر وزفىر عىَ زافىر فتىرك إجىراؤه, 

مثنى ومثلن ومربع, ال ي ري ذلك كله للعلة التـي ذكىرت مىَ العىعول وكذلك أحاد وثناء وموحع و

عىَ وجوهىه. ومىىـما يىعّل علىىـى أن ذلىك كىىذلك, وأن الىذكر واألَثىىى فىـيه سىىواء, مىا قـيىىـل فىـي هىىذه 

السورة وسورة فـاطر: مثنى وثالث وربـاع, يراد به الـ ناح, والـ ناح ذكر, وأَه أي ا ال ي ا  

الثة والثالث, وأن األلف والالم ال تعخـله, فكىان فىـي ذلىك دلـيىـل علىـى أَىه إلـى ما ي ا  إلـيه الث

اسم للععد معرفة, ولو كان َكرة لعخـله األلف والالم وأضيف كما ي ا  الثالثة واألربعة, ومىـما 

 يبـيَ فـي ذلك قول تـميـم بَ أبـي م بل:

 نَى أْصعَ َتْها َصَواِهلُْه تََرا النّعََراِت الّزْرَ  تَـْ َه لَبـاَِِهأُحادَ َوَمثْ  

فىىردّ أحىىاد ومثنىىى علىىـى النعىىرات وهىىي معرفىىة. وقىىع تىىـ علها العىىر  َكىىرة فتىىـ ريها, كمىىا قىىال   

 الشاعر:

َِ َمثْنَى َوَمْوَحِعبأْربَعَِة ِمْنُكْم وآَخَر خاِمِس   َْ بَـْي  قَتَْلنا بِِه ِم

 ومـما يبـيَ أن ثناء وأحاد غير جارية قول الشاعر:  

  َْع قَتَْلتكُم ثُناَء َوَمْوَحعاوتركُه ُمّرةَ ِمثَْل أَْمِس العّابِِر ولَ  

 وقول الشاعر:  

 َمنَْه لَك أن تالقِـيَنِـي الـَمنايَاأُحادَ أُحادَ فِـي َشْهِر َحالِل  

ولـم يسمع مَ العر  صر  ما جاوز الربـاع والىـمربع عىَ جهتىه, لىـم يسىمع منهىا خمىاس وال   

سبـاع وال الـمسبع وكذلك ما فىو  الربىـاع, إال فىـي بىـيه للكميىه, فإَىه يىروي لىه الـمخمس, وال ال

 فـي العشرة عشار وهو قوله:

 فَلَـْم يَْستَِريثوَك حتـى َرَمْيــَه فْوَ  الّرجاِل ِخصاال  ُعشاَرا  

 يريع عشرا عشرا, ي ال: إَه لـم يسمع غير ذلك.  

لُوا فََواِحعَة { فإن َصب واحعة, بـمعنى: فإن خفتـم أال تعىعلوا فـيىـما وأما قوله: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْععِ   

َّ علىىـيكم,  يىىـلزمكم مىىَ العىىعل مىىا زاد علىىـى الواحىىعة مىىَ النسىىاء عنىىعكم بنكىىاح فـيىىـما أوجبىىه   لهىى

, ولىىو كاَىىه ال ىىراءة جىىاءت فىىـي ذلىىك بىىـالرفع كىىان جىىائزا بىىـمعنى: فواحىىعة  َّ فىىـاَك وا واحىىعة مىىنه

َِ فََرجىل  َواْمرأتىاِن{ وإن قىال كافـية, أو  فواحعة مـ زئة, كما قال جّل ثناؤه: }فإْن لَـْم يَكوََىا َرُجلَىـْي

َِْكُ وا  لنا قائل: قع علـمه أن الـ الل لكم مَ جميع النساء الـ رائر َكىاح أربىع, فكيىف قـيىـل: }فىـا

ََ النّسىىاِء َمثْنَىىى َوثىىالَث َوُربىىـاَع{ وذلىىك فىىـي ال عىىعد تسىىعق قـيىىـل: إن تأويىىـل ذلىىك: مىىا طىىاَ  لَُكىىْم ِمىى

 ¹فـاَك وا ما طا  لكم مَ النساء, إما مثنى إن أمنتـم الـ ور مىَ أَفسىكم فـيىـما ي ىب لهمىا علىـيكم

, يىعّل علىـى صى ة ذلىك قولىه: }فىإْن  ¹وإما ثالث إن لـم تـخافوا ذلك َّ وإما أربع إن أمنتـم ذلك فـيه

الـمعنى: فإن خفتـم فـي الثنتـيَ فـاَك وا واحىعة, ثىم قىال: وإن خفتىـم ِخْفتـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة { ألن 

 أال تععلوا أي ا فـي الواحعة, فما ملكه أيـماَكم.

فإن قال قائل: فإن أمر   وَهيه علـى اإلي ا  واإللزام حتـى ت وم ح ة بأن ذلك علىـى التأديىب   

َِْك ُ  ََ النّساِء{ وذلك أمر, فهل مىَ واإلرشاد واإلعالم, وقع قال تعالـى ذكره: }فـا وا ما طاَ  لَُكْم ِم

دلـيـل علـى أَه مَ األمر الذي هو علـى غير وجه اإللزام واإلي ا ق قـيىـل: َعىم, والعلـيىـل علىـى 

 ََ َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى ذلك قوله: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعِعلُوا فََواِحعَة { فكان معلوما بذلك أن قوله: }فـا

لنّساِء{ وإن كان مخرجه مخر, األمر, فإَه بـمعنى العاللة علـى النهي عَ َكاح ما خىا  النىاكن ا

الـ ور فـيه مَ ععد النساء, ال بـمعنى األمر بـالنكاح. فإن الـمعنـّي به: وإن خفتـم أال ت سطوا فىـي 

, فكذلك فتـ ّرجوا فـي النساء, فال تنك وا إال م َّ , الـيتامى فتـ ّرجتـم فـيه َّ ا أمنتـم الـ ور فـيه منه
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ما أحللته لكم مَ الواحعة إلـى األربع. وقع بـينا فـي غير هذا الىـموضع بىأن العىر  تىـخّر, الكىالم 

 َْ َْ َوَمى َْ شىاَء فَْلىـيْؤِم بلفظ األمر, ومعناها فـيه النهي أو التهعيع والوعيع, كمىا قىال جىّل ثنىاؤه: }فََمى

يْكفُروا بِىـَما آتَىىـْيناهْم فَتَىـَمتّعوا فََسىىْوَ  تَْعلَىـموَن{ فخىىر, ذلىك مخىىر, شىاَء فَْلىـيَْكفْر{ وكمىىا قىال: }لَىىـ

 ََ َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى األمر, والـم صود به التهعيع والوعيع, والزجر والنهي, فكذلك قولىه: }فىـا

ا فىـي معنىى النّساِء{ بـمعنى النهي, فال تنك وا إال ما طا  لكم مَ النساء. وعلـى النىـ و الىذي قلنى

 قوله: }أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ تَْعىِعلُوا 6874  

 حعة, فما ملكه يـمينك.فََواِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ ي ول: فإن خفه أال تععل فـي وا

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6875  

 }أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{: السراري.

ـ حعثه عَ عمار, قىال: حىعثنا ابىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: }فىإْن ِخْفتُىـْم أالّ 6876  

 اِحعَة  أْو ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ فإن خفه أال تععل فـي واحعة فما ملكه يـمينك.تَْعِعلُوا فَوَ 

ـ حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا جويبر, عىَ ال ى اك, قولىه: 6877  

 }فإْن ِخْفتـْم أالّ تَْعِعلُوا{ قال: فـي الـمـ امعة والـ ّب.

 الـى: }ذَِلَك أْدََى أْن ال تَعولوا{.ال ول فـي تأويـل قوله تع  

يعنـي ب وله تعالـى ذكره: وإن خفتـم أال تعىعلوا فىـي مثنىى أو ثىالث أو ربىـاع فنك تىـم واحىعة, أو   

فهو أدَى, يعنـي: أقر  أال تعولوا, ي ول: أن  ¹خفتـم أال تععلوا فـي الواحعة فتسّررتـم ملك أيـماَكم

منه: عال الرجل فهو يَعُول َعْوال  وِعيالة, إذا مال وجار, ومنه َعىْول  ال تـ وروا وال تَـميـلوا, ي ال

وأما مَ الـ اجة, فإَـما ي ال: عاَل الرجىل َعْيىـلَة ,  ¹الفرائض, ألن سهامها إذا زادت دخـلها الن َ

 وذلك إذا احتا,, كما قال الشاعر:

 ـى يَِعيـُل َوما يَْعِري الفَِ ـيُر متـى ِغناُهوما يَْعِري الغَنِـّي مت 

 بـمعنى يفت ر. وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا يوَس, عَ الـ سَ: }ذَِلىَك 6878  

 أْدََى أْن ال تَعولوا{ قال: العول: الـميـل فـي النساء.

قال: ثنـي حكام, عَ عنبسة, عَ مـ مع بَ عبع الرحمَ, عَ ال اسم بَ ـ حعثنا ابَ حميع, 6879  

 أبـي بّزة, عَ مـ اهع فـي قوله: }ذَِلَك أْدََى أالّ تَعولوا{ ي ول: ال تـميـلوا.

حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حىعثنا عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ    

 ى أالّ تَعولوا{: أن ال تـميـلوا.مـ اهع فـي قوله: }ذَِلَك أْدََ

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع. مثله.   

ـىى حعثنىىـي الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا أبىىو النعمىىان مىىـ مع بىىَ الف ىىل, قىىال: حىىعثنا هشيىىـم, قىىال: 6880  

عولوا{ قال: أن ال تـميـلوا, ثىم قىال: أمىا سىمعه إلىـى أخبرَا داود بَ أبـي هنع, عَ عكرمة: }أالّ تَ 

 قول أبـي طالب:

 بِـِميَزاِن قِْسِ  َوْزَهُ َغْيُر عائِلِ 

حعثنـي الـمثنى, قىال: حىعثنا ح ىا,, قىال: حىعثنا حمىاد بىَ زيىع, عىَ الزبىـير, عىَ حريىن, عىَ    

شىع بىـيتا مىَ شىعر زعىم أن أبىـا عكرمة فـي هذه االَية: }أالّ تَعولوا{ قىال: أن ال تـميىـلوا, قىال: وأَ

 طالب قاله:

 بِـِميَزاِن قِْسِ  ال يُِخّس َشِعيَرة َوَواِزِن ِصْعِ  َوْزَهُ غيُر عائِِل  

 قال أبو جعفر: ويروا هذا البـيه علـى غير هذه الرواية:  

َْ َفِسِه غيُر عائِِل    بِـِميَزاِن ِصْعِ  ال يُِغّل َشِعيَرة لهُ شاِهع  ِم

ثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, عَ مغيرة, عَ إبراهيىـم فىـي قولىه: }أالّ ـ حع6881  

 تَعولوا{ قال: أال تـميـلوا.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قال: أخبرَا هشيـم, عَ مغيرة, عَ إبراهيـم, مثله.   
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َىىا هشيىىـم, عىىَ أبىىـي إسىى ا  ـىى حعثنىىـي الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا عمىىرو بىىَ عىىون, قىىال: أخبر6882  

الكوفـّي, قال: كتب عثمان بَ عفـان رضي   عنه إلـى أهل الكوفة فـي شيء عاتبوه علىـيه فىـيه: 

 «.إَّـي لسه بـميزان ال أعول»

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا عثام بَ علـّي, قال: حعثنا إسماعيـل بَ أبـي خالع, عَ أبـي 6883  

 ى أالّ تَعُولُوا{ قال: ال تـميـلوا.مالك فـي قوله: }أْدََ

ـىى حىىعثنا بشىىر بىىَ معىىاذ, قىىال: حىىعثنا يزيىىع, قىىال: حىىعثنا سىىعيع, عىىَ قتىىادة: }ذَِلىىَك أْدََىىى أالّ 6884  

 تَعُولُوا{: أدَى أن ال تـميـلوا.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ قتادة فىـي قولىه: }أالّ    

 ولوا{ قال: تـميـلوا.تَع

ـ حعثه عَ عمىار, قىال: حىعثنا ابىَ أبىـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: }ذَِلىَك أْدََىى أالّ 6885  

 تَعُولُوا{ ي ول: أال تـميـلوا.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6886  

 ولُوا{ ي ول: تـميـلوا.}ذَِلَك أْدََى أالّ تَعُ 

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: حعثنا معاوية بَ صالـن, عَ علىـّي 6887  

 بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس. قوله: }أْدََى أالّ تَعُولُوا{ يعنـي: أال تـميـلوا.

ي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ ابىَ حعثنا مـ مع بىَ سىعع, قىال: ثنىـي أبىـي, قىال: ثنىـي عمىي, قىال: ثنىـ   

 عبـاس: }ذَِلَك أْدََى أالّ تَعُولُوا{ ي ول: ذلك أدَى أال تـميـلوا.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا حصيَ, عَ أبىـي مالىك فىـي 6888  

 قوله: }ذَِلَك أْدََى أالّ تَعُولُوا{ قال: أال تـ وروا.

: حعثنا عمرو بَ عون وعارم أبو النعمان, قاال: حعثنا هشيـم, عَ حصيَ, حعثنـي الـمثنى, قال   

 عَ أبـي مالك, مثله.

حعثنا ابَ وكيع, قال: حىعثنا أبىـي, عىَ يىوَس, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ مىـ اهع: }ذَِلىَك أْدََىى أالّ    

 تَعُولُوا{ قال: تـميـلوا.

َ زيع: }ذَِلَك أْدََى أالّ تَعُولُوا{ ذلىك أقىّل ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال اب6889  

}أْن ال تَعُولُىوا{:  ¹لنف تك الواحىعة, أقىّل مىَ ثنتىـيَ وثىالث وأربىع, وجاريتىك أهىون َف ىة مىَ حىّرة

 أهون علـيك فـي العيال.

 4اآلية : 
َّ َِْ لَة  فَإِن ِطىبْ  ََ لَُكىْم َعىَ َشىْيِء ّمْنىهُ ََْفسىا  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوآتُواْ النَّسآَء َصعُقَاتِِه

 فَُكلُوهُ َهنِيئا  ّمِريئا  {.

َّ عطيىىة واجبىىة, وفري ىىة     قىىال أبىىو جعفىىر: يعنىىـي بىىذلك تعالىىـى ذكىىره: وأعطىىوا النسىىاء مهىىوره

 ي ال منه: َـ ل فالن فالَا كذا, فهو يَْنـَ لُه َِـْ لَة  وَُـْ ال . كما: ¹الزمة

قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }وآتُوا ـ حعثنا بشر بَ معاذ, 6890  

َّ َـْ لَة { ي ول: فري ة.  النّساَء َصعُقاتِِه

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: أخبرَـي معاوية بَ صالىـن, عىَ علىـّي بىَ 6891  

َّ َـْ لَة { يعنـي بـالنـ لة: الـمهر.أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }وآتُوا النّساَء َصعُقاتِ   ِه

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قوله: }وآتُوا النّساَء 6892  

َّ َـْ لَة { قال: فري ة مسماة.  َصعُقاتِِه

ا ـ حعثنـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: سىمعه ابىَ زيىع ي ىول فىـي قولىه: }وآتُىو6893  

َّ َـْ لَة { قال: النـ لة فـي كالم العر : الواجب, ي ول: ال ينك ها إال بشيء واجىب  النّساَء َصعُقاتِِه

لها صعقة, يسميها لها واجبة, ولـيس ينبغي ألحع أن ينكن امرأة بعع النبـّي صلى   عليه وسلم إال 

 بصعا  واجب, وال ينبغي أن يكون تسمية الصعا  كذبـا بغير حّق.

َّ َىـْ لَة { أولىـياء النسىاء, وذلىك أَهىم كىاَوا    وقال آخرون: بل عنى ب وله: }وآتُوا النّساَء َصىعُقاتِِه

 يأخذون صعقاتهَ. ذكر مَ قال ذلك:
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ـ حعثنـي الـمثنى, قىال: حىعثنا عمىرو بىَ عىون, قىال: حىعثنا هشيىـم, عىَ سىيار, عىَ أبىـي 6894  

اقها دوَهىا, فنهىاهم   تبىـارك وتعالىـى عىَ ذلىك, صالـن, قال: كان الرجل إذا زّو, أيـمة أخذ صع

َّ َِـْ لَة {.  َوَزله: }وآتُوا النّساَء َصعُقاتِِه

وقال آخرون: بل كان ذلك مَ أولـياء النسىاء, بىأن يعطىي الرجىل أختىه الرجىل, علىـى أن يعطيىه   

 االَخر أخته, علـى أن ال كثـير مهر بـينهما, فنهوا عَ ذلك. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ عبع األعلـى, قال: حىعثنا الـمعتىـمر بىَ سلـيىـمان, عىَ أبىـيه, قىال: زعىم 6895  

ح رمّي أن أَاسا كاَوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخه الرجل, وال يأخذون كثـير مهر, ف ىال 

َّ َِـْ لَة {.    تبـارك وتعالـى: }وآتُوا النّساَء َصعُقاتِِه

لـى التأويالت التـي ذكرَاها فـي ذلك التأويـل الذي قلناه, وذلىك أن   تبىـارك قال أبو جعفر: وأو  

 , َّ َّ والىىـ ور علىىـيه وتعالىىـى ابتىىعأ ذكىىر هىىذه االَيىىة بخطىىا  النىىاك يَ النسىىاء, وَهىىاهم عىىَ ظلىىـمه

 َّ وال داللة فـي االَية علىـى أن الىـخطا  قىع صىر  عىنهم إلىـى  ¹وعرفهم سبـيـل النـ اة مَ ظلـمه

ََ النّسىاِء َمثْنَىى غيره َِْكُ وا مىا طىاَ  لَُكىْم ِمى م. فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذيَ قـيـل لهم: }فىـا

{ وأن معنىاه: وآتىوا مىَ َك تىـم مىَ  َّ َوثاُلَث َوُربـاَع{ هم الذيَ قـيـل لهم: }وآتُوا النّسىاَء َصىعُقاتِِه

َِْكُ وا َّ َىىـ لة, ألَىىه قىىال فىىـي األّول: }فىىـا ََ النّسىىاِء{ ولىىـم ي ىىل:  النسىىاء صىىعقاته مىىا طىىاَ  لَُكىىْم ِمىى

{ مصروفـا إلـى أَه معنـّي به أولىـياء النسىاء دون  َّ فـاَك وا, فـيكون قوله: }وآتُوا النّساَء َصعُقاتِِه

 َّ َّ الصىىعا  أن يؤتىىوه َّ والىىـمسمى لهىى , وهىىذا أمىىر مىىَ   أزوا, النسىىاء الىىـمعخول بهىى َّ أزواجهىى

َّ دون الـمطل ات قبل ال  عخول مـمَ لـم يسّم لها فـي ع ع النكاح صعا .صعقاته

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا فَُكلُوهُ َهنِـيئا َمِريئا{.   ََ لَُكْم َع  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن ِطْب

   , َّ , طيبة بذلك أَفسه َّ يعنـي بذلك جّل ثناؤه: فإن وهب لكم أيها الرجال َساؤكم شيئا مَ صعقاته

 مريئا. كما:فكلوه هنـيئا 

ـ حعثنا مـ مع بىَ عبىع األعلىـى, قىال: حىعثنا بشىر بىَ الىـمف ل, قىال: حىعثنا عمىارة, عىَ 6896  

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ قال: الـمهر. ََ لَُكْم َع  عكرمة: }فإْن ِطْب

ـ حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: ثنـي حرمي بَ عمارة, قال: حعثنا شعبة, عَ عمارة, عَ 6897  

َْ َشىىْيِء ِمْنىىهُ ََْفسىىا{ قىىال:  عكرمىىة, ََ لَُكىىْم َعىى عىىَ عمىىارة فىىـي قىىول   تبىىـارك وتعالىىـى: }فىىإْن ِطىىْب

 الصعقات.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: ثنىـي الـ ماَىـي, قىال: حىعثنا شىريك, عىَ سالىـم, عىَ سىعيع: }فىإْن 6898  

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ قال: األزوا,. ََ لَُكْم َع  ِطْب

الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قىال: أخبرَىا هشيىـم, عىَ عبىـيعة, قىال: قىال  ـ حعثنـي6899  

 لـي إبراهيـم: أكلَه مَ الهنـيء الـمريء! قله: ما ذاكق قال: امرأتك أعطتك مَ صعاقها.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ منصور, عىَ إبراهيىـم, قىال: دخىـل رجىل علىـى 6900  

طعام بـيَ يعيه, مَ شيء أعطته امرأته مَ صعاقها أو غيره, ف ال له عل مة: عل مة وهو يأكل مَ 

 اْدُن, فكل مَ الهنـيء الـمريء!

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 6901  

َْ َشْيِء ِمنْ  ََ لَُكْم َع هُ ََْفسا فَُكلُوهُ َهنِـيئا َمِريئىا{ ي ىول: إذا بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: }فإْن ِطْب

 كان غير إضرار وال خعيعة, فهو هنـيء مريء كما قال   جّل ثناؤه.

  6902 َْ ََ لَُكىْم َعى ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج: }فإْن ِطْب

 نِـيئا َمِريئا{.َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ قال: الصعا , }فَُكلُوهُ هَ 

  6903 ََ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: سمعه ابَ زيع ي ول فىـي قولىه: }فىإْن ِطىْب

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{.  لَُكْم َع

ـ حعثنا مـ مع بَ عبع األعلـى, قال: حعثنا الـمعتىـمر, عىَ أبىـيه, قىال: زعىم ح ىرمّي أن 6904  

حعهم فـي شىيء مىـما سىا  إلىـى امرأتىه, ف ىال   تبىـارك وتعالىـى: أَاسا كاَوا يتأثمون أن يرجع أ

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا فَُكلُوهُ َهنِـيئا َمِريئا{. ََ لَُكْم َع  }فإْن ِطْب
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  6905 َْ ََ لَُكىْم َعى ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }فىإْن ِطىْب

لُوهُ َهنِـيئا َمِريئا{ ي ول: ما طابه به َفسا فـي غير كره أو هوان, ف ع أحّل   لك َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا فَكُ 

 ذلك أن تأكله هنـيئا مريئا.

وقال آخرون: بل ُعنـي بهذا ال ىول: أولىـياء النسىاء, ف ـيىـل لهىم: إن طابىه أَفىس النسىاء اللواتىـي   

َّ َفسا, فكلوه هنـيئا مري َّ بصعقاته  ئا. ذكر مَ قال ذلك:إلـيكم عصمة َكاحه

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: حىعثنا سىيار, عىَ أبىـي صالىـن فىـي 6906  

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ قال: كان الرجل إذا زّو, ابنته عمع إلـى صعاقها فأخذه,  ََ لَُكْم َع قوله: }فإْن ِطْب

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا فَُكلُوهُ َهنِـيئا َمِريئا{.قال: فنزله هذه االَية فـي األولـياء: }فإْن  ََ لَُكْم َع  ِطْب

قال أبو جعفر: وأولـى التأويـلـيَ فـي ذلك بـالصوا , التأويـل الىذي قلنىا وأن االَيىة مخاطىب بهىا   

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ ¹األزوا, ََ لَُكْم َع  فـي سياقه. ألن افتتاح االَية مبتعأ بذكرهم, وقوله: }فإْن ِطْب

وإن قال قائل: فكيف قـيـل: فإن طبَ لكم عَ شيء منه َفسىا, وقىع علىـمه أن معنىى الكىالم: فىإن   

طابه لكم أَفسهَ بشىيءق وكيىف وحىعت الىنفس والىـمعنى للىـ ميع, وذلىك أَىه تعالىـى ذكىره قىال: 

َّ َىىـْ لَة {ق قـيىىـل: أمىىا َ ىىل فعىىل النفىىوس إلىىـى أصىى  ا  النفىىوس, فىىإن ذلىىك }وآتُىىوا النّسىىاَء َصىىعُقاتِِه

الـمستفـيض فـي كالم العر  مىَ كالمهىا الىـمعرو : ِضىْ ُه بهىذا األمىر ذراعىا وذرعىا, َوقَىِرْرت 

 بهذا األمر عينا, والـمعنى: ضا  به ذرعي, وقّرت به عينـي, كما قال الشاعر:

 إذا التّـياُز ذُو العََ الِت قُْلناإلـيَك إلـيَك َضاَ  بِها ِذَراعا  

فة الذراع إلـى رّ  الذراع, ثم أخىر, الىذراع مفسىرة لىـموقع الفعىل. وكىذلك وحىع الىنفس فن ل ص  

َْ َشْيِء ِمْنهُ ََْفسا{ إذ كاَه الىنفس مفسىرة لىـموقع الىـخبر. وأمىا توحيىع  ََ لَُكْم َع فـي قوله: }فإْن ِطْب

 النفس مَ النفوس, ألَه إَـما أراد الهوا, والهوا يكون جماعة, كما قال الشاعر:

 بِها ِجيَُف الـَ ْسَرا فَأّما ِعلاُمهافبِـيض  وأّما جلعُها فََصِلـيُب  

 وكما قال االَخر:  

 )فِـي َحْلِ كْم َعْلم  وقع شِ ينَا (

فىإن طىبَ لكىم  ¹وقال بعض َـ ويـي الكوفة: جائز فـي النفس فـي هذا الـموضع الـ مع والتوحيع  

عا وأذرعا, ألَه منسو  إلـيك, وإلـى مَ تىـخبر عَ شيء منه َفسا وأَفسا, وض ه به ذراعا وذر

عنه, فـاكتفـى بـالواحع عَ الـ مع لىذلك, ولىـم يىذهب الىوهم إلىـى أَىه لىـيس بىـمعنى جمىع ألن قبلىه 

 جمعا.

قال أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعَا أن النفس وقع موقع األسماء التـي تأتـي بلفىظ   

بلفظ الواحع, وأَه بـمعنى الـ مع عَ الـ مع. وأما قوله: }َهنِـيئا{ فإَه  الواحع مؤدّية معناه إذا ذكر

 مأخوذ مَ هنأت البعير بـال طران: إذا جر  فعولـج به, كما قال الشاعر:

 ُمتَـبَذاّل  تَْبعُو َمـَ اِسنُُهيََ ُع الِهنَاَء َمَواِضَع النّْ ِب  

فكلىوه دواء شافىـيا, ي ىال منىه: هنأَىـي الطعىام ومرأَىـي:  فكان معنى قوله: }فَُكلُوهُ َهنِـيئا َمِريئا{:  

أي صار لـي دواء وعالجا شافىـيا, وهنئنىـي ومرئنىـي بىـالكسر, وهىي قلـيىـلة, والىذيَ ي ولىون هىذا 

ال ول ي ولون يهنأَـي ويـمرأَـي, والذيَ ي ولون هنأَـي, ي ولون: يهنئنـي ويـمرئنـي, فىإذا أفىردوا, 

الطعام إمىراء, وي ىال: هنىأت ال ىوم: إذا ُعلىتهم, سىمع مىَ العىر  مىَ ي ىول: قالوا: قع أمرأَـي هذا 

 إَـما سميه هاَئا لتهنأ, بـمعنى: لتعول وتكفـى.

 5اآلية : 
ْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ تُْؤتُواْ الّسفََهآَء أَْمىَوالَُكُم الّتِىي َجعَىَل ّللّاُ لَُكىْم قِيَامىا  َواْرُزقُىوهُ 

 ا َواْكُسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْوال  ّمْعُروفا  {..فِيهَ 

قىال أبىو جعفىر: اختلىف أهىل التأويىـل فىـي السىفهاء الىذيَ َهىى   جىّل ثنىاؤه عبىـاده أن يؤتىىوهم    

 أموالهم, ف ال بع هم: هم النساء والصبـيان. ذكر مَ قال ذلك:

بَ مهعي, قال: حعثنا إسرائيـل, عَ عبىع ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ 6907  

 الكريـم, عَ سعيع بَ جبـير, قال: الـيتامى والنساء.
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ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قىال: حىعثنا هشيىـم, عىَ يىوَس, عىَ الىـ سَ 6908  

 فـي قوله: }َوال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَكْم{ قال: ال تعطوا الصغار والنساء.

نا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا يزيع بَ زريىع, عىَ يىوَس, عىَ الىـ سَ, حعث   

 قال: الـمرأة والصبـّي.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عمرو بَ عون, قال: أخبرَىا هشيىـم, عىَ شىريك, عىَ أبىـي حمىزة,    

 عَ الـ سَ قال: النساء والصغار, والنساء أسفه السفهاء.

الـ سَ بَ ي يـى, قال: حعثنا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ الىـ سَ فىـي ـ حعثنا 6909  

قوله: }َوال تُْؤتُىوا الّسىفَهاَء أْمىَوالَكْم{ قىال: السىفهاء: ابنىك السفىـيه وامرأتىك السفىـيهة, وقىع ذكىر أن 

: الـيتـيـم, وا»رسول   صلى   عليه وسلم, قال:  َِ  «.لـمرأةاتّ وا ّللّاَ فـي الّ ِعيفَـْي

حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا الـ ماَـي, قال: حعثنا حميع, عَ عبع الرحمَ الرؤاسي, عَ السىعّي ـ    

 قال: يردّه إلـى عبع   ـ قال: النساء والصبـيان.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6910  

 فَهاَء أْمَوالَكْم{ أما السفهاء: فـالولع والـمرأة.}َوال تُْؤتُوا السّ 

ـ ُحعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبىـا معىاذ ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان, 6911  

عَ ال  اك, قوله: }َوال تُؤتُوا الّسىفَهاَء أَمىوالَكْم{ يعنىـي بىذلك: ولىع الرجىل وامرأتىه, وهىي أسىفه 

 السفهاء.

ى بَ أبـي طالب, قال: حىعثنا يزيىع, قىال: أخبرَىا جىويبر, عىَ ال ى اك فىـي قولىه: حعثنـي ي يـ   

 }َوال تُؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَكم{ قال: السفهاء: الولع والنساء أسفه السفهاء, فـيكوَوا علـيكم أربـابـا.

ـمة بىَ َبىـي , حعثنا أحمع بَ حازم الغفـارّي, قال: حعثنا أبو َعيـم, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ سلى   

 عَ ال  اك, قال: أوالدكم وَساؤكم.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ ماَـي, قال: حعثنا أبـي, عَ سلىـمة, عىَ ال ى اك, قىال: النسىاء    

 والصبـيان.

ـ حعثنا أحمع بَ حازم, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا سفىـيان, عىَ حميىع األعىر,, عىَ 6912  

 وا الّسفَهاَء أْمَوالَُكْم{ قال: النساء والولعان.مـ اهع: }َوال تُْؤتُ 

ـ حعثنا أحمع, قال: حعثنا أبو َعيـم, قال: حعثنا ابىَ أبىـي عنبسىة, عىَ الىـ كم: }َوال تُْؤتُىوا 6913  

 الّسفَهاَء أموالكم{ قال: النساء والولعان.

ة, قولىه: }َوال تُْؤتُىوا ـ حعثنا بشر بىَ معىاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىاد6914  

الّسىىفَهاَء أْمىىَوالَُكم الّتىىـي َجعَىىَل ّللّاُ لَُكىىْم قِىىـياما{ أمىىر   بهىىذا الىىـمال أن يخىىزن فىىـي سَ خزاَتىىه, وال 

 يـملكه الـمرأة السفـيهة والغالم السفـيه.

ل, عىَ ـ حعثنـي الـمثنى, قىال: حىعثنا الـ ماَّىـي, قىال: حىعثنا ابىَ الـمبىـارك, عىَ إسماعيىـ6915  

 أبـي مالك, قال: النساء والصبـيان.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي بَ أبـي طلـ ة, عَ 6916  

ابَ عبـاس: }وال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمىَوالَُكْم{ قىال: امرأتىك وبنىـيك, وقىال: السىفهاء: الولىعان والنسىاء 

 أسفه السفهاء.

 ون: بل السفهاء: الصبـيان خاصة. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخر  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عىَ شىريك, عىَ 6917  

 سالـم, عَ سعيع بَ جبـير, فـي قوله: }والَ تْؤتوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم{ قال: هم الـيتامى.

 ـي, عَ شريك, عَ سالـم, عَ سعيع, قال: }السفهاء{: الـيتامى.حعثنا ابَ وكيع, قال: ثنـي أب   

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا يىوَس, عىَ الىـ سَ, 6918  

 فـي قوله: }َوال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَكْم{ ي ول: ال تنـ لوا الصغار.

 َ ولع الرجل. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: بل عنى بذلك السفهاء م  
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ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ إسماعيـل بىَ أبىـي خالىع, 6919  

عَ أبـي مالك, قوله: }َوال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم{ قال: ال تعى  ولىعك السفىـيه مالىك فىـيفسعه الىذي 

 هو قوامك بعع   تعالـى.

عثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنىـي عمىي, قىال: ثنىـي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ ـ ح6920  

ابىىَ عبىىـاس: }َوال تُْؤتُىىوا الّسىىفَهاَء أْمىىَوالَُكْم{ ي ىىول: ال تسىىل  السفىىـيه مىىَ ولىىعك. فكىىان ابىىَ عبىىـاس 

 ي ول: َزل ذلك فـي السفهاء, ولـيسوا الـيتامى مَ ذلك فـي شيء.

بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ فىراس, عىَ ـ حعثنا مـ مع 6921  

الشعبـي, عَ أبـي بردة, عَ أبـي موسى األشعري أَىه قىال: ثالثىة يىععون   فىال يستىـ يب لهىم: 

رجل كاَه له امرأة سيئة الـخـلق فلـم يطل ها, ورجل أعطى ماله سفىـيها وقىع قىال  : }َوال تُْؤتُىوا 

 اَء أْمَوالَُكُم{, ورجل كان له علـى رجل ديَ, فلـم يُشهع علـيه.الّسفَه

ـىى حىىعثنا يىىوَس, قىىال: أخبرَىىا ابىىَ وهىىب, قىىال: سىىمعه ابىىَ زيىىع: }َوال تُْؤتىىوا الّسىىفَهاَء 6922  

 أْمَوالَُكُم{... االَية, قال: ال تع  السفـيه مَ ولعك رأسا وال حائطا وال شيئا هو لك قـيـما مَ مالك.

 رون: بل السفهاء فـي هذا الـموضع: النساء خاصة دون غيرهم. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخ  

ـ حعثنا مـ مع بَ عبع األعلـى, قال: حىعثنا الـمعتىـمر بىَ سلـيىـمان, عىَ أبىـيه, قىال: زعىم 6923  

ح رمّي أن رجال  عمع فعفع ماله إلـى امرأته فوضعته فـي غير الـ ّق, ف ال   تبـارك وتعالىـى: 

  تُؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم{.}َوال

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ حميىع, عىَ مىـ اهع: 6924  

 }َوال تؤتوا الّسفَهاَء أْمَوالَكْم{ قال: النساء.

حعثنـي يوَس بَ عبع األعلـى, قال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ الثىوري, عىَ    

َّ النساء.  حميع, عَ قـيس, عَ مـ اهع فـي قوله: }َوال تُؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكْم{ قال: ه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 6925  

عَىَل ّللّاُ لَُكىْم قِىـياما{ قىال: مـ اهع فـي قول   تبـارك وتعالـى: }َوال تُؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم الّتِىـي جَ 

َّ أزواجا أو أمهات أو بنات. َْ ُك  َهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم, وهَ سفهاء َم

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

 قال: حعثنا هشام, عَ الـ سَ, قال: الـمرأة.ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع األعلـى, 6926  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال ى اك, 6927  

 قال: النساء مَ أسفه السفهاء.

ـى حعثنىـي الىـمثنى, قىىال: حىعثنا سىويع, قىىال: أخبرَىا ابىَ الـمبىـارك, عىىَ أبىـي عواَىة, عىىَ 6928  

مور  قال: مّرت امرأة بعبع   بَ عمر لهىا شىارة وهيئىة, ف ىال لهىا ابىَ عمىر: }َوال عاصم, عَ 

 تؤتوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم الّتِـي َجعََل ّللّاُ لَُكْم قِـياما{.

قال أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي تأويـل ذلك عنعَا أن   جّل ثناؤه عّم ب وله: }َوال تْؤتُوا   

ْمَوالَُكُم{ فلـم يخصَ سفـيها دون سفـيه, فغير جىائز ألحىع أن يؤتىـي سفىـيها مالىه صبىـيا الّسفَهاَء أ

صغيرا كان أو رجال  كبـيرا ذكرا كان أو أَثى, والسفـيه الذي ال ي وز لولىـيه أن يؤتىـيه مالىه, هىو 

 الـمستـ ّق الـ  ر بت يـيعه ماله وفساده وإفساده وسوء تعبـيره ذلك.

لنا مَ أن الـمعنـّي ب وله: }َوال تُْؤتُوا الّسىفَهاَء{ هىو مىَ وصىفنا دون غيىره, ألن   وإَا قلنا ما ق  

جّل ثناؤه قال فـي االَية التـي تتلوها: }َواْبتَلُوا الـيَتَامى حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاَح فإْن آََْستـْم ِمْنهْم ُرْشعا 

لىـيتامى بىعفع أمىوالهم إلىـيهم إذا بلغىوا النكىاح وأوَىس مىنهم فـاْدفَعوا إلَـْيِهْم أْمىَوالَُهْم{ فىأمر أولىـياء ا

الرشع, وقع يعخـل فىـي الىـيتامى الىذكور واإلَىاث, فلىـم يخصىَ بىـاألمر يىعفع مىالهم مىَ األمىوال 

الذكور دون اإلَاث, وال اإلَاث دون الذكور. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الىذيَ أمىر أولىـياؤهم 

وأجيز للـمسلـميَ مبىـايعتهم, ومعىاملتهم غيىر الىذيَ أمىر أولىـياؤهم بىـمنعهم بعفعهم أموالهم إلـيهم, 

أموالهم, وحلر علـى الـمسلـميَ معاينتهم ومعاملتهم, فإذ كان ذلىك كىذلك, فبىـيَ أن السىفهاء الىذيَ 

َهى   الـمؤمنـيَ أن يؤتوهم أموالهم, هم الـمستـ  ون الـ  ر, والىـمستوجبون أن يولىـى علىـيهم 

لهم, وهم مَ وصفنا صفتهم قبل, وأن مَ ععا ذلك, فغيىر سفىـيه, ألن الىـ  ر ال يستىـ  ه مىَ أموا
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قع بلغ, وأوَس رشعه. وأما قول مَ قال: عنى بـالسفهاء النساء خاصة, فإَه جعل اللغة علىـى غيىر 

وجههىىا, وذلىىك أن العىىر  ال تكىىاد تىىـ مع فعىىيال  علىىـى فعىىالء, إال فىىـي جمىىع الىىذكور, أو الىىذكور 

وأما إذا أرادوا جمع اإلَاث خاصة ال ذكران معهم, جمعىوه علىـى فعائىل وفعىيالت, مثىل  ¹إلَاثوا

 فأما الغربـاء ف مع غريب. ¹غريبة تـ مع غرائب وغريبـات

واختلىىف أهىىل التأويىىـل فىىـي تأويىىـل قولىىه: }أْمىىَوالَُكْم الّتِىىـي َجعَىىَل ّللّاُ لَُكىىْم قِىىـياما َواْرُزقُىىوُهم فِىىـيها   

ُهْم{ ف ال بع هم: عنى بذلك: ال تؤتوا السفهاء مىَ النسىاء والصبىـيان علىـى مىا ذكرَىا مىَ َواْكُسو

اختال  مَ حكينىا قولىه قبىل أيهىا الرشىعاء أمىوالكم التىـي تىـملكوَها, فتسىلطوهم علىـيها فىـيفسعوها 

ال  وي يعوها, ولكَ ارزقوهم أَتـم منها, إن كىاَوا مىـمَ تلىزمكم َف تىه, واكسىوهم, وقولىوا لهىم قىو

معروفـا. وقع ذكرَا الرواية عَ جماعة مـمَ قال ذلك: منهم أبو موسىى األشىعري, وابىَ عبىـاس, 

والـ سَ, ومـ اهع, قتادة, وح رمّي, وسنذكر قول االَخريَ الىذيَ لىـم يىذكر قىولهم فـيىـما م ىى 

 قبل.

ط, عَ السعي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـا6929  

}َوال تُْؤتُىىوا الّسىىفَهاَء أْمىىَوالَُكْم الّتِىىـي َجعَىىَل ّللّاُ لَُكىىْم قِىىـياما َواْرُزقىىوُهْم فِىىـيها{ ي ىىول: ال تعىى  امرأتىىك 

 وولعك مالك, فـيكوَوا هم الذيَ ي ومون علـيك, وأطعمهم مَ مالك واكسهم.

ي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عم6930  

ولُوا ابَ عبـاس: }َوال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكْم الّتِـي َجعََل ّللّاُ لَُكْم قِـياما َواْرُزقوُهْم فِـيها َواْكُسوُهْم َوقُ 

 .لَُهْم قَْوال  َمْعُروفـا{ ي ول: ال تسل  السفـيه مَ ولعك علـى مالك, وأمره أن يرزقه منه ويكسوه

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيىع فىـي قولىه: }َوال تَْؤتُىوا السىفَهاَء 6931  

 أْمَوالَُكُم{ قال: ال تع  السفـيه مَ مالك شيئا هو لك.

ولكنه أضيف إلىـى الىوالة ألَهىم قُّوامهىا  ¹وقال آخرون: بل معنى ذلك: وال تؤتوا السفهاء أموالهم  

 مَ قال ذلك: ومعبّروها. ذكر

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: حعثنا ابىَ الـمبىـارك, عىَ شىريك, عىَ 6932  

 سالـم, عَ سعيع بَ جبـير فـي قوله: }َوال تُْؤتُوا الّسفَهاَء أْمَوالَُكُم{.

ن يؤتوهم ذلك, وأموال وقع يعخـل فـي قوله: }َوال تُْؤتُوا السفَهاَء أْمَوالَُكُم{ أموال الـمنهيـيَ عَ أ  

السفهاء, ألن قوله: }أْمَوالَكْم{ غير مخصوا منها بعض األموال دون بعىض, وال تىـمنع العىر  

أن تىـخاطب قومىىا خطابىىـا, فىىـيخّر, الكىىالم بع ىىه خبىىر عىىنهم وبع ىىه عىىَ غيىىب, وذلىىك َىىـ و أن 

عنى: أَىك وأصى ابك, ي ولوا: أكلتـم يا فالن أموالكم بـالبـاطل فـيخاطب الواحع خطىا  الىـ مع بىـم

أو وقومك أكلتـم أموالكم, فكذلك قوله: }َوال تُؤتُىوا الّسىفَهاَء{ معنىاه: ال تؤتىوا أيهىا النىاس سىفهاءكم 

أموالكم التـي بع ها لكم وبع ها لهم, فت يعوها. وإذ كان ذلك كىذلك, وكىان   تعالىـى ذكىره قىع 

َ منها شيئا دون شيء, كان بىـينا بىذلك أن عّم بـالنهي عَ إيتاء السفهاء األموال كلها, ولـم يخص

معنى قوله: }الّتِـي َجعََل ّللّاُ لَكىْم قِىـياما{ إَىـما هىو التىـي جعىل   لكىم ولهىم قىـياما, ولكىَ السىفهاء 

 «.لكم»دخـل ذكرهم فـي ذكر الـمخاطبـيَ ب وله: 

ا وقوامىا فىـي معنىى واحىع, وإَىـما ال ىـيام وأما قوله: }الّتِـي َجعََل ّللّاُ لَُكْم قِـياما{ فإن قـياما وقـيىـم  

أصله ال وام, غير أن ال ا  التـي قبل الواو لـما كاَه مكسورة, جعله الىواو يىاء لكسىرة مىا قبلهىا, 

 كما ي ال: صمه صياما, وحله حياال , وي ال منه: فالن قّوام أهل بـيته, وقـيام أهل بـيته.

هم: }الّتِىـي َجعَىَل ّللّاُ لَُكىْم قِـيَىـما{ بكسىر ال ىا  وفتىـن واختلفه ال ّراء فـي قراءة ذلك, ف ىرأ بع ى  

الـياء بغير ألف. وقىرأه آخىرون: }قِىـياما{ بىألف. قىال مىـ مع: وال ىراءة التىـي َىـختارها: }قِىـياما{ 

بـاأللف, ألَها ال ىراءة الىـمعروفة فىـي قىراءة أمصىار اإلسىالم, وإن كاَىه األخىرا غيىر خطىأ وال 

رَىىا مىىا اخترَىىا مىىَ ذلىىك, ألن ال ىىراءات إذا اختلفىىه فىىـي األلفىىـاظ واتف ىىه فىىـي فىىـاسع. وإَىىـما اخت

 الـمعاَـي, فأع بها إلـينا ما كان أظهر وأشهر فـي قراءة أمصار اإلسالم.

 وبنـ و الذي قلناه فـي تأويـل قوله: }قِـياما{ قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

قال: حعثنا ابَ الـمبىـارك, عىَ إسماعيىـل بىَ أبىـي خالىع, ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, 6933  

 عَ أبـي مالك: }أْمَوالَُكُم الّتِـي َجعََل   لَُكْم قِـياما{: التـي هي قوامك بعع  .
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ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6934  

عََل ّللّاُ لَِكْم قِـياما{ فإن الـمال هو قـيام الناس قوام معايشهم, ي ول: كنه أَه قـيـم }أْمَوالَُكُم الّتِـي جَ 

 أهلك, فال تع  امرأتك مالك, فـيكوَوا هم الذيَ ي ومون علـيك.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بىَ أبىـي 6935  

, قولىه: }َوال تُؤتُىوا الّسىفَهاَء أْمىَوالَُكْم الّتِىـي َجعَىَل ّللّاُ لَكىْم قِىـياما{ ي ىول   طلـ ة, عَ ابىَ عبىـاس

سب اَه: ال تعمع إلـى مالك وما خّولك   وجعله لك معيشة, فتعطيه امرأتك أو بنـيك ثم تنلر إلـى 

وتهم ورزقهىم ما فـي أيعيهم, ولكىَ أمسىك مالىك وأصلىـ ه, وكىَ أَىه الىذي تنفىق علىـيهم فىـي كسى

 ومؤَتهم. قال: وقوله: }قِـياما{ بـمعنى: قوامكم فـي معايشكم.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الـ سَ قوله: 6936  

 }قِـياما{ قال: قـيام عيشك.

ابَ مـ اهع أَىه قىرأ: ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا بكر بَ شرود, عَ 6937  

 }الّتِـي َجعََل ّللّاُ لَُكْم قِـياما{ بـاأللف, ي ول: قـيام عيشك.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }أْمىَوالَُكُم الّتِىـي َجعَىَل 6938  

 الك.ّللّاُ لَُكْم قِـياما{ قال: ال تع  السفـيه مَ ولعك شيئا هو لك قـيـم مَ م

فأمىا الىذيَ قىالوا:  ¹وأما قوله: }َواْرُزقُوُهْم فِـيها واْكُسوُهْم{ فإن أهل التأويـل اختلفوا فىـي تأويىـله  

إَـما عنى   جّل ثنىاؤه ب ولىه: }َوال تُؤتىوا الّسىفَهاَء أْمىَوالَُكْم{ أولىـياء السىفهاء, ال أمىوال السىفهاء, 

سىفهاءكم مىَ َسىائكم وأوالدكىم مىَ أمىوالكم طعىامهم,  فإَهم قالوا: معنى ذلك: وارزقوا أيها النىاس

وما ال بعّ لهم منه مَ مؤَهم وكسوتهم. وقع ذكرَا بعض قائلـي ذلك فـيـما م ى, وسىنذكر مىَ لىـم 

 يذكر مَ قائلـيه.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 6939  

 يرزقوا سفهاءهم مَ أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم مَ أموالهم.مـ اهع, قال: أمروا أن 

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: ثنىىـي ح ىىا,, عىىَ ابىىَ جىىريج, قىىال: قىىال ابىىَ 6940  

 ُهْم{ قال: ي ول: أَف وا علـيهم.عبـاس, قوله: }َواْرُزقُو

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 6941  

 السعّي: }َواْرُزقُوُهْم فِـيها َواْكُسوُهْم{ ي ول: أطعمهم مَ مالك واكسهم.

ُكُم{ أموال السفهاء أن ال يؤتىـيهموها وأما الذيَ قالوا: إَـما عنى ب وله: }َوال تُؤتُوا الَسفهاَء أْموالَ   

أولـياؤهم, فإَهم قالوا: معنى قوله: }َواْرُزقُوُهْم فِـيها َواْكُسوُهْم{: وارزقىوا أيهىا الىوالة والة أمىوال 

 سفهاءكم مَ أموالهم, طعامهم وما ال بعّ لهم مَ مؤَهم وكسوتهم. وقع م ى ذكر ذلك.

فـي قوله: }َوال تُؤتُوا السفَهاَء أْمىَوالَُكْم{ مىَ التأويىـل, ف ىع  قال أبو جعفر: وأما الذي َراه صوابـا  

 ذكرَاه, ودللنا علـى ص ة ما قلنا فـي ذلك بـما أغنى عَ إعادته.

فتأويـل قوله: }َواْرزقُوُهْم فِـيها َواْكُسوُهْم{ علـى التأويـل الذي قلنا فـي قوله: }َوال تؤتُوا السفَهاَء   

علىىـى سىىفهائكم مىىَ أوالدكىىم وَسىىائكم الىىذيَ تىىـ ب علىىـيكم َف ىىتهم مىىَ طعىىامهم أْمىىَوالَكُم{ وألفىىوا 

وكسوتهم فـي أموالكم, وال تسلطوهم علـى أموالكم فـيهلكوها, وعلـى سفهائكم منهم مـمَ ال تـ ب 

علـيكم َف ته, ومَ غيرهم الىذيَ تلىون أَتىـم أمىورهم مىَ أمىوالهم فـيىـما ال بىعّ لهىم مىَ مىؤَهم فىـي 

ابهم وكسوتهم, ألن ذلك هىو الواجىب مىَ الىـ كم فىـي قىول جميىع الىـ  ة, ال خىال  طعامهم وشر

 بـينهم فـي ذلك مع داللة ظاهر التنزيـل علـى ما قلنا فـي ذلك.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقُولوا لَهْم قَْوال  َمْعُروفـا{.  

بع هم: معنى ذلك: ِعْعُهْم ِععَة  جميىـلة قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال   

 مَ البر والصلة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 6942  

مـ اهع: }َوقولوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفـا{ قىال: أمىروا أن ي ولىوا لهىم قىوال  معروفىـا فىـي البىّر والصىلة. 

 عنـي النساء, وهَ السفهاء عنعه.ي
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ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: ثنىىـي ح ىىا,, عىىَ ابىىَ جىىريج, عىىَ مىىـ اهع: 6943  

 }َوقولوا لَهْم قَْوال  َمْعُروفـا{ قال: ِععَة  تععوهم.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادعوا لهم. ذكر مَ قال ذلك:  

بَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }َوقولُىوا لَُهىْم قَىْوال  ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ا6944  

َمْعُروفـا{ إن كان لـيس مَ ولعك, وال مـمَ ي ب علـيك أن تنفق علـيه, ف ل لهم قوال  معروفـا, قل 

 لهم: عافـاَا   وإياك, وبـارك   فـيك.

ابىَ جىريج, وهىو أن معنىى قولىه: قال أبو جعفر: وأولـى هذه األقوال فـي ذلك بـالص ة, مىا قالىه   

}َوقولوا لَهْم قَْوال  مْعُروفـا{: أي قولوا يا معشر والة السىفهاء قىوال  معروفىـا للسىفهاء, إْن صلـ تىـم 

ورشعتـم سلـمنا إلـيكم أموالكم وخـلـينا بـينكم وبىـينها, فىـات وا   فىـي أَفسىكم وأمىوالكم. ومىا أشىبه 

 ى طاعة   وَهي عَ معصيته.ذلك مَ ال ول الذي فـيه حّن علـ

 6اآلية : 
عا  ال ول فـي تأويـل قوله تعالىـى:      }َواْبتَلُىواْ اْليَتَىاَمَى َحتّىَى إِذَا بَلَغُىواْ النَّكىاَح فَىإِْن آََْسىتُْم ّمىْنُهْم ُرْشى

ُرواْ َوَمىَ َكىاَن َغنِيّىا  فَْليَْسىتَْعِفْف َوَمىَ َكىاَن فَاْدفَعُواْ إِلَْيِهْم أَْمىَوالَُهْم َوالَ تَأُْكلُوَهىآ إِْسىَرافا  َوبِىعَارا  أَن يَْكبَى

 ِسيبا  {.فَِ يرا  فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِ  فَإِذَا دَفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشِهعُواْ َعلَْيِهْم َوَكفََى بِاّلّلِ حَ 

 ول يتاماكم فىـي أفهىامهم, وصىالحهم يعنـي تعالـى ذكره ب وله: }َواْبتَلُوا الـيَتَامى{: واختبروا ع   

 فـي أدياَهم, وإصالحهم أموالهم. كما:

ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ قتىىادة 6945  

 والـ سَ فـي قوله: }َواْبتَلُوا الـيَتَامى{ قاال: ي ول: اختبروا الـيتامى.

قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, 6946  

 أما ابتلوا الـيتامى: ف ّربوا ع ولهم.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 6947  

 عَ مـ اهع فـي قوله: }َواْبتَلُوا الـيَتَامى{ قال: ع ولهم.

لـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي ـ حعثنـي ا6948  

 بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }َواْبتَلُوا الـيَتَاَمى{ قال: اختبروهم.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }َواْبتَلُىوا الىـيَتَاَمى 6949  

لَغُوا النّكاَح{ قال: اختبروه فـي رأيه وفـي ع له كيف هو إذا عر  أَه قع أَُس منه رشع حتـى إذَا بَ 

 دفع إلـيه ماله. قال: وذلك بعع االحتالم.

قال أبو جعفر: وقع دللنا فـيـما م ىى قبىل علىـى أن معنىى االبىتالء: االختبىـار, بىـما فىـيه الكفىـاية   

 عَ إعادته.

 النّكاَح{ فإَه يعنـي: إذا بلغوا الـ لـم. كما: وأما قوله: }إذَا بَلَغُوا  

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 6950  

 مـ اهع فـي قوله: }حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاَح{: حتـى إذا احتلـموا.

ال: ثنىـي معاويىة, عىَ علىـي بىَ ـ حعثنـي علـّي بَ داود قال: حعثنا عبع   بىَ صالىـن, قى6951  

 أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: }حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاَح{ قال: عنع الـ لـم.

ـ حعثنـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }حتىـى إذَا بَلَغُىوا 6952  

 النكاَح{ قال: الـ لـم.

 ِمْنُهْم ُرْشعا{.ال ول فـي تأويـل قوله: }فإْن آََْستُـْم   

 يعنـي قوله: }فإْن آََْستُـْم ِمْنُهْم ُرْشعا{: فإن وجعتـم منهم وعرفتـم. كما:  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بىَ أبىـي 6953  

 هم.طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: }فإْن آََْستُـْم ِمْنُهْم ُرْشعا{ قال: عرفتـم من

َْسىا ب صىر ألفهىا: إذا ألفىه.    ي ال: آَسه مَ فالن خيرا وبِّرا بـمعّ األلىف إيناسىا, وأَسىه بىه آَىُس أُ

 بـمعنى: أحسستـم: أي وجعتـم.« فإْن أْحَسْيتُـْم ِمْنُهْم ُرْشعا»وقع ذكر أَها فـي قراءة عبع  : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



االَية, ف ال بع ىهم: معنىى الرشىع  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الرشع الذي ذكره   فـي هذه  

 فـي هذا الـموضع: الع ل والصالح فـي العيَ. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 6954  

 }فإْن آََْستُـْم ِمْنُهْم ُرْشعا{ ع وال  وصالحا.

قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }فىإْن آََْستُىـْم ِمىْنُهْم ـ حعثنا بشر بَ معاذ, 6955  

 ُرْشعا{ ي ول: صالحا فـي ع له ودينه.

 وقال آخرون: معنى ذلك: صالحا فـي دينهم, وإصالحا ألموالهم. ذكر مَ قال ذلك:  

الىىعيَ  ـىى حىىعثنا ابىىَ وكيىىع, قىىال: ثنىىـي أبىىـي, عىىَ مبىىـارك, عىىَ الىىـ سَ, قىىال: رشىىعا فىىـي6956  

 وصالحا وحفلا للـمال.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي بَ أبـي طلـ ة, عَ 6957  

 ابَ عبـاس: }فإْن آََْستُـْم ِمْنُهْم ُرْشعا{ فـي حالهم, واإلصالح فـي أموالهم.

 وقال آخرون: بل ذلك الع ل خاصة. ذكر مَ قال ذلك:  

ثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ منصىور, عىَ ـ حع6958  

مـ اهع, قال: ال َعفع إلـى الـيتـيـم ماله, وإن أخذ بلـ يته, وإن كان شيخا, حتـى يىؤَس منىه رشىعه: 

 الع ل.

ْستُىـْم ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا ي يـى, عَ سفـيان, عَ منصور, عَ مـ اهع: }فىإْن آ6959ََ  

 ِمْنُهْم ُرْشعا{ قال: الع ل.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا أبىو شىبرمة, عىَ الشعبىـي, 6960  

 قال: سمعته ي ول: إن الرجل لـيأخذ بلـ يته وما بلغ رشعه.

 وقال آخرون: بل هو الصالح والعلـم بـما يصلـ ه. ذكر مَ قال ذلك:  

ا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابىَ جىريج: }فىإْن آََْستُىـْم ِمىْنُهْم ـ حعثن6961  

 ُرْشعا{ قال: صالحا وعلـما بـما يصلـ ه.

قىال أبىو جعفىر: وأولىـى هىىذه األقىوال عنىعي بىـمعنى الرشىع فىىـي هىذا الىـموضع: الع ىل وإصىىالح   

يكىَ مىـمَ يستىـ ّق الىـ  ر علىـيه فىـي مالىه, إلجماع الـ ميع علـى أَىه إذا كىان كىذلك لىـم  ¹الـمال

وحوز ما فـي يعه عنه, وإن كان فـاجرا فـي دينه. وإذ كان ذلك إجماعا مَ الىـ ميع, فكىذلك حكمىه 

إذا بلغ وله مال فـي يعي وصي أبـيه أو فـي يع حاكم قع ولىـي مالىه لطفولتىه, واجىب علىـيه تسلـيىـم 

ألن الـمعنى الذي به يستـ ّق أن يولىـي  ¹ـ ا لـماله, غير مفسعماله إلـيه, إذا كان عاقال  بـالغا, مصل

علـى ماله الذي هو فـي يعه, هو الـمعنى الذي به يستـ ّق أن يـمنع يىعه مىَ مالىه الىذي هىو فىـي يىع 

ولـّي, فإَه ال فر  بـيَ ذلك. وفـي إجماعهم علـى أَه غير جائز حيازة ما فـي يعه فـي حال صى ة 

يعه, العلـيـُل الواضن علـى أَه غير جائز منع يعه مـما هىو لىه فىـي مثىل ذلىك  ع له وإصالح ما فـي

الـ ال, وإن كان قبل ذلك فـي يع غيره ال فر  بـينهما. ومَ فر  بـيَ ذلك عكس علـيه ال ول فىـي 

ذلك, وسئل الفر  بـينهما مَ أصل أو َلير, فلَ ي ول فـي أحعهما قوال  إال ألزم فىـي االَخىر مثلىه. 

كان ما وصفنا مَ الـ ميع إجماعا, فبىـيَ أن الرشىع الىذي بىه يستىـ ّق الـيتـيىـم إذا بلىغ فىأوَس  فإن

 منه دفع ماله إلـيه, ما قلنا مَ ص ة ع له وإصالح ماله.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فـاْدفَعُوا إلَـْيِهْم أْموالَُهْم َوال تَأُكلُوها إْسَرافـا{.  

ذكره: والة أموال الـيتامى, ي ول   لهم: فإذا بلغ أيتامكم الـ لـم, فآَستـم منهم  يعنـي بذلك تعالـى  

 ع ال  وإصالحا ألموالهم, فـادفعوا إلـيهم أموالهم, وال تـ بسوها عنهم.

 وأما قوله: }َوال تأُْكلُوها إْسَرافـا{ يعنـي: بغير ما أبـاحه   لكم. كما:  

ى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ قتىىادة ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـ6962  

 والـ سَ: }َوال تأُْكلُوها إْسَرافـا{ ي ول: ال تسر  فـيها.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6963  

 }َوال تَأُْكلُوها إْسَرافـا{ قال: يسر  فـي األكل.
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اإلسرا : تـ اوز الـ عّ الـمبـاح إلـى ما لـم يىبن, وربىـما كىان ذلىك فىـي اإلفىراط, وربىـما وأصل   

كان فـي الت صير, غير أَه إذا كان فـي اإلفراط, فىـاللغة الىـمستعملة فىـيه أن ي ىال: أسىر  يُسىر  

ررت بكىىم إسرافىىـا, وإذا كىىان كىىذلك فىىـي الت صىىير, فىىـالكالم منىىه: َسىىِرَ  يَْسىىَرُ  َسَرفىىـا, ي ىىال: مىى

 فسرفتكم, يراد منه: فسهوت عنكم وأخطأتكم, كما قال الشاعر:

 أْعَطْوا ُهنَـْيعَةَ يَْ عُوها ثَماَِـيَة  

َّ َوال.َسَرُ     ما فِـي َعطائِِهْم َم

 يعنـي ب وله: وال سر : ال خطأ فـيه, يراد به: أَهم يصيبون مواضع العطاء فال يخطئوَها.  

 الـى: }َوبِعَارا أْن يَْكبَُروا{.ال ول فـي تأويـل قوله تع  

وهىىو مصىعر مىَ قىول ال ائىل: بىـادرت هىذا األمىىر  ¹يعنىـي جىّل ثنىاؤه ب ولىه: }َوبِىعارا{ ومبىـادرة  

مبـادرة وبعارا. وإَىـما يعنىـي بىذلك جىّل ثنىاؤه: والة أمىوال الىـيتامى, ي ىول لهىم: ال تىأكلوا أمىوالهم 

ال مبىـادرة مىىنكم بلىوغهم, وإينىىاس الرشىع مىىنهم حىىذرا أن إسرافىـا, يعنىىـي: مىا أبىىـاح   لكىم أكلىىه, و

 يبلغوا فـيـلزمكم تسلـيـمه إلـيهم. كما:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بىَ أبىـي 6964  

درا أن يبلىغ فىـي ول طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }إْسرافـا َوبِعَارا{ يعنـي: أكل مال الـيتـيىـم مبىـا

 بـينه وبـيَ ماله.

ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ قتىىادة 6965  

 والـ سَ: }َوال تَأُْكلُوها إْسَرافـا َوبِعَارا{ ي ول: ال تسر  فـيها, وال تبـادر.

قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي:  ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل,6966  

 }َوبِعَارا{ تبـادرا أن يكبروا, فـيأخذوا أموالهم.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال قال ابَ زيع فـي قوله: }إْسَرافـا َوبِعَارا{ قال: 6967  

ب بوجهىه, هذه لولـّي الـيتـيـم خاصة, جعل له أن يأكل معه إذا لـم ي ىع شىيئا ي ىع يىعه معىه, فىـيذه

ي ول: ال أدفع إلـيه ماله, وجعلَه تأكله تشتهي أكله, ألَك إن لىـم تعفعىه إلىـيه لىك فىـيه َصىيب, وإذا 

 دفعته إلـيه فلـيس لك فـيه َصيب.

َصب  بـالـمبـادرة, ألن معنى الكالم: ال تأكلوها مبىـادرة « أن يكبروا»فـي قوله: « أن»وموضع   

 كبرهم.

َْ كىىىاَن فَِ ىىىـيرا فَْلىىىـيَأُْكْل ال ىىىول فىىىـي تأويىىىـل قولىىىه    َْ كىىىاَن َغنِىىىـيّا فَْلىىىـيَْستَْعِفْف َوَمىىى تعالىىىـى: }َوَمىىى

 بـالـَمْعُروِ {.

َْ كاَن َغنِـيّا{ مَ والة أموال الىـيتامى علىـى أمىوالهم, }فَْلىـيَْستَْعِفْف{    يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َوَم

 ا أبـاح   له أكلها به. كما:بـماله عَ أكلها بغير اإلسرا  والبعار أن يكبروا, بـم

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا أبو أحمع, قال: حعثنا سفـيان, عَ األعمش وابَ أبـي لـيـلـى, 6968  

َْ كىاَن َغنِىـيّا فَْلىـيَْستَْعِفْف{ قىال: لغنىاه مىَ  عَ الـ كم, عَ م سم, عَ ابىَ عبىـاس فىـي قولىه: }َوَمى

 م.ماله, حتـى يستغنـي عَ مال الـيتـيـ

َْ كىىاَن َغنِىىـيّا 6969   ـىى وبىىه قىىال: حىىعثنا سفىىـيان, عىىَ منصىىور, عىىَ إبراهيىىـم فىىـي قولىىه: }َوَمىى

 فَْلـيَْستَْعِفْف{ بغناه.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, عَ لـين, عَ الـ كم, عَ م سم, عَ 6970  

َْ كاَن َغنِـيّا فَْلـيَْستَعْ  َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قىال: مىَ ابَ عبـاس فـي قوله: }َوَم ِفْف َوَم

 مال َفسه, ومَ كان ف ـيرا منهم إلـيها مـ تاجا فلـيأكل بـالـمعرو .

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعرو  الذي أذن   جّل ثناؤه لوالة أمىوالهم أكلهىا   

ها, ف ال بع هم: ذلك هو ال رض يست رضىه مىَ مالىه ثىم ي  ىيه. به إذا كاَوا أهل ف ر وحاجة إلـي

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا وكيع, عَ سفـيان وإسرائيـل, عَ أبـي إس ا , عَ حارثىة 6971  

بَ م ّر , قال: قال عمر بَ الـخطا  رضي   عنه: إَـي أَزله مال   تعالـى منىـي بىـمنزلة 

 ـم, إن استغنـيه استعففه, وإن افت رت أكله بـالـمعرو , فإذا أيسرت ق يه.مال الـيتـي
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ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ عطية, عَ زهير, عَ العالء بىَ الىـمسيب, عىَ حمىاد, 6972  

َْ كىاَن فَِ ىـيرا فَْلىـيَأُْكْل بـالىـَمْعُروِ { قىال: هىو  عَ سعيع بَ جبـير, عَ ابَ عبـاس فـي قوله: }َوَم

 ال رض.

ـ حعثنا مـ مع بَ عبع األعلـى, قال: حعثنا الـمعتـمر, قال: سىمعه يىوَس, عىَ مىـ مع بىَ 6973  

َْ كاَن فَِ ـيرا  َْ كاَن َغنـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف َوَم سيريَ, عَ عبـيعة السلـماَـي, أَه قال فـي هذه االَية: }َوَم

 ل الـيتـيـم يكون علـيه قرضا.فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: الذي ينفق مَ ما

ـ حعثنـي يع و  بىَ إبراهيىـم, قىال: حىعثنا ابىَ علىـية, قىال: حىعثنا سلىـمة بىَ عل مىة, عىَ 6974  

َْ كىاَن فَِ ىىـيرا  َْ كىىاَن َغنىـيّا فَْلىـيَْستَْعِفْف َوَمىى مىـ مع بىَ سىىيريَ, قىال: سىىأله عبىـيعة عىَ قولىىه: }َوَمى

ا هو قرض, أال ترا أَه قال: }فىإذَا دَفَْعتُىـْم إلَىـْيِهْم أْمىَوالَُهْم فَأْشىِهعُوا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: إَـم

 َعلَـيهْم{ققال: فلننه أَه قالها برأيه.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَىا هشىام, عىَ مىـ مع, عىَ عبىـيعة    

َْ كاَن فَ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـ  الـَمْعُروِ { وهو علـيه قرض.فـي قوله: }َوَم

حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيـم, عَ سلـمة بَ عل مة, عَ ابَ سيريَ, عَ عبـيعة فىـي قولىه:    

َْ كاَن فَ ـيرا فَْلـيَأَُكْل بـالـَمْعُروِ { قال: الـمعرو : ال رض, أال ترا إلـى قوله: }فإذَا دَفَْعتُىـْم  }َوَم

 ِهعُوا َعلَـْيِهْم{قإلَـْيِهْم أْمَوالَُهْم فأشْ 

حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: حىىعثنا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ أيىىو , عىىَ ابىىَ    

 سيريَ, عَ عبـيعة, مثل حعين هشام.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بَ أبـي طلىـ ة,    

َْ كاَن   فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { يعنـي: ال رض.عَ ابَ عبـاس: }َوَم

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ 6975  

َْ كىاَن فَِ ىـيرا فَْلىـيَأُْكْل بـالىـمعرو { ي ىول: إن كىان  َْ كىاَن َغنِىـيا فَْلىـيَْستَْعِفْف َوَمى ابَ عبـاس: }َوَمى

ا فال ي ّل له مَ مال الـيتـيـم أن يأكىل منىه شىيئا, وإن كىان ف ىـيرا فلىـيست رض منىه, فىإذا وجىع غنـي

 فذلك أكله بـالـمعرو . ¹ميسرة فلـيعطه ما است رض منه

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ إدريس, قال: سمعه أبـي يذكر عَ حماد, عَ سعيع بَ 6976  

  .جبـير, قال: يأكل قرضا بـالـمعرو

حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَىا ح ىا,, عىَ سىعيع بىَ جبىـير, قىال:    

 َْ َْ كاَن َغنِـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف َوَم هو ال رض ما أصا  منه مَ شيء ق اه إذا أيسر, يعنـي قوله: }َوَم

 كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ {.

ال: حعثنا ابَ علـية, عَ هشام العسوائي, قال: حعثنا حمىاد, قىال: سىأله سىعيع حعثنـي يع و , ق   

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: إن أخىذ مىَ مالىه قىعر قوتىه  بَ جبـير, عَ هذه االَية: }َوَم

صىغيرا  قرضا, فإن أيسر بعع ق اه, وإن ح ره الـموت ولـم يوسر تـ لله مىَ الـيتـيىـم, وإن كىان

 تـ لله مَ ولـيه.

حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا بشر بَ الـمف ل, قال: حعثنا شعبة, عَ حماد, عَ سعيع بىَ    

 جبـير: فلـيأكل قرضا.

حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ حماد, عَ سعيع بَ    

َْ كاَن فَِ ـيرا فَـيْ   أُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: هو ال رض.جبـير: }َوَم

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, عَ عمرو بَ أبـي قـيس, عَ عطاء بَ السائب, عىَ 6977  

َْ كىاَن فَِ ىـيرا فَْلىـيَأُْكْل بـالىـَمْعُروِ { قىال: ال يأكلىه إال أن  َْ كاَن َغنـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف َوَم الشعبـي: }َوم

 ما ي طّر إلـى الـميتة, فإن أكل منه شيئا ق اه.ي طّر إلـيه ك

ـ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حعثنا بشر بَ الـمف ل, قال: حىعثنا شىعبة, عىَ عبىع   بىَ 6978  

 أبـي َـ ين, عَ مـ اهع فـي قوله: }فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: قرضا.

قال: حعثنا شىعبة, عىَ عبىع   بىَ أبىـي َىـ ين, حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر,    

 عَ مـ اهع, مثله.
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حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, عىَ مىـ اهع:    

 }فَْلـيأُكْل بـالـَمْعُروِ { قال: سلفـا مَ مال يتـيـمه.

قىال: أخبرَىا الثىوري, عىَ ابىَ أبىـي  ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الىرزا ,6979  

َـ ين, عَ مـ اهع, وعَ حماد, عَ سعيع بىَ جبىـير: }فَْلىـيَأُْكْل بـالىـَمْعُروِ { قىاال: هىو ال ىرض. 

 قال الثوري: وقاله الـ كم أي ا, أال ترا أَه قال: }فإذَا دَفَْعتُـْم إلَـْيِهْم أْمَوالَُهْم فأْشِهعُوا َعلَـْيِهْم{ق

 , قال: حعثنا هشيـم, قال: حعثنا ح ا,, عَ مـ اهع, قال: هىو ال ىرض مىا أصىا  حعثنـي يع و   

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ {.  منه مَ شيء ق اه إذا أيسر, يعنـي: }َوَم

ـىى حىىعثنا ابىىَ وكيىىع, قىىال: حىىعثنا أبىىـي, عىىَ أبىىـي جعفىىر, عىىَ الربىىـيع, عىىَ أبىىـي العالىىـية: 6980  

 بـالـَمْعُروِ { قال: ال رض, أال ترا إلـى قوله: }فإذَا دَفَْعتُـْم إلَـْيِهْم أْمَوالَُهْم{ق.}فَْلـيأُْكْل 

 ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ عاصم, عَ أبـي وائل, قال: قرضا.6981  

ل: إذا حعثنا ابَ حميىع, قىال: حىعثنا جريىر, عىَ منصىور, عىَ الىـ كم, عىَ سىعيع بىَ جبىـير, قىا   

احتا, الولـّي أو افت ر فلـم ي ع شيئا, أكل مَ مال الـيتـيـم, وكتبه, فإن أيسىر ق ىاه, وإن لىـم يوسىر 

 حتـى تـ  ره الوفـاة دعا الـيتـيـم فـاستـ ّل منه ما أكل.

حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, قال: أخبرَا ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع فـي    

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { مَ مال الـيتـيـم بغير إسرا  وال ق اء علـيه فـيىـما  قوله: }َوَم

 أكل منه.

واختلف قىائلو هىذا ال ىول فىـي معنىى أكىل ذلىك بـالىـمعرو , ف ىال بع ىهم: أن يأكىل مىَ طعامىه   

 بأطرا  األصابع, وال يـلبس منه. ذكر مَ قال ذلك:

ابَ بشار, قال: حعثنا أبو أحمع, قال: حعثنا سفـيان, عَ السعّي, قال: أخبرَىـي مىَ ـ حعثنا 6982  

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: بأطرا  أصابعه.  سمع ابَ عبـاس ي ول: }َوَم

حىىعثنا أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا عبىىـيع   األشىى عي, عىىَ سفىىـيان, عىىَ السىىعّي, عمىىَ سىىمع ابىىَ    

 فذكر مثله. ¹اس ي ولعبـ

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 6983  

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { ي ول: فمَ كان غنـيا مىَ ولىـي  َْ كاَن َغنِـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف َوَم }َوَم

ه, ومَ كان ف ـيرا مَ ولـي مال الـيتـيىـم فلىـيأكل معىه بأصىابعه, ال مال الـيتـيـم فلـيستعفف عَ مال

 يسر  فـي األكل, وال يـلبس.

ـ حعثنا ابىَ الىـمثنى, قىال: حىعثنا حرمىي بىَ عمىارة, قىال: حىعثنا شىعبة, عىَ عمىارة, عىَ 6984  

 عكرمة فـي مال الـيتـيـم: يَعُك مع أيعيهم, وال تتـخذ منه قَلْنُسَوة.

الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَىا ابىَ عيىـينة, عىَ عمىرو ـ حعثنا 6985  

 بَ دينار, عَ عطاء وعكرمة, قاال: ت ع يعك مع يعه.

وقال آخرون: بل الـمعرو  فـي ذلك, أن يأكل ما يسعّ جوعه ويـلبس ما وارا العورة. ذكر مىَ   

 قال ذلك:

عثنا هشيـم, قال: أخبرَا مغيرة عَ إبراهيـم, قال: إن ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: ح6986  

 الـمعرو  لـيس يـلبس الكتان وال الـ لل, ولكَ ما سعّ الـ وع ووارا العورة.

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ مغيىرة, عىَ إبراهيىـم, قىال:    

 , ولكَ الـمعرو  ما سعّ الـ وع ووارا العورة.كان ي ال: لـيس الـمعرو  يـلبس الكتان والـ لل

حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا الثىىوري, عىىَ مغيىىرة, عىىَ    

 إبراهيـم َـ وه.

ـىى حىىعثنا علىىـّي بىىَ سىىهل, قىىال: حىىعثنا الولىىـيع بىىَ مسلىىـم, قىىال: حىىعثنا أبىىو معبىىع, قىىال: سىىئل 6987  

مىىا أكلىىه بـالىىـمعرو  إذا كىىان ف ىىـيراق قىىال: يىىعه مىىع يىىعه. قـيىىـل لىىه: مك ىىول عىىَ ولىىـّي الـيتـيىىـم, 

 فـالكسوةق قال: يـلبس مَ ثـيابه, فأما أن يتـخذ مَ ماله ماال  لنفسه فال.

حىىعثنا أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا األشىى عي, عىىَ سفىىـيان, عىىَ مغيىىرة, عىىَ إبراهيىىـم فىىـي قولىىه:    

 الـ وع, ووارا العورة, أما أَه لـيس لبوس الكتان والـ لل. }فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: ما سعّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقال آخرون: بل ذلك الـمعرو  أكل تـمره وشر  ِرْسل ماشيته ب ـيامه علـى ذلك, فأمىا الىذهب   

 والف ة فلـيس له أخذ شيء منهما إال علـى وجه ال رض. ذكر مَ قال ذلك:

ع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الزهري, عَ ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عب6988  

ال اسم بَ مـ مع, قال: جاء رجل إلـى ابَ عبـاس ف ال: إن فـي ح ري أموال أيتامق وهىو يسىتأذَه 

أن يصيب منها. ف ال ابَ عبـاس: ألسه تبغي ضالتهاق قال: بلـى. قال: ألسه تهنىأ جربىـاهاق قىال: 

ى. قال: ألسه تَْفِرُط علـيها يوم ورودهاق قال: بلـى. قىال: بلـى. قال: ألسه تلـي  حياضهاق قال: بلـ

 فأصب مَ ِرْسلها, يعنـي: مَ لبنها.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثىوري, عىَ ي يىـى بىَ 6989  

أيتامىا, وإن سعيع, عَ ال اسم بَ مـ مع, قال: جاء أعرابـّي إلـى ابَ عبـاس, ف ال: إن فـي ح ري 

لهم إبال  ولىـي إبىل, وأَىا أمنىـن مىَ إبلىـي ف ىراء, فمىاذا ي ىّل لىـي مىَ ألبىـاَهاق قىال: إن كنىه تبغىي 

ضالتها, وتهنأ جربـاها, وتلوط حوضها, وتسعى علـيها, فـاشر  غير م ّر بنسل, وال َاهك فىـي 

 الـ لب.

اود, عىَ أبىـي العالىـية فىـي هىذه ـ حعثنـي الـمثنى, قىال: حىعثنا عبىع الوهىا , قىال: حىعثنا د6990  

َْ كىاَن فَِ ىـيرا فَْلىـيَأُْكْل بـالىـَمْعُروِ { قىال: مىَ ف ىل الرسىل  َْ كاَن َغنـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف َوَم االَية: }َوَم

 والثمرة.

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع األعلـى, قىال: حىعثنا داود, عىَ أبىـي العالىـية فىـي والىـي مىال    

ـم, قال: يأكل مَ رسل الـماشية, ومىَ الثمىرة ل ىـيامه علىـيه, وال يأكىل مىَ الىـمال, وقىال: أال الـيتـي

 ترا أَه قال: }فإذَا دَفْعتُـْم إلَـْيِهْم أْمَوالَُهْم{ق.

حىىعثنا أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا ابىىَ إدريىىس, قىىال: سىىمعه داود, عىىَ ُرفَىىـْيع أبىىـي العالىىـية, قىىال:    

وأما الذهب والف ة فال بعّ أن تردّ.  ¹ن يصيب مَ الرسل, ويأكل مَ الثمرةرخَ لولـّي الـيتـيـم أ

 ثم قرأ: }فإذَا دَفَْعتُـْم إلَـْيهْم أْمَوالُهْم{ أال ترا أَه قال: ال بعّ مَ أن يعفعق.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا عو , عَ الـ سَ أَىه قىال: 6991  

موالهم أدخال النـخـل والـماشية, فىرخَ لهىم إذا كىان أحىعهم مىـ تاجا أن يصىيب مىَ إَـما كاَه أ

 الرسل.

ـ حعثنـي يع و , قال: حعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا إسماعيىـل بىَ سالىـم, عىَ الشعبىـي فىـي 6992  

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: إذا كان ف ـيرا أكل مَ التـ مر, وشر  مَ اللىبَ قوله: }َوَم

 وأصا  مَ الرسل.

َْ كىاَن فَِ ىـيرا 6993   ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }َوَمى

فَْلىىـيَأُْكْل بـالىىـَمْعُروِ { ذكىىر لنىىا أن عىىّم ثابىىه بىىَ رفىىـاعة ـ وثابىىه يومئىىِذ يتـيىىـم فىىـي ح ىىره ـ مىىَ 

عليه وسلم, ف ال: يا َبـّي  , إن ابَ أخي يتـيـم فـي ح ري, فمىا  األَصار, أتـى َبـّي   صلى  

َْ ماِلىِه »ي ّل لـي مَ مالهق قال:  َْ َغْيِر أْن تَِ ىـَي مالَىَك بىـماِلِه, َوال تَتّىـِخذَ ِمى أْن تأُْكَل بـالـَمْعُرو  ِم

ه وس ـيه, فـيصيب مَ وكان الـيتـيـم يكون له الـ ائ  مَ النـخـل, فـي وم ولـيه علـى صالح« َوْفرا

ثمرته. أو تكون له الـماشية, فـي وم ولـيه علـى صىالحها, أو يـلىـي عالجهىا ومؤَتهىا فىـيصيب مىَ 

 ُجَزازها وعوارضها وِرْسلها, فأما رقا  الـمال وأصول الـمال, فلـيس له أن يستهلكه.

عبىـيع بىَ سلـيىـمان,  ـ ُحعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, ي ىول: أخبرَىا6994  

َْ كىىاَن فَِ ىىـيرا فَْلىىـيَأُْكْل بـالىىـَمْعروِ { يعنىىـي: ركىىو   قىىال: سىىمعه ال ىى اك ي ىىول فىىـي قولىىه: }َوَمىى

العابة وخعمه الـخادم, فإن أخذ مَ ماله قرضا فـي غنى, فعلىـيه أن يؤدّيىه, ولىـيس لىه أن يأكىل مىَ 

 ماله شيئا.

ـمال إذا كىان يـلىـي ذلىك وإن أتىـى علىـى الىـمال وال وقال آخرون منهم: لىه أن يأكىل مىَ جميىع الى  

 ق اء علـيه. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا إسماعيـل بَ صبـين, عَ أبـي إدريس, عَ ي يـى بَ سعيع 6995  

وربـيعة جميعا, عَ ال اسم بَ مـ مع, قىال: سىئل عمىر بىَ الىـخطا  رضىي   عنىه عمىا يصلىـن 

 ـيـمق قال: إن كان غنـيا فلـيستعفف, وإن كان ف ـيرا فلـيأكل بـالـمعرو .لولـّي الـيت
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ـ حعثنىـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: أخبرَىا ي يىـى بىَ أيىو , عىَ مىـ مع بىَ 6996  

ع الن, عَ زيع بَ أسلـم, عَ أبـيه, أن عمر بَ الـخطا  كان ي ول: ي ىّل لولىـّي األمىر مىا ي ىّل 

 مَ كان غنـيا فلـيستعفف, ومَ كان ف ـيرا فلـيأكل بـالـمعرو . لولـّي الـيتـيـم,

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا الف ل بَ عطية, عَ عطاء 6997  

َْ كىىاَن فَِ ىىـيرا فَْلىىـيَأُْكْل بـالىىـَمْعُرو { قىىال: إذا احتىىا, فلىىـيأكل  بىىَ أبىىـي ربىىـاح فىىـي قولىىه: }َوَمىى

 فإن أيسر بعع ذلك فال ق اء علـيه. بـالـمعرو ,

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ي يـى بَ واضىن, قىال: حىعثنا الىـ سيَ بىَ واقىع, عىَ يزيىع 6998  

 َْ النـ وي, عَ عكرمة والـ سَ البصري, قاال: ذكر   تبـارك وتعالـى مال الـيتامى, ف ال: }َوَمى

َْ كىىاَن فَ  ِ ىىـيرا فَْلىىـيَأُْكْل بـالىىـَمْعُروِ { ومعىىرو  ذلىىك: أن يت ىىـي   فىىـي كىىاَن َغنِىىـيّا فَْلىىـيَْستَْعفْف َوَمىى

 يتـيـمه.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, عىَ عمىرو, عىَ منصىور, عىَ إبراهيىـم: أَىه كىان ال 6999  

 يرا ق اء علـى ولـّي الـيتـيـم إذا أكل وهو مـ تا,.

عَ مغيرة, عَ حماد, عَ إبراهيىـم: }فَْلىـيَأُْكْل  حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ منصور,   

 بـالـَمْعُروِ { فـي الوصّي قال: ال ق اء علـيه.

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ منصور, عَ إبراهيـم أَه    

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلىـيَأُْكْل بـالىـَمْعُرو ِ  { قىال: إذا عمىل فىـيه ولىـّي الـيتـيىـم أكىل قال فـي هذه االَية: }َوَم

 بـالـمعرو .

ـ حعثنا بشر بَ مـ مع, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عىَ قتىادة, قىال: كىان 7000  

 الـ سَ ي ول: إذا احتا, أكل بـالـمعرو  مَ الـمال, ُطْعَمة مَ   له.

الرزا , قال: أخبرَىا ابىَ عيىـينة, عىَ عمىرو  ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع7001  

بَ دينار, عَ الـ سَ البصري, قال: قال رجل للنبـّي صلى   عليه وسلم: إن فـي ح ري يتـيـما 

بـالـَمْعروِ  غيَر »ق قال: أفأصيب مَ مالهق قال: «فِـيـما ُكْنَه َضاِربـا ِمْنهُ َولَعَكَ »أفأضربهق قال: 

 «.اِ  َمالَك بِـَماِلهِ ُمتأثِّل ماال , َوال وَ 

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا الثىوري, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين,    

 عَ الزبـير بَ موسى, عَ الـ سَ البصري, مثله.

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7002  

 يعه مع أيعيهم, فـيأكل معهم. ك عر خعمته وقعر عمله.عطاء أَه قال: ي ع 

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: ثنىىـي ح ىىا,, عىىَ ابىىَ جىىريج, عىىَ هشىىام بىىَ 7003  

 عروة, عَ أبـيه, عَ عائشة, قاله: ولـّي الـيتـيـم إذا كان مـ تاجا يأكل بـالـمعرو  ل ـيامه بـماله.

برَا ابَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع: وسىألته عىَ قىول   تبىـارك ـ حعثنـي يوَس, قال: أخ7004  

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { قال: إن استغنى كىّف,  َْ كاَن َغنـيّا فَْلـيَْستَْعِفْف وَم وتعالـى: }َوَم

اهىا, يأكىل وإن كان ف ـيرا أكل بـالـمعرو . قال: أكل بىـيعه معهىم ل ىـيامه علىـى أمىوالهم وحفلىه إي

 مـما يأكلون منه, وإن استغنى كّف عنه ولـم يأكل منه شيئا.

قىال أبىو جعفىر: وأولىـى األقىوال فىـي ذلىىك بىـالصوا , قىول مىَ قىال بـالىـمعرو  الىذي عنىىاه     

َْ كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ {: أكل مال الـيتـيـم عنع ال ر ورة تبـارك وتعالـى فـي قوله: }َوَم

والـ اجة إلـيه علـى وجه االست راض منه, فأما علـى غير ذلك الوجه, فغيىر جىائز لىه أكلىه. وذلىك 

أن الـ ميع مـ معون علـى أن والـي الـيتـيـم ال يـملك مَ مال يتـيىـمه إال ال ىـيام بـمصلىـ ته. فلىـما 

غيره, يتـيـما كان رّ  كان إجماعا منهم أَه غير مالكه, وكان غير جائز ألحع أن يستهلك مال أحع 

الـمال أو معركا رشيعا, وكان علـيه إن تععّا فـاستهلكه بأكل أو غيره ضماَه لـمَ اسىتهلكه علىـيه 

بإجماع مَ الـ ميع, وكان والـي الـيتـيـم سبـيـله سبـيـل غيره فىـي أَىه ال يىـملك مىال يتـيىـمه, كىان 

ـله سبـيىىـل غيىىره وإن فىىـارقه فىىـي أن لىىه كىىذلك حكمىىه فـيىىـما يىىـلزمه مىىَ ق ىىائه إذا أكىىل منىىه سبـيىى

االست راض منه عنع الـ اجة إلـيه كما له االست راض علـيه عنىع حاجتىه إلىـى مىا يسىت رض علىـيه 

إذا كىىان قـيىىـما بىىـما فىىـيه مصلىىـ ته, وال معنىىى ل ىىول مىىَ قىىال: إَىىـما عنىىى بـالىىـمعرو  فىىـي هىىذا 
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 ـيامه علـى وجىه االعتىـياض علىـى عملىه وسىعيه, ل ¹الـموضع أكل والـي الـيتـيـم, مَ مال الـيتـيـم

ألن الوالـي الـيتـيـم أن يؤاجر َفسه منىه لل ىـيام بىأموره إذا كىان الـيتـيىـم مىـ تاجا إلىـى ذلىك بىأجرة 

معلومىىة, كمىىا يسىىتأجر لىىه غيىىره مىىَ األجىىراء, وكمىىا يشىىتري لىىه مىىَ َصىىيبه غنىىـيا كىىان الوالىىـي أو 

َْ ف ـيرا. وإذا كان ذلك كذلك, وكان   َْ كاَن َغنِىـيّا فَْلىـيَْستَْعِفْف َوَمى  تعالـى ذكره قع دّل ب وله: }َوَم

كاَن فَِ ـيرا فَْلـيَأُْكْل بـالـَمْعُروِ { علـى أَه أكل مىال الـيتـيىـم إَىـما أذن لىـمَ أذن لىه مىَ والتىه فىـي 

مىع حاجىة األيتىام حال الف ر والـ اجة, وكاَه الىـ ال التىـي للىوالة أن يىؤجروا أَفسىهم مىَ األيتىام 

إلـى األجراء, غير مخصوا بها حال غنى وال حال ف ر, كان معلوما أن الـمعنى الذي أبـين لهىم 

مَ أموال أيتامهم فـي كّل أحوالهم, غير الـمعنى الذي أبـين لهم ذلك فـيه فـي حال دون حال. ومَ 

جته إلـيه علىـى غيىر وجىه ال ىرض أبى ما قلنا مـمَ زعم أن لولـّي الـيتـيـم أكل مال يتـيـمه عنع حا

استعالال  بهذه االَية, قـيـل له: أمـ مع علـى أن الىذي قلىه تأويىـل قولىه: }َوَمىَ كىاَن فَِ ىـيرا فَْلىـيَأُْكْل 

بـالـَمْعُروِ {ق فإن قال ال, قـيـل له: فما برهاَك علـى أن ذلك تأويـله, وقىع علىـمه أَىه غيىر مالىك 

 أذن لىىه بأكلىىه, قـيىىـل لىىه: أذن لىىه بأكلىىه مطل ىىا, أم بشىىرطق فىىإن قىىال مىىال يتـيىىـمهق فىىإن قىىال: ألن  

بشرط, وهو أن يأكله بـالـمعرو , قـيـل له: وما ذلك الـمعرو  وقع علـمه ال ائلـيَ مَ الص ابة 

والتابـيعَ ومَ بععهم مىَ الـخالفىـيَ إن ذلىك هىو أكلىه قرضىا وسلفىـاق وي ىال لهىم أي ىا مىع ذلىك: 

ـيهم فـي أموالهم مَ الـمـ اَـيَ والـمعاتـيه ألوالة أموالهم أن يأكلوا مَ أمىوالهم أرأيه الـمولـى عل

عنع حاجتهم إلـيه علـى غير وجه ال رض ال االعتـياض مَ قـيامهم بها, كما قلتـم ذلىك فىـي أمىوال 

ك الـيتامى فأب تـموها لهمق فإن قالوا ذلك لهم, خرجوا مىَ قىول جميىع الىـ  ة, وإن قىالوا لىـيس ذلى

لهم, قـيـل لهم: فما الفر  بـيَ أموالهم وأمىوال الىـيتامى وحكىم والتهىم واحىع فىـي أَهىم والة أمىوال 

غيرهمق فلَ ي ولوا فـي أحعهما شيئا إال ألزمىوا فىـي االَخىر مثلىه. ويسىألون كىذلك عىَ الـمىـ  ور 

مىوال الـمـ اَىـيَ علـيه, هل لـمَ يـلـي ماله أن يأكل ماله عنىع حاجتىه إلىـيهق َىـ و سىؤالناهم عىَ أ

 والـمعاتـيه.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإذَا دَفَْعتُـْم إلَـْيِهْم أْمَوالَُهْم فأْشِهعُوا َعلَـْيِهْم{.  

قال أبو جعفىر: يعنىـي بىذلك جىّل ثنىاؤه: وإذا دفعتىـم يىا معشىر والة أمىوال الىـيتامى إلىـى الىـيتامى   

 هعوا علـى األيتام بـاستـيفـائهم ذلك منكم ودفعكموه إلـيهم. كما:أموالهم, فأشهعوا علـيهم, ي ول: فأش

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ 7005  

لـيتـيىـم مالىه, ابَ عبـاس, قوله: }فإذَا دَفَْعتُـْم إلَـْيِهْم أْمىَوالَُهْم فأْشىِهعُوا َعلَىـْيِهْم{ ي ىول: إذا دفىع إلىـى ا

 فلـيعفعه إلـيه بـالشهود, كما أمره   تعالـى.

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَكفَـى بـاّلّلِ َحِسيبـا{.  

ي ول تعالـى ذكره: وكفـى بـاهلل كافـيا مىَ الشىهود الىذي يُشىهعهم والىـي الـيتـيىـم علىـى دفعىه مىال   

 يتـيـمه إلـيه. كما:

بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع 7006  

 }وَكفَـى بـاّلّلِ َحِسيبـا{ ي ول: شهيعا.

ي ال منه: قع أحسبنـي الذي عنعي, يراد به: كفـاَـي. وسمع مَ العر : ألُْحِسبَنّكم مَ األسوديَ,   

 الـمرتفع الـ سب, والـُمـْ َسُب: الـمكفـّي.يعنـي به: مَ الـماء والتـمر, والـُمـْ ِسُب مَ الرجال: 

 7اآلية : 
ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لّلّرَجاِل ََصيِب  ّمّما تََرَك اْلَواِلىعَاِن َواألْقَربُىوَن َوِللنَّسىآِء ََِصىيب  

 ُروضا  {.ّمّما تََرَك اْلَواِلعَاِن َواألْقَربُوَن ِمّما قَّل ِمْنهُ أَْو َكثَُر ََِصيبا  ّمفْ 

يعنـي بذلك تعالـى ذكره: للذكور مَ أوالد الرجل الـميه حصة مَ ميراثه ولإلَاث منهم حصة    

منه, مَ قلـيـل ما خـلف بععه وكثـيره حصة مفروضة واجبىة معلومىة مؤقتىة. وذكىر أن هىذه االَيىة 

 َزله مَ أجل أن أهل الـ اهلـية كاَوا يورثون الذكور دون اإلَاث. كما:

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة, قىال: 7007  

 كاَوا اليورثون النساء, فنزله: }َوللنّساِء ََِصيب  ِمـّما تََرَك الَواِلعَاِن َواألْقَربُوَن{.
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قىال:  ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابىَ جىريج, عىَ عكرمىة,7008  

َزلىه فىـي أم ُك ىة وابنىة ك ىة وثعلبىة وأوس بىىَ سىويع, وهىم مىَ األَصىار, كىان أحىعهم زوجهىىا, 

واالَخر عّم ولعها, ف اله: يا رسول   توفـي زوجي وتركنـي وابنته, فلـم َوّرث, ف ال عّم ولعها: 

تكتسىب. فنزلىه: يا رسول   ال تركب فرسا, وال تىـ مل كىالّ, وال تنكىأ عىعّوا يكسىب علىـيها, وال 

}للّرجاِل ََِصيب  ِمـّما تََرَك الَواِلعَاِن واألْقَربُوَن وللنّساِء ََِصيب  ِمـّما تََرَك الَواِلعَاِن واألْقَربُىوَن ِمىـّما 

 قَّل ِمْنهُ أْو َكثَُر ََِصيبـا َمفُُروضا{.

جاِل ََِصيب  ِمـّما ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }للرِ 7009  

تََرَك الَواِلعَاِن واألْقَربُوَن{ قال: كان النساء ال يرثَ فـي الـ اهلـية مَ االَبىـاء, وكىان الكبىـير يىرث 

وال يرث الصغير وإن كان ذكرا, ف ىال   تبىـارك وتعالىـى: }للّرجىاِل ََِصىيب  ِمىـّما تَىَرَك الَواِلىعَاِن 

 ِصيبـا َمفُروضا{.َواألَْقَربُوَن{ إلـى قوله: }ََ

قال أبو جعفر: وَصب قوله: }ََِصيبـا َمْفُروضا{ وهو َعىه للنكىرة لىـخروجه مخىر, الىـمصعر,   

ك ول ال ائل: لك علـّي حّق واجبـا, ولو كان مكان قوله: }ََِصيبـا َمْفُروضا{ اسىم صى ين لىـم ي ىز 

ك وله: َصيبـا فري ىة وفرضىا, َصبه, ال ي ال: لك عنعي حّق درهما, ف وله: }ََِصيبـا َمفُُروضا{ 

 كما ي ال: عنعي درهم هبة م بوضة.

 8اآلية : 
 َُ ال ىىىول فىىىـي تأويىىىـل قولىىىه تعالىىىـى:      }َوإِذَا َحَ ىىىَر اْلِ ْسىىىَمةَ أُْولُىىىواْ اْل ُْربَىىىَى َواْليَتَىىىاَمَى َواْلَمَسىىىاِكي

 فَاْرُزقُوُهْم ّمْنهُ َوقُولُواْ لَُهْم قَْوال  ّمْعُروفا  {.

و جعفىىر: اختلىىف أهىىل التأويىىـل فىىـي حكىىم هىىذه االَيىىة, هىىل هىىو مىىـ كم, أو منسىىوخق ف ىىال قىىال أبىى   

 بع هم: هو مـ كم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ يىـمان, عىَ سفىـيان, عىَ الشيبـاَىـي, عىَ عكرمىة, عىَ 7010  

الِ ْسىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى{...  ابَ عبـاس, قال مىـ كمة, ولىـيسه منسىوخة, يعنىـي قولىه: }وإذَا َحَ ىرَ 

 االَية.

حىىعثنا أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا األشىى عي, عىىَ سفىىـيان, عىىَ الشيبـاَىىـي, عىىَ عكرمىىة عىىَ ابىىَ    

 عبـاس, مثله.

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ يـمان, عَ سفـيان, عَ مغيرة, عىَ إبراهيىـم والشعبىـي 7011  

 قاال: هي مـ كمة.

بو كريب, قال: حعثنا ابَ يـمان, عَ سفـيان, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع, ـ حعثنا أ7012  

 قال: واجب, ما طابه به أَفس أهل الـميراث.

وحعثنا أبو كريب, قىال: حىعثنا األشى عي, عىَ سفىـيان, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع فىـي    

{ قىىال: هىىي واجبىىة علىىـى أهىىل قولىىه: }َوإذَا َحَ ىىَر الِ ْسىىَمةَ أُولُىىوا ال ُْربَىىى َوالىىـيَتا َُ َمى والىىـَمساِكي

 الـميراث ما طابه به أَفسهم.

حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا األش عي, عَ سفـيان, عىَ مغيىرة, عىَ إبراهيىـم والشعبىـي, قىاال:    

 هي مـ كمة لـيسه بـمنسوخة.

َ بىَ ي يىـى, قىال: حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا ي يـى بَ عبع الرحمَ, عَ سفىـيان, وثنىا الىـ س   

أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, قال: هي واجبىة علىـى 

 أهل الـميراث ما طابه به أَفسهم.

ـ حعثنىـي يع ىو  بىَ إبراهيىـم, قىال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا أبىو بشىر, عىَ سىعيع بىَ 7013  

َُ فىـاْرُزقُوُهْم ِمْنىهُ جبـير, أَه سئل عَ قوله: }َوإذَا َح َ  َر الِ ْسَمةَ أُولُوا ال ُْربَى والـيَتاَمى َوالَـمساِكي

َوقُولُوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفىـا{ ف ىال سىعيع: هىذه االَيىة يتهىاون بهىا النىاس. قىال: وهمىا ولىـيان: أحىعهما 

لذي ال يرث هو قال: وا¹يرث واالَخر ال يرث, والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم, قال: يعطيهم

 الذي أمر أن ي ول لهم قوال  معروفـا. وهي مـ كمة ولـيسه بـمنسوخة.

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَىا مغيىرة, عىَ إبراهيىـم بنىـ و 7014  

 ذلك, وقال: هي مـ كمة ولـيس بـمنسوخة.
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نا سعيع, عَ مطر , عىَ الىـ سَ, قىال: ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعث7015  

 هي ثابتة, ولكَ الناس بخـلوا وشّ وا.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حىعثنا الىـ سيَ, قىال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا منصىور والىـ سَ, 7016  

 قاال: هي مـ كمة ولـيسه بـمنسوخة.

عىَ الىـ  ا,, عىَ الىـ كم, عىَ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا عبـاد بىَ العىّوام,    

 م سم, عَ ابَ عبـاس, قال: هي قائمة يعمل بها.

حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عَ ابَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع    

َُ فىـاْرُزقُوُهْم ِمْنىهُ{ مىا طابىه بىه  فـي قوله: }وإذا َحَ َر اِلْ سَمةَ أُولُوا ال ُْربَى َوالىـيَتَاَمى والىـَمساِكي

 األَفس ح ا واجبـا.

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أبىىو سفىىـيان, عىىَ معمىىر, عىىَ الىىـ سَ 7017  

َُ فـاْرُزقُوُهْم ِمنهُ{  والزهري, قاال فـي قوله: }وإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُوا ال ُْربَى والـيَتامى والـَمساكي

 قال: هي مـ كمة.

ا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حىعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا منصىور, عىَ قتىادة, ـ حعثن7018  

عَ ي يـى بَ يعمر, قال: ثالث آيات مـ كمات معَـيات تركهَ الناس: هذه االَية: وآية االستئذان: 

ََ َملََكْه أيـَماَُُكْم{, وهذه االَ  َُْكْم الِّذي ََ آَمنُوا ِلـيَْستَأِْذ َْ }يا أيّها الِّذي ية: }يا أيّهىا النّىاُس إَّىا َخىـلَْ ناُكْم ِمى

َْثَى{. ُ  ذَكِر وأ

حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قال: كان الىـ سَ ي ىول: هىي    

 ثابتة.

 وقال آخرون: منسوخة. ذكر مَ قال ذلك:  

ا ابىَ أبىـي عىعّي, عىَ سىعيع, عىَ ـ حعثنا مـ مع بَ بشار ومـ مع بَ الىـمثنى, قىاال: حىعثن7019  

 } َُ قتادة, عَ سعيع أَه قال فـي هذه االَية: }َوإذَا َحَ َر الِ ْسىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى َوالىـيَتَاَمى َوالىـَمساِكي

قال: كاَه هذه االَية قسمة قبل الـموارين, فلـما أَزل   الىـموارين ألهلهىا جعلىه الوصىية لىذوي 

  يرثون.ال رابة الذيَ ي زَون وال

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا قرة بَ خالع, عَ قتادة, قال: سىأله 7020  

{ قىال:  َُ سعيع بَ الـمسيب, عَ هذه االَية: }وإذَ اَحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُىوا ال ْربَىى والىـيَتَاَمى والىـَمساِكي

 هي منسوخة.

ثنا سعيع, عَ قتادة, عَ سعيع بَ الـمسيب, قال: كاَه هذه حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حع   

 قبل الفرائض وقسمة الـميراث, فلـما كاَه الفرائض والـموارين َسخه.

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا ابَ يـمان, عىَ سفىـيان, عىَ السىعّي, عىَ أبىـي مالىك, قىال: 7021  

 َسختها آية الـميراث.

 األش عي, عَ سفـيان, عَ السعّي, عَ أبـي مالك, مثله.حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا    

ـ حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حىعثنا أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ 7022  

ابَ عبـاس: }وإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولىوا ال ُْربَىى والىـيَتامى{... االَيىة, إلىـى قولىه: }قَىْوال  َمْعُروفىـا{, 

ل أن تنزل الفرائض, فأَزل   تبـارك وتعالىـى بعىع ذلىك الفىرائض, فىأعطى كىّل ذي حىّق وذلك قب

 ح ه, ف عله الصعقة فـيـما سّمى الـمتوفَـى.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا جويبر, عَ ال ى اك, 7023  

 قال: َسختها الـموارين.

ة ولىـيسه بىـمنسوخة, غيىر أن معنىى ذلىك: وإذا ح ىر ال سىمة, يعنىـي وقال آخرون: هي مـ كم  

بها: قسمة الـميه ماله بوصيته لـمَ كان يوصي له به. قىالوا: وأمىر بىأن ي عىل وصىيته فىـي مالىه 

 لـمَ سماه   تعالـى فـي هذه االَية. ذكر مَ قال ذلك:

ارك, عَ ابىَ جىريج, عىَ ابىَ أبىـي ـ حعثنا سعيع بَ ي يـى األموي, قال: حعثنا ابَ الـمبـ7024  

ملـيكة, عَ ال اسم بَ مـ مع: أن عبع   بَ عبع الرحمَ قسم ميراث أبـيه وعائشة حية, فلىـم يىعع 

 َُ فـي العار أحعا إال أعطاه. وتال هذه االَية: }وإذا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولوا ال ُْربَى َوالىـيَتاَمى َوالىـَمساِكي
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قال ال اسم: فذكرت ذلك البَ عبىـاس, ف ىال: مىا أصىا  إَىـما هىذه الوصىية. يريىع فـاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ{ 

 الـميه, أن يوصي ل رابته.

حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا ابىَ جىريج, قىال: أخبرَىـي ابىَ    

 بكر قسم, فذكر َـ وه. أبـي ملـيكة, أن ال اسم بَ مـ مع أخبره أن عبع   بَ عبع الرحمَ بَ أبـي

ـ حعثنا عمران بَ موسى الصفـار, قال: حعثنا عبىع الىوار ث بىَ سىعيع, قىال: حىعثنا داود, 7025  

{ قىال:  َُ عَ سعيع بَ الـمسيب فـي قوله: }َوإذَا َحَ ىَر الِ ْسىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى َوالىـيَتاَمى َوالىـَمساِكي

 أمر أن يوصي بثلثه فـي قرابته.

َ الـمبـارك, قىال: حىعثنا عبىع األعلىـى, قىال: حىعثنا داود, عىَ سىعيع بىَ الىـمسيب, قىال: حعثنا اب   

 إَـما ذلك عنع الوصية فـي ثلثه.

حىىعثنا ابىىَ الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا عبىىع الوهىىا , قىىال: حىىعثنا داود, عىىَ سىىعيع بىىَ الىىـمسيب: }َوإذَا    

َُ فـاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ{ قال: هي الوصية مَ الناس.َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولوا ال ْربَى َوالـيَتاَمى َوالـَمسا  ِكي

ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قال:قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }َوإذَا َحَ ىَر الِ ْسىَمةَ 7026  

{ قىال: ال سىمة: الوصىية, كىان الرجىل إذا أوصىى قىالوا: فىالن  َُ أُولُوا ال ْربَىى َوالىـيَتاَمى َوالىـَمساِكي

ف ال: ارزقوهم منه, ي ول: أوصوا لهم, ي ول للذي يوصي: }َوقُولُوا لَُهْم قَوال  َمْعُروفـا{ ي سم ماله, 

 فإن لـم توصوا لهم, ف ولوا لهم خيرا.

قال أبو جعفر: وأولـى األقوال فـي ذلك بـالص ة قول مَ قال: هذه االَية مـ كمة غيىر منسىوخة,   

, وعنىى بـالىـيتامى والىـمساكيَ أن ي ىال لهىم قىول وإَـما عنى بها: الوصية ألولـي قربى الىـموصي

 معرو .

وإَـما قلنا ذلك أولـى بـالص ة مَ غيره لـما قع بـينا فـي غير موضع مىَ كتابنىا هىذا وغيىره, أن   

شيئا مَ أحكام   تبـارك وتعالىـى التىـي أثبتهىا فىـي كتابىه أو بىـينها علىـى لسىان رسىوله صىلى   

يه أن ي ال له َاسخ لـ كم آخر, أو منسوخ ب كم آخر, إال والـ كمان اللذان عليه وسلم غير جائز فـ

ق ى ألحعهما بأَه َاسخ, واالَخر بأَه منسوخ َا  كل واحع منهما صىاحبه, غيىر جىائز اجتىـماع 

الـ كم بهما فـي وقه واحع بوجه مَ الوجوه, وإن كان جائزا صرفه إلـى غير النسخ, أو ي وم بأن 

الَخر منسوخ, ح ة ي ب التسلـيـم لها. وإذ كان ذلىك كىذلك لىـما قىع دللنىا فىـي غيىر أحعهما َاسخ وا

 َُ موضىىع, وكىىان قولىىه تعالىىـى ذكىىره: }َوإذَا َحَ ىىىَر الِ ْسىىَمةَ أُولىىوا ال ُْربَىىى َوالىىـيَتاَمى َوالىىىـَمساِكي

صية, أولو قرابته فـاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ{ مـ تـمال  أن يكون مرادا به: وإذا ح ر قسمة مال قاسم ماله بو

والـيتامى والـمساكيَ, فـارزقوهم منه, يراد: فأوصوا ألولـي قرابتكم الذيَ ال يرثوَكم منه, وقولوا 

للىىـيتامى والىىـمساكيَ قىىوال  معروفىىـا, كمىىا قىىال فىىـي موضىىع آخىىر: }ُكتِىىَب َعلَىىـْيُكْم إذَا َحَ ىىَر أَحىىعَُكُم 

{ وال يكىون الـَمْوُت إْن تَىَرَك َخْيىرا الَوِصىيّةُ لْلَواِلى ََ َِ َواألْقَربِىـيَ بـالىـَمْعُروِ  َح ّىا علىـى الـُمتِّ ىـي عَْي

منسوخا بآية الـميراث لـم يكَ ألحع صرفه إلـى أَه منسوخ بآيىة الىـميراث, إذ كىان ال داللىة علىـى 

أَه منسوخ بها مَ كتا  أو سىنة ثابتىة, وهىو مـ تىـمل مىَ التأويىـل مىا بىـينا. وإذ كىان ذلىك كىذلك, 

ـل قولىىه: }َوإذَا َحَ ىىىَر الِ ْسىىَمةَ{ قسىىىمة الىىـموصي مالىىىه بىىـالوصية أولىىىو قرابتىىه والىىىـيتامى فتأويىى

والـمساكيَ, فـارزقوهم منه, ي ول: فـاقسموا لهم منه بـالوصية, يعنـي: فأوصوا ألولـي ال ربى مَ 

ي: يىععى لهىم أموالكم, وقولوا لهم, يعنـي االَخريَ وهىم الىـيتامى والىـمساكيَ, قىوال  معروفىـا, يعنىـ

بخير, كما قال ابَ عبىـاس وسىائر مىَ ذكرَىا قولىه قبىل. وأمىا الىذيَ قىالوا: إن االَيىة منسىوخة بآيىة 

الىىـموارين, والىىذيَ قىىالوا: هىىي مىىـ كمة والىىـمأمور بهىىا ورثىىة الىىـميه, فىىإَهم وجهىىوا قولىىه: }َوإذَا 

َُ فىـا ْرُزقُوُهْم ِمْنىهُ{ ي ىول: فىأعطوهم منىه, وقولىوا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُوا ال ُْربَى َوالـيَتاَمى َوالىـَمساِكي

 لهم قوال  معروفـا. وقع ذكرَا بعض مَ قال ذلك, وسنذكر ب ـية مَ قال ذلك مـمَ لـم َذكره.

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7027  

{ بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس قولىه: } َُ َوإذَا َحَ ىَر الِ ْسىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى َوالىـيَتَاَمى َوالىـَمساِكي

أمر   جّل ثناؤه الـمؤمنـيَ عنع قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم مَ الوصية إن كان 

 أوصى, وإن لـم تكَ وصية وصل إلـيهم مَ مواريثهم.
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قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, 7028  

 ابَ عبـاس: }َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُوا ال ُْربَى{... االَية, يعنـي: عنع قسمة الـميراث.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يىـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ هشىام بىَ 7029  

 عب حيَ قسم ماله.عروة: أن أبـاه أعطاه مَ ميراث الـمص

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا هشيىىـم, قىىال: أخبرَىىا عىىو , عىىَ ابىىَ 7030  

 سيريَ, قال: كاَوا يرضخون لهم عنع ال سمة.

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ مطىر, عىَ الىـ سَ, عىَ 7031  

إذا ح ر قسمة الـميراث أولو ال ربىى والىـيتامى والىـمساكيَ  حطان: أن أبـا موسى أمر أن يعطوا

 والـ يران مَ الف راء.

حعثنا مـ مع بَ بشىار, قىال: حىعثنا ي يىـى بىَ سىعيع, وابىَ أبىـي عىعّي ومىـ مع بىَ جعفىر, عىَ    

شعبة, عَ قتادة, عَ يوَس بَ جبـير, عَ حطان بَ عبع   الرقاشي, قال: قسم أبىو موسىى بهىذه 

{.االَية:  َُ  }وإذا َحَ َر الِ ْسَمة أُولُوا ال ُْربى َوالـيَتاَمى َوالـَمساكي

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حىعثنا مىـ مع وي يىـى بىَ سىعيع, عىَ شىعبة, عىَ قتىادة, عىَ يىوَس بىَ    

جبـير, عَ حطان, عَ أبـي موسى فـي هذه االَية: }َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ{... االَية, قىال: ق ىى بهىا 

 سى.أبو مو

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ مغيرة, عَ العالء بَ بعر فـي الـميراث إذا قسم, 7032  

 قال: كاَوا يعطون منه التابوت, والشيء الذي يستـ يا مَ قسمته.

ـ حعثنا ابىَ الىـمثنى, قىال: حىعثنا عبىع األعلىـى, قىال: حىعثنا داود, عىَ الىـ سَ وسىعيع بىَ 7033  

 الن: ذاك عنع قسمة الـميراث.جبـير, كاَا ي و

ـىى حىىعثنا أبىىو كريىىب قىىال: حىىعثنا ابىىَ يىىـمان, عىىَ سفىىـيان, عىىَ عاصىىم, عىىَ أبىىـي العالىىـية 7034  

 والـ سَ, قاال: يرضخون وي ولون قوال  معروفـا فـي هذه االَية: }َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ{.

ـي ال ربى والـيتامى والـمساكيَ واجبة ثم اختلف الذيَ قالوا: هذه االَية مـ كمة, وإن ال سمة ألول  

علـى أهل الـميراث إن كان بعىض أهىل الىـميراث صىغيرا ف سىم علىـيه الىـميراث ولىـّي مالىه. ف ىال 

بع هم: لـيس لولـّي ماله أن ي سم مَ مالىه ووصىيته شىيئا, ألَىه ال يىـملك مىَ الىـمال شىيئا, ولكنىه 

 بأن ي ول لهم معروفـا هو ولـّي مال الـيتـيـم إذا قسىم ي ول لهم قوال  معروفـا. قالوا: والذي أمره  

مال الـيتـيـم بـينه وبـيَ شركاء الـيتـيـم, إال أن يكون ولـّي ماله أحىع الورثىة, فىـيعطيهم مىَ َصىيبه 

ويعطيهم مَ ي وز أمره فـي ماله مَ أَصبـائهم. قىالوا: فأمىا مىَ مىال الصىغير الىذي يولىـي علىـى 

 أن يعطيهم منه شيئا. ذكر مَ قال ذلك:ماله ال ي وز لولـّي 

ـ حىعثنا ابىَ بشىار, قىال: حىعثنا عبىع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ السىعّي, عىَ أبىـي 7035  

سىعيع, قىىال: سىأله سىىعيع بىىَ جبىـير عىىَ هىىذه االَيىة: }َوإذَا َحَ ىىَر الِ ْسىىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىىى َوالىىـيَتَاَمى 

َُ فـاْرُزقُوُهْم مِ  ْنهُ{ قال: إن كان الـميه أوصى لهم بشيء أَفذت لهم وصىيتهم, وإن كىان َوالـَمساِكي

الورثة كبـارا رضخوا لهم, وإن كاَوا صغارا قال ولـيهم إَىـي لسىه أملىك هىذا الىـمال ولىـيس لىـي 

 وإَـما هو للصغار, فذلك قوله: }َوقُولُوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفـا{.

ـ مع بَ جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ أبـي بشر, عَ سعيع ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا م7036  

َُ فىـاْرُزقُوُهْم ِمْنىهُ  بَ جبـير فـي هذه االَية: }وإذَا َحَ َر الِ ْسَمة أُولُوا ال ْربَىى َوالىـيَتاَمى َوالىـَمساِكي

ث فىـيعطى, وقُولوا لَُهْم قْوال  َمْعروفـا{ قال: هما ولـيان: ولـّي يرث, وولـّي ال يرث, فأمىا الىذي يىر

 وأما الذي ال يرث, ف ولوا له قوال  معروفـا.

ـ حعثنـي ابَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع األعلـى, قىال: حىعثنا ابىَ داود, عىَ الىـ سَ وسىعيع 7037  

بَ جبـير, كاَا ي والن: ذلك عنىع قسىمة الىـميراث, إن كىان الىـميراث لىـمَ قىع أدرك, فلىه أن يكسىو 

مساكيَ, وإن كان الـميراث لـيتامى صغار, فـي ول الولـّي: إَىه لىـيتامى منه, وأن يطعم الف راء والـ

 صغار, وي ول لهم قوال  معروفـا.

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ابَ يـمان, عَ سفـيان, عَ السعّي, عىَ أبىـي سىعيع, عىَ سىعيع بىَ    

 جبـير قال: إن كاَوا كبـارا رضخوا, وإن كاَوا صغارا اعتذروا إلـيهم.
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ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حىعثنا حكىام, عىَ عنبسىة, عىَ سلـيىـمان الشيبـاَىـي, عىَ عكرمىة: 7038  

}َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى{ قىال: كىان ابىَ عبىـاس ي ىول: إذا ولىـي شىيئا مىَ ذلىك يرضىخ 

 ألقربـاء الـميه, وإن لـم يفعل اعتذر إلـيهم وقال لهم قوال  معروفـا.

ا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثن7039  

َُ فـاْرُزقُوهْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفى ـا{ }َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولُوا ال ْربَى َوالـيَتاَمى َوالـَمساِكي

فـي  رون ويأخذون وصىيتهم. وأمىا  هذه تكون علـى ثالثة أوجه: أما األول: فـيوصي لهم وصية

الثاَـي: فإَهم ي  رون فـي تسمون إذا كاَوا رجاال  فـينبغي لهم أن يعطىوهم. وأمىا الثالىن: فتكىون 

الورثة صغارا, فـي وم ولـيهم إذا قسم بـينهم, فـي ول للذيَ ح روا: ح كم حّق وقرابتكم قرابة ولىو 

صغار, فإن يكبروا فسيعرفون ح كم. فهىذا ال ىول  كان لـي فـي الـميراث َصيب ألعطيتكم, ولكنهم

 الـمعرو .

حعثنا ابىَ الىـمثنى, قىال: حىعثنا عبىع الوهىا , قىال: حىعثنا داود, عىَ رجىل, عىَ سىعيع أَىه قىال:    

َُ فـاْرُزقوهْم ِمنهُ َوقولوا لَهْم قَْوال  َمعْ  ُروفىـا{ }َوإذَا َحَ َر الِ ْسَمةَ أُولوا ال ْربَى َوالـيَتاَمى َوالـَمساِكي

قال: إذا كان الوارث عنع ال سىمة, فكىان اإلَىاء والشىيء الىذي ال يسىتطاع أن ي سىم فلىـيرضخ لهىم, 

 وإن كان الـميراث للـيتامى, فلـي ل لهم قوال  معروفـا.

وقىىىال آخىىىرون مىىىنهم: ذلىىىك واجىىىب فىىىـي أمىىىوال الصىىىغار والكبىىىـار ألولىىىـي ال ربىىىى والىىىـيتامى   

ارا, تولىوا عنىع ال سىمة إعطىاءهم ذلىك, وإن كىاَوا صىغارا تولىـى والـمساكيَ, فإن كان الورثىة كبىـ

 إعطاء ذلك منهم ولـّي مالهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حىعثنا يع ىو  بىَ إبراهيىـم, قىال: حىعثنا ابىَ علىـية, عىَ يىوَس فىـي قولىه: }وإذا َحَ ىر 7040  

ف ىعّث عىَ مىـ مع, عىَ عبىـيعة: أَىه  الِ ْسَمة أُولوا ال ْربَى والىـيَتامى والىـَمساِكيَ فىـاْرُزقوهْم ِمْنىهُ{

ولـي وصية, فأمر بشاة فذب ه, وصنع طعاما ألجل هذه االَية, وقال: لوال هذه االَية لكان هىذا مىَ 

مالىىـي. قىىال: وقىىال الىىـ سَ: لىىـم تنسىىخ, كىىاَوا ي  ىىرون فىىـيعطون الشىىيء والثىىو  الـخىىـلق. قىىال 

فىأمر بشىاة فىذب ه, فصىنع طعامىا, كمىا يوَس: إن مـ مع بَ سيريَ ولـي وصية ـ أو قال أيتامىا ـ 

 صنع عبـيعة.

ـ حعثنا مـ اهع بَ موسى, قال: حعثنا يزيع, قال: أخبرَا هشام بَ حسىان, عىَ مىـ مع: أن 7041  

عبـيعة قسم ميراث أيتىام, فىأمر بشىاة فىـاشتريه مىَ مىالهم, وبطعىام فصىنع, وقىال: لىوال هىذه االَيىة 

الَيىىة: }َوإذَا َحَ ىىَر الِ ْسىىَمةَ أُولُىىوا ال ُْربَىىى َوالىىـيَتاَمى ألحببىىه أن يكىىون مىىَ مالىىـي. ثىىم قىىرأ هىىذه ا

َُ فـاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ{... االَية.  َوالـَمساِكي

فكأن مَ ذهىب مىَ ال ائلىـيَ ال ىول الىذي ذكرَىاه عىَ ابىَ عبىـاس وسىعيع بىَ جبىـير, ومىَ قىال:   

ّول قولىه: }فىـاْرُزقُوُهْم ِمْنىهُ{: يرضخ عنع قسمة الـميراث ألولـي ال ربى والىـيتامى والىـمساكيَ تىأ

فأعطوهم منه. وكأن الذيَ ذهبوا إلـى ما قال عبـيعة وابَ سيريَ, تأّولوا قوله: }فـاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ{: 

 فأطعموهم منه.

واختلفوا فـي تأويـل قوله: }َوقُولُوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفـا{ ف ال بع هم: هو أمر مَ   تعالـى ذكره   

ة الـيتامى أن ي ولوا ألولىـي قىرابتهم وللىـيتامى والىـمساكيَ إذا ح ىروا قسىمتهم مىال مىَ ولىوا وال

علـيه ماله مَ األموال بـينهم وبـيَ شركائهم مَ الورثة فـيها أن يعتذروا إلـيهم علىـى َىـ و مىا قىع 

 ذكرَاه فـيـما م ى مَ االعتذار. كما:

عثنا هشيـم, قال: حعثنا أبو بشر, عَ سعيع بَ جبـير: ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: ح7042  

}َوقُولُوا لَُهْم قَْوال  َمْعُروفـا{ قال: هو الذي ال يرث أمر أن ي ول لهم قوال  معروفىـا. قىال: ي ىول: إن 

هذا الـمال ل وم غيب, أو لـيتامى صغار ولكَ فىـيه حىّق, ولسىنا َىـملك أن َعطىيكم منىه شىيئا. قىال: 

 معرو .فهذا ال ول الـ

وقال آخرون: بل الـمأمور بـال ول الـمعرو  الىذي أمىر جىّل ثنىاؤه أن ي ىال لىه هىو الرجىل الىذي   

يوصي فـي ماله, وال ول الـمعرو  هو الععاء لهم بـالرز  والغنى وما أشبه ذلك مَ قول الـخير. 

 وقع ذكرَا قائلـي ذلك أي ا فـيـما م ى بـما أغنى عَ إعادته.

 9اآلية : 
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َْ َخْلِفِهىْم ذُّريّىة  ِضىعَافا  َخىافُواْ َعلَىْيِهْم ال ول  ََ لَْو تََرُكواْ ِمى فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوْليَْخَش الِّذي

 فَْليَتّ ُواّ ّللّاَ َوْليَ ُولُواْ قَْوال  َسِعيعا  {.

ن موصيا اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ف ال بع هم: }وْلـيَْخَش{: لـيخف الذيَ ي  رو   

يوصي فـي ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به فـيـمَ ال يرثه, ولكَ لـيأمره أن يب ـي ماله لولعه, 

كما لو كان هو الـموصي, يسّره أن ي ثه مَ ي  ره علىـى حفىظ مالىه لولىعه, وأن ال يىععهم عالىة 

 مع ضعفهم وع زهم عَ التصر  واالحتـيال. ذكر مَ قال ذلك:

لـّي بَ داود, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالىـن, عىَ ـ حعثنـي ع7043  

َْ َخىـْلِفِهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا  ََ لَىْو تََرُكىوا ِمى علـّي بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }َوْلـيَْخَش الّىِذي

سمعه يوصىي بوصىية ت ىّر خافُوا َعلَـْيِهْم{... إلـى آخر االَية. فهذا فـي الرجل ي  ره الـموت فـي

بورثته, فأمر   سب اَه الذي يسمعه أن يت ـي   ويوف ه ويسعّده للصىوا , ولىـينلر لورثتىه كمىا 

 كان ي ب أن يصنع لورثته إذا خشي علـيهم ال يعة.

ـ حعثنا علـّي, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية, عَ علـّي بَ أبـي طلـ ة, 7044  

َْ َخىـْلِفِهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا خىافُوا َعلَىـْيِهْم{ يعنىـي: عَ ا ََ لَْو تََرُكوا ِم بَ عبـاس, قوله: }َوْلـيَْخَش الِّذي

الذي ي  ره الـموت, فـي ال له: تصعّ  مىَ مالىك, وأعتىق, وأعى  منىه فىـي سبـيىـل  , فنهىوا أن 

يأمره أن ينفق ماله فـي العتق أو  يأمروه بذلك. يعنـي: أن مَ ح ر منكم مري ا عنع الـموت, فال

الصعقة أو فـي سبـيـل  , ولكَ يأمره أن يبـيَ ماله, وما علـيه مَ ديَ, ويوصي فـي ماله لىذوي 

قرابته الذيَ ال يرثون, ويوصي لهم بـالـخمس أو الربع. ي ول: ألـيس يكره أحعكم إذا مات وله ولع 

ـيكوَوا عياال  علىـى النىاسق فىال ينبغىي أن تىأمروه ضعا  ـ يعنـي صغار ـ أن يتركهم بغير مال, ف

 بـما ال ترضون به ألَفسكم وال أوالدكم ولكَ قولوا الـ ّق مَ ذلك.

  7045 ََ ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }َوْلـيَْخَش الّىِذي

َْ َخـْلِفِهْم ذُّريّة  ِضعافـا{ قال: ي ول: مَ ح ر ميتا فلـيأمره بـالععل واإلحسان, ولـينهه  لَْو تَرُكوا ِم

عَ الىـ يف والىـ ور فىـي وصىيته, ولىـيخش علىـى عيالىه مىا كىان خائفىـا علىـى عيالىه لىو َىزل بىه 

 الـموت.

حعثنا الـ سَ بىَ ي يىـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة فىـي قولىه:    

 ََ َْ َخـْلِفِهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا{ قىال: إذا ح ىر ت وصىية ميىه, فمىره بىـما  }وِلـيْخَشى الِّذي لَْو تَرُكوا ِم

كنه آمرا َفسك بـما تت ّر  به إلـى  , وخف فـي ذلك مىا كنىه خائفىـا علىـى ضىعفتك لىو تىركتهم 

 بععك. ي ول: فـاتق   وقل قوال  سعيعا, إْن هو زاغ.

ال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, ق7046  

َْ َخـْلِفِهْم ذُّرية  ِضعافـا خافُوا َعلَـْيِهْم فَْلـيَتّ ُوا ّللّاَ ولـْي ُولُوا قَىْوال   ََ لَْو تَرُكوا ِم  َسىِعيعا{ }وْلـيَْخَش الِّذي

ي ولىوا لىه: أوا بىـمالك  الرجل ي  ره الـموت, فـي  ره ال وم عنع الوصية, فىال ينبغىي لهىم أن

كله وقىعم لنفسىك, فىإن   سىيرز  عيالىك, وال يتركىوه يوصىي بىـماله كلىه, ي ىول للىذيَ ح ىروا: 

َْ َخـْلِفِهْم ذُّريّة  ِضعافـا خافُوا َعلَـْيِهْم{ فـي ول كمىا يخىا  أحىعكم علىـى  ََ لَْو تَرُكوا ِم }وْلـيَْخش الِّذي

ـا ال شىيء لهىم ـ ال ىيعة بعىعه, فلىـيخف ذلىك علىـى عيىال عياله لو مات ـ إذ يتركهم صغارا ضعاف

 أخيه الـمسلـم, فـي ول له ال ول السعيع.

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حىعثنا عبىع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ حبىـيب, قىال: 7047  

َْ ذهبه أَا والـ كم بَ عيـينة إلـى سعيع بَ جبـير, فسألناه عَ قوله: }وْلـيَْخش الِّذي َ لَىْو تَرُكىوا ِمى

َخـْلِفِهْم ذُّريّة  ِضعافـا{... االَية, قال: قال الرجل ي  ره الـموت, فـي ول لىه مىَ ي  ىره: اتىق  , 

 صلهم, أعطهم, بّرهم, ولو كاَوا هم الذيَ يأمرهم بـالوصية ألحبوا أن يب وا ألوالهم.

خبرَىا الثىوري, عىَ حبىـيب بىَ أبىـي حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبىع الىرزا , قىال: أ   

َْ َخىـْلِفهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا{ قىال:  ثابه, عَ سعيع بَ جبـير فـي قولىه: }وْلىـيَْخش الّىِذيَ لَىْو تَرُكىوا ِمى

 ي رضهم الـيتامى فـي ولون: اتق   وصلهم وأعطهم, فلو كاَوا هم ألحبوا أن يب وا ألوالدهم.

, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عىَ ال ى اك فىـي ـ حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب7048  

َْ َخىـْلِفِهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا{... االَيىة, ي ىول: إذا ح ىر أحىعكم مىَ  ََ لََو تََرُكىوا ِمى قوله: }َوْلـيَْخَش الِّذي
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ح ره الـموت عنع وصيته, فال ي ل: أعتق مَ مالك وتصعّ , فـيفّر  ماله ويعع أهله ُعياّل , ولكَ 

وه فلـيكتب ماله مَ ديىَ ومىا علىـيه, وي عىل مىَ مالىه لىذوي قرابتىه خمىس مالىه, ويىعع سىائره مر

 لورثته.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7049  

َْ َخـْلِفِهْم ذُّريّة   ََ لَْو تََرُكوا ِم ِضعافـا خىافُوا َعلَىـْيِهْم{... االَيىة.  عَ مـ اهع فـي قوله: }َوْلـيَْخَش الِّذي

قىىال: هىىذا يفىىر  الىىـمال حىىيَ ي سىىم, فىىـي ول الىىذيَ ي  ىىرون: أقللىىه زد فالَىىا! فىىـي ول   تعالىىـى: 

َْ َخـْلِفِهْم{ فلـيخش أولئك ولـي ولوا فـيهم مثل ما ي ىّب أحىعهم أن ي ىال  ََ لَْو تََرُكوا ِم }َوْلـيَْخَش الِّذي

 ذا أكثر: أبق علـى ولعك.فـي ولعه بـالععل إ

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولـيخش الذيَ ي  رون الـموصي وهو يوصىي, الىذيَ لىو تركىوا   

مىَ خىـلفهم ذريىىة ضعافىـا فخىىافوا علىـيهم ال ىىيعة مىَ ضىىعفهم وطفىولتهم, أن ينهىىوه عىَ الوصىىية 

بىـاء الىـموصي لسىّرهم ألقربـائه, وأن يأمره بإمساك ماله والتـ فظ به لولعه, وهم لو كىاَوا مىَ أقر

 أن يوصي لهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حىعثنا عبىع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ حبىـيب, قىال: 7050  

 َْ ََ لَْو تََرُكوا ِمى ذهبه أَا والـ كم بَ عيـينة, فأتـينا م سما, فسألناه, يعنـي عَ قوله: }َوْلـيَْخَش الِّذي

ّريّة  ِضعافـا{... االَية, ف ال: ما قال سعيع بَ جبـيرق ف لنا: كىذا وكىذا. ف ىال: ولكنىه الرجىل َخـْلِفِهْم ذُ 

ي  ره الـموت, فـي ول له مَ ي  ره: اتق   وأمسك علـيك مالك, فلـيس أحىع أحىّق بىـمالك مىَ 

 ولعك! ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم, ألحبوا أن يوصي لهم.

بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عىَ حبىـيب بىَ ـ حعثنا الـ سَ 7051  

أبـي ثابه قال: قال م سم: هم الىذيَ ي ولىون: اتىق   وأمسىك علىـيك مالىك, فلىو كىان ذا قرابىة لهىم 

 ألحبوا أن يوصي لهم.

قىال: زعىم ـ حعثنا مـ مع بَ عبع األعلـى, قال: حىعثنا الـمعتىـمر بىَ سلـيىـمان, عىَ أبىـيه, 7052  

َْ َخىـْلِفِهْم ذُّريّىة  ِضعافىـا{ قىال: قىالوا ح ىـيق أن يىأمر  ََ لَْو تََرُكوا ِم ح رمّي, وقرأ: }َوْلـيَْخَش الِّذي

صاحب الوصية بـالوصية ألهلها, كما أن لو كاَه ذّرية َفسه بتلك الـمنزلة ألحّب أن يوصي لهم, 

ي ّق علـيه, فإن ولعه لىو كىاَوا بتلىك الىـمنزلة وإن كان هو الوارث فال يـمنعه ذلك أن يأمره بـالذي 

 أحّب أن ي ّن علـيه, فلـيتق   هو, فلـيأمره بـالوصية وإن كان هو الوارث, أو َـ وا مَ ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلىك أمىر مىَ   والة الىـيتامى أن يىـلوهم بىـاإلحسان إلىـيهم فىـي أَفسىهم   

افـا وبعارا أن يكبروا, وأن يكوَوا لهم كما ي بىون أن يكىون والة وأموالهم, وال يأكلوا أموالهم إسر

ولعه الصغار بععهم لهم بـاإلحسان إلـيهم لو كاَوا هم الذيَ ماتوا وتركوا أوالدهىم يتىامى صىغارا. 

 ذكر مَ قال ذلك:

 ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عى7053َ  

َْ َخـْلِفِهْم ذُّريّة  ِضعافـا خىافُوا َعلَىـْيِهْم{ يعنىـي بىذلك:  ََ لَْو تََرُكوا ِم ابَ عبـاس, قوله: }َوْلـيَْخَش الِّذي

الرجل يـموت وله أوالد صغار ضعا  يخا  علـيهم العيـلة وال يعة, ويخا  بعىعه أن ال ي سىَ 

مى, فلىـي سَ إلىـيهم, وال يأكىل أمىوالهم إلىـيه مىَ يـلىـيهم, ي ىول: فىإن ولىـي مثىل ذريتىه ضعافىـا يتىا

 إسرافـا وبعارا خشية أن يكبروا, فلـيت وا  , ولـي ولوا قوال  سعيعا.

وقىىال آخىىرون: معنىىى ذلىىك: ولىىـيخش الىىذيَ لىىو تركىىوا مىىَ خىىـلفهم ذريىىة ضعافىىـا خىىافوا علىىـيهم,   

 ذكر مَ قال ذلك: فلـيت وا   ولـي ولوا قوال  سعيعا, يكفـيهم   أمر ذّريتهم بععهم.

ـ حعثنا إبراهيـم بَ عطية بَ دريج بَ عطية, قال: ثنـي عمي مـ مع بَ دريج, عَ أبـيه, 7054  

عىَ الشيبـاَىىـي, قىال: كنىىا بـال سطنطينىـية أيىىام مسلىـمة بىىَ عبىع الىىـملك, وفىـينا ابىىَ مىـ يريز وابىىَ 

الزمان, قال: ف  ه ذرعىا بىـما العيـلـمي وهاَىء بَ كلثوم, قال: ف علنا َتذاكر ما يكون فـي آخر 

سمعه, قال: ف له البَ العيـلـمي: يا أبـا بشر بودّي أَىه ال يولىع لىـي ولىع أبىعا! قىال: ف ىر  بىـيعه 

علـى منكبـي وقال: يا ابَ أخي ال تفعل, فإَه لـيسه مَ َسىمة كتىب   لهىا أن تىـخر, مىَ صىلب 

لىـى أمىر إن أَىه أدركتىه َىـ اك   منىه, رجل, إال وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال: أال أدلك ع

This file was downloaded from QuranicThought.com



وإن تركىىه ولىىعك مىىَ بعىىعك حفلهىىم   فىىـيكق قىىال: قلىىه بلىىـى, قىىال: فىىتال عنىىع ذلىىك هىىذه االَيىىة: 

َْ َخـْلِفِهْم ذُْريّة  ِضعافـا خافُوا َعلَـْيِهْم فَْلـيَتّ ُوا ّللّاَ َوْلـيَ ُولُوا قَ  ََ لَْو تَرُكوا ِم  ِعيعا{.ْوال  سَ }َوْلـيَْخَش الِّذي

قال أبو جعفر: وأولـى التأويالت بـاالَية قول مَ قال: تأويـل ذلك: ولىـيخش الىذيَ لىو تركىوا مىَ   

خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم العيىـلة لىو كىاَوا فّرقىوا أمىولهم فىـي حيىاتهم, أو قسىموها وصىية 

هم خشية العيىـلة علىـيهم بعىعهم منهم بها ألولـي قرابتهم وأهل الـيتـم والـمسكنة, فأب وا أموالهم لولع

مع ضعفهم وع زهم عىَ الىـمطالب, فلىـيأمروا مىَ ح ىروه, وهىو يوصىي لىذوي قرابتىه ـ وفىـي 

الـيتامى والـمساكيَ وفـي غير ذلك ـ بىـماله بىـالععل, ولىـيت وا  , ولىـي ولوا قىوال  سىعيعا, وهىو أن 

 ن مَ أهل اإليـمان بـاهلل وبكتابه وسنته.يعّرفوه ما أبـاح   له مَ الوصية وما اختاره الـمؤمنو

وإَـما قلنا ذلك بتأويـل االَية أولـى مَ غيره مَ التأويالت لـما قع ذكرَا فـيـما م ى قبل, مَ أن   

َْ فىـاْرُزقوُهْم منىه َوقُولُىوا لَُهىْم  معنى قوله: }َوإذَا َحَ َر الِ ْسىَمةَ أُولُىوا ال ُْربَىى َوالىـيَتاَمى َوالىـَمساِكي

ْوال  َمْعُروفـا{ وإذا ح ر ال سمة أولىو ال ربىى والىـيتامى والىـمساكيَ فأوصىوا لهىم, بىـما قىع دللنىا قَ 

علىىىـيه مىىىَ األدلىىىة. فىىىإذا كىىىان ذلىىىك تأويىىىـل قولىىىه: }َوإذَا َحَ ىىىَر الِ ْسىىىَمةَ أُولُىىىوا ال ُْربَىىىى َوالىىىـيَتَامى 

{... االَيىىة, فىىـالواجب أن يكىىون قولىىه تعالىىـى ذكىىره: } َُ َْ َوالىىـَمساِكي ََ لَىىْو تَرُكىىوا ِمىى َوْلىىـيَْخَش الّىىِذي

َخـْلِفِهْم{ تأديبـا منه عبـاده فـي أمر الوصية بىـما أذَهىم فىـيه, إذ كىان ذلىك ع ىـيب االَيىة التىـي قبلهىا 

فىىـي حكىىم الوصىىية, وكىىان أظهىىر معاَىىـيه مىىا قلنىىا, فإلىىـ ا  حكمىىه ب كىىم مىىا قبلىىه أولىىـى مىىع اشتبىىـاه 

 بـما هو له غير مشبه. معاَـيهما مَ صر  حكمه إلـى غيره

وبـمعنى ما قلنا فـي تأويـل قوله: }وْلـيَ ُولُوا قَْوال  َسىِعيعا{ قىال مىَ ذكرَىا قولىه فىـي مبتىعأ تأويىـل   

 هذه االَية, وبه كان ابَ زيع ي ول.

ََ لَىْو 7055   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيىع فىـي قولىه: }وْلىـيَْخش الّىِذي

َْ َخـْلِفِهْم ذُْريّة  ِضعافىـا خىافُوا َعلَىـْيِهْم فَْلىـيَتّ ُوا ّللّاَ وْلىـيَ ُولُوا قَىْوال  َسىِعيعا{ قىال: ي ىول قىوال  تَركُ  وا ِم

سىعيعا, يىىذكر هىىذا الىـمسكيَ وينفعىىه, وال ي  ىىف بهىذا الـيتـيىىـم وارث الىىـمؤدّي وال ي ىّر بىىه, ألَىىه 

 لـى ولعك لو كاَوا صغارا.صغير ال يعفع عَ َفسه, فـاَلر له كما تنلر إ

 والسعيع مَ الكالم: هو الععل والصوا .  

 10اآلية : 
ََ يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمَى ُظْلما  إََِّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطوَِِهمْ  ََارا   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن الِّذي

 َوَسيَْصلَْوَن َسِعيرا  {.

ََ يأُْكلُوَن أْمواَل الـيَتامى ُظْلـما{ ي ول: بغيىر حىّق, }إَىـَما يىأُْكلُوَن يعنـي بذلك جّل ثناؤ   ه: }إّن الِّذي

فِـي بُُطوَِِهْم َارا{ يوم ال ـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي العَـيا, َىاَر جهنىـم. }وَسيَْصىلَْوَن{ 

 بأكلهم }َسِعيرا{. كما:

حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: 7056  

ََ يأُْكلُوَن أْمواَل الـيَتامى ُظْلـما إَّـَما يأُْكلُوَن فىـي بُُطىوَِهْم َىارا{ قىال: إذا قىام الرجىل يأكىل  }إّن الِّذي

مال الـيتـيـم ظلـما, يبعن يوم ال ـيامة ولهب النار يخر, مَ فىـيه ومىَ مسىامعه ومىَ أذَىـيه وأَفىه 

 وعينـيه, يعرفه مَ رآه بأكل مال الـيتـيـم.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, قال: أخبرَـي أبىو 7057  

هارون العبعي, عَ أبـي سعيع الـخعري, قال: حعثنا النبـّي صلى   عليه وسىلم عىَ لـيىـلة أُْسىِرَي 

َْ يأُْخىذُ بِىـَمشافِِرِهْم, ثُىّم َََلْرُت فإذا أَىا بِ َى»به, قال:  ْوِم لَُهىْم َمشىافُِر كَمشىافِِر اإلبِىِل وقَىْع ُوّكىِل بِِهىْم ِمى

َْ َهىُؤالِءق قىال: َهىُؤالِء  َْ أسىافِِلِهْم, قُْلىُه: يىا ِجبِريىـُل َمى َْ َاِر يْخُرُ, ِمى يْ عَل فِـي أْفواِهِهْم صْخرا ِم

ََ يأُْكلُوَن أْموال الـيَتامى ُظْلـما   «.إَّـَما يأَْكلُوَن فـي بُُطوَِهْم َاراالِّذي

ََ يىأُْكلُون 7058   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }إّن الّىِذي

أْمواَل الـيَتَامى ُظْلـما إَّىـَما يىأُْكلُون فىـي بُُطىوَِِهْم َىارا َوَسيْصىلَْوَن َسىِعيرا{ قىال: قىال أبىـي: إن هىذه 

 حيَ كاَوا اليورثوَهم ويأكلون أموالهم.ألهل الشرك 

وأمىىا قولىىه: }َوَسيَْصىىلَْوَن َسىىِعيرا{ فإَىىه مىىأخوذ مىىَ الّصىىال, والّصىىال: االصىىطالء بىىـالنار, وذلىىك   

 التسخَ بها, كما قال الفرزذ :
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َْ َاِر أْهِلِهِلـيَْربَِض فِـيها َوالّصال ُمتََكنُّف    َوقاتََل َكْلُب الـَ ّي َع

 ا,:وكما قال الع   

 )َوَصاِلـيَاِن لِلّصالَ ُصِلـّي (

ثم استعمل ذلك فـي كل مَ بـاشر بـيعه أمرا مَ األمور, مَ حىر  أو قتىال أو خصىومة أو غيىر   

 ذلك, كما قال الشاعر:

َْ ُجناتِها َعِلـَم اللّــهُ وإَّـي بَ ّرها الـيَْوَم َصاِلـي   َْ ِم  لَـْم أُك

 راء ال تال, بـمنزلة مبـاشرة أذا النار وحّرها.ف عل ما بـاشر مَ شعّة الـ ر  وإج  

واختلفه ال ّراء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء الـمعينة والعرا : }َوَسيَْصلَْوَن َسىِعيرا{ بفتىـن   

الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـيَ وبعض الكوفـيـيَ: }َوَسيُْصىلَْوَن َسىِعيرا{ 

 معنى ي رقون مَ قولهم: شاة َمْصِلـيّة, يعنـي: مشوية.ب م الـياء, بـ

قال أبو جعفر: والفتـن بذلك أولـى مَ ال ّم إلجماع جميع ال ّراء علـى فتـن الـياء فـي قوله: }ال   

َْ ُهىَو صىاِل الـَ ِ يىـِم{ علىـى أن الفتىـن بهىا أولىـى مىَ  يَْصالها إالّ األْش َـى{ ولعاللة قولىه: }إالّ َمى

ما السعير: فإَىه شىعة حىّر جهنىـم, ومنىه قـيىـل: اسىتعرت الىـ ر : إذا اشىتعت, وإَىـما هىو ال م. وأ

مسعور, ثم صر  إلـى سعير, قـيـل: كف خ يب, ولىـ ية دهىيَ, وإَىـما هىي مخ ىوبة صىرفه 

 إلـى فعيـل.

 فتأويـل الكالم إذ ا: وسيصلون َارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شعيعا حّرها.  

ذلك كذلك, ألن   جّل ثناؤه قال: }َوإذَا الـَ ِ يـُم ُسعَّرْت{ فوصفها بأَها مسىعورة,  وإَـما قلنا إن  

ثم أخبر جّل ثناؤه أن إكلة أموال الىـيتامى يصىلوَها, وهىي كىذلك, فىـالسعير إذ ا فىـي هىذا الىـموضع 

 صفة للـ  يـم علـى ما وصفنا.

َّ ََِسىآء   ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يُوِصيُكُم ّللّاُ  َِ فَإِن ُك ثَيَْي َْ فَِي أَْوالَِدُكْم ِللذَّكِر ِمثُْل َحّظ االُ

َّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِن َكاََْه َواِحعَة  فَلََها النّْصُف َوألبََوْيِه ِلُكىّل َواِحىِع ّمْنُهَمىا َِ فَلَُه الّسىعُُس ِمّمىا  فَْوَ  اثْنَتَْي

َْ لّهُ َولَع  َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فاَلُّمِه الثّلُُن فَإِن َكاَن لَهُ إِْخَوة  فاَلُّمِه الّسعُُس ِمَ  تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَع  فَإِن لّمْ  يَُك

َِ آبَآُؤُكْم َوأَبناُؤُكْم الَ تَْعُروَن أَيُّهْم أَْقَرُ  لَُكْم ََْفعا  فَِريَ ة  مّ   ََ ّللّاِ إِّن ّللّاَ بَْعِع َوِصيِّة يُوِصي بَِهآ أَْو دَْي

 َكاَن َعِليما  َحِكيما  {.

    } َِ ثَـيَـْي َْ يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ{: بعهع   إلـيكم, }فِـي أْوالَِدُكْم للذَّكِر ِمثُْل َحّظ األُ

ي ول يعهع إلـيكم ربكم إذا مات الـميه منكم, وخىـلف أوالدا ذكىورا وإَاثىا, فلولىعه الىذكور واإلَىاث 

ـينهم, للذكر منهم مثل حّظ األَثـيـيَ, إذا لـم يكَ له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ميراثه أجمع ب

«, مثىل»ولعه وكبـارهم وإَىاثهم فىـي أن جميىع ذلىك بىـينهم للىذكر مثىل حىّظ األَثـيىـيَ ورفىع قولىه: 

لوصية فىـي بـالصفة, وهي الالم التـي فـي قوله: }للذَّكِر{ ولـم ينصب ب وله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ{ ألن ا

هذا الـموضع عهع وإعالم بـمعنى ال ول, وال ول ال ي ع علـى األسماء الـمخبر عنهىا, فكأَىه قـيىـل: 

ي ول   تعالـى ذكره: لكم فـي أوالدكم للذكر منهم مثل حّظ األَثـيـيَ. وقع ذكر أن هذه االَية َزله 

الىـ كم فىـي ميىراث مىَ مىات وخىـلف  علـى النبـّي صلى   عليه وسلم تبـيـينا مَ   الواجب مَ

ورثة علـى ما بـيَّ, ألن أهل الـ اهلـية كاَوا ال ي سمون مَ ميراث الـميه ألحىع مىَ ورثتىه بعىعه 

مىىـمَ كىىان ال يالقىىـي العىىعّو وال ي اتىىل فىىـي الىىـ رو  مىىَ صىىغار ولىىعه, وال للنسىىاء مىىنهم, وكىىاَو 

اؤه أن ما خـلفه الـميه بـيَ مَ سمى وفرض يخصون بذلك الـم اتلة دون الذرية, فأخبر   جّل ثن

له ميراثا فـي هذه االَية وفـي آخر هذه السورة, ف ال فـي صغار ولع الـميه وكبـارهم وإَاثهم: لهىم 

 ميراث أبـيهم إذا لـم يكَ له وارث غيرهم, للذكر مثل حّظ األَثـيـيَ. ذكر مَ قال ذلك:

ا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثن7059  

{ كىان أهىل الـ اهلىـية ال يوّرثىون الىـ واري,  َِ ثَـيَىـْي َْ }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكْم للذَّكِر ِمثُْل َحىّظ األُ

وال الصغار مَ الغلـمان, ال يرث الرجَل مىَ ولىعه إال مىَ أطىا  ال تىال. فمىات عبىع الىرحمَ أخىو 

ر, وترك امرأة ي ال لها أم ُك ىة وتىرك خمىس أخىوت, ف ىاءت الورثىة يأخىذون مالىه, حسان الشاع

 َّ فشكه أم ك ة ذلك إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, فأَزل   تبـارك وتعالـى هذه االَية: }فإْن ُك
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َّ ثُلُثا ما تَرَك وإْن كاََىْه واِحىعة  فَلَهىا النّْصىفُ  َِ فَلَُه َّ َِساء  فَْوَ  اثْنَتَـْي { ثىم قىال فىـي أم ك ىة: }ولُهى

.}  َ َّ الثم َْ لَُكْم ولَع  فإْن كان لَُكْم ولَع  فلَُه  الّربُع ِمـّما تَرْكتُـْم إْن لـْم يَك

ـ حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنىـي عمىي, قىال: ثنىـي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ 7060  

{ وذلىك أَىه لىـما َزلىه الفىرائض  ابَ عبـاس: }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكمْ  َِ ثَـيَىـْي َْ للذَّكِر ِمثُْل َحّظ األُ

التـي فرض   فىـيها مىا فىرض للولىع الىذكر واألَثىى واألبىويَ كرههىا النىاس أو بع ىهم, وقىالوا: 

تعطى الـمرأة الربع والثمَ, وتعطىى االبنىة النصىف, ويعطىى الغىالم الصىغير, ولىـيس مىَ هىؤالء 

ي وز الغنـيـمة! اسكتوا عَ هذا الـ عين, لعّل رسول   صلى   عليه وسىلم  أحع ي اتل ال وم وال

ينساه, أو َ ول له فىـيغيره! ف ىال بع ىهم: يىا رسىول  , أَعطىي الىـ ارية َصىف مىا تىرك أبوهىا, 

ولـيسه تركب الفىرس, وال ت اتىل ال ىوم, وَعطىي الصبىـّي الىـميراث, ولىـيس يغنىـي شىيئاق وكىاَوا 

 فـي الـ اهلـية, ال يعطون الـميراث إال مَ قاتل, ويعطوَه األكبر فـاألكبر.يفعلون ذلك 

وقال آخرون: بل َزل ذلك مَ أجل أن الـمال كان للولع قبل َزوله, وللوالعيَ الوصية, فنسىخ     

 تبـارك وتعالـى ذلك بهذه االَية. ذكر مَ قال ذلك:

عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو 7061  

مـ اهع أو عطاء, عَ ابَ عبـاس فـي قوله: }يُوِصىيكُم ّللّاُ فىـي أْوالِدُكىْم{ قىال: كىان الىـمال للولىع, 

وكاَه الوصية للوالعيَ واألقربـيَ, فنسخ   مَ ذلك ما أحّب, ف عىل للىذكر مثىل حىّظ األَثـيىـيَ, 

 عس مع الولع, وللزو, الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمَ.وجعل لألبويَ لكل واحع منهما الس

حعثنىـي الىـمثنى, قىال: حىعثنا أبىو حذيفىة, قىال: حىعثنا شىبل, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع:    

{ قىال: كىىان ابىىَ عبىـاس ي ىىول: كىىان الىىـمال  َِ ثَـيَىىـْي َْ }يُوِصىيُكُم ّللّاُ فىىـي أْوالِدُكىىْم للىذَّكِر ِمثْىىُل َحىىّظ األُ

َه الوصية للوالعيَ واألقربـيَ, فنسن   تبـارك وتعالـى مَ ذلك ما أحّب, ف عىل للىذكر مثىل وكا

 حّظ األَثـيـيَ, ثم ذكر َـ وه.

حىعثنا ال اسىم, قىال: حىعثنا الىـ سيَ, قىال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, عىَ مىـ اهع, عىَ ابىَ    

 عبـاس مثله. وُروي عَ جابر بَ عبع   ما:

به مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا وهب بَ جرير, قال: حعثنا شعبة, عَ مـ مع بَ  ـ حعثنا7062  

الـمنكعر, قال: سىمعه جىابر بىَ عبىع  , قىال: دخىـل علىـّي رسىول   صىلى   عليىه وسىلم وأَىا 

مريض, فتوضأ وَ ن علـّي مَ َوضوئه فأف ه, ف لىه: يىا رسىول   إَىـما يرثنىـي كاللىة , فكيىف 

 اثق فنزله آية الفرائض.بـالـمير

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: ثنـي مـ مع بَ 7063  

الـمنكعر عَ جابر, قال: عادَـي رسول   صلى   عليه وسلم وأبو بكر رضي   عنه فـي بنـي 

رّش علـّي فأف ه, ف له: يا رسىول   سملة يـمشيان, فوجعاَـي ال أع ل, فععا بوضوء فتوضأ, ثم 

 كيف أصنع فـي مالـيق فنزله }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدكْم{... االَية.

َّ ثُلثا ما تَرَك{.   َِ فَلَُه َّ َِساء  فَْو  اثْنَتَـْي  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن ُك

{ فإن كان الـمتروكات َساء فو   َّ   اثنتـيَ. ويعنـي ب ول َِساء: بنات الـميه يعنـي ب وله: }فإْن ُك

َّ ثُلُثا ما تََرَك{ ي ول: فلبناته الثلثان مـما تىرك  فو  اثنتـيَ, ي ول: أكثر فـي الععد مَ اثنتـيَ. }فَلُه

 بععه مَ ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكَ الـميه خـلف ولعا ذكرا معهَ.

َّ َِسىاء { ف ىال بعىض َـ ويىـي البصىرة بنىـ و واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـّي ب ول   ه: }فإْن ُك

 الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات َساء, وهو أي ا قول بعض َـ ويـي الكوفة.

وقال آخرون مىنهم: بىل معنىى ذلىك: فىإن كىان األوالد َسىاء. وقىال: إَىـما ذكىر   األوالد, ف ىال:   

َّ َِساء { وإن كان األوالد واحعة ترجمة }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكْم{ ثم قسم ال وصية, ف ال: }فإْن ُك

 منه بذلك عَ األوالد.

قال أبو جعفر: وال ول األّول الذي حكيناه عمَ حكيناه عنه مَ البصريـيَ أولـى بـالصوا  فىـي   

َّ »ذلك عنعي, ألن قوله:  تىـ مع  لو كان معنـيا به األوالد, ل ـيـل: وإن كاَوا, ألن األوالد«, وإن ك

. َّ  الذكور واإلَاث, وإذا كان كذلك, فإَـما ي ال: كاَوا ال ك
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ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وإْن كاََْه واِحعة  فَلَها النّْصُف وألبَوْيِه ِلُكىّل واِحىِع ِمْنُهمىا الّسىعُُس   

 ِمـّما تَرك إْن كان لَهُ َولَع {.

فلها النصف, ي ول: فلتلك الواحعة َصف مىا تىرك  يعنـي ب وله: وإن كاَه الـمتروكة ابنة واحعة,  

 الـميه مَ ميراثه إذا لـم يكَ معها غيرها مَ ولع الـميه ذكر وال أَثى.

فإن قال قائل: فهذا فرض الواحعة مَ النساء, وما فو  االثنتىـيَ, فىأيَ فري ىة االثنتىـيَق قـيىـل:   

فىىـيها الشىىّك. وأمىا قولىىه: }َوألَبََوْيىىِه{ فإَىىه فري ىتهم بىىـالسنة الىىـمن ولة َ ىل الوراثىىة التىىـي ال ي ىوز 

يعنـي: وألبوي الـميه لكل واحع منهما السعس مَ تركتىه ومىا خىـلف مىَ مالىه سىواء فىـيه الوالىعة 

والوالع, ال يزداد واحع منهما علـى السعس إن كان له ولع ذكىرا كىان الولىع أو أَثىى, واحىعا كىان أو 

 جماعة.

ك التأويـل, ف ع ي ب أن ال يزاد الوالع مع االبنة الواحىعة علىـى السىعس فإن قال قائل: فإذ كان كذل  

مَ ميراثه عَ ولعه الـميه, وذلك إن قلته قول خىال  لىـما علىـيه األمىة مىـ معون مىَ تصيىـيرهم 

بـاقـي تركة الـميه مع االبنة الواحعة بعع أخذها َصيبها منها لوالعه أجمعق قـيـل: لـيس األمىر فىـي 

ظننه, وإَـما لكّل واحع مَ أبوي الـميه السعس مَ تركته مع ولعه ذكرا كان الولىع أو ذلك كالذي 

أَثى, واحعا كان أو جماعة, فري ة مَ   له مسىماة, فىإن زيىع علىـى ذلىك مىَ ب ىـية النصىف مىع 

االبنة الواحعة إذا لـم يكَ غيره وغير ابنة للـميه واحىعة فإَىـما زيىعها ثاَىـيا ل ىر  عصىبة الىـميه 

إلـيه, إذ كان حكم كل ما أب ته سهام الفرائض, فألولـي عصبة الـميه وأقربهم إلـيه ب كىم ذلىك لهىا 

علـى لسان رسول   صلى   عليه وسلم, وكان األ  أقر  عصبة ابنة وأوالهىا بىه إذا لىـم يكىَ 

 البنه الـميه ابَ.

َْ لَهُ َولَ     ع  َوَوِرثَهُ أبََواهُ فألُّمِه الثّلُُن{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن لَـْم يَُك

َْ لَهُ{: فإن لىـم يكىَ للىـميه ولىع ذكىر وال أَثىى, وورثىه أبىواه    يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }فإْن لَـْم يَُك

}فالّّمِه الثّلُُن{ ي ول: فألمىه مىَ تركتىه ومىا خىـلف بعىعه ثلىن جميىع  ¹دون غيرهما مَ ولع وارث

 ذلك.

الىذي لىه الثلثىان االَخىرانق قـيىـل لىه األ . فىإن قىال قائىل: بىـماذاق قلىه: بأَىه  فإن قال قائىل: فمىَ  

أقر  أهل الـميه إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية مَ له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قع بـيَ علـى لسىان 

رسول   صلى   عليه وسلم لعبـاده أن كل ميه فأقر  عصىبته بىه أولىـى بىـميراثه بعىع إعطىاء 

وي السهام الـمفروضة سهامهم مَ ميراثه. وهذه العلىة هىي العلىة التىـي مىَ أجلهىا سىمى لىألم مىا ذ

سمى لها, إذا لـم يكَ الىـميه خىـلف وارثىا غيىر أبويىه, ألن األم لىـيسه بعصىبة فىـي حىال للىـميه, 

ن فبىىـيَ   جىىّل ثنىىاؤه لعبىىـاده مىىا فىىرض لهىىا مىىَ ميىىراث ولىىعها الىىـميه, وتىىرك ذكىىر مىىَ لىىه الثلثىىا

البـاقـيان منه معها, إذ كان قع عّرفهم فـي جملة بـياَه لهم مَ له ب ايىا تركىة األمىوال بعىع أخىذ أهىل 

السهام سهامهم وفرائ هم, وكان بـياَه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كىل مىَ قسىم لىه ح ىا 

 مَ ميراث ميه وسّمى له منه سهما.

 لَهُ إْخَوة  فألُّمِه الّسعُُس{. ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن كانَ   

إن قال قائل: وما الـمعنى الذي مَ أجله ذكر حكم األبىويَ مىع اإلخىوة, وتىرك ذكىر حكمهمىا مىع   

األخ الواحعق قله: اختال  حكمهما مىع اإلخىوة الىـ ماعة واألخ الواحىع, فكىان فىـي إبىـاَة   جىّل 

لىـميه مىع إخوتىه غنىى, وكفىـاية عىَ أن حكمهمىا ثناؤه لعبـاده حكمهمىا فـيىـما يرثىان مىَ ولىعهما ا

فـيىىـما ورثىىا منىىه غيىىر متغيىىر عمىىا كىىان لهمىىا, وال أخ للىىـميه, وال وارث غيرهمىىا, إذ كىىان معلومىىا 

عنعهم أن كل مستـ ّق ح ا ب  اء   ذلك له, ال ينت ل ح ه الذي ق ى به له ربىه جىّل ثنىاؤه, عمىا 

عنه إلـى مَ َ له إلـيه مَ خـل ه, فكان فـي فرضىه تعالىـى ق ى به له إلـى غيره, إال بن ل   ذلك 

ذكره لألم ما فرض, إذا لـم يكَ لولعها الـميه وارث غيرها وغير والعه, لىوائن العاللىة الواضى ة 

للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلن مال ولعها الـميه حّق لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض مىَ 

ره ما فرض لها مىَ ذلىك مىع اإلخىوة الىـ ماعة وتىرك تغيىـيره مىع فرض لها, فلـما غير تعالـى ذك

األخ الواحع, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إال فـي الـ ال التـي غيىره فىـيها مىَ 

 لزم العبـاد طاعته دون غيرها مَ األحوال.
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له: }فإْن كاَن لَىهُ إْخىَوةُ{ ثم اختلف أهل التأويـل فـي ععد اإلخوة الذيَ عناهم   تعالـى ذكره ب و  

ف ال جماعة أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم والتابعيَ لهم بإحسان ومَ بععهم مَ علـماء 

أهل اإلسالم فـي كل زمان: عنى   جّل ثناؤه ب وله: }فإْن كاَن لَهُ إْخَوة  فألُّمِه الّسعُُس{ اثنـيَ كان 

َّ إَاثىا, أو ذكىريَ كاَىا أو كىاَوا ذكىورا, أو كىان أحىعهما اإلخوة أو أكثر منهما, أَثـيـيَ كاَت ا أو كى

ذكرا واالَخر أَثى. واعتّل كثـير مـمَ قال ذلك بأن ذلك قالته األمة عىَ بىـيان   جىّل ثنىاؤه علىـى 

لسان رسوله صلى   عليه وسلم, فن لته أمة َبـيه َ ال  مستفـي ا قطع العىذر مىـ يئه, ودفىع الشىّك 

 و  الـخـلق وروده.فـيه عَ قل

وُروي عَ ابَ عبـاس رضي   عنهما أَه كان ي ول: بل عنى   جّل ثناؤه ب وله: }فإْن كاَن لَهُ   

إْخَوة {: جماعة أقلها ثالثة. وكان ينكر أن يكون   جل ثناؤه ح ىب األم عىَ ثلثهىا مىع األ  بأقىل 

لن وما ب ـي فلأل , كما قال أهل العلـم فـي مَ ثالثة إخوة, فكان ي ول فـي أبويَ وأخويَ: لألم الث

 أبويَ وأخ واحع. ذكر الرواية عنه بذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع   بَ عبع الـ كم, قال: حعثنا ابَ أبـي فعيك, قال: ثنـي ابىَ أبىـي 7064  

 ذئب, عَ شعبة مولـى ابَ عبـاس, عَ ابَ عبـاس: أَه دخـل علـى عثمان رضىي   عنىه, ف ىال:

لـم صار األخوان يردّان األم إلـى السعس, وإَـما قال  : }فإْن كاَن لَهُ إْخَوة { واألخوان فـي لسان 

قومك وكالم قومك لـيسا بإخوةق ف ال عثمان رضي   عنىه: هىل أسىتطيع َ ىض أمىر كىان قبلىـي, 

 وتوارثه الناس, وم ى فـي األمصارق.

ك عنعي أن الـمعنـي ب وله: }فإْن كاَن لَهُ إْخىَوة { اثنىان قل أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي ذل  

مَ إخوة الـميه فصاععا, علـى ما قاله أص ا  رسول   صلى   عليه وسىلم دون مىا قالىه ابىَ 

عبـاس رضي   عنهما, لن ل األمة وراثة ص ة ما قالوه مَ ذلىك عىَ الىـ  ة وإَكىارهم مىا قالىه 

 ابَ عبـاس فـي ذلك.

ال قائل: وكيف قـيـل فـي األخويَ إخوة, وقع علـمه أن لألخويَ فىـي منطىق العىر  مثىاال  فإن ق  

ال يشىىبه مثىىال اإلخىىوة فىىـي منط هىىاق قـيىىـل: إن ذلىىك وإن كىىان كىىذلك, فىىإن مىىَ شىىأَها التألىىـيف بىىـيَ 

الكالمىىيَ بت ىىار  معنـيىىـيهما وإن اختلفىىـا فىىـي بعىىض وجوههمىىا. فلىىـما كىىان ذلىىك كىىذلك, وكىىان 

ا فىىـي منط هىىا منتشىىرا مسىىتعمال  فىىـي كالمهىىا: ضىىربه مىىَ عبىىع   وعمىىرو رءوسىىهما, مستفىىـي 

وأوجعىىه منهمىىا ظهورهمىىا, وكىىان ذلىىك أشىىعّ استفىىـاضة فىىـي منطهىىا مىىَ أن ي ىىال: أوجعىىه منهمىىا 

 ظهرهما, وإن كان م وال : أوجعه ظهرهما كما قال الفرزد :

ََ الـُ ّب والَهَوىفَـيَ    ْبَرأُ ِمْنَهاُض الفَُؤاِد الـَمَشغُّف بِـَما فـي فَُؤادَْينَا ِم

غير أن ذلك وإن كان م وال , فأفصن منه: بـما فـي أفئعتنا, كما قال جّل ثناؤه: }إْن تَتوبـا إلـى ّللّاِ   

فَ َْع َصغَْه قَلُوبُُكما{. فلـما كان ما وصفه مَ إخرا, كل ما كان فـي اإلَسىان واحىعا إذا ضىّم إلىـى 

إَسان آخر, فصار اثنـيَ مَ اثنـيَ, فلفىظ الىـ مع أفصىن فىـي منط هىا وأشىهر  الواحع منه آخر مَ

فىىـي كالمهىىا, وكىىان األخىىوان شخصىىيَ كىىل واحىىع منهمىىا غيىىر صىىاحبه مىىَ َفسىىيَ مختلفىىـيَ أشىىبه 

معناهما معنى ما كان فىـي اإلَسىان مىَ أع ىائه واحىعا ال ثاَىـي لىه, فىأخر, أَثـيىـيهما بلفىظ أَثىى 

ف ـيـل إخوة فـي معنى األخويَ, كما قـيىـل ظهىور فىـي معنىى اللهىريَ, الع ويَ اللذيَ وصفه, 

وأفواه فـي معنى فمويَ, وقلو  فـي معنى قلبـيَ. وقع قال بعض النـ ويـيَ: إَـما قـيـل إخوة, ألن 

أقّل الـ مع اثنان, وذلك أَه إذا ضّم شيء إلـى شيء صارا جميعا بعع أن كاَا فرديَ ف معا, لـيعلـم 

ـيَ جمع. وهذا وإن كىان كىذلك فىـي الىـمعنى, فلىـيس بعلىة تنبىىء عىَ جىواز إخىرا, مىا قىع أن االثن

جىىرا الكىىالم مسىىتعمال  مستفىىـي ا علىىـى ألسىىَ العىىر  الثنىىـينه بىىـمثال, وصىىورة غيىىر مثىىال ثالثىىة 

فصاععا منه, وصورتها, ألن مَ قال أخواك قاما, فال شّك أَه قع علىـم أن كىل واحىع مىَ األخىويَ 

عهما إلـى االَخر, فصارا جميعىا بعىع أن كاَىا شتىـى عنىوان األمىر. وإن كىان كىذلك فىال فرد ضّم أح

تستـ يز العر  فـي كالمها أن ي ال: أخىواك قىاموا, فىـيخر, قىولهم: قىاموا, وهىو لفىظ للىـخبر عىَ 

الـ ميع خبرا عَ األخويَ وهما بلفىظ االثنىـيَ, ألن لكىل مىا جىرا بىه الكىالم علىـى ألسىنتهم مثىاال  

فىىـا عنىىعهم, وصىىورة إذا غيىىر مغيىىر مىىا قىىع عرفىىوه فىىـيهم أَكىىروه, فكىىذلك األخىىوان وإن كىىان معرو

مـ موعيَ ضّم أحعهما إلـى صاحبه, فلهما مثىال فىـي الىـمنطق, وصىورة غيىر مثىال الثالثىة مىنهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فصاععا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحعهما إلـى االَخر إال بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك 

 ول أولـى بـالص ة مـما قلنا قبل.فال ق

فىإن قىىال قائىىل: ولىىـم َ صىىه األم عىىَ ثلثهىىا بىىـمصير إخىىوة الىىـميه معهىىا اثنىىـيَ فصىىاععاق قـيىىـل:   

اختلفه العلـماء فـي ذلك, ف ىال بع ىهم: َ صىه األم عىَ ذلىك دون األ , ألن علىـى األ  مىؤَهم 

 دون أمهم. ذكر مَ قال ذلك:

ال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتىادة, قولىه: }فىإْن ـ حعثنا بشر بَ معاذ, ق7065  

َْ لَهُ َولَع  َووِرثَهُ أبََواهُ فألُّمِه الثّلُُن فإْن كاَن لَىهُ إْخىَوة  فأَلُّمىِه الّسىعُُس{ أَزلىوا األم وال يرثىو ن, لَـْم يَُك

لـم يرون أَهم إَـما ح بىوا وال ي  بها األخ الواحع مَ الثلن, وي  بها ما فو  ذلك. وكان أهل الع

 أمهم مَ الثلن, ألن أبـاهم يـلـي َكاحهم, والنف ة علـيهم دون أمهم.

وقىىال آخىىرون: بىىل َ صىىه األم السىىعس وقصىىر بهىىا علىىـى سىىعس واحىىع معوَىىة إلخىىوة الىىـميه   

 بـالسعس الذي ح بوا أمهم عنه. ذكر مَ قال ذلك:

ع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عىَ ابىَ طىاوس, ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عب9496  

عَ أبـيه, عَ ابَ عبـاس, قال: السعس الذي ح بته اإلخوة األم لهم إَـما ح بوا أمهم عنه لىـيكون 

 لهم دون أمهم. وقع روي عَ ابَ عبـاس خال  هذا ال ول, وذلك ما:

الـ سَ بَ مـ مع, عَ  ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو بَ دينار, ع7066َ  

 ابَ عبـاس, قال: الكاللة: مَ ال ولع له وال والع.

قال أبىو جعفىر: وأولىـى ذلىك بىـالصوا  أن ي ىال فىـي ذلىك: إن   تعالىـى ذكىره فىرض لىألم مىع   

اإلخوة السعس لـما هو أعلـم به مَ مصلـ ة خـل ه. وقع ي وز أن يكون ذلك كان لىـما ألىزم االَبىـاء 

قع ي وز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلىك مىـما كلفنىا علىـمه, وإَىـما أمرَىا بىـالعمل ألوالدهم, و

بـما علـمنا. وأما الذي روي عَ طاوس عَ ابَ عبـاس, ف ول لـما علـيه األمة مخىالف, وذلىك أَىه 

ال خال  بىـيَ الىـ ميع أن ال ميىراث ألخىي ميىه مىع والىعه, فكفىـى إجمىاعهم علىـى خالفىه شىاهعا 

 اده.علـى فس

  .} َِ َْ بْعِع َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ِم

{ أن الىذي قسىم   تبىـارك وتعالىـى    َِ َْ بْعىِع َوِصىيّة يُوِصىي بَِهىا أْو دَْيى يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }ِم

 سمه لهم علـى ما قسمه لولع الـميه الذكور منهم واإلَاث وألبويه مَ تركته مَ بعع وفـاته, إَـما ي

لهم فـي هذه االَيىة مىَ بعىع ق ىاء ديىَ الىـميه الىذي مىات وهىو علىـيه مىَ تركتىه ومىَ بعىع تنفىـيذ 

وصيته فـي بـابها, بعع ق اء دينه كله. فلـم ي عىل تعالىـى ذكىره ألحىع مىَ ورثىة الىـميه وال ألحىع 

ط ب ميىع ذلىك. ثىم جعىل مـمَ أوصى له بشيء إال مَ بعع ق اء دينىه مىَ جميىع تركتىه, وإن أحىا

أهل الوصايا بعع ق اء دينه شركاء ورثته فـيـما ب ـي لـما أوصى لهم به مىا لىـم ي ىاوز ذلىك ثلثىه, 

فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الىـخيار فىـي إجىازة مىا زاد علىـى الثلىن مىَ ذلىك أو ردّه إلىـى ورثتىه, إن 

ا كان مَ ذلك إلـى الثلن فهو مىاض فأما م ¹أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلن ذلك, وإن شاءوا ردّوه

علـيهم. وعلـى كل ما قلنا مَ ذلك األمة مىـ معة. وقىع ُروي عىَ رسىول   صىلى   عليىه وسىلم 

 بذلك خبر, وهو ما:

ـىى حىىعثنا مىىـ مع بىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا يزيىىع بىىَ هىىارون, قىىال: أخبرَىىا سفىىـيان, عىىَ أبىىـي 7067  

َْ بَْعىِع إس ا , عَ الـ رث األعور, عَ علـّي رضى ي   عنىه قىال: إَكىم ت ىرءون هىذه االَيىة: }ِمى

{ إن رسول   صلى   عليه وسلم ق ى بـالعيَ قبل الوصية. َِ  َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي

حىىعثنا ابىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا يزيىىع بىىَ هىىارون, قىىال: حىىعثنا زكريىىاء بىىَ أبىىـي زائىىعة, عىىَ أبىىـي    

 ضوان   علـيه, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, بـمثله.إس ا , عَ الـ رث, عَ علـّي ر

حىىعثنا أبىىو السىىائب, قىىال: حىىعثنا حفىىَ بىىَ غيىىاث, قىىال: حىىعثنا أشىىعن, عىىَ أبىىـي إسىى ا , عىىَ    

 الـ رث, عَ علـّي, عَ رسول   صلى   عليه وسلم, مثله.

َْ بَْعىِع ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا هارون بَ الـمغيرة, عىَ ابىَ مىـ7068    اهع, عىَ أبىـيه: }ِمى

{ قال: يبعأ بـالعيَ قبل الوصية. َِ  َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي
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   ,} َِ واختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء أهل الـمعينة والعرا : }يُوِصي بِهىا أْو دَْيى

 فـاعله. علـى معنى ما لـم يسمّ « يُوَصى بِها»وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: 

َْ بَْعِع َوِصىيِّة يُوِصىي بهىا أْو    قال أبو جعفر: وأولـى ال راءتـيَ بـالصوا  قراءة مَ قرأ ذلك: }ِم

{ علـى مذهب ما قع سمي فـاعله, ألن االَية كلها خبر عمَ قع سمي فـاعله, أال ترا أَه ي ول:  َِ دَْي

تَىىَرَك إِْن كىىاَن لَىىهُ َولَىىع {ق فكىىذلك الىىذي هىىو أولىىـى ب ولىىه: }َوألَبََوْيىىِه ِلُكىىّل َواِحىىِع ِمْنُهمىىا الّسىىعُُس ِمىىـّما 

{ أن يكون خبرا عمَ قع سمي فـاعله َِ ألن تأويـل الكىالم: وألبويىه لكىّل واحىع  ¹}يُوِصي بِها أْو دَْي

 منهما السعس مـما ترك إن كان له ولع, مَ بعع وصية يوصي بها, أو ديَ يُْ َ ى عنه.

 الـى: }إبـاُؤُكْم وأْبناُؤُكْم ال تَْعُروَن أيُّهْم أْقَرُ  لَُكْم ََْفعا{.ال ول فـي تأويـل قوله تع  

يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }آبـاُؤُكْم وأْبناُؤُكْم{ هؤالء الذيَ أوصاكم   به فـيهم ـ مىَ قسىمة ميىراث   

تَىْعُروَن أيُّهىْم أْقىَرُ  لَُكىْم  ميتكم فـيهم علـى ما سّمى لكم وبـينه فـي هذه االَية ـ }آبـاُؤُكْم وأْبنىاُؤُكْم ال

ََفعا{ ي ول: أعطوهم ح وقهم مَ ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموهىا, فىإَكم ال تعلىـمون 

 أيهم أدَى وأشعّ َفعا لكم فـي عاجل دَـياكم وآجل أخراكم.

ف ىال بع ىهم: يعنىـي  واختلف أهل التأويـل فـي تأويىـل قولىه: }ال تَىْعُرون أيُّهىْم أْقىرُ  لَُكىْم ََْفعىا{  

 بذلك: أيهم أقر  لكم َفعا فـي االَخرة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـي 7069  

عىا{ ي ىول: بَ أبـي طلـ ة: عَ ابَ عبـاس, قوله: }آبـاُؤكْم وأْبنىاُؤكْم ال تَىْعُروَن أيّهىْم أْقىَر  لَكىْم ََفْ 

أطىىوعكم هلل مىىَ األبىىـاء واألبنىىاء, أرفعكىىم درجىىة يىىوم ال ىىـيامة, ألن   سىىب اَه يشىىفّع الـمؤمنىىـيَ 

 بع هم فـي بعض.

 وقال آخرون: معنى ذلك: ال تعرون أيهم أقر  لكم َفعا فـي العَـيا. ذكر مَ قال ذلك:  

ثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حع7070  

 عَ مـ اهع, فـي قوله: }أيُّهْم أْقرُ  لَُكْم ََْفعا{ فـي العَـيا.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

نا أسبىىـاط, عىىَ ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعث7071  

السعي, قوله: }ال تَْعُروَن أيُّهْم أْقَرُ  لَُكْم ََْفعا{ قال بع هم: فىـي َفىع االَخىرة, وقىال بع ىهم: فىـي 

 َفع العَـيا.

 وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر مَ قال ذلك:  

ون أيُّهىْم ـ حعثنـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }ال تَىْعرُ 7072  

أْقرُ  لَُكْم ََْفعىا{ قىال: أيهىم خيىر لكىم فىـي الىعيَ والعَىـيا الوالىع أو الولىع الىذيَ يرثىوَكم لىـم يعخىـل 

 علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـموارين لـم يأت بآخريَ يشركوَهم فـي أموالكم.

ََ ّللّاِ إّن ّللّاَ كاَن َعِلـي    ـما َحِكيـما{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَِري ة  ِم

ََ ّللّاِ{ وإن كان له إخوة فألمه السعس, فري ة , ي ول: سىهاما    يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }فَِريَ ة  ِم

علـى الـمصعر مَ قوله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي « فري ة»معلومة موقتة بـينها   لهم. وَصب قوله: 

 َِ ثَـيَىـْي َْ فَِري ىىة { فىىأخر, فري ىىة مىىَ معنىى الكىىالم, إذ كىىان معنىىاه مىىا أْوالِدُكىْم للىىذَّكِر ِمثْىىُل َحىىّظ األ

وصىفه. وقىع ي ىىوز أن يكىون َصىىبه علىـى الىـخرو, مىىَ قولىه: فىىإن كىان لىه إخىىوة فألمىه السىىعس 

فري ة, فتكون الفري ة منصوبة علـى الـخرو, مَ قوله: }فإْن كان لَهُ إْخَوة  فأَلُّمِه الّسعُُس{ كما 

 ة منـي علـيك.ت ول: هو لك هبة, وهو لك صعق

وأما قوله: }إّن ّللّاَ كاَن َعِلـيـما َحِكيـما{ فإَه يعنـي جّل ثناؤه: إن   لـم يزل ذا علـم بـما يصلـن   

خـل ه أيها الناس, فـاَتهوا إلـى ما يأمركم يصلـن لكم أموركم. }َحِكيىـما{ ي ىول: لىـم يىزل ذا حكمىة 

ميراث بعض وفـيـما ي  ي بـينكم مَ األحكىام, ال  فـي تعبـيره وهو كذلك فـيـما ي سم لبع كم مَ

 يعخـل حكمه خـلل وال زلل, ألن ق اء مَ ال يخفـى علـيه مواضع الـمصلـ ة فـي البعء والع ابة.

 11اآلية : 
ََ يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمَى ُظْلما  إََِّما يَأُْكلُوَن فِ  ي بُُطوَِِهْم ََارا  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن الِّذي

 َوَسيَْصلَْوَن َسِعيرا  {.
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ََ يأُْكلُوَن أْمواَل الـيَتامى ُظْلـما{ ي ول: بغيىر حىّق, }إَىـَما يىأُْكلُوَن    يعنـي بذلك جّل ثناؤه: }إّن الِّذي

ْصىلَْوَن{ فِـي بُُطوَِِهْم َارا{ يوم ال ـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي العَـيا, َىاَر جهنىـم. }وَسيَ 

 بأكلهم }َسِعيرا{. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7056  

ََ يأُْكلُوَن أْمواَل الـيَتامى ُظْلـما إَّـَما يأُْكلُوَن فىـي بُُطىوَِهْم َىارا{ قىال: إذا قىام الرجىل يأكىل  }إّن الِّذي

يبعن يوم ال ـيامة ولهب النار يخر, مَ فىـيه ومىَ مسىامعه ومىَ أذَىـيه وأَفىه مال الـيتـيـم ظلـما, 

 وعينـيه, يعرفه مَ رآه بأكل مال الـيتـيـم.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, قال: أخبرَـي أبىو 7057  

صلى   عليه وسىلم عىَ لـيىـلة أُْسىِرَي  هارون العبعي, عَ أبـي سعيع الـخعري, قال: حعثنا النبـيّ 

َْ يأُْخىذُ بِىـَمشافِِرِهْم, ثُىّم »به, قال:  َََلْرُت فإذا أَىا بِ َىْوِم لَُهىْم َمشىافُِر كَمشىافِِر اإلبِىِل وقَىْع ُوّكىِل بِِهىْم ِمى

 َْ َْ أسىافِِلِهْم, قُْلىُه: يىا ِجبِريىـُل َمى َْ َاِر يْخُرُ, ِمى َهىُؤالِءق قىال: َهىُؤالِء  يْ عَل فِـي أْفواِهِهْم صْخرا ِم

ََ يأُْكلُوَن أْموال الـيَتامى ُظْلـما إَّـَما يأَْكلُوَن فـي بُُطوَِهْم َارا  «.الِّذي

ََ يىأُْكلُون 7058   ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }إّن الّىِذي

وَِِهْم َىارا َوَسيْصىلَْوَن َسىِعيرا{ قىال: قىال أبىـي: إن هىذه أْمواَل الـيَتَامى ُظْلـما إَّىـَما يىأُْكلُون فىـي بُُطى

 ألهل الشرك حيَ كاَوا اليورثوَهم ويأكلون أموالهم.

وأمىىا قولىىه: }َوَسيَْصىىلَْوَن َسىىِعيرا{ فإَىىه مىىأخوذ مىىَ الّصىىال, والّصىىال: االصىىطالء بىىـالنار, وذلىىك   

 التسخَ بها, كما قال الفرزذ :

 َْ َاِر أْهِلِهِلـيَْربَِض فِـيها َوالّصال ُمتََكنُّف َوقاتََل َكْلُب الـَ ّي عَ  

 وكما قال الع ا,:  

 )َوَصاِلـيَاِن لِلّصالَ ُصِلـّي (

ثم استعمل ذلك فـي كل مَ بـاشر بـيعه أمرا مَ األمور, مَ حىر  أو قتىال أو خصىومة أو غيىر   

 ذلك, كما قال الشاعر:

َْ ُجناتِها َعِلـَم اللّــهُ   َْ ِم  وإَّـي بَ ّرها الـيَْوَم َصاِلـي  لَـْم أُك

 ف عل ما بـاشر مَ شعّة الـ ر  وإجراء ال تال, بـمنزلة مبـاشرة أذا النار وحّرها.  

واختلفه ال ّراء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء الـمعينة والعرا : }َوَسيَْصلَْوَن َسىِعيرا{ بفتىـن   

بعض الـمكيـيَ وبعض الكوفـيـيَ: }َوَسيُْصىلَْوَن َسىِعيرا{ الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك 

 ب م الـياء, بـمعنى ي رقون مَ قولهم: شاة َمْصِلـيّة, يعنـي: مشوية.

قال أبو جعفر: والفتـن بذلك أولـى مَ ال ّم إلجماع جميع ال ّراء علـى فتـن الـياء فـي قوله: }ال   

َْ ُهىَو صىاِل الـَ ِ يىـِم{ علىـى أن الفتىـن بهىا أولىـى مىَ يَْصالها إالّ األْش َـى{ ولعاللة قولىه:  }إالّ َمى

ال م. وأما السعير: فإَىه شىعة حىّر جهنىـم, ومنىه قـيىـل: اسىتعرت الىـ ر : إذا اشىتعت, وإَىـما هىو 

مسعور, ثم صر  إلـى سعير, قـيـل: كف خ يب, ولىـ ية دهىيَ, وإَىـما هىي مخ ىوبة صىرفه 

 إلـى فعيـل.

 ا: وسيصلون َارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شعيعا حّرها.فتأويـل الكالم إذ    

وإَـما قلنا إن ذلك كذلك, ألن   جّل ثناؤه قال: }َوإذَا الـَ ِ يـُم ُسعَّرْت{ فوصفها بأَها مسىعورة,   

ثم أخبر جّل ثناؤه أن إكلة أموال الىـيتامى يصىلوَها, وهىي كىذلك, فىـالسعير إذ ا فىـي هىذا الىـموضع 

 ـم علـى ما وصفنا.صفة للـ  ي

َّ ََِسى َِ فَإِن ُك ثَيَْي َْ آء  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يُوِصيُكُم ّللّاُ فَِي أَْوالَِدُكْم ِللذَّكِر ِمثُْل َحّظ االُ

َّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِن َكاََْه َواِحعَة  فَلََها النّْصُف َوألبََوْيِه ِلُكىّل وَ  َِ فَلَُه اِحىِع ّمْنُهَمىا الّسىعُُس ِمّمىا فَْوَ  اثْنَتَْي

َْ لّهُ َولَع  َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فاَلُّمِه الثّلُُن فَإِن َكاَن لَهُ إِْخَوة   فاَلُّمِه الّسعُُس ِمَ تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَع  فَإِن لّْم يَُك

َِ آبَآُؤُكْم َوأَبناُؤُكْم الَ تَْعرُ  ََ ّللّاِ إِّن ّللّاَ بَْعِع َوِصيِّة يُوِصي بَِهآ أَْو دَْي وَن أَيُّهْم أَْقَرُ  لَُكْم ََْفعا  فَِريَ ة  ّم

 َكاَن َعِليما  َحِكيما  {.

    } َِ ثَـيَـْي َْ يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ{: بعهع   إلـيكم, }فِـي أْوالَِدُكْم للذَّكِر ِمثُْل َحّظ األُ

ه منكم, وخىـلف أوالدا ذكىورا وإَاثىا, فلولىعه الىذكور واإلَىاث ي ول يعهع إلـيكم ربكم إذا مات الـمي
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ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حّظ األَثـيـيَ, إذا لـم يكَ له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار 

«, مثىل»ولعه وكبـارهم وإَىاثهم فىـي أن جميىع ذلىك بىـينهم للىذكر مثىل حىّظ األَثـيىـيَ ورفىع قولىه: 

التـي فـي قوله: }للذَّكِر{ ولـم ينصب ب وله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ{ ألن الوصية فىـي  بـالصفة, وهي الالم

هذا الـموضع عهع وإعالم بـمعنى ال ول, وال ول ال ي ع علـى األسماء الـمخبر عنهىا, فكأَىه قـيىـل: 

االَية َزله ي ول   تعالـى ذكره: لكم فـي أوالدكم للذكر منهم مثل حّظ األَثـيـيَ. وقع ذكر أن هذه 

علـى النبـّي صلى   عليه وسلم تبـيـينا مَ   الواجب مَ الىـ كم فىـي ميىراث مىَ مىات وخىـلف 

ورثة علـى ما بـيَّ, ألن أهل الـ اهلـية كاَوا ال ي سمون مَ ميراث الـميه ألحىع مىَ ورثتىه بعىعه 

للنسىىاء مىىنهم, وكىىاَو  مىىـمَ كىىان ال يالقىىـي العىىعّو وال ي اتىىل فىىـي الىىـ رو  مىىَ صىىغار ولىىعه, وال

يخصون بذلك الـم اتلة دون الذرية, فأخبر   جّل ثناؤه أن ما خـلفه الـميه بـيَ مَ سمى وفرض 

له ميراثا فـي هذه االَية وفـي آخر هذه السورة, ف ال فـي صغار ولع الـميه وكبـارهم وإَاثهم: لهىم 

 األَثـيـيَ. ذكر مَ قال ذلك: ميراث أبـيهم إذا لـم يكَ له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ 

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7059  

{ كىان أهىل الـ اهلىـية ال يوّرثىون الىـ واري,  َِ ثَـيَىـْي َْ }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكْم للذَّكِر ِمثُْل َحىّظ األُ

يرث الرجَل مىَ ولىعه إال مىَ أطىا  ال تىال. فمىات عبىع الىرحمَ أخىو  وال الصغار مَ الغلـمان, ال

حسان الشاعر, وترك امرأة ي ال لها أم ُك ىة وتىرك خمىس أخىوت, ف ىاءت الورثىة يأخىذون مالىه, 

 َّ فشكه أم ك ة ذلك إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, فأَزل   تبـارك وتعالـى هذه االَية: }فإْن ُك

َّ َِساء  فَْوَ  اثْ  َّ ثُلُثا ما تَرَك وإْن كاََىْه واِحىعة  فَلَهىا النّْصىُف{ ثىم قىال فىـي أم ك ىة: }ولُهى َِ فَلَُه نَتَـْي

.}  َ َّ الثم َْ لَُكْم ولَع  فإْن كان لَُكْم ولَع  فلَُه  الّربُع ِمـّما تَرْكتُـْم إْن لـْم يَك

ثنىـي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ  ـ حعثنا مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنىـي عمىي, قىال:7060  

{ وذلىك أَىه لىـما َزلىه الفىرائض  َِ ثَـيَىـْي َْ ابَ عبـاس: }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكْم للذَّكِر ِمثُْل َحّظ األُ

التـي فرض   فىـيها مىا فىرض للولىع الىذكر واألَثىى واألبىويَ كرههىا النىاس أو بع ىهم, وقىالوا: 

االبنىة النصىف, ويعطىى الغىالم الصىغير, ولىـيس مىَ هىؤالء  تعطى الـمرأة الربع والثمَ, وتعطىى

أحع ي اتل ال وم وال ي وز الغنـيـمة! اسكتوا عَ هذا الـ عين, لعّل رسول   صلى   عليه وسىلم 

ينساه, أو َ ول له فىـيغيره! ف ىال بع ىهم: يىا رسىول  , أَعطىي الىـ ارية َصىف مىا تىرك أبوهىا, 

تىل ال ىوم, وَعطىي الصبىـّي الىـميراث, ولىـيس يغنىـي شىيئاق وكىاَوا ولـيسه تركب الفىرس, وال ت ا

 يفعلون ذلك فـي الـ اهلـية, ال يعطون الـميراث إال مَ قاتل, ويعطوَه األكبر فـاألكبر.

وقال آخرون: بل َزل ذلك مَ أجل أن الـمال كان للولع قبل َزوله, وللوالعيَ الوصية, فنسىخ     

 االَية. ذكر مَ قال ذلك: تبـارك وتعالـى ذلك بهذه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7061  

مـ اهع أو عطاء, عَ ابَ عبـاس فـي قوله: }يُوِصىيكُم ّللّاُ فىـي أْوالِدُكىْم{ قىال: كىان الىـمال للولىع, 

ا أحّب, ف عىل للىذكر مثىل حىّظ األَثـيىـيَ, وكاَه الوصية للوالعيَ واألقربـيَ, فنسخ   مَ ذلك م

 وجعل لألبويَ لكل واحع منهما السعس مع الولع, وللزو, الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمَ.

حعثنىـي الىـمثنى, قىال: حىعثنا أبىو حذيفىة, قىال: حىعثنا شىبل, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع:    

{ قىال: كىىان ابىىَ عبىـاس ي ىىول: كىىان الىىـمال  }يُوِصىيُكُم ّللّاُ فىىـي أْوالِدُكىىْم للىذَّكرِ  َِ ثَـيَىىـْي َْ ِمثْىىُل َحىىّظ األُ

وكاَه الوصية للوالعيَ واألقربـيَ, فنسن   تبـارك وتعالـى مَ ذلك ما أحّب, ف عىل للىذكر مثىل 

 حّظ األَثـيـيَ, ثم ذكر َـ وه.

مىـ اهع, عىَ ابىَ حىعثنا ال اسىم, قىال: حىعثنا الىـ سيَ, قىال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, عىَ    

 عبـاس مثله. وُروي عَ جابر بَ عبع   ما:

ـ حعثنا به مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا وهب بَ جرير, قال: حعثنا شعبة, عَ مـ مع بَ 7062  

الـمنكعر, قال: سىمعه جىابر بىَ عبىع  , قىال: دخىـل علىـّي رسىول   صىلى   عليىه وسىلم وأَىا 

مَ َوضوئه فأف ه, ف لىه: يىا رسىول   إَىـما يرثنىـي كاللىة , فكيىف مريض, فتوضأ وَ ن علـّي 

 بـالـميراثق فنزله آية الفرائض.
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ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: ثنـي مـ مع بَ 7063  

 عنه فـي بنـي الـمنكعر عَ جابر, قال: عادَـي رسول   صلى   عليه وسلم وأبو بكر رضي  

سملة يـمشيان, فوجعاَـي ال أع ل, فععا بوضوء فتوضأ, ثم رّش علـّي فأف ه, ف له: يا رسىول   

 كيف أصنع فـي مالـيق فنزله }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدكْم{... االَية.

   َّ َِ فَلَُه َّ َِساء  فَْو  اثْنَتَـْي  ثُلثا ما تَرَك{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن ُك

{ فإن كان الـمتروكات َساء فو  اثنتـيَ. ويعنـي ب ول َِساء: بنات الـميه    َّ يعنـي ب وله: }فإْن ُك

َّ ثُلُثا ما تََرَك{ ي ول: فلبناته الثلثان مـما تىرك  فو  اثنتـيَ, ي ول: أكثر فـي الععد مَ اثنتـيَ. }فَلُه

 َ الـميه خـلف ولعا ذكرا معهَ.بععه مَ ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يك

َّ َِسىاء { ف ىال بعىض َـ ويىـي البصىرة بنىـ و    واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـّي ب وله: }فإْن ُك

 الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات َساء, وهو أي ا قول بعض َـ ويـي الكوفة.

ذكىر   األوالد, ف ىال:  وقال آخرون مىنهم: بىل معنىى ذلىك: فىإن كىان األوالد َسىاء. وقىال: إَىـما  

َّ َِساء { وإن كان األوالد واحعة ترجمة  }يُوِصيُكُم ّللّاُ فـي أْوالِدُكْم{ ثم قسم الوصية, ف ال: }فإْن ُك

 منه بذلك عَ األوالد.

قال أبو جعفر: وال ول األّول الذي حكيناه عمَ حكيناه عنه مَ البصريـيَ أولـى بـالصوا  فىـي   

َّ »ه: ذلك عنعي, ألن قول لو كان معنـيا به األوالد, ل ـيـل: وإن كاَوا, ألن األوالد تىـ مع «, وإن ك

. َّ  الذكور واإلَاث, وإذا كان كذلك, فإَـما ي ال: كاَوا ال ك

ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وإْن كاََْه واِحعة  فَلَها النّْصُف وألبَوْيِه ِلُكىّل واِحىِع ِمْنُهمىا الّسىعُُس   

 رك إْن كان لَهُ َولَع {.ِمـّما تَ 

يعنـي ب وله: وإن كاَه الـمتروكة ابنة واحعة, فلها النصف, ي ول: فلتلك الواحعة َصف مىا تىرك   

 الـميه مَ ميراثه إذا لـم يكَ معها غيرها مَ ولع الـميه ذكر وال أَثى.

االثنتىـيَق قـيىـل: فإن قال قائل: فهذا فرض الواحعة مَ النساء, وما فو  االثنتىـيَ, فىأيَ فري ىة   

فري ىتهم بىىـالسنة الىىـمن ولة َ ىل الوراثىىة التىىـي ال ي ىوز فىىـيها الشىىّك. وأمىا قولىىه: }َوألَبََوْيىىِه{ فإَىىه 

يعنـي: وألبوي الـميه لكل واحع منهما السعس مَ تركتىه ومىا خىـلف مىَ مالىه سىواء فىـيه الوالىعة 

كىرا كىان الولىع أو أَثىى, واحىعا كىان أو والوالع, ال يزداد واحع منهما علـى السعس إن كان له ولع ذ

 جماعة.

فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, ف ع ي ب أن ال يزاد الوالع مع االبنة الواحىعة علىـى السىعس   

مَ ميراثه عَ ولعه الـميه, وذلك إن قلته قول خىال  لىـما علىـيه األمىة مىـ معون مىَ تصيىـيرهم 

عة بعع أخذها َصيبها منها لوالعه أجمعق قـيـل: لـيس األمىر فىـي بـاقـي تركة الـميه مع االبنة الواح

ذلك كالذي ظننه, وإَـما لكّل واحع مَ أبوي الـميه السعس مَ تركته مع ولعه ذكرا كان الولىع أو 

أَثى, واحعا كان أو جماعة, فري ة مَ   له مسىماة, فىإن زيىع علىـى ذلىك مىَ ب ىـية النصىف مىع 

يكَ غيره وغير ابنة للـميه واحىعة فإَىـما زيىعها ثاَىـيا ل ىر  عصىبة الىـميه  االبنة الواحعة إذا لـم

إلـيه, إذ كان حكم كل ما أب ته سهام الفرائض, فألولـي عصبة الـميه وأقربهم إلـيه ب كىم ذلىك لهىا 

علـى لسان رسول   صلى   عليه وسلم, وكان األ  أقر  عصبة ابنة وأوالهىا بىه إذا لىـم يكىَ 

 لـميه ابَ.البنه ا

َْ لَهُ َولَع  َوَوِرثَهُ أبََواهُ فألُّمِه الثّلُُن{.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن لَـْم يَُك

َْ لَهُ{: فإن لىـم يكىَ للىـميه ولىع ذكىر وال أَثىى, وورثىه أبىواه    يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }فإْن لَـْم يَُك

{ ي ول: فألمىه مىَ تركتىه ومىا خىـلف بعىعه ثلىن جميىع }فالّّمِه الثّلُنُ  ¹دون غيرهما مَ ولع وارث

 ذلك.

فإن قال قائىل: فمىَ الىذي لىه الثلثىان االَخىرانق قـيىـل لىه األ . فىإن قىال قائىل: بىـماذاق قلىه: بأَىه   

أقر  أهل الـميه إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية مَ له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قع بـيَ علـى لسىان 

عليه وسلم لعبـاده أن كل ميه فأقر  عصىبته بىه أولىـى بىـميراثه بعىع إعطىاء  رسول   صلى  

ذوي السهام الـمفروضة سهامهم مَ ميراثه. وهذه العلىة هىي العلىة التىـي مىَ أجلهىا سىمى لىألم مىا 

سمى لها, إذا لـم يكَ الىـميه خىـلف وارثىا غيىر أبويىه, ألن األم لىـيسه بعصىبة فىـي حىال للىـميه, 
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ثنىىاؤه لعبىىـاده مىىا فىىرض لهىىا مىىَ ميىىراث ولىىعها الىىـميه, وتىىرك ذكىىر مىىَ لىىه الثلثىىان  فبىىـيَ   جىىلّ 

البـاقـيان منه معها, إذ كان قع عّرفهم فـي جملة بـياَه لهم مَ له ب ايىا تركىة األمىوال بعىع أخىذ أهىل 

السهام سهامهم وفرائ هم, وكان بـياَه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كىل مىَ قسىم لىه ح ىا 

 ميراث ميه وسّمى له منه سهما.مَ 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فإْن كاَن لَهُ إْخَوة  فألُّمِه الّسعُُس{.  

إن قال قائل: وما الـمعنى الذي مَ أجله ذكر حكم األبىويَ مىع اإلخىوة, وتىرك ذكىر حكمهمىا مىع   

فكىان فىـي إبىـاَة   جىّل األخ الواحعق قله: اختال  حكمهما مىع اإلخىوة الىـ ماعة واألخ الواحىع, 

ثناؤه لعبـاده حكمهمىا فـيىـما يرثىان مىَ ولىعهما الىـميه مىع إخوتىه غنىى, وكفىـاية عىَ أن حكمهمىا 

فـيىىـما ورثىىا منىىه غيىىر متغيىىر عمىىا كىىان لهمىىا, وال أخ للىىـميه, وال وارث غيرهمىىا, إذ كىىان معلومىىا 

ي ق ى به له ربىه جىّل ثنىاؤه, عمىا عنعهم أن كل مستـ ّق ح ا ب  اء   ذلك له, ال ينت ل ح ه الذ

ق ى به له إلـى غيره, إال بن ل   ذلك عنه إلـى مَ َ له إلـيه مَ خـل ه, فكان فـي فرضىه تعالىـى 

ذكره لألم ما فرض, إذا لـم يكَ لولعها الـميه وارث غيرها وغير والعه, لىوائن العاللىة الواضى ة 

ـميه حّق لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض مىَ للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلن مال ولعها ال

فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها مىَ ذلىك مىع اإلخىوة الىـ ماعة وتىرك تغيىـيره مىع 

األخ الواحع, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إال فـي الـ ال التـي غيىره فىـيها مىَ 

 لزم العبـاد طاعته دون غيرها مَ األحوال.

ثم اختلف أهل التأويـل فـي ععد اإلخوة الذيَ عناهم   تعالـى ذكره ب وله: }فإْن كاَن لَىهُ إْخىَوةُ{   

ف ال جماعة أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم والتابعيَ لهم بإحسان ومَ بععهم مَ علـماء 

َوة  فألُّمِه الّسعُُس{ اثنـيَ كان أهل اإلسالم فـي كل زمان: عنى   جّل ثناؤه ب وله: }فإْن كاَن لَهُ إخْ 

َّ إَاثىا, أو ذكىريَ كاَىا أو كىاَوا ذكىورا, أو كىان أحىعهما  اإلخوة أو أكثر منهما, أَثـيـيَ كاَتا أو كى

ذكرا واالَخر أَثى. واعتّل كثـير مـمَ قال ذلك بأن ذلك قالته األمة عىَ بىـيان   جىّل ثنىاؤه علىـى 

ن لته أمة َبـيه َ ال  مستفـي ا قطع العىذر مىـ يئه, ودفىع الشىّك لسان رسوله صلى   عليه وسلم, ف

 فـيه عَ قلو  الـخـلق وروده.

وُروي عَ ابَ عبـاس رضي   عنهما أَه كان ي ول: بل عنى   جّل ثناؤه ب وله: }فإْن كاَن لَهُ   

ثلثهىا مىع األ  بأقىل إْخَوة {: جماعة أقلها ثالثة. وكان ينكر أن يكون   جل ثناؤه ح ىب األم عىَ 

مَ ثالثة إخوة, فكان ي ول فـي أبويَ وأخويَ: لألم الثلن وما ب ـي فلأل , كما قال أهل العلـم فـي 

 أبويَ وأخ واحع. ذكر الرواية عنه بذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع   بَ عبع الـ كم, قال: حعثنا ابَ أبـي فعيك, قال: ثنـي ابىَ أبىـي 7064  

مولـى ابَ عبـاس, عَ ابَ عبـاس: أَه دخـل علـى عثمان رضىي   عنىه, ف ىال: ذئب, عَ شعبة 

لـم صار األخوان يردّان األم إلـى السعس, وإَـما قال  : }فإْن كاَن لَهُ إْخَوة { واألخوان فـي لسان 

قومك وكالم قومك لـيسا بإخوةق ف ال عثمان رضي   عنىه: هىل أسىتطيع َ ىض أمىر كىان قبلىـي, 

 وارثه الناس, وم ى فـي األمصارق.وت

قل أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي أن الـمعنـي ب وله: }فإْن كاَن لَهُ إْخىَوة { اثنىان   

مَ إخوة الـميه فصاععا, علـى ما قاله أص ا  رسول   صلى   عليه وسىلم دون مىا قالىه ابىَ 

ما قالوه مَ ذلىك عىَ الىـ  ة وإَكىارهم مىا قالىه  عبـاس رضي   عنهما, لن ل األمة وراثة ص ة

 ابَ عبـاس فـي ذلك.

فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي األخويَ إخوة, وقع علـمه أن لألخويَ فىـي منطىق العىر  مثىاال    

ال يشىىبه مثىىال اإلخىىوة فىىـي منط هىىاق قـيىىـل: إن ذلىىك وإن كىىان كىىذلك, فىىإن مىىَ شىىأَها التألىىـيف بىىـيَ 

نـيىىـيهما وإن اختلفىىـا فىىـي بعىىض وجوههمىىا. فلىىـما كىىان ذلىىك كىىذلك, وكىىان الكالمىىيَ بت ىىار  مع

مستفىىـي ا فىىـي منط هىىا منتشىىرا مسىىتعمال  فىىـي كالمهىىا: ضىىربه مىىَ عبىىع   وعمىىرو رءوسىىهما, 

وأوجعىىه منهمىىا ظهورهمىىا, وكىىان ذلىىك أشىىعّ استفىىـاضة فىىـي منطهىىا مىىَ أن ي ىىال: أوجعىىه منهمىىا 

 ما كما قال الفرزد :ظهرهما, وإن كان م وال : أوجعه ظهره

ََ الـُ ّب والَهَوىفَـيَْبَرأُ ِمْنَهاُض الفَُؤاِد الـَمَشغُّف    بِـَما فـي فَُؤادَْينَا ِم
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غير أن ذلك وإن كان م وال , فأفصن منه: بـما فـي أفئعتنا, كما قال جّل ثناؤه: }إْن تَتوبـا إلـى ّللّاِ   

فه مَ إخرا, كل ما كان فـي اإلَسىان واحىعا إذا ضىّم إلىـى فَ َْع َصغَْه قَلُوبُُكما{. فلـما كان ما وص

الواحع منه آخر مَ إَسان آخر, فصار اثنـيَ مَ اثنـيَ, فلفىظ الىـ مع أفصىن فىـي منط هىا وأشىهر 

فىىـي كالمهىىا, وكىىان األخىىوان شخصىىيَ كىىل واحىىع منهمىىا غيىىر صىىاحبه مىىَ َفسىىيَ مختلفىىـيَ أشىىبه 

ئه واحىعا ال ثاَىـي لىه, فىأخر, أَثـيىـيهما بلفىظ أَثىى معناهما معنى ما كان فىـي اإلَسىان مىَ أع ىا

الع ويَ اللذيَ وصفه, ف ـيـل إخوة فـي معنى األخويَ, كما قـيىـل ظهىور فىـي معنىى اللهىريَ, 

وأفواه فـي معنى فمويَ, وقلو  فـي معنى قلبـيَ. وقع قال بعض النـ ويـيَ: إَـما قـيـل إخوة, ألن 

ضّم شيء إلـى شيء صارا جميعا بعع أن كاَا فرديَ ف معا, لـيعلـم  أقّل الـ مع اثنان, وذلك أَه إذا

أن االثنـيَ جمع. وهذا وإن كىان كىذلك فىـي الىـمعنى, فلىـيس بعلىة تنبىىء عىَ جىواز إخىرا, مىا قىع 

جىىرا الكىىالم مسىىتعمال  مستفىىـي ا علىىـى ألسىىَ العىىر  الثنىىـينه بىىـمثال, وصىىورة غيىىر مثىىال ثالثىىة 

َ قال أخواك قاما, فال شّك أَه قع علىـم أن كىل واحىع مىَ األخىويَ فصاععا منه, وصورتها, ألن م

فرد ضّم أحعهما إلـى االَخر, فصارا جميعىا بعىع أن كاَىا شتىـى عنىوان األمىر. وإن كىان كىذلك فىال 

تستـ يز العر  فـي كالمها أن ي ال: أخىواك قىاموا, فىـيخر, قىولهم: قىاموا, وهىو لفىظ للىـخبر عىَ 

وهما بلفىظ االثنىـيَ, ألن لكىل مىا جىرا بىه الكىالم علىـى ألسىنتهم مثىاال   الـ ميع خبرا عَ األخويَ

معروفىىـا عنىىعهم, وصىىورة إذا غيىىر مغيىىر مىىا قىىع عرفىىوه فىىـيهم أَكىىروه, فكىىذلك األخىىوان وإن كىىان 

مـ موعيَ ضّم أحعهما إلـى صاحبه, فلهما مثىال فىـي الىـمنطق, وصىورة غيىر مثىال الثالثىة مىنهم 

ز أن يغير أحعهما إلـى االَخر إال بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فصاععا وصورتهم, فغير جائ

 فال قول أولـى بـالص ة مـما قلنا قبل.

فىإن قىىال قائىىل: ولىىـم َ صىىه األم عىىَ ثلثهىىا بىىـمصير إخىىوة الىىـميه معهىىا اثنىىـيَ فصىىاععاق قـيىىـل:   

علىـى األ  مىؤَهم اختلفه العلـماء فـي ذلك, ف ىال بع ىهم: َ صىه األم عىَ ذلىك دون األ , ألن 

 دون أمهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتىادة, قولىه: }فىإْن 7065  

َْ لَهُ َولَع  َووِرثَهُ أبََواهُ فألُّمِه الثّلُُن فإْن كاَن لَىهُ إْخىَوة  فأَلُّمىِه الّسىعُُس{ أَزلىوا األم وال ير ثىون, لَـْم يَُك

وال ي  بها األخ الواحع مَ الثلن, وي  بها ما فو  ذلك. وكان أهل العلـم يرون أَهم إَـما ح بىوا 

 أمهم مَ الثلن, ألن أبـاهم يـلـي َكاحهم, والنف ة علـيهم دون أمهم.

وقىىال آخىىرون: بىىل َ صىىه األم السىىعس وقصىىر بهىىا علىىـى سىىعس واحىىع معوَىىة إلخىىوة الىىـميه   

 مهم عنه. ذكر مَ قال ذلك:بـالسعس الذي ح بوا أ

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عىَ ابىَ طىاوس, 9496  

عَ أبـيه, عَ ابَ عبـاس, قال: السعس الذي ح بته اإلخوة األم لهم إَـما ح بوا أمهم عنه لىـيكون 

 ما: لهم دون أمهم. وقع روي عَ ابَ عبـاس خال  هذا ال ول, وذلك

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ عيـينة, عَ عمرو بَ دينار, عَ الـ سَ بَ مـ مع, عَ 7066  

 ابَ عبـاس, قال: الكاللة: مَ ال ولع له وال والع.

قال أبىو جعفىر: وأولىـى ذلىك بىـالصوا  أن ي ىال فىـي ذلىك: إن   تعالىـى ذكىره فىرض لىألم مىع   

مصلـ ة خـل ه. وقع ي وز أن يكون ذلك كان لىـما ألىزم االَبىـاء  اإلخوة السعس لـما هو أعلـم به مَ

ألوالدهم, وقع ي وز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلىك مىـما كلفنىا علىـمه, وإَىـما أمرَىا بىـالعمل 

بـما علـمنا. وأما الذي روي عَ طاوس عَ ابَ عبـاس, ف ول لـما علـيه األمة مخىالف, وذلىك أَىه 

أن ال ميىراث ألخىي ميىه مىع والىعه, فكفىـى إجمىاعهم علىـى خالفىه شىاهعا  ال خال  بىـيَ الىـ ميع

 علـى فساده.

  .} َِ َْ بْعِع َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ِم

{ أن الىذي قسىم   تبىـارك وتعالىـى    َِ َْ بْعىِع َوِصىيّة يُوِصىي بَِهىا أْو دَْيى يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }ِم

ولع الـميه الذكور منهم واإلَاث وألبويه مَ تركته مَ بعع وفـاته, إَـما ي سمه لهم علـى ما قسمه ل

لهم فـي هذه االَيىة مىَ بعىع ق ىاء ديىَ الىـميه الىذي مىات وهىو علىـيه مىَ تركتىه ومىَ بعىع تنفىـيذ 

وال ألحىع وصيته فـي بـابها, بعع ق اء دينه كله. فلـم ي عىل تعالىـى ذكىره ألحىع مىَ ورثىة الىـميه 
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مـمَ أوصى له بشيء إال مَ بعع ق اء دينىه مىَ جميىع تركتىه, وإن أحىاط ب ميىع ذلىك. ثىم جعىل 

أهل الوصايا بعع ق اء دينه شركاء ورثته فـيـما ب ـي لـما أوصى لهم به مىا لىـم ي ىاوز ذلىك ثلثىه, 

ى ورثتىه, إن فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الىـخيار فىـي إجىازة مىا زاد علىـى الثلىن مىَ ذلىك أو ردّه إلىـ

فأما ما كان مَ ذلك إلـى الثلن فهو مىاض  ¹أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلن ذلك, وإن شاءوا ردّوه

علـيهم. وعلـى كل ما قلنا مَ ذلك األمة مىـ معة. وقىع ُروي عىَ رسىول   صىلى   عليىه وسىلم 

 بذلك خبر, وهو ما:

ارون, قىىال: أخبرَىىا سفىىـيان, عىىَ أبىىـي ـىى حىىعثنا مىىـ مع بىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا يزيىىع بىىَ هىى7067  

َْ بَْعىِع  إس ا , عَ الـ رث األعور, عَ علـّي رضىي   عنىه قىال: إَكىم ت ىرءون هىذه االَيىة: }ِمى

{ إن رسول   صلى   عليه وسلم ق ى بـالعيَ قبل الوصية. َِ  َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي

قىىال: حىىعثنا زكريىىاء بىىَ أبىىـي زائىىعة, عىىَ أبىىـي  حىىعثنا ابىىَ بشىىار, قىىال: حىىعثنا يزيىىع بىىَ هىىارون,   

 إس ا , عَ الـ رث, عَ علـّي رضوان   علـيه, عَ النبـّي صلى   عليه وسلم, بـمثله.

حىىعثنا أبىىو السىىائب, قىىال: حىىعثنا حفىىَ بىىَ غيىىاث, قىىال: حىىعثنا أشىىعن, عىىَ أبىىـي إسىى ا , عىىَ    

 مثله. الـ رث, عَ علـّي, عَ رسول   صلى   عليه وسلم,

َْ بَْعىِع 7068   ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا هارون بَ الـمغيرة, عىَ ابىَ مىـ اهع, عىَ أبىـيه: }ِمى

{ قال: يبعأ بـالعيَ قبل الوصية. َِ  َوِصيِّة يُوِصي بِها أْو دَْي

   َِ {, واختلفه ال راء فـي قراءة ذلك, ف رأته عامة قراء أهل الـمعينة والعرا : }يُوِصي بِهىا أْو دَْيى

 علـى معنى ما لـم يسّم فـاعله.« يُوَصى بِها»وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: 

َْ بَْعِع َوِصىيِّة يُوِصىي بهىا أْو    قال أبو جعفر: وأولـى ال راءتـيَ بـالصوا  قراءة مَ قرأ ذلك: }ِم

{ علـى مذهب ما قع سمي فـاعله, ألن االَية كلها خبر عمَ قع سمي فـاعله, أال َِ ترا أَه ي ول:  دَْي

}َوألَبََوْيىىِه ِلُكىىّل َواِحىىِع ِمْنُهمىىا الّسىىعُُس ِمىىـّما تَىىَرَك إِْن كىىاَن لَىىهُ َولَىىع {ق فكىىذلك الىىذي هىىو أولىىـى ب ولىىه: 

{ أن يكون خبرا عمَ قع سمي فـاعله َِ ألن تأويـل الكىالم: وألبويىه لكىّل واحىع  ¹}يُوِصي بِها أْو دَْي

 , مَ بعع وصية يوصي بها, أو ديَ يُْ َ ى عنه.منهما السعس مـما ترك إن كان له ولع

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إبـاُؤُكْم وأْبناُؤُكْم ال تَْعُروَن أيُّهْم أْقَرُ  لَُكْم ََْفعا{.  

يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }آبـاُؤُكْم وأْبناُؤُكْم{ هؤالء الذيَ أوصاكم   به فـيهم ـ مىَ قسىمة ميىراث   

م علـى ما سّمى لكم وبـينه فـي هذه االَية ـ }آبـاُؤُكْم وأْبنىاُؤُكْم ال تَىْعُروَن أيُّهىْم أْقىَرُ  لَُكىْم ميتكم فـيه

ََفعا{ ي ول: أعطوهم ح وقهم مَ ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموهىا, فىإَكم ال تعلىـمون 

 أيهم أدَى وأشعّ َفعا لكم فـي عاجل دَـياكم وآجل أخراكم.

ل التأويـل فـي تأويىـل قولىه: }ال تَىْعُرون أيُّهىْم أْقىرُ  لَُكىْم ََْفعىا{ ف ىال بع ىهم: يعنىـي واختلف أه  

 بذلك: أيهم أقر  لكم َفعا فـي االَخرة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـي 7069  

ـاس, قوله: }آبـاُؤكْم وأْبنىاُؤكْم ال تَىْعُروَن أيّهىْم أْقىَر  لَكىْم ََْفعىا{ ي ىول: بَ أبـي طلـ ة: عَ ابَ عب

أطىىوعكم هلل مىىَ األبىىـاء واألبنىىاء, أرفعكىىم درجىىة يىىوم ال ىىـيامة, ألن   سىىب اَه يشىىفّع الـمؤمنىىـيَ 

 بع هم فـي بعض.

 مَ قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: ال تعرون أيهم أقر  لكم َفعا فـي العَـيا. ذكر   

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7070  

 عَ مـ اهع, فـي قوله: }أيُّهْم أْقرُ  لَُكْم ََْفعا{ فـي العَـيا.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـىى حعثنىىـي مىىـ مع بىىَ الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أحمىىع بىىَ الىىـمف ل, قىىال: حىىعثنا أسبىىـاط, عىىَ 7071  

السعي, قوله: }ال تَْعُروَن أيُّهْم أْقَرُ  لَُكْم ََْفعا{ قال بع هم: فىـي َفىع االَخىرة, وقىال بع ىهم: فىـي 

 َفع العَـيا.

 وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر مَ قال ذلك:  
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عثنـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }ال تَىْعُرون أيُّهىْم ـ ح7072  

أْقرُ  لَُكْم ََْفعىا{ قىال: أيهىم خيىر لكىم فىـي الىعيَ والعَىـيا الوالىع أو الولىع الىذيَ يرثىوَكم لىـم يعخىـل 

 علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـموارين لـم يأت بآخريَ يشركوَهم فـي أموالكم.

ََ ّللّاِ إّن ّللّاَ كاَن َعِلـيـما َحِكيـما{.ال و    ل فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَِري ة  ِم

ََ ّللّاِ{ وإن كان له إخوة فألمه السعس, فري ة , ي ول: سىهاما    يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }فَِريَ ة  ِم

وِصيُكُم ّللّاُ فـي علـى الـمصعر مَ قوله: }يُ « فري ة»معلومة موقتة بـينها   لهم. وَصب قوله: 

َِ فَِري ىىة { فىىأخر, فري ىىة مىىَ معنىى الكىىالم, إذ كىىان معنىىاه مىىا  ثَـيَىـْي َْ أْوالِدُكىْم للىىذَّكِر ِمثْىىُل َحىىّظ األ

وصىفه. وقىع ي ىىوز أن يكىون َصىىبه علىـى الىـخرو, مىىَ قولىه: فىىإن كىان لىه إخىىوة فألمىه السىىعس 

كان لَهُ إْخَوة  فأَلُّمِه الّسعُُس{ كما  فري ة, فتكون الفري ة منصوبة علـى الـخرو, مَ قوله: }فإنْ 

 ت ول: هو لك هبة, وهو لك صعقة منـي علـيك.

وأما قوله: }إّن ّللّاَ كاَن َعِلـيـما َحِكيـما{ فإَه يعنـي جّل ثناؤه: إن   لـم يزل ذا علـم بـما يصلـن   

يىـما{ ي ىول: لىـم يىزل ذا حكمىة خـل ه أيها الناس, فـاَتهوا إلـى ما يأمركم يصلـن لكم أموركم. }َحكِ 

فـي تعبـيره وهو كذلك فـيـما ي سم لبع كم مَ ميراث بعض وفـيـما ي  ي بـينكم مَ األحكىام, ال 

 يعخـل حكمه خـلل وال زلل, ألن ق اء مَ ال يخفـى علـيه مواضع الـمصلـ ة فـي البعء والع ابة.

 12اآلية : 
َّ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَكُ  َّ َولَع  فَإِن َكاَن لَُه َْ لُّه ْم َِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لّْم يَُك

َّ الّربُُع ِمّما تََرْكتُْم إِن َِ َولَُه ََ بَِهآ أَْو دَْي ََ ِمَ بَْعِع َوِصيِّة يُوِصي َْ لُّكىْم  َولَع  فَلَُكُم الّربُُع ِمّما تََرْك لّىْم يَُكى

َِ َوإِن َكىاَن َرُجىل   َولَع  فَإِن َكاَن لَُكمْ  َُ ِمّمىا تَىَرْكتُم ّمىَ بَْعىِع َوِصىيِّة تُوُصىوَن بَِهىآ أَْو دَْيى َّ الىثُّم َولَع  فَلَُهى

َك فَُهىىْم يُىىوَرُث َكالَلَىىة  أَو اْمىىَرأَة  َولَىىهُ أَخ  أَْو أُْخىىه  فَِلُكىىّل َواِحىىِع ّمْنُهَمىىا الّسىىعُُس فَىىإِن َكىىاََُواْ أَْكثَىىَر ِمىىَ ذَِلىى

ََ ّللّاِ َوّللّاُ َعِليم  َحِليم  {. ُشَرَكآُء فِي َِ َغْيَر ُمَ آّر َوِصيّة  ّم  الثّلُِن ِمَ بَْعِع َوِصيِّة يُوَصَى بَِهآ أَْو دَْي

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ولكم أيها الناس َصف ما ترك أزواجكىم بعىع وفىـاتهَ مىَ مىال وميىراث    

َّ الىـموت ال ذكىر وال َّ ولع يوم ي ىعث لهى َّ َولَىع { أي فىإن كىان إن لـم يكَ له  أَثىى. }فىإْن َكىاَن لُهى

َّ الىـموت ولىىع ذكىر أو أَثىى, فلكىىم الربىع مىـما تىىركَ مىَ مىال وميىىراث,  ألزواجكىم يىوم ي ىىعث لهى

َّ مىـما يب ىـى  { ي ىول: ذلكىم لكىم ميراثىا عىنه َِ ََ بها أو دَْي َْ بَْعِع َوِصيِّة يُوِصي , }ِم َّ ميراثا لكم عنه

َّ مَ  َّ وأمواله َّ مَ تركاته َّ التـي يـمتَ وهي علـيهَ, ومَ بعع إَفىـاذ وصىاياه بعع ق اء ديوَه

َّ أوصيَ بها.  الـ ائزة إن ك

َْ لَُكىْم ولَىع  فىإْن كىاَن لَُكىْم ولَىع     َّ الّربُىُع ِمىـّما تَرْكتُىـْم إْن لىـْم يَُكى ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ولُه

َْ بَعْ  َُ ِمـّما تَرْكتُـْم ِم َّ الثُّم {:فَلَُه َِ  ِع ِوّصيِة تُوُصون بِها أْو دْي

َْ لَُكىْم ولَىع {: وألزواجكىم أيهىا النىاس    َّ الّربُُع ِمـّما تَرْكتُىـْم إْن لىـْم يَُكى يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }ولُه

ربع ما تركتـم بعع وفىـاتكم مىَ مىال وميىراث إن حىعث بأحىعكم حىعث الوفىـاة وال ولىع لىه ذكىر وال 

ولَع { ي ول: فإن حعث بأحعكم حعث الـموت وله ولع ذكر أو أَثىى, واحىعا كىان  أَثى. }فإْن كاَن لَُكمْ 

َُ ِمىـّما تَرْكتُىـْم{ ي ىول: فألزواجكىم حينئىذ مىَ أمىوالكم وتىركتكم التىـي  َّ الثُّم الولع أو جماعة, }فَلَُه

, ومىَ تـخـلفوَها بعع وفـاتكم الثمَ مَ بعع ق اء ديوَكم التـي حعث بكم حعث الوفـاة وهي علـيكم

 } َِ َْ بَْعِع ِوّصيِة تُوُصون بِها أْو دْي بعع إَفـاذ وصاياكم الـ ائزة التـي توصون بها. وإَـما قـيـل: }ِم

ف عّم ذكر الوصية علـى ذكر العيَ, ألن معنى الكالم: إن الذي فرضه لـمَ فرضىه لىه مىنكم فىـي 

ميه مىنكم, مىَ وصىية أو ديىَ. هذه االَيات إَـما هو له مَ بعع إخىرا, أّي هىذيَ كىان فىـي مىال الىـ

فلذلك كان سواء ت عيـم ذكر الوصية قبل ذكر العيَ, وت عيـم ذكر العيَ قبل ذكىر الوصىية, ألَىه لىـم 

يرد مَ معنى ذلك إخرا, أحع الشيئيَ: العيَ والوصية مَ ماله, فـيكون ذكر الىعيَ أولىـى أن يبىعأ 

 به مَ ذكر الوصية.

 }وإْن كان رُجل  يُورُث َكاللَة  أِو اْمرأة {.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

 يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كاللة.  

ثم اختلفه ال راء فىـي قىراءة ذلىك, ف ىرأ ذلىك عامىة قىراء أهىل اإلسىالم: }وإْن كىان رُجىل  يُىورُث   

ا ال ىول مصىعر مىَ قىولهم: َكاللَة { يعنـي: وإن كان رجل يوَرث متكلل النسب. فىـالكاللة علىـى هىذ
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وإْن كىان رُجىل  يُىورُث »تكلله النسب تكلال  وكاللة, بـمعنى: تعطف علـيه النسىب. وقىرأه بع ىهم: 

بىىـمعنى: وإن كىىان رجىىل يىىورث مىىَ يتكللىىه, بىىـمعنى: مىىَ يتعطىىف علىىـيه بنسىىبه مىىَ أخ أو « َكاللَىىة  

 أخه.

  الوالع والولع. ذكر مَ قال ذلك:واختلف أهل التأويـل فـي الكاللة, ف ال بع هم: هي ما خال  

ـ حعثنا الولـيع بَ ش اع السكوَـي, قال: ثنـي علـّي بَ مسهر, عَ عاصىم, عىَ الشعبىـي, 7073  

قال: قال أبو بكر رضي   عنه: إَـي قع رأيه فـي الكاللة رأيا, فإن كان صوابـا فمَ   وحعه ال 

إّن الكاللة ما خىال الولىع والوالىع. فلىـما  ¹منه بريء   شريك له, وإن يكَ خطأ  فمنـي والشيطان, و 

استـخـلف عمر رضي   عنه, قال: إَىـي ألستـ يىـي مىَ   تبىـارك وتعالىـى أن أخىالف أبىـا بكىر 

 فـي رأي رآه.

حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا عاصم األحول, قال: حعثنا الشعبـي:    

رضي   عنه, قال فـي الكاللة: أقول فـيها برأيـي, فىإن كىان صوابىـا فمىَ  : هىو مىا  أن أبـا بكر

دون الولع والوالع. قال: فلـما كان عمر رضي   عنه, قال: إَـي ألستـ يـي مَ   أن أخالف أبىـا 

 بكر.

َ الشعبىـي: ـ حعثنا أبو بشر بَ عبع األعلـى, قال: أخبرَا سفـيان, عَ عاصىم األحىول, عى7074  

 أن أبـا بكر وعمر بَ الـخطا  رضي   عنهما قاال: الكاللة مَ ال ولع له وال والع.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قىال: ثنىـي أبىـي, عىَ عمىران بىَ حىعير, عىَ السىمي , قىال: كىان عمىر 7075  

َ  ولسى ه أدري رجال  أيسر, فخر, يوما وهو ي ول بـيعه هكذا, يعيرها, إال أَه قىال: أتىـى علىـّي حىي

 ما الكاللة, أال وإن الكاللة: ما خال الولع والوالع.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ جابر, عَ عامر, عَ أبـي بكر, قىال: 7076  

 الكاللة ما خال الولع والوالع.

َ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا سفـيان, عَ عمىرو بىَ دينىار, عىَ الىـ سَ بىَ مىـ مع, عى7077  

 ابَ عبـاس, قال: الكاللة مَ ال ولع له وال والع.

حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: سمعه ابَ جريج ي عّث عَ عمرو بىَ دينىار, عىَ    

 الـ سَ بَ مـ مع, عَ ابَ عبـاس, قال: الكاللة مَ ال ولع له وال والع.

ن, عَ عمرو بَ دينىار, عىَ الىـ سَ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا مؤمل, قال: حعثنا سفـيا   

 بَ مـ مع ابَ الـ نفـية, عَ ابَ عبـاس, قال: الكاللة: ما خال الولع والوالع.

حعثنا ابَ بشار وابَ وكيع, قاال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا أبـي, عىَ إسرائيىـل, عىَ أبىـي    

 إس ا , عَ سلـيـم بَ عبع, عَ ابَ عبـاس, بـمثله.

وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ إسرائيـل, عَ أبـي إس ا , عَ سلـيـم بَ عبىع السلولىـي, حعثنا ابَ    

 عَ ابَ عبـاس, قال: الكاللة: ما خال الولع والوالع.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بَ أبىـي    

ن رُجل  يُورُث َكاللَة  أِو اْمرأة { قال: الكاللة: مَ لىـم يتىرك طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }وإْن كا

 ولعا وال والعا.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبـيع الـمـ اربـي, قال: حىعثنا أبىو األحىوا, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ 7078  

 سلـيـم بَ عبع, قال: ما رأيتهم إال قع اتف وا أن ما مات ولـم يعع ولعا وال والعا أَه كاللة.

عثنا تـميـم بَ الـمنتصر, قىال: حىعثنا إسى ا  بىَ يوسىف, عىَ شىريك, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ ح   

 سلـيـم بَ عبع, قال: ما رأيتهم إال قع أجمعوا أن الكاللة: الذي لـيس له ولع وال والع.

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ سلـيىـم بىَ    

 ال: الكاللة: ما خال الولع والوالع.عبع, ق

حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا ابَ ف يـل, عَ أشعن, عَ أبـي إس ا , عَ سلـيـم بَ عبىع, قىال:    

 أدركتهم وهم ي ولون: إذا لـم يعع الرجل ولعا وال والعا ُوِرَث كاللة.
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ع, عَ قتىادة, قولىه: }وإْن ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعي7079  

كان رُجل  يُورُث َكاللَىة  أِو اْمىرأة { والكاللىة: الىذي ال ولىع لىه وال والىع, ال أ  وال جىعّ وال ابىَ وال 

 ابنة, فهوالء اإلخوة مَ األم.

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ جعفر, عَ شعبة, عَ الىـ كم, قىال فىـي 7080  

 الولع والوالع. الكاللة: ما دون

ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع: الكاللة كل مىَ ال يرثىه والىع وال 7081  

 ولع, وكل مَ ال ولع له وال والع فهو يورث كاللة مَ رجالهم وَسائهم.

ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ قتىىادة 7082  

 زهري وأبـي إس ا , قال: الكاللة: مَ لـيس له ولع وال والع.وال

حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا مـ مع بَ مىـ مع, عىَ معمىر, عىَ الزهىري وقتىادة وأبىـي إسى ا ,    

 مثله.

وقال آخرون: الكاللة: ما دون الولع. وهذا قول عىَ ابىَ عبىـاس, وهىو الىـخبر الىذي ذكرَىاه قبىل   

 ورث اإلخوة مَ األم السعس مع األبويَ. مَ رواية طاوس عنه أَه

 وقال آخرون: الكاللة: ما خال الوالع. ذكر مَ قال ذلك:  

ـىى حىىعثنا ابىىَ الىىـمثنى, قىىال: حىىعثنا سىىهل بىىَ يوسىىف, عىىَ شىىعبة, قىىال: سىىأله الىىـ كم عىىَ 7083  

 الكاللةق قال: فهو ما دون األ .

بصريـيَ: إن شئه َصبه كاللة علىـى ف ال بعض ال ¹واختلف أهل العربـية فـي الناصب للكاللة  

تستغنـي عَ الـخبر َـ و: « كان»مَ صفة الرجل, وإن شئه جعله « يورث»خبر كان, وجعله 

وقع, وجعله َصب كاللة علـى الـ ال: أي يورث كاللة, كما ي ال: ي ر  قائمىا. وقىال بع ىهم: 

 الكاللة. ال يكون الـموروث كاللة, وإَـما الوارث«, كان»خبر «, كاللة»قوله 

قال أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي: أن الكاللة منصو  علـى الـخرو, مَ قوله   

والكاللىة وإن كاَىه منصىوبة بـالىـخرو, مىَ يىورث, فلىـيسه «. يورث« »كان»}يُوَرُث{ وخبر 

 منصوبة علـى الـ ال, ولكىَ علىـى الىـمصعر مىَ معنىى الكىالم, ألن معنىى الكىالم وإن كىان رجىل

 علـيه.« يورث»يورث متكلله النسب كاللة, ثم ترك ذكر متكلله اكتفـاء بعاللة قوله: 

واختلف أهل العلـم فـي الىـمسمى كاللىة, ف ىال بع ىهم: الكاللىة: الىـموروث, وهىو الىـميه َفسىه,   

 سمي بذلك إذا ورثه غير والعه وولعه. ذكر مَ قال ذلك:

ثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حع7084  

 قولهم فـي الكاللة, قال: الذي ال يعع والعا وال ولعا.

ـ حعثنا ابَ وكيىع, قىال: حىعثنا ابىَ عيىـينة, عىَ سلـيىـمان األحىول, عىَ طىاوس, عىَ ابىَ 7085  

لىه: ومىا قلىهق عبـاس, قال: كنه آخر الناس عهعا بعمر رضي   عنه, فسمعته ي ىول مىا قلىه, ق

 قال: الكاللة: مَ ال ولع له.

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي وي يـى بَ آدم, عىَ إسرائيىـل, عىَ أبىـي إسى ا , عىَ 7086  

 سلـيـم بَ عبع, عَ ابَ عبـاس, قال: الكاللة: مَ ال ولع له وال والع.

خىوة أو أخىوات أو غيىرهم إذا وقال آخرون: الكاللة: هي الورثة الذيَ يرثىون الىـميه إذا كىاَوا إ  

 لـم يكوَوا ولعا وال والعا علـى ما قع ذكرَا مَ اختالفهم فـي ذلك.

 وقال آخرون: بل الكاللة: الـميه والـ ّي جميعا. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع: الكاللة: الـميه الذي ال ولىع لىه 7087  

 الـ ّي كلهم كاللة, هذا يرث بـالكاللة, وهذا يورث بـالكاللة.وال والع, و

قال أبو جعفر: والصوا  مَ ال ول فـي ذلك عنعي ما قاله هؤالء, وهو أن الكاللىة الىذيَ يرثىون   

الـميه مَ ععا ولعه ووالعه, وذلك لص ة الـخبر الذي ذكرَاه عَ جابر بَ عبع   أَه قال: قله يا 

 يرثنـي كاللة, فكيف بـالـميراثق وبـما:رسول  , إَـما 

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية, عَ ابَ عون, عىَ عمىرو بىَ سىعيع, 7088  

قال: كنا مع حميع بَ عبع الرحمَ فـي سو  الرقـيق, قال: ف ام مَ عنعَا ثم رجع, ف ال: هىذا آخىر 
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: مىىرض سىىعع بىىـمكة مرضىىا شىىعيعا, قىىال: فأتىىاه ثالثىة مىىَ بنىىـي سىىعع حعثوَىىـي هىىذا الىىـ عين, قىىالوا

رسول   صلى   عليه وسلم يعوده, ف ىال: يىا رسىول   لىـي مىال كثىـير, ولىـيس لىـي وارث إال 

 «.ال»كاللة, فأوصي بـمالـي كلهق ف ال: 

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيىـم, قىال: حىعثنا ابىَ علىـية, قىال: حىعثنا إسى ا  بىَ سىويع, عىَ 7089  

ء بَ زياد, قال: جاء شيخ إلـى عمىر رضىي   عنىه, ف ىال: إَىـي شىيخ ولىـيس لىـي وارث إال العال

 كاللةُ أعراِ  متراخِ َََسبهم, أفأوصي بثلن مالـيق قال: ال.

ف ع أَبأت هذه األخبـار عَ ص ة ما قلنا فـي معنى الكاللة وأَها ورثة الـميه دون الـميه مىـمَ   

 ععا والعه وولعه.

َْ ذَِلَك ال ول ف   ـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَهُ أخ  أْو أُْخه  فَِلُكّل َواِحع  ِمْنُهما الّسعُُس فإْن كاَُوا أْكثََر ِم

 فَُهْم ُشَركاُء فِـي الثّلُِن{.

{ وللرجل الذي يىورث كاللىة أخ أو أخىه يعنىـي أخىا أو    يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }ولَهُ أخ  أو أْخه 

 أختا مَ أمه. كما:

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ يعلـى بَ عطاء, 7090  

{ قىال  عَ ال اسم, عَ سعع, أَه كان ي رأ: }وإْن كان رُجل  يُورُث َكاللَىة  أِو اْمىرأة  َولَىهُ أخ  أْو أُْخىه 

 سعع: ألمه.

: حعثنا شعبة, عَ يعلىـى بىَ عطىاء, قىال: حعثنا مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال   

سمعه ال اسم بَ ربـيعة ي ول: قرأت علـى سعع: }وإْن كىان رُجىل  يُىورُث َكاللَىة  أِو اْمىرأة  َولَىهُ أخ  

{ قال سعع: ألمه.  أْو أُْخه 

حعثنـي مـ مع بَ الـمثنى, قال: حعثنا وهب بَ جرير, قال: حعثنا شعبة, عىَ يعلىـى بىَ عطىاء,    

 سم بَ ربـيعة بَ قاَف, قال: قرأت علـى سعع, فذكر َـ وه.عَ ال ا

حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: أخبرَا هشيىـم, قىال: أخبرَىا يعلىـى بىَ عطىاء, عىَ ال اسىم بىَ    

مىَ « وإن كان رجل يورث كاللة وله أخ أو أخه»ربـيعة, قال: سمعه سعع بَ أبـي وقاا قرأ: 

 أمه.

قال: حعثنا يزيع بَ زريع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتىادة, قولىه: }َولَىهُ ـ حعثنا بشر بَ معاذ, 7091  

{ فهىىؤالء اإلخىىوة مىىَ األم إن كىىان واحىىعا فلىىه السىىعس, وإن كىىاَوا أكثىىر مىىَ ذلىىك فهىىم  أخ  أْو أُْخىىه 

 شركاء فـي الثلن, ذكرهم وأَثاهم فـيه سواء.

: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال7092  

{ فهؤالء اإلخوة مىَ األم, فهىم شىركاء فىـي  }وإْن كان رُجل  يُورُث َكاللَة  أِو اْمرأة  َولَهُ أخ  أْو أُْخه 

 الثلن, سواء الذكر واألَثى.

أو  وقوله: }فَِلُكّل َواِحِع ِمْنُهما الّسعُُس{ إذا اَفرد األخ وحعه أو األخه وحعها, ولـم يكَ أخ غيىره  

غيرها مَ أمه فله السعس مَ ميراث أخيه ألمه, فإن اجتىـمع أخ وأخىه أو أخىوان ال ثالىن معهمىا 

ألمهما, أو أختان كذلك, أو أخ وأخه لـيس معهما غيرهما مَ أمهما, فلكّل واحع منهما مَ ميراث 

َْ ذَِلَك{ يعنـي: فىإن كىان اإلخىوة و األخىوات ألّم الىـميه أخيهما ألمهما السعس. }َوإْن كاَُوا أْكثََر ِم

الـموروث كاللة أكثر مَ اثنـيَ, }فَُهْم ُشَركاَء فِـي الثّلُِن{ ي ول: فـالثلن الذي فرضه الثنىـيهم إذا 

لـم يكَ غيرهما مَ أمهما ميراثا لهما مَ أخيهما الـميه الىـموروث كاللىة شىركة بىـينهم إذا كىاَوا 

هم, ال يف ل ذكىر مىنهم علىـى أَثىى فىـي ذلىك, أكثر مَ اثنـيَ إلـى ما بلغ ععدهم علـى ععد رءوس

 ولكنه بـينهم بـالسوية.

رجىل »فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخه, ولـم ي ل لهما أخ أو أخه, وقع ذكر قبىل ذلىك   

ف ـيـل: وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأةق قـيـل: إن مَ شأن العر  إذا قعمه ذكىر «, أو امرأة

فعطفه أحعهما علـى االَخر بأو ثىم أتىه بـالىـخبر أضىافه الىـخبر إلىـيهما أحياَىا اسميَ قبل الـخبر 

وأحياَا إلـى أحعهما, وإذا أضافه إلىـى أحىعهما, كىان سىواء عنىعها إضىافة ذلىك إلىـى أّي األسىميَ 

َْ إلـيه, يعنـي: فلىـي سَ إلىـى  اللذيَ ذكرتهما إضافته, فت ول: مَ كان عنعه غالم أو جارية فلـي س

م, وفلـي سَ إلـيها, يعنـي: فلـي سَ إلـى الـ ارية, وفلـي سَ إلـيهما. وأما قوله: }فَِلُكّل َواِحىِع الغال
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ِمْنهما الّسعُُس{ وقع ت عم ذكر األخ واألخه بعطف أحعهما علـى االَخر, والعاللىة علىـى أن الىـمراد 

{ فىإن ذلىك إَى ـما جىاز ألن معنىى الكىالم: فلكىل بـمعنى الكالم أحعهما فـي قولىه: }َولَىهُ أخ  أْو أُْخىه 

 واحع مَ الـمذكوريَ السعس.

ََ ّللّاِ    َِ َغْيىَر ُم ىاّر َوِصىيّة  ِمى َْ بَْعىِع َوِصىيِّة يُوَصىى بَِهىا أْو دَْيى ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ِم

 َوّللّاُ َعِلـيـم  َحِلـيـم {.

َْ بَْعىىِع َوِصىىيّة يُوَصىىى بِهىى   ا{: أي هىىذا الىىذي فرضىىه ألخىىي الىىـميه يعنىىـي جىىّل ثنىىاؤه ب ولىىه: }ِمىى

الـموروث كاللة وأخته أو إخوته وأخواته مىَ ميراثىه وتركتىه, إَىـما هىو لهىم مىَ بعىع ق ىاء ديىَ 

الـميه الذي كان علـيه يوم حعث به حعث الـموت مىَ تركتىه, وبعىع إَفىـاذ وصىاياه الىـ ائزة التىـي 

 ا:يوصي بها فـي حياته لـمَ أوصى له بها بعع وفـاته. كم

َْ بَْعىِع َوِصىيِّة 7093   ـ حعثنا بشىر بىَ معىاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة: }ِمى

{ والىىعيَ أحىىّق مىىا بىىعاء بىىه مىىَ جميىىع الىىـمال, فىىـيؤدا عىىَ أماَىىة الىىـميه, ثىىم  َِ يُوَصىىى بِهىىا أْو دَْيىى

 الوصية, ثم ي سم أهل الـميراث ميراثهم.

َه يعنـي تعالـى ذكره: مَ بعع وصية يوصي بها غير م اّر ورثته وأما قوله: }َغْيَر ُمَ اّر{ فإ  

 فـي ميراثهم عنه. كما:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7094  

 عَ مـ اهع فـي قوله: }َغْيَر ُمَ اّر{ قال: فـي ميراث أهله.

لـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع, قوله: }َغْيَر حعثنـي ال اسم, قال: حعثنا ا   

 ُمَ اّر{ قال: فـي ميراث أهله.

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قىال: ثنىـي يزيىع, قىال: ثنىـي سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }َغْيىَر ُمَ ىاّر 7095  

ََ ّللّاِ{ إن   تبىـارك وتعالىـى كىره ال ىرار فىـي الىـ ياة وعنىع ا لىـموت وَهىى عنىه وقىعم َوِصيّة ِم

 فـيه, فال تصلـن م اّرة فـي حياة وال موت.

ـ حعثنـي َصر بَ عبع الىرحمَ األودي, قىال: حىعثنا عبىـيعة بىَ حميىع, وثنىـي يع ىو  بىَ 7096  

إبراهيـم, قال: حعثنا ابَ علـية جميعا, عَ داود بَ أبـي هنع, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس فـي هذه 

ََ ّللّاِ َوّللّاُ َعِلـيـم  َحِلـيـم { قال: ال رار فـي الوصية مَ الكبـائر. االَية: }َغْيَر ُمَ ارّ   َوِصيّة  ِم

حعثنا ابَ أبـي الشوار , قىال: حىعثنا يزيىع بىَ زريىع, قىال: حىعثنا داود, عىَ عكرمىة, عىَ ابىَ    

 عبـاس قال: ال رار فـي الوصية مَ الكبـائر.

بىَ الىـمف ل, قىال: حىعثنا داود, عىَ عكرمىة, عىَ ابىَ حعثنا حميع بَ مسععة, قال: حىعثنا بشىر    

 عبـاس مثله.

حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا عبع الوها , قال: حعثنا داود, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, قىال:    

 الـ يف فـي الوصية مَ الكبـائر.

د, عىَ عكرمىة, عىَ حعثنا ابَ الـمثنى, قال: حعثنا ابَ أبـي ععّي وعبع األعلـى, قاال: حعثنا داو   

 ابَ عبـاس, قال: ال رار والـ يف فـي الوصية مَ الكبـائر.

ـ حعثنـي موسى بَ سهل الرملـي, قال: حعثنا إس ا  بَ إبراهيـم أبو النصىر, قىال: حىعثنا 7097  

عمر بَ الـمغيرة, قال: حعثنا داود بَ أبـي هنع, عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس, عَ النبـّي صلى   

ََ الَكبَـائِرِ »م, قال: عليه وسل  «.الّ َراُر فـي الَوِصيِّة ِم

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيـم, قال: أخبرَا أبو عمرو التـيـمي, عَ أبـي 7098  

ال  ى, قال: دخـله مع مسرو  علـى مريض, فإذا هو يوصي, قال: ف ال لىه مسىرو : اعىعل ال 

 ت لل!

الىىـخرو, مىىَ قولىىه: }يُوَصىىى بِهىىا{. وأمىىا قولىىه: }َوِصىىيّة { فىىإن  علىىـى« غيىىَر م ىىارّ »وَصىىبه   

{ وسىائر مىا أوصىى بىه فىـي  َِ ثَـيَىـْي َْ َصبه مَ قوله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ فِـي أْوالِدُكْم للىذَّكِر ِمثْىُل َحىّظ األُ

ََ ّللّاِ{ مصعرا مىَ قولىه: }يُوِصىيُكْم{. وقىع قىال بعىض أهىل ا لعربىـية: االثنـيَ, ثم قال: }َوِصيّة  ِم

ََ ّللّاِ{ قىىال: هىىو مثىىل قولىىك: لىىك  ذلىىك منصىىو  مىىَ قولىىه: }فَِلُكىىّل َواِحىىِع ِمْنُهمىىا الّسىىعُُس َوِصىىيّة  ِمىى

 درهمان َف ة إلـى أهلك.
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والذي قلناه بـالصوا  أولـى, ألن   جّل ثناؤه افتتـن ذكر قسمة الـموارين فىـي هاتىـيَ االَيتىـيَ   

ََ ّللّاِ{ أخبىر أن جميىع ذلىك وصىية منىه بىه ب وله: }يُوِصيُكُم ّللّاُ{ ثىم  ختىـم ذلىك ب ولىه: }َوِصىيّة  ِمى

عبىىـاده, فنصىىب قولىىه: }َوِصىىيّة { علىىـى الىىـمصعر مىىَ قولىىه: }يُوِصىىيُكْم{ أولىىـى مىىَ َصىىبه علىىـى 

ََ التفسير مَ قوله: }فَِلُكّل َواِحِع ِمْنُهما الّسعُُس{ لـما ذكرَا. ويعنـي ب وله تعالـى ذكره: }َوِصىيّة  ِمى

ّللّاِ{: عهعا مَ   إلـيكم فـيـما ي ب لكم مَ ميراث مَ مات منكم. }َوّللّاُ َعِلـيىـم { ي ىول: ذو علىـم 

بـمصالىىـن خىىـل ه وم ىىاّرهم, ومىىَ يستىىـ ق أن يعطىىى مىىَ أقربىىـاء مىىَ مىىات مىىنكم وأَسبىىـائه مىىَ 

وغيىر ذلىك مىَ  ميراثه, ومَ ي رم ذلك منهم, ومبلغ مىا يستىـ ّق بىه كىّل مىَ استىـ ّق مىنهم قسىما,

أمىىور عبىىـاده ومصالىىـ هم. }َحِلـيىىـم { ي ىىول: ذو حلىىـم علىىـى خىىـل ه, وذو أَىىاة فىىـي تركىىه معىىاجلتهم 

بـالع وبة علـى ظلـم بع هم بع ا فـي إعطائهم الـميراث ألهل الـ لع وال ّوة مَ ولع الـميه وأهل 

 الغناء والبأس منهم, دون أهل ال عف والع ز مَ صغار ولعه وإَاثهم.

 13آلية : ا
ال ىول فىـي تأويىـل قولىه تعالىـى:     }تِْلىَك ُحىعُودُ ّللّاِ َوَمىَ يُِطىعِ ّللّاَ َوَرُسىولَهُ يُْعِخْلىهُ َجنّىىاِت  

ََ فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِليُم {. ََْهاُر َخاِلِعي  تَْ ِري ِمَ تَْ تَِها األ

}تِْلَك ُحعُودُ ّللّاِ{, ف ال بع هم: يعنىـي بىه: قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله:    

 تلك شروط  . ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7099  

 }تِْلَك ُحعُودُ ّللّاِ{ ي ول: شروط  .

 ال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة  . ذكر مَ ق  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: حعثنا معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بَ أبـي 7100  

طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }تِْلَك ُحعُودُ ّللّاِ{ يعنىـي: طاعىة  , يعنىـي: الىـموارين التىـي سىّمى 

.  

 وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة   وأمره.  

 ون: بل معنى ذلك: تلك فرائض  .وقال آخر  

قال أبو جعفر: وأولـى األقوال فـي ذلىك بىـالصوا  مىا َىـ َ مبىـيّنوه, وهىو أن حىعّ كىّل شىيء مىا   

فصل بـينه وبـيَ غيره, ولذلك قـيـل لـ عود العار وحعود األرضيَ: حعود, لفصىولها بىـيَ مىا حىعّ 

{ معنىىاه: هىىذه ال سىىمة التىىـي قسىىمها لكىىم ربكىىم, بهىىا وبىىـيَ غيىىره, فكىىذلك قولىىه: }تِْلىىَك ُحىىعُودُ ّللّاِ 

والفرائض التـي فرضها ألحيىائكم مىَ موتىاكم فىـي هىذه االَيىة علىـى مىا فىرض وبىـيَ فىـي هاتىـيَ 

االَيتـيَ حعود  , يعنـي: فصول ما بىـيَ طاعىة   ومعصىيته فىـي قسىمكم مواريىن موتىاكم, كمىا 

لـمعنىىىـّي بىىىذلك حىىىعود طاعىىىة   اكتفىىىـاء بىىىـمعرفة قىىىال ابىىىَ عبىىىـاس. وإَىىىـما تىىىرك طاعىىىة  , وا

 َْ الـمخاطبـيَ بذلك بـمعنى الكالم مَ ذكرها. والعلـيىـل علىـى صى ة مىا قلنىا فىـي ذلىك قولىه: }َوَمى

َِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ{. َْ يَْع  يُِطعِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ{... واالَية التـي بععها: }َوَم

لتـي قسم بـينكم أيها النىاس علىـيها ربكىم مواريىن موتىاكم, فصىول فتأويـل االَية إذا: هذه ال سمة ا  

فصل بها لكم بىـيَ طاعتىه ومعصىيته, وحىعدو لكىم تنتهىون إلىـيها فىال تتعىعّوها, وفصىل مىنكم أهىل 

طاعته مَ أهل معصيته فـيـما أمركم به مَ قسمة موارين موتاكم بـينكم, وفـيـما َهاكم عنه منها. 

َْ يُِطىعِ ّللّاَ ثم أخبر جّل ثناؤه عمىا أ عىعّ لكىّل فريىق مىنهم, ف ىال لفريىق أهىل طاعتىه فىـي ذلىك: }َوَمى

َوَرُسولَهُ{ فـي العمل بـما أمره به واالَتهاء إلـى ما حعّه له فـي قسمة الـموارين وغيرها, وي تنب 

َْ تَـْ تِها األَهاُر{, ف ولىه ¹ما َهاه عنه فـي ذلك وغيره : }يُْعِخىـْلهُ َجنّىاِت{ }يُْعِخـْلهُ َجنّاِت تَـْ ِري ِم

ََ فِـيها{ ي ول: بـاقـيَ فىـيها  يعنـي: بساتـيَ تـ ري مَ تـ ه غروسها وأش ارها األَهار. }خاِلِعي

أبعا, ال يـموتون فـيها, وال يفنون, وال يخرجىون منهىا. }َوذَِلىَك الفَىْوُز العَِليىـُم{ ي ىول: وإدخىال   

 مَ ذلك الفوز العليـم يعنـي: الفَلَـن العليـم.إياهم الـ نان التـي وصفها علـى ما وصف 

 وبنـ و ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع: }تِْلَك 7101  

َْ يُِطعِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ يُْعِخـْلهُ   {... االَية, قال: فـي شأن الـموارين التـي ذكر قبل.ُحعُودُ ّللّاِ َوَم
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ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, قوله: }تِْلَك ُحعُودُ ّللّاِ{ 7102  

 التـي حعّ لـخـل ه وفرائ ه بـينهم مَ الـميراث وال سمة, فـاَتهوا إلـيها وال تععوها إلـى غيرها.

 14اآلية : 
َِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَتَعَعّ ُحعُودَهُ يُْعِخْلهُ ََارا  َخاِلعا  فِيَها َولَ  هُ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَمَ يَْع

.}  َ  َعذَا   ّمِهي

َِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ{ فـي العمل بـما أمراه به مَ قسىمة الىـموارين     َْ يَْع يعنـي بذلك جّل ثناؤه: }َوَم

ا أمراه ب سمة ذلىك بىـينهم وغيىر ذلىك مىَ فىرائض   مخالفىـا أمرهمىا إلىـى مىا َهيىاه عنىه, علـى م

}ويتععّ حعودهُ{ ي ول: ويتـ اوز فصول طاعته التـي جعلها تعالـى فىـاصلة بىـينها وبىـيَ معصىيته 

عا إلـى ما َهاه عنه مَ قسمة تركات موتاهم بـيَ ورثته, وغير ذلك مَ حىعوده. }يعخىـلهُ َىارا خالى

{ يعنـي: وله عىذا    َ فـيَها{ ي ول: بـاقـيا فـيها أبعا ال يـموت وال يخر, منها أبعا. }ولهُ عذا   مهي

 مذّل مَ ُعذّ  به مخز له.

 وبنـ و ما قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

اوية بَ صالـن, عَ علـّي بَ ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي مع7103  

َِ ّللّاَ َوَرُسىىولَهُ َويَتَعَىىعّ ُحىىعُودَهُ{... االَيىىة فىىـي شىىأن  َْ يَْعىى أبىىـي طلىىـ ة, عىىَ ابىىَ عبىىـاس: }َوَمىى

الـموارين التـي ذكر قبل. قال ابَ جريج: ومَ يعَ   ورسوله, قال: مَ أصا  مَ الذَو  ما 

 يعذّ    علـيه.

فـي النار مىَ عصىى   ورسىوله فىـي قسىمة الىـموارينق قـيىـل: َعىم, إذا فإن قال قائل: أو يخـلع   

جمع إلـى معصىيتهما فىـي ذلىك شىكا فىـي أن   فىرض علىـيه مىا فىرض علىـى عبىـاده فىـي هاتىـيَ 

االَيتـيَ, أو علـم ذلك, ف اد   ورسوله فـي أمرهمىا علىـى مىا ذكىر ابىَ عبىـاس مىَ قىول مىَ قىال 

 صىىلى   عليىىه وسىىلم قىىول   تبىىـارك وتعالىىـى: }يُوِصىىيُكُم ّللّاُ فِىىـي حىىيَ َىىزل علىىـى رسىىول  

{... إلـى تـمام االَيتىـيَ: أيىورث مىَ ال يركىب الفىرس, وال ي اتىل  َِ ثَـيَـْي َْ أْوالِدُكُم للذَّكِر ِمثُْل َحّظ األُ

 مىا قسىم لصىغار الععّو, وال ي وز الغنـيـمة َصف الـمال أو جميع الـمالق استنكارا مىنهم قسىمة  

ولع الـميه وَسائه وإَاث ولعه, مىـمَ خىالف قسىمة   مىا قسىم مىَ ميىراث أهىل الىـميراث بىـينهم, 

علىىـى مىىا قسىىمه فىىـي كتابىىه, وخىىالف حكمىىه فىىـي ذلىىك وحكىىم رسىىوله, اسىىتنكارا منىىه حكمهمىىا, كمىىا 

 عليىه استنكره الذيَ ذكر أمرهم ابَ عبىـاس مىـمَ كىان بىـيَ أظهىر أصى ا  رسىول   صىلى  

وسلم مَ الـمناف ـيَ الذيَ فـيهم َزله وفـي أشكالهم هىذه االَيىة, فهىو مىَ أهىل الـخىـلود فىـي النىار, 

 ألَه بـاستنكاره حكم   فـي تلك يصير بـاهلل كافرا ومَ ملة اإلسالم خارجا.

 15اآلية : 
ََ اْلفَاِحَشىةَ  َّ أَْربَعىة  ال ول فـي تأويـل قولىه تعالىـى:     }َوالالّتِىي يَىأْتِي ِمىَ ََّسىآئُِكْم فَاْستَْشىِهعُواْ َعلَىْيِه

َّ َسبِيال  { َّ اْلَمْوُت أَْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه َّ فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفّاُه  .ّمْنُكْم فَإِن َشِهعُواْ فَأَْمِسُكوُه

ََ الفىـاِحَشةَ{ والنسىاء الال    تىـي يأتىـيَ بىـالزَا: أي بزَىـيَ. يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }َوالالّتِـي يَأْتِىـي

َّ أْربَعَىة   َْ َِسىائُِكْم{ وهىَ مىـ صنات ذوات أزوا,, أو غيىر ذوات أزوا,. }فىـاْستَْشِهعُوا َعلَىـْيِه }ِم

َّ بىـما أتىـيَ مىَ الفىـاحشة أربعىة رجىال مىَ رجىالكم, يعنىـي: مىَ  ِمْنُكْم{ ي ول: فىـاستشهعوا علىـيه

َّ فىـي البىـيوت,  الـمسلـميَ. }فإْن َشىِهعُوا{ علىـيهَ, َّ فِىـي البُىـيُوِت{ ي ىول: فىـاحبسوه }فَأْمِسىُكوُه

 َّ َّ َسبِـيال { يعنـي: أو ي عل   لهى َّ الـَمْوُت{ ي ول: حتـى يـمتَ, }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه }حتـى يَتََوفّـاُه

 مخرجا وطري ا إلـى النـ اة مـما أتـيَ به مَ الفـاحشة.

 قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:وبنـ و ما قلنا فـي ذلك   

ـ حعثنا أبو هشام الرفىـاعي مىـ مع بىَ يزيىع, قىال: حىعثنا ي يىـى بىَ أبىـي زائىعة, عىَ ابىَ 7104  

َّ أْربَعَىة  ِمىْنُكْم فىإْن  َْ َِسىائُِكْم فىـاْستَْشِهعُوا َعلَىـْيِه ََ الفىـاِحَشةَ ِمى جريج, عَ مـ اهع: }َوالالّتِىـي يَأْتِىـي

َّ َسبِـيال { َشِهعُوا فَأْمسِ  َّ فِـي البُـيُوِت{ أمر ب بسهَ فـي البـيوت حتـى يـمتَ }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه ُكوُه

 قال: الـ عّ.
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ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ ابَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع فىـي 7105  

َْ َِسىائُِكْم{ قى ََ الفىـاِحَشةَ ِمى َّ حىيَ يشىهع علىـيهَ قوله: }َوالالّتِـي يَأْتِىـي ال: الزَىا, كىان أمىر ب بسىه

َّ َسبِـيال { والسبـيـل: الـ عّ. ¹أربعة حتـى يـمتَ  }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: حعثنـي معاوية بَ صالـن, عَ علىـّي 7106  

َْ َِسائُِكْم{ إلىـى: }أْو يَْ عَىَل ّللّاُ  بَ أبـي طلـ ة عَ ابَ عبـاس, قوله: }َوالالّتِـي ََ الفـاِحَشةَ ِم يَأْتِـي

َّ َسبِـيال { فكاَه الـمرأة إذا زَه حبسه فـي البـيه حتـى تـموت, ثىم أَىزل   تبىـارك وتعالىـى  لَُه

اَا مـ صنىـيَ ُرجمىا, فهىذه بعع ذلك: }الّزاَِـيَةُ َوالّزاَِـي فـاْجِلعُوا ُكّل َواِحِع ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلعَةِ{ فإن ك

 سبـيـلهما الذي جعل   لهما.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عىَ أبىـيه, عىَ 7107  

, وهو الـ لع والرجم. َّ َّ َسبِـيال { ف ع جعل   له  ابَ عبـاس قوله: }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه

بَ معاذ, قىال: حىعثنا يزيىع, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }َوالالّتِىـي ـ حعثنـي بشر 7108  

َّ َسبِىـيال { كىان هىذا مىَ قبىل الىـ عود, فكاَىا يؤذيىان  ََ الفـاِحَشةَ{ حتـى بلغ: }أْو يَْ عَىَل ّللّاُ لَُهى يَأْتِـي

َّ سبـيال , فكان سبـيـل مَ أحص َ جلع مائة ثم رمىي بـال ول جميعا, وب بس الـمرأة. ثم جعل   له

 بـالـ  ارة, وسبـيـل مَ لـم ي صَ جلع مائة وَفـي سنة.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال عطاء بَ 7109  

 أبـي ربـاح وعبع   بَ كثـير: الفـاحشة: الزَا, والسبـيـل: الرجم والـ لع.

الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعي: ـ حعثنا مـ مع بَ 7110  

َّ أْربَعَىة  ِمىْنُكْم{ إلىـى: }أْو يَْ عَىَل ّللّاُ  َْ َِسائُِكْم فىـاْستَْشِهعُوا َعلَىـْيِه ََ الفـاِحَشةَ ِم َّ }َوالالّتِـي يَأْتِـي  لَُهى

هىا كاَىه تىـ بس فىـي البىـيه ويأخىذ َسبِـيال { هؤالء الالتـي قع َك َ وأحصَ, إذا زَه الىـمرأة فإَ

 ََ َّ َشىْيئا إالّ أْن يَأْتِىـي زوجها مهرها فهىو لىه, فىذلك قولىه: }َوال يَِ ىّل لَُكىْم أْن تَأُْخىذوا ِمىـّما آتَـْيتُىـُموُه

َّ بـالىىـَمْعُروِ { حتىىـى جىاءت الىىـ عود فنسىىختها, ف لىىعت ورجمىىه,  بفىـاِحشِة ُمبَىىـيّنَِة{ }َوعاِشىىُروُه

 اثا, فكان السبـيـل هو الـ لع.وكان مهرَها مير

ـ ُحعثه, عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سىمعه أبىـا معىاذ ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلىـمان, 7111  

َّ َسبِـيال { قال: الـ ع, َسخ الـ ع  قال: سمعه ال  اك بَ مزاحم ي ول فـي قوله: }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه

 هذه االَية.

فـاعي, قال: حعثنا ي يـى, عَ إسرائيـل, عىَ خصىيف, عىَ مىـ اهع: ـ حعثنا أبو هشام الر7112  

َّ َسبِـيال { قال: جلع مائة, الفـاعل والفـاعلة.  }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه

 حعثنا الرفـاعي, قال: حعثنا ي يـى, عَ ورقاء, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, قال: الـ لع.   

عثنا معىىاذ بىىَ هشىىام, قىىال: حىىعثنا أبىىـي, عىىَ قتىىادة, عىىَ ـىى حىىعثنا مىىـ مع بىىَ بشىىار, قىىال: حىى7113  

الـ سَ, عَ حطان بَ عبع   الرقاشي, عَ عبـادة بَ الصامه: أن النبـّي صىلى   عليىه وسىلم 

فلـما ُسّرَي عنه رفع رأسه, ف ال:  ¹كان إذا َزل علـيه الوحي َكس رأسه, وَكس أص ابه رءوسهم

َّ َسبِـيال  » وأمىا البِْكىُر  ¹أمىا الثّىـيُّب فتُىـْ لَعُ ثىم تُىْرَجمُ  ¹, الثّـيُّب بـالثّـيِّب, والبِْكُر بـالبِْكرِ قَْع َجعََل   لَُه

 «.فتُـْ لَعُ ثم تُْنفَـى

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع األعلـى, قال: حعثنا سعيع, عىَ قتىادة, عىَ حطىان بىَ عبىع  ,    

َّ » صىلى   عليىه وسىلم: عَ عبـادة بَ الصامه, قال: قىال َبىـّي   ُخىذُوا َعنّىـي قَىْع َجعَىَل ّللّاُ لَُهى

 «.الثّـيُّب بـالثّـيِّب تُـْ لَعُ ِمائَة  َوتُْرَجُم بـالـِ  اَرةِ, َوالبِْكُر َجْلعُ ِمائَِة َوََْفـُي َسنَةِ  ¹َسبِـيال  

َ, عىَ حطىان بىَ ـ حعثنا بشر, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, عىَ الىـ س7114  

عبع   أخي بنـي رقاش, عَ عبـادة بَ الصامه: أن رسول   صلى   عليه وسلم كان إذا َزل 

علـيه الوحي كر  لذلك وتربّىع لىه وجهىه, فىأَزل   علىـيه ذات يىوم, فل ىـي ذلىك فلىـما ُسىري عنىه 

َّ َسبِىـيال  »قال:  بـالثّىـيِّب َجْلىعُ ِمائَىِة ثُىّم َرْجىم  بـالىـِ  اَرةِ, َوالبِْكىُر  الثّىـيّبُ  ¹ُخذُوا َعنّـي قَع َجعََل ّللّاُ لَُه

 «.بـالبِْكِر َجْلعُ ِمائَِة ثُّم ََْفـُي َسنَةِ 

  7115 ََ ـ حىعثنا يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال: ابىَ زيىع فىـي قولىه: }َوالالّتِىـي يَأْتِىـي

َْ َِسائُِكْم, فـاْستَْشِهعُوا َعلَى َّ فِىـي البُىـيُوِت حتىـى الفـاِحَشةَ ِم َّ أْربَعَىة  ِمىْنُكْم فىإْن َشىِهعُوا فَأْمِسىُكوُه ـْيِه
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َّ الىـموت, ولىـم  َّ حتىـى يتوفىـاه َّ َسبِـيال { قال: ي ول: ال تنك وه َّ الـَمْوُت أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه يَتََوفّـاُه

َ سبـيال , قال: ف عل لها يخرجهَ مَ اإلسالم. ثم َسخ هذا, وجعل السبـيـل التـي ذكر أن ي عل له

 السبـيـل إذا زَه وهي مـ صنة رجمه وأخرجه, وجعل السبـيـل للبكر جلع مائة.

ـ حعثنـي ي يـى بَ أبـي طالب, قال: أخبرَا يزيع, قال: أخبرَا جويبر, عىَ ال ى اك فىـي 7116  

َّ َسبِـيال { َّ الـَمْوُت أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه  قال: الـ لع والرجم. قوله: }حتـى يَتََوفّـاُه

حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا مـ مع بَ أبـي جعفر, قال: حعثنا شعبة, عَ قتىادة, عىَ الىـ سَ, عىَ    

حطان بَ عبع   الرقاشي, عَ عبىـادة بىَ الصىامه, قىال: قىال رسىول   صىلى   عليىه وسىلم: 

َّ َسبِـيال : الثّـيّ » ِب بـالثّـيِّب َوالبِْكُر بىـالبِْكِر, الثّىـيُّب تُىـْ لَعُ َوتُىْرَجُم والبِكىُر ُخذُوا َعنّـي قَْع َجعََل ّللّاُ لَُه

 «.تُـْ لَعُ َوتُْنفَـى

حعثنـي ي يـى بَ إبراهيـم الـمسعودي, قال: حعثنا أبـي, عَ أبـيه, عَ جعه, عَ األعمىش, عىَ    

جلوسىا عنىع النبىـّي إسماعيـل بَ مسلـم البصري, عَ الـ سَ, عَ عبـادة بىَ الصىامه, قىال: كنىا 

صلى   عليه وسلم إذ احّمر وجهه, وكان يفعىل ذلىك إذا َىزل علىـيه الىوحي, فأخىذه كهيئىة الغَْشىي 

َّ َسبِىـيال , والبِْكىَراِن يُْ لَىعَاِن »لـما ي ع مَ ثِ ىل ذلىك, فلىـما أفىـا  قىال:  ُخىذُوا َعنّىـي قَىْع َجعَىَل ّللّاُ لَُهى

 «.يُْ لَعَاِن َويُْرَجمانِ  ويُْنفَـياِن َسنَة , والثّـيّبـانِ 

َّ َسبِىـيال { قىول مىَ    قال أبو جعفر: وأولـى األقوال بـالص ة فـي تأويىـل قولىه: }أْو يَْ عَىَل ّللّاُ لَُهى

قىال السبـيىىـل التىىـي جعلهىىا   جىىّل ثنىىاؤه للثـيبىـيَ الـمـ صنىىـيَ الىىرجم بـالىىـ  ارة, وللبكىىريَ جلىىع 

وإجمىاع  ¹سول   صلى   عليىه وسىلم أَىه رجىم ولىـم ي لىعمائة, وَفـي سنة لص ة الـخبر عَ ر

وصى ة الىـخبر  ¹الـ  ة التـي ال ي وز علـيها فـيىـما َ لتىه مىـ معة علىـيه الىـخطأ والسىهو والكىذ 

عنه, أَه ق ى فـي البكريَ ب لع مائة, وَفـي سنة, فكان فىـي الىذي صىّن عنىه مىَ تركىه, جلىع مىَ 

واضن علـى وهىي الىـخبر الىذي روي عىَ الىـ سَ عىَ حطىان  رجم مَ الزَاة فـي عصره دلـيـل

عَ عبـادة عَ النبـّي صلى   عليه وسلم أَه قال: السبـيـل للثـيب الـمـ صَ: الـ لع والرجم. وقع 

ذكر أن هذه االَية فـي قراءة عبع  : والالتـي يأتـيَ بـالفـاحشة مَ َسائكم, والعىر  ت ىول: أتىـيه 

 عليـم, وتكلـمه بكالم قبـين, وكالما قبـي ا. أمرا عليـما, وبأمر

 16اآلية : 
ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:     }َواللّىىذَاَن يَأْتِيَاََِهىىا ِمىىنُكْم فَآذُوُهَمىىا فَىىإِن تَابَىىا َوأَْصىىلََ ا فَأَْعِرُضىىواْ 

 َعْنُهَمآ إِّن ّللّاَ َكاَن تَّوابا  ّرِحيما  {.

ذّاِن يأْتِـياَها ِمْنُكْم{: والرجل والـمرأة اللذان يأتـياَها, ي ول: يأتىـيان يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }واللّ    

الفـاحشة والهاء واأللف فىـي قولىه: }يأْتِىـياَها{ عائىعة علىـى الفىـاحشة التىـي فىـي قولىه: }َوالالّتِىـي 

َْ َِسائُِكْم{ والـمعنى: واللذان يأتـيان منكم الفـاحشة فآ ََ الفـاِحَشةَ ِم  ذوهما.يَأْتِـي

ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـّي ب وله: }واللّذّاِن يأْتِـياَها ِمْنُكْم فآذُوُهمىا{ ف ىال بع ىهم: همىا   

 ََ البكران اللذان لـم ي صنا, وهما غير الالتـي عنىـيَ بىـاالَية قبلهىا. وقىالوا: قولىه: }َوالالّتِىـي يَأْتِىـي

َْ َِسائُِكْم{ معنـّي به ال ثـيبـات الـمـ صنات بـاألزوا,, وقوله: }واللّذّاِن يأْتِىـياَِها ِمىْنُكْم{ الفـاِحَشةَ ِم

 يعنـي به: البكران غير الـمـ صنـيَ. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 7117  

  ال: }واللّذّاِن يأْتِـياَِها ِمْنُكْم فَآذُوُهما{.ذكر الـ واري والفتـيان اللذيَ لـم ينك وا, ف

ـ حىعثنا يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }واللّىذّاِن يأْتِىـياَها 7118  

 ِمْنُكْم{ البكران فآذوهما.

 كر مَ قال ذلك:وقال آخرون: بل ُعنـي ب وله: }واللّذّاِن يأْتِـياَِها ِمْنُكْم{ الرجالن الزاَـيان. ذ  

ـ حعثنا أبو هشىام الرفىـاعي, قىال: حىعثنا ي يىـى, عىَ ابىَ جىريج, عىَ مىـ اهع: }واللّىذّاِن 7119  

 يأْتِـياَها ِمْنُكْم فَآذُوُهما{ قال: الرجالن الفـاعالن ال يْكنـي.

ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7120  

 فـي قوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَِها ِمْنُكْم{: الزاَـيان. مـ اهع
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وقال آخرون: بل عنـي بذلك الرجل والـمرأة, إال أَه لـم ي صع بىه بكىر دون ثىـيب. ذكىر مىَ قىال   

 ذلك:

ـىى حىىعثنا أبىىو هشىىام الرفىىـاعي, قىىال: حىىعثنا ي يىىـى, عىىَ ابىىَ جىىريج, عىىَ عطىىاء: }واللّىىذّاِن 7121  

 فَآذُوُهما{ قال: الرجل والـمرأة. يأْتِـياَِها ِمْنُكمْ 

ـ حعثنا مىـ مع بىَ حميىع, قىال: حىعثنا ي يىـى بىَ واضىن, قىال: حىعثنا الىـ سيَ, عىَ يزيىع 7122  

َْ َِسىائُِكْم{ إلىـى قولىه:  ََ الفـاِحَشةَ ِم النـ وّي, عَ عكرمة والـ سَ البصرّي, قاال: }َوالالّتِـي يَأْتِـي

َّ َسبِ  ـيال { فىذكر الرجىل بعىع الىـمرأة ثىم جمعهمىا جميعىا, ف ىال: }واللّىذّاِن يأْتِىـياَِها }أْو يَْ عََل ّللّاُ لَُه

 ِمْنُكْم فَآذُوُهما فإْن تَابـا وأْصلَـ ا فـأَْعِرُضوا َعْنُهما إّن ّللّاَ كاَن تَّوابـا َرِحيـما{.

ل عطىاء ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الىـ سيَ, قىال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, قىال: قىا7123  

 وعبع   بَ كثـير, قوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَها ِمْنُكْم{ قال: هذه للرجل والـمرأة جميعا.

قال أبو جعفر: وأولـى هذه األقوال بـالصوا  فـي تأويـل قوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَها ِمْنُكْم{ قول مَ   

ما رجال  واالَخر امىرأة, ألَىه لىو كىان قال: عنـي به البكران غير الـمـ صنـيَ إذا زَـيا وكان أحعه

 ََ م صود بذلك قصع البـيان عَ حكم الزَاة مَ الرجىال كمىا كىان م صىودا ب ولىه: }َوالالّتِىـي يَأْتِىـي

َْ َِسىىائُِكْم{ قصىع البىىـيان عىَ حكىىم الزواَىـي, ل ـيىىـل: والىذيَ يأتوَهىىا مىنكم فىىآذوهم, أو  الفىـاِحَشةَ ِمى

َّ  قـيـل: والذي يأتـيها منكم, كما ََ الفىـاِحَشةَ{ فىأخر, ذكىره قـيـل فـي التـي قبلهىا: }َوالالّتِىـي يَأْتِىـي

علىىـى الىىـ مع, ولىىـم ي ىىل: واللتىىان يأتىىـيان الفىىـاحشة. وكىىذلك تفعىىل العىىر  إذا أرادت البىىـيان علىىـى 

الوعيع علـى فعل أو الوعع علـيه, أخرجىه أسىماء أهلىه بىذكر الىـ مع أو الواحىع, وذلىك أن الواحىع 

لـى جنسه, وال تـخرجها بذكر اثنـيَ, فت ول: الذيَ يفعلون كذا فلهم كذا, والذي يفعل كذا فلىه يعّل ع

كذا, وال ت ول: اللذان يفعالن كذا فلهما كذا, إال أن يكون فعىال  ال يكىون إال مىَ شخصىيَ مختلفىـيَ 

راد بىذلك الفىـاعل كالزَا ال يكون إال مَ زان وزاَـية. فإذا كان ذلىك كىذلك, قـيىـل بىذكر االثنىـيَ, يى

والـمفعول به, فإما أن يىذكر بىذكر االثنىـيَ والىـمراد بىذلك شخصىان فىـي فعىل قىع ينفىرد كىّل واحىع 

منهما به أو فـي فعل ال يكوَان فـيه مشتركيَ فذلك ما ال يعر  فـي كالمها. وإذا كان ذلىك كىذلك, 

ْنُكْم{ الىرجالن, وصى ة قىول مىَ قىال: فبـيَّ فساد قول مَ قال: ُعنىـي ب ولىه: }واللّىذّاِن يأْتِىـياَها ِمى

َّ فىـي  عنـي به الرجل والـمرأة وإذا كان ذلك كذلك, فمعلىوم أَهمىا غيىر اللواتىـي ت ىعم بىـيان حكمهى

ََ الفـاِحَشةَ{ ألن هذيَ اثنان وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كىذلك, فمعلىوم أن  قوله: }َوالالّتِـي يَأْتِـي

َّ سبىـيال , ألَىه أغلىظ فىـي الع وبىة الـ بس كان للثـيبـات ع وبة حتـ ى يتوفـيَ مَ قبل أن ي عىل لهى

َّ مَ الىرجم  مَ األذا الذي هو تعنـيف وتوبـيخ أو سّب وتعيـير, كما كان السبـيـل التـي جعله له

 أغلظ مَ السبـيـل التـي جعله لألبكار مَ جلع الـمائة وَفـي السنة.

ما فىإْن تابىـا وأْصلَىـ ا فأْعِرُضىوا َعْنُهمىا إّن ّللّاَ كىاَن تَّوابىـا ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَآذُوهُ   

 َرِحيـما{.

اختلف أهل التأويـل فـي األذا الذي كان   تعالـى ذكره جعله ع وبة للذيَ يأتـيان الفـاحشة مىَ   

ر والتوبىـيخ قبل أن ي عل لهما سبـيال  منه, ف ال بع هم: ذلك األذا, أذا بـال ول واللسان, كالتعيـي

 علـى ما أتـيا مَ الفـاحشة. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة: }فَآذُوُهمىا{ قىال: كاَىا 7124  

 يؤذيان بـال ول جميعا.

: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعيّ 7125  

}فَآذُوُهما فإْن تابـا وأْصلَـ ا فأْعِرُضوا َعْنُهما{ فكاَه الـ ارية والفتـى إذا زَـيا يعنفىـان ويعيىران 

 حتـى يتركا ذلك.

 وقال آخرون: كان ذلك األذا, أذا اللسان, غير أَه كان سبّـا. ذكر مَ قال ذلك:  

عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنا مـ مع بَ عمرو, قال: حىعثنا أبىو عاصىم, عىَ عيسىى, 7126  

 مـ اهع: }فَآذُوُهما{ يعنـي: سبّـا.

 وقال آخرون: بل كان ذلك األذا بـاللسان والـيع. ذكر مَ قال ذلك:  
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ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7127  

يأْتِىـياَها ِمىْنُكْم فَآذُوُهمىا{ فكىان الرجىل إذا زَىى  بَ أبـي طلىـ ة, عىَ ابىَ عبىـاس, قولىه: }واللّىذّانِ 

 أوذي بـالتعيـير, وضر  بـالنعال.

قىىال أبىىو جعفىىر: وأولىىـى األقىىوال فىىـي ذلىىك بىىـالصوا  أن ي ىىال: إن   تعالىىـى ذكىىره كىىان أمىىر   

ع بكىل الـمؤمنـيَ بأذا الزاَـيـيَ الىـمذكوريَ إذا أتىـيا ذلىك وهمىا مىَ أهىل اإلسىالم, واألذا قىع ي ى

مكروه َال اإلَسان مَ قول سيىء بـاللسان أو فعىل, ولىـيس فىـي االَيىة بىـيان أن ذلىك كىان أمىر بىه 

الىىـمؤمنون يومئىىذ, وال خبىىر بىىه عىىَ رسىىول   صىىلى   عليىىه وسىىلم مىىَ َ ىىل الواحىىع وال َ ىىل 

ذلىك  الـ ماعة الـموجب مـ يئها قطع العىذر. وأهىل التأويىـل فىـي ذلىك مختلفىون, وجىائز أن يكىون

أذا بـاللسان والـيع, وجائز أن يكون كان أذا بأيهما, ولـيس فـي العلـم بىأّي ذلىك كىان مىَ أّي َفىع  

فـي ديَ وال دَـيا وال فـي الـ هل به م ّرة, إذ كىان   جىّل ثنىاؤه قىع َسىخ ذلىك مىَ مىـ كمه بىـما 

جىب مىَ الىـ كم علىـيهم فأمىا الىذي أو ¹أوجب مَ الـ كم علىـى عبىـاده فىـيهما وفىـي الالتىـي قبلهمىا

فـيهما فما أوجب فـي سورة النور ب وله: }الّزاَِـيَةُ والّزاَـي فـاْجِلعُوا ُكّل واِحىِع ِمْنُهمىا ِمائَىةَ َجْلىعةِ{ 

وأما الذي أوجب فـي الالتـي قبلهما, فـالرجم الذي ق ى به رسول   صلى   عليه وسلم فىـيهما 

  تعالـى ذكره قع جعل ألهل الفـاحشة مىَ الزَىاة والزواَىـي وأجمع أهل التأويـل جميعا علـى أن 

 سبـيال  بـالـ عود التـي حكم بها فـيهم.

وقال جماعة مَ أهل التأويـل: إن   سب اَه َسخ ب وله: }الّزاَِـيَةُ والّزاَىـي فىـاْجِلعُوا ُكىّل واِحىِع   

 ا ِمْنُكْم فَآذُوُهما{. ذكر مَ قال ذلك:ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلعةِ{ قوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَِه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7128  

مىىـ اهع: }واللّىىذّاِن يأْتِىىـياَِها ِمىىْنُكْم فَآذُوُهمىىا{ قىىال: كىىل ذلىىك َسىىخته االَيىىة التىىـي فىىـي النىىور بـالىىـ عّ 

 الـمفروض.

ال: حىىعثنا ي يىىـى, عىىَ ابىىَ جىىريج, عىىَ مىىـ اهع: }واللّىىذّاِن يأْتِىىـياَها ِمىىْنُكْم حىىعثنا أبىىو هشىىام, قىى   

 فَآذُوُهما{... االَية, قال: هذا َسخته االَية فـي سورة النور بـالـ ع الـمفروض.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا أبو تـميـلة, قال: حعثنا الـ سيَ بَ واقع, عَ يزيع النىـ وي, 7129  

لـ سَ البصري, قاال فـي قوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَها ِمْنُكْم فَآذُوُهما{... االَية, َسخ ذلك عَ عكرمة وا

 بآية الـ لع, ف ال: }الّزاَِـيَةُ والّزاَـي فـاْجِلعُوا ُكّل واِحِع ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلعةِ{.

ـن, عَ علـّي بىَ أبىـي ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: ثنـي معاوية بَ صال7130  

طلىىـ ة, عىىَ ابىىَ عبىىـاس, قولىىه: }واللّىىذّاِن يأْتِىىـياَِها ِمىىْنُكْم فَآذُوُهمىىا{ فىىأَزل   بعىىع هىىذا: }الّزاَِىىـيَةُ 

والّزاَـي فـاْجِلعُوا ُكّل واِحِع ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلعةِ{ فإن كاَا مـ صنـيَ رجما فـي سنة رسول   صىلى 

   عليه وسلم.

حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي:  ـ7131  

َْ َِسائُِكْم{... االَية ََ الفـاِحَشةَ ِم  جاءت الـ عود فنسختها. ¹}والالّتِـي يأْتِـي

ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان, 7132  

 سمعه ال  اك ي ول: َسخ الـ عّ هذه االَية.قال: 

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا أبىىو سفىىـيان, عىىَ معمىىر, عىىَ قتىىادة: 7133  

َّ فـي البُـيُوِت{... االَية, قال: َسختها الـ عود, وقوله: }واللّذّاِن يأْتِـياَِها ِمْنُكْم{ َسختها  }فأْمِسُكوُه

 الـ عود.

ثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }واللّىذّاِن يأْتِىـياَِها ـ حع7134  

ِمْنُكْم فَآذُوُهما{... االَية, ثم َسخ هذا وجعل السبـيـل لها إذا زَه وهي مـ صنة رجمه وأخرجه, 

 وجعل السبـيـل للذكر جلع مائة.

قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة فىـي قولىه:  حعثنا الـ سَ بىَ ي يىـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا ,   

َّ الـَمْوُت{ قال: َسختها الـ عود. َّ فِـي البُـيُوِت حتـى يَتََوفّـاُه  }فَأْمِسُكوُه

وأما قوله: }فإْن تابـا وأْصلَـ ا فَأْعِرُضوا َعْنُهما{ فإَه يعنـي به جّل ثناؤه: فإن تابـا مَ الفـاحشة   

بىىـينهما وأصلىىـ ا, ي ىىول: وأصلىىـ ا دينهمىىا بىىـمراجعة التوبىىة مىىَ التىىـي أتىىـيا, فراجعىىا طاعىىة   
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فـاحشتهما والعمل بـما يرضي  , فأعرضوا عنهما, ي ول: فـاصف وا عنهما, وكفوا عنهما األذا 

الىىذي كنىىه أمىىرتكم أن تؤذوهمىىا بىىه, ع وبىىة لهمىىا علىىـى مىىا أتىىـيا مىىَ الفىىـاحشة, وال تؤذوهمىىا بعىىع 

 توبتهما.

ّللّاَ كاَن تَّوابـا َرِحيـما{ فإَه يعنـي: أن   لـم يزل راجعا لعبىـيعه إلىـى مىا ي بىون  وأما قوله: }إنّ   

 إذا هم راجعوا ما ي ب منهم مَ طاعته رحيـما بهم, يعنـي: ذا رحمة ورأفة.

 17اآلية : 
ََ يَْعَملُونَ  الّسَوَء بَِ َهالَِة ثُّم يَتُوبُىوَن ِمىَ  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إََِّما التّْوبَةُ َعلَى ّللّاِ ِللِّذي

 قَِريِب فَأُْولَـَئَِك يَتُوُ  ّللّاُ َعلَْيِهْم َوَكاَن ّللّاُ َعِليما  َحِكيما  {.

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{: مىا التوبىة علىـى       يعنـي ب وله جّل ثناؤه: }إَّـَما التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي

َْ قَِريىِب{ ي ىول: مىا ألحع مَ خـ ل ه, إال للذيَ يعملون السوء مَ الـمؤمنـيَ ب هالة. }ثُّم يَتُوبُون ِمى

  براجع ألحع مَ خـل ه إلىـى مىا ي بىه مىَ العفىو عنىه والصىفن عىَ ذَوبىه التىـي سىلفه منىه, إال 

 ويتوبون للذيَ يأتون ما يأتوَه مَ ذَوبهم جهالة منهم وهم بربهم مؤمنون, ثم يراجعون طاعة  

منه إلـى ما أمرهم   به مَ النعم علـيه واالستغفـار وترك العود إلـى مثله مَ قبل َىزول الىـموت 

َْ قَِريِب{.  بهم. وذلك هو ال ريب الذي ذكره   تعالـى ذكره, ف ال: }ثُّم يَتُوبُون ِم

ـي معنىى قولىه: }بَِ هالَىِة{ وبنـ و ما قلنا فـي تأويـل ذلك, قال أهىل التأويىـل غيىر أَهىم اختلفىوا فى  

ف ال بع هم فـي ذلك بنـ و ما قلنا فـيه, وذهب إلـى أن عمله السوء هو الـ هالة التـي عناها. ذكر 

 مَ قال ذلك:

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة, عَ أبىـي العالىـية: أَىه 7135  

  عليه وسلم, كاَوا ي ولىون: كىل ذَىب أصىابه عبىع فهىو  كان ي عّث أن أص ا  رسول   صلى

 ب هالة.

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة قولىه: 7136  

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ قال: اجتـمع أص ا  رسول   صلى   عليه وسلم, فرأوا أن كل  }للِّذي

 به فهو جهالة, عمعا كان أو غيره. شيء عصي

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7137  

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ قال: كل مَ عصىى ربىه فهىو جاهىل, حتىـى  عَ مـ اهع فـي قوله: }للِّذي

 ينزع عَ معصيته.

ثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبىـي َىـ ين, عىَ مىـ اهع, قولىه: حعثنا الـمثنى, قال: حع   

ََ يَْعَملُىوَن الّسىوء بَِ هالَىِة{ قىال: كىل مىَ عمىل بىـمعصية   فىذاك منىه  }إَّـَما التّْوبَةُ علىـى ّللّاِ للّىِذي

 ب هل حتـى يرجع عنه.

: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال7138  

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ ما دام يعصي   فهو جاهل.  }إَّـَما التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حىعثنا مىـ مع بىَ ف يىـل بىَ غىزوان, عىَ أبىـي 7139  

ََ يَْعَملُىوَن الّسىوء بَِ هالَىِة{ الن ر, عَ أبـي صالـن عىَ ابىَ عبىـاس: }إَّىـَما  التّْوبَىةُ علىـى ّللّاِ للّىِذي

 قال: مَ عمل السوء فهو جاهل, مَ جهالته عمل السوء.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثلنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, عَ مـ اهع, قال: 7140  

وأخبرَـي عبىع   بىَ كثىـير,  مَ عصى   فهو جاهل, حتـى ينزع عَ معصيته. قال ابَ جريج:

عَ مـ اهع, قال: كل عامل بـمعصية فهو جاهل حيَ عمل بها. قال ابىَ جىريج: وقىال لىـي عطىاء 

 بَ أبـي ربـاح َـ وه.

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قول  : }إَّـَما التّْوبَةُ علـى 7141  

ََ يَْعَملُونَ  َْ قَِريىِب{ قىال: الىـ هالة: كىل امىراء عمىل شىيئا مىَ  ّللّاِ للِّذي الّسوء بَِ هالَِة ثُّم يَتُوبُون ِمى

تُىـْم  َْ معاصي   فهو جاهل أبعا حتـى ينزع عنها. وقرأ: }َهْل َعِلـْمتُـْم ما فَْعْلتُـْم بِـيُوُسف وأِخيِه إْذ أ

َّ أْصُب إلَـيْ  { قىال: مىَ عصىى جاِهلُون{ وقرأ: }وإالّ تَْصِرْ  عنّـي َكْيعُه ََ ََ الـ اِهِلىـي َْ ِم َّ وأُك ِه

   فهو جاهل حتـى ينزع عَ معصيته.
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ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{: يعملون ذلك علـى عمع منهم له. ذكىر    وقال آخرون: معنى قوله: }للِّذي

 مَ قال ذلك:

َىا الثىوري, عىَ مىـ اهع: ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبر7142  

 }يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ قال: الـ هالة: العمع.

 حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عَ سفـيان, عَ رجل, عَ مـ اهع, مثله.   

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قىال: حىعثنا أبىو زهيىر, عىَ جىويبر, عىَ ال ى اك: 7143  

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ قال: الـ هالة: العمع. }إَّـَما التّْوبَةُ علـى  ّللّاِ للِّذي

وقال آخرون: معنى ذلك: إَىـما التوبىة علىـى   للىذيَ يعملىون السىوء فىـي العَىـيا. ذكىر مىَ قىال   

 ذلك:

, ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا معتـمر بَ سلـيـمان, عَ الـ كم بَ أبىـان7144  

ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة{ قال: العَـيا كلها جهالة.  عَ عكرمة, قوله: }إَّـَما التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي

قال أبو جعفر: وأولـى هىذه األقىوال بتأويىـل االَيىة قىول مىَ قىال: تأويىـلها: إَىـما التوبىة علىـى     

لتىـي جهلوهىا عامىعيَ كىاَوا لإلثىم, أو جاهلىـيَ للذيَ يعملون السوء, وعملهم السوء هىو الىـ هالة ا

بـما أععّ   ألهلها. وذلك أَه غير موجود فـي كالم العر , تسىمية العامىع للشىيء الىـ اهل بىه, إال 

أن يكىىون معنىىـيا بىىه أَىىه جاهىىل ب ىىعر منفعتىىه وم ىىّرته, فىىـي ال: هىىو بىىه جاهىىل, علىىـى معنىىى جهلىىه 

ما ب عر مبلغ َفعه وضّره قاصعا إلـيه, فغير جىائز مىَ غيىر فأما إذا كان عالـ ¹بـمعنى: َفعه وضّره

ألن الـ اهل بىـالشيء هىو الىذي ال يعلىـمه وال يعرفىه عنىع الت ىعم  ¹قصعه إلـيه أن ي ال هو به جاهل

علـيه, أو يعلـمه فـيشبه فـاعله, إذ كىان خطىأ مىا فعلىه بـالىـ اهل الىذي يأتىـي األمىر وهىو بىه جاهىل 

نه, فـي ال: إَه لـ اهل بىه, وإن كىان بىه عالىـما إلتىـياَه األمىر الىذي ال فـيخطىء موضع اإلصابة م

يأتـي مثله إال أهل الـ هل به. وكذلك معنىى قولىه: }يَْعَملُىوَن الّسىوَء بَِ هالَىِة{ قـيىـل فىـيهم: يعملىون 

أَىه السوء ب هالة وإن أتوه علـى علـم منهم بىـمبلغ ع ىا    أهلىه, عامىعيَ إتىـياَه, مىع معىرفتهم ب

علـيهم حرام, ألن فعلهم ذلك كىان مىَ األفعىال التىـي ال يأتىـي مثلىه إال مىَ جهىل عليىـم ع ىا    

علـيه أهله فـي عاجل العَـيا وآجل االَخرة, ف ـيـل لـمَ أتاه وهو به عالـم: أتاه ب هالة, بـمعنى: أَىه 

 فعل فعل الـ هال به, ال أَه كان جاهال .

أن معناه: أَهىم جهلىوا كنىه مىا فىـيه مىَ الع ىا , فلىـم يعلىـموه كعلىـم  وقع زعم بعض أهل العربـية  

العالىـم, وإن علىـموه ذَبىـا, فلىىذلك قـيىـل: }يَْعَملُىوَن الّسىىوَء بَِ هالَىِة{. ولىو كىان األمىىر علىـى مىا قىىال 

صاحب هذا ال ول لوجب أن ال تكون توبة لـمَ علـم كنه ما فـيه. وذلك أَه جىّل ثنىاؤه قىال: }إَّىـَما 

َْ قَِريىِب{ دون غيىرهم. فىـالواجب علىـى  ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة ثُّم يَتُوبُىوَن ِمى التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي

صاحب هذا ال ول أن ال يكون للعالـم الىذي عمىل سىوءا علىـى علىـم منىه بكنىه مىا فىـيه ثىم تىا  مىَ 

ه وسلم مَ أن كل تائب عسى   أن توبة, وذلك خال  الثابه عَ رسول   صلى   علي ¹قريب

َْ َمْغِربِها»يتو  علـيه, وقوله:  وخىال  قىول   عىّز «, بـاُ  الّتْوبَِة َمْفتُوح  ما لَـْم تَْطلُـعِ الّشْمُس ِم

ََ َوعِمَل َعَمال  َصاِلـ ا{. َْ تاَ  وآَم  وجّل: }إالّ َم

َْ قَ     ِريِب{.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثُّم يَتُوبُوَن ِم

أختلف أهل التأويـل فـي معنى ال ريب فـي هذا الـموضع, ف ىال بع ىهم: معنىى ذلىك: ثىم يتوبىون   

 فـي ص تهم قبل مرضهم وقبل موتهم. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7145  

َْ قَرِ   يِب{ وال ريب قبل الـموت ما دام فـي ص ته.}ثُّم يَتُوبُوَن ِم

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا مـ مع بىَ ف يىـل, عىَ أبىـي الن ىر, عىَ 7146  

َْ قَِريِب{ قال: فـي الـ ياة والص ة.  أبـي صالـن, عَ ابَ عبـاس: }ثُّم يَتُوبُوَن ِم

 اينة ملك الـموت. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم يتوبون مَ قبل مع  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو صالـن, قال: حعثنا معاوية بَ صالـن, عَ علـّي بَ أبـي 7147  

َْ قَِريىِب{ وال ريىب فـيىـما بىـينه وبىـيَ أن ينلىر إلىـى ملىك  طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: }ثُّم يَتُوبُوَن ِمى

 الـموت.
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ألعلـى, قال: حعثنا الـمعتـمر بَ سلـيـمان, قال: سمعه عمران بَ ـ حعثنا مـ مع بَ عبع ا7148  

 حعير, قال: قال أبو مـ لز: ال يزال الرجل فـي توبة حتـى يعايَ الـمالئكة.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حىعثنا الىـ سيَ, قىال: ثنىـي ح ىا,, عىَ أبىـي معشىر, عىَ مىـ مع بىَ 7149  

 آيات   تعالـى وينزل به الـموت. قـيس, قال: ال ريب: ما لـم تنزل به آية مَ

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قىال: حىعثنا أبىو زهيىر, عىَ جىويبر, عىَ ال ى اك: 7150  

َْ قَِريِب{ له التوبىة مىا بىـينه وبىـيَ ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة ثُّم يَتُوبُوَن ِم  }إَّـَما التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي

 ك الـموت, فإذا تا  حيَ ينلر إلـى ملك الـموت فلـيس له ذاك.أن يعايَ مل

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم يتوبون مَ قبل الـموت. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا الثوري, عىَ رجىل, عىَ 7151  

َْ قَِريِب{ قال:   كل شيء قبل الـموت فهو قريب.ال  اك: }ثُّم يَتُوبُوَن ِم

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا معتـمر بَ سلـيـمان, عَ الـ كم بَ أبىـان, 7152  

َْ قَِريِب{ قال: العَـيا كلها قريب.  عَ عكرمة: }ثُّم يَتُوبُوَن ِم

َْ ـ حعثنـي يىوَس, قىال: أخبرَىا ابىَ وهىب, قىال: قىال ابىَ زيىع فىـي قولىه: }7153   ثُىّم يَتُوبُىوَن ِمى

 قَِريِب{ قبل الـموت.

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا معاذ بَ هشىام, قىال: ثنىـي أبىـي, عىَ قتىادة, عىَ أبىـي 7154  

َِْلَر, قال: وعّزتك ال أخر, مَ قلب ابىَ آدم مىا دام فىـيه  ُ قالبة, قال: ذكر لنا أن إبلـيس لـما لعَ وأ

 عزتـي ال أمنعه التوبة ما دام فـيه الروح.الروح! ف ال تبـارك وتعالـى: و

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا أبو داود, قال: حعثنا عمران, عَ قتادة, قال: كنا عنع أَس بىَ مالىك    

وثَّم أبو قالبة, ف عّث أبو قالبىة قىال: إن   تبىـارك وتعالىـى لىـما لعىَ إبلىـيس سىأله النِّلىَرة, ف ىال: 

بَ آدم! ف ال   تبـارك وتعالىـى: وعزتىـي ال أمنعىه التوبىة مىا دام فىـيه وعّزتك ال أخر, مَ قلب ا

 الروح.

حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الوها , قال: حعثنا أيو , عَ أبـي قالبىة, قىال: إن   تبىـارك    

قلب ابىَ  وتعالـى لـما لعَ إبلـيس سأله النِّلَرة, فأَلره إلـى يوم العيَ, ف ال: وعزتك ال أَخر, مَ

 آدم ما دام فـيه الروح! قال: وعزتـي ال أَح ب عنه التوبة ما دام فـيه الروح.

ـ حعثنـي ابَ بشار, قىال: حىعثنا مىـ مع بىَ جعفىر, قىال: حىعثنا عىو , عىَ الىـ سَ, قىال: 7155  

: وِعّزتِىَك ال إّن إْبِلـيَس لَـّما رأا آدََم أْجىَوَ , قىالَ »بلغنـي أن رسول   صلى   عليه وسلم, قال: 

ََ التّْوبَى َْ َجْوفِِه ما دَام فِـيِه الّروُح! فَ اَل ّللّاُ تَبـاَرَك وتَعالـى: وِعّزتِـي ال أُحوُل بَـْينَهُ وْبىـي ِة أْخُرُ, ِم

 «.ما دَاَم فِـيِه الّروحُ 

يىاد, ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا معاذ بَ هشام, قال: ثنىـي أبىـي, قتىادة, عىَ العىالء بىَ ز7156  

إّن   يَْ بَىُل تَْوبَىة العَْبىِع مىا »عَ أبـي أيو  بَُشْير بَ كعب, أن َبـّي   صلى   عليه وسلم, قىال: 

 «.لـْم يُغَْرِغرْ 

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبىع األعلىـى, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة, عىَ عبىـادة بىَ 7157  

 فذكر مثله. ¹م, قالالصامه, أن رسول   صلى   عليه وسل

ـ حعثنا ابَ بشار, قىال: حىعثنا ابىَ أبىـي عىعّي, عىَ عىو , عىَ الىـ سَ, قىال: بلغنىـي أن 7158  

 «.إّن   تَبـارك وتَعالـى يَْ بَْل تَْوبَة العَْبِع ما لـْم يُغَْرِغرْ »رسول   صلى   عليه وسلم, قال: 

وا  قول مَ قال: تأويـله: ثم يتوبىون قبىل مىـماتهم قال أبو جعفر: وأولـى األقوال فـي ذلك بـالص  

فىىـي الىىـ ال التىىـي يفهمىىون فىىـيها أمىىر   تبىىـارك وتعالىىـى وَهيىىه, وقبىىل أن يغلبىىوا علىىـى أَفسىىهم 

وع ولهم, وقبىل حىال اشىتغالهم بكىر  الىـ شرجة وغىّم الغرغىرة, فىال يعرفىوا أمىر   وَهيىه, وال 

وبىة إال مىـمَ َىعم علىـى مىا سىلف منىه, وعىزم فىـيه علىـى تىرك يع لوا التوبة, ألن التوبة ال تكون ت

الىـمعاودة, وهىو يع ىل النىعم, ويختىىار تىرك الىـمعاودة, فأمىا إذا كىىان بكىر  الىـموت مشىغوال , وبغىىّم 

الـ شرجة مغمىورا, فىال إخالىه إال عىَ النىعم علىـى ذَوبىه مغلوبىـا, ولىذلك قىال مىَ قىال: إن التوبىة 

بنفسه, فإن كان الـمرء فـي تلك الـ ال يع ل ع ىل الصى ين, ويفهىم فهىم م بولة ما لـم يغرغر العبع 

العاقل األريب, فأحعث إَابة مَ ذَوبه, ورجعة مَ شروده عَ ربىه إلىـى طاعتىه كىان إن شىاء   
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مـمَ دخـل فـي وعع   الذي وعع التائبـيَ إلـيه مَ إجرامهم مَ قريب ب وله: }إَّـَما التّْوبَةُ علىـى 

َْ قَِريِب{.ّللّاِ  ََ يَْعَملُوَن الّسوء بَِ هالَِة ثُّم يَتُوبُوَن ِم  للِّذي

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَـأُولَئَِك يَتُوُ  ّللّاُ َعلَـْيهْم وكاَن ّللّاُ َعِلـيـما َحِكيـما{.  

ون مىَ قريىىب يعنىـي ب ولىه جىّل ثنىىاؤه: }فَىـأُولَئَِك{ فهىؤالء الىىذيَ يعملىون السىوء ب هالىة ثىىم يتوبى  

}يَتُوُ  ّللّاُ َعلَـْيِهْم{ دون مَ لـم يتب, حتـى غلب علـى ع له وغمرته حشىرجة ميتتىه, ف ىال: وهىو 

ال يف ه ما ي ول: }إَّـي تْبُه االََن{ خعاعا لربه وَفـاقا فـي دينه, ومعنى قوله: }يَتُوُ  ّللّاُ َعلَـْيِهْم{: 

 م إلـيه, وتوبتهم التـي أحعثوها مَ ذَوبهم.يرزقهم إَابة إلـى طاعته, ويت بل منهم أوبته

وأما قوله: }وكاَن ّللّاُ َعِلـيـما َحِكيـما{ فإَىه يعنىـي: ولىـم يىزل   جىّل ثنىاؤه علـيىـما بىـالناس مىَ   

عبـاده الـمنـيبـيَ إلـيه بـالطاعة بعع إدبـارهم عنه, الـم بلـيَ إلـيه بعع التولـية, وبغير ذلك مَ أمور 

م فـي توبته علـى مَ تا  منهم مَ معصيته, وفـي غير ذلك مَ تعبىـيره وت ىعيره, وال خـل ه, حكيـ

 يعخـل أفعاله خـلل, وال يخـلطه خطأ وال زلل.

 18اآلية : 
ََ يَْعَملُىوَن الّسىيّئَاِت َحتّىَى إِذَا َحَ ىَر أََحىعَُهُم  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَْيَسىِه التّْوبَىةُ ِللّىِذي

ََ يَُموتُوَن َوُهْم ُكفّار  أُْولَـَئَِك أَْعتَْعََا لَُهْم َعذَابا  أَِليما  {الْ   .َمْوُت قَاَل إَِّي تُْبُه االََن َوالَ الِّذي

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ولـيسه التوبة للذيَ يعملون السىيئات مىَ أهىل اإلصىرار علىـى معاصىي    

حشر, أحعهم بنفسه, وعىايَ مالئكىة ربىه قىع أقبلىوا  , حتـى إذا ح ر أحعهم الـموت, ي ول: إذا 

إلـيه ل بض روحه قىال: وقىع غلىب علىـى َفسىه, وحيىـل بىـينه وبىـيَ فهمىه بشىغله بكىر  حشىرجته 

وغرغرته: إَـي تبه االَن, ي ول فلـيس لهذا عنىع   تبىـارك وتعالىـى توبىة, ألَىه قىال مىا قىال فىـي 

 غير حال توبة. كما:

بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قىال: أخبرَىا الثىوري, عىَ يعلىـى بىَ  ـ حعثنا الـ س7159َ  

َعمان, قال: أخبرَـي مىَ سىمع ابىَ عمىر ي ىول: التوبىة مبسىوطة مىا لىـم يَُسىْق. ثىم قىرأ ابىَ عمىر: 

ََ يَْعَملوَن الّسيّئاِت حتـى إذَا َحَ َر أَحعُهُم الـَمْوُت قاَل إَّـي ت ْبُه االََن{ ثم قال: }َولَـْيَسِه التّوبَةُ ِللِّذي

 وهل الـ  ور إال الّسْو .

  7160 ََ ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َولَـْيَسِه التّوبَةُ ِللِّذي

ه لـم يَْعَملوَن الّسيّئاِت حتـى إذَا َحَ َر أَحعُهُم الـَمْوُت قاَل إَّـي تْبُه االََن{ قال: إذا تبـيَ الـموت فـي

 ي بل   له توبة.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا مـ مع بىَ ف يىـل, عىَ أبىـي الن ىر, عىَ 7161  

ََ يَْعَملىىوَن الّسىىيّئاِت حتىىـى إذَا َحَ ىىَر أَحىىعُهُم  أبىىـي صالىىـن, عىىَ ابىىَ عبىىـاس: }َولَىىـْيَسِه التّوبَىىةُ ِللّىىِذي

 ـيس لهذا عنع   توبة.الـَمْوُت قاَل إَّـي تْبُه االََن{ فل

ـ حعثنا مـ مع بَ الىـمثنى, قىال: حىعثنا مىـ مع بىَ جعفىر, قىال: حىعثنا شىعبة, قىال: سىمعه 7162  

إبراهيـم بَ ميـمون, ي عّث عَ رجل مىَ بنىـي الىـ ارث, قىال: حىعثنا رجىل منىا, عىَ عبىع   بىَ 

َْ تَاَ  قَْبَل َمْوتِِه بعَاِم تِـيَب َعلَـ»عمرو, أَه قال:  حتـى ذكر شهرا, حتـى ذكىر سىاعة, حتىـى «, ْيهِ َم

ََ يَْعَملىوَن  ذكر فُواقىا, قىال: ف ىال رجىل: كيىف يكىون هىذا و  تعالىـى ي ىول: }َولَىـْيَسِه التّوبَىةُ ِللّىِذي

الّسيّئاِت حتـى إذَا َحَ َر أَحعُهُم الـَمْوُت قاَل إَّـي تْبُه االََن{ق ف ال عبىع  : أَىا أحىعثك مىا سىمعه 

 ول   صلى   عليه وسلم.مَ رس

ـ حعثنا ابَ وكيع, قال: حعثنا أبـي, عىَ سفىـيان, عىَ إبراهيىـم بىَ مهىاجر, عىَ إبراهيىـم, 7163  

 قال: كان ي ال: التوبة مبسوطة ما لـم يؤخذ بَكَلِمه.

ََ يَْعَملوَن السّ    يّئاِت حتـى إذَا َحَ َر واختلف أهل التأويـل فـيـمَ ُعنـي ب وله: }َولَـْيَسِه التّوبَةُ ِللِّذي

 أَحعُهُم الـَمْوُت قاَل إَّـي تْبُه االََن{ ف ال بع هم: ُعنـي به أهل النفـا . ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: 7164  

ََ يَْعَملُ  َْ قَِريِب{ قىال: َزلىه األولىـى فىـي }إَّـَما التّْوبَةُ علـى ّللّاِ للِّذي وَن الّسوء بَِ هالَِة ثُّم يَتُوبُوَن ِم

ََ يَْعَملىىوَن الّسىىيّئاِت{  الـمؤمنىىـيَ, وَزلىىه الوسىىطى فىىـي الـمناف ىىـيَ, يعنىىـي: }َولَىىـْيَسِه التّوبَىىةُ ِللّىىِذي

.} ََ يَـموتوَن َوهْم كفّـار   واألخرا فـي الكفـار, يعنـي: }َوال الِّذي
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 آخرون: بل عنـي بذلك أهل اإلسالم. ذكر مَ قال ذلك:وقال   

ـ حعثنا الـمثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبىـارك, عىَ سفىـيان, قىال: 7165  

ََ يَْعَملىوَن الّسىيّئاِت حتىـى إذَا َحَ ىَر أَحىعُهُم الىـَمْوُت قىالَ   بلغنا فـي هذه االَية: }َولَـْيَسِه التّوبَىةُ ِللّىِذي

{ق ََ يَـُموتُوَن َوُهْم ُكفّـار   إَّـي تْبُه االََن{ قال: هم الـمسلـمون, أال ترا أَه قال: }َوال الِّذي

 وقال آخرون: بل هذه االَية كاَه َزله فـي أهل اإليـمان, غير أَها َسخه. ذكر مَ قال ذلك:  

اوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي مع7166  

ََ يَْعَملىوَن الّسىيّئاِت حتىـى إذَا َحَ ىَر  بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبىـاس, قولىه: }َولَىـْيَسِه التّوبَىةُ ِللّىِذي

{ فىأَزل   تبىـارك وتعالىـى بعىع  ََ يَىـُموتُوَن َوُهىْم ُكفّىـار  أَحعُهُم الـَمْوُت قاَل إَّـي تْبُه االََن َوال الِّذي

َْ يَشاُء{ ف ّرم   تعالـى الـمغفرة علىـى  ذلك: }إنّ  ّللّاَ ال يَْغِفُر أْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر ما دُوَن ذَِلَك ِلـَم

 مَ مات وهو كافر, وأرجأ أهل التوحيع إلـى مشيئته, فلـم يؤيسهم مَ الـمغفرة.

ه بلغىه أَىه فىـي قال أبىو جعفىر: وأولىـى األقىوال فىـي ذلىك عنىعي بىـالصوا  مىا ذكىره الثىوري أَى  

 ََ اإلسىىالم, وذلىىك أن الـمناف ىىـيَ كفىىـار, فلىىو كىىان معنىىـيا بىىه أهىىل النفىىـا  لىىـم يكىىَ ل ولىىه: }َوال الّىىِذي

{ معنى مفهوم, ألَهم إن كاَوا هم والذيَ قبلهم فـي معنى واحع مَ أن جميعهم  يَـُموتُوَن َوُهْم كفّـار 

مىَ أجلىه بطىل أن تكىون توبىة واحىع م بولىة.  كفـار, فال وجه لتفريق أحع مىنهم فىـي الىـمعنى الىذي

وفـي تفرقة   جّل ثناؤه بـيَ أسمائهم وصفـاتهم بأن سمى أحع الصنفـيَ كافرا, ووصف الصىنف 

االَخر بأَهم أهل سيئات, ولـم يسمهم كفـارا ما دّل علىـى افتىرا  معاَىـيهم, وفىـي صى ة كىون ذلىك 

 كذلك ص ة ما قلنا, وفساد ما خالفه.

ََ يَـُموتُوَن َوُهْم كفّـار  أُولَئَِك أْعتَْعَا لَُهْم َعذَابـا أِلـيـما{.ال ول     فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوال الِّذي

خفىىض, ألَىىه « الىىذيَ»يعنىىـي بىىذلك جىىّل ثنىىاؤه: وال التوبىىة للىىذيَ يىىـموتون وهىىم كفىىـار فموضىىع   

ََ يَْعَملوَن الّسىيّئاِت{. وقولىه: } أُولَئِىَك أْعتَىْعَا لَُهىْم َعذَابىـا أِلـيىـما{ ي ىول: معطو  علـى قوله: }ِللِّذي

هؤالء الذيَ يـموتون وهم كفـار, أعتعَا لهىم عذابىـا ألـيىـما, ألَهىم أبعىعهم مىَ التوبىة كىوَهم علىـى 

 الكفر. كما:

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا مـ مع بىَ ف يىـل, عىَ أبىـي الن ىر, عىَ 7167  

{ أولئك أبعع مَ التوبة.أبـي صالـن, ع ََ يَـُموتُوَن َوُهْم كفّـار   َ ابَ عبـاس: }َوال الِّذي

واختلف أهل العربـية فـي معنى: }أْعتَْعَا لَُهْم{ ف ال بعض البصريىـيَ: معنىى: }أْعتَىْعَا{: أفعلنىا   

, فمعنىى مَ العتاد, قال: ومعناها: أعىعدَا. وقىال بعىض الكوفـيىـيَ: أعىعدَا وأعتىعَا معناهمىا واحىع

 قوله: }أْعتَْعَا لَُهْم{ أععدَا لهم }َعذَابـا أِلـيـما{ ي ول: مؤلـما موجعا.

 19اآلية : 
ََ آَمنُىىواْ الَ يَِ ىىّل لَُكىىْم أَن تَِرثُىىواْ النَّسىىآَء َكْرهىىا  َوالَ  ال ىىول فىىـي تأويىىـل قولىىه تعالىىـى:     }يَىىا أَيَّهىىا الّىىِذي

َّ ِلتَىىْذَهبُواْ بِىىبَْعِض َمىآ َّ بِىىاْلَمْعُروِ  فَىىإِن  تَْعُ ىلُوُه ََ بِفَاِحَشىىِة ّمبَيّنَىِة َوَعاِشىىُروُه َّ إِالّ أَن يَىىأْتِي آتَْيتُُمىىوُه

َّ فَعََسَى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئا  َويَْ عََل ّللّاُ فِيِه َخْيرا  َكثِيرا  {.  َكِرْهتُُموُه

ََ آَمنُوا{: يا أيه    ا الذيَ صعّقوا   ورسوله }الَ يِ ّل يعنـي تبـارك وتعالـى )ب وله(: }يا أيّها الِّذي

 لَُكْم أْن تَِرثوا النّساَء َكْرها{ ي ول: ال ي ّل لكم أن ترثوا َكاح َساء أقاربكم وآبـائكم كرها.

فإن قال قائل: كيف كاَوا يرثوَهَ, وما وجه تـ ريىـم وراثىتهَ, ف ىع علىـمه أن النسىاء موّرثىات   

َّ متَ فتركَ ماال , وإَىـما ذلىك كما الرجال مورثونق قـيـل: إن ذلك ل َّ إذا ه ـيس مَ معنى وراثته

َّ إذا مات زوجها كىان ابنىه أو قريبىه أولىـى بهىا مىَ غيىره ومنهىا  أَهَ فـي الـ اهلـية كاَه إحعاه

بنفسها, إن شاء َك ها وإن شىاء ع ىلها فمنعهىا مىَ غيىره ولىـم يزّوجهىا حتىـى تىـموت, ف ىّرم   

َّ عَ النكاح.تعالـى ذلك علـى عبـاده,   وحلر علـيهم َكاح حالئل آبـائهم, وَهاهم عَ ع له

 وبنـ و ال ول الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنا أبو كريب, قال: حعثنا أسبـاط بَ مـ مع, قال: حعثنا أبو إس ا , يعنـي الشيبـاَىـي, 7168  

ََ آَمنُوا الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّسىاَء َكْرهىا َوال عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس فـي قوله: }يا  أيّها الِّذي

{ قال: كاَوا إذا مات الرجىل كىان أولىـياؤه أحىّق بىـامرأته,  َّ َّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُـُموُه تَْعُ لُوُه
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بهىا مىَ أهلهىا,  إن شاء بع هم تزّوجها, وإن شاءوا زّوجوها, وإن شاءوا لـم يزّوجوها, وهم أحقّ 

 فنزله هذه االَية فـي ذلك.

ـ وحعثنـي أحمع بَ مـ مع الطوسي, قال: حعثنا عبع الرحمَ بَ صالـن, قال: ثنـي مـ مع 7169  

بَ ف يـل, عَ ي يـى بَ سعيع, عَ مـ مع بَ أبـي أمامة بَ سهل بَ حنـيف, عَ أبـيه, قال: لـما 

زّو, امرأته, وكان ذلك لهىم فىـي الـ اهلىـية, فىأَزل  : توفـي أبو قـيس بَ األسله أراد ابنه أن يت

 }الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثوا النّساَء َكْرها{.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا ي يـى بَ واضن, عَ الـ سيَ بَ واقع, عَ يزيع النىـ وّي, 7170  

َّ عَ عكرمة والـ سَ البصري قاال فـي قوله: }الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُى وا النّسىاَء َكْرهىا َوال تَْعُ ىلُوُه

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{, وذلك أن الرجىل كىان يىرث امىرأة ذي  َّ إالّ أْن يَأْتِـي ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُـُموُه

قرابته, فـيع لها حتـى تـموت أو تردّ إلـيه صعاقها, فىأحكم   عىَ ذلىك, يعنىـي أن   َهىاكم عىَ 

 ذلك.

ـى حعثنىىـي يع ىىو  بىىَ إبراهيىـم, قىىال: حىىعثنا ابىىَ علىىـية, عىَ سلـيىىـمان التـيىىـمي, عىىَ أبىىـي 7171  

ََ آَمنُوا الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{ قال: كاَه األَصار تفعل  مـ لز فـي قوله: }يا أيّها الِّذي

 ى بها مَ ولـّي َفسها.ذلك كان الرجل إذا مات حميـمه ورث حميـمه امرأته, فـيكون أولـ

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: حىىعثنا الىىـ سيَ, قىىال: حىىعثنا ح ىىا,, عىىَ ابىىَ جىىريج, عىىَ عطىىاء 7172  

ََ آَمنُوا الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرهىا{...  الـخراساَـي, عَ ابَ عبـاس فـي قوله: }يا أيّها الِّذي

يىـمه, فهىو أحىّق بىـامرأته, إن شىاء أمسىكها أو ي بسىها االَية, قال: كىان الرجىل إذا مىات أبىوه أو حم

حتـى تفتعي منىه بصىعاقها أو تىـموت فىـيذهب بىـمالها. قىال ابىَ جىريج: فأخبرَىـي عطىاء بىَ أبىـي 

ربىىـاح أن أهىىل الـ اهلىىـية كىىاَوا إذا هلىىك الرجىىل, فتىىرك امىىرأة, حبسىىها أهلىىه علىىـى الصبىىـّي يكىىون 

ِرثُوا النّساَء َكْرهىا{... االَيىة. قىال ابىَ جىريج, وقىال مىـ اهع: كىان فـيهم, فنزله: }الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَ 

الرجل إذا توفـي أبوه كان أحّق بـامرأته, ينك ها إن شاء إذا لـم يكَ ابنها, أو ينك هىا إن شىاء أخىاه 

أو ابَ أخيه. قال ابَ جريج: وقىال عكرمىة: َزلىه فىـي كبىـيشة بنىه معىَ بىَ عاصىم مىَ األوس, 

و قـيس بَ األسله, ف نـن علـيها ابنه, ف اءت النبـّي صلى   عليه وسلم, ف اله: يا توفـي عنها أب

 َبـّي  , ال أَا ورثه زوجي وال أَا تركه فأَكن! فنزله هذه االَية.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7173  

ََ آَمنُىوا الَ يِ ىّل لَُكىْم أْن تَِرثُىوا النّسىاَء َكْرهىا{ قىال: كىان إذا توفىـي  مـ اهع فـي قوله: }يىا أيّهىا الّىِذي

الرجل كان ابنه األكبر هو أحّق بـامرأته ينك ها إذا شاء إذا لـم يكَ ابنها, أو ينك ها مَ شاء أخىاه 

 أو ابَ أخيه.

بىَ أبىـي َىـ ين, عىَ ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ا7174  

 عمرو بَ دينار مثل قول مـ اهع.

حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, قال: سمعه عمرو بَ دينار ي ىول مثىل    

 ذلك.

ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السىعي: 7175  

أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{, فإن الرجل فـي الـ اهلـية كان يـموت أبوه أو أخوه  أما قوله: }الَ يِ ّل لَُكمْ 

أو ابنه, فإذا مات وترك امرأته, فإن سبق وارث الـميه فأل ـى علـيها ثوبه فهو أحّق بها أن ينك ها 

 بـمهر صاحبه أو ينك ها فـيأخذ مهرها, وإن سب ته فذهبه إلـى أهلها فهم أحّق بنفسها.

ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قىال: سىمعه أبىـا معىاذ ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان 7176  

البـاهلىىـي, قىىال: سىىمعه ال ىى اك ي ىىول فىىـي قولىىه: }الَ يِ ىىّل لَُكىىْم أْن تَِرثُىىوا النّسىىاَء َكْرهىىا{ كىىاَوا 

حها, وكان أحىّق بـالـمعينة إذا مات حميـم الرجل وترك امرأة, أل ـى الرجل علـيها ثوبه, فورث َكا

 بها, وكان ذلك عنعهم َكاحا, فإن شاء أمسكها حتـى تفتعي منه, وكان هذا فـي الشرك.

ـ حعثنا يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }الَ يِ ىّل لَُكىْم أْن تَِرثُىوا 7177  

فكىان الرجىل يىـموت فىـيرث ابنىه  النّساَء َكْرها{ قال: كاَه الوراثة فـي أهل يثر  بـالـمعينة ههنا,

امرأة أبـيه, كما يرث أمه ال يستطيع أن يـمنع, فإن أحّب أن يتـخذها اتـخذها كما كان أبوه يتـخذها, 
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وإن كره فـارقها, وإن كان صغيرا حبسه علـيه حتىـى يكبىر, فىإن شىاء أصىابها وإن شىاء فىـارقها, 

 أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{. فذلك قول   تبـارك وتعالـى: }الَ يِ ّل لَُكمْ 

حعثنا مـ مع بىَ سىعع, قىال: ثنىـي أبىـي, قىال: ثنىـي عمىي, قىال: ثنىـي أبىـي, عىَ أبىـيه, عىَ ابىَ    

ََ آَمنُوا ال يَِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{ وذلك أن رجاال  مَ أهىل  عبـاس فـي قوله: }يا أيّها الِّذي

م أحىىعهم, أل ىىـى ثوبىىه علىىـى امرأتىىه, فىىورث َكاحهىىا, فلىىـم ينك هىىا أحىىع الىىـمعينة كىىان إذا مىىات حميىىـ

ََ آَمنُوا ال يَِ ّل لَُكىْم  غيرها, وحبسها عنعه حتـى تفتعي منه بفعية, فأَزل   عّز وجّل: }يا أيَّها الِّذي

 أْن تَِرثُوا النّساءع َكْرها{.

ان, عىَ علىـّي بىَ بذيىـمة, عىَ م سىم, ـ حعثنـي ابَ وكيع, قال: ثنـي أبـي, قال: حعثنا سفـي7178  

قال: كاَه الـمرأة فـي الـ اهلـية إذا مات زوجها, ف اء رجل فأل ـى علىـيها ثوبىه كىان أحىّق النىاس 

 بها, قال: فنزله هذه االَية: }الَ يِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{.

ال ي ّل لكَ أن ترثىوا آبىـاءكم وأقىاربكم َكىاح  فتأويـل االَية علـى هذا التأويـل: يا أيها الذيَ آمنوا  

َسائهم كرها, فترك ذلك االَبىـاء واألقىار  والنكىاح, ووّجىه الكىالم إلىـى النهىي عىَ وراثىة النسىاء, 

 اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـيَ بـمعنى الكالم, إذ كان مفهوما معناه عنعهم.

ترثوا النساء تركاتهَ كرها, قىال: وإَىـما  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ال ي ّل لكم أيها الناس أن  

قـيـل ذلك ألَهم كىاَوا يع ىلون أيامىاهَ وهىَ كارهىات للع ىل حتىـى يىـمتَ فىـيرثوهَ أمىوالهَ. 

 ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7179  

ََ آَمنُىوا ال يَِ ىّل لَُكىْم أْن تَِرثُىوا النّسىاَء َكْرهىا{ بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس , قوله: }يىا أيّهىا الّىِذي

قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية, أل ـى علىـيها حميىـمه ثوبىه, فمنعهىا مىَ النىاس, فىإن كاَىه 

 جميـلة تزّوجها, وإن كاَه قبـي ة حبسها حتـى تـموت, فـيرثها.

ى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمر, عَ الزهري فىـي ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـ7180  

قوله: }ال يَِ ّل لَُكْم أْن تَِرثُوا النّساَء َكْرها{ قال: َزله فـي َاس مَ األَصار كاَوا إذا مات الرجل 

 منهم فأملك الناس بـامرأته ولـيه, فـيـمسكها حتـى تـموت فـيرثها, فنزله فـيهم.

ولـى ال ولـيَ بتأويـل االَية, ال ول الذي ذكرَاه عمَ قال معناه: ال ي ّل لكىَ أن قال أبو جعفر: وأ  

ترثوا النساء كرها أقاربكم, ألن   جل ثناؤه قع بـيَ مواريىن أهىل الىـموارين, فىذلك ألهلىه َىـ و 

 وراثتهم إياه الـموروث ذلىك عنىه مىَ الرجىال أو النسىاء. ف ىع علىـم بىذلك أَىه جىّل ثنىاؤه لىـم ي لىر

علـى عبـاده أن يرثىوا النسىاء مىا جعلىه لهىم ميراثىا عىنهَ, وأَىه إَىـما حلىر أن يكىرهَ موروثىات 

بـمعنى حلر وراثة َكاحهَ إذا كان ميتهم الذي ورثوه قىع كىان مالكىا علىـيهَ أمىرهَ فىـي النكىاح 

لعبىـاده ملك الرجل منفعة ما استأجر مَ العور واألرضيَ وسائر ما له منافع, فأبـان   جل ثناؤه 

أن الذي يـملكه الرجل منهم مَ ب ع زوجته, معناه غير معنىى مىا يىـملك أحىعهم مىَ منىافع سىائر 

الـمـملوكات التـي تـ وز إجارتها, فإن الـمالك ب ع زوجته إذا هو مىات لىـم يكىَ مىا كىان لىه ملكىا 

و هبىة أو إجىارة مَ زوجته بـالنكاح لورثته بععه, كما لهم مىَ األشىياء التىـي كىان يىـملكها بشىراء أ

 بعع موته بـميراثه ذلك عنه.

{ فإن أهىل التأويىـل اختلفىوا فىـي    َّ َّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُـُموُه وأما قوله تعالـى: }َوال تَعُّ لُوُه

{: أي وال تىـ بسوا يىا معشىر ورثىة مىَ مىات مىَ  َّ تأويـله, ف ال بع ىهم: تأويىـله: }َوال تَْعُ ىلُوُه

 ¹هم عَ َكاح مَ أردن َكاحه مَ الرجال كيـما يـمتَ فتذهبوا ببعض ما آتـيتىـموهَالرجال أزواج

 . َّ َّ مىىَ صىىعقاته أي فتأخىذوا مىىَ أمىىوالهم إذا مىىتَ مىا كىىان موتىىاكم الىىذيَ ورثتىـموهَ سىىاقوا إلىىـيه

 ومـمَ قال ذلك جماعة قع ذكرَا بع هم, منهم ابَ عبـاس, والـ سَ البصري, وعكرمة.

َّ ضرارا, وال حاجة لكىم وقال آخرون: بل م   عنى ذلك: وال تع لوا أيها الناس َساءكم فتـ بسوه

َّ مَ صعقاتهَ. ذكر مَ قال ذلك:  إلـيهَ فت روا بهَ لـيفتعيَ منكم بـما آتـيتـموه

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7181  

{ ي ول: ال ت هروهَ, }ِلتَىْذَهبوا بِىبَْعِض مىا بَ أبـي طلـ ة, عَ اب َّ َ عبـاس, قوله: }َوال تَْعُ لُوُه
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{ يعنىىـي الرجىىل تكىىون لىىه الىىـمرأة وهىىو كىىاره لصىى بتها, ولهىىا علىىـيه مهىىر, فىىـيُِ ّر بهىىا  َّ آتَـْيتىىـُموُه

 لتفتعي.

تىادة فىـي ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قىال: أخبرَىا عبىع الىرزا , قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ ق7182  

{ ي ىىول: ال ي ىىّل لىىك أن تىىـ بس امرأتىىك ضىىرارا حتىىـى تفتىىعي منىىك. قىىال:  َّ قولىىه: }َوال تَْعُ ىىلُوُه

أخبرَا معمر, قال: وأخبرَـي سماك بَ الف ىل عىَ ابىَ البـيـلـماَىـي, قىال: َزلىه هاتىان االَيتىان, 

 إحعاهما فـي أمر الـ اهلـية, واألخرا فـي أمر اإلسالم.

مثنى, قال: حعثنا سويع بَ َصر, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, عَ معمىر, قىال: ـ حعثنـي الـ7183  

أخبرَا سماك بَ الف ل, عَ عبع الرحمَ بَ البـيـلـماَـي فـي قوله: }ال يَِ ّل لَكْم أْن تَِرثُوا النّساَء 

{, قال: َزله هاتان االَيتان, إحعاهما فـي الـ اهلـية, واألخىر َّ ا فىـي اإلسىالم, َكْرها َوال تَْع لُوُه

َّ فـي اإلسالم.  قال عبع   ال ي ّل لكم أن ترثوا النساء فـي الـ اهلـية, وال تع لوه

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا الـ ماَىـي, قىال: حىعثنا شىريك, عىَ سالىـم, عىَ سىعيع: }َوال 7184  

. َّ { قال: ال تـ بسوه َّ  تَْعُ لوُه

حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: 7185  

َّ لـيفتعيَ منكم. , فـي ول: ت اّروه َّ { أما تع لوه َّ َّ ِلتتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُـُموُه  }َوال تَْعُ لوُه

ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبـا معاذ, ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان, 7186  

{ قىال: الع ىل: أن يكىره الرجىل امرأتىه,  قال: سمعه َّ ال ى اك ي ىول فىـي قولىه: }َوال تَْعُ ىلوُه

فـي ّر بها حتـى تفتعي منه, قال   تبىـارك وتعالىـى: }وَكْيىَف تَأُْخذُوََىهُ َوقَىْع أْفَ ىى بَْعُ ىكْم إلىـى 

 بَْعِض{.

. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: الـمعنـّي بـالنهي عَ ع ل النساء فـي هذه االَية: أولـ   َّ  ياؤه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7187  

 } َّ ََ أْزَواَجُهىى َّ أْن يَىىْنِكْ  َّ ِلتَىىْذَهبُوا بِىىبَْعِض مىىا آتَـْيتُىىـُموُه عىىَ مىىـ اهع فىىـي قولىىه: }َوال تَْعُ ىىلُوُه

 كالع ل فـي سورة الب رة.

 الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.حعثنـي    

وقىىال آخىىرون: بىىل الىىـمنهّي عىىَ ذلىىك زو, الىىـمرأة بعىىع فراقىىه إياهىىا, وقىىالوا: ذلىىك كىىان مىىَ فعىىل   

 الـ اهلـية, فنهوا عنه فـي اإلسالم. ذكر مَ قال ذلك:

ال: أخبرَا ابَ وهب, قىال: قىال ابىَ زيىع: كىان الع ىل ـ حعثنـي يوَس بَ عبع األعلـى, ق7188  

فـي قريش بـمكة, ينكن الرجل الـمرأة الشىريفة فلعلهىا ال تواف ىه, فـيفىـارقها علىـى أن ال تتىزّو, إال 

بإذَه, فـيأتـي بـالشهود فـيكتب ذلك علـيها ويشىهع, فىإذا خطبهىا خاطىب, فىإن أعطتىه وأرضىته أذن 

{... االَية.لها, وإال ع لها. قال: فهذا  َّ َّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُـُموُه  قول  : }َوال تَْعُ لُوُه

 قال أبو جعفر: قع بـينا فـيـما م ى معنى الع ل وما أصله بشواهع ذلك مَ األدلة.  

َّ ِلتَْذَهبُوا بِى   بَْعِض مىا وأولـى هذه األقوال التـي ذكرَاها بـالص ة فـي تأويـل قوله: }َوال تَْعُ لُوُه

{ قول مَ قال: َهى   جىّل ثنىاؤه زو, الىـمرأة عىَ الت يىـيق علىـيها واإلضىرار بهىا,  َّ آتَـْيتُـُموُه

 وهو لص بتها كاره, ولفراقها مـ ّب, لتفتعي منه ببعض ما آتاها مَ الصعا .

ـيَ: إمىا وإَـما قلنا ذلىك أولىـى بىـالص ة, ألَىه ال سبـيىـل ألحىع إلىـى ع ىل امىرأة, إال ألحىع رجلى  

لزوجها بـالت يـيق علـيها وحبسها علـى َفسه, وهو لها كاره, م اّرة منىه لهىا بىذلك, لىـيأخذ منهىا 

ما آتاها بـافتعائها منه َفسها بذلك, أو لولـيها الذي إلـيها إَكاحها, وإذا كىان ال سبـيىـل إلىـى ع ىلها 

فىىـي ال: إن ع ىىلها عىىَ النكىىاح ألحىىع غيرهمىىا, وكىىان الولىىـّي معلومىىا أَىىه لىىـيس مىىـمَ آتاهىىا شىىيئا, 

ع لها لـيذهب ببعض ما آتاها, كان معلوما أن الذي عنى   تبـارك وتعالـى بنهيىه عىَ ع ىلها, 

 هو زوجها الذي له السبـيـل إلـى ع لها ضرارا لتفتعي منه.

راقىه وإذا صّن ذلك, وكان معلوما أن   تعالـى ذكره لـم ي عل ألحع السبـيـل علـى زوجته بعىع ف  

إياها وبـينوَتها منه, فـيكون له إلـى ع لها سبـيـل لتفتعي منه مىَ ع ىله إياهىا, أتىه بفىـاحشة أم 

َّ إذا أتىـيَ بفىـاحشة مبىـينة, حتىـى يفتىعيَ  لـم تأت بها, وكان   جّل ثناؤه قع أبـاح لألزوا, ع له

قال: عنىى بىـالنهي عىَ الع ىل منه, كان بـينا بذلك خطأ التأويـل الذي تأّوله ابَ زيع, وتأويـل مَ 
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{ فىـي موضىع َصىب عطفىـا  َّ فـي هذه االَية: أولـياء األيامى, وص ة ما قلنىا فىـيه. }وال تَْعُ ىلوُه

علـى قوله: }أْن تَِرثوا النّساَء َكْرها{ ومعناه: ال ي ّل لكىم أن ترثىوا النسىاء كرهىا, وال تع ىلوهَ, 

ـيـل: هىو فىـي موضىع جىزم علىـى وجىه النهىي وكذلك هي فـيـما ذكر فـي حر  ابَ مسعود, ولو ق

 لـم يكَ خطأ.

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{.    ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إالّ أْن يأْتْـيِ

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ال ي ّل لكم أيها الـمؤمنون أن تع لوا َسىاءكم ضىرارا مىنكم لهىَ, وأَتىـم   

, إال أن يأتىـيَ لص بتهَ كارهون, وهَ لكم طائعات, لتذهب َّ َّ مىَ صىعقاته وا ببعض ما آتـيتـموه

َّ لـيفتعيَ منكم.  بفـاحشة مبـينة, فـي ّل لكَ حينئذ  ال رار به

ثم اختلف أهل التأويـل فـي معنى الفىـاحشة التىـي ذكرهىا   جىّل ثنىاؤه فىـي هىذا الىـموضع, ف ىال   

ع ىلها وال ىرار بهىا لتفتىعي منىه بىـما بع هم: معناها: الزَا, وقال إذا زَه امرأة الرجل حّل له 

 آتاها مَ صعاقها. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا أبو كريب, قىال: حىعثنا ابىَ إدريىس, قىال: أخبرَىا أشىعن, عىَ الىـ سَ فىـي البكىر 7189  

تف ر, قال: ت ر  مائة, وتُنفـى سنة, وتردّ إلىـى زوجهىا مىا أخىذت منىه. وتىأّول هىذه االَيىة: }َوالَ 

 َّ ََ بِفَـاِحَشِة ُمبَـيّنَِة{.تَْعُ لُوُه َّ إالّ أْن يَأْتِـي  ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَـْيـُموُه

ـىى حىىعثنا الىىـ سَ بىىَ ي يىىـى, قىىال: أخبرَىىا عبىىع الىىرزا , قىىال: أخبرَىىا معمىىر, عىىَ عطىىاء 7190  

فنسىىخ ذلىىك  ¹الـخراساَىىـي فىىـي الرجىىل إذا أصىىابه امرأتىىه فىىـاحشة: أخىىذ مىىا سىىا  إلىىـيها وأخرجهىىا

 عود.الـ 

ـ حعثنا أحمع بَ منـيع, قال: حعثنا عبع   بَ الـمبىـارك, قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ أيىو , 7191  

عَ أبـي قالبة قال: إذا رأا الرجل مَ امرأته فـاحشة, فال بأس أن ي اّرها, ويشىّق علىـيها حتىـى 

 تـختلع منه.

عمر, عَ أيو , عَ أبـي قالبة فـي حعثنا ابَ حميع, قال: أخبرَا ابَ الـمبـارك, قال: أخبرَـي م   

 الرجل يطلع مَ امرأته علـى فـاحشة, فذكر َـ وه.

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7192  

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ وهو الزَا, فإذا فعلَ ذلك فخذوا مهورهَ.  }إالّ أْن يَأْتِـي

حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جىريج, قىال: أخبرَىـي عبىع  ـ7193  

ََ بِفـاِحَشِة{ قال: الزَا. قال: وسمعه الـ سَ وأبـا  الكريـم أَه سمع الـ سَ البصرّي: }إالّ أْن يَأْتِـي

 الشعثاء ي والن: فإن فعله حّل لزوجها أن يكون هو يسألها الـخـلع لتفتعي.

 قال آخرون: الفـاحشة الـمبـينة فـي هذا الـموضع: النشوز.ذكر مَ قال ذلك:و  

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7194  

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ وهو البغض والنشوز, فإذ ا فعلىه بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس: }إالّ أْن يَأْتِـي

 ذلك, ف ع حّل له منها الفعية.

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا حكام, قال: حىعثنا عنبسىة, عىَ علىـّي بىَ بذيىـمة, عىَ م سىم 7195  

ََ »فـي قوله:  َّ إالّ أْن يَْفُ ْشى َّ ِلتَْذَهبوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُىـُموُه فىـي قىراءة ابىَ مسىعود. « َوالَ تَْعُ لوُه

 ف ع حل لك أخذ ما أخذت منك.قال: إذا ع له وآذتك 

ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ مطر  بَ طريف, عَ خالع, عىَ ال ى اك بىَ 7196  

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ قال: الفىـاحشة ههنىا النشىوز, فىإذا َشىزت حىّل لىه أن يأخىذ  مزاحم: }إالّ أْن يأْتِـي

 خـلعها منها.

ل: أخبرَىا عبىع الىرزا  قىال: أخبرَىا معمىر, عىَ قتىادة فىـي ـ حعثنا الـ سَ بىَ ي يىـى, قىا7197  

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ قال: هو النشوز.  قوله: }إالّ أْن يأْتِـي

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قال عطىاء بىَ 7198  

ََ بِفىىىـاِحَشِة مبَىىىـيّ  , وإن شئتىىىـم أبىىىـي ربىىىـاح: }إالّ أْن يأْتِىىىـي َّ نَِة{ فىىىإن فعلىىىَ إن شئتىىىـم أمسكتىىىـموه

 أرسلتـموهَ.
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ـ حعثه عَ الـ سيَ بَ الفر,, قال: سمعه أبىـا معىاذ ي ىول: أخبرَىا عبىـيع بىَ سلـيىـمان, 7199  

ََ بِفىـاِحَشِة مبَىـيّنَِة{ قىال: عىعل ربنىا  قال: سمعه ال  اك بَ مزاحم ي ول فـي قولىه: }إالّ أْن يأْتِىـي

ََ بِفىـاِحَشِة مبَىـيّنَِة{ والفىـاحشة: تبـارك وتعال ـى فـي ال  اء فرجع إلـى النساء, ف ىال: }إالّ أْن يأْتِىـي

فإذا كان ذلك مَ قبلها, فإن   أمره أن ي ربها, وأمره بـاله ر, فىإن لىـم تىعع  ¹العصيان والنشوز

 العصيان والنشوز فال جناح علـيه بعع ذلك أن يأخذ منها الفعية.

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ أَه معنـّي به كل قال أبو ج   عفر: وأولـى ما قـيـل فـي تأويـل قوله: }إالّ أْن يأْتِـي

فـاحشة مَ بذاءة بـاللسان علـى زوجها, وأذا له وزَا بفرجها. وذلك أن   جىّل ثنىاؤه عىّم ب ولىه: 

ََ بِفىىـاِحَشِة مبَىىـيّنَِة{ كىىل فىىـاحشة مبىىـينة ظىىاهر ة, فكىىّل زو, امىىرأة أتىىه بفىىـاحشة مىىَ }إالّ أْن يأْتِىىـي

الفواحش التـي هي زَا أو َشوز, فله ع لها علـى ما بـيَ   فـي كتابه, والت يـيق علـيها حتىـى 

تفتعي منه بأّي معاَـي فواحش أته بعع أن تكون ظاهرة مبـينة بلاهر كتىا    تبىـارك وتعالىـى, 

 . كالذي:وص ة الـخبر عَ رسول   صلى   عليه وسلم

ـ حعثنـي يوَس بَ سلـيـمان البصرّي, قال: حعثنا حاتـم بىَ إسماعيىـل, قىال: حىعثنا جعفىر 7200  

اتّ ىوا ّللّاَ فِىـي النّسىاِء, »بَ مـ مع, عَ أبـيه, عَ جىابر أن رسىول   صىلى   عليىه وسىلم, قىال: 

َّ بأماََِة ّللّاِ, َواْستَـْ لَْلتُـْم فُرُ  ََ فُرَشكْم فـاَّكْم أَخْذتُـموُه َّ أن ال يُوِطئ َّ بَِكِلـَمِة ّللّاِ, َوإّن لَكْم َعلَـْيه وَجه

 َّ َّ وِكْسىَوتُُه َّ َعلَىـْيكْم ِرْزقُُهى َّ َضْربىـا َغْيىَر ُمبَىّرحِ َولُهى ََ ذَِلىَك فىـاْضِربوه أَحعا تَْكَرهوََىهُ, فىإْن فَعَْلى

 «.بـالـَمْعُرو ِ 

ي, قىال: حىعثنا زيىع بىَ الـ بىـا , قىال: حىعثنا ـ حىعثنا موسىى بىَ عبىع الىرحمَ الـمسروقىـ7201  

موسى بَ عبـيعة الربذي قال: حعثنا صعقة بَ يسار, عَ ابَ عمر, أن رسىول   صىلى   عليىه 

َّ »وسىىلم, قىىال:  َّ بأماََىىِة ّللّاِ, َواْستَـْ لَْلتُىىـْم فىىُروَجُه , أَخْذتُىىـُموُه أيّهىىا النّىىاُس إّن النّسىىاَء ِعْنىىعَكْم َعىىَوان 

ََ فُُرَشىكْم أَحىع ا بَِكلَ  َّ أْن ال يُىوِطئْ َْ َح ّكْم َعلَـْيِه , وِم َّ َعلَـْيُكْم َحق  , َولُه َّ َحق  َوال ـِمِة ّللّاِ, َولَكْم َعلَـْيه

َّ بـالـَمْعُرو ِ  َّ َوِكْسَوتُُه َّ ِرْزقَُه ََ ذَِلَك فَلَه  «.يَْعِصيَنُّكْم فِـي َمْعُروِ , فإذَا فَعَْل

وسلم, أن مَ حّق الزو, علىـى الىـمرأة أن ال تىوطىء فراشىه أحىعا, وأن ال فأخبر صلى   عليه   

تعصيه فـي معرو  وأن الذي ي ب لها مىَ الىرز  والكسىوة علىـيه, وإَىـما هىو واجىب علىـيه, إذا 

أدّت هىىي إلىىـيه مىىا ي ىىب علىىـيها مىىَ الىىـ ّق بتركهىىا إيطىىاء فراشىىه غيىىره, وتركهىىا معصىىيته فىىـي 

ََ »النبىىـّي صىىلى   عليىىه وسىىلم: معىىرو . ومعلىىوم أن معنىىى قىىول  َّ أْن ال يُىىوِطئْ َْ َح ّكىىْم َعلَىىـْيِه ِمىى

َّ مَ أحع سواكم. وإذا كىان مىا روينىا فىـي ذلىك صى ي ا « فُُرَشُكْم أَحعا َّ أَفسه إَـما هو أن ال يـمك

عىىَ رسىىول   صىىلى   عليىىه وسىىلم, فبىىـيَ أن لىىزو, الىىـمرأة إذا أوطىىأت امرأتىىه َفسىىها غيىىره, 

مَ جماعها سواه, أن له منعها مَ الكسوة والرز  بـالـمعرو , مثىل الىذي لىه مىَ منعهىا وأمكنه 

ذلك إذا هي عصته فـي الـمعرو . وإذا كان ذلك لىه فمعلىوم أَىه غيىر مىاَع لهىا بىـمنعه إياهىا مالىه 

 منعها ح ا لها واجبـا علـيه. وإذا كان ذلك كىذلك فبّىـيَ أَهىا إذا افتىعت َفسىها عنىع ذلىك مىَ زوجهىا

فأخذ منها زوجها ما أعطته أَه لـم يأخذ ذلك عَ ع ل منهّي عنه, بل هىو أخىذ مىا أخىذ منهىا عىَ 

ع ل لىه مبىـاح. وإذ كىان ذلىك كىذلك كىان بىـينا أَىه داخىـل فىـي اسىتثناء   تبىـارك وتعالىـى الىذي 

َّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَـْيتُىـ ََ بِفىـاِحَشِة استثناه مَ العاضلـيَ ب وله: }َوال تَْعُ لُوُه َّ إالّ أْن يَأْتِىـي ُموُه

ََ بِفـاِحَشِة مبَـيّنَِة{ منسوخ بـالـ عود,  مبَـيّنَة {. وإذ صّن ذلك, فبـيَ فساد قول مَ قال: }إالّ أْن يأْتِـي

ألن الـ عّ حّق   تعالـى علـى مَ أتـى بـالفـاحشة التـي هي زَا. وأما الع ىل لتفتىعي الىـمرأة مىَ 

تاها أو ببع ه ف ّق لزوجها كما ع له إياها وت يىـي ه علىـيها إذا هىي َشىزت علىـيه الزو, بـما آ

 لتفتعي منه حّق له, ولـيس حكم أحعهما يبطل حكم االَخر.

   َّ , وتىـمنعوه َّ فمعنى االَية: وال ي ىّل لكىم أيهىا الىذيَ آمنىوا أن تع ىلوا َسىاءكم, فت ىي وا علىـيه

َّ وكسىىوتهَ بـالىىـمعرو , لتىىذهبوا بىى ََ رزقهىى بعض مىىا آتـيتىىـموهَ مىىَ َصىىعُقاتكم, }إالّ أْن يَأْتِىىـي

بِفَـاِحَشِة{ مَ زَا أو بذاء علـيكم, وخال  لكم فـيىـما ي ىب علىـيهَ لكىم مبىـينة ظىاهره, فىـي ّل لكىم 

َّ افتىعيَ مىنكم  َّ مَ صعا , إن هى , لتذهبوا ببعض ما آتـيتـموه َّ , والت يـيق علـيه َّ حينئِذ ع له

 به.
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بفتىـن الىـياء, بىـمعنى أَهىا قىع « ُمبَىـيّنَةِ »ف رأه بع هم: « مبَـيّنَة  »ء فـي قراءة قوله: واختلفه ال را  

بكسىىر الىىـياء, بىىـمعنى أَهىىا ظىىاهرة بىىـينة « مبَىىـيّنَةِ »بىىـينه لكىىم وأعلنىىه وأظهىىرت. وقىىرأه بع ىىهم: 

ال ىاراء للناس أَها فـاحشة. وهما قراءتان مستفـي تان فـي قىراءة أمصىار اإلسىالم, فبأيتهمىا قىرأ 

فمصيب فـي قراءته الصوا , ألن الفـاحشة إذا أظهرها صاحبها فهىي ظىاهرة بىـينة, وإذا ظهىرت 

فبإظهار صاحبها إياها ظهرت, فال تكون ظاهرة بـينة إال وهي مبـينة وال مبىـينة إال وهىي مبىـينة, 

 فلذلك رأيه ال راءة بأيهما قرأ ال اراء صوابـا.

َّ بـالـَمْعُروِ {.ال ول فـي تأويـل قوله تعالـ    ى: }َوعاِشُروُه

   َّ َّ بـالـَمْعُروِ {: وخال وا أيها الرجىال َسىاءكم, وصىاحبوه يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }َوعاِشُروُه

َّ التىـي فىرض    َّ بىأداء ح ىوقه بـالـمعرو , يعنـي بـما أمرتـم به مَ الـمصاحبة, وذلك إمسىاكه

, أو تس َّ َّ علـيكم إلـيه  رين منكم لهَ بإحسان. كما:جّل ثناؤه له

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7202  

 َّ . كذا قال مـ مع بىَ الىـ سيَ, وإَىـما هىو خىال وه َّ َّ بـالـَمْعُروِ { ي ول: وخالطوه }َوعاِشروُه

 مَ العشرة وهي الـمصاحبة.

َّ فَعَسىى أْن تَْكَرُهىوا َشىْيئا َويَْ عَىَل ّللّاُ فِىـيِه َخْيىرا ال ول فـي تأويـل قوله تع   الـى: }فىإْن َكِرْهتُىـُموُه

 َكثِـيرا{.

َّ مىَ غيىر ريبىة, وال    يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ال تع ىلوا َسىاءكم لتىذهبوا بىبعض مىا آتـيتىـموه

َّ بـالىىىـمعرو  وإن كرهتىىىـموهَ, فلعلكىىىم أن  , ولكىىىَ عاشىىىروه َّ , َشىىىوز, كىىىان مىىىنه َّ تكرهىىىوه

َّ خيرا كثـيرا مىَ ولىع يىرزقكم  َّ علـى كره منكم له , فـي عل   لكم فـي إمساككم إياه َّ فتـمسكوه

َّ بعع كراهتكم إياهَ. كما: , أو عطفكم علـيه َّ  منه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7203  

َّ فَعََسى أْن تَْكَرُهىوا َشىْيئا َويْ عَىَل ّللّاُ فِىـيِه َخْيىرا َكثِىـيرا{ ي ىال: مـ اهع فـي قوله: }فإْن كَ  ِرْهتُـُموُه

 فعسى   أن ي عل فـي الكراهة خيرا كثـيرا.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

 سيَ, قال: ثنـي أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي ـ حعثنـي مـ مع بَ الـ7204  

 فـي قوله: }َويْ عََل ّللّاُ فِـيِه َخْيرا َكثِـيرا{ قال: الولع.

ـ حعثنـي مـ مع بَ سعع, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنىـي أبىـي عىَ أبىـيه, عىَ 7205  

ثِىـيرا{ والىـخير الكثىـير: أن يعطىف علىـيها, فىـيرز  الرجىل ابَ عبـاس: }َويْ عََل ّللّاُ فِىـيِه َخْيىرا كَ 

 ولعها, وي عل   فـي ولعها خيرا كثـيرا.

والهىىاء فىىـي قولىىه: }َويْ عَىىَل ّللّاُ فِىىـيِه َخْيىىرا َكثِىىـيرا{ علىىـى قىىول مىىـ اهع الىىذي ذكرَىىاه كنايىىة عىىَ   

, فعسى أن تكرهى َّ وا شىيئا وي عىل   فىـيه مصعر تكرهوا, كأن معنى الكالم عنعه: فإن كرهتـموه

خيىرا كثىـيرا. ولىو كىان تأويىـل الكىالم: فعسىىى أن تكرهىوا شىيئا وي عىل   فىـي ذلىك الشىيء الىىذي 

 تكرهوَه خيرا كثـيرا, كان جائزا ص ي ا.

 20اآلية : 
َّ قِْنَطارا  فاَلَ ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوإِْن أََرْدتُّم اْستِْبعَاَل َزْو,ِ ّمَكاَن َزْو,ِ َوآتَْيتُ  ْم إِْحعَاُه

 تَأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئا  أَتَأُْخذُوََهُ بُْهتَاَا  َوإِثْما  ّمبِينا  {.

يعنـي جّل ثناؤه ب وله: }َوإْن أَرْدتُـْم اْستِْبعَاَل زْو,ِ َمكاَن َزْو,ِ{ وإن أردتـم أيها الـمؤمنون َكاح    

{ ي ىول: وقىع أعطيتىـم التىـي تريىعون طالقهىا مىَ امرأة مكان امرأة لكم تطل وَها }وآتَـيْ  َّ تـْم إْحعَاه

الـمهر قنطارا, وال نطار: الـمال الكثـير. وقع ذكرَا فـيـما م ى اخىتال  أهىل التأويىـل فىـي مبلغىه 

َّ إذا أردتىـم  والصوا  مَ ال ول فىـي ذلىك عنىعَا. }فىال تَأُْخىذُوا ِمْنىهُ َشىْيئا{ ي ىول: فىال ت ىّروا بهى

َّ لـي  فتعيَ منكم بـما آتـيتـموهَ. كما:طالقه

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عَ عيسى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين, عىَ 7206  

مـ اهع فـي قوله: }َوإْن أَرْدتُـْم اْستِْبعَاَل َزْو,ِ َمكاَن َزْو,ِ{: طال  امرأة مكان أخرا, فال ي ىّل لىه 

 مَ مال الـمطل ة شيء وإن كثر.
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 ـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.حعثن   

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أتأُْخذُوََهُ بُْهتاَا وإثْما مبِـينا{.  

, }بُْهتاَىا{ ي ىول: ظلىـما    َّ َّ مىَ مهىوره يعنـي ب وله تعالـى: }أتأُْخذُوََهُ{: أتأخىذون مىا آتـيتىـموه

 بغير حّق, }وإثْما ُمبِـينا{ يعنـي: وإثما قع أبـان أمر آخذه أَه بأخذه إياه لـمَ أخذه منه ظالـم.

 21اآلية : 
ال ول فـي تأويىـل قولىه تعالىـى:    }َوَكْيىَف تَأُْخذُوََىهُ َوقَىْع أَْفَ ىَى بَْعُ ىُكْم إِلَىَى بَْعىِض َوأََخىْذَن ِمىنُكم 

 ّميثَاقا  َغِليلا  {.

َّ  يعنـي جلّ     ثناؤه ب وله: }وَكْيَف تَأُْخذُوََهُ{: وعلىـى أّي وجىه تأخىذون مىَ َسىائكم مىا آتـيتىـموه

َّ أزواجا, وقع أف ىى بع ىكم إلىـى بع ىكم  َّ به َّ واستبعال غيره َّ إذا أردتـم طالقه مَ صعقاته

فتبـاشرتىىـم وتالمستىىـم. وهىىذا كىىالم وإن كىىان مخرجىىه مخىىر, االسىىتفهام فإَىىه فىىـي معنىىى النكيىىر 

تغلـيظ, كما ي ول الرجل الَخر: كيف تفعىل كىذا وكىذا وأَىا غيىر راض بىهق علىـى معنىى التهعيىع وال

 والوعيع. وأما اإلف اء إلـى الشيء فإَه الوصول إلـيه بـالـمبـاشرة له, كما قال الشاعر:

... أْفَ ى إلـى ُكتْبِةِ   بِلـى 

َِ بَْععَ ظاِهرِ  َْ بـاِط  بَعَا سيُرها ِم

لفساد والبلـى وصل إلـى الـُخَرز. والذي ُعنـي بىه اإلف ىاء فىـي هىذا الىـموضع: يعنـي بذلك: أن ا  

 الـ ماع فـي الفر,.

َّ وقىع أف ىى بع ىكم إلىـى بعىض    فتأويـل الكالم إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون مىا آتـيتىـموه

 بـالـ ماعق.

 :وبنـ و ما قلنا فـي ذلك قال جماعة مَ أهل التأويـل. ذكر مَ قال ذلك  

ـ حعثنـي عبع الـ ميع بَ بـيان ال نىاد, قىال: حىعثنا إسى ا , عىَ سفىـيان, عىَ عاصىم, عىَ 7207  

 بكر بَ عبع  , عَ ابَ عبـاس, قال: اإلف اء: الـمبـاشرة, ولكَ   كريـم يكنـي عما يشاء.

عَ ابَ  حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا سفـيان, عَ عاصم, عَ بكر,   

 عبـاس قال: اإلف اء: الـ ماع, ولكَ ّللّاِ يكنـي.

حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ عاصم بَ بكىر بىَ عبىع   الـمزَىـي, عىَ ابىَ عبىـاس,    

 قال: اإلف اء: هو الـ ماع.

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, قال: حعثنا عيسى, عَ ابَ أبـي َـ ين, 7208  

 عَ مـ اهع: }َوقَْع أْفَ ى بَْعُ ُكْم إلـى بَْعِض{ قال: مـ امعة النساء.

 حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.   

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ الـمف ل, قال: حعثنا أسبـاط, عَ السعّي: 7209  

 َكْيَف تَأُْخذُوََهُ َوقَْع أْفَ ى بَْعُ كْم إلـى بَْعِض{ يعنـي: الـمـ امعة.}وَ 

 ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{.  

َّ علىىـى أَفسىكم مىَ عهىىع, وإقىرار مىنكم بىىـما أقررتىـم بىه علىىـى أَفسىكم, مىىَ    أمىا مىا وث ىىه بىه لهى

َّ بـمعرو , أو ت َّ بإحسان, وكان فـي ع ع الـمسلـميَ النكاح قعيـما, فـيـما بلغنا أن إمساكه سري ه

َّ بإحسان. َّ بـمعرو  أو لتسرح  ي ال للناكن: آهلل علـيك لتـمسك

ـ حعثنا بشر بَ معاذ, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, عىَ قتىادة, قولىه: }وأَخىْذَن ِمىْنُكْم 7210  

لغلىىـيظ الىذي أخىىذه للنسىاء علىىـى الرجىال: إمسىىاك بىـمعرو  أو تسىىرين ِميثاقىا َغِلىىـيلا{ والىـميثا  ا

 َّ َّ بىـمعرو  أو لتسىرح بإحسان. وقع كان فىـي عهىع الـمسلىـميَ عنىع إَكىاحهم: آّلّلِ علىـيك لتىـمسك

 بإحسان.

لا{. واختلف أهل التأويـل فـي الـميثا  الذي عنى   جّل ثناؤه ب وله: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقىا َغِلىـي  

 ف ال بع هم: هو إمساك بـمعرو , أو تسرين بإحسان. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنـي يع و  بَ إبراهيـم, قال: حعثنا هشيىـم, قىال: أخبرَىا جىويبر, عىَ ال ى اك فىـي 7211  

 قوله: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: إمساك بـمعرو , أو تسرين بإحسان.

 حعثنا عمرو بَ عون, قال: حعثنا هشيـم, عَ جويبر, عَ ال  اك, مثله. حعثنـي الـمثنى, قال:   
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ـ حعثنا الـ سَ بَ ي يـى, قال: أخبرَا عبع الرزا , قال: أخبرَا معمىر, عىَ قتىادة, قولىه: 7212  

}وأَخْذن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: هو مىا أخىذ   تبىـارك وتعالىـى للنسىاء علىـى الرجىال, فإمسىاك 

 رو  أو تسرين بإحسان. قال: وقع كان ذلك يؤخذ عنع ع ع النكاح.بـمع

ـ حعثنا مـ مع بَ الـ سيَ, قال: حعثنا أحمع بَ مف ل, قىال: حىعثنا أسبىـاط, عىَ السىعّي: 7213  

أما }وأَخْذَن ِمْنُكْم ميثاقا َغِلـيلا{ فهو أن ينكن الـمرأة فـي ول ولـيها: أَك ناكها بأماَة  , علـى أن 

 كها بـالـمعرو  أو تسّرحها بإحسان.تـمس

حعثنا عمرو بَ علـّي, قال: حعثنا عبع األعلـى, قال: حعثنا سعيع, عَ قتادة فىـي قولىه: }وأَخىْذَن    

ِمىىْنُكْم ِميثاقىىا َغِلىىـيلا{ قىىال: الىىـميثا  الغلىىـيظ الىىذي أخىىذه   للنسىىاء: إمسىىاك بىىـمعرو  أو تسىىرين 

َّ بإحسان, وكان فـي ع عة الـمسلـميَ  َّ بىـمعرو , ولتسىرح : ايىـم   علىـيك لتىـمسك َّ عنىع َكىاحه

 بإحسان.

ـ حعثنا عمرو بَ علـّي, قال: حعثنا أبو قتـيبة, قال: حعثنا أبىو بكىر الهذلىـي, عىَ الىـ سَ, 7214  

ومـ مع بَ سىيريَ فىـي قولىه: }وأَخىْذَن ِمىْنُكْم ِميثاقىا َغِلىـيلا{ قىال: إمسىاك بىـمعرو . أو تسىرين 

 بإحسان.

 وقال آخرون: هو كلـمة النكاح التـي استـ ّل بها الفر,. ذكر مَ قال ذلك:  

ـ حعثنـي مـ مع بَ عمرو, قال: حعثنا أبو عاصم, عىَ عيسىى, عىَ ابىَ أبىـي َىـ ين عىَ 7215  

. َّ  مـ اهع: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: كلـمة النكاح التـي استـ ّل بها فروجه

 نى, قال: حعثنا أبو حذيفة, قال: حعثنا شبل, عَ ابَ أبـي َـ ين, عَ مـ اهع, مثله.حعثنـي الـمث   

حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, قال: حعثنا سفىـيان, عىَ أبىـي هاشىم الىـمكي,    

 عَ مـ اهع فـي قوله: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: قوله َك ه.

بَ حميع, قال: حىعثنا حكىام, قىال: حىعثنا عنبسىة, عىَ مىـ مع بىَ كعىب ال رضىي: ـ حعثنا ا7216  

 }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: هو قولهم: قع ملكه النكاح.

حعثنىـي الىـمثنى, قىال: حىعثنا أبىىو َعيىـم, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىىَ سالىـم األفطىس, عىَ مىىـ اهع:    

 ـيلا{ قال: كلـمة النكاح.}َوأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغلِ 

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: ق ال ابَ زيع فـي قوله: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقىا 7217  

 َغِلـيلا{ قال: الـميثا : النكاح.

حعثنا عمرو بَ علـّي, قال: حعثنا ي يـى بَ سعيع, قال: حعثنا سفـيان, قال: ثنـي سالـم األفطس,    

 ع: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{ قال: كلـمة النكاح قوله َك ه.عَ مـ اه

َّ بأماََىِة ّللّاِ, واْستَـْ لَْلتُىـْم »وقال آخرون: بىل عنىى قىول النبىـّي صىلى   عليىه وسىلم:    أَخْذتُىـُموُه

َّ بَِكِلـَمِة ّللّاِ   ذكر مَ قال ذلك:«. فُُروَجُه

نا أبىـي, عىَ إسرائيىـل, عىَ جىابر وعكرمىة: }وأَخىْذَن ِمىْنُكْم ـ حعثنا ابىَ وكيىع, قىال: حىعث7218  

َّ بكلـمة  . َّ بأماَة  , واستـ للتـم فروجه  ِميثاقا َغِلـيلا{ قاال: أخذتـموه

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا إس ا , قال: حعثنا ابَ أبـي جعفىر, عىَ أبىـيه, عىَ الربىـيع: 7219  

َّ }وأَخىىْذَن ِمىىْنُكْم ِميثاقىىا غَ  َّ بأماَىىة  , واستـ للتىىـم فىىروجه ِلىىـيلا{ والىىـميثا  الغلىىـيظ: أخذتىىـموه

 بكلـمة  .

قال أبو جعفر: وأولـى هذه األقوال بتأويـل ذلك قىول مىَ قىال: الىـميثا  الىذي عنىـي بىه فىـي هىذه   

أو  االَية, هو ما أخذ للىـمرأة علىـى زوجهىا عنىع ع ىعة النكىاح, مىَ عهىع علىـى إمسىاكها بىـمعرو ,

تسري ها بإحسان, فأقّر به الرجل, ألن   جّل ثنىاؤه بىذلك أوصىى الرجىال فىـي َسىاءهم وقىع بىـينا 

 معنى الـميثا  فـيـما م ى قبل بـما أغنى عَ إعادته فـي هذا الـموضع.

واختلف فـي حكم هذه االَية, أمـ كم أم منسوخق ف ىال بع ىهم: مىـ كم, وغيىر جىائز للرجىل أخىذ   

 ها إذا أراد طالقها, إال أن تكون هي الـمريعة الطال .شيء مـما آتا

وقال آخرون: هي مـ كمة, غير جائز لىه أخىذ شىيء مىـما آتاهىا منهىا ب ىال, كاَىه هىي الىـمريعة   

 للطال  أو هو. ومـمَ حكي عنه هذا ال ول بكر بَ عبع   بَ الـمزَـي.
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ال: حعثنا ع بة بَ أبىـي الىـمهنا, قىال: ـ حعثنا مـ اهع بَ موسى, قال: حعثنا عبع الصمع, ق7220  

 سأله بكرا عَ الـمختلعة أيأخذ منها شيئاق قال: ال }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا َغِلـيلا{.

َّ َشىْيئا إالّ    وقال آخرون: بل هي منسوخة َسخها قوله: }َوال يَِ ىّل لَُكىْم أْن تَأُْخىذُوا مىـما آتـيتُىـُموُه

 ا ُحعُودَ ّللْاِ{ ذكر مَ قال ذلك:أْن يَخافـا أْن ال يَِ ـيـم

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوإْن أَرْدتُـْم اْسىتِْبعَاَل 7221  

َزْو,ِ َمكاَن َزْو,ِ{ إلـى قوله: }وأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقا َغِلـيلا{ قال: ثم رخىَ بعىع, ف ىال: }َوال يَِ ىّل 

َّ َشْيئَا إالّ أْن يَخافـا أالّ يُِ ـيـما ُحعُودَ ّللّاِ فَإْن ِخْفتُـْم أالّ يُِ ـيـَما ُحعودَ لَُكْم أْن تَأْ  ّللّاِ ُخذُوا ِمـّما آتَـْيتُـُموُه

 فاَل ُجناَح َعلَـْيِهما فِـيـما اْفتَعَْت بِِه{ قال: فنسخه هذه تلك.

ال: إَهىا مىـ كمة غيىر منسىوخة, قال أبو جعفر: وأولـى األقىوال بىـالصوا  فىـي ذلىك قىول مىَ قى  

وغير جائز للرجل أخذ شيء مـما آتاها إذا أراد طالقها مىَ غيىر َشىوز كىان منهىا, وال ريبىة أتىه 

بها. وذلك أن الناسخ مَ األحكام, ما َفـى خالفىه مىَ األحكىام, علىـى مىا قىع بىـينا فىـي سىائر كتبنىا, 

َمكاَن َزْو,ِ{ َفـي حكم قوله: }فإْن ِخْفتُـْم أالّ يُِ ـيـما ُحىعُودَ ولـيس قوله: }َوإْن أََرْدتُـُم اْستِْبعَاَل َزْو,ِ 

ّللّاِ فاَل ُجناَح َعلَـْيِهما فِـيـما اْفتَعَْت بِِه{ ألن الذي حّرم   علـى الرجل ب وله: }َوإْن أَرْدتُـُم اْسىتِْبعَاَل 

َّ قِْنطىىارا فَىىال تَأْ  ُخىىذُوا ِمْنىىهُ َشىىْيئا{ أخىىذ مىىا آتاهىىا منهىىا إذا كىىان هىىو َزْو,ِ َمكىىاَن َزْو,ِ َوآتَـْيتُىىـْم إْحىىعَاُه

 الـمريع طالقها.

وأما الىذي أبىـاح لىه أخىذه منهىا ب ولىه: }فَىال ُجنىاَح َعلَىـْيِهما فِـيىـما اْفتَىعَْت بِىِه{ فهىو إذا كاَىه هىي   

ـي الـمريعة طالقه, وهو كاره له ببعض الـمعاَـي التـي قع ذكرَا فـي غير هذا الىـموضع, ولىـيس فى

حكىىم إحىىعا االَيتىىـيَ َفىىـي حكىىم األخىىرا, وإذا كىىان ذلىىك كىىذلك لىىـم ي ىىز أن ي كىىم إلحىىعاهما بأَهىىا 

 َاسخة, ولألخرا بأَها منسوخة, إال ب  ة ي ب التسلـيـم لها.

وأما ما قاله بكر بَ عبع   الـمزَـي مَ أَه لىـيس لىزو, الىـمختلعة أخىذ مىا أعطتىه علىـى فراقىه   

طالبة الفرقة وهو الكاره, فلـيس بصوا  لص ة الـخبر عىَ رسىول   صىلى إياها إذا كاَه هي ال

  عليه وسلم بأَه أمر ثابه بَ قـيس بَ شماس بأخذ ما كان سا  إلـى زوجته وفراقها إن طلبىه 

 فراقه, وكان النشوز مَ قبلها.

 22اآلية : 
ََ النَّسآِء إِالّ َمىا قَىْع َسىلََف إَِّىهُ َكىاَن  ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالَ تَنِكُ واْ َما َََكنَ  آبَاُؤُكْم ّم

 فَاِحَشة  َوَمْ تا  َوَسآَء َسبِيال  {.

قع ذكر أن هذه االَية َزله فـي قوم كاَوا يخـلفون علـى حالئل آبـائهم, ف اء اإلسالم وهم علىـى    

لهىىم عمىىا كىىان سىىلف مىىنهم فىىـي ذلىىك, ف ىىّرم   تبىىـارك وتعالىىـى علىىـيهم الىىـم ام علىىـيهَ, وعفىىـا 

جاهلـيتهم وشركهم مَ فعل ذلك لـم يؤاخذهم به إن هم ات وا   فـي إسىالمهم وأطىاعوه فىـيه. ذكىر 

 األخبـار التـي رويه فـي ذلك:

ـ حعثنـي مـ مع بَ عبع   الـمخرمي, قال: حعثنا قىراد, قىال: حىعثنا ابىَ عيىـينة وعمىرو, 7222  

قال: كان أهل الـ اهلـية ي ّرمون ما ي ّرم إال امىرأة األ , والىـ مع  عَ عكرمة, عَ ابَ عبـاس,

ََ النّسىىاِء إالّ مىىا قَىىْع َسىىلََف{ }وأْن  بىىـيَ األختىىـيَ, قىىال: فىىأَزل  : }َوال تَْنِكُ ىىوا مىىا َََكىىَن آبىىـاُؤُكْم ِمىى

.} َِ ََ األُْختَـْي  تَـْ َمعُوا بَـْي

األعلـى, قىال: حىعثنا سىعيع, عىَ قتىادة فىـي قولىه:  ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا عبع7223  

ََ النّساِء{... االَية, قال: كىان أهىل الـ اهلىـية ي ّرمىون مىا حىّرم  ,  }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن آبـاُؤُكْم ِم

إال أن الرجىىل كىىان يخىىـلف علىىـى حلـيىىـلة أبىىـيه, وي معىىون بىىـيَ األختىىـيَ, فمىىَ ثىىم قىىال  : }َوال 

ََ النّساِء إالّ ما قَْع َسلََف{.تَْنِكُ وا   ما َََكَن آبـاُؤُكْم ِم

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنىـي ح ىا,, عىَ ابىَ جىريج, عىَ عكرمىة فىـي 7224  

ََ النّسىاِء إالّ مىىا قَىىْع َسىلََف{ قىىال: َزلىىه فىـي أبىىـي قىىـيس بىىَ  قولىه: }َوال تَْنِكُ ىىوا مىىا َََكىَن آبىىـاُؤُكْم ِمىى

لف علىـى أم عبىـيع بنىه ضىمرة, كاَىه تىـ ه األسىله أبىـيه, وفىـي األسىود بىَ خىـلف, األسله خىـ

وكان خـلف علـى بنىه أبىـي طلىـ ة بىَ عبىع العىّزا بىَ عثمىان بىَ عبىع الىعار, وكاَىه عنىع أبىـيه 

خـلف, وفـي فـاختة بنه األسود بَ الـمطلب بَ أسع, وكاَىه عنىع أميىة بىَ خىـلف, فخىـلف علىـيها 
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فـي منلور بَ ربـا , وكان خـلف علـى ملـيكة ابنة خارجة, وكاَه عنع أبىـيه صفوان بَ أمية, و

 ربـا  بَ سيار.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قال: قله لعطاء بىَ 7225  

ة, قىال   أبـي ربـاح: الرجل ينكن الـمرأة ثم ال يراها حتـى يطل ها, أتـ ّل البنىهق قىال: هىي مرسىل

ََ النّسىاِء{ قىال: قلىه لعطىاء: مىا قولىه: }إالّ مىا قَىْع َسىلََف{ق  تعالـى: }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن آبـاُؤُكْم ِمى

 قال: كان األبناء ينك ون َساء آبـائهم فـي الـ اهلـية.

َ علىـّي ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عى7226  

ََ النّساِء{... االَية, ي ول: كل  بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن آبـاُؤُكْم ِم

 امرأة تزّوجها أبوك وابنك دخـل أو لـم يعخـل فهي علـيك حرام.

عوه, وقىالوا واختلف فـي معنى قوله: }إالّ ما قَْع َسلََف{ ف ال بع هم: معناه: لكَ مىا قىع سىلف فىع  

 هو مَ االستثناء الـمن طع.

وقىال آخىرون: معنىى ذلىك: وال تنك ىوا َكىىاح آبىـائكم, بىـمعنى: وال تنك ىوا كنكىاحهم كمىا َك ىىوا   

علـى الوجوه الفـاسعة التىـي ال ي ىوز مثلهىا فىـي اإلسىالم, }إَّىهُ َكىاَن فَىـاِحَشة  َوَمْ تىا َوَسىاَء َسبِىـيال { 

ي كاَوا ينك وَه فـي جاهلـيتهم كان فـاحشة وم تىا وسىاء سبىـيال , إال مىا يعنـي: أن َكاح آبـائكم الذ

 قع سلف منكم فـي جاهلـيتكم مَ َكاح ال ي وز ابتعاء مثله فـي اإلسالم, فإَه معفّو لكم عنه.

ََ النّساِء{ ك ول ال ائل للرجل: ال تفعل ما فع   له, وال وقالوا: قوله: }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن أبـاُؤُكْم ِم

 تأكل ما أكله بـمعنى: وال تأكل كما أكله, وال تفعل كما فعله.

وقىىال آخىىرون: معنىىى ذلىىك: وال تنك ىىوا مىىا َكىىن آبىىـاؤكم مىىَ النسىىاء بىىـالنكاح الىىـ ائز كىىان ع ىىعه   

َّ لهىم  َّ لىـم يكى َّ لكم حالل كان ألَهى بـينهم, إال ما قع سلف منهم مَ وجوه الزَا عنعهم, فإن َكاحه

َّ مَ ذلك فـاحشة وم تا وساء سبـيال . ذكر مَ قال ذلك:حالئل, وإَ  ـما ما كان مَ آبـائكم منه

ـ حعثنـي يوَس, قال: أخبرَا ابَ وهب, قال: قال ابَ زيع فـي قوله: }َوال تَْنِكُ ىوا مىا َََكىَن 7227  

ََ النّساِء إالّ ما قَْع َسلَف{.... االَية, قال: الزَا, إَه كان فـاحش ة وم تىا وسىاء سبىـيال . فىزاد أبـاُؤُكْم ِم

 ههنا الـم ه.

قال أبو جعفر: وأولـى األقوال فىـي ذلىك بىـالصوا  علىـى مىا قالىه أهىل التأويىـل فىـي تأويىـله, أن   

يكون معناه: وال تنك وا مَ النساء َكاح آبـائكم إال ما قع سلف منكم, فم ىى فىـي الـ اهلىـية, فإَىه 

ََ النّساِء{ مَ صلة قوله: }َوال تَْنِكُ وا{ ويكىون كان فـاحشة وم تا وساء سبـيال , فـي كون قوله: }ِم

قولىىه: }مىىا َََكىىَن آبىىـاؤُكْم{ بىىـمعنى الىىـمصعر, ويكىىون قولىىه: }إالّ مىىا قَىىْع َسىىلََف{ بىىـمعنى االسىىتثناء 

 الـمن طع, ألَه ي سَ فـي موضعه: لكَ ما قع سلف فم ى, إَه كان فـاحشة وم تا وساء سبـيال .

ئل: وكيف يكون هذا ال ول مواف ا قول مَ ذكرت قوله مىَ أهىل التأويىـل, وقىع علىـمه فإن قال قا  

أن الذيَ ذكرت قولهم فـي ذلك, إَـما قالوا: أَزله هذه االَيىة فىـي النهىي عىَ َكىاح حالئىل االَبىـاء, 

فق وأَه تذكر أَهىم إَىـما َهىوا أن ينك ىوا َكىاحهمق قـيىـل لىه: وإن قلنىا إن ذلىك هىو التأويىـل الىـموا

للاهر التنزيـل, إذ كاَه ما فـي كالم العىر  لغيىر بنىـي آدم, وإَىه لىو كىان الىـم صود بىذلك النهىي 

عَ حالئل االَبـاء دون سائر ما كان مَ مناكن آبـائهم حراما, ابتعاء مثله فىـي اإلسىالم, بنهىي   

ف, ألن ذلىىك هىىو جىىّل ثنىىاؤه عنىىه, ل ـيىىـل: وال تنك ىىوا مىىَ َكىىن آبىىـاؤكم مىىَ النسىىاء إال مىىا قىىع سىىل

لغيرهم, وال ت ل: وال تنك وا مىا َكىن « ما»لبنـي آدم و« مَ»الـمعرو  فـي كالم العر , إذ كان 

مىا كىان مىَ منىاكن آبىـائهم التىـي كىاَوا يتناك وَهىا فىـي « مىا»آبـاؤكم مَ النساء, فإَه يعخىـل فىـي 

اء, وكىل َكىاح سىواه, َهىى   جاهلـيتهم, ف رم علىـيهم فىـي اإلسىالم بهىذه االَيىة َكىاح حالئىل االَبىـ

 تعالـى ذكره ابتعاء مثله فـي اإلسالم, مـما كان أهل الـ اهلـية يتناك وَه فـي شركهم.

ومعنى قوله: }إالّ مىا قَىْع َسىلََف{: إال مىا قىع م ىى, }إَّىهُ كىان فىـاِحَشة { ي ىول: إن َكىاحكم الىذي   

ه فىىـي اإلسىىالم بعىىع تـ ريىىـمي ذلىىك علىىـيكم سىىلف مىىنكم, كنكىىاح آبىىـائكم الـمىىـ ّرم علىىـيكم ابتىىعاء مثلىى

فىىـاحشة, ي ىىول: معصىىية }َوَمْ تىىا َوسىىاَء َسبِىىـيال {: أي بىىئس طري ىىا ومنه ىىا مىىا كنتىىـم تفعلىىون فىىـي 

 جاهلـيتكم مَ الـمناكن التـي كنتـم تتناك وَها.

 23اآلية : 
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بَنَىاتُُكْم َوأََخىَواتُُكْم َوَعّمىاتُُكْم َوَخىاالَتُُكْم ال ول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ُحّرَمْه َعلَىْيُكْم أُّمَهىاتُُكْم وَ 

ََ الّرَضىىاَعِة َوأُّمَهىاُت ََِسىىآئِ  ُكْم َوبَنَىاُت األخِ َوبَنَىاُت االُْخىىِه َوأُّمَهىاتُُكُم الالّتِىي أَْرَضىىْعنَُكْم َوأََخىَواتُُكم ّمى

َّ فَىالَ ُجنَىاَح َوَربَائِبُُكُم الالّتِي فِي ُحُ وِرُكْم ّمَ ََّسىآئُِكُم الالّتِىي دَ  َّ فَىإِن لّىْم تَُكوَُىواْ دََخْلىتُْم بِِهى َخْلىتُْم بِِهى

َِ إاَلّ َمىىا قَىْع َسىلََف إِ  ََ االْختَىْي َْ أَْصىالَبُِكْم َوأَن تَْ َمعُىىواْ بَىْي ََ ِمى ّن ّللّاَ َكىىاَن َعلَىْيُكْم َوَحالَئِىُل أَْبنَىائُِكُم الّىىِذي

 َغفُورا  ّرِحيما  {.

ره: حىّرم علىـيكم َكىاح أمهىاتكم, فتىرك ذكىر النكىاح اكتفىـاء بعاللىة الكىالم يعنـي بذلك تعالىـى ذكى   

 علـيه.

 وكان ابَ عبـاس ي ول فـي ذلك, ما:  

ـىى حىىعثنا بىىه أبىىو كريىىب, قىىال: حىىعثنا ابىىَ أبىىـي زائىىعة, عىىَ الثىىوري, عىىَ األعمىىش, عىىَ 7228  

َ النسىب سىبع, إسماعيـل بَ رجاء, عَ عمير مولـى ابَ عبىـاس, عىَ ابىَ عبىـاس, قىال: حىرم مى

َِ إالّ ما  ََ األْختَـْي ومَ الصهر سبع. ثم قرأ: }ُحّرَمْه َعلَـْيُكْم أّمهاتُُكْم{ حتـى بلغ: }وأْن تَـْ َمعُوا بَـْي

ََ النّساِء{.  قَْع َسلََف{ قال: والسابعة }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن آبـاؤُكْم ِم

فـيان, عَ األعمىش, عىَ إسماعيىـل بىَ رجىاء, حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا مؤمل, قال: حعثنا س   

عَ عمير مولـى ابَ عبـاس, عَ ابَ عبـاس, قال: ي رم مَ النسب سىبع, ومىَ الصىهر سىبع, ثىم 

ََ النّساِء إالّ ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{.  قرأ: }ُحّرَمْه َعلَـْيُكْم أّمهاتُُكْم{... إلـى قوله: }والـُمـْ َصناُت ِم

رة أخرا, قال: حعثنا أبو أحمع الزبىـيري, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ األعمىش, حعثنا ابَ بشار م   

 عَ إسماعيـل بَ رجاء, عَ عمير مولـى ابَ عبـاس, عَ ابَ عبـاس, مثله.

ـ حعثنا ابَ بشار, قال: حعثنا عبع الىرحمَ, قىال: حىعثنا سفىـيان, عىَ ابىَ أبىـي ذئىب, عىَ 7229  

 الزهري بنـ وه.

ار, قال: حعثنا عبع الرحمَ, قال: حعثنا سفـيان, عَ حبىـيب, عىَ سىعيع بىَ ـ حعثنا ابَ بش7230  

جبـير, عَ ابَ عبـاس, قال: حرم علـيكم سىبع َسبىـا وسىبع صىهرا. }ُحّرَمىْه َعلَىـْيُكْم أُّمهىاتُُكْم{... 

 االَية.

حعثنا ابَ وكيع, قال حعثنا أبـي, عَ علـّي بَ صالـن, عَ سماك بىَ حىر , عىَ عكرمىة, عىَ    

بَ عبـاس, قال: }ُحّرَمْه َعلَـْيُكْم أُّمهاتُُكْم َوبَناتُُكْم وأَخَواتُُكْم{ قال: حّرم   مَ النسب سبعا, ومىَ ا

 الصهر سبعا, ثم قرأ: }وأُّمهاُت َِسائُِكْم َوَربـائِبُُكْم{... االَية.

ألَصىار, ـ حعثنا ابَ حميع, قال: حعثنا جرير, عَ مطر , عىَ عمىرو بىَ سالىـم مولىـى ا7231  

قىىال: حىىرم مىىَ النسىىب سىىبع, ومىىَ الصىىهر سىىبع: حرمىىه علىىـيكم أمهىىاتكم, وبنىىاتكم, وأخىىواتكم, 

وعمىىاتكم, وخىىاالتكم, وبنىىات األخ, وبنىىات األخىىه. ومىىَ الصىىهر: أمهىىاتكم الالتىىـي أرضىىعنكم, 

وأخىىواتكم مىىَ الرضىىاعة, وأمهىىات َسىىائكم, وربىىـائبكم الالتىىـي فىىـي ح ىىوركم مىىَ َسىىائكم الالتىىـي 

, فإن لـم تكوَوا دخـلتـم بهىَ, فىال جنىاح علىـيكم, وحالئىل أبنىائكم الىذيَ مىَ أصىالبكم,  دخـلتـم َّ به

ََ النّسىىاِء إالّ مىىا َملَكىىْه  وأن تىىـ معوا بىىـيَ األختىىـيَ إال مىىا قىىع سىىلف. ثىىم قىىال: }والـُمىىـْ َصناُت ِمىى

ََ النّساِء{.  أيـَماَُُكْم{, }َوال تَْنِكُ وا ما َََكَن آبـاؤُكْم ِم

َّ فىـي هىذه االَيىة مىـ ّرمات غيىر جىائز فكل هى   َّ   تعالىـى وبىـيَ تـ ريىـمه ؤالء اللواتىـي سىماه

َّ لـمَ حّرم   ذلك علـيه مَ الرجال, بإجماع جميع األمة, ال اختال  بىـينهم فىـي ذلىك, إال  َكاحه

َّ اختالفىىـا بىىـيَ , فىىإن فىىـي َكىىاحه َّ َّ أزواجهىى بعىىض  فىىـي أمهىىات َسىىائنا اللواتىىـي لىىـم يعخىىـل بهىى

 َّ َّ مىَ الىـمبهات, أم هى الـمت عميَ مَ الص ابة إذا بـاَه االبنة قبل العخول بها مَ زوجها, هل ه

. ف ال جميع أهىل العلىـم مت ىعمهم ومتىأخرهم: مىَ الىـمبهمات,  َّ َّ العخول ببناته مَ الـمشروط فـيه

هىا, وقىالوا: شىرط وحرام علـى مىَ تىزّو, امىرأة أمهىا دخىـل بىـامرأته التىـي َك هىا أو لىـم يعخىـل ب

العخول فـي الربـيبة دون األم,, فأما أم الـمرأة فمطل ة بـالتـ ريـم. قالوا: ولو جىاز أن يكىون شىرط 

{ فوضىىع  َّ َْ َِسىىائُِكُم الالّتِىىـي دََخـْلتُىىـْم بِِهىى الىىعخول فىىـي قولىىه: }َوَربىىـائِبُِكُم الالّتِىىـي فِىىـي ُحُ ىىوِرُكُم ِمىى

ََ موصىىوال  بىىه قولىىه: }وأُّمهىىاُت َِسىىائِ  ُكْم{ جىىاز أن يكىىون االسىىتثناء فىىـي قولىىه: }َوالـُمىىـْ َصناُت ِمىى

النّساِء إالّ ما َملََكْه أيـَماَُُكْم{ مَ جميع الـمـ ّرمات ب وله: }ُحْرَمْه َعلَـْيُكْم{... االَية, قىالوا: وفىـي 

ناُت{ أبىـيَ إجماع الـ ميع علـى أن االستثناء فـي ذلك إَـما هو مىـما ولىـيه مىَ قولىه: }والـُمىـْ صَ 
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{ مىىـما ولىىـيه مىىَ قولىىه:  َّ َْ َِسىىائُِكْم الالّتِىىـي دََخـْلتُىىـْم بِِهىى العاللىىة علىىـى أن الشىىرط فىىـي قولىىه: }ِمىى

{ دون أمهات َسائنا. وروي عىَ  َّ َْ َِسائُِكُم الالّتِـي دََخـْلتُـْم بِِه }َوَربـائِبُُكُم الالّتِـي فـي ُحُ وِرُكْم ِم

َّ  بعض الـمت عميَ أَه كان ي ول: , وإن حكمهى َّ حىالل َكىاح أمهىات َسىائنا اللواتىـي لىـم َعخىـل بهى

 فـي ذلك حكم الربـائب. ذكر مَ قال ذلك:

ـ حعثنا مـ مع بَ بشار, قال: حعثنا ابَ أبـي عىعّي وعبىع األعلىـى, عىَ سىعيع, عىَ قتىادة, 7232  

ن يعخىـل بهىا, عَ خالس بَ عمرو, عَ علـّي رضي   عنه فـي رجل تزّو, امرأة فطل ها قبىل أ

 أيتزّو, أمهاق قال: هي بـمنزلة الربـيبة.

حعثنا حميىع بىَ مسىععة, قىال: حىعثنا يزيىع بىَ زريىع, قىال: حىعثنا سىعيع, قىال: حىعثنا قتىادة, عىَ    

 خالس, عَ علـّي رضي   عنه, قال: هي بـمنزلة الربـيبة.

ثنا قتادة, عَ سعيع بَ الىـمسيب, ـ حعثنا حميع, قال: حعثنا يزيع, قال: حعثنا سعيع, قال: حع7233  

عَ زيع بَ ثابه أَه كىان ي ىول: إذا ماتىه عنىعه, وأخىذ ميراثهىا, كىره أن يخىـلف علىـى أمهىا, وإذا 

 طل ها قبل أن يعخـل بها, فإن شاء فعل.

حعثنا ابَ بشار, قال: حىعثنا ي يىـى بىَ سىعيع, عىَ قتىادة, عىَ سىعيع بىَ الىـمسيب, عىَ زيىع بىَ    

 لق الرجل امرأته قبل أن يعخـل بها فال بأس أن يتزّو, أمها.ثابه, قال: إذا ط

ـىى حىىعثنا ال اسىىم, قىىال: ثنىىـي ح ىىا,, قىىال: قىىال ابىىَ جىىريج, أخبرَىىـي عكرمىىة بىىَ خالىىع, أن 7234  

َْ َِسائُِكْم{ أريىع بهمىا الىعخول  مـ اهعا قال له: }وأُّمهاُت َِسائُِكْم َوَربـائِبُُكُم الالّتِـي فـي ُحُ وِرُكْم ِم

 يعا.جم

قال أبو جعفر: وال ول األّول أولـى بـالصوا , أعنـي قول مَ قىال: األم مىَ الىـمبهمات, ألن     

, كما شرط ذلك مع أمهات الربـائب, مع أن ذلك أي ا إجمىاع مىَ  َّ َّ العخول ببناته لـم يشرط معه

 الـ  ة التـي ال ي وز خالفها فـيـما جاءت به متف ة علـيه.

 أي ا عَ النبـّي صلى   عليه وسلم خبر, غير أن فـي إسناده َلرا, وهو ما:وقع ُروي بذلك   

ـ حعثنا به الـمثنى, قال: حعثنا حبـان بَ موسى, قىال: أخبرَىا ابىَ الـمبىـارك, قىال: أخبرَىا 7235  

الـمثنى بَ الصبـاح, عَ عمرو بَ شعيب, عَ أبـيه, عَ جىعه, عىَ النبىـّي صىلى   عليىه وسىلم, 

 ذَا َََكَن الّرُجُل الـَمرأةَ فاَل يَِ ّل لَهُ أْن يَتََزّوَ, أُّمهىا, دََخىـَل بىـاالْبنَِة أْم لَىـْم يَْعُخىـْل, َوإذَا تَىَزّو,َ إ»قال: 

 «.األُّم فَلَـْم يَْعُخـْل بَِها ثُّم َطلّ َها, فإْن شاَء تََزّوَ, االْبنَة

فإن فـي إجماع الـ  ة علـى ص ة ال ىول قال أبو جعفر: وهذا خبر وإن كان فـي إسناده ما فـيه,   

 به مستغنى عَ االستشهاد علـى ص ته بغيره.

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ا,, عَ ابَ جريج, قىال لعطىاء: الرجىل 7236  

ينكن الـمرأة لـم يرها وال ي امعها حتـى يطل ها, أي ّل له أمهاق قال: ال, هىي مرسىلة. قلىه لعطىاء: 

{ق قال: ال تبرأ َّ قال ح ا,: قله البَ  ¹أكان ابَ عبـاس ي رأ: }وأُّمهاُت َِسائُِكُم الالّتِـي دََخـْلتُـْم بِِه

 جريج: ما تبرأق قال: كأَه قال: ال ال.

وأم الربـائب فإَه جمع ربـيبة وهي ابنة امرأة الرجل, قـيـل لها ربـيبة لتربىـيته إياهىا, وإَىـما هىي   

ى ربـيبة, كما ي ال: هي قبـيـلة مَ م بولة, وقع ي ال لىزو, الىـمرأة: هىو ربىـيب مربوبة صرفه إلـ

 ابَ امرأته, يعنـي به: هو رابّه, كما ي ال: هو جابر وجبـير, وشاهع وشهيع.

 

{ ف ىال بع ىهم معنىى    َّ َْ َِسىائُِكُم الالّتِىـي دََخـْلتُىـْم بِِهى واختلف أهل التأويـل فىـي معنىى قولىه: }ِمى

 ي هذا الـموضع: الـ ماع. ذكر مَ قال ذلك:العخول فـ

ـ حعثنـي الـمثنى, قال: حعثنا عبع   بَ صالـن, قال: ثنـي معاوية بىَ صالىـن, عىَ علىـّي 7237  

{ والعخول: النكاح. َّ َْ َِسائُِكْم الالّتِـي دََخـْلتُـْم بِِه  بَ أبـي طلـ ة, عَ ابَ عبـاس, قوله: }ِم

 ذا الـموضع: هو التـ ريع. ذكر مَ قال ذلك:وقال آخرون: العخول فـي ه  

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: ثنـي ح ىا,, قىال: قىال ابىَ جىريج: قلىه لعطىاء, 7238  

ق قال: أن تهعا إلىـيه فىـيكشف ويعىتّس, وي لىس بىـيَ  َّ { ما العخول به َّ قوله: }الالّتِـي دََخـْلتُـْم بِِه

لىك فىـي بىـيه أهلهىاق قىال: هىو سىواء, وحسىبه قىع حىرم ذلىك علىـيه رجلـيها. قله: أرأيه إن فعل ذ
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ابنتها. قله: تـ رم الربـيبة مـمَ يصنع هذا بأمها إال ما ي رم علىـّي مىَ أمتىـي إن صىنعته بأمهىاق 

 قال: َعم سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجل أمته وجلس بـيَ رجلـيها أَهاه عَ أمها وابنتها.

ل ولـيَ عنىعي بىـالصوا  فىـي تأويىـل ذلىك, مىا قالىه ابىَ عبىـاس, مىَ أن قال أبو جعفر: وأولـى ا  

معنىىى الىىعخول: الىىـ ماع والنكىىاح, ألن ذلىىك ال يخىىـلو معنىىاه مىىَ أحىىع أمىىريَ: إمىىا أن يكىىون علىىـى 

اللاهر الـمتعار  مَ معاَـي الىعخول فىـي النىاس, وهىو الوصىول إلىـيها بـالـخىـلوة بهىا, أو يكىون 

جمىاع الىـ ميع علىـى أن خىـلوة الرجىل بىـامرأته ال ي ىّرم علىـيه ابنتهىىا إذا بىـمعنى الىـ ماع, وفىـي إ

طل ها قبل مسيسها ومبـاشرتها, أو قبل النلر إلـى فرجها بـالشهوة ما يعّل علـى أن معنى ذلك: هو 

 الوصول إلـيها بـالـ ماع. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الص ين مَ التأويـل فـي ذلك ما قلناه.

َّ فاَل ُجناح َعلَـْيُكْم{ فإَه ي ول: فإن لىـم تكوَىوا أيهىا النىاس  وأما   قوله: }فإْن لـْم تَُكوَُوا دَخـْلتُـْم بِِه

, }فىىال ُجنَىىاَح  َّ َّ حتىىـى طل تىىـموه دخـلتىىـم بأمهىىات ربىىـائبكم الالتىىـي فىىـي ح ىىوركم, ف امعتىىـموه

 كذلك.َعلَـْيُكم{ ي ول: فال حر, علـيكم فـي َكاح مَ كان مَ ربـائبكم 

َْ أْصالبُِكْم{ فإَه يعنـي: وأزوا, أبنائكم الذيَ مَ أصالبكم,    ََ ِم وأما قوله: }َوَحالئُِل أْبنائُِكْم الِّذي

وهي جمع حلـيـلة وهي امرأته, وقـيـل: سميه امرأة الرجل حلـيـلته, ألَهىا تىـ ّل معىه فىـي فىراش 

رجل حرام علـيه َكاحها بع ىع ابنىه علىـيها واحع. وال خال  بـيَ جميع أهل العلـم أن حلـيـلة ابَ ال

 النكاح, دخـل بها أو لـم يعخـل بها.

فإن قال قائل: فما أَه قائل فـي حالئىل األبنىاء مىَ الرضىاع, فىإن   تعالىـى إَىـما حىّرم حالئئىل   

أبنائنا مَ أصالبناق قـيـل: إن حالئل األبناء مَ الرضاع, وحالئل األبناء مَ األصال  سواء فىـي 

َْ أْصىىالبُِكْم{ ألن معنىىاه: وحالئىىل أبنىىائكم الىىذيَ  التـ ريىىـم, وإَىىـما قىىال: }َوَحالئِىىُل أَْبنىىائُِكْم الّىىِذيَ ِمىى

 ولعتـموهم دون حالئل أبنائكم الذيَ تبنـيتوهم. كما:

ـ حعثنا ال اسم, قال: حعثنا الـ سيَ, قال: حعثنا ح ا,, عَ ابَ جىريج, قىال: قلىه لعطىاء, 7239  

َْ أْصىالبُِكْم{ قىال: كنىا َُىـَ عّث و  أعلىـم أَهىا َزلىه فىـي مىـ مع قوله: }َوَحال ََ ِمى ئِىُل أْبنىائُِكْم الّىِذي

صلى   عليه وسلم حيَ َكن امرأة زيع بَ حارثة, قال الىـمشركون فىـي ذلىك, فنزلىه: }َوَحالئِىُل 

َْ أْصالبُِكْم{, وَزله: }َوما َجعََل أْدِعياءُكْم  ََ ِم أْبناَءُكْم{, وَزله: }ما كىاَن ُمىـَ ّمع أبىـا أْبنائِكُم الِّذي

َْ ِرجاِلُكْم{.  أَحِع ِم

{ فىإن معنىاه: وحىّرم علىـيكم أن تىـ معوا بىـيَ األختىـيَ    َِ ََ األُْختَىـْي وأما قوله: }وأْن تَىـْ َمعُوا بَىـْي

{ لكىَ فـي موضع رفع, كأَه قـيـل: والـ مع بـيَ األختـيَ. }إالّ ما قْع سىلفَ « أن»عنعكم بنكاح, فـ

ما قع م ى منكم. }فإّن ّللّاَ كاَن غفورا{ لذَو  عبـاده إذا تىابوا إلىـيه منهىا. }َرِحيىـما{ بهىم فـيىـما 

كلفهم مَ الفرائض وخفف عنهم فلـم ي ملهم فو  طىاقتهم. يخبىر بىذلك جىّل ثنىاؤه أَىه غفىور لىـمَ 

ات ـى   تبـارك وتعالـى بعع كان جمع بـيَ األختـيَ بنكاح فـي جاهلـيته وقـيـل تـ ريـمه ذلك, إذا 

 تـ ريـمه ذلك علـيه فأطاعه بـاجتنابه, رحيـم به وبغيره مَ أهل طاعته مَ خـل ه.
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


