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 148اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

 }الّ يُِحّب ّللّاُ اْلَجْهَر بِالّسَوِء ِمَن اْلقَْوِل إِالّ َمن ُظِلَم َوَكاَن ّللّاُ َسِميعاً َعِليماً {.   

 اختلف القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قّراء األمصار بضّم الظاء.   

بفتح الظاء. ثم اختلف الذين قرءوا ذلك بضّم الظاء فيي تأويليه فقيال « إالّ َمْن َظلَمَ » وقرأه بعضهم:

بعضهم: معنى ذلك: ال يحيب   تعيالى ذكيره أهيجهير أ ياها بالياعاء عليى أ يا, وذليك عنيا م  يو 

ه له ذليك, الجهر بالسوء إالّ َمْن ُظِلم يقول: إال من ُظبم فياعو على ظالمه, فإن   جّل ثناؤه ال يكر

 ألهه قا رخص له في ذلك. ذكر َمن قال ذلك:

ـ  اثني المثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالح, قيال: ثنيي معاويية بين صيالح, عين بين أبيي 8546  

طلحة, عن ابن عباس, قوله: ال يُحّب   الَجْهَر بالّسوِء ِميَن القَيْوِل يقيول: ال يحيّب   أهيياعو أ يا 

مظلوما, فإهه قا أرخص له أن ياعو على من َظلََمه, وذلك قوله: إالّ َمْن ُظِلَم  على أ ا إال أن يكون

 وإن صبر فهو خير له.

ـ  اثني المثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قوليه: ال 8547  

 الجهر بالسوء من القول. يُِحّب ا, الَجْهَر بالّسوِء ِمَن القَْوِل إالّ َمْن ُظلََم فإهه يحبّ 

ـ  اثنا بشير يين معياذ, قيال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: اليُِحيّب   8548  

 الِجْهَر بالّسوِء مَن القَْوِل إالّ َمْن ُظِلَم وكاَن   َسِمعَا َعليما عذر   المظلوم كما تسمعون أن ياعو.

ا أبيو عبييا, قيال: ثنا شييم, عين ييوها, عين الحسين, قيال:  يو ـ  اثني الحرث, قال:  اثن8549  

الرجل يظلم الرجل, فال يْاُع عليه, ولكن ليقل: اللهّم أعنيعليه اللهّم استخرج لي  قي اللهّم  ل بينه 

 وبين ما يريا وهحوه من الاعاء.

معنيى  على قول ابن عباس  ذا في موضع رفع, ألهه وجيه إليى أن الجهير بالسيوء فيي« َمنْ »ف   

الياعاء, واسيتثنى المظليوم منيه, فكيان معنيى الكييالم عليى قوليه: ال يحيّب   أن يجهير بالسيوء ميين 

القول, إال المظلوم فال  رج عليهخ في الجهر به. و ذا مذ ب يراه أ ل العربية خطأ فيي العربيية, 

م ينليه الجحيا وأْن لي«, أنْ »ال يجوز أن يكون رفعيا عنيا م باجهر,ألههيا فيي صيلة « َمنُ »وذلك أن 

فيال يجيوز العطيف عليييه مين الخطيإ عنييا م أن يقيال: ال يعجبنيي أن يقييوم إال رييا. وقيا يحتمييل أن 

هصبا على تأويل قول ابن عباس, ويكون قوله: ال يُِحّب   الَجْهِر بالّسيوِء ميَن القَيْوِل « َمنْ »تكون 

اسيتثناء مين اللعيل, وإن ليم يكين قبيل « نْ َمي»الما تاّما, ثم قيل: إالّ َمْن ُظِلَم فال  يري علييه, فيكيون 

 االستثناء شيء ظا ر يستثنى منه, كما قال جّل ثناؤه: لَْسُت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر.

إالّ َمْن تَيَولى وَكفَيَر وكقيولهم: إهيي ألكيره الخصيومة والميراء, اللهيّم إال رجيالً يرييا   بيذلك. وليم 

ول الحسين  يذا هصيب عليى أهيه مسيتثنى مين معنيى عليى قي« َمينْ »يذكر قبله شيء من األسيماء. و

 الكالم, ال من االسم كما ذكرها قبُل في تأويل   خيرا فعل كذا وكذا.

وقال آخرون: بل معنىذلك: ال يحّب   الجهر بالسوء من القول, إال من ُظلم فيُخبر بما هييل منيه.   

 ذكر من قال ذلك:

معاوية, عن محما بن إسيحا,, عين ابين أبيي هجييع, عين  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو8550  

مجا ا, قال:  و الرجل ينقل بالرجل, فال يحسن ضيافته, فيخرج من عناه, فيقول: أساء ضييافتي 

 ولم يحسن.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الحسين, قال: ثني  جاج, عن ابين جيري , عين مجا يا, إالّ َميْن 8551  

 ا قيل له.ُظِلَم قال: إال من أثَر م

 اثني المثنى, قال:  اثنا الحجاج بن المنهال, قال:  اثنا  ماي, عن محما بن إسحا,, عين عبيا   

  بن أبي هجيع, عن مجا ا: اليُِحّب   الِجْهيَر بالّسيوِء ِميَن القَيْوِل إالّ َميْن ُظِليَم قيال:  يو الضييف 

 المحّول ر له, فإهه يجهر لصا يه بالسوء من القول.
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ل آخرون: عنى بذلك الرجل ينقل بالرجل فال يَقِريه, فينال مين اليذل ليم يَْقيِره. ذكير مين قيال وقا  

 لك:

ـ  اثني محما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيي هجييع, 8552   

 عن مجا ا في قوله: إالّ َمْن ُظِلَم قال: من ُظلم فاهتصر يجهر بالسوء.

 , قال: ثن أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبي هجيع, مثله. اثني المثنى  

ـ و اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا سفيان بن عيينة, عن ابن أبيي هجييع, عين إبيرا يم بين أبيي 8553  

بكر, عن مجا ا. وعن  مييا األعيرج, عين مجا يا: ال يُِهيّب   الَجْهيَر بالّسيوء ِميَن القَيْوِل إالّ َميْن 

 :  و الرجل ينقل بالرجل فال يحسن إليه, فقا رخص   له أَن يقول فيه.ُظِلَم. قال

 اثنيأ ما بن  ماي الاّوالبّي, قال:  اثنا سفيان, عن ابن أبي هجيع, عن إبرا يم بن أبي بكر,عن   

رجيل القيوم مجا ا: ال يُِحّب   الَجْهِر بالّسوِء مَن القَْوِل إالّ َمْن ُظِلَم قيال:  يو فيي الضييافة ييأتي ال

فينقل عليهم فال يضيفوهه, رخص   له أن يقيول فييهم.     ياثنا اليـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا 

عبا الرزا,, قال: أخبرها الـمثنى بن الصبـاح, عن مـجا ا فـي قوليه: ال يُِحيّب ّللّاُ اليـَجْهَر بيـالّسوِء 

ّّ ضييافته, فليـما خيرج أخبير النياس, ِمَن القَْوِل... االَية, قال: ضاف رجل رجالً, فليـم ييّيّ إلي ـيه  ي

ّّ ضيافتييـي, فييذلك جهيير بييـالسوء إالّ َمييْن ُظِلييـَم  ييين لييـم يييويّ إلييـيه  فقييال: ضييفت فالهييا فلييـم يييويّ  يي

 ضيافته.

 اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, قال: قيال ابين جيري , قيال ميـجا ا: إال مين    

ل مييـجا ا: هقلييت فييـي رجييل ضيياف رجييالً بفييالة ميين األر  فلييـم ظلييـم فييـاهتصر يجهيير بسييوء. قييا

 يضفه, فنقلت إالّ َمْن ُظِلـَم ذكر أهه لـم يضفه, ال يقيا علـى ذلك.

وقال آخرون: معنى ذلك: إال من ُظلـم فـاهتصر من ظالـمه, فإن   قا أذن له فـي ذلك. ذكير مين   

 قال ذلك:

 اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال: 8554  

ال يُِحّب ّللّاُ الـَجْهَر بـالّسوِء ِمَن القَْوِل إالّ َمْن ُظِلـَم يقيول: إن   ال يحيّب اليـجهر بيـالسوء مين أ يٍا 

 من الـخـلّ, ولكن من ظلـم فـاهتصر بـمثل ما ظلـم, فلـيا علـيه جناح.

قييوال التييـي ذكرها ييا سييون قييول ابيين عبييـاس فييـي موضييع هصييب علييـى علييـى  ييذه األ« َميينْ »ف   

اهقطاعه من األول, والعرل من شأهها أن تنصيب ميا بعيا إال فيـي االسيتثناء اليـمنقطع فكيان معنيى 

الكالم علـى  ذه األقوال سون قول ابن عبـاس: ال يحّب   الـجهر بـالسوء مين القيول, ولكين مين 

 ر بـما هـيـل منه أو ينتصر مـمن ظلـمه.ُظلـم فال  رج علـيه أن يخب

وتيأّولوه: ال يحيّب   اليـجهر بيـالسوء مين القيول, « إالّ َمْن َظلَـمَ »وقرأ ذلك آخرون بفتـح الظاء:   

 إال من َظلـم, فال بأس أن يُجهر له بـالسوء من القول. ذكر من قال ذلك:

ال يُِحيّب ّللّاُ »بين زييا: كيان أبيـي يقيرأ: ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ا8555  

قال ابن زيا: يقول: إال من أقام علـى ذليك النفيـا, فيـيجهر « الـَجْهَر بـالّسوِء ِمَن القَْوِل إالّ َمْن َظلَـمَ 

لييه بييـالسوء  تييـى ينييقع. قييال: و ييذه مثييل: َوال تَنييابَُقوا بييـاألْلقاِل بِييقَْا ااِلْسييُم الفُُسييوُ, أن تسييميه 

بَْعاَ اإليـماِن بعا إذ كان مّمنيا, َوَميْن لَيـْم يَتُيْب مين ذليك العميل اليذي قـييـل ليه, فَأُولَقِيَك ُ يُم  بـالفسّ

 الّظاِلـُموَن قال:  و أشّر مـمن قال ذلك له.

ال يُِحيّب ّللّاُ اليـَجْهَر »ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: 8556  

َِ األْسييفَِل ِمييَن النّيياِر  تييـى بليي : « القَييْوِل إالّ َمييْن َظلَييـمَ  بييـالّسوِء ِميينَ  فقييرأ: إّن الـُمنافِِقييـيَن فِييـي اليياّْر

ِمنِـيَن أْجرا َعِظيـما ثم قال بعا ما قال:  يم فيـي اليارَ األسيفل مين النيار. ميا  ّْ ِت ّللّاُ الُـم ّْ َوَسْوَف يُ

ال يُِحييّب ّللّاُ الييـَجْهَر بييـالّسوِء ِمييَن »َمْنتُييـْم وكيياَن ّللّاُ شيياِكرا َعلـيييـما يَْفعَييُل ّللّاُ بِعَييذَابُِكْم إْن َشَكْرتُييـْم وآ

قيال: ال يحيّب   أن يقيول لهيذا: ألسيت هافقيت  ألسيت اليـمنافّ اليذي ظليـمت « القَْوِل إالّ َميْن َظلَيـمَ 

: وكيأن أبيـي يقيول إال من أقام عليـى النفيـا,. قيال«, إالّ َمْن َظلَـم»وفعلت وفعلت  من بعا ما تال, 

 «.إالّ َمْن َظلَـمَ »ذلك له ويقرؤ ا: 
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علـى  ذا التأويـل هصب لتعلقه بـالـجهر. وتأوييـل الكيالم عليـى قيول قاذيل  يذا القيول. ال « َمنْ »   

مينهم, فأقيام عليـى « إالّ َميْن َظلَيـمَ »يحّب   أن يجهر أ ا أل ا من الـمنافقيـين بيـالسوء مين القيول 

 بأس بـالـجهر له بـالسوء من القول. هفـاقه فإهه ال

قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصوال فـي ذلك قيراءة مين قيرأ: إالّ َميْن ُظِليـَم بضيّم الظياء,   

إلجماع الـحجة من القّراء وأ ل التأويـل عليـى صيحتها, وشيذوذ قيراءة مين قيرأ ذليك بـالفتيـح. فيإذ 

لصوال فـي تأويـل ذلك: ال يحّب   أيها الناس أن يجهر كان ذلك أولـى القراءتـين بـالصوال, فـا

أ ا أل ا بـالسوء من القول إالّ َمْن ُظِلـَم بـمعنى: إال من ُظلـم فال  رج علـيه أن يخبير بيـما أسييء 

إلـيه. وإذا كان ذلك معناه, يخـل فـيه إخبـار من لـم يُْقَر أو أسيء قَِراه, أو هـيـل بظلـم فـي هفسيه أو 

َعنوة من ساذر الناس, وكذلك يعاؤه علـى من هاله بظلـم أن ينصره   علـيه, ألن فـي يعاذه  ماله

فيـي موضيع « َمينْ »علـيه إعالما منه لـمن سمع يعاءه علـيه بـالسوء ليه. وإذ كيان ذليك كيذلك, ف 

ـْيِهْم هصييب, ألهييه منقطييع عمييا قبلييه, وأهييه ال أسييماء قبلييه يسييتثنى منهييا, فهييو هظييير قييول: لَْسييَت َعلَيي

 بِـُمَسْيِطٍر إالّ َمْن تََولـّى وَكفََر.

وأما قوله: وكاَن ّللّاُ َسِميعا َعِلـيـما فإهه يعنـي: وكان   سميعا لـِما يجهرون بيه مين سيوء القيول   

لييـمن يجهييرون لييه بييه, ومييير ذلييك ميين أصييواتكم وكالمكييم, علـيييـما بييـما تييـخفون ميين سييوء قييولكم 

به, فال تـجهرون له به, مـحٍص كّل ذلك علـيكم  تـى يجازيَكم علـى ذلك وكالمكم لـمن تـخفون له 

 كله جقاءكم الـمسيء بـاساءته والـمـحسن بإ ساهه.

 149اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }إِن تُْباُواْ َخْييراً أَْو تُْخفُيوْه أَْو تَْعفُيواْ َعين ُسيَوٍء فَيإِّن ّللّاَ َكياَن َعفُيّواً 

 يراً {.قَاِ 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه إْن تُْباُوا أيها النياس خييرا يقيول: إن تقوليوا جمييالً مين القيول ليـمن أ سين    

إلـيكم, فتظهروا ذلك شكرا منكم له علـى ما كان منه من  سن إلـيكم, أْو تُيـْخفُوهُ يقيول: أو تتركيوا 

وا ليـمن أسياء إليـيكم عين إسياءته, فيال إظهار ذليك فيال تبياوه, أْو تَْعفُيوا َعيْن ُسيوٍء يقيول: أو تصيفح

تـجهروا له بـالسوء من القول الذي قا أذهت لكيم أن تيـجهروا ليه بيه. فيإّن ّللّاَ كياَن َعفُيّوا يقيول: ليـم 

يقل ذا عفو عن خـلقه, يصفح لهم عمن عصاه وخيالف أميره. قَيِايرا يقيول: ذا قيارة عليـى االهتقيام 

يقل ذا عفو عن عبـايه مع قارته علـى عقابهم علـى معصيتهم  منهم. وإهـما يعنـي بذلك: أن   لـم

إياه. يقول: فـاعفوا أهتـم أيضا أيها الناس عمن أتـى إلـيكم ظلـما, وال تـجهروا له بـالسوء من القول 

وإن قارتييـم علييـى اإلسيياءة إلييـيه, كمييا يعفييو عيينكم ربكييم مييع قارتييه علييـى عقييابكم وأهتييـم تعصييوهه 

ـي قوله جّل ثنياؤه: إْن تُْبياُوا َخْييرا أْو تُيـْخفُوهُ أْو تَْعفُيوا َعيْن ُسيوٍء فيإّن ّللّاَ كياَن وتـخالفون أمره. وف

َعفُّوا قَِايرا الااللة الواضحة علـى أن تأويـل قوليه: ال يُِحيّب ّللّاُ اليـَجْهَر بيـالّسوِء ِميَن القَيْوِل إالّ َميْن 

م فيـي زعميه أن معنياه: ال يحيّب   اليـجهر بيـالسوء ُظِلـَم بخالف التأويـل الذي تأّوله زيا ابن أسلـ

من القول أل ل النفـا,, إال من أقام علـى هفـاقه, فإهه ال بأس بـالـجهر له بـالسوء من القيول. وذليك 

أهه جّل ثناؤه قيال عقيـيب ذليك: إْن تُْبياُوا َخْييرا أْو تُيـْخفُوهُ أْو تَْعفُيوا َعيْن ُسيوٍء ومعقيول أن   جيّل 

لـم يأمر الـمّمنـين بـالعفو عن الـمنافقـين علـى هفيـاقهم, وال ههيا م أن يَُسيّموا مين كيان مينهم  ثناؤه

معلن النفـا, منافقا, بل العفو عن ذلك مـما ال وجه له معقيول, ألن العفيو اليـمفهوم إهيـما  يو صيفح 

ّّ أل ا قِ  , وتسمية الـمنافّ بـاسمه لـيا بح ّّ بله فـيّمر بعفوه عنيه, الـمرء عما له قِبَل ميره من  

 وإهـما  و اسم له, ومير مفهوم األمر بـالعفو عن تسمية الشيء بـما  و اسمه.

 151-150اآلية : 

ِ َوُرُسييِلِه َويُِرييياُوَن أَن يُفَّرقُييواْ بَييْيَن ّللّاِ  َّ القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:    }إِّن الّييِذيَن يَْكفُييُروَن بِييا

ِمُن بِيبَْعٍ  َوهَْكفُيُر بِيبَْعٍ  َويُِريياُوَن أَن يَتِّخيذُواْ بَيْيَن ذَِليَك َسيبِيالً ـ  أُْولَيـَقَِك ُ يُم َوُرُسِلِه َويقُولُوَن  ّْ هُي

 اْلَكافُِروَن َ قّاً َوأَْعتَْاهَا ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً ّمِهيناً {.

ِ َوُرُسييِلِه ميين ا    َّ لييـيهوي والنصييارن, َويُِرييياُون أْن يعنييـي بييذلك جييّل ثنيياؤه: إّن الّييِذيَن يَْكفُييُروَن بييـا

يُفَّرقُوا بـيَن ّللّاِ َوُرُسِلِه بأن يكذّبوا رسل   الذين أرسلهم إلـى خـلقه بو يه, ويقعمون أههم افتروا 
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َّ بـين   ورسله, بنـحلتهم إييا م الكيذل والفريية عليـى  علـى ربهم, وذلك  و معنى إرايتهم التفري

ِمُن بِيبَْعٍ  يعنيـي أههيم يقوليون: هصياّ, بهيذا وهكيذّل  , وايّعاذهم علـيهم ا ّْ ألبـاطيـل. َويَقُولُوَن هُ

بهذا, كما فعلت الـيهوي من تكذيبهم عيسى ومـحماا صليـى   عليـيهما وسليـم وتصيايقهم بيـموسى 

وسيياذر األهبييـياء قَبلييه بييقعمهم, وكمييا فعلييت النصييارن ميين تكييذيبهم مييـحماا صييلى   عليييه وسييلم 

قهم بعيسى وساذر األهبـياء قَبله بقعمهم. َويُِرياُوَن أَن يَتّـِخذُوا بـيَن ذَِلَك َسبِـيالً يقول: ويريا وتصاي

الييـمفرقون بييـين   ورسييله, القاعمييون أههييم يّمنييون بييبع  ويكفييرون بييبع , أن يتييـخذوا بييـين 

ى الضياللة التيـي أضعاف قولهم: هيّمن بيبع  األهبيـياء وهكفير بيبع , سبيـيالً: يعنيـي طريقيا إليـ

أ اثو ا والباعة التـي ابتاعو ا, ياعون أ ل الـجهر من الناس إلـيه. فقال جّل ثناؤه لعبـايه, منبهيا 

لهم علـى ضاللتهم وكفر م: أُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن َ قّا يقيول: أيهيا النياس  يّالء اليذين وصيفت لكيم 

ويَ فييـي هيياري  قّييا, فـاستييـيقنوا ذلييك, وال صييفتهم  ييم أ ييل الكفربييـي, الـمستييـحقون عذابييـي والـخييـل

يشككنكم فـي أمر م اهتـحالهم الكذل ويعوا م أههم يقّرون بـما زعموا أههم بيه مقيرون مين الكتيب 

والرسييل, فييإههم فييـي يعييوا م مييا ايّعييوا ميين ذلييك َكذَبيية . وذلييك أن الييـمّمن بييـالكتب والرسييل,  ييو 

ن كذّل ببع  ما جاء به جا ا, ومين جحيا هبيّوة الـمصاّ, ببع  ذلك وكذّل ببع , فهو لنبّوة م

هبـّي فهو به مكيذّل. و يّالء اليذين جحياوا هبيّوة بعي  األهبيـياء وزعميوا أههيم مصياّقون بيبع , 

مكييذّبون ميين زعمييوا أههييم بييه مّمنييون, لتكييذيبهم بييبع  مييا جيياء م بييه ميين عنييا ربهييم, فهييم بييـا  

قعمييون أههييم بهييم مكييذّبون كييافرون, فهييم وبرسييله الييذين يقعمييون أههييم بهييم مصيياّقون, والييذين ي

ّّ التكيذيب, فيـا ذروا أن  ّّ اليـجحوي اليـمكذّبون بيذلك  ي الـجا اون و ااهـية   وهبّوة أهبيـياذه,  ي

 تلتّروا بهم وبباعتهم, فإها قا أعتاها لهم عذابـا مهينا.

ا ليـمن جحيا بيـا  ورسيوله جحيوي وأما قوله: َوأْعتَْاها للكافِِريَن َعذَابيـا ُمِهينيا فإهيه يعنيـي: وأعتياه  

 ّالء الذين وصيفت لكيم أيهيا النياس أمير م مين أ يل الكتيال ولليير م مين سياذر أجنياس الكفيـار 

 عذابـا فـي االَخرة مهينا, يعنـي: يهين من عذّل به بخـلويه فـيه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

معيياذ, قييال:  يياثنا يقيييا, قييال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية, قولييه: إّن الّييِذيَن  ـيي  يياثنا بشيير بيين8557  

ِمُن بِيبَْعٍ  َوهَْكفُيرُ  ّْ ِ َوُرُسِلِه َويُِريياُوَن أْن يُفَّرقُيوا بيـيَن ّللّاِ َوُرُسيِلِه َويَقُولُيوَن هُي َّ بِيبَْعٍ   يَْكفُُروَن بـا

أُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن َ قّا وأْعتَْاها لْلكافِِريَن َعذَابـا ُمِهينا أولقيك َويُِرياُوَن أْن يَتّـِخذُوا بـيَن ذَلَك َسبِـيالً 

أعااء   الـيهوي والنصارن, آمنت الـيهوي بـالتوراة وموسى وكفيروا بـاإلهـجييـل وعيسيى وآمنيت 

يية النصارن بـاإلهـجيـل وعيسى وكفروا بـالقرآن وبـمـحما صلى   عليه وسلم, فـاتيـخذوا اليـيهو

 والنصراهـية, و ما باعتان لـيستا من  , وتركوا اإلسالم و و يين   الذي بعث به رسله.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 8558  

ِ َوُرُسِلِه َويُِرياُوَن أْن يُفَّرقُوا بـينَ  َّ ّللّاِ َوُرُسِلِه يقولون: مـحما لـيا برسوٍل    إّن الِّذيَن يَْكفُُروَن بـا

ِمُن بِيبَْعٍ   ّْ وتقول الـيهوي: عيسى لـيا برسيوٍل  , فقيا فّرقيوا بيـين   وبيـين رسيله. َويَقُولُيوَن هُي

 َوهَْكفُُر بِبَْعٍ  فهّالء يّمنون ببع  ويكفرون ببع .

جاج, قال: قال ابن جري , قوله: إّن الّيِذيَن ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  8559  

ِ َوُرُسِلِه... إلـى قوله: بـيَن ذَِلَك َسبِـيالً قال: الـيهوي والنصيارن: آمنيت اليـيهوي بعقيير  َّ يَْكفُُروَن بـا

وكفييرت بعيسييى, وآمنييت النصييارن بعيسييى وكفييرت بعَُقييير, وكيياهوا يّمنييون بـالنبييـّي ويكفييرون 

 أْن يَتّـِخذُوا بـيَن ذَِلَك َسبِـيالً قال: ِيينا ياينون به  . بـاالَخر. َويُِرياُونَ 

 152اآلية : 

ِ َوُرُسِلِه َولَْم يُفَّرقُواْ بَْيَن أََ ٍا ّمْنُهْم أُْولَـَقِ  َّ َك َسْوَف القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوالِّذيَن آَمنُواْ بِا

تِيِهْم أُُجوَرُ ْم َوَكاَن ّللّاُ مَ  ّْ  فُوراً ّرِ يماً {.يُ

يعنـي بذلك جيّل ثنياؤه: واليذين صياّقوا بو ااهيـية  , وأقيّروا بنبيّوة رسيله أجمعيين, وصياّقو م    

فـيـما جاءو م به من عنا   من شراذع يينه ولَـْم يُفَّرقُوا بـيَن أَ ٍا ِمْنُهْم يقول: ولـم يكذّبوا بعضهم, 

. أولَقَِك يقيول:  يّالء اليذين ويصاّقوا بعضهم, ولكنهم أقّروا أن كّل  ّّ ما جاءوا به من عنا ربهم  

تِييـيِهْم يقييول: سييوف يعطيييهم أُُجييوَرُ ْم يعنييـي:  ّْ  ييذه صييفتهم ميين الـمّمنييـين بييـا  ورسييله, َسييْوَف يُ
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جقاء م, وثوابهم علـى تصايقهم الرسل فـي تو يا   وشراذع يينيه وميا جياءت بيه مين عنيا  . 

ا يقول: يلفر لـمن فعل ذلك من خـلقه ما سلف له من آثامه, فـيستر عليـيه بعفيوه ليه وكاَن ّللّاُ َمفُور

عنه وتركه العقوبة علـيه, فإهه لـم يقل ليذهول الـمنـيبيـين إليـيه مين خيـلقه َمفُيورا َرِ ييـما, يعنيـي: 

ّّ وتوفيـيقه إييا م ليـما فيـ يه خيال  ولـم يقل بهم ر يـما بتفضله عليـيهم الهاايية إليـى سبـييـل اليـح

 رقابهم من النار.

 153اآلية : 

واْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَْسأَلَُك أَْ ُل اْلِكتَاِل أَن تُنَّقَل َعلَيْيِهْم ِكتَابياً ّميَن الّسيَمفِء فَقَيْا َسيأَلُ 

بُِظْلِمِهيْم ثُيّم اتَّخيذُواْ اْلِعْجيَل ِمين بَْعيِا َميا  ُموَسَى أَْكبََر ِمن ذَِلَك فَقَالَُواْ أَِرهَا ّللّاِ َجْهَرةً فَأََخذَتُْهُم الّصاِعقَةُ 

 َجفَءتُْهُم اْلبَيّنَاُت فَعَفَْوهَا َعن ذَِلَك َوآتَْينَا ُموَسَى ُسْلَطاهاً ّمبِيناً {.

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يَْسيقَلَك ييا ميـحما أْ يُل الِكتياِل يعنيـي بيذلك: أ يل التيوراة مين اليـيهوي, أْن    

 ـْيِهْم ِكتابـا ِمَن الّسماِء.تُنَّقَل َعلَ 

واختلف أ ل التأويـل فـي الكتال الذي سأل الـيهوي مـحماا صلى   عليه وسلم أن ينيقل عليـيهم   

من السماء, فقال بعضهم: سألوه أن ينقل علـيهم كتابـا من السيماء مكتوبيـا, كميا جياء موسيى بنيـي 

 قال ذلك: إسراذيـل بـالتوراة مكتوبة من عنا  . ذكر من

ـيي  يياثنا  مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 8560  

الساّي: يَْسقَلَُك أْ ُل الكتاِل أْن تُنَيّقَل َعلَيـْيِهْم ِكتابيـا ِميَن الّسيماِء قاليت اليـيهوي: إن كنيت صيايقا أهيك 

 موسى. رسول  , فأتنا كتابـا مكتوبـا من السماء كما جاء به

ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبيا العقييق, قيال:  ياثنا أبيو معشير, عين ميـحما بين كعيب 8561  

القرظي, قال: جاء أهاس من الـيهوي إلـى رسول   صيلى   علييه وسيلم, فقيالوا: إن موسيى جياء 

قَلَُك أْ يُل الكتياِل أْن بـاأللواح من عنا  , فأتنا بـاأللواح من عنا    تيـى هصياّقك فيأهقل  : يَْسي

 تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابـا ِمَن الّسماِء... إلـى قوله: َوقَْوِلِهْم علـى َمْريَـَم بُْهتاها َعِظيـما.

 وقال آخرون: بل سألوه أن ينّقل علـيهم كتابـا خاصة لهم. ذكر من قال ذلك:  

سيعيا, عين قتياية, قوليه: يَْسيقَلَُك أْ يُل  ـ  اثنا بشر بن معياذ, قيال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا8562  

الكتاِل أْن تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابـا ِمَن الّسماِء أي كتابيـا خاصية فَقَيْا سيألُوا ُموَسيى أْكبَيَر ِميْن ذَِليَك فَقيالُوا 

 أِرها ّللّاَ َجْهَرةً.

ايقه واتبـاعه. ذكر وقال آخرون: بل سألوه أن ينّقل علـى رجال منهم بأعياههم كتبـا بـاألمر بتص  

 من قال ذلك:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, قيال: قيال ابين جيري , قوليه: يَْسيقَلَُك 8563  

أْ ُل الكتاِل أْن تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابيـا ِميَن الّسيماِء وذليك أن اليـيهوي والنصيارن أتيُوا النبيـّي صيلى   

هتابعك علـى ما تاعوها إلـيه,  تـى تأتـينا بكتال من عنا   إليـى فيالن أهيك عليه وسلم, فقالوا: لن 

رسول  , وإلـى فالن بكتال أهك رسول   قال   جّل ثناؤه: يَْسقَلَُك أْ ُل الكتاِل أْن تُنَّقَل َعلَـْيِهْم 

 أِرها   َجْهَرةً. ِكتابـا ِمَن الّسماِء فَقَْا سألُوا ُموَسى أْكبََر ِمَن ذَِلَك فقالُوا

قال أبو جعفر: وأوليـى األقيوال فيـي ذليك بيـالصوال أن يقيال: إن أ يل التيوراة سيألوا رسيول     

صلى   عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينّقل علـيهم كتابـا من السماء آية, معجقة جميع الـخـلّ عن 

ـالصا,, آميرة لهيم بـاتبيـاعه. وجياذق أن أن يأتوا بـمثلها, شا اة لرسول   صلى   عليه وسيلم بي

يكون الذي سألوه من ذلك كتابـا مكتوبـا ينقل علـيهم من السيماء إليـى جمياعتهم, وجياذق أن يكيون 

ذلك كتبـا إليـى أشيخا  بيأعينهم. بيل اليذي  يو أوليـى بظيا ر اليتالوة أن تكيون مسيألتهم إيياه ذليك 

ليذكر   تعاليـى فيـي خبيره عينهم الكتيال بلفي  كاهت مسألة ليـينقل الكتيال الوا يا إليـى جمياعتهم 

 «.كتبـا»الوا ا, بقوله: يَْسقَلَُك أْ ُل الكتاِل أْن تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابـا ِمَن الّسماِء ولـم يقل: 

ا وأما قوله: فَقَْا سألُوا ُموَسى أْكبََر ِمْن ذَِلَك فإهه توبـيخ من   جّل ثناؤه ساذلـي الكتال الذي سألو  

رسول   صلى   عليه وسلم أن ينّقله علـيهم من السماء فـي مسألتهم إياه ذلك, وتقريع منه لهم. 

يقول لنبـيه صلى   عليه وسلم: يا مـحما ال يعظمّن عليـيك مسيألتهم ذليك, فيإههم مين جهلهيم بيـا  

أن تنقلييه علييـيهم, وجييراءتهم علييـيه وامتييرار م بحلييـمه, لييو أهقلييُت علييـيهم الكتييال الييذي سييألوَ 
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لييـخالفوا أميير   كمييا خييالفوه بعييا إ ييياء   أواذلهييم ميين َصييْعقتهم, فعبيياوا العجييل, واتييـخذوه إلهييا 

يعباوهه من يون خالقهم وبـارذهم الذي أرا م من قارته وعظيـم سلطاهه ما أرا م ألههم لين يعياوا 

وسى ما قّص, يقول  : فَقَيْا سيألُوا أن يكوهوا كأواذلهم وأسالفلهم. ثم قّص   من قصتهم وقصة م

ُموَسى أْكبََر ِمْن ذَِلَك يعنـي: فقا سيأل أسيالف  يّالء اليـيهوي وأواذلهيم موسيى عليـيه السيالم أعظيم 

مـما سألوَ من تنقيـل كتال علـيهم من السماء فقيالوا ليه أِرهيا ّللّاَ َجْهيَرةً: أي عياهيا هعاينيه وهنظير 

الـجهرة بـما فـي ذليك مين الروايية والشيوا ا عليـى صيحة ميا قلنيا فيـي  إلـيه. وقا أتـينا علـى معنى

 معناه فـيـما مضى بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع.

 وقا ذكر عن ابن عبـاس أهه كان يقول فـي ذلك بـما:  

ـ  اثنـي به الـحرث, قال:  اثنا أبو عبـيا, قال:  اثنا  جاج, عن  ارون بن موسى, عن 8564  

الر من بن إسحا,, عن عبا الر من بن معاوية, عن ابن عبـاس فـي  ذه االَية, قال: إههيم إذا  عبا

 رأوه فقا رأوه, إهـما قالوا: َجْهَرةً أِرها ّللّاَ قال:  و مقاّم ومّّخر.

 وكان ابن عبـاس يتأّول ذلك أن سّالهم موسى كان جهرة.  

قول: فصعقوا بظلـمهم أهفسهم, وظلـمهم أهفسهم كيان مسيألتهم وأما قوله: فَأَخذَتُْهُم الّصاِعقَةُ فإهه ي  

موسى أن يريهم ربهم جهرة, ألن ذلك مـما ليـم يكين لهيم مسيألته. وقيا بيـيّنا معنيى الصياعقة فـييـما 

 مضى بـاختالف الـمختلفـين فـي تأويـلها والالـيـل علـى أولـى ما قـيـل فـيها بـالصوال.

الِعْجَل فإهه يعنـي: ثم اتـخذ  ّالء الذين سيألوا موسيى ميا سيألوه مين رؤيية  وأما قوله: ثُّم اتّـَخذُوا  

ربهم جهرة, بعا ما أ يا م  , فبعثهم من صعقتهم, الِعْجَل الذي كان السامرّي هبذ فـيه ميا هبيذ مين 

ـى القبضة التـي قبضها من أثر فرس جبريـل علـيه السالم, إلها يعباوهه من يون  . وقا أتـينا علي

 ذكر السبَب الذي من أجله اتـخذوا العجل وكيف كان أمر م وأمره فـيـما مضى بـما فـيه الكفـاية.

وقوله: ِمْن بَْعِا ما جاَءتُْهُم البَـيّناُت يعنـي: من بعا ما جاءت  ّالء الذين سيألوا موسيى ميا سيألوا   

ا جهارا. وإهـما عنى بـالبيـينات: أههيا البـيناُت من  , والاالالُت الواضحات بأههم لن يروا   عياه

آيات تبـين عن أههم لن يروا   فـي أيام  ياتهم فـي الاهـيا جهرة, وكاهت تلك االَيات البيـينات لهيم 

علـى أن ذلك كذلك, إصعا,   إيا م عنا مسألتهم موسيى أن ييريهم ربيه جهيرة, ثيم إ يياءه إييا م 

را يم   ياللية عليـى ذليك. يقيول   مقبحيا إليـيهم فعلَهيم ذليك بعا مـماتهم مع سياذر االَييات التيـي أ

وموضحا لعبـايه جهلهم وهقَص عقولهم وأ المهم: ثم أقّروا للعجل بأهه لهم إله, و يم يروهيه عياهيا 

وينظرون إلـيه جهارا, بعا ما أرا م ربهم من االَيات البـينات ما أرا م, أههم ال يرون ربهم جهيرة 

 تهم الاهـيا, فعكفوا علـى عبـايته مصاّقـين بألو ته.وعياها فـي  يا

وقوليه: فَعَفَْوهيا َعيْن ذَِليَك يقيول: فعفوهيا لعَبَياَة العجيل عين عبيـايتهم إيياه, وللـمصاّقيـين مينهم بأهييه   

إلههم, بعا الذي أرا م   أههم ال يرون ربهم فـي  ياتهم من االَيات ما أرا م عين تصيايقهم بيذلك 

ـي تابو ا إلـى ربهم بقتلهم أهفَسهم وصيبر م فيـي ذليك عليـى أمير ربهيم. وآتَيـْينا ُموَسيى بـالتوبة الت

ُسْلطاها ُمبِـينا يقول: وآتـينا موسى  جة تبـين عن صاقه و قيـية هبّوتيه, وتليك اليـحجة  يي االَييات 

 البـينات التـي آتاه   إيا ا.

 154اآلية : 

َرفَْعنَيا فَيْوقَُهُم الّطيوَر بِِميثَياقِِهْم َوقُْلنَيا لَُهيُم اْيُخلُيواْ اْلبَياَل ُسيّجااً القول فـي تأويـل قوليه تعاليـى:     }وَ 

 َوقُْلنَا لَُهْم الَ تَْعاُواْ فِي الّسْبِت َوأََخْذهَا ِمْنُهْم ّميثَاقاً َمِليظاً {..

ا أمتنعيوا مين العميل بيـما يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوَرفَْعنا فَْوقَُهُم الّطيوَر يعنيـي: اليـجبل, وذليك ليـم   

فِـي التوراة, وقبول ما جاء م بيه موسيى فيـيها. بِيـِميثاقِِهْم يعنيـي: بيـما أعطيوا   اليـميثا, والعهيا: 

لنعملّن بـما فـي التوراة. َوقُْلنا لَُهُم اْيُخـلُوا البـاَل ُسّجاا يعنـي: بـال  طية,  يين أُميروا أن ياخيـلوا 

علـى أستا هم. َوقُْلنا لَُهْم ال تَْعاُوا فِـي الّسيْبِت يعنيـي بقوليه: ال تَْعياُوا منه سجويا, فاخـلوا يق فون 

 فِـي الّسْبِت: ال تتـجاوزوا فـي يوم السبت ما أبـيح لكم إلـى ما لـم يبح لكم. كما:

ْيُخـلوا ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َوقُْلنا لَُهُم ا8565  

 البـاَل ُسّجاا قال: كنا هـحاّث أهه بـال من أبوال بـيت الـمقاس.
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َوقُْلنا لَُهْم ال تَْعاُوا فِـي الّسْبِت أمر القوم أن ال يأكلوا الـحيتان يوم السبت وال يعرضوا لها, وأ يّل   

 لهم ما وراء ذلك.

سييالم: ال تَْعيياُوا فِييـي الّسييْبِت واختلفييت القييّراء فييـي قييراءة ذلييك, فقرأتييه عاميية قييّراء أمصييار اإل  

ّّ فيـيه, أعياو َعيْاوا وُعيْاواها  بتـخفـيف العين من قول القاذل: عاوت فـي األمر: إذا تـجاوزت اليـح

بتسيكين العيين وتشيايا اليياال « َوقُْلنيا لَُهيْم ال تَْعيياّوا»وَعياَاًء. وقيرأ ذليك بعي  قييّراء أ يل اليـماينة: 

ثم تامم التياء فيـي الياال فتصيير ياالً مشياية مضيمومة, « تعتاوا»والـجمع بـين ساكنـين, بـمعنى: 

كما قيرأ مين قيرأ: أْم ّميْن ال يَْهياّي بتسيكين الهياء. وقوليه وأَخيْذها ِميْنُهْم ِميثاقيا َمِليـيظا يعنيـي: عهياا 

ة مّكاا شاياا, بأههم يعملون بـما أمر م   به وينتهون عما هها م   عنه مـما ذكره فـي  ذه االَيي

ومـما فـي التوراة. وقا بـينا فـيـما مضى السبب الذي من أجليه كياهوا أميروا بياخول البيـال سيجاا, 

وما كان من أمر م فـي ذلك, وخبر م وقصتهم, وقصة السبت, وما كان اعتااؤ م فـيه, بـما أمنى 

 عن إعايته لفـي  ذا الـموضع.

 155اآلية : 

ّّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَبِ  َما هَْقِضِهْم ّميثَاقَُهْم َوُكْفِرِ م بَفيَاِت ّللّاِ َوقَتِْلِهُم األْهبِيَفَء بِلَْيِر َ 

ِمنُوَن إِالّ قَِليالً {.. ّْ  َوقَْوِلِهْم قُلُوبُنَا ُمْلف  بَْل َطبََع ّللّاُ َعلَْيَها بُِكْفِرِ ْم فاَلَ يُ

من أ يل الكتيال ميثياقهم, يعنيـي عهيوي م يعنـي جّل ثناؤه: فبنق   ّالء الذين وصفت صفتهم    

التـي عا اوا   أن يعملوا بـما فـي التوراة. وُكْفِرِ ْم بفياِت ّللّاِ يقول: وجحوي م بفيات  , يعنـي: 

بأعالم   وأيلته التـي ا تيـّ  بهيا عليـيهم فيـي صيا, أهبيـياذه ورسيله, و قيـية ميا جياءو م بيه مين 

, عناه. َوقَتِْلِهُم األْهبِ  ّّ َّ يقول: وبقتلهم األهبـياء بعا قـيام الـحجة علـيهم بنبيّوتهم بليير  ي ـياَء بليِر َ 

يعنـي: بلير استـحقا, منهم ذلك لكبـيرة أتو ا وال خطيقية اسيتوجبوا القتيل عليـيها. وقيولهم: قُلُوبُنيا 

وها إليـيه, فيال ُمْلف  يعنـي: وبقولهم: قلوبنا ملف, يعنـي يقوليون: عليـيها مشياوة وأمطيية عميا تياع

هَْفقَهُ ما تقول, وال هعقله. وقا بـينا معنى الللف, وذكرها ما فـي ذلك من الروايية فـييـما مضيى قبيل. 

بَْل َطبََع ّللّاُ َعلَـْيها بُِكْفِرِ ْم يقول جّل ثناؤه: كذبوا فـي قولهم قلوبنا ملف, ما  يي بلليف وال عليـيها 

طابعا بكفر م بـا . وقا بـينا صفة الطبع علـى القلب فـيـما أمطية ولكن   جّل ثناؤه جعل علـيها 

ِمنوَن إالّ قَِلـيالً يقول: فال يّمن  ّالء الذين وصف   صفتهم  ّْ مضى بـما أمنى عن إعايته. فاَل يُ

لطبعه علـى قلوبهم, فـيصاّقوا بيـا  ورسيله وميا جياءتهم بيه مين عنيا   إال إييـماها قليـيالً, يعنيـي: 

يقا قلـيالً. وإهـما صار قلـيالً ألههم ليـم يصياقوا عليـى ميا أمير م   بيه, ولكين صياّقوا بيبع  تصا

األهبـياء وببع  الكتب وكذّبوا ببع , فكان تصايقهم بـما صاّقوا به قلـيالً, ألههم وإن صاّقوا بيه 

هبيـياء وميا من وجه, فهم به مكذّبون من وجيه آخير. وذليك مين وجيه تكيذيبهم مين كيذّبوا بيه مين األ

جاءوا به من كتب   ورسل   يصاّ, بعضهم بعضا, وبذلك أمر كّل هبـّي أمته, وكذلك كتيب   

يصاّ, بعضها بعضا ويحقّ بع  بعضا, فـالـمكذّل ببعضها مكذّل بجميعها من جهة جحويه ميا 

 .صاّقه الكتال الذي يقّر بصحته, فلذلك صار إيـماههم بـما آمنوا من ذلك قلـيالً 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية فـي قوله: فَبِـما هَْقِضِهْم 8566  

: أي ال هفقه, بَْل َطبَعَ  ّللّاُ َعلَيـْيها بُِكْفيِرِ ْم  ِميثاقَُهْم يقول: فبنقضهم ميثاقَهم لعنا م َوقَْولِهْم قُلُوبُنا ُمْلف 

 ولعنهم  ين فعلوا ذلك.

واختلييف فييـي معنييى قولييه: فَبِييـما هَْقِضييِهْم... االَييية,  ييل  ييو مواصييل لييـما قبلييه ميين الكييالم, أو  ييو   

منفصل منه  فقيال بعضيهم:  يو منفصيل ميـما قبليه, ومعنياه: فبنقضيهم ميثياقهم وكفير م بفييات   

 ّّ  َوقَْولِهْم قُلُوبُنا ُمْلف  بَْل َطبََع ّللّاُ َعلَـْيها بُكْفِرِ ْم ولعنهم. ذكر من قال ذلك: وقتلهم األهبـياء بلير  

ِمنُيوَن إالّ قَِليـيالً 8567   ّْ ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: فَيال يُ

وا اليـميثا, اليذي أخيذ عليـيهم. َطبَيَع ّللّاُ لـما ترَ القوم أمر  , وقتلوا رسله, وكفروا بفياته, وهقض

 َعلَـْيها بُِكْفِرِ ْم ولعنهم.

وقييال آخييرون: بييل  ييو مواصييل لييـما قبلييه قييالوا: ومعنييى الكييالم: فأخييذتهم الصيياعقة بظلييـمهم,   

ّّ وبكييذا وكييذا أخييذتهم الصيياعقة.  فبنقضييهم ميثيياقَهم, وكفيير م بفيييات  , وبقييتلهم األهبييـياء بلييير  يي
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بع الكالم بعضه بعضا, ومعناه مريوي إلـى أّوليه. وتفسيير ظليـمهم اليذي أخيذتهم الصياعقة قالوا: فت

من أجله بـما فسر به تعالـى ذكره ِمن هقضهم الـميثا,, وقتلهم األهبـياء, وساذر ما بـين مين أمير م 

 الذي ظلـموا فـيه أهفسهم.

ثاقَُهْم وما بعاه منفصل معناه من معنى ميا والصوال من القول فـي ذلك أن قوله: فَبِـما هَْقِضِهْم ِمي  

قبلييه وأّن معنييى الكييالم: فبييـما هقضييهم ميثيياقهم وكفيير م بفيييات  , وبكييذا وبكييذا, لعنّييا م ومضييبنا 

لااللة قوله: بَْل َطبََع ّللّاُ َعلَـْيها بُِكْفِرِ ْم علـى معنيى ذليك, إذ كيان َمين « لعنا م»علـيهم, فترَ ذكر 

 لُعن وُسخط علـيه.طبع علـى قلبه فقا 

وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال, ألن الذين أخذتهم الصاعقة إهـما كاهوا علـى عها موسى والذين   

قتلوا األهبـياء والذين َرَمْوا مريـم بـالبهتان العظيـم, وقالوا: قتلنا اليـمسيَح, كياهوا بعيا موسيى بيا ر 

العظيـم زمان موسى وال َمن ُصيِعّ مين قوميه. وإذ  طويـل, ولـم يارَ الذين َرَمْوا مريـم بـالبهتان

كييان ذلييك كييذلك, فمعلييوم أن الييذين أخييذتهم الصيياعقة لييـم تأخييذ م عقوبيية ِلييَرميهم مريييـم بييـالبهتان 

العظيـم, وال لقولهم: إها قتلنا الـمسيح عيسى ابن مريـم. وإذ كيان ذليك كيذلك, فبيـين أن القيوم اليذين 

عوقبيوا بيـالصاعقة. وإذا كيان ذليك كيذلك, كيان بيـينا اهفصيال معنيى  قالوا  ذه اليـمقالة, ميير اليذين

 قوله: فَبِـما هَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم من معنى قوله: فَأَخذَتُْهُم الّصاِعقَةُ بُِظْلـِمِهْم.

 156اآلية : 

 ِظيماً {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوبُِكْفِرِ ْم َوقَْوِلِهْم َعلََى َمْريََم بُْهتَاهاً عَ 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وبكفير  يّالء اليذين وصيف صيفتهم َوقَيْوِلهْم َعليـى َمْريَيـَم بُْهتاهيا َعِظييـما    

يعنـي: بِفريتهم علـيها, وَرْميهم إيا ا بـالقها, و يو البهتيان العظييـم ألههيم رمو يا بيذلك و يي ميـما 

 ل من القول.رمو ا به بلير ثْبت وال بر ان بريقة, فبهتو ا بـالبـاط

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 8568  

 ـالقها.بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: َوقَْوِلِهْم علـى َمْريَـَم بُْهتاها َعِظيـما يعنـي أههم رمو ا ب

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بين مفضيل, قيال:  ياثنا أسبيـاط عين السياّي: 8569  

 قوله: َوقَْوِلِهْم علـى َمْريَـَم بُْهتاها َعِظيـما  ين قذفو ا بـالقها.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا يعليـى بين عبيـيا, عين جيويبر فيـي قوليه: 8570  

 قَْوِلِهْم علـى َمْريَـَم بُْهتاها َعِظيـما قال: قالوا زهت.وَ 

 157اآلية : 

هُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَْوِلِهْم إِهّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبيَن َميْريََم َرُسيوَل ّللّاِ َوَميا قَتَلُيو

اْختَلَفُواْ فِيِه لَِفي َشّك ّمْنيهُ َميا لَُهيْم بِيِه ِميْن ِعْليٍم إِالّ اتّبَياَع الّظيّن َوَما َصلَبُوهُ َولَـَِكن ُشبّهَ لَُهْم َوإِّن الِّذيَن 

 َوَما قَتَلُوهُ يَِقيناً {..

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وبِقَْوِلهْم أهّا قَتَْلنا الـَمِسيَح ِعيَسى اْبيَن َمْريَيـَم َرُسيوَل ّللّاِ. ثيم كيذّبهم   فيـي    

ا قَتَلُوهُ َوما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبّهَ لَُهْم يعنـي: وما قتلوا عيسى وما صيلبوه, ولكين شيبّه قِـيـلهم, فقال: َوم

 لهم.

واختلف أ ل التأويـل فـي صفة التشبيـيه اليذي ُشيبّه لليـيهوي فيـي أمير عيسيى, فقيال بعضيهم: ليـما   

, وذليك أههيم جميعيا أ اطت الـيهوي به وبأصحابه, أ اطوا بهم, و م ال يثبتون معرفة عيسى بعينيه

ُ ّولوا فـي صورة عيسى, فأشكل علـى الذين كياهوا يريياون قتيل عيسيى, عيسيى مين مييره مينهم, 

 وخرج إلـيهم بع  من كان فـي البـيت مع عيسى, فقتلوه و م يحسبوهه عيسى. ذكر من قال ذلك:

 يب بين منبيه, ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يعقول القمّي, عن  يارون بين عنتيرة, عين و8571  

قال: أتـى عيسى ومعه سبعة عشر من الـحواريـين فـي بيـيت, وأ ياطوا بهيم, فليـما يخيـلوا عليـيهم 

صّور م   كلهم علـى صورة عيسى, فقالوا لهم: سحرتـموها لتبرزّن لنا عيسى أو لنقتلَنّكم جميعيا 

نهم: أهيا. فخيرج إليـيهم فقال عيسى ألصحابه: من يشتري هفسه منكم الـيوم بـاليـجنة  فقيال رجيل مي
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فقال: أها عيسيى وقيا صيّوره   عليـى صيورة عيسيى, فأخيذوه فقتليوه وصيلبوه. فمين ثيّم ُشيبّه لهيم 

 وظنوا أههم قا قتلوا عيسى, وظنت النصارن مثل ذلك أهه عيسى, ورفع   عيسى من يومه ذلك.

 وقا ُروي عن و ب بن منبه مير  ذا القول, و و ما:  

لـمثنى, قال:  ياثنا إسيحا,, قيال:  ياثنا إسماعييـل بين عبيا الكرييـم, قيال: ثنيـي عبيا  اثنـي به ا   

الصما بن َمْعِقل, أهه سمع و بـا يقول: إن عيسى ابن مرييـم ليـما أعليـمه   أهيه خيارج مين الاهيـيا 

ّّ علـيه, فاعا الـحواريـين وصنع لهم طعاما, فقال: ا ُضروهـي اللـييـلة, فيإ ن جقع من الـموت وش

لـي إلـيكم  اجة فلـما اجتـمعوا إلـيه من اللـيـل َعّشا م, وقام يخامهم, فلـما فرموا مين الطعيام أخيذ 

يلسل أيايهم ويوّضيقُُهْم بيـياه وييـمسح أييايهم بثيـيابه, فتعياظموا ذليك وتكيار وه, فقيال: أال مين ريّ 

ى إذا فرغ مين ذليك, قيال: أميا ميا علـّي شيقا اللـيـلة مـما أصنع فلـيا منـي وال أها منه فأقّروه,  تـ

صنعت بكم اللـيـلة مـما خامتكم علـى الطعام ومسلت أييايكم بيـياي, فليـيكن لكيم بيـي أسيوة, فيإهكم 

ترون أهـي خيركم, فال يتعّظم بعضكم علـى بع , ولـيبذل بعضكم لبع  هفسيه كميا بيذلت هفسيي 

وتـجتهاون فيـي الياعاء أن ييوّخر أجليـي  لكم. وأما  اجتـي التـي استعنتكم علـيها, فتاعون لـي  

فلـما هصبوا أهفسيهم للياعاء, وأرايوا أن يجتهياوا, أخيذ م النيوم  تيـى ليـم يسيتطيعوا يعياء, فجعيل 

يوقظهم ويقول: سبحان   أما تصبرون لـي لـيـلة وا اة تعينوهـي فـيها  قيالوا: و  ميا هياري ميا 

يّ اللـيـلة سمرا وما هريا يعاء إال ِ يـل بـيننا وبيـينه فقيال: لنا, لقا كنا هسُمر فنكثر السمر, وما هط

ّّ ليـيكفرّن  يُْذَ ب بـالراعي وتتفّر, اللنـم. وجعل يأتـي بكالم هـحو  ذا ينعَي به هفسه, ثم قال: الـح

بـي أ اكم قبيل أن يصييح اليايك ثيالث ميّرات, ولَـيبـيعّنيـي أ ياكم بيارا م يسييرة, وليـيأكلّن ثمنيـي 

وتفّرقوا. وكاهت الـيهوي تطلبه, فأخذوا شمعون أ ا الـحواريـين, فقالوا:  ذا من أصحابه, فخرجوا 

فجحا, وقال: ما أها بصا به, فتركوه. ثم أخذه آخيرون, فجحيا كيذلك, ثيم سيمع صيوت يييك, فبكيى 

وأ قهه. فلـما أصبح أتيـى أ يا الـحوارييـين إليـى اليـيهوي, فقيال: ميا تيـجعلون ليـي إن يلليتكم عليـى 

الييـمسيح  فجعلييوا لييه ثالثييـين ير مييا, فأخييذ ا ويلّهييم علييـيه, وكييان ُشييبّه علييـيهم قبييل ذلييك, فأخييذوه 

فـاستوثقوا منه وربطوه بـالـحبل, فجعلوا يقويوهه ويقولون له: أهت كنيت تـحييـي الـموتيـى وتنتهير 

ون عليـيه الشيطان وتبرنء الـمـجنون  أفال تنـجى هفسك من  يذا اليـحبل  ويبصيقون عليـيه, وييـلق

الشوَ,  تـى أتوا به الـخشبة التـي أرايوا أن يصلبوه علـيها, فرفعه   إلـيه, وصلبوا ما ُشبّه لهم, 

فمكث سبعا. ثم إن أمه واليـمرأة التيـي كيان ييااويها عيسيى فأبرأ يا   مين اليـجنون جاءتيا تبكييان 

ـيك, فقال: إهيـي قيا رفعنيـي    يث كان الـمصلول, فجاء ما عيسى, فقال: عالم تبكيان  قالتا عل

إلـيه, ولـم يصبنـي إال خير, وإن  ذا شيء ُشبّه لهم, فأُْمرا الـحواريـين أن يَـْلقَوهـي إلـى مكيان كيذا 

وكييذا فلقييوه إلييـى ذلييك الييـمكان أ ييا عشيير, وفُِقييا الييذي كييان بييـاعه ويّل علييـيه الييـيهوي, فسييأل عنييه 

فـاختنّ وقتل هفسه. فقال: لو تال لتال   علـيه ثم سيألهم أصحابه, فقالوا: إهه هام علـى ما صنع, 

عن مالم يتبعهم يقال له: يَُحنّا, فقال:  و معكم فـاهطلقوا فإهه سيصبح كل إهسان مينكم يحياّث بللية 

 قوم, فلـينذر م ولـياعهم.

هتال وقال آخرون: بل سأل عيسى من كيان معيه فيـي البيـيت أن يُـْلقَيـى عليـى بعضيهم شيبهه, فيـا  

لذلك رجل, فأُلقـي علـيه شبه, فَقُتل ذلك الرجل وُرفع عيسى ابن مريـم علـيه السالم. ذكير مين قيال 

 ذلك:

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: إهّا قَتَْلنا اليـَمِسيَح 8572  

َوميا َصيلَبُوهُ... إليـى قوليه: وكياَن ّللّاُ َعِقييقا َ ِكييـما أولقيك  ِعيَسى اْبَن َمْريَـَم َرُسيوَل ّللّاِ َوميا قَتَلُيوهُ 

أعااء   الـيهوي اشتهروا بقتل عيسى بن مريـم رسول  , وزعموا أههم قتلوه وصلبوه. وذُكر لنا 

أن هبـّي   عيسى ابن مريـم قال ألصحابه: أيكم يُقذف عليـيه شيبهي فإهيه مقتيول  فقيال رجيل مين 

 ها يا هبـّي  . فقُتل ذلك الرجل, ومنع   هبـيه ورفعه إلـيه.أصحابه: أ

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عين قتياية فيـي قوليه: َوميا    

عيسيى  قَتَلُوهُ َوما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبّهَ لَُهْم قال: أُِلقـي شبهه علـى رجيل مين الـحوارييـين فقُتيل, وكيان

 ابن مريـم َعَر  ذلك علـيهم, فقال: أيكم أِلقـي شبِهي علـيه وله الـجنة  فقال رجل: علـّي.
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ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 8573  

ال عيسييى أن بنييـي إسراذيييـل َ َصييروا عيسييى وتسييعة عشيير رجييالً ميين الـحواريييـين فييـي بييـيت, فقيي

ألصحابه: من يأخذ صورتـي فـيُقتل وله الـجنة  فأخذ ا رجل مينهم. وُصيِعا بعيسيى إليـى السيماء, 

فلـما خرج الـحواريون أبصرو م تسعة عشر, فأخبرو م أن عيسى علـيه السالم قا ُصعا بيه إليـى 

سيى فيـيهم, السماء, فجعلوا يعاّون القيوم فيـيجاوههم ينقصيون رجيالً مين الِعياّة, وييرون صيورة عي

فشّكوا فـيه. وعلـى ذلك قتلوا الرجل و م يرون أهه عيسى وصلبوه, فذلك قول   تبـارَ وتعالـى: 

 َوما قَتَلُوهُ َوما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبّهَ لَُهْم... إلـى قوله: وكاَن ّللّاُ َعِقيقا َ ِكيـما.

شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عين القاسيم ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا 8574  

بن أبـي بّقة: أن عيسى ابين مرييـم قيال: أيكيم يُـلقيـي عليـيه شيبِهي فيـيُقتل مكاهيـي  فقيال رجيل مين 

أصحابه: أها يا رسول  . فأُلقـي علـيه شبهه, فقتلوه, فذلك قوله: َوما قَتَلُوهُ َوما َصيلَبُوهُ َولَِكيْن ُشيبّهَ 

 لَُهْم.

ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابن إسيحا,, قيال: كيان اسيم مليك بنيـي إسراذييـل  ـ  اثنا8575  

الذي بعث إلـى عيسى لـيقتله, رجالً منهم يقال له: ياوي, فلـما أجمعوا لذلك منيه ليـم يَْفَظيع عبيا  مين 

عنيه  عبـاي   بـالـموت فـيـما ذكر ليـي فََظعُيه, وليـم يجيقع منيه جقعيه, وليـم يياع   فيـي صيرفه

يعاءه  تـى إهه ليـيقول فـييـما يقعميون: اللهيّم إن كنيت صارفيـا  يذه الكيأس عين أ يا مين خيـلقك, 

فـاصرفها عنيـي و تيـى إن جلياه مين كيرل ذليك ليـيتفصا يَميا. فاخيـل الـماخيـل اليذي أجمعيوا أن 

عليـيه, ياخـل علـيه فـيه لـيقتلوه  و وأصحابه, و م ثالثية عشير بعيسيى, فليـما أيقين أههيم ياخيـلون 

قال ألصحابه من الـحواريـين وكاهوا اثنى عشر رجالً: بُْطُرس, ويَْعقُول بن َزْبيِاي, ويَُحينّا أخيو 

يعقول, َوأْهاََراُوس, وفِـيـِلبّا, وأَْبَرثَْلـَما, َوّمتـى, وتُوماس, ويعقول بن َ ْلقـيا, وتُياّاوس, وفتاتيـيا, 

ـمة: قال ابن إسحا,: وكان فـيهم فـيـما ذكر ليـي رجيل ويُويُُس َزَكِريا يُوطا. قال ابن  ميا: قال سل

اسمه سرجا, فكاهوا ثالثة عشر رجالً سون عيسيى جحاتيه النصيارن, وذليك أهيه  يو اليذي شيبه 

للـيهوي مكان عيسى. قال: فال أيري ما  و من  ّالء االثنـي عشير, أم كيان ثاليث عشير, فجحياوه 

اء به مـحما صلى   عليه وسلم من اليـخبر عنيه.  ين أقّروا للـيهوي بصلب عيسى وكفروا بـما ج

فإن كاهوا ثالثة عشر فإههم يخـلوا الـماخـل  ين يخـلوا و م بعيسى أربعية عشير, وإن كيان اثنيـي 

عشر فإههم يخـلوا الـماخيـل  يين يخيـلوا و يم بعيسيى ثالثية عشير.  ياثنا ابين  مييا, قيال:  ياثنا 

ن هصراهيـيا فأسليـم أن عيسيى  يين جياءه مين   إهّيى سلـمة, عن ابن إسحا,, قال: ثنيـي رجيل كيا

َرافِعَُك إلـّي قال: يا معشر الـحواريـين: أيكم يحّب أن يكون رفـيقيـي فيـي اليـجنة  تيـي يشيبه للقيوم 

فـي صورتـي فـيقتلوه مكاهـي  فقيال سيرجا: أهيا ييا روح   قيال: فيـاجلا فيـي ميـجلسي. فجليا 

لـيه, فاخـلوا علـيه فأخذوه, فصلبوه, فكان  و الذي صيلبوه وُشيبّه فـيه, وُرفع عيسى صلوات   ع

لهم به. وكاهيت عياتهم  يين يخيـلوا ميع عيسيى معلومية, قيا رأو يم فأ صيوا عياتهم, فليـما يخيـلوا 

علـيه لـيأخذوه وجاوا عيسى فـيـما يرون وأصحابه وفقاوا رجالً من العاّة, فهو الذي اختلفوا فـيه. 

يسى,  تـى جعليوا ليـيويس ركريايوطيا ثالثيـين ير ميا عليـى أن ييالهم عليـيه وكاهوا ال يعرفون ع

ويعّرفهم إياه, فقال لهم: إذا يخـلتـم علـيه فإهـي سأُقَبّله, و و اليذي أُقَبّيل فخيذوه فليـما يخيـلوا عليـيه, 

وقا ُرفع عيسى, رأن َسْرِجا فيـي صيورة عيسيى, فليـم يشيّك أهيه  يو عيسيى, فأكيّب عليـيه فقبليه, 

خذوه فصلبوه. ثم إن يُويُس رَكِريايوطا هام علـى ما صنع, فـاختنّ بحبل  تـى قتيل هفسيه, و يو فأ

ملعون فـي النصارن, وقا كان أ ا الـمعاويين من أصحابه. وبع  النصيارن ييقعم أن يُيويُوس 

 زكريايوطا  و الذي ُشبّه لهم فصلبوه, و و يقول: إهـي لست بصا بكم أها اليذي يلليتكم عليـيه و 

 أعلـم أّي ذلك كان.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, قال: قال ابن جري : بللنا أن عيسى 8576  

ابن مريـم قال ألصحابه: أيكم يَنتال فـيـلقـى علـيه شبهي فيـيقتل  فقيال رجيل مين أصيحابه: أهيا ييا 

 لـيه.هبـّي  . فألقـي علـيه شبه فقُتل, ورفع   هبـيه إ

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 8577  

 عن مـجا ا فـي قوله: ُشبّهَ لَُهْم قال: صلبوا رجالً مير عيسى يحسبوهه إياه.
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ِكْن  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا: َولَ    

 ُشبّهَ لَُهْم فذكر مثله.

 اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جيري , عين ميـجا ا, قيال: صيلبوا    

 رجالً شبهوه بعيسى يحسبوهه إياه, ورفع   إلـيه عيسى علـيه السالم  يا.

رها ما عين و يب بين منبيه, قال أبو جعفر: وأولـى  ذه األقوال بـالصوال أ ا القولـين اللذين ذك  

من أن شبه عيسى ألقـى علـى جميع من كان فـي البـيت مع عيسى  ين أ ييط بيه وبهيم, مين ميير 

مسألة عيسى إيا م ذلك, ولكن لـيخقي   بذلك الـيهوي وينقذ به هبـيه علـيه السيالم مين مكيروه ميا 

ي قـييـله فيـي عيسيى وصيا, اليـخبر أرايوا به من القتل, ويبتلـى به من أراي ابيتالءه مين عبيـايه فيـ

 عن أمره. أو القول الذي رواه عبا العقيق عنه.

وإهـما قلنا: ذلك أولـى القولـين بـالصوال, ألن الذين شهاوا عيسى من الـحواريـين لو كاهوا فيـي   

 ال ما رفع عيسى, وألقـى شبهه علـى من ألقـى علـيه شبهه, كاهوا قا عاينوا عيسى  و يرفع مين 

ينهم, وأثبتوا الذي ألقـى علـيه شبهه, وعاينوه متـحّوالً فـي صورته بعا الذي كان به مين صيورة بـ

هفسييه بـمييـحضر ميينهم, لييـم يخييف ذلييك ميين أميير عيسييى, وأميير ميين ألقييـي علييـيه شييبهه علييـيهم مييع 

 معاينتهم ذلك كله, ولـم يـلتبا ولـم يشكل علـيهم وإن أشكل علـى مير م مين أعيااذهم مين اليـيهوي

أن الـمقتول والـمصلول كان مير عيسى, وأن عيسى رفع من بـينهم  يا. وكييف يجيوز أن يكيون 

كان أشكل ذلك علـيهم, وقا سمعوا من عيسى مقالته: من يُـْلقَـى علـيه شيبهي ويكيون رفـيقيـي فيـي 

ي اليـجنة  إن كييان قييال لهييم ذليك, وسييمعوا جييوال مييـجيبه ميينهم: أهيا, وعيياينوا تييـحّول الـمييـجيب فييـ

صورة عيسى بعقب جوابه. ولكن ذلك كان إن شاء   علـى هـحو ميا وصيف و يب بين منبيه, إميا 

أن يكون القوم الذين كاهوا مع عيسى فـي البـيت الذي رفع منه من  وارييه  يّولهم   جميعيا فيـي 

عهم, صورة عيسى  ين أراي   رفعه, فلـم يثبتوا عيسى معرفة بعينه من ميره لتشابه ُصَور جميي

فقتلت الـيهوي منهم من قتلت و م يروهه بصورة عيسيى ويحسيبوهه إيياه, ألههيم كياهوا بيه عارفيـين 

قبل ذلك, وظّن الذين كاهوا فـي البـيت مع عيسى مثل الذي ظنت الـيهوي, ألههم لـم يـميقوا شخص 

عهم عيسى من شخص ميره لتشابه شخصه وشخص ميره مـمن كان معه فـي البـيت, فـاتفقوا جمي

أعنـي الـيهوي والنصارن من أجل ذلك علـى أن الـمقتول كان عيسى, ولـم يكن به, ولكنه شبه لهم, 

كما قال   جّل ثناؤه: َوما قَتَلُوهُ َوما َصيلَبُوهُ َولَِكيْن ُشيبّهَ لَُهيْم. أو يكيون األمير فيـي ذليك كيان عليـى 

م الذين كاهوا مع عيسى فـي البـيت هـحو ما رون عبا الصما بن معقل, عن و ب بن منبه, أن القو

تفّرقوا عنه قبل أن ياخـل علـيه الـيهوي, وبقيـي عيسيى, وألقيـي شيبهه عليـى بعي  أصيحابه اليذين 

كاهوا معه فـي البـيت بعا ما تفّر, القوم مير عيسى ومير الذي ألقـى عليـيه شيبهه, وُرفيع عيسيى. 

أصحابه والـيهوي أن الذي قُتل وصلب  و فقُتل الذي تـحّول فـي صورة عيسى من أصحابه, وظّن 

عيسى لـما رأوا من شبهه به وخفـاء أمر عيسى علـيهم ألن رفعيه وتيـحّول اليـمقتول فيـي صيورته 

كان بعا تفّر, أصحابه عنه, وقا كاهوا سمعوا عيسى من اللـيـل ينعي هفسه ويحقن لـما قا ظّن أهه 

األمر عنا   فـي الـحقـيقة بخالف ما  كوا, فلـم هازل به من الـموت, فحكوا ما كان عنا م  قا, و

ّّ الذين  كوا ذلك من  واريـيه أن يكوهوا كذبة, أو  كيوا ميا كيان  قيا عنيا م فيـي الظيا ر  يستـح

 وإن كان األمر عنا   فـي الـحقـيقة بخالف الذي  كوا.

لَِفـي َشَك ِمْنهُ ما لَُهْم بِيِه ِميْن ِعْليـٍم إالّ اتّبيـاَع القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوإّن الِّذيَن اْختَلَفُوا فِـيِه   

 الّظّن َوما قَتَلُوهُ يَِقـينا.

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوإّن الِّذيَن اْختَلَفُوا فِـيِه الـيهوي الذين أ اطوا بعيسى وأصحابه  ين أرايوا   

هم فـييـما ذكير فليـما يخيـلوا عليـيهم, قتله. وذلك أههم كاهوا قا عرفوا عاّة من فـي البيـيت قبيل يخيول

فقاوا وا اا مينهم, فيـالتبا أمير عيسيى عليـيهم بفقيا م وا ياا مين العياّة التيـي كياهوا قيا أ صيو ا, 

وقتلوا من قتلوا علـى شيّك مينهم فيـي أمير عيسيى. و يذا التأوييـل عليـى قيول مين قيال: ليـم يفيـار, 

 الـحواريون عيسى  تـى ُرفع ويخـل علـيهم الـيهوي.

وأما تأويـله علـى قول من قال: تفّرقوا عنه من اللـيـل, فإهه: وإن الذين اختلفيوا فيـي عيسيى,  يل   

 و الذي بقـي فـي البـيت منهم بعا خروج مين خيرج مينهم مين العياّة التيـي كاهيت فيـيه أم ال  لفيـي 
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ر ميـمن خيرج منيه شّك منه, يعنـي: من قتله, ألههم كاهوا أ صوا من العاّة  ين يخيـلوا البيـيت أكثي

ومن وجا فـيه, فشكوا فـي الذي قتلوه  ل  و عيسى أم ال من أجل فقا م من فقاوا من العياي اليذي 

كاهوا أ صوه, ولكنهم قيالوا: قتلنيا عيسيى, ليـمشابهة اليـمقتول عيسيى فيـي الصيورة. يقيول   جيّل 

ى شّك منهم فـيه واختالف,  ل  و عيسيى ثناؤه: ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلـٍم يعنـي: أههم قتلوا من قتلوه علـ

أم ميره  من مير أن يكون لهم بـمن قتلوه علـم من  و,  و عيسيى أم  يو مييره  إالّ اتّبيـاَع الّظيّن 

يعنـي جّل ثناؤه: ما كان لهم بـمن قتلوه من علـم, ولكنهم اتبعوا ظنهم, فقتلوه ظنا مينهم أهيه عيسيى 

َوما قَتَلُوهُ يَِقـينا يقول: وما قتلوا  ذا الذي اتبعوه فـي الـمقتول  وأهه الذي يرياون قتله, ولـم يكن به.

الذي قتلوه و م يحسبوهه عيسى يقـينا أهه عيسى, وال أهه ميره, ولكنهم كاهوا منه علـى ظّن وشبهة 

و ذا كقول الرجل للرجل: ما قتلت  يذا األمير عليـما وميا قتلتيه يقيـينا, إذا تكليـم فيـيه بيـالظّن عليـى 

 ر يقـين علـم فـالهاء فـي قوله: َوما قَتَلُوهُ عاذاة علـى الظّن.مي

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 8578  

 تَلُوهُ يَِقـينا قال: يعنـي: لـم يقتلوا ظنهم يقـينا.بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوما قَ 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا يعليـى بين عبيـيا, عين جيويبر فيـي قوليه: 8579  

 َوما قَتَلُوهُ يَِقـينا قال: ما قتلوا ظنّهم يقـينا.

 وقال الساّي فـي ذلك, ما:  

:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال8580  

 َوما قَتَلُوهُ يَِقـينا: وما قتلوا أمره يقـينا أن الرجل  و عيسى, بل رفعه   إلـيه.

 158اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }بَل ّرفَعَهُ ّللّاُ إِلَْيِه َوَكاَن ّللّاُ َعِقيقاً َ ِكيماً {..

قوله جّل ثناؤه: بَْل َرفَعَهُ ّللّاُ إلَـْيِه فإهه يعنـي: بل رفع   الـمسيح إلـيه, يقول: لـم يقتلوه وليـم  أما   

يصيلبوه, ولكين   رفعيه إليـيه, فطهيره مين اليذين كفييروا. وقيا بيـينا كييف كيان رفيع   إيياه فـيييـما 

ـيه بييـاأليلة الشييا اة علييـى مضييى, وذكرهييا اخييتالف الـمختلفييـين فييـي ذلييك والصييحيح ميين القييول فيي

 صحته بـما أمنى عن إعايته.

وأما قوله: وكاَن ّللّاُ َعِقيقا َ ِكيـما فإهه يعنـي: ولـم يقل   منتقما من أعااذه, كاهتقامه من الذين   

يياِت أخذتهم الصاعقة بظلـمهم, وكلعنه الذين قّص قصتهم بقوليه: فَبِيـما هَْقِضيِهْم ِميثياقَُهْم وُكْفيِرِ ْم بف

ّللّاِ  كيـما, يقول: ذا  كمة فـي تابـيره وتصريفه خـلقه فـي قضاذه, يقول: فـا ذروا أيها السياذلون 

مـحماا أن ينقل علـيكم كتابـا من السماء مين  ليول عقوبتيـي بكيم, كميا  يّل بيـاواذلكم اليذين فعليوا 

 فعلكم فـي تكذيبهم رسلـي, وافتراذهم علـى أولـياذي. وقا:

نا أبو كريب, قال:  اثنا مـحما بن إسيحا, بين أبيـي سيارة الّرَؤاسيّي, عين األعمي , ـ  اث8581  

عن الـمنهال, عن سعيا بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: وكياَن ّللّاُ َعِقييقا َ ِكييـما قيال: معنيى 

 ذلك: أهه كذلك.

 159اآلية : 

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُكوُن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِن ّمْن أَْ ِل اْلِكتَ  ّْ اِل إِالّ لَيُ

 َعلَْيِهْم َشِهيااً {..

ِمنَّن     ّْ اختلف أ ل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: َوإْن ِميْن أْ يِل الِكتياِل إالّ لَيـيُ

وجيه ذليك إليـى أن جمييعهم يصياّقون بيه إذا بِِه يعنـي بعيسى قَْبَل َمْوتِِه يعنـي: قبيل ميوت عيسيى, ي

هقل لقتل الاجال, فتصير الـملل كلها وا اة, و ي ملة اإلسالم الـحنـيفيـية, ييين إبرا ييـم صيلى   

 عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن بشيار, قيال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين أبيـي  صيين, عين 8582  

ِمنَّن بِيِه قَْبيَل َمْوتِيِه قيال: قبيل ميوت سعيا بن جبـير,  ّْ عن ابين عبيـاس: َوإْن ِميْن أْ يِل الِكتياِل إالّ لَيـيُ

 عيسى ابن مريـم.
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 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي  صين, عين سيعيا بين جبيـير, عين ابين    

ِمنَّن بِِه قَبْ  ّْ  َل َمْوتِِه قال: قبل موت عيسى.عبـاس: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرها  صين, عن أبيـي ماليك فيـي 8583  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: ذلك عنا هقول عيسى ابن مريـم ال يبقـى أ ا مين أ يل الكتيال  ّْ قوله: إالّ لَـيُ

 إال لـيومنّن به.

الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال:  اثنا  ماي بن سلـمة, عن  مييا, ـ  اثنـي 8584  

 عن الـحسن, قال: قَْبَل َمْوتِِه قال: قبل أن يـموت عيسى ابن مريـم.

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, عن أبـي رجياء, عين اليـحسن فيـي قوليه: َوإْن ِميْن 8585  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: قبل موت عيسى, و  إهيه االَن ليـحّي عنيا  , ولكين إذا أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ  ّْ

 هقل آمنوا به أجمعون.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية فـي قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل 8586  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِهِ  ّْ  يقول: قبل موت عيسى. الِكتاِل إالّ لَـيُ

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: َوإْن ِميْن أْ يِل    

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: قبل موت عيسى. ّْ  الِكتاِل إالّ لَـيُ

ية: َوإْن ِميْن أْ يِل  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرهيا معمير, عين قتيا   

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: قبل موت عيسى إذا هقل آمنت به األييان كلها. ّْ  الِكتاِل إالّ لَـيُ

 اثنا ابو وكيع قال:  اثنا أبـي, عين أبيـي جعفير اليرازّي, عين الربيـيع بين أهيا, عين اليـحسن,    

 قال: قبل موت عيسى.

ِمنَّن بِيِه قَْبيَل َمْوتِيِه قيال:  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أب    ّْ و أسامة, عن عوف, عن اليـحسن: إالّ لَيـيُ

 عيسى ولـم يـمت بعا.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عمران بن عيـينة, عن  صين, عن أبيـي ماليك, قيال: ال يبقيـى أ يا    

 منهم عنا هقول عيسى إال آمن به.

ن, عين  صيين, عين أبيـي ماليك, قيال: قبيل ميوت  اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين سفيـيا   

 عيسى.

ـ  اثنا يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ 8587  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: إذا هقل عيسى ابن مريـم فقتيل الياجال ليـم يبيّ يهيويّي فيـي األر  إال  ّْ لَـيُ

 قال: وذلك  ين ال ينفعهم اإليـمان.آمن به, 

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه عين 8588  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه يعنـي: أهه سييارَ أهياس مين أ يل  ّْ ابن عبـاس, قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 فـيّمنون به, ويوم القـيامة يكون علـيهم شهياا.الكتال  ين يبعث عيسى, 

ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, عن منصور بين 8589  

ِمنَّن بِيِه قَْبيَل َمْوتِيِه. قيال أبيو  ّْ زاذان, عن الـحسن أهه قال فـي  ذه االَية: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 ظنه إهـما قال: إذا خرج عيسى آمنت به الـيهوي.جعفر: أ

 وقال آخرون: يعنـي بذلك: وإن من أ ل الكتال إال لـيّمنّن بعيسى قبل موت الكتابـي.  

ّّ من البـاطل, ألن كيّل مين هيقل بيه اليـموت    ذكر من كان يوجه ذلك, إلـى أهه إذا عاين علـم الـح

ّّ من   البـاطل فـي يينه:لـم تـخرج هفسه  تـى يتبـين له الـح

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبيا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي 8590  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: ال يـموت يهويّي  ّْ طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

  تـى يّمن بعيسى.

وكيع وابن  ميا, قاال:  اثنا جرير, عن منصور, عن ميـجا ا: َوإْن ِميْن أْ يِل ـ  اثنا ابن 8591  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: ال تـخرج هفسه,  تـى يّمن بعيسى, وإن مر,, أو تريّن من  ّْ الِكتاِل إالّ لَـيُ

  اذط, أو أّي ميتة كاهت.
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نا عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين  اثنـي مـحما بن عمرو قال:  اثنا أبو عاصم, قيال:  ياث   

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه كّل صا ب كتال ليـيّمنّن بيه بعيسيى قبيل موتيه, ميوت  ّْ مـجا ا فـي قوله: إالّ لَـيُ

 صا ب الكتال.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 8592  

ِمنَّن بِهِ  ّْ كّل صا ب كتال يّمن بعيسى قبل موته, قبل موت صيا ب الكتيال قيال ابين  مـجا ا: لَـيُ

 عبـاس: لو ُضربت عنقه, لـم تـخرج هفسه  تـى يّمن بعيسى.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح, قال:  اثنا الـحسين بن واقا, عين يقييا    

وت اليـيهويّي,  تيـى يشيها أن عيسيى عبيا   النـحوّي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قيال: ال ييـم

 ورسوله, ولو عجل علـيه بـالسالح.

ـيي  اثنييـي إسييحا, بيين إبرا يييـم بيين  بييـيب بيين الشييهيا, قييال:  يياثنا عتييال بيين بشييير, عيين 8593  

ِمنَّن بِِه قَْبيَل َمْوتِيهِ  ّْ قيال:  خصيف, عن سعيا بن جبـير, عن ابن عبـاس: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

لييـيا يهييويّي يييـموت أبيياا  تييـى يييّمن بعيسييى قـيييـل البيين «. قبييل مييوتهم» ييي فييـي قييراءة أبييـّي: 

عبـاس: أرأيت إن خّر من فو, بـيت  قال: يتكلـم به فـي الُهيوّي. فقـييـل: أرأييت إن ُضيربت عنيّ 

 أ ا منهم  قال: يتلـجلـ  بها لساهه.

ل بين يكيين, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين خصييف, عين  اثنـي الـمثنى, قال: ثنـي أبيو هعييـم الفضي   

ِمنَّن بِيِه قَْبيَل َمْوتِيِه قيال: ال ييـموت يهيويّي  ّْ عكرمة, عن ابين عبيـاس: َوإْن ِميْن أْ يِل الِكتياِل إالّ لَيـيُ

 تـى يّمن بعيسى ابن مريـم, قـيـل: وإن ضرل بـالسيف  قال: يتكلـم به, قـيـل: وإن َ َون  قيال: 

 ْهوي.يتكلـم به و و يَ 

 اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, عن أبيـي  يارون اللنيوي, عين    

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِيِه قيال:  ّْ عكرمة عن ابن عبـاس, أهه قال فـي  ذه االَية: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 تـى يّمن به يعنـي: بعيسى.لو أّن يهوييا وقع من فو,  ذا البـيت لـم يـمت  

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قيال: ثنيـي عبيا الصيما, قيال:  ياثنا شيعبة, عين موليـى لقيري , قيال: 8594  

 سمعت عكرمة يقول: لو وقع يهويّي من فو, القصر, لـم يبل  إلـى األر ,  تـى يّمن بعيسى.

عين أبيـي  اشيم الّرماهيـي, عين  اثنا ابن بشار, قيال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان,    

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: وإن وقع من فو, البـيت ال يـموت  تـى يّمن به. ّْ  مـجا ا: لَـيُ

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عمرو بن أبـي قـيا, عن منصور, عن مـجا ا: َوإْن ِمْن    

ِمنَّن بِِه قَْبيَل  ّْ َمْوتِيِه قيال: ال ييـموت رجيل مين أ يل الكتيال  تيـى ييّمن بيه, وإن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 مر,, أو تريّن, أو مات بشيء.

 اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابين عليـية, عين ليـيث, عين ميـجا ا فيـي قوليه: َوإْن ِميْن    

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: ال تـخرج هفسه  تـى ّْ  يّمن به. أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن عكرمية: َوإْن ِميْن أْ يِل الِكتياِل    

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: ال يـموت أ ا م  تـى ييّمن بيه, يعنيـي: بعيسيى, وإن خيّر مين فيو,  ّْ إالّ لَـيُ

 بـيت يّمن به و و يهوي.

 اثنا أبو خالا األ مر, عن جويبر, عن الضحاَ, قال: ليـيا أ يا  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:8595  

 من الـيهوي يخرج من الاهـيا  تـى يّمن بعيسى.

ـ  اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين إسراذييـل, عين فيرات القيقاز, عين اليـحسن فيـي 8596  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِ  ّْ ِه قال: ال يـموت أ ا منهم,  تيـى ييّمن بعيسيى, قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 يعنـي: الـيهوي والنصارن.

 يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا إسراذيييـل, عيين فييرات, عيين    

ِمنَّن بِيِه قَْبيَل َمْوتِيِه قيال: ال ييـموت أ يا مينه ّْ م,  تيـى الـحسن فـي قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 يّمن بعيسى قبل أن يـموت.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قيال:  ياثنا اليـحكم بين عطيية, عين ميـحما بين 8597  

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: موت الرجل من أ ل الكتال. ّْ  سيرين: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ
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ثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: َوإْن ِميْن  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  ا   

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه قال: قال ابن عبـاس: لـيا من يهيويّي وال هصراهيـّي ييـموت  ّْ أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 تـى يّمن بعيسى ابن مرييـم. فقيال ليه رجيل مين أصيحابه: كييف والرجيل يلير,, أو يحتير,, أو 

يه الـجاار, أو يأكله السبع  فقال: ال تـخرج رو يه مين جسياه  تيـى يقيذف فيـيه اإلييـمان يسقط علـ

 بعيسى.

ُ اثت عن الـحسين بين الفيرج, قيال: سيمعت أبيـا معياذ يقيول: أخبرهيا عبيـيا بين سلـييـمان, قيال:    

ِمنَّن بِِه قَْبلَ  ّْ َمْوتِِه قيال: ال ييـموت أ يا  سمعت الضحاَ يقول فـي قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

 من الـيهوي  تـى يشها أن عيسى رسول   صلى   عليه وسلم.

ِمنَّن بِيِه 8598   ّْ ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا يعلـى, عن جويبر فـي قوليه: لَيـيُ

 «.قبل موتهم»قَْبَل َمْوتِِه قال: فـي قراءة أبـّي: 

ذليك: وإن مين أ يل الكتيال إال ليـيّمنّن بـميـحما صيلى   علييه وسيلم قبيل وقال آخرون: معنيى   

 موت الكتابـي. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال:  اثنا  ماي, عن  مييا, قيال: قيال 8599  

ه وسيلم يعنيـي فيـي عكرمة: ال ييـموت النصراهيـّي واليـيهويّي  تيـى ييّمن بـميـحما صيلى   عليي

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه. ّْ  قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

قيال أبييو جعفيير: وأولييـى األقيوال بييـالصحة والصييوال قييول ميين قيال: تأويييـل ذلييك: وإن ميين أ ييل   

 الكتال إال لـيّمنّن بعيسى قبل موت عيسى.

األقوال, ألن   جّل ثناؤه  كم لكل مّمن بـمـحما وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال من ميره من   

صييلى   عليييه وسييلم بحكييم أ ييل اإليييـمان فييـي الييـموارثة والصييالة علييـيه وإلييـحا, صييلار أواليه 

بحكمه فـي الـملة, فلو كان كّل كتابـّي يّمن بعيسى قبل موته, لوجب أن ال يرث الكتابيـّي إذا ميات 

البـاللون منهم مين أ يل اإلسيالم, إن كيان ليه وليا صيلير أو بيـال   علـى ملته إال أواليه الصلار أو

مسلييـم, وإن لييـم يكيين لييه ولييا صييلير وال بييـال  مسلييـم, كييان ميراثييه مصروفييـا  يييث يصييرف مييال 

الـمسلييـم, يييـموت وال وارث لييه, وأن يكييون  كمييه  كييم الـمسلييـمين فييـي الصييالة علييـيه ومسييله 

ا مييات مّمنييا بـميـحما وبجميييع الرسييل وذلييك أن عيسييى وتقبيـيره, ألن ميين مييات مّمنييا بعيسيى فقيي

صييلوات   علييـيه جيياء بتصييايّ مييـحما وجميييع الـمرسلييـين, فـالييـمصاّ, بعيسييى والييـمّمن بييه 

مصاّ, بـمـحما وبجميع أهبـياء   ورسله, كما أن الـمّمن بـمـحما مّمن بعيسيى وبجمييع أهبيـياء 

 سى من كان بـمـحما مكذّبـا.  ورسله, فلير جاذق أن يكون مّمنا بعي

فإن ظّن ظاّن أن معنى إيـمان الـيهويّي بعيسى, الذي ذكره   فـي قوله: َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ   

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه إهـما  و إقراره بأهه   هبـّي مبعوث يون تصايقه بجميع ما أتـى بيه مين عنيا  ّْ لَـيُ

وذلك أهه مير جاذق أن يكون منسوبـا إلـى اإلقرار بنبّوة هبـّي من كان له مكذّبـا  , فقا ظّن خطأ. 

فـي بع  ما جاء به من و ي   وتنقيـله, بل مير جاذق أن يكون منسوبـا إال اإلقرار بنبيوةّ أ يا 

  ميين أهبييـياء   ألن األهبييـياء جيياءت األمـمييـم بتصييايّ جميييع أهبييـياء   ورسييله فـالييـمكذل بعيي

أهبـياء   فـيـما أتـى به أمته من عنا   مكذل جمييع أهبيـياء   فـييـما يعيوا إليـيه مين ييين عبيـاي 

 . وإذ كان ذلك كذلك, كان فـي إجماع اليـجميع مين أ يل اإلسيالم عليـى أن كيل كتابيـي ميات قبيل 

كيم اليـمسألة التيـي كيان إقراره بـمـحما صلوات   علـيه وما جياء بيه مين عنيا  , ميـحكوم ليه بح

علـيها أيام  ياته, مير منقول شيء من أ كامه فـي هفسه وماله وولاه صيلار م وكبيـار م بيـموته 

ِمنَّن بِِه  ّْ عما كان علـيه فـي  ياته, أيّل الالـيـل علـى أن معنى قول  : َوإْن ِمْن أْ ِل الِكتاِل إالّ لَـيُ

يّمنّن بعيسى قبل موت عيسى, وأن ذلك فيـي خياّ  مين أ يل الكتيال, قَْبَل َمْوتِِه إهـما معناه: إال لـ

ومعنّى به أ ل زمان منهم يون أ ل كل األزمنة التـي كاهت بعا عيسى, وأن ذلك كاذن عنا هقوله. 

 كالذي:

ـ  اثنـي بشر بن معاذ, قال: ثنـي يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, عن عبا الير من بين 8600  

األْهبِـياُء إْخيَوة  ِلعَيالٍّت أُّمهياتُُهْم َشتّيـى »ريرة, أن هبـّي   صلى   عليه وسلم قال: آيم, عن أبـي  

, فيإذَا َوييِنُُهْم َواِ ا , وإهّى أْولـى النّاِس بِعيَسى اْبِن َمْريَـَم ألهّهُ لَـْم يَُكْن بَـْينِـي َوبَـْينَهُ هَبِـّي. َوإهّهُ  هاِزل 
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ِّ إلييـى اليـُحْمَرةِ َوالبَيـياِ , َسييْبُط الّشيْعِر كيأّن رأَسييهُ رأْيتُيـُموهُ فيـاْعِرفُ  وهُ, فإهّيهُ َرُجييل  َمْربُيوُع الـَخيـْل

, بيـيَن ُمـَمّصَرتَييـْيِن, فَيـيَاُّ, الّصِلييـيَب, َويَْقتُيُل الييـِخْنِقيَر, َويََضيُع الييـجْقيَ  ةَ, يَْقُطيُر َوإْن لَييـْم يُِصيْبهُ بَلَييل 

تِِل النّاَس علـى اإلْسالِم  تـى يَْهِليَك ّللّاُ فِيـي َزماهِيِه اليـِملََل ُكلّهيا مييَر اإلْسيالِم, َويُِفـيُ  الـَماُل, َويُقا

ويُْهِلُك ّللّاُ فِـي َزماهِِه َمِسيَح الّضياللَِة الَكيذّاَل الياّّجاَل, َوتَقَيُع األَمنَيةُ فِيـي األْرِ  فِيـي َزماهِيِه  تيـى 

وُر َمَع البَقَِر َوالذّذاُل َمَع اللَنـِم, َوتَْلعَُب الِلْلـماُن َوالصْبيـياُن بـاليـَحيّاِت تَْرتََع األُُسويُ مَع اإلبِِل والنّـمُ 

أربعيين سينة, ثيم يُتوفيـى »وربـما قيال: « ال يَُضّر بَْعُضُهْم بَْعضا, ثُّم يَـْلبَُث فِـي األْرِ  ما شاء  

 «.ويصلـي علـيه الـمسلـمون ويُافنوهه

ِمنَّن بِِه قَْبَل َمْوتِِه لـيّمنّن بـمـحما صلى   عليه وسلم قبل موت وأما الذي قال: عنـ   ّْ ي بقوله: لَـيُ

الكتابـي, فمـما ال وجه له مفهوم ألهه مع فسايه من الوجه الذي يللّنا علـى فساي قول من قال: عنيى 

الصالة والسالم فيـي  به: لـيّمنّن بعيسى قبل موت الكتابـّي, يقياه فسايا أهه لـم يجر لـمـحما علـيه

ِمنَّن بِيِه إليـى أههيا مين ذكيره,  ّْ االَيات التـي قبل ذلك ذكر, فـيجوز صرف الهاء التـي فـي قوليه: لَيـيُ

ِمنَّن بِِه فـي سيا, ذكر عيسى وأمه واليـيهوي, فليير جياذق صيرف الكيالم عميا  يو  ّْ وإهـما قوله: لَـيُ

ا مين ياللية ظيا ر التنقييـل أو خبير عين الرسيول فـي سياقه إلـى ميره إال بحجة يجب التسلـييـم لهي

تقوم به  جة فأما الاعاوي فال تتعذّر علـى أ ا. فتأويـل االَية إذ كان األمر علـى ما وصيفت: وميا 

لااللية الكيالم « إال»بعيا « َمينْ »من أ ل الكتال إال من لـيّمنّن بعيسى قبل ميوت عيسيى, و يذف 

 ساذر ما قا تقاّم من أمثاله التـي قا أتـينا علـى البـيان عنها.علـيه, فـاستلنـي بااللته عن إظهاره ك

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َويَْوَم الِقـياَمِة يَُكوُن َعلَـْيِهْم َشِهياا.  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: َويَْوَم الِقـياَمِة يَُكوُن عيسى علـى أ ل الكتيال َشيِهياا يعنيـي: شيا اا عليـيهم   

كذّبه منهم, وتصايّ من صاّقه منهم فـيـما أتا م به من عنا   وبإبالميه رسيالة ربيه. بتكذيب من 

 كالذي:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, قال: قال ابين جيري : َويَيْوَم الِقيـياَمِة 8601  

 يَُكوُن َعلَـْيِهْم َشِهياا أهه قا أبللهم ما أرسله به إلـيهم.

 اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: َويَيْوَم الِقيـياَمِة يَُكيوُن ـ 8602  

َعلَـْيِهْم َشِهياا يقول: يكون علـيهم شهياا يوم القـيامة, علـى أهه قا بلّي  رسيالة ربيه وأقيّر بيـالعبويية 

 علـى هفسه.

 161-160اآلية : 

فَبُِظْلٍم ّمَن الِّذيَن َ ايُواْ َ ّرْمنَا َعلَْيِهْم َطيّبَاٍت أُِ لّْت لَُهْم َوبَِصاِّ ْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }

ْاهَا ِلْلَكيافِِريَن َعن َسبِيِل ّللّاِ َكثِيراً ـ  َوأَْخِذِ ُم الّربَا َوقَْا هُُهواْ َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النّياِس بِاْلبَاِطيِل َوأَْعتَي

 اً أَِليماً {..ِمْنُهْم َعذَاب

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: فحرمنيا عليـى اليـيهوي اليذين هقضيوا ميثياقهم اليذي واثقيوا ربهيم, وكفيروا    

بفيات  , وقتلوا أهبـياء م, وقالوا البهتان عليـى مرييـم, وفعليوا ميا وصيفهم   فيـي كتابيه طيبيـات 

 ذي أخبر   عنهم فـي كتابه. كما:من الـمفكل ومير ا كاهت لهم  الالً, عقوبة لهم بظلـمهم ال

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: فَبُِظْلـٍم ِمَن الِّذيَن  ايُوا 8603  

َ ّرْمنا َعلَـْيِهْم َطيّبـاٍت أُِ لّْت لَُهْم... االَيية, عوقيب القيوم بظليـم َظلَيـموه وبَْلييٍ بَلَيوه  ّرميت عليـيهم 

 ببليهم وبظلـمهم.أشياء 

وقوله: َوبَِصاِّ ْم َعْن َسبِـيـِل ّللّاِ َكثِـيرا يعنـي: وبصاّ م عبـاي   عين يينيه وسيبله التيـي شيرعها   

لعبـايه صاّا كثـيراٍ, وكان صاّ م عن سبـيـل   بقيولهم عليـى   البيـاطل, وايّعياذهم أن ذليك عين 

ه عن وجو ه, وكان من عظيـم ذليك جحيوي م هبيّوة هبيـينا  , وتبايـلهم كتال   وتـحريف معاهـي

مييـحما صييلى   عليييه وسييلم وتييركهم بييـيان مييا قييا علييـموا ميين أمييره لييـمن جهييل أمييره ميين النيياس. 

 وبنـحو ذلك كان مـجا ا يقول.

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال: ثنـي أبو عاصيم, قيال: ثنيـي عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 8604  

.عن مـجا ا ف ّّ  ـي قول  : َوبَِصاِّ ْم َعْن َسبِـيـِل ّللّاِ َكثِـيرا قال: أهفسهم ومير م عن الـح

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا مثله.   
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فيـي األجيل بعيا وقوله: وأْخِذِ ُم الّربـا و و أخذ م ما أفضلوا علـى رءوس أموالهم لفضل تأخير   

َمـِحلها. وقا بـينت معنى الربـا فـيـما مضى قبل بـما أمنى عن إعايته. وقَيْا هُُهيوا َعْنيهُ: يعنيـي عين 

 أخذ الربـا.

وقولييه: وأْكِلِهييْم أْمييَواَل النّيياِس بـالبييـاِطِل يعنييـي: مييا كيياهوا يأخييذون ميين الرشييا علييـى الييـحكم, كمييا   

ثِـيرا ِمْنُهْم يُساِرُعوَن فِـي اإلثِْم والعُْاَواِن وأْكِلِهُم الّسْحَت لَبِقَْا ما وصفهم   به فـي قوله: َوتََرن كَ 

كاهُوا يَْعَملُوَن وكان من أكلهم أموال الناس بـالبـاطل ما كاهوا يأخذون من أثمان الكتب التيـي كياهوا 

ـخسيسة الـخبييـيثة. يكتبوههييا بأيييايهم, ثييم يقولييون:  ييذا ميين عنييا  , ومييا أشييبه ذلييك ميين الييـمفكل اليي

فعاقبهم   علـى جميع ذليك بتـحرييـمه ميا  يّرم عليـيهم مين الطيبيـات التيـي كاهيت لهيم  يالالً قبيل 

ذلك. وإهـما وصيفهم   بيأههم أكليوا ميا أكليوا مين أميوال النياس كيذلك بـالبيـاطل بيأههم أكليوه بليير 

ْاها للكافِِريَن ِمْنُهْم َعذَابـا أِلـيـما يعنيـي: استـحقا, وأخذوا أموالهم منهم بلير استـيجال, فقوله: وأْعتَ 

وجعلنا للكافرين بـا  وبرسوله مـحما من  ّالء الـيهوي العذال األلـيـم, و و الـموجع مين عيذال 

 جهنـم, عاة يصلوهها فـي االَخرة, إذا وريوا علـى ربهم فـيعاقبهم بها.

 162اآلية : 

ِمنُيوَن بَِميف أُهيِقَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     } ّْ ِمنُيوَن يُ ّْ لّـَِكِن الّراِسُخوَن فِيي اْلِعْليِم ِميْنُهْم َواْلُم

ِ َواْليَيْوِم ا َّ ِمنُيوَن بِيا ّْ تُوَن الّقَكاةَ َواْلُم ّْ الَِخيِر أُْولَيـَقَِك إِلَيَك َوَمف أُهِقَل ِمن قَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الّصالَةَ َواْلُم

تِيِهْم أَْجراً  ّْ  َعِظيماً {..َسنُ

 ذا من   جّل ثناؤه استثناء, استثنى من أ ل الكتال من الـيهوي الذين وصف صيفتهم فيـي  يذه    

االَيات التـي مضت من قوليه: يَْسيقَلَُك أْ يُل الِكتياِل أْن تُنَيّقَل َعلَيـْيِهْم ِكتابيـا ِميَن الّسيماِء ثيم قيال جيّل 

اينيه مينهم ووفقيه لرشياه: ميا ُكيّل أ يل الكتيال صيفتهم ثناؤه لعبـايه, مبيـينا لهيم  كيم مين قيا  يااه ل

الصفة التـي وصفت لكم, لَِكِن الّراِسُخوَن فِـي الِعْلـِم ِمْنُهْم و م الذين قيا رسيخوا فيـي العليـم بأ كيام 

  التـي جاءت بها أهبـياؤه, وأتقنوا ذلك, وعرفوا  قـيقته. وقا بـينا معنى الرسوخ فـي العليـم بيـما 

ِمنُوَن يعنيـي: واليـمّمنون بيـا  ورسيله, و يم يّمنيون أمنى عن  ّْ إعايته فـي  ذا الـموضع. َواليـُم

بـالقرآن الذي أهقل   إلـيك يا مـحما, وبـالكتب التـي أهقلها علـى من قبلك من األهبيـياء والرسيل, 

م قيا عليـموا بيـما وال يسألوهك كما سأل  ّالء الـجهلة منهم أن تنقل علـيهم كتابـا من السماء, ألهه

قرءوا من كتب   وأتتهم به أهبـياؤ م, أهك   رسول واجب علـيهم اتبـاعك, ال يسعهم ميير ذليك, 

فال  اجة بهم إلـى أن يسألوَ آية معجقة, وال ياللة مير الذي قا علـموا من أمرَ بـالعلـم الراسخ 

ن األيلية عليـى هبّوتيك, فهيم ليذلك مين فـي قلوبهم من أخبـار أهبـياذهم إييا م بيذلك وبيـما أعطيتيك مي

ِمنُيوَن بِيـما أُْهيِقَل إلَيـْيَك مين الكتيال و ل بيـما أُْهيِقَل ِميْن قَْبِليَك مين سياذر  ّْ علـمهم ورسوخهم فيـيه يُ

 الكتب. كما:

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: لَِكيِن الّراِسيُخوَن 8605  

ِمنُوَن بِـما أْهِقَل إلَـْيَك َوما أُْهِقَل ِميْن قَْبِليَك اسيتثنى   ثَنِيـيّةً مين أ يلفِـي ال ّْ ِمنُوَن يُ ّْ  ِعْلـِم ِمْنُهْم َوالـُم

الكتييال, وكييان ميينهم ميين يييّمن بييـا , ومييا أهييقل علييـيهم, ومييا أهييقل علييـى هبييـّي  , يّمنييون بييه 

ّّ من ربهم.  ويصاّقون به, ويعلـمون أهه الـح

ثم اختلف فـي الـمقـيـمين الصالة, أ يم الراسيخون فيـي العليـم, أم  يم ميير م  فقيال بعضيهم:  يم   

 م. ثم اختلف قاذلو ذلك فـي سبب مخالفة إعرابهم إعرال الراسخون فيـي العليـم, و ميا مين صيفة 

, هوع من الناس, فقال بعضهم: ذلك ملط من الكاتب, وإهيـما  يو: لكين الراسيخون فيـي العليـم مينهم

 والـمقـيـمون الصالة. ذكر من قال ذلك:

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا الييـحجاج بيين الييـمنهال, قييال:  يياثنا  ميياي بيين سلييـمة, عيين 8606  

القبـير, قال: قلت ألبيـان بين عثميان بين عفيـان: ميا شيأهها كتبيت لَِكيِن الّراِسيُخوَن فِيـي الِعْليـِم ِميْنُهْم 

ِمنوَن بِ  ّْ ِمنُوَن يُ ّْ ـَما أُْهِقَل إلَـيَك َوَما أُْهِقَل ِمْن قَْبِلَك والـُمِقـيـِميَن الّصيالةَ  قيال: إن الكاتيب ليـما َوالـُم

كتييب لَِكييِن الّراِسييُخوَن فِييـي الِعْلييـِم ِمييْنُهْم  تييـى إذا بليي  قييال: مييا أكتييب  قـيييـل لييه اكتييب والـُمِقـيييـِميَن 

 الّصالةَ فكتب ما قـيـل له.
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ال:  اثنا أبو معاوية, عن  شام بن عروة, عن أبـيه, أهيه سيأل عاذشية ـ  اثنا ابن  ميا, ق8607  

عن قوله: َوالـُمِقـيـِميَن الّصالةَ, وعن قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوالّيِذيَن  يايُوا َوالّصيابِقُوَن, وعين قوليه: 

 إّن َ ذَاِن لَساِ َراِن فقالت: يا ابن أختـي  ذا عمل الكتال أخطقوا فـي الكتال.

 «.والـُمِقـيـُموَن الّصالةَ »ذكر أن ذلك فـي قراءة ابن مسعوي: و  

وقييال آخييرون, و ييو قييول بعيي  هـحويييـي الكوفيية والبصييرة: والـمقـيييـمون الصييالة ميين صييفة   

الراسخون فـي العلـم, ولكن الكيالم ليـما تطياول واعتير  بيـين الراسيخين فيـي العليـم والـمقـييـمن 

هصب الـمقـيـمين علـى وجه الـماح, قالوا: والعرل تفعل ذلك  الصالة ما اعتر  من الكالم فطال

فـي صفة الشيء الوا ا وهعته إذا تطاولت بـماح أو ذّم خالفوا بـين إعرال أّوله وأوسطه أ ياها ثم 

رجعوا بفخره إلـى إعرال أّوله, وربـما أجروا إعرال آخره علـى إعرال أوسطه, وربيـما أجيروا 

إلعيرال. واستشيهاوا لقيولهم ذليك بيـاالَيات التيـي ذكرها ياا فيـي قوليه: ذلك عليـى هيوع وا يا مين ا

 والـُموفُوَن بِعَْهِاِ ْم إذَا عاَ اُوا َوالّصابِِريَن فِـي البَأْساِء والّضّراِء.

وقال آخرون: بل الـمقـيـمون الصالة من صفة مير الراسخين فـي العلـم فـي  يذا اليـموضع وإن   

م ميين الـمقـيييـمين الصييالة. وقييال قيياذلو  ييذه الييـمقالة جميعييا: موضييع كييان الراسييخون فييـي العلييـ

التيـي « ميا»الـمقـيـمين فـي اإلعرال خف , فقيال بعضيهم: موضيعه خفي  عليـى العطيف عليـى 

ِمنُوَن بِـَما أُْهِقَل إلَـْيَك َوما أُْهِقَل ِمْن قَْبِلَك ويّمنون بـالـمقـيـمين الصالة. ّْ  فـي قوله: يُ

تأّولو ذلك فـي  ذا التأويـل فـي معنى الكالم, فقيال بعضيهم: معنيى ذليك: واليـمّمنون ثم اختلف م  

واليـمّتون »يّمنون بـما أهيقل إليـيك وميا أهيقل مين قبليك, وبإقيام الصيالة. قيالوا: ثيم ارتفيع قوليه: 

 من ذكر الـمّمنـين, كأهه قـيـل: والـمّمنون يّمنون بيـما« يّمنون»عطفـا علـى ما فـي «, القكاة

 أهقل إلـيك  م والـمّتون القكاة.

وقييال آخييرون: بييل الـمقـيييـمون الصييالة: الييـمالذكة. قييالوا: وإقييامتهم الصييالة: تسبييـيحهم ربهييم   

واستلفـار م لـمن فيـي األر . قيالوا: ومعنيى الكيالم: واليـمّمنون يّمنيون بيـما أهيقل إليـيك وميا 

 أهقل من قبلك وبـالـمالذكة.

عنيى ذليك: واليـمّمنون يّمنيون بيـما أهيقل إليـيك وميا أهيقل مين قبليك, وقال آخرون مينهم: بيل م  

ِمُن  ّْ ِ َويُيي َّ ِمُن بييـا ّْ ويّمنييون بـالـمقـيييـمين الصييالة,  ييم والييـمّتون القكيياة, كمييا قييال جييّل ثنيياؤه: يُيي

ِمنِييـيَن. وأهكيير قيياذلو  ييذه الييـمقالة أن يكييون الـمقـيييـمين منصوبييـا علييـى الييـماح وقييالوا: إهييـما ّْ  لِلـُم

تنصب العرل علـى الـماح من هعت من ذكرته بعا تـمام خبره قالوا: وخبير الراسيخين فيـي العليـم 

تِيـيِهْم أْجيرا َعِظييـما. قيال: فليير جياذق هصيب الـمقـييـمين عليـى اليـماح و يو فيـي  ّْ قوله: أُولَقِيَك َسنُ

 وسط الكالم ولـما يتـّم خبر االبتااء.

ون فيـي العلييـم ميينهم, وميين الـمقـيييـمين الصييالة. وقييالوا: وقيال آخييرون: معنييى ذلييك: لكيين الراسييخ  

 موضع الـمقـيـمين خف .

 وقال آخرون: معناه: والـمّمنون يّمنون بـما أهقل إلـيك وإلـى الـمقـيـمين الصالة.  

وقال أبو جعفر: و ذا الوجه والذي قبله منكر عنا العرل, وال تكاي العرل تعطيف لظيا ر عليـى   

 الـخف  وإن كان ذلك قا جاء فـي بع  أشعار ا.مكنـّي فـي  ال 

التيـي « ما»وأولـى األقوال عناي بـالصوال, أن يكون الـمقـيـمين فـي موضع خف  هسقا علـى   

فـي قوله: بِـَما أُْهِقَل إلَـْيَك َوما أُْهِقَل ِمْن قَْبِلَك وأن يوجيه معنيى الـمقـييـمين الصيالة إليـى اليـمالذكة, 

لكالم: والـمّمنون منهم يّمنون بـما أهقل إلـيك ييا ميـحما مين الكتيال وبيـما أهيقل فـيكون تأويـل ا

من قبلك من كتبـي وبـالـمالذكة الذين يقـيـمون الصالة ثيم يرجيع إليـى صيفة الراسيخين فيـي العليـم 

 فـيقول: لكن الراسخون فـي العلـم منهم, والـمّمنون بـالكتب, والـمّتون القكاة, والـمّمنون بيـا 

واليـيوم االَخيير. وإهييـما اخترهييا  ييذا علييـى ميييره, ألهييه قيا ذكيير أن ذلييك فييـي قييراءة أبييـّي بيين كعييب: 

وكذلك  و فـي مصحفه فـيـما ذكروا, فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجيب «, والـمقـيـمين»

الف ميا أن يكون فـي كل الـمصا ف مير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ فيـي كتابيه بخي

 ييو فييـي مصييحفنا. وفييـي اتفييـا, مصييحفنا ومصييحف أبييـّي فييـي ذلييك, مييا ييياّل علييـى أن الييذي فييـي 

مـحصفنا من ذلك صوال مير خطأ, مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة اليـخط, ليـم يكين اليذين أخيذ 
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عنهم القرآن من أصحال رسول   صلى   عليه وسلم يعلـمون من علـموا ذليك مين الـمسليـمين 

لـى وجيه الليـحن, وألصليـحوه بألسينتهم, ولقنيوه لعمية تعلـييـما عليـى وجيه الصيوال. وفيـي هقيل ع

الـمسلـمين جميعا ذلك قيراءة عليـى ميا  يو بيه فيـي اليـخّط مرسيوما أيّل الالـييـل عليـى صيحة ذليك 

 وصوابه, وأن ال صنع فـي ذلك للكاتب.

ين فـي العلـم وإن كان ذليك قيا يحتيـمل وأما من وجه ذلك إلـى النصب علـى وجه الـماح للراسخ  

علـى بعا من كالم العرل لـما قا ذكرها قبل من العلة, و و أن العرل ال تعيال عين إعيرال االسيم 

الـمنعوت بنعت فـي هعته إال بعا تـمام خبره, وكالم   جّل ثناؤه أفصح الكالم, فلير جاذق توجيهه 

 إال إلـى الذي  و به من الفصا ة.

توجيه من وجيه ذليك إليـى العطيف بيه عليـى الهياء والـمييـم فيـي قوليه: لَِكيِن الّراِسيُخوَن فِيـي وأما   

الِعْلـِم ِمْنُهْم أو إلـى العطف به علـى الكاف من قوله: بِـَما أُْهِقَل إلَـْيَك أو إلـى الكاف مين قوليه: َوميا 

اح لييـما قييا ذكييرت قبييل ميين قييبح ريّ أُْهييِقَل ِمييْن قَْبِلييَك فإهييه أبعييا ميين الفصييا ة ميين هصييبه علييـى الييـم

 الظا ر علـى الـمكنـي فـي الـخف .

وأمييا توجيييه ميين وجييه الـمقـيييـمين إلييـى اإلقاميية, فإهييه يعييون ال بر ييان علييـيها ميين يالليية ظييا ر   

 التنقيـل وال خبر تثبت  جته, ومير جاذق هقل ظا ر التنقيـل إلـى بـاطن بلير بر ان.

تُونَ    ّْ ِمنُوَن و و مين صيفتهم.  وأما قوله: َوالـُم ّْ ِمنُوَن يُ ّْ الّقكاةَ فإهه معطوف به علـى قوله: َوالـُم

ِ َواليـيَْوِم  َّ ِمنُوَن بيـا ّْ وتأويـله: والذين يعطون زكاة أموالهم مين جعلهيا   ليه وصيرفها إليـيه والُيـم

الثوال والعقال أولقيك االَِخِر يعنـي: والـمصاّقون بو ااهـية   وألو يته, والبعث بعا الـمـمات, و

تِـيهْم أْجرا َعِظيـما يقول:  ّالء الذين  ذه صيفتهم سنّتيـيهم, يقيول: سينعطيهم أجيرا عظييـما,  ّْ َسنُ

 يعنـي: جقاء علـى ما كان منهم من طاعة  , واتبـاع أمره, وثواًل عظيـما, وذلك الـجنة.

 163اآلية : 

َ ْينَف إِلَْيَك َكَمف أَْوَ ْينَف إِلََى هُوحٍ َوالنّبِيّييَن ِمين بَْعيِاِه َوأَْوَ ْينَيف القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِهّف أَوْ 

 إِلََى إِْبيَراِ يَم َوإِْسيَماِعيَل َوإْْسيَحاَ, َويَْعقُيوَل َواألْسيبَاِط َوِعيَسيَى َوأَيّيوَل َويُيوهَُا َوَ ياُروَن َوُسيلَْيَمانَ 

 َوآتَْينَا يَاُوويَ َزبُوراً {..

ـي جّل ثناؤه بقوله: إهّا أْوَ ْينا إلَـْيَك كَما أْوَ ْينا إلـى هُوحٍ: إها أرسيلنا إليـيك ييا ميـحما بيـالنبّوة يعن   

 كما أرسلنا إلـى هوح وإلـى ساذر األهبـياء الذين سميتهم لك من بعاه والذين لـم أسمهم لك. كما:

ر الثيورّي, عين الربيـيع بين ـ  اثنا ابن وكيع, قيال:  ياثنا جريير, عين األعمي , عين منيذ8608  

ُخثَـْيـم فـي قوله: إهّا أْوَ ْينا إلَـْيَك كَما أْوَ ْينيا إليـى هُيوحٍ َوالنّبِـيّيـيَن ِميْن بَْعيِاه قيال: أو يى إليـيك كميا 

 أو ى إلـى جميع النبـيـين من قبله.

ـما فضيحهم وذكر أن  ذه االَية هقلت علـى رسول   صلى   عليه وسلم, ألن بعي  اليـيهوي لي  

  بـاالَيات التـي أهقلها علـى رسوله صلى   عليه وسلم, وذلك من قوله: يَْسقَلَُك أْ يُل الِكتياِل أْن 

تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابـا ِمَن الّسماِء فتال ذلك علـيهم رسول   صلى   عليه وسيلم, قيالوا: ميا أهيقل   

  ذه االَيات تكذيبـا لهم, وأخبر هبـيه والـمّمنـين بيه أهيه علـى بشر من شيء بعا موسى. فأهقل  

 قا أهقل علـيه بعا موسى وعلـى من سما م فـي  ذه االَية وعلـى آخرين لـم يسمهم. كما:

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يوها بن بكير, و اثنا ابن  ييـما, قيال:  ياثنا سليـمة, عين 8609  

حما بن أبـي مـحما مولـى زيا بن ثابت, قال: ثنـي سعيا بن جبيـير مـحما بن إسحا,, قال: ثنـي مـ

أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: قال ُسَكْين وعاّي بن زيا: يا مـحما ما هعلـم   أهقل عليـى بشير 

ميين شيييء بعييا موسييى, فييأهقل   فييـي ذلييك ميين قولهمييا: إهّييا أْوَ ْينييا إلَييـْيَك كَمييا أْوَ ْينييا إلييـى هُييوحٍ 

 بِـيّـيَن ِمْن بَْعِاه... إلـى آخر االَيات.َوالنّ 

وقال آخرون: بل قالوا: لـما أهقل   االَيات التـي قبيل  يذه فيـي ذكير م ميا أهيقل   عليـى بشير   

ّّ قَيْاِرِه إْذ  من شيء, وال علـى موسيى, وال عليـى عيسيى, فيأهقل   جيّل ثنياؤه: َوميا قَياَُروا ّللّاَ َ ي

 ّللّاُ َعلـى بََشٍر ِمْن َشْيٍء وال علـى موسى, وال علـى عيسى. ذكر من قال ذلك:قَالُوا َما أْهَقَل 

ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبيا العقييق, قيال:  ياثنا أبيو معشير, عين ميـحما بين كعيب 8610  

ماِء... إلـى قوليه: َوقَيْوِلِهْم القَُرظّي, قال: أهقل  : يَْسقَلَُك أْ ُل الِكتاِل أْن تُنَّقَل َعلَـْيِهْم ِكتابـا ِمَن السّ 
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علـى َمْريَـَم بُْهتاها َعِظييـما, فليـما تال يا عليـيهم يعنيـي عليـى اليـيهوي وأخبير م بأعميالهم الـخبيـيثة, 

جحاوا كيّل ميا أهيقل  , وقيالوا: ميا أهيقل   عليـى بشير مين شييء, وال عليـى موسيى, وال عليـى 

قال: فحل ُ ْبَوتيه, وقيال: وال عليـى أ يا فيأهقل   جيّل  عيسى, وما أهقل   علـى هبـّي من شيء.

ّّ قَْاِرِه إْذ قَالُوا َما أْهَقَل ّللّاُ َعلـى بََشٍر ِمْن َشْيٍء.  ثناؤه: َوما قَاَُروا ّللّاَ َ 

وأما قوله: وآتَـْينا يَاُويَ َزبُورا فإن القراء اختلفت فـي قراءته, فقرأته عامة قيّراء أمصيار اإلسيالم   

ر هفر مين قيّراء الكوفية: وآتَيـْينا يَاُويَ َزبُيورا بفتيـح اليقاي عليـى التو ييا, بـمعنيـي: وآتيـينا ياوي مي

بضّم اليقاي جميع « وآتَـْينا يَاُويَ ُزبُورا»الكتال الـمسمى زبورا. وقرأ ذلك بع  قّراء الكوفـيـين: 

ن قيولهم: َزبَيْرت الكتيال أَْزبُيُره ُزبُر, كأههم وجهوا تأويـله: وآتـينا ياوي كتبـا وصحفيـا مقبيورة, مي

 َزْبرا, وذَبَْرته أَْذبُُره ذَْبرا: إذا كتبته.

قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصوال عناها, قيراءة مين قيرأ: وآتَيـْينا يَاُويَ َزبُيورا   

موسيى التيوراة, بفتـح القاي علـى أهه اسم الكتال الذي أوتـيه ياوي, كما سمى الكتيال اليذي أوتيـيه 

والذي أوتـيه عيسى اإلهـجيـل, والذي أوتـيه مـحما الفرقان, ألن ذليك  يو االسيم اليـمعروف بيه ميا 

 أوتـي ياوي, وإهـما تقول العرل َزبور ياوي, وبذلك يعرف كتابه ساذر األمـم.

 164اآلية : 

َك ِمن قَْبُل َوُرُسالً لّْم هَْقُصْصُهْم َعلَْييَك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوُرُسالً قَْا قََصْصنَاُ ْم َعلَيْ 

 َوَكلَّم ّللّاُ ُموَسَى تَْكِليماً {..

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: إها أو ينا إلـيك, كما أو ينا إلـى هوح, وإلـى رسل قا قصصينا م عليـيك,    

قولييه: َوُرُسييالً ورسييل لييـم هقصصييهم علييـيك. فلعييل قيياذالً أن يقييول: فييإذا كييان ذلييك معنيياه, فمييا بييـال 

التيـي خفضيت األسيماء قبليه, « إليـى»منصوبـا مير مخفو   قـيـل: هصب ذلك إذا لـم تعا عليـيه 

وكاهت األسماء قبلها وإن كاهت مخفوضة, فإهها فـي معنى النصب, ألن معنى الكالم: إها أرسيلناَ 

سييماء قبلهييا فييـي رسييوالً كمييا أرسييلنا هو ييا والنبـيييـين ميين بعيياه, فعطفييت الرسييل علييـى معنييى األ

 اإلعرال, الهقطاعها عنها يون ألفـاظها, إذ لـم يعا علـيها ما خفضها, كما قال الّشاعر:

 لَْو ِجقَْت بـالـُخْبِق لَهُ ُمنَّشَراوالبَـْيَ  َمْطبُوخا َمعا والّسّكَرالـْم يُْرِضِه ذَِلَك  تـى يَْسَكَرا  

الفعل, بيـمعنى: وقصصينا رسيالً عليـيك مين وقا يحتـمل أن يكون هصيب الرسيل, لتعليّ اليواو بيـ  

قبل, كما قال جّل ثناؤه: يُْاِخـُل َمْن يَشاُء فِـي َرْ َمتِِه َوالّظاِلـِميَن أَعاّ لَُهْم َعذَابـا أِلـيـما, وقا ذكير أن 

فرفيع « ْم َعلَيـْيكَ َوُرُسل  قَيْا قََصْصيناُ ْم َعلَيـْيَك ِميْن قَْبيُل َوُرُسيل  لَيـْم هَْقُصْصيهُ »ذلك فـي قراءة أُبَـّي: 

 ذلك إذا قرنء كذلك بعاذا الذكر فـي قوله: قََصْصناُ ْم َعلَـْيَك.

وأمييا قولييه: وَكلّييـَم ّللّاُ ُموَسييى تَْكِلـيييـما فإهييه يعنييـي بييذلك جييّل ثنيياؤه: وخاطييب   بكالمييه موسييى   

 خطابـا. وقا:

ح بين أبيـي مرييـم, وسيقل: ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحيى بين واضيح, قيال:  ياثنا هيو8611  

 كيف كلّـم   موسى تكلـيـما  فقال: مشافهة.

ـ وقا  اثنا ابن وكيع, قال:  ياثنا أبيو أسيامة, عين ابين مبيـارَ, عين معمير وييوها, عين 8612  

الق ييري, عيين أبييـي بكيير بيين عبييا اليير من بيين الييـحرث بيين  شييام, قييال: أخبرهييـي جييقء بيين جييابر 

ول: إن   جيّل ثنياؤه ليـّما كليـم موسيى, كليـمه بيـاأللسنة كلهيا قبيل الـخثعمي, قال: سيمعت كعبيـا يقي

كالمه يعنـي كالم موسى فجعل يقول: يا رّل ال أفهم  تـى كلـمه بلساهه آخر األلسنة, فقال: يا رّل 

 كذا كالمك  قال: ال, ولو سيمعت كالميي أي عليـى وجهيه ليـم تيك شييقا. قيال ابين وكييع, قيال أبيو 

بو بكر الصلاهـي فـي  ذا الـحايث: أن موسى قال: يا رّل  ل فيـي خيـلقك شييء أسامة: وزايهـي أ

 يشبه كالمك  قال: ال, وأقرل خـلقـي شبها بكالمي, أشاّ ما تسمع الناس من الصواعّ.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو أسامة, عين عمير بين  ميقة بين عبيا   بين عمير, قيال: 8613  

َرظّي, يقول: سقل موسى: ما شبّهَت كالم ربك مـما خـلّ  فقال موسى: سمعت مـحما بن كعب القُ 

 الرعا الساكن.

 اثنـي يوها بن عبيا األعليـى, قيال:  ياثنا عبيا   بين و يب, قيال: أخبرهيـي ييوها, عين ابين    

شهال, قال: أخبرهـي أبو بكر بن عبا الر من, أهه أخبره عن جقء بن جيابر اليـخثعمي, قيال: ليـما 
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 موسى بـاأللسنة كلها قبل لساهه, فطفّ يقول: و  يا رّل ما أفقيه  يذا  تيـى كليـمه بلسياهه كلـم  

آخر األلسنة بـمثل صوته, فقال موسيى: ييا رّل  يذا كالميك  قيال: ال, قيال:  يل فيـي خيـلقك شييء 

 يشبه كالمك  قال: ال, وأقرل خـلقـي شبها بكالمي, أشاّ ما يسمع الناس من الصواعّ.

ثنـي أبو يوها الـمكّي, قال:  اثنا ابن أبـي أَُوييا, قيال: أخبرهيـي أخيي, عين سلـييـمان, عين  ا   

مـحما بن أبـي عتـيّ, عن ابن شهال, عن أبـي بكر بين عبيا الير من بين اليـحرث بين  شيام, أهيه 

قبيل  أخبره َجْقء بن جابر الـخثعمي, أهه سيمع األ بيـار تقيول: ليـّما كليـم   موسيى بيـاأللسنة كلهيا

لساهه, فطفّ موسى يقول: أي رّل, و  ما أفقه  ذا  تـى كلـمه آخر األلسنة بلساهه بـمثل صوته, 

فقال موسى: أي رّل, أ كذا كالمك  فقال: لو كلـمتك بكالمي لـم تكن شيقا. قيال: أي رّل  يل فيـي 

 ن الصواعّ.خـلقك شيء يشبه كالمك  فقال: ال, وأقرل خـلقـي شبها بكالمي, أشاّ ما يسمع م

 اثنا ابن عبا الر مين, قال:  ياثنا عميرو, قيال:  ياثنا ز يير, عين يحييى, عين الق يرّي, عين    

أبـي بكر ابن عبا الر من بن الـحارث بن  شام, عين جيقء بين جيابر, أهيه سيمع كعبيـا يقيول: ليـما 

 تيـى كليـمه   كلـم   موسى بـاأللسنة قبل لساهه, طفّ موسى يقيول: أي رّل, إهيـي ال أفقيه  يذا 

آخر األلسنة بـمثل لساهه, فقال موسى: أي رّل  يذا كالميك  قيال  : ليو كليـمتك بكالميي ليـم تكين 

شيقا. قال: يا رّل, فهل من خـلقك شيء يشبه كالمك  قال: ال, وأقرل َخـْلقيـي شيبها بكالميي, أشياّ 

 ما يسمع من الصواعّ.

 165اآلية : 

}ّرُسالً ّمبَّشيِريَن َوُمنيِذِريَن ِليقاَلّ يَُكيوَن ِللنّياِس َعلَيى ّللّاِ ُ ّجية  بَْعياَ      القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 الّرُسِل َوَكاَن ّللّاُ َعِقيقاً َ ِكيماً {..

يعنـي جّل ثناؤه بذلك: إهّا أْوَ ْينا إلَـْيَك كَما أْوَ ْينيا إليـى هُيوحٍ َوالنّبِـيّيـيَن ِميْن بَْعيِاه ومين ذكير مين    

ل ُرُسالً فنصب به الرسل علـى القطع من أسماء األهبـياء الذين ذكر أسماء م. ُمبَّشِريَن يقول: الرس

أرسلتهم رسالً إلـى خـلقـي وعبـايي مبشرين بثوابـي مين أطاعنيـي واتبيع أميري وصياّ, رسليـي, 

ـى ّللّاِ ُ ّجية  بَْعياَ َوُمْنِذِريَن عقابـي من عصاهـي وخالف أمري وكذّل رسلـي. ِلقاَلّ يَُكوَن للنّياِس علي

الّرُسِل يقول: أرسلت رسلـي إلـى عبـايي مبشرين ومنذرين, لقال يحتـّ  من كفر بـي وعبا األهيااي 

من يوهـي, أو ضّل عن سبـيـلـي بأن يقول إن أريت عقابه: لَْوالَ أْرَسْلَت إلَيـْينَا َرُسيوالً فَنتَبّيَع آيَاتِيَك 

ن, فقطيع  جية كيل مبطيل أليـحا فيـي تو يياه وخيالف أميره بجمييع معاهيـي ِمْن قَْبِل أْن هَِذّل َوهَيـْخقَ 

اليـحج  القاطعيية عيذره, إعييذارا منييه بيذلك إلييـيهم, لتكيون   الييـحجة البييـاللة عليـيهم وعلييـى جميييع 

 خـلقه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  8614  

 ِلقاَلّ يَُكوَن للنّاِس علـى ّللّاِ ُ ّجة  بَْعاَ الّرُسِل فـيقولوا: ما أرسلت إلـينا رسالً.

وكاَن ّللّاُ َعِقيرا َ ِكيـما يقول: ولـم يقل   ذا عّقة فـي اهتقامه مـمن اهتقم من خيـلقه عليـى كفيره   

 إياه بعا تثبـيته  جته علـيه برسله وأيلته,  كيـما فـي تابـيره فـيهم ما يبره. به ومعصيته

 166اآلية : 

اُوَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لّـَِكِن ّللّاُ يَْشَهاُ بَِميف أَهيَقَل إِلَْييَك أَهَقلَيهُ بِِعْلِميِه َواْلَمةذَِكيةُ يَْشيهَ 

ِ َشِهيااً {.. َّ  َوَكفََى بِا

عنيـي بيذلك جييّل ثنياؤه: إن يكفير بييـالذي أو ينيا إليـيك يييا ميـحما اليـيهوي الييذين سيألوَ أن تنييقل ي   

علـيهم كتابـا من السماء, وقالوا لك: ما أهقل   علـى بشر من شيء فكذّبوَ, فقا كذّبوا ميا األمير, 

ليـيك بعليـم منيه بأهيك كما قالوا: لكن   يشها بتنقيـله إلـيك ما أهقله من كتابه وو ييه, أهيقل ذليك إ

خيرتييه ميين خييـلقه وصفييـيه ميين عبييـايه, ويشييها لييك بييذلك مالذكتييه, فييال يحقهييك تكييذيب ميين كييذّبك, 

ِ َشِهياا يقول: و سبك بـا  شا اا علـى صياقك يون ميا سيواه مين  َّ وخالف من خالفك. وَكفَـى بـا

ا قـيـل: إن  يذه االَيية هقليت خـلقه, فإهه إذا شها لك بـالصا, ربك لـم يضّرَ تكذيب من كذّبك. وق
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فـي قوم من الـيهوي يعا م النبـّي صلى   عليه وسلم إلـى أتبـاعه, وأخبر م أههم يعلـمون  قيـيقة 

 هبّوته, فجحاوا هبّوته وأهكروا معرفته. ذكر الـخبر بذلك:

أبيـي ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يوها, عين ميـحما بين إسيحا,, قيال: ثنيـي ميـحما بين 8615  

مـحما مولـى زيا بن ثابت, قال: ثنيـي سيعيا بين جبيـير, أو عكرمية, عين ابين عبيـاس, قيال: يخيـل 

إهّيى و  أْعلَيـُم أهُّكيْم لَتَْعلَيـُموَن »علـى رسول   صلى   عليه وسلم جماعة من يهوي, فقيال لهيم: 

 يَْشييَهاُ بِييـَما أَْهييَقَل إلَييـْيَك أْهَقلَييهُ بِِعْلييـِمِه فقييالوا: مييا هعلييـم ذلييك. فييأهقل  : لَِكييِن ّللّاِ « أَهّييى َرُسييوُل  

ِ َشِهياا. َّ  َوالـَمالذَِكةُ يَْشَهاُوَن وَكفَـى بـا

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحا,, قال: ثنـي مـحما بن أبـي مـحما, عين    

ـى رسيول   صيلى   علييه وسييلم عكرمية وسيعيا بين جبيـير, عيين ابين عبيـاس, قيال: يخيـلْت عليي

 عصابة من الـيهوي, ثم ذكر هـحوه.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: لَِكيِن ّللّاِ يَْشيَهاُ بِيـَما 8616  

ِ َشِهيا َّ  ا شهوي و  مير متهمة.أَْهَقَل إلَـْيَك أْهَقلَهُ بِِعْلـِمِه َوالـَمالذَِكةُ يَْشَهاُوَن وَكفَـى بـا

 167اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِّن الِّذيَن َكفَُرواْ َوَصياّواْ َعين َسيبِيِل ّللّاِ قَيْا َضيلّواْ َضيالاَلَ بَِعييااً 

..} 

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: إن الذين جحاوا يا مـحما هبّوتيك بعيا عليـمهم بهيا مين أ يل الكتيال اليذين    

علـيك قصتهم, وأهكروا أن يكون   جّل ثناؤه أو ى إلـيك كتابيه, َوصياّوا عين َسبِـييـِل  اقتصصت

  يعنـي عن الاين الذي بعثك   به إلـى خيـلقه و يو اإلسيالم. وكيان صياّ م عنيه: قـييـلهم للنياس 

هيم عهيا الذين يسألوههم عن مـحما من أ ل الشرَ: ما هـجا صفة ميـحما فيـي كتابنيا, وايّعياء م أه

إلـيهم أن النبّوة ال تكون إال فـي ولا  ارون ومن ذرية ياوي, وما أشبه ذلك من األمور التـي كياهوا 

يثبطون الناس بها عن اتبـاع رسول   صلى   عليه وسلم والتصايّ به وبـما جياء بيه مين عنيا 

يعنيـي: قيا جياروا عين قصيا الطرييّ  . وبـما جاء به من عنا  . وقوله: قَْا َضلّوا َضالالً بَِعيياا 

َجْورا شاياا, وزالوا عن الـمـحجة. وإهـما يعنـي جّل ثناؤه بجور م عن الـمـحجة, وضاللهم عنها: 

إخطاء م يين   الذي ارتضاه لعبـايه وابتعث به رسله, يقول: مين جحيا رسيالة ميـحما صيلى   

فقا ضّل فيذ ب عين الياين اليذي  يو ييين   عليه وسلم وصاّ عما بعث به من الـملة من قبل منه, 

 الذي ابتعث به أهبـياءه ضالالً بعياا.

 169-168اآلية : 

ْم القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:     }إِّن الّييِذيَن َكفَييُرواْ َوَظلَُمييواْ لَييْم يَُكييِن ّللّاُ ِليَْلِفييَر لَُهييْم َوالَ ِليَْهييِايَهُ 

َّ َجَهنَّم   َخاِلِايَن فِيَهف أَبَااً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى ّللّاِ يَِسيراً {..َطِريقاً ـ  إِالّ َطِري

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: إّن الذين جحاوا رسالة مـحما صلى   عليه وسلم, وكفروا بـا  بجحيوي    

ذلك وظلـموا بـمقامهم علـى الكفر, علـى علـم منهم بظلـمهم عبـاي  , و ساا للعرل, وبليا عليـى 

ه مـحما صلى   عليه وسلم, لَـْم يَُكِن ّللّاُ ِلـيَْلِفَر لَُهيْم يعنيـي: ليـم يكين   ليـيعفو عين ذهيوبهم رسول

بتركه عقوبتهم علـيها, ولكنه يفضحهم بهيا بعقوبتيه إييا م عليـيها. َوال ِليـيَْهِايَُهْم َطِريقيا يقيول: وليـم 

وا, اليذين وصيفنا صيفتهم, فيـيوفقهم لطرييّ يكن   تعالـى ذكره لـيهان  ّالء الذين كفروا وظلـم

من الطر, التـي ينالون بها ثوال  , ويصلون بلقومهم إياه إلـى الـجنة, ولكنه يخيذلهم عين ذليك, 

 تـى يسلكوا طريّ جهنـم. وإهـما كنـي بذكر الطريّ عن الياين وإهيـما معنيى الكيالم: ليـم يكين   

ـى طرييّ جهنيـم, و يو الكفير, يعنيـي:  تيـى يكفيروا بيـا  لـيوفقهم لإلسالم, ولكنه يخيذلهم عنيه إلي

ورسله, فـياخـلوا جهنـم خالاين فـيها أبياا, يقيول: مقـييـمين فيـيها أبياا. وكياَن ذَِليَك عليـى ّللّاِ يَِسييرا 

يقول: وكان تـخـلـيا  ّالء الذين وصفت لكم صفتهم فـي جهنـم علـى   يسيرا, ألهيه ال يقيار مين 

علـى االمتناع منه, وال له أ ا يـمنعه منه, وال يستصعب عليـيه ميا أراي فعليه بيه, مين أراي ذلك به 

 ذلك, وكان ذلك علـى   يسيرا, ألن الـخـلّ خـلقه, واألمر أمره.

 170اآلية : 
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ّّ ِمن ّربُّكْم فَ  فِمنُواْ َخْيراً لُّكْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيَّها النّاُس قَْا َجفَءُكُم الّرُسوُل بِاْلَح

ِ َما فِي الّسَماَواِت َواألْرِ  َوَكاَن ّللّاُ َعِليماً َ ِكيماً {.. َّ  َوإِن تَْكفُُرواْ فَإِّن 

يعنـي بقوله جّل ثناؤه: يا أيّها النّاُس مشركي العرل, وساذر أصناف الكفير. قَيْا جياَءُكُم الّرُسيوُل     

ّّ ِمْن َربُّكْم يقول: بيـاإلسالم اليذن ارتضياه    يعنى: مـحماا صلى   عليه وسلم, قا جاءكم بـالـَح

لعبـايه يينا, يقول: من ربكم: يعنـي من عنا ربكم. فَفِمنُوا َخْييرا لَُكيْم يقيول: فصياقوه وصياقّوا بيـما 

: وإن جاءكم به من عنا ربكم من الاين, فإن اإليـمان بذلك خير لكم من الكفر به. َوإْن تَْكفُُروا يقول

تـجحاوا رسالته, وتكذّبوا به وبيـما جياءكم بيه مين عنيا ربكيم, فيإن جحيويكم ذليك وتكيذيبكم بيه لين 

يضّر ميركم, وإهـما مكروه ذلك عاذا عليـيكم يون اليذي   أميركم بيـالذي بعيث بيه إليـيكم رسيوله 

ِ ما فِـي الّسَمَواِت واألْرِ  ملكا  ّ َِ وخـلقا, ال يينقص كفيركم مـحماا صلى   عليه وسلم, وذلك أن 

بـما كفرتـم به من أمره, وعصياهكم إياه فـيـما عصيتـموه فيـيه مين ملكيه وسيلطاهه شييقا. وكياَن ّللّاُ 

َعِلـيـما َ ِكيـما يقول: وكان   علـيـما بـما أهتـم صاذرون إلـيه من طاعته فـيـما أميركم بيه وفـييـما 

ه بذلك مينكم أميركم وههياكم. َ ِكييـما يعنيـي:  كييـما ههاكم عنه ومعصيته فـى ذلك, وعلـى علـم من

فـى أمره إياكم بـما أمركم به وفـي ههيه إيياكم عميا ههياكم عنيه, وفيـي ميير ذليك مين تابيـيره فيـيكم 

 وفـي ميركم من خـلقه.

واختلف أ ل العربـية فـي اليـمعنى اليذي مين أجليه هصيب قوليه: َخْييرا لَُكيْم فقيال بعي  هـحوييـي   

هصب خيرا علـى الـخروج مـما قبله من الكالم, ألن ما قبله من الكالم قا تـم, وذليك قوليه: الكوفة: 

فَفِمنُوا, وقال: قا سمعت العرل تفعل ذلك فـي كل خبر كان تاّما ثم اتصل به كالم بعا تـمامه علـى 

  خييرا بـما قبله, فتقول: لتقومّن خيرا لك, ولو فعليت ذليك خييرا ليك, واتيّ « خير»هـحو اتصال 

لييك. قييال: وأمييا إذا كييان الكييالم هاقصييا, فييال يكييون إال بييـالرفع كقولييك: إن تتييّ   خييير لييك, و َوأْن 

 تَْصبُِروا َخْير  لَُكْم.

ألن أصيل الكيالم: فيفمنوا  يو خيير لكيم, فليـما سيقط «, خيير»وقال آخر منهم: جياء النصيب فيـي   

هكييرة, فييـاهتصب « خييير»ي قبلييه معرفيية والييذي  ييو مصييار اتصييل الكييالم بييـما قبلييه, والييذ«  ييو»

التصاله بـالـمعرفة, ألن اإلضمار من الفعل: قيم فـالقيـيام خيير ليك, وال تقيم فتيرَ القيـيام خيير ليك 

فلـما سقط اتصل بـاألّول. وقال: أال ترن أهيك تيرن الكنايية عين األمير تصليـح قبيل اليـخبر, فتقيول 

ألن «, يكين»ك. وقيال: ليـيا هصيبه عليـى إضيمار للرجل: اتّ    و خير لك, أي االتقياء خيير لي

ذلك يأتـي بقـياس يبطل  ذا, أال ترن أهك تقول: اتّ   تكن مـحسنا, وال يجوز أن تقيول: اتيّ   

وال يصلـح أن تقول: اهصرها أخاها, وأهت تريا: تكين أخاهيا. وزعيم «, كان»مـحسنا, وأهت تضمر 

خاصة, فتقول: افعل  ذا خييرا ليك, وال تفعيل  يذا « أَْفعَل»ي قاذل  ذا القول أهه ال يجيق ذلك إال فـ

يياّل « أفعيل»ألن «, أفعيل»خيرا لك وأفضَل لك وال تقول: صال ا لك. وزعم أهيه إهيـما قـييـل ميع 

ألهيه  يين قيال لهيم: « خييرا»علـى أن  ذا أصلـح من ذلك. وقال بع  هـحوييـي البصيرة: هصيب 

ه قال: اعملوا خيرا لكم, وكيذلك: اهتهيوا خييرا لكيم, قيال: و يذا آمنوا, أمر م بـما  و خير لهم, فكأه

إهـما يكون فـي األمر والنهي خاصة, وال يكون فيـي اليـخبر, ال تقيول: أن أهتهيي خييرا ليـي, ولكين 

يرفع علـى كالمين ألن األمر والنهي يضيمر فيـيهما, فكأهيك أخرجتيه مين شييء إليـى شييء, ألهيك 

له: أخرج من ذا, وايخـل فيـي آخير واستشيها بقيول الشياعر عمير بين   ين قلت له اْهتَِه, كأهك قلت

 أبـي ربـيعة:

 فََواِعِايِه َسْرَ تـْي ماِلٍكأِو الّربـا بَـْينَُهما أْسَهال  

كما تقول: واعايه خيرا لك. قال: وقا سمعت هصب  ذا فيـي اليـخبر, تقيول العيرل: آتيـي البيـيت   

ما فسرت لك فـي األمير والنهيي. وقيال آخير مينهم: هصيب  خيرا لـي وأتركه خيرا لـي, و و علـى

بفعل مضمر, واكتفـى من ذلك الـمضمر بقوله: ال تفعيل  يذا وافعيل اليـخير, وأجيازه فيـي « خيرا»

علييـى ضييمير « خيييرا»فقييال: ال تفعييل ذاَ صييال ا لييك. وقييال آخيير ميينهم: هصييب «, أفعييل»مييير 

 جوال: يكن خيرا لكم, وقال: كذلك كل أمر وههي.
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 ّّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَْ يَل اْلِكتَياِل الَ تَْللُيواْ فِيي ِييينُِكْم َوالَ تَقُولُيواْ َعلَيى ّللّاِ إِالّ اْلَحي

ِ َوُرُسيِلِه َوالَ إِهَّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل ّللّاِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَ ا إِلََى َمْريََم َوُروح  ّمْنهُ فَفِمنُو َّ اْ بِيا

ي الّسيَماَوات َوَميا تَقُولُواْ ثاَلَثَة  اهتَُهواْ َخْيراً لُّكْم إِهَّما ّللّاُ إِلَـَه  َواِ ا  ُسْبَحاهَهُ أَن يَُكوَن لَهُ َولَيا  لّيهُ وميا فِي

ِ َوِكيالً {.. َّ  فِي األْرِ  َوَكفََى بِا

تاِل: يا أ ل اإلهـجيـل من النصارن, ال تَْللُوا فِـي ِييِنُِكْم يقيول: يعنـي جّل ثناؤه بقوله: يا أْ َل الكِ    

, فيإّن قـييـلكم فيـي  ّّ ّّ فـي ييينكم فتفِرطيوا فيـيه, وال تقوليوا فيـي عيسيى ميير اليـح ال تـجاوزوا الـح

, ألن   لـم يتيـخذ ولياا, فيـيكون عيسيى أو مييره  ّّ عيسى إهه ابن   قول منكم علـى   مير الـح

ّّ وأصل الللّو فـي كّل شيء: مـجاوزة  اه الذي  و  من خـلقه له ابنا. َوال تَقُولُوا علـى ّللّاِ إالّ الـَح

 اه, يقال منه فـي الاين قيا ميال فهيو يلليو ُملُيّوا, وميال بـاليـجارية عظُمهيا وليـحُمها: إذا أسيرعت 

 الـحارث بن خالا الـمخقومي:الشبـال, فجاوزت لذاتها, يللو بها ُملُّوا وَمالًء ومن ذلك قول 

ّ  ُمَوّشُحهاُرْؤيُ الّشبـاِل ماِل بها َعْظُم    ُخْمَصاهَة  قَِل

ـ وقا  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, 8617  

والرمبية عنيه. وفرييّ قال: صاروا فريقـين: فريّ َملَوا فـي الاين, فكان مليّو م فيـيه: الشيّك فيـيه 

 منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربهم.

القول فيـي تأوييـل قوليه تعاليـى: إهّيـَما اليـَمِسيُح ِعيَسيى اْبيُن َمْريَيـَم َرُسيوُل ّللّاِ وَكِليـَمتُهُ أْلقا يا إليـى   

 َمْريَـَم َوُروح  ِمْنهُ.

يَيـُم: ميا اليـمسيح أيهيا الليالون فيـي ييينهم مين يعنـي جّل ثناؤه بقوله: إهّـَما الـَمِسيُح ِعيَسى اْبيُن َمرْ   

أ ل الكتال بـابن   كما تقعمون, ولكنه عيسى ابين مرييـم يون مير يا مين الـخيـلّ, ال هسيب ليه 

مير ذلك. ثم هعته   جّل ثناؤه بنعته ووصفه بصفته, فقال:  و رسول  , أرسله   بـالـحّ إلـى 

الـمسيح: الـمـمسوح, صرف مين مفعيول إليـى فعييـل, وسيماه   من أرسله إلـيه من خـلقه. وأصل 

بذلك لتطهيره إياه من الذهول وقـيـل: مسح من الذهول واأليهاس التيـي تكيون فيـي االَيمييـين, كميا 

يـمسح الشييء مين األذن اليذي يكيون فيـيه فيـيطهر منيه, وليذلك قيال ميـجا ا ومين قيال مثيل قوليه: 

« َمِشييَحا»  النياس أن أصيل  يذه الكليـمة عبراهيـية أو سرياهيـية الـمسيح: الصايّ. وقا زعيم بعي

فعّربت, فقـيـل الـمسيح, كما عّرل ساذر أسماء األهبـياء التـي فـي القرآن مثيل إسماعييـل وإسيحا, 

 وموسى وعيسى.

قال أبو جعفر: ولـيا ما مثل به من ذلك للـمسيح بنظير وذليك أن إسماعييـل وإسيحا, وميا أشيبه   

ماء ال صفييـات, والييـمسيح صييفة, ومييير جيياذق أن تييـخاطب العييرل ومير ييا ميين أجنيياس ذلييك, أسيي

الـخـلّ فـي صفة شيء إال بـمثل ما يفهم عمين خاطبهيا, وليو كيان اليـمسيح مين ميير كيالم العيرل 

ولـم تكن العرل تعقل معناه ما خوطبت به. وقا أتـينا من البـيان عن هظاذر ذلك فـييـما مضيى بيـما 

ة عن إعايته. وأميا اليـمسيح الياجال, فإهيه أيضيا بيـمعنى الـميـمسوح العيين, صيرف مين فـيه الكفـاي

مفعول إلـى فعيـل, فمعنى الـمسيح فـي عيسى صلى   عليه وسلم: الـمـمسوح البان مين األيهياس 

واالَثييام, ومعنييى الييـمسيح فييـي اليياجال: الـمييـمسوح العييين الـيييـمنى أو الييـيسرن كالييذي ُرِوَي عيين 

   صلى   عليه وسلم فـي ذلك.رسول 

وأما قوله: وَكِلـَمتُهُ أْلقا ا إلـى َمْريَـَم فإهه يعنـي بـالكلـمة: الرسالة التـي أمر   مالذكته أن تأتيـي   

 مريـم بها, بشارة من   لها التـي ذكر   جّل ثنياؤه فيـي قوليه: إْذ قالَيِت اليـَمالذَِكِة ييا َمْريَيـُم إّن ّللّاَ 

َِ بَِكِلـَمٍة ِمْنهُ يعنـي: برسالة منه, وبشارة من عناه. وقا قال قتاية فـي ذلك, ما:  يُبَّشُر

ـيي  اثنابييه الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا معميير عيين قتيياية: 8618  

 وَكِلـَمتُهُ أْلقا ا إلـى َمْريَـَم قال:  و قوله: كن فكان.

لـمختلفـين من أ ل اإلسالم فـي ذلك فـييـما مضيى بيـما أمنيى عين إعايتيه فيـي وقا بـيّنا اختالف ا  

 ذا الـموضع. وقوله: أْلقا ا إلـى َمْريَـَم يعنـي: أعلـمها بها وأخبر ا, كما يقال: ألقيـيت إليـيك كليـمة 

  سنة, بـمعنى أخبرتك بها, وكلـمتك بها.

فـي تأويـله, فقال بعضهم: معنى قوليه: َوُروح  ِمْنيه:  وأما قوله: َوُروح  ِمْنه فإن أ ل العلـم اختلفوا  

وهفخة منه, ألهه  اّث عن هفخة جبريـل علـيه السيالم فيـي ِيْرع مرييـم بيأمر   إيياه بيذلك, فنسيب 
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إلـى أهه ُروح من  , ألهه بأمره, كان, قال: وإهـما سمي النفخ ُرو ا ألهها ريح تـخرج من الروح, 

 من قولهم بقول ذي الرمة فـي صفة هار هعتها:واستشهاوا علـى ذلك 

 فلـّما بَاَْت َكفّْنتُها َوْ َي ِطْفلَة بَطْلساَء لَـم تَْكُمل ِذَراعا َوال ِشْبَرا  

 وقُْلُت لَهُ اْرفَْعها إلَـْيَك وأْ يِهابُروِ َك واْقتَتْهُ لَها قِـيتَةً قَْاَرا  

 ها الّصبـا واْجعَْل ياَْيَك لها ِستْرا وظاِ ْر لها ِمن بـاذِا الّشْخِت واستعنعلَـي 

 فَلَـّما َجَرْت لْلـَجْقِل َجْريا كأهُّهَسنا البْرِ, أ اَثْنا لـخالقها ُشْكَرا  

 وقالوا: يعنـي بقوله: أ يها بُرو ك: أي أْ يها بنفخك.  

قيالوا: وإهيـما «, كين»وقال بعضهم: يعنـي بقوله: َوُروح  ِمْنهُ: أهه كان إهساها بإ ياء   له بقوله:   

 معنى قوله: َوُروح  ِمْنهُ: و ياة منه, بـمعنى: إ ياء   إياه بتكوينه.

وقال بعضهم: معنى قوله: َوُروح  ِمْنهُ ور مة منه كما قال جيّل ثنياؤه فيـي موضيع آخير: وأيّياَُ ْم   

سيى ر مية منيه عليـى بُِروحٍ ِمْنهُ. قال: ومعناه فـي  ذا الـموضع: ور مية منيه. قيال: فجعيل   عي

 من اتبعه وآمن به وصاّقه, ألهه  اا م إلـى سبـيـل الرشاي.

وقال آخرون: معنى ذلك: وروح من   خيـلقها فصيّور ا, ثيم أرسيلها إليـى مرييـم, فاخيـلت فيـي   

 فـيها, فصير ا   تعالـى روح عيسى علـيه السالم. ذكر من قال ذلك:

نا إسحا,, قال:  اثنا عبا الير من بين عبيا   بين سيعا, قيال: ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اث8619  

أخبرهـي أبو جعفر, عن الربـيع, عن أبـي العالـية, عن أبـّي بن كعب فـي قوليه: َوإْذ أَخيذَ َربّيَك ِميْن 

 بَنِـي آيََم ِمْن ُظُهوِرِ ْم ذُّريّتَُهْم قال: أخذ م فجعلهم أروا ا, ثيم صيّور م, ثيم اسيتنطقهم, فكيان روح

عيسى من تلك األرواح التـي أخذ علـيها العها واليـميثا,, فأرسيل ذليك اليروح إليـى مرييـم, فاخيـل 

 فـي فـيها فحملت الذي خاطبها, و و روح عيسى علـيه السالم.

وقال آخرون: معنى الروح  هنا: جبريـل علـيه السالم. قالوا: ومعنى الكالم: وكلـمته ألقا ا إليـى   

ا إلييـيها روح ميين  , ثييم ميين جبريييـل علييـيه السييالم. ولكييّل  ييذه األقييوال وجييه مرييـم, وألقا ييا أيضيي

 ومذ ب مير بعيا من الصوال.

ِ َوُرُسِلِه َوال تَقُولُوا ثاَلثَة  اْهتَُهوا َخْيرا لَُكْم.   َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَفِمنُوا بـا

ِ َورُ    َّ ُسِلِه فصاّقوا يا أ ل الكتال بو ااهيـية   وربوبيـيته, وأهيه يعنـي بقوله جّل ثناؤه: فَفِمنُوا بـا

ال ولا له, وصاّقوا رسله فـيـما جاءوكم به من عنا  , وفـيـما أخبيرتكم بيه أن   وا يا ال شيريك 

له, وال صا بة له, وال ولا له. َوال تَقُولُوا ثاَلثَة  يعنـي: وال تقولوا األربـال ثالثية. ورفعيت الثالثية 

ومعنى الكالم: وال تقولوا  م ثالثة. وإهـما جاز ذلك ألن «.  م»بـمـحذوف يّل علـيه الظا ر, و و 

القول  كاية, والعرل تفعل ذلك فـي الـحكاية, ومنه قول  : َسيَقُولُوَن ثاَلثَة  َرابِعُُهْم َكْليبُُهْم وكيذلك 

سم رافع لذلك االسم. ثم قال لهيم جيّل كّل ما وري من مرفوع بعا القول ال رافع معه, ففـيه إضمار ا

ثناؤه متوعاا لهم فـي قولهم العظيـم الذي قيالواه فيـي  : اهتهيوا أيهيا القياذلون   ثاليث ثالثية عميا 

تقولون من القور والشك بيـا , فيإن االهتهياء عين ذليك خيير لكيم مين قِـييـله, ليـما لكيم عنيا   مين 

ّّ الذي أميرتكم بيـاإلهابة العقال العاجل لكم علـى قِـيـلكم  ذلك, إن أقمتـم علـيه ولـم تنـيبوا إلـى الـح

 إلـيه واالَجل فـي معايكم.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إهّـَما ّللّاُ إلَه  َواِ ا  ُسْبحاهَهُ أْن يَُكوَن لَهُ َولَا  لَهُ ما فِـي الّسَمَواِت َوميا   

 .فِـي األْرِ  وَكفَـى بـا  َوِكيالً 

يعنـي بقوله: إهّـَما ّللّاُ إلَه  َواِ ا : ما   أيها القاذلون:   ثالث ثالثة كما تقوليون, ألن مين كيان ليه   

ولا فلـيا بإله, وكذلك مين كيان ليه صيا بة فليير جياذق أن يكيون ألهيا معبيويا, ولكين   اليذي ليه 

ال صا بة, وال شريك. ثيم هيّقه جيّل ثنياؤه األلو ة والعبـاية, إله وا ا معبوي, ال ولا له, وال والا, و

هفسه وعظمها ورفعها عما قال فـيه أعااؤه الكفرة به, فقال: ُسْبحاهَهُ أْن يَُكوَن لَهُ َولَا  يقول: عال   

وجّل وعّق وتعظم وتنيّقه عين أن يكيون ليه وليا أو صيا بة. ثيم أخبير جيّل ثنياؤه عبيـايه أن عيسيى 

ي األر , عبـياه, وملكه, وخـلقه, وأهه رازقهيم وخيالقهم, وأههيم وأمه, ومن فـي السموات ومن فـ

أ ل  اجة وفـاقة إلـيه, ا تـجاجا منه بذلك علـى من ايّعى أن الـمسيح ابنه, وأهه ليو كيان ابنيه كميا 

قالوا لـم يكن ذا  اجة إلـيه, وال كان له عباا مـملوكا, فقال: لَهُ ميا فِيـي الّسيَمَواِت َوميا فِيـي األْرِ  
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عنـي:   ما فـي السموات وما فـي األر  من األشياء كلها, ملكا وخيـلقا, و يو ييرزقهم ويقيوتهم ي

ويابر م, فكيف يكون الـمسيح ابنا   و و فـي األر  أو فـي السموات مير خارج من أن يكيون 

 فـي بع   ذه األماكن

ِ َوِكيالً يقول: و سب ما فيـي السيموات ومي   َّ ا فيـي األر  بيـا  قـييـما وميابرا وقوله: وَكفَـى بـا

 ورازقا, من الـحاجة معه إلـى ميره.

 172اآلية : 

ِ َوالَ اْلَمةذَِكيةُ اْلُمقَّربُيوَن  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لّين يَْسيتَنِكَف اْلَمِسييُح أَن يَُكيوَن َعْبيااً 

 يَْحُشُرُ ْم إِلَيِه َجِميعاً {..َوَمن يَْستَْنِكْف َعْن ِعبَايَتِِه َويَْستَْكبِْر فَسَ 

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: لَْن يَْسيتَْنِكَف اليـَمِسيُح: لين ييأهف ولين يسيتكبر اليـمسيح أْن يَُكيوَن َعْبياا      

 يعنـي: من أن يكون عباا  . كما:

ْنِكَف اليـَمِسيُح ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عين قتياية: لَيْن يَْسيتَ 8620  

ِ َوال الـَمالذَِكةُ الـُمقّربُوَن: لن يحتشم الـمسيح أن يكون عباا   وال الـمالذكة. ّ َِ  أْن يُكون عباا 

وأما قوله: َوال اليـَمالذَِكةُ اليـُمقَّربُوَن فإهيه يعنيـي: ولين يسيتنكف أيضيا مين اإلقيرار   بيـالعبويية,   

 بون الذين قّربهم   ورفع منازلهم علـى مير م من خـلقه.واإلذعان له بذلك ُرُسله الـمقرّ 

 وُروي عن الضحاَ أهه كان يقول فـي ذلك ما:  

ـ  اثنـي به جعفر بن مـحما البقوري, قال:  اثنا يعلـى بن عبـيا, عن األجلـح, قال: قلت 8621  

 للضحاَ: ما الـمقّربون  قال: أقربهم إلـى السماء الثاهـية.

 تأويـل قوله تعالـى: َوَمْن يَْستَْنكْف َعْن ِعبـايَتِِه َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرُ ْم إلَـيِه َجِميعا. القول فـي  

يعنـي جّل ثناؤه بذلك: ومن يتعظم عن عبـاية ربه, ويأهف من التذلل والـخضوع له بـالطاعة من   

يقييول: فسيييبعثهم يييوم القييـيامة جميعييا, الـخييـلّ كلهييم, ويسييتكبر عيين ذلييك, فََسْيُحُشييُرُ ْم إلييـيه َجِميعييا 

 فـيجمعهم لـموعا م عناه.

 173اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَأَّما الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت فَيُيَوفّيِهْم أُُجيوَرُ ْم َويَقيياُُ ْم 

فَيُعَذّبُُهْم َعذَاباً أَلُيماً َوالَ يَِجاُوَن لَُهْم ّمين يُوِن ّللّاِ َوِليّياً َوالَ  ّمن فَْضِلِه َوأَّما الِّذيَن اْستَنَكفُواْ َواْستَْكبَُرواْ 

 هَِصيراً {..

يعنييـي جييّل ثنيياؤه بييذلك: فأمييا الييـمّمنون الييـمقّرون بو ااهييـية  , الييـخاضعون لييه بييـالطاعة,    

يريوا علـى ربهم, قيا آمنيوا  الـمتذللون له بـالعبويية, والعاملون الصالـحات من األعمال, وذلك أن

به وبرسله, وعملوا بـما أتا م به رسله من عنا ربهم, من فعيل ميا أمير م بيه, واجتنيال ميا أمير م 

بييـاجتنابه فَـيَُوفّييـيِهْم أُُجييوَرُ م يقييول: فـيّتييـيهم جييقاء أعمييالهم الصالييـحة وافييـيا تامييا. َويَِقيُيياُ ْم ِمييْن 

ليـى ميا وعيا م مين اليـجقاء عليـى أعميالهم الصاليـحة والثيوال فَْضِلِه يعنـي جّل ثناؤه: ويقيا م ع

علـيها من الفضل والقياية ما لـم يعّرفهم مبلله ولـم يحاّ لهم منتهاه. وذلك أن   وعا من جاء من 

عبـايه الـمّمنـين بـالـحسنة الوا اة عشر أمثالها مين الثيوال واليـجقاء, فيذلك  يو أجير كيل عاميل 

ن أ ل اإليـمان الـمـحاوي مبلله, والقياية عليـى ذليك تفضيل مين   عليـيهم, علـى عمله الصالـح م

وإن كييان كييل ذلييك ميين فضييله علييـى عبييـايه مييير أن الييذي وعييا عبييـايه الـمّمنييـين أن يوفييـيهم فييال 

ينقصهم من الثوال علـى أعمالهم الصالـحة,  و ما  اّ مبلله من العشر, والقياية علـى ذليك ميير 

, فـيقيا من شاء من خـلقه علـى ذلك قار ما يشياء, ال  ياّ لقياره يوقيـف عليـيه. وقيا مـحاوي مبللها

قييال بعضييهم: القييياية إلييـى سييبعماذة ضييعف. وقييال آخييرون: إلييـى ألفييـين. وقييا ذكييرت اخييتالف 

 الـمختلفـين فـي ذلك فـيـما مضى قبل بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع.

ْنَكفُوا َواْستَْكبَُروا فإهه يعنـي: وأما اليذين تعظميوا عين اإلقيرار   بيـالعبوية وقوله: وأّما الِّذيَن اْستَ   

واإلذعان له بـالطاعة, واستكبروا عن التذلل أللو ته وعبـايته وتسلـيـم الربوبيـية والو ااهيـية ليه. 

يُوِن ّللّاِ َوِلـيـّما َوال هَِصييرا يقيول: فَـيُعَذّبُُهْم َعذَابـا أِلـيـما يعنـي: عذابـا موجعا. َوال يَِجاُوَن لَُهْم ِمْن 

وال يجا الـمستنكفون مين عبيـايته واليـمستكبرون عنهيا إذا عيذبهم   األلـييـم مين عذابيه سيون   
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ألهفسهم ولـيا ينـجيهم من عذابيه وينقيذ م منيه. وال هصييرا: وال هاصيرا ينصير م, فيـيستنقذ م مين 

من هقمته, كالذي كاهوا يفعلون بهم إذا أراي م مير م من أ ل  ربهم, ويافع عنهم بقّوته ما أ ّل بهم

 الاهـيا فـي الاهـيا بسوء من هصرتهم والـماافعة عنهم.

 174اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَيا أَيَّهيا النّياُس قَيْا َجيفَءُكْم بُْرَ يان  ّمين ّربُّكيْم َوأَْهَقْلنَيف إِلَيْيُكْم هُيوراً 

 {..ّمبِيناً 

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: يا أيّها النّاُس قَْا جاَءُكْم بُْر ان  ِمْن َربُّكْم: يا أيها الناس من جميع أصناف    

الييـملل, يهوي ييا وهصييارا ا ومشييركيها, الييذين قييّص   جييّل ثنيياؤه قصصييهم فييـي  ييذه السييورة قَييْا 

 تبير ن لكيم بطيول ميا أهتيـم عليـيه مقـييـمون جاَءُكْم بُْر ان  ِمْن َربُّكْم يقول: قا جاءتكم  جة من  

من أيياهكم ومللكم, و و مـحما صلى   عليه وسلم, الذي جعله   علـيكم  جة قطع بها عيذركم, 

وأبل  إلـيكم فـي الـمعذرة بإرساله إلـيكم, مع تعريفه إيياكم صيحة هبّوتيه وتـحقيـيّ رسيالته. وأْهَقْلنيا 

ول: وأهقلنييا إلييـيكم معييه هييورا مبييـينا, يعنييـي: يبييـين لكييم الـمييـحّجة الواضييحة إلَييـْيُكْم هُييورا ُمبِييـينا يقيي

والسييبل الهايييية إلييـى مييا فييـيه لكييم النييـجاة ميين عييذال   وألـيييـم عقابييه إن سلكتييـمو ا واستنرتييـم 

 بضوذه. وذلك النور الـمبـين  و القرآن الذي أهقله   علـى مـحما صلى   عليه وسلم.

 قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبنـحو ما  

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 8622  

 عن مـجا ا فـي قول  : بُْر ان  ِمْن َربُّكْم قال:  جة.

 بـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله. اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أ   

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: يا أيّها النّياُس قَيْا 8623  

 جاَءُكْم بُْر ان  ِمْن َربُّكْم: أي بـينة من ربكم, وأْهَقْلنا إلَـْيُكْم هُورا ُمبِـينا, و و  ذا القرآن.

لـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: ـ  اثنا مـحما بن ا8624  

 قَْا جاَءُكْم بُْر ان  ِمَن َربُّكْم يقول:  جة.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري : بر ان, قيال: ببيـينة 8625  

 وأْهَقْلنا إلَـْيُكْم هُورا ُمبِـينا قال: القرآن.

 175:  اآلية

ِ َواْعتََصيُمواْ بِيِه فََسييُْاِخلُُهْم فِيي َرْ َميٍة ّمْنيهُ  َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَأَّما الِّذيَن آَمنُواْ بِيا

 َوفَْضٍل َويَْهِايِهْم إِلَْيِه ِصَراطاً ّمْستَِقيماً {..

هـيته, وما بعث به مـحماا صلى   يعنـي بذلك جّل ثناؤه: فأما الذين صاّقوا بـا , وأقّروا بو اا   

عليه وسلم من أ ل الـملل َواْعتََصُموا بِيِه يقيول: وتيـمسكوا بيـالنور الـمبيـين اليذي أهيقل إليـى هبيـيه 

 كما:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري  َواْعتََصيُموا بِيِه قيال: 8626  

 بـالقرآن.

ْم فِـي َرْ َمٍة ِمْنهُ َوفَْضٍل يقول: فسوف تنالهم ر متيه التيـي تنيـجيهم مين عقابيه وتوجيب فََسيُْاِخـلُهُ   

لهييم ثوابييه ور متييه وجنتييه, ويـلييـحقهم ميين فضييله مييا ألييـحّ أ ييل اإليييـمان بييه والتصييايّ برسييله. 

أولييـياذه,  َويْهييِايِهْم إلَييـْيِه ِصييَراطا ُمْستَِقـيييـما يقييول: ويييوفقهم إلصييابة فضييله الييذي تفضييل بييه علييـى

ويساّي م لسلوَ منه  من أهعم علـيه من أ ل طاعته, والقتفـاء آثيار م, واتبيـاع ييينهم. وذليك  يو 

الصراط الـمستقـيـم, و و يين   الذي ارتضاه لعبـايه, و و اإلسالم. وهصب الصراط الـمستقـيـم 

 «.إلـيه»علـى القطع من الهاء التـي فـي قوله 

 176اآلية : 

تأويـل قوله تعالـى:     }يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكالَلَيِة إِن اْميُرؤ  َ لَيَك لَيْيَا لَيهُ َولَيا   القول فـي

ََ َوُ َو يَِرثَُهف إِن لّْم يَُكْن لَّهف َولَا  فَإِن َكاهَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما ال ََ ثّلُثَياِن َولَهُ أُْخت  فَلََها هِْصُف َما تََر ِمّميا تَيَر
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 بُِكّل َشْيٍء َعِلييم  َوإِن َكاهَُواْ إِْخَوةً ّرَجاالً َوهَِسفًء فَِللذَّكِر ِمثُْل َ ّ  االُهثَيَْيِن يُبَيُّن ّللّاُ لَُكْم أَن تَِضلّواْ َوّللّاُ 

..} 

بيـينا معنيى يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يَْستَْفتُوهََك يسألوهك ييا ميـحما أن تفتيـيهم فيـي الكاللية. وقيا    

الكاللة فـيـما مضى بـالشوا ا الاالة علـى صحته, وقا ذكرها اختالف الـمختلفـين فيـيه فيأمنى ذليك 

عن إعايته, وبـينا أن الكاللة عناها ما عاا الولا والوالا. إِن اْمُرؤ  َ لََك لَـْيَا لَهُ َولَا  َولَيهُ أُْخيت  فلَهيا 

ََ يعنـي بقوله: إِن اْمرُ   ؤ  َ لََك: إن إهسان من الناس مات. كما:هِْصُف ما تََر

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 8627  

 إِن اْمُرؤ  َ لََك يقول: مات.

هِْصيُف ميا لَـْيَا لَهُ َولَا  ذكر وال أهثى َولَهُ أُْخت  يعنـي: وللـميت أخت ألبـيه وأميه, أو ألبيـيه. فَلَهيا   

ََ يقول: فعخته التـي تركهيا بعياه بيـالصفة التيـي وصيفنا هصيف تركتيه ميراثيا عنيه يون سياذر  تََر

 عصبته, وما بقـي فلعصبته.

وذُكر أن أصحال رسول   صلى   عليه وسلم َ ّمُهم شأن الكاللة, فيأهقل   تبيـارَ وتعاليـى   

 فـيها  ذه االَية. ذكر من قال ذلك:

 اثنا بشير بين معياذ, قيال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: يَْسيتَْفتُوهََك قُيِل ّللّاُ  ـ8628  

يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة فسألوا عنها هبيـّي  , فيأهقل   فيـي ذليك القيرآن: إِن اْميُرؤ  َ لَيَك لَيـْيَا لَيهُ َولَيا  

م . قال: وذكر لنا أن أبـا بكر الصاّيّ رضيي   عنيه قيال فيـي فقرأ  تـى بل : َوّللّاُ بُِكّل َشْيٍء َعِلـيـ

خطبته: أال إن االَية التـي أهقل   فـي أّول سورة النساء فـي شيأن الفيراذ  أهقلهيا   فيـي الوليا 

والوالا, واالَية الثاهـية أهقلها فـي القوج والقوجة واإلخوة من األم, واالَيية التيـي ختيـم بهيا سيورة 

ء أهقلها فـي اإلخوة واألخوات مين األل واألم, واالَيية التيـي ختيـم بهيا سيورة األهفيـال أهقلهيا النسا

 فـي أُِولـى األْر اِم بَْعُضُهْم أْولـى بِبَْعٍ  فِـي ِكتاِل ّللّاِ مـما جّرت الر م من العََصبة.

, عين سيعيا بين ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جرير, عين الشيبـاهيـي, عين عميرو بين ميّرة8629  

ألَيـْيَا قَيْا »الـمسيب, قال: سأل عمر بن الـخطال النبـّي صيلى   علييه وسيلم عين الكاللية, فقيال: 

 قال فنقلت: يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.« بَـيَّن ّللّاُ ذَِلَك 

بن إبرا يـم, عن  شام الاّستواذّي, ـ  اثنا مّمل بن  شام أبو  شام, قال:  اثنا إسماعيـل 8630  

قال:  اثنا أبو القبـير, عن جابر بن عبا  , قال: اشيتكيت وعنياي تسيع أخيوات ليـي أو سيبع أبيو 

جعفر الذي يشّك فاخـل علـّي النبـّي صيلى   علييه وسيلم, فينفخ وجهيي, فأفقيت وقليت: ييا رسيول 

ثيييم خيييرج «. أْ َسييينُ »قليييت: الشيييطر  قيييال:  «,أْ َسييينُ » , أال أوصيييي ألخواتيييـي بيييـالثلث  قيييال: 

ََ َميّتيا ِميْن َوَجِعيَك َ يذَا, َوإّن ّللّاَ قَيْا أْهيَقَل فِيـي »وتركنـي, ثم رجع إلـّي فقال:  ييا جيابُِر إهّيـي ال أَُرا

تُوهََك قُيِل قال: فكان جابر يقيول: أهقليت  يذه االَيية فيـّي: يَْسيتَفْ «. الِّذي اِلَءَخَواتَِك فََجعََل لَُهّن الثّلُثَـْينِ 

 ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.

 اثنا ميـحما بين اليـمثنى, قيال:  ياثنا ابين أبيـي عياّي, عين  شيام, يعنيـي الاّسيتواذّي, عين أبيـي    

 القبـير, عن جابر, عن النبـّي صلى   عليه وسلم, مثله.

الـمنكار, عن جيابر بين عبيا  , ـ  اثنـي  الـمثنى, قال:  اثنا سفـيان بن عيـينة, عن ابن 8631  

قال: مرضت فأتاهـي النبـّي صلى   عليه وسلم يعويهـي  و وأبو بكر, و ما ماشييان, فوجاوهيـي 

قا أممى علـّي, فتوضأ رسول   صلى   عليه وسلم ثم صّب علـّي مين َوضيوذه, فأفقيت, فقليت: 

الـي  وكان له تسع أخوات ولـم يكين ليه يا رسول   كيف أقضي فـي مالـي, أو كيف أصنع فـي م

والييا وال ولييا. قييال: فلييـم يجبنييـي شيييقا  تييـى هقلييت آييية الييـميراث: يَْسييتَْفتُوهََك قُييِل ّللّاُ يُْفتِييـيُكْم فِييـي 

 الَكاللَِة... إلـى آخر السورة. قال ابن الـمنكار: قال جابر: إهـما أهقلت  ذه االَية فـّي.

صلى   عليه وسلم يقول: إن  ذه االَية  ي آخر آية أهقلت مين  وكان بع  أصحال رسول    

 القرآن. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا اليـحسين بين واقيا, عين أبيـي 8632  

ِل ّللّاُ إسحا,, عن البراء بن عازل, قال: سمعته يقول: إن آخر آية هقلت مين القيرآن: يَْسيتَْفتُوهََك قُي

 يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.
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 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن ابن أبـي خالا, عن أبـي إسحا,, عن البراء, قال: آخر آية    

 هقلت من القرآن: يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.

النعمان, قال:  اثنا مالك بن ِمْلول, عن أبـي  اثنا مـحما بن خـلف, قال:  اثنا عبا الصما بن    

 الّسفَر, عن البراء, قال: آخر آية هقلت من القرآن: يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.

ـيي  يياثنا  ييارون بيين إسييحا, الهمااهييـّي, قييال:  يياثنا مصييعب بيين الييـمقاام, قييال:  يياثنا 8633  

عيين البيراء, قييال: آخيير سييورة هقلييت كاملية بييراءة, وآخيير آييية هقلييت  إسراذييـل, عيين أبييـي إسييحا,,

 خاتـمة سورة النساء: يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة.

واختلييف فييـي الييـمكان الييذي هقلييت فييـيه االَييية, فقييال جييابر بيين عبييا  : هقلييت فييـي الييـماينة. وقييا   

ضييى بعضييها فييـي أّول السييورة عنييا فـاتييـحة آييية الييـمواريث, ذكييرت الرواييية بييذلك عنييه فـيييـما م

 وبعضها فـي مبتاإ اإلخبـار عن السبب الذي هقلت فـيه  ذه االَية.

وقال آخرون: بل أهقلت فـي مسير كان فـيه رسول   صلى   عليه وسلم وأصحابه. ذكير مين   

 قال ذلك:

ا, عين معمير, عين أييول, عين ابين سييرين, ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ميـحما بين  ميي8634  

قيال: هقلييت: يَْسييتَْفتُوهََك قُيِل ّللّاُ يُْفتِييـيُكْم فِييـي الَكاللَييِة والنبيـّي فييـي مسييير لييه, وإليـى جنبييه  ذيفيية بيين 

الـيـمان, فبلّلها النبيـّي صيلى   علييه وسيلم  ذيفية, وبلّلهيا  ذيفية عمير بين اليـخطال و يو يسيير 

عمر سأل عنها  ذيفة, ورجا أن يكون عناه تفسير ا, فقيال ليه  ذيفية: و   خـلفه. فلـما استـخـلف

إهك لعاجق إن ظننت أن إمارتك تـحملنـي أن أ اثك فـيها بـما لـم أ اثك يومقذ فقال عمير: ليـم أري 

  ذا ر مك  .

ن  يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا معميير, عيين أيييول, عيين ابيي   

 سيرين بنـحوه, إال أهه قال فـي  ايثه: فقال له  ذيفة: و  إهك أل مّ إن ظننت.

 اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن ُعلَـية, قال:  اثنا ابن عون, عن مـحما بن سييرين,    

يُكْم فِـي الَكاللَِة فلقّا ا قال: كاهوا فـي مسير ورأس را لة  ذيفة. قال: وهقلت: يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـ

رسول   صيلى   علييه وسيلم  ذيفية, فلقا يا  ذيفية عمير. فليـما كيان بعيا ذليك سيأل عمير عنهيا 

 ذيفة, فقيال: و  إهيك أل ميّ إن كنيت ظننيت أهيه لقّاهيـيها رسيول   فلقيـيتكها كميا لقاهيـيها, و  

 للهّم إن كنت بـينتها له, فإهها لـم تبـين لـي.الأزياَ علـيها شيقا أباا قال: وكان عمر يقول: ا

واختلف عن عمر فـي الكاللة, فُروي عنه أهه قال فـيها عنا وفيـاته:  يو مين ال وليا ليه وال واليا.   

وقا ذكرها الرواية عنه بذلك فـيـما مضى فـي أول  ذه السورة فـي آيية اليـميراث. وُروي عنيه أهيه 

 . ذكر من قال ذلك:قال قبل وفـاته:  و ما خال األل

ـ  اثنا الـحسن بن عرفة, قال:  اثنا شبـابة, قال:  ياثنا شيعبة, عين قتياية, عين ساليـم بين 8635  

أبيـي اليـجعا, عين َمْعياان بين أبيـي طليـحة الييـيعمرّي, قيال: قيال عمير بين اليـخطال: ميا أملي  لييـي 

ه وسلم فـي شيء ما هازعته رسول   صلى   عليه وسلم, أو ما هازعت رسول   صلى   علي

يَْكِفيـيَك ِمْنهيا آيَيةُ الّصيْيِف الّتيـي أُْهِقلَيْت فيـي آِخيِر »فـي آية الكاللية,  تيـى ضيرل صياري, وقيال: 

وسأقضي فـيها بقضاء يعلـمه من يقيرأ ومين ال « ُسَورةِ النَّساِء يَْستَْفتُوهََك قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَةِ 

  األل كذا  سب قال ابن عرفة قال شبـابة: الشّك من شعبة.يقرأ:  و ما خال

وُروي عنه أهه قال: إهـي ألستـحيـي أن أخالف فـيه أبيـا بكير. وكيان أبيو بكير يقيول:  يو ميا خيال   

الولا والوالا, وقا ذكرها الرواية بذلك عنه فـيـما مضى فـي أّول السورة. وُروي عنه أهيه قيال عنيا 

فـي الكاللية كتابيـا وكنيت أستيـخير   فيـيه, وقيا رأييت أن أتيرككم عليـى ميا وفـاته: قا كنت كتبت 

 كنتـم علـيه. وأهه كان يتـمنى فـي  ياته أن يكون له بها علـم. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا مـحما بين  مييا اليـمعمري, عين معمير, عين الق يري, عين 8636  

لـخطال كتب فـي الـَجاّ والكاللية كتابيـا, فمكيث يستيـخير   فيـيه, سعيا بن الـمسيب: أن عمر بن ا

يقول: اللهّم إن علـمت فـيه خيرا فأمضه  تـى إذا ُطِعَن يعا بـالكتال فمـحي, فلـم يار أ ا ما كتب 

فـيه, فقال: إهـي كنت كتبت فيـي اليـجاّ والكاللية كتابيـا وكنيت أستيـخير   فيـيه, فرأييت أن أتيرككم 

 ما كنتـم علـيه.علـى 
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 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير عين الق يري, عين سيعيا    

 بن الـمسيب, عن عمر, بنـحوه.

ـ  ياثنا ابين وكييع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين سفيـيان, قيال:  ياثنا عميرو بين ميّرة, عين ميّرة 8637  

نبيـّي صيلى   علييه وسيلم بَيـيّنَهّن لنيا أ يّب إليـّي مين الهمااهـّي, قال: قال عمر: ثالث ألن يكون ال

 الاهـيا وما فـيها: الكاللة, والـخالفة, وأبوال الربـا.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عثام, قال:  اثنا األعم , قال: سمعتهم ييذكرون, وال أرن 8638  

أليـّي مين أن يكيون ليـي مثيل جقيية إبرا يـم إال فـيهم, عن عمر قال: ألن أكون أعلـم الكاللة أ يّب 

 قصور الروم.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عثام, قال:  اثنا األعما, عن قـيا بن مسلـم, عن طيار, 8639  

بن شهال, قال: أخذ عمر كتفـا, وجمع أصحال مـحما صلى   عليه وسلم, ثم قال: ألقضييّن فيـي 

فخرجيت  ينقيذ  يية مين البيـيت, فتفّرقيوا, فقيال: ليو الكاللة قضاء تـحاّث به النساء فـي خياور ّن 

 أراي   أن يتـّم  ذا األمر ألتـمه.

ـي  اثنيـي يعقييول بين إبرا يييـم, قيال:  يياثنا ابين علييـية, قيال:  يياثنا أبيو  يييان, قيال: ثنييـي 8640  

الشعبـّي, عن ابن عمير, قيال: سيمعت عمير بين اليـخطال يخطيب عليـى منبير اليـماينة, فقيال: أيهيا 

اس: ثالث وييت أن رسول   صلى   عليه وسيلم ليـم يفيـارقنا  تيـى يعهيا إليـينا فيـيهّن عهياا الن

 يُنتَهى إلـيه: الـجاّ, والكاللة, وأبوال الربـا.

 اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن ُعلَـية, عن سعيا بن أبـي َعروبة, عن قتاية, عين ساليـم بين أبيـي    

حة, أن عمر بن الـخطال, قال: ما سألت رسول   صلى   علييه الـجعا, عن معاان بن أبـي طلـ

تَْكِفـيَك آيَيةُ »وسلم عن شيء أكثر مـما سألت عن الكاللة,  تـى طعن بأصبعه فـي صاري, وقال: 

 «.الّصْيِف التـي فـي آِخِر ُسَورةِ النّساء

لسيهمّي, عين سيعيا, عين قتياية,  اثنا إبرا يـم بن سعيا الـجو ري, قال:  اثنا عبا   بن بكر ا   

عن سالـم بن أبـي الـجعا, عن معاان, عن عمر, قال: لـم أيع شيقا أ ّم عناي من أمر الكاللية, فميا 

أمل  لـي رسول   صلى   عليه وسلم فـي شيء ما أملي  ليـي فيـيها,  تيـى طعين بأصيبعه فيـي 

 «.تـي أُْهِقلَْت فـي آِخِر النَّساءِ تَْكِفـيَك االَيةُ الّ »صاري, أو قال فـي جنبـي, فقال: 

 اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا ابن عاّي, عن سيعيا, عين قتياية, عين ساليـم بين أبيـي اليـجعا,    

عن معاان بن أبـي طلـحة, أن عمر بين اليـخطال خطيب النياس ييوم اليـجمعة, فقيال: إهيـي و  ميا 

قا سألت عنها رسول   صيلى   علييه وسيلم, فميا أيع بعاي شيقا  و أ ّم إلـّي من أمر الكاللة, و

تَْكِفيـيَك آيَيةُ الّصيْيِف الّتيـي »أمل  لـي فـي شيء ما أمل  لـي فـيها,  تـى طعن فـي هيـحري وقيال: 

 وإن أع  أق  فـيها بقضية ال يختلف فـيها أ ا قرأ القرآن.«, أُْهِقلَْت فـي آِخِر ُسوَرةِ النّساءِ 

قال:  اثنا يحييى بين سيعيا, قيال:  ياثنا  شيام, عين قتياية, عين ساليـم بين أبيـي  اثنا ابن بشار,    

 الـجعا, عن معاان بن أبـي طلـحة, عن عمر بن الـخطال, بنـحوه.

ـ  اثنا مـحما بن علـّي بن الـحسن بن شقـيّ, قال: سمعت أبـي يقول: أخبرهيا أبيو  ميقة, 8641  

ل: سألت عمر و و يخطب النياس عين ذي قرابية عن جابر, عن الـحسن بن مسرو,, عن أبـيه, قا

لـي ورث كاللة, فقال: الكاللة, الكاللة, الكاللة وأخذ بلـحيته, ثم قيال: و  ألن أعليـمها أ يّب إليـّي 

من أن يكون لـي ما علـى األر  من شيء, سيألت عنهيا رسيول   صيلى   علييه وسيلم, فقيال: 

 فأعاي ا ثالث مّرات.« صيف ألـم تسمع االَية التـي أهقلت فـي ال»

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو أسامة, عن زكرييا, عين أبيـي إسيحا,, عين أبيـي سليـمة, 8642  

ألَيـْم تَْسيَمعِ االَيَيةَ الّتِيـي »قال: جاء رجل إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, فسأله عن الكاللية, فقيال: 

 إلـى آخر االَية.«... ل  يُوَرُث َكاللَةً أُْهِقلَْت فِـي الّصْيِف, َوإْن كاَن َرجُ 

ـ  اثنـي مـحما بن خـلف, قال:  اثنا إسحا, بن عيسى, قال:  اثنا ابن لهيعية, عين يقييا 8643  

بن أبـي  بـيب, عين أبيـي اليـخير: أن رجيالً سيأل عقبية عين الكاللية, فقيال: أال تعجبيون مين  يذا  

 صلى   علييه وسيلم شييء ميا أعضيلت بهيم يسألنـي عن الكاللة, وما عضل بأصحال رسول  

 الكاللة
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قال أبو جعفر: فإن قال قاذل: فما وجه قوله جّل ثناؤه: إِن اْمُرؤ  َ لََك لَـْيَا لَهُ َولَيا  َولَيهُ أُْخيت  فَلَهيا   

ََ ولقيا عليـمت اتفيـا, جمييع أ يل القبلية ميا خيال ابين عبيـاس وابين القبيـير, عليـى أن  هِْصُف ما تََر

ت لييو تييرَ ابنيية وأختييا, أن البنتييه النصييف, ومييا بقييـي فعختييه إذا كاهييت أختييه ألبييـيه وأمييه أو الييـمي

ََ وقيا وّرثو يا  ألبـيه  وأين ذلك من قوله: إِن اْمُرؤ  َ لََك لَـْيَا لَهُ َولَا  َولَهُ أُْخت  فَلَهيا هِْصيُف ميا تَيَر

ه, إهـما جعل   جيّل ثنياؤه بقوليه: النصف مع الولا  قـيـل: إن األمر فـي ذلك بخالف ما ذ بت إلـي

ََ إذا لـم يكن للـميت ولا ذكر وال أهثى وكان  إِن اْمُرؤ  َ لََك لَـْيَا لَهُ َولَا  َولَهُ أُْخت  فَلَها هِْصُف ما تََر

موروثا كاللة, النصف من تركته فريضة لها مسماة فأما إذا كان للـميت ولا أهثى فهي ميع عصيبة 

صير للعصبة مير يا ليو ليـم تكين, وذليك ميير ميـحاوي بحياّ, وال مفيرو  لهيا يصير لها ما كان ي

فر  سهام أ ل الـميراث بـميراثهم عن ميتهم. ولـم يقل   فـي كتابه: فإن كان ليه وليا فيال شييء 

ألخته معه, فـيكون لـما ُروي عن ابن عبـاس وابن القبـير فـي ذلك وجيه يوجيه إليـيه, وإهيـما بيـين 

ّّ إذا ليـم ييورث كاللية فيـي جّل ثناؤه م بل   قها إذا ورث اليـميت كاللية وتيرَ بيـيان مالهيا مين  ي

كتابه وبـينه بو يه علـى لساهه رسوله صلى   عليه وسلم, فجعلها عصبة ميع إهياث وليا اليـميت, 

 وذلك معنى مير معنى وراثتها الـميت إذا كان موروثا كاللة.

 َو يَِرثُها إْن لَـْم يَُكْن لََها َولَا .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َو ُ   

يعنـي جّل ثناؤه بذلك: وأخو الـمرأة يرثها إن ماتيت قبليه إذا ُورثيت كاللية وليـم يكين لهيا وليا وال   

 والا.

ََ َوإْن كياهُوا إْخيَوةً ِرجياالً    َوهِسياًء القول فـي تأويـل قوله: فإْن كاهَتا اثْنَتَيـْيِن فَلَُهميا الثّلُثياِن ِميـّما تَيَر

 فللذَّكِر ِمثُْل َ ّ  األُْهثَـيَـْيِن.

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: فإْن كاهَتا اثْنَتَـْيِن: فإن كاهت الـمتروكة من األخوات ألبيـيه وأميه أو ألبيـيه   

اثنتـين, فلهما ثلثا ما ترَ أخو ما الـميت إذا لـم يكن له ولا وورث كاللة. َوإْن كاهُوا إْخيَوةً يعنيـي: 

كان الـمتروكون من إخوتيه رجياالً وهسياء. فلليذَّكِر مينهم بيـميراثهم عنيه مين تركتيه ِمثْيَل َ يّ  وإن 

األُْهثَـيَـْيِن يعنـي: مثل هصيب اثنتـين من أخواته, وذلك إذا ورث كاللة, واإلخوة واألخيوات إخوتيه 

 وأخواته ألبـيه وأمه, أو ألبـيه.

 ّللّاُ لَُكْم أْن تَِضلّوا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يُبَـيّنُ   

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يبـين   لكم قسمة مواريثكم, و كيم الكاللية, وكييف فراذضيهم أْن تَِضيلّوا   

ّّ فـي ذلك, وتيـخطقوا  بـمعنى: لقال تضلوا فـي أمر الـمواريث وقسمتها: أي لقال تـجوروا عن الـح

 الـحكم فـيه, فتضلوا عن قصا السبـيـل. كما:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قوليه: يُبَيـيُّن ّللّاُ لَُكيْم 8644  

 أْن تَِضلّوا قال: فـي شأن الـمواريث.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا مـحما بن  ميا الـمعمري, و ياثنا اليـحسن بين يحييى, قيال: 8645  

برها معمر, عن أيول, عن ابن سيرين, قال: كان عمير إذا قيرأ: أخبرها عبا الرزا, قاال جميعا: أخ

 يُبَـيُّن ّللّاُ لَُكْم أْن تَِضلّوا قال: اللهّم من بـينَت له الكاللة فلـم تبـيّن لـي.

فيـي قوليه: يُبَيـيُّن ّللّاُ لَُكيْم أْن تَِضيلّوا هصيب فيـي قيول بعي  أ يل « أن»قال أبو جعفر: وموضيع   

ـالفعل, وفـي قول بعضهم خف , بيـمعنى: يبيـين   لكيم بيأن ال تضيلوا, وليقال العربـية التصالها ب

من اللف  و يي مطلوبية فيـي اليـمعنى, لااللية الكيالم عليـيها, والعيرل تفعيل « ال»تضلوا وأسقطت 

 ذلك, تقول: جقتك أن تلومنـي, بـمعنى: جقتك أن ال تلومنـي, كما قال القطامّي فـي صفة هاقة:

 َرن البَُصَراُء فِـيهافَفلَـْينا َعلَـْيها أْن تُبـاَعا رأْينا ما يَ  

 بـمعنى: أال تبـاع.  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوّللّاُ بُِكّل َشّيٍء َعِلـيـم .  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: َوّللّاُ بُكّل َشْيٍء من مصالـح عبيـايه فيـي قسيمة ميواريثهم ومير يا وجمييع   

 يقول:  و بذلك كله ذو علـم.األشياء َعِلـيـم  

 آخر تفسير سورة النساء, والـحما   رّل العالـمين.
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 سورة  المائدة

 50-1اآليات : 

 سورة الـماذاة ماهـية

 وآياتها عشرون وماذة

 بسم   الر َمن الر يـم

 1اآلية : 
بِاْلعُقُوِي أُِ لّْت لَُكْم بَِهيَمةُ األْهعَياِم إِالّ َميا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَا أَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ 

 يُتْلََى َعلَْيُكْم َمْيَر ُمِحلّي الّصْيِا َوأَْهتُْم ُ ُرم  إِّن ّللّاَ يَْحُكُم َما يُِرياُ {..

وأذعنيوا ليه يعنـي جّل ثناؤه بقوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُيوا أْوفُيوا: ييا أيهيا اليذين أقيّروا بو ااهيـية      

بـالعبويية, وسلـموا له األلو ية, وصاّقوا رسوله ميـحماا صيلى   علييه وسيلم فيـي هبّوتيه وفـييـما 

جاء م به من عنا ربهم من شراذع يينه, أْوفُيوا بيـالعُقُوِي يعنيـي: أوفيوا بيـالعهوي التيـي عا اتيـمو ا 

كم  قوقييا وألقمتييـم أهفسييكم بهييا   ربكييم والعقييوي التييـي عاقاتييـمو ا إييياه, وأوجبتييـم بهييا علييـى أهفسيي

فروضا, فأتـمو ا بـالوفـاء والكمال والتـمام منكم   بيـما أليقمكم بهيا, وليـمن عاقاتيـموه مينكم بيـما 

 أوجبتـموه له بها علـى أهفسكم, وال تنكثو ا فتنقضو ا بعا توكيا ا.

ـاء بهيا بهيذه االَيية, بعيا إجمياع واختلف أ ل التأوييـل فيـي العقيوي التيـي أمير   جيّل ثنياؤه بـالوفي  

جميعهم علـى أن معنى العقوي: العهوي فقال بعضهم:  يي العقيول التيـي كيان أ يل الـجا ليـية عاقيا 

بعضهم بعضا علـى النصرة والـمّازرة والـمظا رة علـى من  ياول ظليـمه أو بلياه سيوءا, وذليك 

 ذلك: معنى العقوي العهوي: و معنى الـحلف الذي كاهوا يتعاقاوهه بـينهم. ذكر من قال 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عين عليـّي, 8646  

 عن ابن عبـاس قوله: أْوفُوا بـالعُقُوِي يعنـي: بـالعهوي.

ح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجي8647  

 عن مـجا ا فـي قول   جّل وعّق: أْوفُوا بـالعُقُوِي قال: العهوي.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

  اثنا سفـيان, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن رجل, عن مـجا ا مثله.   

ال:  اثنا عبـيا  , عن أبـي جعفر الرازّي, عن الربـيع بن أها, قال: ـ  اثنا ابن وكيع, ق8648  

جلسنا إلـى مطرف بن الّشّخير وعناه رجل يحاثهم, فقال: يا أيّها الّيِذيَن آَمنُيوا أْوفُيوا بيـالعُقُوِي قيال: 

  ي العهوي.

بيـيه, عين الربيـيع:  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أ   

 أْوفُوا بـالعُقُوِي قال: العهوي.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مير, عين جيويبر, عين الضيحاَ: ييا أيّهيا الّيِذيَن 8649  

 آَمنُوا أْوفُوا بـالعُقُوِي قال:  ي العهوي.

بين سلـييـمان, قيال: ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قيال: سيمعت أبيـا معياذ, يقيول: أخبرهيا عبيـيا    

 سمعت الضحاَ يقول: أْوفُوا بـالعُقُوِي بـالعهوي.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, عن معمر, عن قتاية فـي قوليه: أْوفُيوا 8650  

 بـالعُقُوِي قال: بـالعهوي.

بـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أس8651  

 أْوفُوا بـالعُقُوِي قال:  ي العهوي.

ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال: سمعت الثوري يقول: أْوفُوا بـالعُقُوِي قيال: 8652  

 بـالعهوي.

  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عن مـجا ا, مثله.   
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والعقوي: جمع عقا, وأصل العقيا: عقيا الشييء بلييره, و يو وصيله بيه, كميا تعقيا قال أبو جعفر:   

الـحبل بـالـحبل: إذا ُوِصل به شاّا, يقال منه: عقا فالن بـينه وبـين فالن عقاا فهو يعقاه, ومنه قول 

 الـحطيقة:

  قَْوم  إذَا َعقَاُوا َعْقاا لـجاِرِ ُمَشاّوا الِعناَج وَشاّوا فْوقَهُ الَكَربـا 

وذلك إذا واثقه علـى أمر, وعا اه علـيه عهاا بـالوفـاء له بيـما عاقياه عليـيه, مين أميان وذمية, أو   

 هصرة, أو هكاح, أو بـيع, أو شركة, أو مير ذلك من العقوي.

 ذكر من قال الـمعنى الذي ذكرها عمن قاله فـي الـمراي من قوله: أْوفُوا بـالعُقُوِي.  

اذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية فـي قوله: يا أيّها الّيِذيَن ـ  اثنا بشر بن مع8653  

آَمنُييوا أْوفُييوا بييـالعُقُوِي أي بعقييا الـجا لييـية. ذكيير لنييا أن هبييـّي   صييلى   عليييه وسييلم كييان يقييول: 

أن فرات بن  يان العجليـّي سيأل وذكر لنا «. أْوفُوا بعَْقِا الـجاِ ِلـيِّة, َوال تُـْحِاثُوا َعْقاا فـي اإلْسالمِ »

لعَلّيَك »رسول   صلى   عليه وسلم عن  لف الـجا ليـية, فقيال هبيـّي   صيلى   علييه وسيلم: 

 «.ال يَِقياُهُ اإلْسالُم إالّ ِشاّةً »فقال: هعم يا هبـّي  , قال: « تَسأُل َعْن ِ ْلِف ْلـَخٍم َوتْـيـِم ّللّاِ 

بن يحيى, قال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال:  ياثنا معمير, عين قتياية: أْوفُيوا  ـ  اثنا الـحسن8654  

 بـالعُقُوِي قال: عقوي الـجا لـية: الـحلف.

وقال آخرون: بل  ي الـحلف التـي أخيذ   عليـى عبيـايه بـاإلييـمان بيه وطاعتيه فـييـما أ يّل لهيم   

 و رم علـيهم. ذكر من قال ذلك:

ال: أخبرها عبا  , قال: ثنـي معاويية بين صاليـح, عين عليـّي بين أبيـي ـ  اثنـي الـمثنى, ق8655  

طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: أْوفُوا بـالعُقُوِي يعنـي: ما أُِ ّل, وما  يّرم, وميا فُير , وميا  ياّ فيـي 

بَْعييِا ِميثاقِييِه  القييرآن كلييه, فييال تليياروا وال تنُكثُييو ثييم شيياّي ذلييك فقييال: َوالّييِذيَن يَْنقُُضييوَن َعْهيياَ ّللّاِ ِميينْ 

 َويَْقَطعُوَن ما أَمَر ّللّاُ بِِه أْن يُوَصَل... إلـى قوله: ُسوُء الاّاِر.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 8656  

 م.مـجا ا: أْوفُوا بـالعُقُوِي ما عقا   علـى العبـاي مـما أ ّل لهم و ّرم علـيه

وقال آخرون: بل  ي العقوي التـي يتعاقا ا الناس بـينهم ويعقا ا الـمرء علـى هفسه. ذكر من قال   

 ذلك:

ـ  اثنا سفـيان بين وكييع, قيال: ثنيـي أبيـي, عين موسيى بين عبيـياة, عين أخييه عبيا   بين 8657  

اة البييـيع, وعقيياة عبييـياة, قييال: العقييوي خمييا: ُعقيياة اإليييـمان, وعقيياة النكيياح, وعقيياة العهييا, وعقيي

 الـِحلف.

 اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا وكيع. عن موسى بن عبـياة, عن مـحما بن كعيب    

 القَُرِظّي أو عن أخيه عبا   بن عبـياة, هـحوه.

يَن  اثنـي يوها بن عبا األعلـى, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: ييا أيّهيا الّيذِ   

آَمنُوا أْوفُوا بـالعُقُوِي قال: عقيا العهيا وعقيا الـييـمين, وعقيا اليـحلف, وعقيا الشيركة, وعقيا النكياح. 

 قال:  ذه العقوي خما.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عتبة بن سعيا الـحمصي, قال:  اثنا عبا الر من بن زيا بن 8658  

يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا أْوفُوا بـالعُقُوِي قال: العقوي خما:  أسلـم, قال:  اثنا أبـي فـي قول   جّل وعّق:

 عقاة النكاح, وعقا الشركة, وعقا الـيـمين, وعقاة العها, وعقاة الـحلف.

وقال آخرون: بل  ذه االَيية أمير مين   تعاليـى أل يل الكتيال بـالوفيـاء بيـما أخيذ بيه ميثياقهم مين   

ل فـي تصايّ مـحما صلى   عليه وسلم وما جاء م بيه مين عنيا العمل بـما فـي التوراة واإلهـجيـ

  . ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري : أْوفُوا بيـالعُقُوِي قيال: 8659  

 العهوي التـي أخذ ا   علـى أ ل الكتال أن يعملوا بـما جاء م.

نى, قيال:  يياثنا أبيو صالييـح, قيال: ثنييـي الليـيث, قييال: ثنيـي يييوها, قيال: قييال ـي  ياثنا الييـمث8660  

مـحما بن مسلـم. قرأت كتال رسول   صلى   عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن  قم  ين بعثيه 
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إلـى هـجران, فكان الكتال عنا أبـي بكر بين  يقم, فيـيه:  يذا بيـيان مين   ورسيوله ييا أيّهيا الّيِذيَن 

 ا أْوفُوا بـالعُقُوِي. فكتب االَيات منها,  تـى بل : إّن ّللّاَ َسِريُع الـِحساِل.آَمنُو

وأولـى األقوال فـي ذلك عناها بـالصوال ما قاله ابن عبـاس, وأن معناه: أوفوا يا أيها الذين آمنوا   

رضيه, وبيـين لكيم بعقوي   التـي أوجبها علـيكم وعقا ا, فـيـما أ ّل لكم و ّرم عليـيكم, وأليقمكم ف

  اويه.

وأهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال من ميره مين األقيوال, ألن   جيّل وعيّق أتبيع ذليك البيـيان عميا   

أ ييّل لعبييـايه و ييّرم علييـيهم ومييا أوجييب علييـيهم ميين فراذضييه, فكييان معلومييا بييذلك أن قولييه: أْوفُييوا 

ه وعقويه عقـيب ذليك, وههيي منيه لهيم عين بـالعُقُوِي أمر منه عبـايه بـالعمل بـما ألقمهم من فراذض

هق  ما عقاه علـيهم منه, مع أن قوله: أْوفُوا بـالعُقُوِي أمير منيه بـالوفيـاء بكيّل عقيا أذن فيـيه, فليير 

جاذق أن يخّص منه شيء  تـى تقوم  جة بخصو  شيء منه يجب التسلـيـم لها. فيإذ كيان األمير 

ذلك إلـى معنى األمير بـالوفيـاء بيبع  العقيوي التيـي  فـي ذلك كما وصفنا, فال معنى لقول من وّجه

 أمر   بـالوفـاء بها يون بع .

من قول القاذل: أوفيـيت لفيالن بعهياه « أوفوا»وأما قوله: أْوفُوا فإن للعرل فـيه للتـين: إ اا ما:   

مه عليـى ميا ُعقيا أو فـي له به واألخرن من قولهم: َوفَـْيُت ليه بعهياه أفيـي. واإليفيـاء بيـالعها: إتيـما

 علـيه من شروطه الـجاذقة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم.  

اختلف أ ل التأويـل فـي بهيـمة األهعام التـي ذكر   عّق ذكره فـي  ذه االَية أهه أ لهيا لنيا, فقيال   

 بعضهم:  ي األهعام كلها. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا عبا األعليـى, عين عيوف, عين اليـحسن, قيال: بهييـمة 8661  

 األهعام:  ي اإلبل والبقر واللنـم.

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 8662  

 ها.قوله: أُِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم قال: األهعام كل

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا ابن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: أُِ لّيْت 8663  

 لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم قال: األهعام كلها.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين 8664  

 أُِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم قال: األهعام كلها. الربـيع بن أها فـي قوله:

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبيـا معياذ يقيول: أخبرهيا عبيـيا بين سلـييـمان, 8665  

 قال: سمعت الضحاَ يقول فـي قوله: بَِهيـَمةُ األْهعاِم:  ي األهعام.

ِهييـَمةُ األْهعياِم: أجنية األهعيام التيـي توجيا فيـي بطيون وقال آخرون: بيل عنيـي بقوليه: أُِ لّيْت لَُكيْم بَ   

 أمهاتها إذا هُـِحرت أو ذبحت ميتة. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـحرث بن مـحما, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا عبا العقيق, قيال: أخبرهيا 8666  

أُِ لّيْت لَُكيْم بَِهييـَمةُ األْهعياِم  أبو عبا الر من الفقاري, عن عطية العوفـّي, عن ابن عمير فيـي قوليه:

 قال: ما فـي بطوهها. قال: قلت: إن خرج ميتا آكلُه  قال: هعم.

 اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا يحيى بن زكريا, عن إيريا األويي, عن عطيية,    

 عن ابن عمر هـحوه, وزاي فـيه, قال: هعم,  و بـمنقلة ِرذتها وكبا ا.

ـ  اثنا ابن  ميا وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عن قابوس, عين أبيـيه, عين ابين عبيـاس, 8667  

 قال: الـجنـين من بهيـمة األهعام فكلوه.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن ِمْسعر وسفيـيان, عين قيابوس, عين أبيـيه, عين ابين 8668  

ذ ابن عبـاس بيذَهَب الـجنيـين, فقيال:  يذا مين عبـاس: أن بقرة هُـِحرت, فوجا فـي بطنها جنـين, فأخ

 بهيـمة األهعام التـي أ لت لكم.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن ييـمان, عين سفيـيان, عين قيابوس, عين أبيـيه, عين ابين عبيـاس,    

 قال:  و من بهيـمة األهعام.
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, عين قيابوس, عين ـ  اثنا ابن بشار, قيال:  ياثنا أبيو عاصيم ومّّميل, قياال:  ياثنا سفيـيان8669  

 أبـيه, قال: ذبحنا بقرة, فإذا فـي بطنها جنـين, فسألنا ابن عبـاس, فقال:  ذه بهيـمة األهعام.

وأولـى القولـين بـالصوال فـي ذلك قول من قال: َعنَى بقوله: أُِ لّيْت لَُكيْم بَِهييـَمةُ األْهعياِم: األهعيام   

ال تيـمتنع مين تسيمية جمييع ذليك بهييـمة وبهياذم, وليـم كلها, أِجنَتّها وِسخالها وكبـار ا, ألن العيرل 

يخصص   منها شيقا يون شيء, فذلك علـى عمومه وظا ره  تـى تأتـي  جة بخصوصه يجيب 

التسلـيـم لها. وأما النعم فإهها عنيا العيرل: أسيم لإلبيل والبقير واللنيـم خاصية, كميا قيال جيّل ثنياؤه: 

ْفء  َوَمنافُِع َوِمْنها تَأُْكلُوَن ثم قال: والـَخْيـَل َوالبِلياَل واليـَحِميَر ِلتَْرَكبُو يا واألْهعاَم َخـلَقَها لَُكْم فِـيها يِ 

َوِزينَةً ففصل جنا النعم من مير ا من أجناس الـحيوان. وأما بهاذمها فإههيا أوالي يا. وإهيـما قلنيا: 

بهيـمة األهعام, هظير قوله:  يـلقم الكبـار منها اسم بهيـمة كما يـلقم الصلار, ألن معنى قول القاذل:

ولا األهعام فلـما كان ال يسقط معنى الوالية عنه بعا الكبر, فكيذلك ال يسيقط عنيه اسيم البهييـمة بعيا 

 الكبر. وقا قال قوم: بهيـمة األهعام: و شيها كالظبـاء وبقر الو   والـحمر.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم.  

اختلف أ ل التأويـل فـي الذي عناه   بقوله: إالّ ميا يُتْلَيـى َعلَيـْيُكْم فقيال بعضيهم: عنيى   بيذلك:   

أ لت لكم أوالي اإلبل والبقر واللنـم, إال ما بـين   لكم فـيـما يتليـى عليـيكم بقوليه: ُ ّرَميْت َعلَيـْيُكُم 

 الـَمْيتَةُ َوالاُّم... االَية. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 8670  

 عن مـجا ا: بَِهيـَمةُ اإلْهعاِم إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم: إال الـميتة وما ذكر معها.

ْم بَِهييـَمةُ األْهعياِم ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: أُِ لّْت لَكُ 8671  

 إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم: أي من الـميتة التـي ههى   عنها وقاّم فـيها.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: إالّ ميا 8672  

 يه.يُتْلَـى َعلَـْيُكْم قال: إال الـميتة, وما لـم يذكر اسم   علـ

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 8673  

 إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم: الـميتة, والام, ولـحم الـخنقير.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي طليـحة, عين 8674  

 ِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم: الـميتة ولـحم الـخنقير.ابن عبـاس: أُ 

 اثنـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا عبيا  , قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي طليـحة, عين ابين    

اليـميتة واليام وليـحم اليـخنقير, وميا أ يّل عبـاس: أُِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم:  ي 

 للير   به.

 وقال آخرون: بل الذي استثنى   بقوله: إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم الـخنقير. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي عبا   بن ياوي, قال:  اثنا عبا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, 8675  

  ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم قال: الـخنقير.عن ابن عبـاس: إالّ 

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرها عبـيا بن سلـيـمان, قال: سيمعت 8676  

 الضحاَ يقول فـي قوله: إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم يعنـي: الـخنقير.

بييذلك: إال مييا يتلييـى علييـيكم ميين وأولييـى التأويـلييـين فييـي ذلييك بييـالصوال تأويييـل ميين قييال: عنييـي   

تـحريـم   ما  ّرم علـيكم بقوله: ُ ّرَميْت َعلَيـْيُكُم اليـَمْيتَةُ... االَيية, ألن   عيّق وجيّل اسيتثنى ميـما 

أبـاح لعبـايه من بهيـمة األهعام ما  ّرم علـيهم منها, واليذي  يّرم عليـيهم منهيا ميا بيـينه فيـي قوليه: 

ـَمْيتَةُ َوالاُّم ولَيـْحُم اليـِخْنِقيِر وإن كيان  ّرميه   عليـينا فليـيا مين بهييـمة األهعيام ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم ال

فـيستثنى منها, فـاستثناء ما  ّرم علـينا مـما يخـل فـي جملة ما قبل االستثناء أشيبه مين اسيتثناء ميا 

  ّرم مـما لـم ياخـل فـي جملة ما قبل االستثناء.

 تعالـى: ميَر ُمـِحلّـى الّصْيِا وأْهتُـْم ُ ُرم  إّن ّللّاَ يَْحُكُم ما يُِرياُ. القول فـي تأويـل قوله  

اختلف أ ل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: يا أيها الذين آمنيوا أوفيوا بيـالعقوي   

ر اليذي مير مـحلـى الصيا وأهتـم  رم, أ ليت لكيم بهييـمة األهعيام. فليذلك عليـى قيولهم مين اليـمّخ

منصيول عليـى قيول قاذليـي  يذه اليـمقالة عليـى اليـحال ميـما فيـي قوليه: « ميير»معناه التقاييـم, ف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



من ذكر الذين آمنوا. وتأويـل الكالم علـى مذ بهم: أوفوا أيها الـمّمنون بعقيوي   التيـي «, أوفوا»

 عقا ا علـيكم فـي كتابه, ال مـحلـين الصيا وأهتـم  رم.

عنى ذلك: أ لت لكم بهييـمة األهعيام الو شيية مين الظبيـاء والبقير واليـحمر, ميير وقال آخرون: م  

علـى قيول « مير»مـحلـي الصيا: مير مستـحلـي اصطياي ا, وأهتـم  رم, إال ما يتلـى علـيكم. ف 

بتأوييـل: أ ليت لكيم أيهيا « لَُكيمْ » ّالء منصول علـى الـحال من الكاف والـميـم اللتـين فـي قوله: 

 آمنوا بهيـمة األهعام, ال مستـّحلـي اصطياي ا فـي  ال إ رامكم. الذين

وقال آخرون: معنى ذلك: أ ليت لكيم بهييـمة األهعيام كلهيا, إال ميا يتليـى عليـيكم, إال ميا كيان منهيا   

و شيا, فإهه صيا فال يحّل لكم وأهتـم  رم. فكأّن من قال ذلك, وجه الكيالم إليـى معنيى: أ ليت لكيم 

م كلها, إال ما يتلـى علـيكم, إال ما يُبـيّن لكيم مين و شييها, ميير مستـحليـي اصيطياي ا بهيـمة األهعا

منصوبة علـى قولهم علـى الـحال من الكاف والـميـم فـي قوله: « مير»فـي  ال إ رامكم, فتكون 

 إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم. ذكر من قال ذلك:

بيـيا  , عين أبيـي جعفير اليرازي, عين الربيـيع بين ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  ياثنا ع8677  

أها, قال: جلسنا إلـى ُمَطيّرَف بين الّشيّخير وعنياه رجيل, فحياثهم فقيال: أ ليت لكيم بهييـمة األهعيام 

 صياا, مير مـحلـي الصيا وأهتـم  رم, فهو علـيكم  رام. يعنـي: بقر الو   والظبـاء وأشبـا ه.

نا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اث8678  

الربـيع بن أها فـي قوله: أُِ لّْت لَُكْم بَِهيـَمةُ األْهعاِم إالّ ما يُتْلَـى َعلَيـْيُكْم مييَر ُمـِحلّيـي الّصيْيِا وأْهتُيـْم 

 ذا كان مـحِرما.ُ ُرم  قال: األهعام كلها ِ ّل إال ما كان منها و شيّا, فإهه صيا, فال يحّل إ

وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصوال علـى ما تظا ر به تأويـل أ ل التأويـل فيـي قوليه: أُِ لّيْت لَُكيْم   

بَِهيـَمةُ األْهعاِم من أهها األهعام وأجنتها وسخالها, وعلـى ياللة ظا ر التنقييـل قيول مين قيال: معنيى 

م, فقييا أ لييت لكييم بهيييـمة األهعييام فييـي  ييال ذلييك: أوفييوا بييـالعقوي مييير مـحلييـي الصيييا وأهتييـم  يير

إ رامكم أو مير ا من أ والكم, إال ما يتلـى علـيكم تـحريـمه من الـميتة منها والام وما أ يّل لليير 

  به. وذلك أن قوله: إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم لو كان معناه: إال الصيا, لقـيـل: إال ما يتليـى عليـيكم مين 

يه, وفيـي تيرَ   وْصيل قوليه: إالّ ميا يُتْلَيـى َعلَيـْيُكْم بيـما ذكيرت, وإظهيار ذكير الصيا ميير مـحليـ

الصيييا فييـي قولييه: ميييَر ُمـِحلّييـي الّصييْيِا أوضييح الالـيييـل علييـى أن قولييه: إالّ مييا يُتْلَييـى َعلَييـْيُكْم خبيير 

ان قوليه: أُِ لّيْت لَُكيْم متنا ية  قصته, وأن معنى قوله: ميَر ُمـِحلّـي الّصْيِا منفصل منه. وكذلك ليو كي

بَِهيـَمةُ األْهعاِم مقصويا به قصا الو  , لـم يكن أيضا إلعاية ذكر الصيا لفـي قوليه: مييَر ُمـِحلّيـي 

الّصْيِا وجه وقيا مضيى ذكيره قبيل, ولقـييـل: أ ليت لكيم بهييـمة األهعيام, إال ميا يتليـى عليـيكم, ميير 

ـي قوليه: مييَر ُمـِحلّيـي الّصيْيِا أبيـين الااللية عليـى مـحلـيه وأهتـم  رم. وفـي أظهاره ذكر الصييا في

 صحة ما قلنا فـي معنى ذلك.

فإن قال قاذل: فإن العرل ربـما أظهرت ذكر الشيء بـاسمه وقا جرن ذكره بـاسمه  قـييـل: ذليك   

ميين فعلهييا ضييرورة شييعر, ولييـيا ذلييك بييـالفصيح الييـمستعمل ميين كالمهييم, وتوجيييه كييالم   إلييـى 

 للات من هقل كالمه بللته أولـى ما وجا إلـى ذلك سبـيـل من صرفه إلـى مير ذلك. األفصح من

فمعنى الكيالم إذن: ييا أيهيا اليذين آمنيوا أوفيوا بعقيوي   التيـي عقيا عليـيكم, ميـما  يّرم وأ يّل, ال   

ع لكييم مـحليـين الصيييا فييـي َ ييرمكم, ففـييـما أ ييّل لكييم ميين بهيييـمة األهعيام الييـمذّكاة يون ميتتهييا متسيي

 ومستلنى عن الصيا فـي  ال إ رامكم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إّن ّللّاَ يَْحُكُم ما يُِريا.  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: إن   يقضي فـي خـلقه ما يشاء من تـحلـييـل ميا أراي تـحلـييـله, وتـحرييـم   

أ كاميه وقضياياه, فيأوفوا أيهيا  ما أراي تـحريـمه, وإيجيال ميا شياء إيجابيه عليـيهم, وميير ذليك مين

الـمّمنون له بـما عقا علـيكم من تـحلـيـل ما أ يّل لكيم وتـحرييـم ميا  يّرم عليـيكم, وميير ذليك مين 

 عقويه فال تنُكثُو ا وال تنقضو ا. كما:

إن  ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية قوله: إّن ّللّاَ يَْحُكيُم ميا يُِريياُ:8679  

  يحكم ما أراي فـي خـلقه, وبيـين لعبيـايه, وفير  فراذضيه, و ياّ  ياويه, وأمير بطاعتيه, وهََهيى 

 عن معصيته.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَا أَيَّهيا الّيِذيَن آَمنُيواْ الَ تُِحلّيواْ َشيعَفذَِر ّللّاِ َوالَ الّشيْهَر اْلَحيَراَم َوالَ 

اْلقَةذِاَ َوآل آّميَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَلُوَن فَْضالً ّمن ّربِّهيْم َوِرْضيَواهاً َوإِذَا َ لَْليتُْم فَاْصيَطايُواْ  اْلَهْاَي َوالَ 

َوَن َوالَ لتّْقيَوالَ يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم أَن َصاّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِا اْلَحَراِم أَن تَْعتَاُواْ َوتَعَاَوهُواْ َعلَى اْلبّر َوا

 تَعَاَوهُواْ َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْاَواِن َواتّقُواْ ّللّاَ إِّن ّللّاَ َشِاياُ آْلِعقَاِل {..

اختلييف أ ييل التأويييـل فييـي معنييى قييول  : ال تُييـِحلّوا َشييعاذَِر ّللّاِ فقييال بعضييهم: معنيياه: ال تييـحلوا    

ذر إلـى الـمعالـم, وتيأّولوا ال تيـحلوا شيعاذر  : ُ ُرمات  , وال تتعاّوا  اويه. كأههم وجهوا الشعا

 معالـم  اوي  , وأمره, وههيه, وفراذضه. ذكر من قال ذلك:

 

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبا الو ال الثقـفـي, قيال:  ياثنا  بيـيب الـمعليـم, عين عطياء أهيه      

 تبـاع طاعته, فذلك شعاذر  .سقل عن شعاذر  , فقال:  رمات  : اجتنال سخط  , وا

وقال آخرون: معنى قوله: ال تُـِحلّوا َ َرَم  . فكيأههم وجهيوا معنيى قوليه: َشيعاذَِر ّللّاِ: أي معاليـم   

 َ َرم   من البالي. ذكر من قال ذلك:

ّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السا8680  

 يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ قال: أما شعاذر  : فُحَرم  .

وقال آخرون: معنى ذلك: ال تـحلوا مناسك الـحّ  فتضيعو ا. وكأههم وجهوا تأويـل ذلك إليـى: ال   

 تـحلوا معالـم  اوي   التـي  اّ ا لكم فـي  جكم. ذكر من قال ذلك:

 يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, قييال: قييال ابيين جييري , قييال ابيين  ـيي8681  

 عبـاس: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ قال: مناسك الـحّ .

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال:  اثنا معاوية, عين عليـّي ابين أبيـي طليـحة, 8682  

يَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ قال: كان الـمشركون يحجون البيـيت عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّذِ 

الـحرام, ويُهاون الهاايا, ويعظمون  رمة الـمشاعر, ويتـجرون فـي  جهم, فيأراي الـمسليـمون أن 

 يُليروا علـيهم, فقال   عّق وجّل: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ.

, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو8683  

 عن مـجا ا فـي قول  : َشعاذَِر ّللّاِ: الصفـا والـمروة, والهاي, والبان, كل  ذا من شعاذر  .

  اثنـي الـمثنى, قال: ثنـي أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

 رون: معنى ذلك: ال تـحلوا ما  ّرم   علـيكم فـي  ال إ رامكم. ذكر من قال ذلك:وقال آخ  

ـ  اثنا مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين 8684  

 هت مـحرم.ابن عبـاس, قوله: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ قال: شعاذر  : ما ههى   عنه أن تصيبه وأ

وكأّن الذين قالوا  ذه الـمقالة, وجهوا تأويـل ذليك إليـى: ال تيـحلوا معاليـم  ياوي   التيـي  ّرمهيا   

 علـيكم فـي إ رامكم.

وأولـى التيأويالت بقوليه: ال تُيـِحلّوا َشيعاذَِر ّللّاِ قيول عطياء اليذي ذكرهياه مين توجيهيه معنيى ذليك   

تضيعوا فراذضه, ألن الشعاذر جمع شعيرة, والشعيرة: فعيـلة مين إلـى: ال تـحلوا ُ ُرمات  , وال 

قول القاذيل: قيا شيعر فيالن بهيذا األمير: إذا عليـم بيه, فيـالشعاذر: الـمعاليـم مين ذليك. وإذا كيان ذليك 

كذلك, كان معنى الكالم: ال تستـحلوا أيها الذين آمنوا معالـم  , فـياخيـل فيـي ذليك معاليـم   كلهيا 

الـحّ , من تـحرييـم ميا  يرم   إصيابته فيـيها عليـى الـميـحرم, وتضييـيع ميا ههيى عين  فـي مناسك

تضيـيعه فـيها, وفـيـما  رم من استـحالل  رمات  رمه, ومير ذلك من  اويه وفراذضه و الله 

ّّ والبيـاطل, يُعليـم بهيا  و رامه, ألن كل ذلك من معالـمه وشعاذره التيـي جعلهيا أميارات بيـين اليـح

 ه و رامه وأمره وههيه. الل

وإهـما قلنا ذلك القول أولـى بتأويـل قوله تعالـى: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ ألن   ههيى عين استيـحالل   

شعاذره ومعالـم  اويه, وإ اللهيا ههييا عاّميا مين ميير اختصيا  شييء مين ذليك يون شييء, فليـم 

 يجب التسلـيـم لها, وال  جة بذلك كذلك.يجق أل ا أن يوجه معنى ذلك إلـى الـخصو  إال بحجة 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال الّشْهَر الـَحَراَم.  
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يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوال الّشْهَر الـَحَراَم: وال تستـحلوا الشيهر اليـحرام بقتيالكم بيه أعيااءكم مين   

. الـمشركين, و و كقوله: يَْسقَلُوهََك َعِن الّشْهِر الـَحَرامِ   قِتاٍل فِـيِه قُْل قِتال  فِـيِه َكبِـير 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال ابن عبـاس وميره. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي ميـحماقال:  ياثنا أبيو صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس, 8685  

 قوله: َوال الّشْهَر الـَحَراَم يعنـي: ال تستـحلوا قتاالً فـيه.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, قيال: 8686  

 كان الـمشرَ يومقذ ال يَُصاّ عن البـيت, فأمروا أن ال يقاتَلوا فـي الشهر الـحرام وال عنا البـيت.

ر, و ييو شييهر كاهييت وأمييا الشييهر الييـحرام الييذي عنيياه   بقولييه: َوال الّشييْهَر الييـَحَراَم فرجييب مضيي  

 مضر تـحّرم فـيه القتال. وقا قـيـل:  و فـي  ذا الـموضع ذو القَعاة. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا  جاج, عن ابن جري , عن عكرمية, قيال: 8687  

  و ذو القعاة.

وذلك فيـي تأوييـل قوليه: يَْسيقَلُوهََك َعيِن وقا بـينا الااللة علـى صحة ما قلنا فـي ذلك فـيـما مضى,   

 الّشْهِر الـَحَراِم قِتاٍل فِـيِه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال الَهْاَي َوال القاَلذِاَ.  

أما الهاي: فهو ما أ ااه الـمرء من بعير أو بقرة أو شاة أو مير ذلك إلـى بـيت  , تقّربـا به إلـى   

قول   عّق وجّل: فيال تستيـحلوا ذليك فتلِضيبوا أ ليه عليـيه, وال تيـحولوا بيـينهم   وطلب ثوابه. ي

وبـين ما أ اوا من ذلك أن يبللوا به الـمـحّل الذي جعليه   َميـِحله مين كعبتيه. وقيا ُروي عين ابين 

 عبـاس أن الهاي إهـما يكون  ايا ما لـم يقلّا.

ي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبيـيه, ـ  اثنـي بذلك مـحما بن سعا, قال: ثنـ8688  

 عن ابن عبـاس, قوله: َوال الَهْاَي قال: الهاي ما لـم يقلا, وقا جعل علـى هفسه أن يهايه ويقلاه.

 وأما قوله: َوال القاَلذِاَ فإهه يعنـي: وال تـحلوا أيضا القالذا.  

 عيّق وجيّل عين إ اللهيا, فقيال بعضيهم: عنيى ثم اختليف أ يل التأوييـل فيـي القالذيا التيـي ههيى    

بييـالقالذا: قالذييا الهيياي وقييالوا: إهيييـما أراي   بقولييه: َوال الَهييْاَي َوال القاَلذِيياَ: وال تييـحلوا الهييياايا 

الـمقلاات منها ومير الـمقلاات فقوله: َوال الَهيْاَي ميا ليـم يقليا مين الهياايا, َوال القاَلذِياَ اليـمقلا منهيا. 

ويّل بقوله: َوال القاَلذِاَ علـى معنى ما أراي من النهي عن استـحالل الهاايا الـمقلاة. ذكير مين قالوا: 

 قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 8689  

رجل  ايه فقا أ يرم, فيإن فعيل ذليك ابن عبـاس قوله: َوال القاَلذِاَ القالذا: مقلاات الهاي, وإذا قلا ال

 وعلـيه قميصه فلـيخـلعه.

وقال آخرون: يعنـي ذلك: القالذا التـي كيان اليـمشركون يتقلياوهها إذا أرايوا اليـحّ  مقبليـين إليـى   

مكة من لـحاء الّسُمر, وإذا خرجوا منها إلـى منيازلهم منصرفيـين منهيا, مين الّشيعر. ذكير مين قيال 

 ذلك:

الـحسن بن يحيى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: ال  ـ  اثنـي8690  

تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ َوال الّشْهَر الـَحَراَم قال: كان الرجل فـي الـجا لـية إذا خرج من بـيته يرييا اليـحّ  

 .تقلا من الّسُمر فلـم يعر  له أ ا, فإذا رجع تقلا قالية شعر فلـم يعر  له أ ا

وقال آخرون: بل كان الرجل منهم يتقلا إذا أراي اليـخروج مين اليـحرم أو خيرج مين ليـحاء شيجر   

 الـحرم فـيأمن بذلك من ساذر قبـاذل العرل أن يعرضوا له بسوء. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن مالك بن ملول, عن عطاء: َوال القاَلذِاَ قال: كياهوا 8691  

يتقلاون مين ليـحاء شيجر اليـحرم, ييأمنون بيذلك إذا خرجيوا مين اليـحرم, فنقليت: ال تُيـِحلّوا َشيعاذَِر 

 ّللّاِ... االَية, َوال الَهْاَي َوال القاَلذِاَ.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 8692  

 ل: القالذا: اللـحاء فـي رقال الناس والبهاذم أمن  لهم.عن مـجا ا: َوال القاَلذِاَ قا

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   
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ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 8693  

َوال القاَلذِياَ قيال: إن العيرل كياهوا يتقلياون مين ليـحاء شيجر مكية, فـيقـييـم الرجيل  قوله: َوال الَهْايَ 

بيـمكاهه,  تيـى إذا اهقضييت األشيهر الييـحرم فيأراي أن يرجييع إليـى أ ليه قلييا هفسيه وهاقتييه مين لييـحاء 

 الشجر, فـيأمن  تـى يأتـي أ له.

ليه: َوال القاَلذِياَ قيال: القالذيا: ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال ابين زييا فيـي قو8694  

كان الرجل يأخذ لـحاء شجرة من شجر الـحرم فـيتقلا ا, ثم يذ ب  ييث شياء, فيـيأمن بيذلك, فيذلك 

 القالذا.

وقييال آخييرون: إهييـما ههييى   الـمّمنييـين بقولييه: َوال القاَلذِيياَ أن ينقعييوا شيييقا ميين شييجر الييـحرم   

 فـي جا لـيتهم. ذكر من قال ذلك: فـيتقلّاوه كما كان الـمشركون يفعلون

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن عبا الـملك, عن عطاء فـي قوليه: َوال الَهيْاَي َوال 8695  

القاَلذِاَ كيان اليـمشركون يأخيذون مين شيجر مكية مين ليـحاء الّسيُمر, فيـيتقلاوهها, فيـيأمنون بهيا مين 

 الناس, فنهى   أن يُنقع شجر ا فـيُتقلا.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا  , عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن أها, قال: 8696  

جلسنا إلـى مطرف بن الشخير, وعناه رجل, فحاثهم فـي قوليه: َوال القاَلذِياَ قيال: كيان اليـمشركون 

ى   عيّق ذكيره أن يأخذون من شجر مكة من لـحاء الّسُمر فـيتقلاون, فـيأمنون بها فـي الناس, فنه

 ينقل شجر ا فـيتقلا.

والييذي  ييو أولييـى بتأويييـل قولييه: َوال القاَلذِيياَ إذ كاهييت معطوفيية علييـى أّول الكييالم, ولييـم يكيين فييـي   

الكالم ما ياّل علـى اهقطاعها عن أوله, وال أهه عنى بها النهى عن التقلا أو اتـخاذ القالذا من شيء 

الذا. فإذا كان ذلك بتأويـله أولـى, فمعلوم أهه ههيي مين   جيّل ذكيره أن يكون معناه: وال تـحلوا الق

عن استـحالل  رمة الـمقلا  ايا كان ذلك أو إهساها, يون  رمة القالية وأن   عّق ذكره إهيـما يّل 

بتـحريـمه  رمة القالية علـى ما ذكرها من  رمة الـمقلا, فـاجتقأ بذكره القالذا من ذكر الـمقلا, إذ 

 كان مفهوما عنا الـمخاطبـين بذلك معنى ما أريا به.

فمعنى االَية إذ كان األمر علـى ما وصيفنا: ييا أيهيا اليذين آمنيوا ال تيـحلوا شيعاذر  , وال الشيهر   

 الـحرام, وال الهاي, وال الـمقلا بقسميه بقالذا الـحرم.

أههيا قالذيا ليـحاء شيجر اليـحرم  وقا ذكر بع  الشعراء فـي شعره, ما ذكرهيا عمين تيأّول القالذيا  

 الذي كان أ ل الـجا لـية يتقلاوهه, فقال و و يعيب رجلـين قتال رجلـين كاها تقلاا ذلك:

 أَلـْم تَْقتاُل الـِحْرَجْيِن إْذ أْعَوَراكمايُـِمّراِن بـاألْيِاي اللّـحاَء الـُمَضفَّرا  

 أمكناكما من عورتهما. والـِحرجان: الـمقتوالن كذلك. ومعنى قوله: أعوراكما:  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم.  

يعنـي بقوله عّق ذكر َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم: وال تـحلوا قاصاين البـيت الـحرام العاماية, تقول   

 ا قال الشاعر:منه: أمـمت كذا: إذا قصاته وَعَماته, وبعضهم يقول: يَـَمـْمتُه, كم

 إهّـي َكذاَ إذَا ما ساَءهِـي بَلَا يَـَمـْمُت صْاَر بَِعيِري ميَرهُ بَلَاَا  

والبـيت الـحرام: بـيت   الذي بـمكة وقا بـينت فـيـما مضى لـم قـيـل له الـحرام. يَْبتَلُيوَن فَْضيالً   

َوِرْضيَواها يقيول: وأن يرضيى   عينهم ِمْن َربِّهْم يعنـي: يـلتـمسون أربـا ا فـي تـجارتهم من  . 

بنُُسكهم. وقا قـيـل: إن  ذه االَية هقلت فـي رجيل مين بنيـي ربيـيعة يقيال ليه اليـُحَطم. ذكير مين قيال 

 ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 8697  

, ثم أ ا بنيـي قيـيا بين ثعلبية,  تيـى أتيـي النبيـّي صيلى   علييه قال: أقبل الـُحَطم بن  نا البكريّ 

وسلم و اه, وخـلّف خيـله خارجة من اليـماينة, فياعاه فقيال: إالَم تياعو  فيأخبره, وقيا كيان النبيـّي 

«. َساِن َشْيَطانٍ يَْاُخـُل الـيَْوَم َعلَـْيُكْم َرُجل  ِمْن َربِـيَعةَ, يَتََكلّـُم بل»صلى   عليه وسلم قال ألصحابه: 

فلـما أخبره النبـّي صلى   علييه وسيلم قيال: اهظيروا لعّليـي أُسليـم, وليـي مين أشياوره. فخيرج مين 

فميّر «. لَقَيْا يََخيـَل بَِوْجيِه كيافٍِر, َوَخيَرَج بعَِقيِب مياِيرٍ »عناه, فقال رسول   صيلى   علييه وسيلم: 

 يرتـجق: بسرح من سرح الـماينة, فساقه, فـاهطلّ به و و
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 قَْا لَفّها اللّـْيـُل بَسّواٍ, ُ َطْملَـْيَا بَِراِعي إبٍِل َوال َمنَـٍم  

 َوال بَِجّقاٍر َعلـى َظْهِر الَوَضْمبـاتُوا هِـياما َواْبُن ِ ْنٍا لَـْم يَنَـْم  

 بـاَت يُقاِسيها ُمالم  كالّقلَـْمَخاَلّـُ  الّساقَـْيِن َمـْمُسوُح القَاَْم  

من عام قابل  اّجا قا قلا وأ ان, فأراي رسيول   صيلى   علييه وسيلم أن يبعيث إليـيه, ثم أقبل   

فنقلت  ذه االَية,  تـى بل : َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم قال له هاس مين أصيحابه: ييا رسيول   خيـّل 

كنا هصنعه فـي الـجا لـية. فأبى قالوا: إهـما  ي شيء «. إهّهُ قَْا قَلّاَ »بـيننا وبـينه, فإهه صا بنا قال: 

 علـيهم, فنقلت  ذه االَية.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابين جيري , عين عكرمية, قيال: 8698  

قام الـحطم أخو بنـي ضبـيعة بن ثعلبة البكري الـماينة فـي عير له يحمل طعاما, فبـاعه. ثيم يخيـل 

عليه وسلم, فبـايعه, وأسلـم. فلـما ولـى خارجيا هظير إليـيه, فقيال ليـمن عنياه: علـى النبـّي صلى   

فليـما قيام الـييـمامة ارتياّ عين اإلسيالم, وخيرج «. لَقَْا يََخـَل علـّي بَوْجِه فَـاِجِر وَولّـى بقَـفَيـا مياَِيرٍ »

 صيلى   فـي عير له تـحمل الطعام فـي ذي القعياة, يرييا مكية فليـما سيمع بيه أصيحال رسيول  

عليه وسلم, تهيأ للـخروج إلـيه هفر من الـمهاجرين واألهصار لـيقتطعوه فيـي عييره, فيأهقل  : ييا 

أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا شعَاذَِر ّللّاِ... االَية, فـاهتهى القوم. قال ابن جري : قوليه: َوال آّمييَن البَيـْيَت 

ن تقطع سبلهم. قال: وذلك أن الـحطم قيام عليـى النبيـّي صيلى   الـَحَراَم قال: ينهى عن الـحجاج أ

ََ إليـى »عليه وسلم لـيرتاي وينظر, فقال: إهـي ياعية قومي, فـاعر  علـّي ما تقول قال له:  أْيُعيو

تيـي الّقَكياةَ, وتَُصيوَم َشيْهَر َرمَ  ّْ ََ به َشْيقا, وتُِقـييـَم الّصيالةَ, وتُ َضيان, وتَيـُحّ    أْن تَْعبُاَهُ وال تُْشِر

قال: الـحطم: فـي أمرَ  يذا ملظية, أرجيع إليـى قيومي فيأذكر لهيم ميا ذكيرت, فيإن قبليوه «. البَـْيتَ 

لَقَيْا يََخيـَل َعليـّي بَوْجيِه »فليـما خيرج, قيال: « اْرِجيعْ »أقبلت معهم, وإن أيبروا كنت معهم. قيال ليه: 

فمييّر علييـى سييرح أل ييل الييـماينة, «. ُجييُل بـُمْسِلييـمٍ َكييافٍِر وَخييَرَج ِمييْن ِعْنيياي بُْعقَبييـي َميياِيٍر, ومييا الرّ 

فـاهطلّ به فطلبه أصحال رسول   صلى   عليه وسلم, ففـاتهم. وقام الـيـمامة, و ضر اليـحّ , 

فجهق خارجا, وكان عظيـم التـجارة, فـاستأذهوا أن يتلقوه ويأخذوا ما معه, فأهقل   عّق وجيّل: ال 

  َوال الّشْهَر الـَحَراَم َوال الَهْاَي َوال القاَلذِاَ َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم.تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ 

ـ  اثنـي ييوها, قيال: أخبرهيا ابين و يب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: َوال آّمييَن البَيـْيَت 8699  

ركين, يُهلّيون بعميرة, فقيال الـَحَراَم... االَية, قال:  ذا يوم الفتـح جاء هاس ييأّمون البيـيت مين اليـمش

الـمسلـمون: يا رسول   إهـما  ّالء مشركون, فمثل  ّالء فلن هاعهم إال أن هليير عليـيهم فنيقل 

 القرآن: َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 8700  

 : َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم يقول: من توّجهَ  اّجا.ابن عبـاس

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عمييرو بيين عييون, قييال: أخبرهييا  شيييـم, عيين جييويبر, عيين 8701  

 الضحاَ فـي قوله: َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم يعنـي: الـحاج.

, عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا   بن موسى8702  

أها, قال: جلسنا إلـى مطرف بن الشخير وعناه رجل, فحاثهم فقال: َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم قال: 

 الذين يرياون البـيت.

ثم اختلف أ ل العلـم فـيـما هسخ من  ذه االَية بعا إجماعهم علـى أن منها منسوخا, فقال بعضهم:   

 ها. ذكر من قال ذلك:هسخ جميع

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جرير, عن بيـيان, عين عيام, قيال: ليـم ينسيخ مين اليـماذاة إال 8703  

  ذه االَية ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ َوال الّشْهَر الـَحَراَم َوال الَهْاَي َوال القاَلذِاَ.

ن سفيـيان بين  سيين, عين اليـحكم, عين ـ  اثنا ابن وجيع, قال:  اثنا يقيا بن  يارون, عي8704  

 مـجا ا: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا شعَاذَِر ّللّاِ هسختها: فـاْقتُلُوا الـُمْشِرِكيَن َ ْيُث َوَجْاتُـُموُ ْم.

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها الثوري, عن بـيان, عن الشعبـّي,    

 ينسخ من سورة الـماذاة مير  ذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ.قال: لـم 
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ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 8705  

نسوخ. قال: كان الـمشركون يومقيذ ال قوله: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ َوال الّشْهَر الـَحَراَم... االَية, قال: م

يصاّ عن البـيت, فأمروا أن ال يقاتلوا فـي األشيهر اليـحرم وال عنيا البيـيت, فنسيخها قوليه: فيـاْقتُلُوا 

 الـُمْشِرِكيَن َ ْيُث َوَجْاتُـموُ ْم.

َر ـ  اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيو معاويية, عين جيويبر, عين الضيحاَ: ال تُيـِحلّوا َشيعاذِ 8706  

 ّللّاِ... إلـى قوله: َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم قال: هسختها براءة: فـاْقتُلُوا الـُمْشِرِكيَن َ ْيُث َوَجْاتُـموُ ْم.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عمرو بن عون, قال:  اثنا  شيـم, عن الضحاَ, مثله.   

صور, عن  بـيب بن أبـي ثابت: ال تُـحلّوا  اثنا ابن  ميا وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عن من  

 َشعاذِِر ّللّاِ وال الّشْهَر الـَحَراَم َوال الَهْاَي َوال القاَلذِا قال:  ذا شيء ههي عنه, فترَ كما  و.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: يا أيّها الّيِذيَن آَمنُيوا ال 8707  

ذَِر َوال الّشييْهَر الييـَحراَم َوال الَهييْاَي َوال القاَلذِيياَ َوال آّميييَن البَييـْيَت الييـَحَراَم قييال:  ييذا كلييه تُييـِحلّوا َشييعا

 منسوخ, هسخ  ذا أمره بجهاي م كافة.

وقال آخرون: الذي هَسَخ من  ذه االَية, قوله: َوال الّشْهَر الـَحَراَم َوال الَهيْاَي َوال القاَلذِياَ َوال آّمييَن   

 ـْيَت الـَحَراَم. ذكر من قال ذلك:البَ 

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عباة بن سلـيـمان, قال: قرأت علـى ابن أبـي عروبية, فقيال: 8708  

 كييذا سييمعته ميين قتيياية هسييخ ميين الييـماذاة: آّميييَن البَييـْيَت الييـَحَراَم هسييختها بييراءة, قييال  : فييـاْقتُلُوا 

ُموُ ْم, وقييال: مييا كييان لْلييـُمْشِرِكيَن أْن يَْعُمييُروا َمسيياِجاَ ّللّاِ شيياِ ِايَن َعلييـى الييـُمْشِرِكيَن َ ْيييُث َوَجْاتُييـ

أْهفُِسِهْم بـالُكْفِر, وقال: إهّـما اليـُمْشِرُكوَن هَيـَجا  فَيال يَْقَربُيوا اليـَمْسِجاَ اليـَحَراَم بَْعياَ عياِمِهْم َ يذَا و يو 

 ان.العام الذي  ّ  فـيه أبو بكر, فناين فـيه بـاألذ

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال:  اثنا  مام بن يحيى, عن قتاية, قوله: ييا    

أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ... االَية, قال: فنسخ منها: آّميَن البَـْيَت اليـَحَراَم هسيختها بيراءة, 

 ُث َوَجْاتُـُموُ ْم, فذكر هـحو  ايث عباة.فقال: فـاْقتُلُوا الـُمْشِرِكيَن َ يْ 

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل,  اثنا أسبـاط, عن الساّي, قيال: 8709  

هقل فـي شأن الـُحَطم: َوال الَهْاَي َوال القاَلذِاَ َوال آمييَّن البَيـْيَت اليـَحَراَم ثيم هسيخه   فقيال: اْقتُليوُ ْم 

 ثَِقـْفتُـُموُ ْم.َ ْيُث 

ـيي  اثنييـي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عبييا  , قييال: ثنييـي معاوييية, عيين علييـّي, عيين ابيين 8710  

عبـاس, قوله: ال تُـِحلّوا َشيعاذَر ّللّاِ... إليـى قوليه: َوال آمييَّن البَيـْيَت جميعيا, فنهيى   الـمّمنيـين أن 

ن مييّمن أو كييافر, ثييم أهييقل   بعييا  ييذا: إهّييـما يييـمنعوا أ يياا أن يحييّ  البييـيت أو يعرضييوا لييه ميي

الييـُمْشِرُكوَن هَييـَجا  فَييال يَْقَربُييوا الييـَمْسِجاَ الييـَحَراَم بَْعيياَ عيياِمِهْم َ ييذَا, وقييال: مييا كيياَن لْلييـُمْشِرِكيَن أْن 

ِ َوالـيَ  َّ ْوِم االَِخِر فنفيـي اليـمشركين مين يَْعُمُروا َمساِجاَ ّللّاِ, وقال: إهّـما يَْعُمُر َمساِجاَ ّللّاِ َمْن آَمَن بـا

 الـمسجا الـحرام.

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 8711  

قوله: ال تُـِحلّوا َشعاذَِر ّللّاِ َوال الّشْهَر الـَحَراَم... االَية, قال: منسوخ, كان الرجيل فيـي الـجا ليـية إذا 

ـيته يريا اليـحّ , تقليا مين الّسيُمر فليـم يعير  ليه أ يا, وإذا رجيع تقليا قيالية شيعر فليـم خرج من ب

يعر  له أ ا, وكان الـمشرَ يومقذ ال يَُصاّ عن البـيت, وأمروا أن ال يقاتلوا فـي األشهر الـُحرم 

 وال عنا البـيت, فنسخها قوله: فـاْقتُلُوا الـُمْشِرِكيَن َ ْيُث َوَجْاتُـُموُ ْم.

وقال آخرون: لـم ينسخ من ذلك شيء إال القالذا التـي كاهيت فيـي الـجا ليـية يتقلياوهها مين ليـحاء   

 الشجر. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 8712  

ّشْهَر الـَحَراَم... االَية, قيال أصيحال ميـحما صيلى عن مـجا ا فـي قوله: ال تُـِحلّوا شعَاذَِر ّللّاِ َوال ال

  عليه وسلم:  ذا كله من عمل الـجا لـية, فعله وإقامتيه, فحيّرم   ذليك كليه بيـاإلسالم, إال ليـِحاء 

 القالذا, فترَ ذلك. َوال آّميَن البَـْيَت الـَحَراَم فحّرم   علـى كل أ ا إخافَتَهم.

  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.  اثنـي الـمثنى, قال:   
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وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصحة, قول من قال: هسخ   من  ذه االَية قوله: َوال الّشيْهَر اليـَحَراَم   

  قييا أ ييّل قتييال أ ييل َوال الَهييْاَي َوال القاَلذِيياَ َوال آميييَّن البَييـْيَت الييـَحَراَم إلجميياع الييـجميع علييـى أن 

الشرَ فـي األشهر الـُحرم ومير ا من شهور السنة كلها, وكذلك أجمعوا علـى أن الـمشرَ لو قلا 

عنقه أو ذراعيه لـحاء جميع أشجار الـحرم لـم يكن ذلك له أماها من القتل إذا لـم يكين تقيام ليه َعْقيا 

 ى القالذا فـي مير  ذا الـموضع.ذمة من الـمسلـمين أو أمان. وقا بـينا فـيـما مضى معن

وأما قوله: َوال أّميَن البَـْيَت الـَحَراَم فإهه مـحتـمل ظا ره: وال تُـِحلّوا  رمية آميين البيـيت اليـحرام   

من أ ل الشرَ واإلسالم, لعموم جميع من أّم البـيت. وإذا ا تـمل ذلك, فكان أ ل الشرَ ياخـليـين 

ـاْقتُلُوا الييـُمْشِرِكيَن َ ْيييُث َوَجْاتُييـُموُ ْم هاسييخ لييه, ألهييه مييير جيياذق فييـي جملييتهم, فييال شييّك أن قولييه: فيي

اجتـماع األمر بقتلهم وترَ قتلهم وترَ قتلهم فـي  ال وا اة ووقت وا يا. وفيـي إجمياع اليـجميع 

علـى أن  كم   فـي أ ل الـحرل من اليـمشركين قيتلهم, أّميوا البيـيت اليـحرام أو البيـيت اليـمقاس 

شهر الـحرم ومير ا, ما يعلـم أن الـمنع من قتلهم إذا أّموا البـيت اليـحرام منسيوخ, ومـحتيـمل فـي أ

أيضا: وال آمين البـيت اليـحرام مين أ يل الشيرَ, وأكثير أ يل التأوييـل عليـى ذليك. وإن كيان ُعنِيى 

الف بذلك الـمشركون من أ ل الـحرل, فهو أيضا ال شّك منسوخ. وإذ كان ذلك كذلك وكان ال اخيت

فـي ذلك بـينهم ظا ر, وكان ميا كيان مستفيـيضا فيـيهم ظيا ر اليـحجة, فيـالواجب وإن ا تيـمل ذليك 

 معنى مير الذي قالوا, التسلـيـم لـما استفـا  بصحته هقلهم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَْبتَلُوَن فَْضالً ِمْن َربِّهْم َوِرْضَواها.  

بون ويـلتـمسون. والفضل: اإلربـاح فـي التـجارة والرضوان: رضا   يعنـي بقوله: يَْبتَلُوَن: يطل  

عنهم, فال يحّل بهم من العقوبة فـي الاهيـيا ميا أ يّل بليير م مين األميـم فيـي عاجيل يهيـيا م بحجهيم 

 بـيته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

: أخبرها عبا الرزا,, قال:  اثنا معمر, عن قتاية فـي قوله: ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال8713  

يَْبتَلُييوَن فَْضييالً ِمييْن َربِّهييْم َوِرْضييَواها قييال:  ييم الييـمشركون يـلتييـمسون فضييل   ورضييواهه فـيييـما 

 يصلـح لهم يهـيا م.

ل:  كيذا  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عباة بن سلـيـمان, قال: قيرأت عليـى ابين أبيـي عروبية, فقيا   

سمعته من قتاية فـي قوله: يَْبتَلُوَن فَْضالً ِمْن َربِّهْم َوِرْضَواها والفضيل والرضيوان: الليذان يبتليون 

 أن يصلـح معايشهم فـي الاهـيا, وأن ال يعجل لهم العقوبة فـيها.

: ـ  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا عبيا  , قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس8714  

 يَْبتَلُوَن فَْضالً ِمْن َربِّهْم َوِرْضَواها يعنـي: أههم يترضون   بحجهم.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا  , عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن أها, قال: 8715  

ْم َوِرْضيَواها جلسنا إلـى مطرف بن الشخير, وعناه رجل, فحاثهم فـي قوله: يَْبتَلُوَن فَْضالً ِمْن َربّهِ 

 قال: التـجارة فـي الـحّ , والرضوان فـي الـحّ .

ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, عن أبـي أميـمة, 8716  

قال: قال ابن عمر فـي الرجل يحّ , ويحمل معه متاعا, قال: ال بيأس بيه. وتيال  يذه االَيية: يَْبتَلُيوَن 

 ِمْن َربِّهْم َوِرْضَواها. فَْضالً 

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 8717  

 عن مـجا ا: يَْبتَلُوَن فَْضالً ِمْن َربِّهْم َوِرْضَواها قال: يبتلون األجر والتـجارة.

 طايُوا.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوإذَا َ لَْلتُـْم فـاصْ   

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وإذَا َ لَْلتُـْم فـاْصطايُوا الصيا اليذي ههييتكم أن تُيـحلوه وأهتيـم  يُرُم, يقيول:   

فال  رج علـيكم فـي اصطيايه واصطايوا إن شقتـم  ينقذ, ألن الـمعنى الذي من أَجله كنت  ّرمته 

 علـيكم فـي  ال إ رامكم قا زال.

 جميع أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبـما قلنا فـي ذلك قال  

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال:  اثنا  صين, عن مـجا ا, أهه قال: 8718  

  ي رخصة. يعنـي قوله: َوإذَا َ لَْلتُـْم فـاْصطايُوا.
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ا ا, قيال: ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مر, عن  جاج, عن القاسم, عن ميـج8719  

خما فـي كتال   رخصة, وليـيست بعَْقمية, فيذكر: َوإذَا َ لَْلتُيـْم فيـاْصطايُوا قيال: مين شياء فعيل, 

 ومن شاء لـم يفعل.

 ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا, عن  جاج, عن عطاء, مثله.8720  

ـجا ا: َوإذَا َ لَْلتُيـْم ـ  اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين سفيـيان, عين  صيين, عين مي8721  

 فـاْصطايُوا قال: إذا  ّل, فإن شاء صاي, وإن شاء لـم يصطا.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن إيريا, عن ابن جري , عن رجل, عن مـجا ا: أهه كان 8722  

ايُوا: فإذَا قُِضييَِت ال يرن األكل من َ ْان الـمتعة واجبـا, وكان يتأّول  ذه االَية: َوإذَا َ لَْلتُـْم فـاْصط

 الّصالةُ فـاْهتَشُروا فِـي األْرِ .

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال يَْجِرَمنُّكْم.  

 يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوال يْجِرَمنُّكْم وال يحملنكم. كما:  

عليـّي,  ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عين8723  

 عن ابن عبـاس, قوله: َوال يْجِرَمنُّكْم َشنفُن قَْوٍم يقول: ال يحملنكم شنفن قوم.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوليه: َوال يَْجيِرَمنُّكْم َشينَفُن قَيْوم 8724  

 أي ال يحملنكم.

ييـلها, فقيال بعي  البصرييـين: معنيى قوليه: َوال وأما أ ل الـمعرفة بـالللة, فإههم اختلفيوا فيـي تأو  

ّّ أن لهييم النييار. وقييال بعيي   يَْجييِرَمنُّكْم: ال يحقييّن لكييم ألن قولييه: ال َجييَرَم أْن لَُهييِم النّييار:  ييو  يي

الكوفـيـين معناه: ال يحملنكم. وقيال: يقيال: جرمنيى فيالن عليـى أن صينعت كيذا وكيذا: أي  ملنيـي 

 لشاعر:علـيه. وا تـّ  جميعهم ببـيت ا

 َولَقَْا َطعَْنَت أبـا ُعيَـْينَةَ َطْعنَةًَجَرَمْت فََقاَرةَ بعاَ ا أْن يْلَضبوا  

فتأّول ذلك كل فريّ منهم علـى الـمعنى الذي تأّوله من القرآن, فقال الذين قيالوا: ال يَْجيِرَمنُّكْم: ال   

. وقيال الييذين قييالوا يحقين لكييم معنيى قييول الشياعر: جرمييت فييقارةَ: أ قيت الطعنيية لفيقارة اللضييب

 ملييت فييقارة علييـى أن «: جرمييت فييقارة أن يلضييبوا»معنيياه: ال يحمليينكم: معنيياه فييـي البييـيت: 

يلضبوا. وقال آخر من الكوفـيـين: معنى قوله: ال يَْجِرَمنُّكْم: ال يكسيبنكم شينفن قيوم. وتأوييـل قاذيل 

يلضيبوا. قيال: وسيمعت  كسيبت فيقارة أن«: جرميت فيقارةُ » ذا القول قول الشياعر فيـي البيـيت: 

العرل تقول: فالن جريـمة أ له, بـمعنى: كاسبهم, وخيرج يجيرمهم: يكسيبهم. و يذه األقيوال التيـي 

 كينا ا عمن  كينا ا عنه متقاربة الـمعنى وذلك أن من  مل رجالً علـى بل  رجيل فقيا أكسيبه 

 بلضه, ومن أكسبه بلضه فقا أ قه له.

 سن فـي اإلبـاهة عن معنى الـحرف, ما قاله ابن عبـاس وقتياية, فإذا كان ذلك كذلك, فـالذي  و أ  

 وذلك توجيهما معنى قوله: َوال يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوم: وال يحملنكم شنفن قوم علـى العاوان.

واختلفييت القييراء فييـي قييراءة ذلييك, فقرأتييه عاميية قييراء األمصييار: َوال يَْجييِرَمنُّكم بفتييـح الييـياء ميين:   

 ِرُمه. وقرأ ذلك بع  قراء الكوفـيـين, و و يحيى بـين وثال واألعم , ما:جرمته أجْ 

« َوال يُْجيِرَمنُّكمْ »ـ  اثنا ابن  ميا وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عين األعمي , أهيه قيرأ: 8725  

 مرتفعة الـياء من أجرمته أجرمه و و يُْجرمنـي.

ن قييرأ ذلييك: َوال يَْجييِرَمنُّكْم بفتييـح الييـياء, والييذي  ييو أولييـى بييـالصوال ميين القراءتييـين, قييراءة ميي  

الستفـاضة القراءة بذلك فـي قّراء األمصار وشذوذ ما خالفها, وأهها الللية اليـمعروفة السياذرة فيـي 

العرل, وإن كان مسموعا من بعضها: أجرم يُْجرم, عليـى شيذوذه, وقيراءة القيرآن بأفصيح اللليات 

ّّ منها بلير ذلك ومن للة م  ن قال: َجَرْمُت, قول الشاعر:أولـى وأ 

 يا أيّها الـُمْشتَكي ُعْكالً َوما جَرَمتْإلـى القبـاذِل مْن قَتٍْل َوإبفُس  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َشنَفُن قَْوٍم.  

اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: َشنَفُن بتـحريك الشين والنون إليـى الفتيـح, بيـمعنى:   

توجيهيا مينهم ذليك إليـى اليـمصار اليذي يأتيـي عليـى فَعَيالن هظيير الّطيَيران, والنَّسيالن, بل  قوم 

والعََسالن, واليّرَمالن. وقيرأ ذليك آخيرون: َشيْنفُن قَيْوٍم بتسيكين النيون وفتيـح الشيين, بيـمعنى االسيم 
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َل منيه توجيها منهم معناه إلـى: ال يحملنكم بلي  قيوم, فيـيخرج شينفن عليـى تقياير فعيالن, ألن فَعَي

 علـى فَِعَل, كما يقال: سكران من سكر, وعطشان من عط , وما أشبه ذلك من األسماء.

والذي  و أولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصوال, قراءة من قرأ: َشنَفن بفتـح النون مـحّركة, لشاذع   

ن معنيى تأويـل أ ل التأويـل علـى أن معناه: بلي  قيوم, وتيوجيههم ذليك إليـى معنيى اليـمصار يو

االسييم. وإذ كييان ذلييك موجهييا إلييـى معنييى الييـمصار, فييـالفصيح ميين كييالم العييرل فـيييـما جيياء ميين 

الـمصاير علـى الفعالن بفتـح الفـاء تـحريك ثاهـيه يون تسكينه, كما وصفت من قيولهم: الياَّرجان, 

من يقول: َشنَان علـى  والّرَمالن من يََرَج َوَرَمل, فكذلك الشنفن من َشنِقة أشنّه َشنَفها. ومن العرل

 تقاير فَعَال, وال أعلـم قارذا قرأ ذلك كذلك, ومن ذلك قول الشاعر:

 وَما العَْيُ  إالّ ما يَـلَذّ ويُْشتََهىَوإْن الَم فـيِه ذُو الشنّاِن َوفَنّاَا  

 و ذا فـي للة من ترَ الهمق من الشنفن, فصار علـى تقاير فَعَال و و فـي األصل فَعاَلن.  

 كر من قال من أ ل التأويـل: َشنَفُن قَْوٍم: بل  قوم.ذ  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين 8726  

 عبـاس, قوله: َوال يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم: ال يحملنكم بُل  قوم.

 بن عبـاس, فقال: ال يحملنكم عااوة قوم أن تعتاوا.و اثنـي به الـمثنى مّرة أخرن بإسنايه, عن ا   

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: َوال يَْجيِرَمنُّكْم َشينَفُن قَيْوٍم: ال 8727  

 يجرمنكم بل  قوم.

َشينَفُن ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: َوال يَْجيِرَمنُّكْم 8728  

 قَْوٍم قال: بلضاؤ م أن تعتاوا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أْن َصاّوُكْم عْن الـَمْسِجِا الـَحَراِم أْن تَْعتَاُوا.  

اختلفت القيراء فيـي قيراءة ذليك, فقيرأه بعي  أ يل اليـماينة وعامية قيّراء الكوفـييـين: أَْن َصياّوُكْم   

منكم بليي  قييوم بصيياّ م إييياكم عيين الييـمسجا الييـحرام أن بييـمعنى: ال يجيير« أَن»بفتييـح األلييف ميين 

تعتاوا. وكان بع  قّراء الـحجاز والبصرة يقرأ ذلك: َوال يَْجِرَمنُّكْم َشينَفُن قَيْوٍم إْن َصياّوُكْم بكسير 

بـمعنى: وال يجرمنكم شنفن قوم إن  م أ اثوا لكم صاّا عن الـمسجا اليـحرام, أن « إن»األلف من 

 ها فـي قراءة ابن مسعوي: إْن يَُصاُّكْم فقراءة ذلك كذلك اعتبـارا بقراءته.تعتاوا. فقعموا أه

والصوال من القول فـي ذلك عناي, أههما قراءتان معروفتان مشيهورتان فيـي قيراءة األمصيار,   

صحيح معنى كّل وا اة منهما. وذلك أن النبـّي صلى   عليه وسلم صاّ عن البـيت  و وأصحابه 

« أن»ية, وأهقلت علـيه سورة الـماذاة بعا ذلك. فمن قرأ: أْن َصاّوُكْم بفتـح األليف مين يوم الـحايبـ

فمعناه: ال يحملنكم بل  قوم أهها الناس من أجل أن صاوكم يوم الـحايبـية عن اليـمسجا اليـحرام, 

َصياوكم أن تعتاوا علـيهم. ومن قرأ: إْن َصاّوُكْم بكسر األليف, فمعنياه: ال يجيرمنكم شينفن قيوم إن 

عييين اليييـمسجا اليييـحرام إذا أريتيييـم يخوليييه, ألن اليييذين  ييياربوا رسيييول   صيييلى   علييييه وسيييلم 

وأصحابه من قري  يوم فتـح مكة قا  اولوا َصاّ م عن اليـمسجا اليـحرام قبيل أن يكيون ذليك مين 

ن  يذه الّصايّين. مير أن األمر وإن كان كما وصفت, فإن قراءة ذليك بفتيـح األليف أبيـين معنيى, أل

السورة ال تَاَافُع بـين أ ل العلـم فـي أهها هقلت بعا يوم الـُحاَْيبِـيَة. وإذ كيان ذليك كيذلك, فيـالصاّ قيا 

كان تقاّم من الـمشركين, فنهى   الـمّمنـين عن االعتااء علـى الصيايين مين أجيل صياّ م إييا م 

أن تيـجاوزا اليـحاّ اليذي  ياّه   لكيم فيـي عن الـمسجا الـحرام, وأما قوليه: أْن تَْعتَياُوا فإهيه يعنيـي: 

أمييير م. فتأوييييـل االَيييية إذن: وال يحملييينكم بُلييي  قيييوم ألن صييياوكم عييين اليييـمسجا اليييـحرام أيهيييا 

الـمّمنون أن تعتاوا  كم   فـيهم فتيـجاوزوه إليـى ميا ههياكم عنيه, ولكين القميوا طاعية   فـييـما 

 نهي عن الطلب بذ ول الـجا لـية. ذكر من قال ذلك:أ ببتـم وكر تـم. وذُِكر أهها هقلت فـي ال

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 8729  

عن مـجا ا فـي قول  : أْن تَْعتَاُوا رجل مّمن من  لفـاء ميـحما, قَتَيل  لـيفيـا ألبيـي سفيـيان مين 

لَعَيَن  ُ »هه كان يقتل  لفـاء مـحما, فقال مـحما صلى   علييه وسيلم: ُ ذَيب يوم الفتـح بعرفة, أل

 «.َمْن قَتَل بِذَْ ِل الـجاِ ِلـيّةِ 
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 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثليه.    

 وقال آخرون:  ذا منسوخ. ذكر من قال ذلك:

وها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: َوال يَْجيِرَمنُّكْم َشينَفُن ـ  اثنـي ي8730  

قَْوٍم أْن تَْعتَاُوا قال: بَْلضاؤ م,  تـى تأتوا ما ال يحّل لكيم. وقيرأ أْن َصياّوُكْم َعيِن اليـَمْسِجِا اليـَحَراِم 

 أْن تَْعتَاُوا وتعاوهوا, قال:  ذا كله قا هسخ, هسخه الـجهاي.

ّّ و   أولـى القولـيبن فـي ذلك بـالصوال قول ميـجا ا: إهيه ميير منسيوخ ال تيـماله أن تعتياوا اليـح

 فـيـما أمرتكم به. وإذا ا تـمل ذلك, لـم يجقأن يقال:  و منسوخ, إالّ بحجة يجب التسلـيـم لها.

 هُوا علـى اإلثِْم َوالعُْاَواِن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوتَعاَوهُوا علـى البِّر َوالتّْقَون َوال تَعاوَ   

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوتَعاَوهُووا علـى البِّر َوالتّْقَون ولـيعن بعضكم أيها الـمّمنون بعضا علـى   

البييّر, و ييو العمييل بييـما أميير   بييـالعمل بييه والتّْقييَون:  ييو اتقيياء مييا أميير   بييـاتقاذه واجتنابييه ميين 

هُوا علييـى اإلثْييِم َوالعُييْاَوان يعنييـي: وال يُِعيين بعضييكم بعضييا علييـى اإلثييم, معاصيييه. وقولييه: َوال تَعيياوَ 

يعنـي: علـى ترَ ما أمركم   بفعله. والعُْاَواِن يقيول: وال عليـى أن تتيـجاوزا ميا  ياّ   لكيم فيـي 

يييينكم, وفيير  لكييم فييـي أهفسييكم وفييـي ميييركم. وإهييـما معنييى الكييالم: وال يجييرمنكم شيينفن قييوم أن 

عن الـمسجا الـحرام أن تعتاوا, ولكن لـيعن بعضكم بعضا بـاألمر بـاالهتهاء إلـى ميا  ياّه  صاوكم

  لكم فـي القوم اليذين صياّوكم عين اليـمسجا اليـحرام وفيـي ميير م, واالهتهياء عميا ههياكم   أن 

وبيـما  تأتوا فـيهم وفـي مير م وفـي ساذر ما ههاكم عنه, وال يعن بعضكم بعضا علـى خالف ذلك.

 قلنا فـي البّر والتقون قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 8731  

 وتَعَاَوهُوا علـى البِّر والتّْقَون البّر: ما أُمرَت به, والتقون: ما هُهيَت عنه.

مثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي الـ8732  

الربـيع, عن أبـي العالـية فـي قوله: وتَعَاَوهُوا علـى البِّر والتّْقَون قال: البّر: ما أُمرت به, والتقون: 

 ما هُهيَت عنه.

 ياُ الِعقاِل.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواتّقُوا ّللّاَ إّن ّللّاَ َشاِ   

و ذا وعيا من   جّل ثناؤه وتهايا لـمن اعتان  اّه وتـجاوز أمره. يقول عيّق ذكيره: َواتّقُيوا ّللّاَ   

يعنـي: وا ذروا   أيها الـمّمنون أن تلقوه فـي معايكم وقا اعتايتـم  ياّه فـييـما  ياّ لكيم وخالفتيـم 

فتستوجبوا عقابه وتستـحقوا ألـيـم عذابه ثيم وصيف  أمره فـيـما أمركم به أن ههيه فـيـما ههاكم عنه,

عقابه بـالشاة, فقال عّق ذكره: إن   شايا عقابه لـمن عاقبه مين خيـلقه, ألههيا هيار ال يُْطفيأ  ّر يا, 

 وال يَْخُما جمر ا, وال يسكن لهبها. هعوذ بـا  منها ومن عمل يقّربنا منها.

 3اآلية : 
:      }ُ ّرَمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلاُّم َولَْحُم اْلِخْنِقيِر َوَمف أُِ ّل ِللَْيِر ّللّاِ بِيِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى

لَيى النُّصيِب َوأَْن َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََريّيَةُ َوالنِّطيَحةُ َوَمف أََكَل الّسبُُع إِالّ َميا ذَّكْييتُْم َوَميا ذُبِيَح عَ 

ّ  اْليَْوَم يَقَِا الِّذيَن َكفَُرواْ ِمن ِيينُِكْم فاَلَ تَْخَشْوُ ْم َواْخَشْوِن اْليَ تَْستَ  ْوَم أَْكَمْليُت ْقِسُمواْ بِاألْزالَِم ذَِلُكْم فِْس

ٍة َمْييَر ُمتََجياهٍِف لَُكْم ِيينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم هِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اأِلْسالََم ِييناً فََمِن اْضُطّر فِي َمْخَمصَ 

 إِلثٍْم فَإِّن ّللّاَ َمفُور  ّرِ يم  {..

يعنـي بذلك جّل ثناؤه:  ّرم   علـيكم أيها الـمّمنون الـميتة, والـميتة: كّل ما له هَْفا ساذلة مين    

قيال  يواّل البّر وطيره, مـما أبـاح   أكلها, وأ لـيها وو شيّها, فـارقتها رو هيا بليير تذكيية. وقيا

بعضهم: الـميتة:  و كّل ما فـارقته الـحياة مين يواّل البيّر وطييره بليير تذكيية ميـما أ يّل   أكليه. 

لطيييف القييول فييـي »وقييا بييـينا العليية الييـموجبة صييحة القييول بييـما قلنييا فييـي ذلييك فييـي كتابنييا: كتييال 

 جيّل ثنياؤه قيال: قُيْل وأما الام, فإن الام الـمسفوح يون ما كان منه مير مسيفوح, ألن  «. األ كام

ال أِجاُ فـيـما أُوِ يَي إليـّي ُميـَحّرما عليـى طياِعٍم يَْطعَُميهُ إالّ أْن يَُكيوَن َمْيتَيةً أْو يَميا َمْسيفُو ا أْو لَيـْحَم 

ِخْنِقيٍر: فأما ما كان قا صار فـي معنى اللـحم كالكبا والّطحال, وما كيان فيـي الليـحم ميير منسيفح, 

 جماع الـجميع علـى ذلك.فإن ذلك مير  رام, إل
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وأما قوله: ولَـْحُم الـِخْنِقيِر فإهه يعنـي: و ّرم علـيكم لـحم الـخنقير, أ لـيه وبّريه. فـالـميتة والام   

مخرجهما فـي الظا ر مخرج عموم, والـمراي منهما الـخصو  وأما لـحم الـخنقير, فيإن ظيا ره 

 منه شيء. كبـاطنه وبـاطنه كظا ره,  رام جميعه لـم يخصص

وأما قوله وَما أِ ّل ِللَْييِر ّللّاِ بِيِه فإهيه يعنيـي: وميا ذكير عليـيه ميير اسيم  . وأصيله مين اسيتهالل   

الصبـّي وذلك إذا صاح  ين يسقط من بطن أمه, ومنه إ يالل الـميـحّرم بـاليـحّ  إذا لَبّيى بيه, ومنيه 

 قول ابن أ مر:

 ّل الّراِكُب الـُمْعتَـِمْر يُهّل بـالفَْرقَِا ُرْكبـاهُهاكَما يُهِ  

وإهـما عنى بقوله: َوميا أُِ يّل للييِر ّللّاِ بِيِه: وميا ذُبيح لالَلهية ولعوثيان يسيّمى عليـيه ميير اسيم  .   

وبـالذي قلنا فـي ذليك قيال أ يل التأوييـل, وقيا ذكرهيا الروايية عمين قيال ذليك فـييـما مضيى فكر نيا 

 إعايته.

 ى: َوالـُمْنـَخنِقَةُ.القول فـي تأويـل قوله تعالـ  

اختلفت أ ل التأويـل فـي صفة االهـخنا, الذي َعنَى   جّل ثناؤه بقوله َوالـُمْنـَخنِقَةُ. فقال بعضهم   

 بـما:

ـ  اثنا مـحما بن الـجسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 8733  

 ـل رأَسها بـين شعبتـين من شجرة, فتـختنّ فتـموت.َوالـُمْنـَخنِقَةُ قال: التـي تُاخِ 

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مر, عن جويبر, عن الضحاَ, فـي الـمنيـخنقة, 8734  

 قال: التـي تـختنّ فتـموت.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال:  اثنا معمر, عن قتاية فـي قوله: 8735  

 الـُمْنـَخنِقَةُ التـي تـموت فـي ِخنَاقها.وَ 

 وقال آخرون:  ي التـي تُْوثَّ فـيقتلها بـالـخنا, وثاقها. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُ اثت عين اليـحسن, قيال: سيمعا أبيـا معياذ, يقيول: أخبرهيا عبيـيا, قيال: سيمعت الضيحاَ 8736  

 لها خناقها, فهي  رام.يقول فـي قوله: َوالـُمْنـَخنِقَةُ قال: الشاة توثّ, فـيقت

وقال آخرون: بل  ي البهيـمة من النّعَم, كان الـمشركون يخنقوهها  تـى تـموت, فحّرم   أكلها.   

 ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين 8737  

 ـخنّ فتـموت.عبـاس: َوالـُمْنـَخنِقَةُ: التـي تُ 

ـ  اثنا بشر قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: َوالـُمْنـَخنِقَةُ: كان أ ل الـجا لـية 8738  

 يخنقون الشاة,  تـى إذا ماتت أكلو ا.

وأولـى  ذه األقوال بـالصوال, قيول مين قيال:  يي التيـي تيـختنّ, إميا فيـي ِوثاقهيا, وإميا بإيخيال   

 الذي ال تقار علـى التـخـلص منه فتـختنّ  تـى تـموت. رأسها فـي الـموضع

وإهييـما قلنييا ذلييك أولييـى بييـالصوال فييـي تأويييـل ذلييك ميين ميييره, ألن الـمنييـخنقة:  ييي الييـموصوفة   

بـاالهـخنا, يون خنّ عير ا لها, ولو كان معنـيا بذلك أههيا مفعيول بهيا لقـييـل: واليـمخنوقة,  تيـى 

 يكون معنى الكالم ما قالوا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوالـَمْوقُوذَةُ:  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله َواليـَمْوقُوذَةُ: واليـميتة وقيـيذا, يقيال منيه: َوقَيذَه يَِقيذُِه َوْقيذا: إذا ضيربه  تيـى   

 أشرف علـى الهالَ, ومنه قول الفرزي,:

 كاِر َشلّاَرةً تِقذُ الفَِصيـَل بِرْجلهافَّطاَرةً ِلقََواِيِم األبْ  

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا عبيا  , قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس: 8739  

 َوالـَمْوقُوذَةُ قال: الـموقوذة التـي تضرل بـالـخشب  تـى يقذ ا فتـموت.

يا, قال  اثنا سعيا, عن قتاية: َوالـَمْوقُوذَةُ كيان أ يل الـجا ليـية ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يق8740  

 يضربوهها بـالعصا,  تـى إذا ماتت أكلو ا.
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 اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا روح, قال:  اثنا شعبة, عن قتاية فـي قوله: َواليـَمْوقُوذَةُ قيال:    

 كاهوا يضربوهها  تـى يقذو ا, ثم يأكلو ا.

حسن بيين يحيييى قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا معميير, عيين قتيياية فييـي قولييه:  يياثنا الييـ   

 َوالـَمْوقُوذَةُ التـي توقذَ فتـموت.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مر, عن جويبر, عن الضحاَ, قال: الـَمْوقُوذَةُ: 8741  

 التـي تضرل  تـى تـموت.

ن, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسي8742  

 َوالـَمْوقُوذَةُ قال:  ي التـي تضرل فتـموت.

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفيرج, قيال: سيمعت أبيـا معياذ يقيول: أخبرهيا عبيـيا بين سليـمان, 8743  

ميين األهعييام تضييرل  قييال: سييمعت الضييحاَ يقييول فييـي قولييه: َوالييـَمْوقُوذَةُ: كاهييت الشيياة أو مير ييا

 بـالـخشب الَلهتهم  تـى يقتلو ا فـيأكلو ا.

 اثنا العبـاس بن الولـيا, قال: أخبرهـي عقبة بن علقمة, ثنـي إبرا ييـم بين أبيـي عبلية, قيال: ثينء   

هعيـم بن سالمة, عين أبيـي عبيا   الصينابحي, قيال: ليـيست اليـموقوذة إالّ فيـي ماليك, وليـيا فيـي 

 الصيا وقـيذ.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: والـُمتََريّيَةُ.  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: و ّرمت علـيكم الـميتة تريّيا من جبل, أو فـي بقر, أو مير ذلك. وتريّيها:   

 رميُها بنفسها من مكان عاٍل مشرف إلـى سفله.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبيا  , قيال: ثنيـي معاويية بين صاليـح, عين عليـّي بين أبيـي ـ  8744  

 طلـحة, عن ابن عبـاس: والـُمتََريّيَةُ قال: التـي تتريّن من الـجبل.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: والـُمتََريّيَةُ: كاهيت تتيريّن فيـي 8745  

 فـيأكلوهها. البقر فتـموت

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا روح, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: والـُمتََريّيَةُ قال: التـي تريّت فِيـي    

 البقر.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي 8746  

 ن من الـجبل أو فـي البقر, فتـموت.فـي قوله: والـُمتََريّيَةُ قال:  ي التـي تََريّ 

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  ياثنا أبيو خاليا األ مير, عين جيويبر, عين الضيحاَ: واليـُمتََريّيَةُ: 8747  

 التـي تََريّن من الـجبل فتـموت.

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سيمعت أبيـا معياذ, يقيول:  ياثنا عبيـيا, قيال: سيمعت 8748  

 ـي قوله: والـُمتََريّيَةُ قال: التـي تـخّر فـي ركّي أو من رأس جبل فتـموت.الضحاَ يقول ف

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوالنِّطيَحةُ.  

يعنـي بقوله النِّطيَحةُ: الشاة التـي تنطحها أخرن فتـموت مين النطياح بليير تذكيية, فحيرم   جيّل   

كاته قبيل موتيه. وأصيل النطيحية: اليـمنطو ة, صيرفت ثناؤه ذلك علـى الـمّمنـين إن لـم ياركوا ذ

 من مفعولة إلـى فعيـلة.

فإن قال قاذل: وكيف أثبتت الهاء  ياء التأهيـيث فيـيها, وأهيت تعليـم أن العيرل ال تكياي تثبيت الهياء   

فـي هظاذر ا إذا صرفو ا صرف النطيحة من مفعول إلـى فعيـل, إهـما تقول: ليـحية ي يين, وعيين 

خضيب, وال يقولون كّف خضيبة وال عين كحيـلة  قـييـل: قيا اختلفيت أ يل العربيـية  كحيـل, وكفّ 

فـي ذلك, فقال بع  هـحويـي البصرة: أثبتت فـيها الهاء, أعنـي فـي النطيحة, ألهها جعلت كاالسيم 

مثل الطويـلة والطريقية فكيأن قاذيل  يذا القيول وجيه النطيحية إليـى معنيى الناطحية. فتأوييـل الكيالم 

مذ به: و رمت علـيكم الـميتة هطا ا, كأهه عنى: و ّرمت علـيكم الناطحة التـي تـموت مين  علـى

هطا هييا. وقييال بعيي  هـحويييـي الكوفيية: إهييـما تييـحذف العييرل الهيياء ميين الفعيييـلة الييـمصروفة عيين 

ذفت الـمفعول إذا جعلتها صفة السم, قا تقاّمها, فتقول: رأينا كفـا خضيبـا وعينا كحييالً. فأميا إذا  ي

الكّف والعين واالسم الذي يكون فعيـل هعتيا لهيا واجتيقءوا بفعييـل منهيا, أثبتيوا فيـيه  ياء التأهيـيث, 
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لـيعلـم بثبوتها فـيه أهها صفة للـمّهث يون الـمذكر, فتقول: رأينيا كحييـلة وخضييبة وأكييـلة السيبع, 

ت منها لـم يُْار أ يي صيفة قالوا: ولذلك أيخـلت الهاء فـي النطيحة, ألهها صفة الـمّهث, ولو أسقط

مّهث أو مذكر. و ذا القول  و أولـى القولـين فـي ذلك بـالصوال الشاذع من أقوال أ يل التأوييـل, 

 بأن معنى النطيحة: الـمنطو ة. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابـي عبـاس, قوله: 8749  

 لنّطيَحة قال: الشاة تَْنطح الشاة.َوا

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو أ ما الّقبـيري, عن قيـيا, عين أبيـي إسيحا,, عين أبيـي 8750  

 «.والـمنطو ة»ميسرة, قال: كان يقرأ: 

ـ  اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيو خاليا األ مير, عين جيويبر, عين الضيحاَ: َوالنِّطيَحيةُ: 8751  

 طحان فتـموتان.الشاتان تنت

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 8752  

َوالنِّطيَحة:  ي التـي تنطحها اللنـم والبقر فتيـموت. يقيول:  يذا  يرام, ألن هاسيا مين العيرل كياهوا 

 يأكلوهه.

, عيين قتيياية: والنِّطيَحييةُ كييان الكبشييان ـيي  يياثنا بشيير, قييال  يياثنا يقيييا, قييال:  يياثنا سييعيا8753  

 ينتطحان, فـيـموت أ ا ما, فـيأكلوهه.

 اثنا ابين بشيار, قيال:  ياثنا روح, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: والنِّطيَحية الكبشيان ينتطحيان    

 فـيقتل أ ا ما االَخر, فـيأكلوهه.

ها عبـيا,, قال: سمعت الضحاَ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبر   

 يقول فـي قوله: والنِّطيَحةُ قال: الشاة تنطح الشاة فتـموت.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوما أَكَل الّسبُُع.  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوما أَكَل الّسبُُع: و ّرم عليـيكم ميا أكيل السيبع ميير الـمعلّيـم مين الصيواذا.   

 يـل. ذكر من قال ذلك:وكذلك قال أ ل التأو

ـ  اثنـي الـمثنى, قال  اثنا عبيا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين 8754  

 عبـاس: َوما أَكَل الّسبُُع يقول: ما أخذ السبع.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مر, عن جويبر, عن الضحاَ: َوما أَكيَل الّسيبُُع 8755  

 ا أخذ السبع.يقول: م

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: َوما أَكَل الّسيبُُع قيال: كيان أ يل 8756  

 الـجا لـية إذا قتل السبع شيقا من  ذا أو أكل منه, أكلوا ما بقـي.

ن ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو أ ما القبـيري, عن قـيا, عين عطياء بين السياذب, عي8757  

 أبـي الربـيع, عن ابن عبـاس أهه قرأ: وأكيـُل الّسبُعِ.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إالّ ما ذَّكْيتُـْم.  

 يعنـي جّل ثناؤه بقوله: إالّ ما ذَّكْيتُـْم: إالّ ما طهرتـموه بـالذبح الذي جعله   طهورا.  

ما ذَّكْيتُـْم فقال بعضهم: اسيتثنى مين جمييع ميا  ثم اختلفت أ ل التأويـل فـيـما استثنى   بقوله: إالّ   

ميا سمى   تـحريـمه, من قوله َوما أُِ ّل للَْيِر ّللّاِ بِِه والـُمْنـَخنِقَةُ َوالـَموقُوذَةُ والـُمتََريّيَةُ والنِّطيَحةُ وَ 

 أَكَل الّسبُُع. ذكر من قال ذلك:

ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس: إالّ ما  ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال:8758  

ذَّكْيتُـْم يقول: ما أيركت ذكاته من  ذا كله, يتـحّرَ له ذهب أو تطرف له عيين, فيـاذبح واذكير اسيم 

   علـيه فهو  الل.

ةُ ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن الـحسن: ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم اليـَمْيتَ 8759  

أَكيَل  والاُّم ولَـْحُم الـِخْنِقيِر َوما أُ ّل لليِر ّللّاِ بِِه والـُمْنيـَخنِقَةُ َواليـَموقُوذَةُ واليـُمتََريّيَةُ والنّطيَحية َوميا

الّسبُُع إالّ ما ذَّكْيتُـْم قال الـحسن: أّي  ذا أيركت ذكاته فذكه وُكْل. فقلت: يا أبـا سعيا كيف أعيرف  

 نها أو ضربت بذَهَبها.قال: إذا َطَرفت بعي
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ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: إالّ ميا ذَّكْيتُيـْم قيال: فكيّل  يذا 8760  

الذي سماه   عّق وجّل  هنا ما خال لـحم الـخنقير إذا أيركيت منيه عينيا تطيرف أو ذهبيـا يتيـحّرَ 

 أو قاذمة ترُك , فذكيتَه, فقا أ ّل   لك ذلك.

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: إالّ ميا ذَّكْيتُيـْم    

 من  ذا كله, فإذا وجاتها تطرف عينها, أو تـحرَ أذهها من  ذا كله, فهي لك  الل.

هيا  جياج, ـ  اثنا  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قيال: ثنيـي  شييـم وعبيـاي, قياال: أخبر8761  

عن  صين, عن الشعبـي, عين اليـحارث, عين عليـّي, قيال: إذا أيركيت ذكياة اليـموقوذة واليـمتريية 

 والنطيحة و ي تـحّرَ ياا أو رجالً فُكْلها.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين قال:  ياثنا  شييـم, قيال: أخبرهيا معمير, عين إبرا ييـم, 8762  

 الوقـيذة, أو النطيحة أو الـمتريية فأيركت ذكاته, فُكْل.قال: إذا أكل السبع من الصيا أو 

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا مصعب بن سالم التـميـمي, قال:  اثنا جعفر بن مـحما, عن أبيـيه,    

 عن علـّي بن أبـي طالب, قال: إذا ركضت برجلها أو َطَرفت بعينها أو  ّركت ذهبها, فقا أجقأ.

ى وابيين بشيار, قيياال:  يياثنا أبييو عاصييم, قيال: أخبرهييا ابيين جييري , قييال: ـي  يياثنا ابيين الييـمثن8763  

أخبرهـي ابن طاوس, عن أبـيه, قال: إذا ذبحَت فمصيعْت بيذهبها أو تيـحّركت فقيا لت ليك. أو قيال: 

 فَحْسبه.

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا اليـحجاج بين اليـمنهال, قيال:  ياثنا  مياي, عين  مييا, عين 8764  

ل: إذا كاهت الـموقوذة تطيرف ببصير ا, أو تيرك  برجلهيا, أو تيـمصع بيذهبها, فيـاذبح الـحسن, قا

 وكل.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج, قال:  اثنا  ماي, عن قتاية, بـمثله.   

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا سويا, قال: أخبرها ابن الـمبـارَ, عن ابن جري , عن أبـي القبيـير,    

 بـيا بن عمير, يقول: إذا طرفت بعينها, أو مصعت بذهبها, أو تـحّركت, فقا  لت لك.أهه سمع ع

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرها عبـيا بين سليـمان, قيال: سيمعت 8765  

الضحاَ يقول: كان أ ل الـجا لـية يأكلون  ذا, فحّرم   فـي اإلسالم إال ميا ذكيي منيه, فميا أيرَ 

 تـحّرَ منه رجل أو ذهب أو طرف فذكي, فهو  الل.ف

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم الـَمْيتَةُ 8766  

الَية, َوما أَكيَل الّسيبُُع َوالاُّم َولـْحُم الـَخْنِقيِر وقوله: َوالـُمْنـَخنِقَةُ َوالـَمْوقُوذَةُ َوالـُمتََريّيَةُ والنِّطيَحةُ... ا

 إالّ ما ذكيّتْـْم  ذا كله مـحّرم, إال ما ذكي من  ذا.

فتأويـل االَية علـى قيول  يّالء:  ّرميت اليـموقوذة واليـمتريية إن ماتيت التيريّي والوقيذ والينطح   

 وفَْرس السبع, إال أن تاركوا ذكاتها, فتاركو ا قبل موتها, فتكون  نـيقٍذ  الالً أكلها.

وقال آخرون:  و استثناء من التـحريـم, ولـيا بـاستثناء من الـمـحّرمات التـي ذكر ا   تعالـى   

فـي قوله: ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم اليـَمْيتَةُ ألن اليـميتة ال ذكياة لهيا وال لليـخنقير. قيالوا: وإهيـما معنيى االَيية: 

ميا ذكيّتيـم ميـما أ ليه   لكيم بيـالتذكية,  ّرمت علـيكم الـمتـية والام, وساذر ما سمينا ميع ذليك, إال 

 فإهه لكم  الل. ومـمن قال ذلك جماعة من أ ل الـماينة. ذكر بع  من قال ذلك:

ـ  اثنـي يوها, قيال: أخبرهيا ابين و يب, قيال: قيال ماليك: وسيقل عين الشياة التيـي يخير, 8767  

  يّكل أّي شيء يذّكي منها.جوفها السبع  تـى تـخرج أمعاو ا, فقال مالك: ال أرن أن تذّكي وال

ـ  اثنـي يوها, عن أشهب, قال: سقل مالك, عن الّسبُع يعاو علـى الكيب , فيـياّ, ظهيره, 8768  

أتييرن ن يييذّكي قبييل أن يييـموت فييـيّكل  إن كييان بليي  الّسييْحر, فييال أرن أن يّكييل, وإن كييان إهييـما 

هيره  قيال: ال يعجبنيـي أن يّكيل, أصال أطرافه, فال أرن بذلك بأسا. قـيـل له: وثب عليـيه فياّ, ظ

 ّّ ّّ األمعياء  قيال: إذا شي ّّ بطنها وال يش  ذا ال يعي  منه. قـيـل له: فـالذذب يعاو علـى الشاة فـيش

 بطنها فال أرن أن تّكل.

وعلـى  ذا القول يجب أن يكون قوله: إالّ ما ذَّكْيتُـْم استثناء منقطعا, فـيكون تأويـل االَية:  ّرمت   

لـميتة والام, وساذر ما ذكرها, ولكن ميا ذّكيتيـم مين اليـحيواهات التيـي أ للتهيا لكيم بيـالتذكية علـيكم ا

  الل.
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وأولـى القولـين فـي ذلك عناها بـالصوال القيول األّول, و يو أن قوليه: إالّ ميا ذكيّتيـم اسيثناء مين   

الـُمتَريّيَةُ والنِّطيَحةُ َوما أَكَل الّسبُُع ألن كّل ذلك قوله: َوما أِ ّل لليِر   بِِه والـُمْنـَخنِقَةُ َوالـَموقُوذَةُ وَ 

ّّ الصفة التـي  و بها قبل  ال موته, فـيقال: لـما قّرل الـمشركون الَلهتهم فسموه لهم:  يو  مستـح

ما أِ ّل لليِر ّللّاِ بِِه بـمعنى: سمى قربيـاها لليير  . وكيذلك الـمنيـخنقة: إذا اهيـخنقت, وإن ليـم تيـمت 

هي منـخنقة, وكذلك ساذر ما  ّرمه   جّل وعّق بعا قوله: َوما أُِ ّل لليِر ّللّاِ بِِه إال بيـالتذكية فإهيه ف

يوصييف بييـالصفة التييـي  ييو بهييا قبييل موتييه, فحّرمييه   علييـى عبييـايه إال بييـالتذكية الـمييـحللة يون 

الَيية: و يّرم عليـيكم ميا أ يل الـموت بـالسبب الذي كان به موصوفـا. فإذ كان ذلك كيذلك, فتأوييـل ا

إذ كيان ذليك تأوييـله فيـي « ميا»للير   به, والـمنـخنقة, وكذا وكذا وكذا, إال ما ذكيّتـم مين ذليك ف

موضع هصب بـاالستثناء مـما قبلها, وقا يجوز فـيه الرفع. وإذ كان األمر علـى ما وصفنا, فكّل ما 

ومفيـارقة رو يه جسياه, فحيالل أكليه إذا كيان أيركت ذكاته من طاذر أو بهييـمة قبيل خيروج هفسيه 

 مـما أ له   لعبـايه.

فإن قال لنا قاذل: فإذ كان ذلك معناه عناَ, فما وجه تكريره ما كّرر بقوله: وما أُِ ّل للييِر ّللّاِ بِيِه   

وقيا افتتيـح االَيية بقوليه: َوالـُمْنـَخنِقَةُ والـَمْوقُوذَةُ َوالـُمَريّيَةُ وساذر ما عاّي تـحريـمه فـي  يذه االَيية, 

ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم الـَمْيتَةُ  وقا علـمت أن قوله: ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم الـَمْيتَةُ شامل كل ميتة كان موتيه  تيف 

أهفه, من علة به من مير جنابة أ ا علـيه, أو كان موته من ضرل ضارل إياه, أو اهـخنا, منه أو 

ليه إن كيان األمير عليـى ميا وصيفت فيـي ذليك مين أهيه معنييّى اهتطياح أو فيرس سيبع  و يالّ كيان قو

بـالتـحريـم فـي كّل ذلك الـميتة بـاالهـخنا, والنطاح والوقذ وأكل السبع أو مير ذلك, يون أن يكون 

معنـيا به تـحريـمه إذا تريّن أو اهـخنّ, أو فََرسه السبع, فبل  ذلك منيه ميا يعليـم أهيه ال يعيي  ميـما 

الـيسير من الـحياة ُ ّرَمْت َعلَـْيُكُم الـَمْيتَةُ ملنـيا من تكرير ما كّرر بقوله َوميا أِ يّل أصابه منه إال بـ

لليِر ّللّاِ بِِه والـُمْنـَخنِقَةُ وساذر ما ذكر مع ذلك وتعاايه ما عاي  وجه تكراره ذلك وإن كان تـحريـم 

ّرَمْت َعلَيـْيُكْم اليـَمْيتَةُ أن اليذين ذلك إذا مات من األسبـال التـي  و بها موصوف, وقا تقام بقوله  ُ 

خوطبوا بهذه االَية ال يعاّون الـميتة من الـحيوان, إال ما مات من علة عارضة به, ميير االهيـخنا, 

والتريّي واالهتطاح, وفّرس السبع, علة مر  أو أذن كان بها قبل  الكهيا, ولكين العلية فيـي ذليك 

 معنى الذي أ لها به. كالذي:أهها لـم يذبحها من أجل ذبـيحته بـالـ

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي 8769  

فـي قوليه: َوالـُمْنيـَخنِقَةُ واليـَمْوقُوذَةُ َواليـُمتََرْييَةُ والنِّطيَحيةُ َوميا أَكيَل الّسيبُُع إالّ ميا ذّكْيتُيـُم يقيول:  يذا 

من العرل كياهوا يأكلوهيه وال يَعُاّوهيه ميتيا, إهيـما يعياّون اليـميت اليذي ييـموت مين  رام, ألن هاسا 

 الوجع, فحّرمه   علـيهم, إال ما ذكروا اسم   علـيه وأيركوا ذكاته وفـيه الروح.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَما ذُبَِح علـى النُّصِب.  

عليـى النُّصيِب: و يّرم عليـيكم أيضيا اليذي ذبيح عليـى النصيب. يعنـي بقوله جيّل ثنياؤه: َوميا ذُبِيَح   

التيـي فيـي قوليه: َوميا أَكيَل الّسيبُُع. والنُّصيب: « ميا»فـي قوله َوميا ذُبِيَح رفيع عطفيـا عليـى « ما»ف

األوثان من الـحجارة جماعة أهصال كاهيت تيـجمع فيـي اليـموضع مين األر , فكيان اليـمشركون 

 كان ابن جري  يقول فـي صفته ما:يقربون لها, ولـيست بأصنام. و

ـي  يياثنا القاسييم: قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, قييال: قييال ابيين جييري : النُّصييب: 8770  

لـيست بأصنام, الصنـم يصّور ويُنقا, و ذه  جارة تنصب ثلثماذة وستون  جرا, منهم من يقول: 

ى ميا أقبيل مين البيـيت, وشيّر وا الليـحم ثلثماذة منها ليـخقاعة. فكياهوا إذا ذبحيوا, هضيحوا اليام عليـ

وجعلييوه علييـى الييـحجارة, فقييال الـمسلييـمون: يييا رسييول  , كييان أ ييل الـجا لييـية يعظمييون البييـيت 

ّّ أن هعظمه فكان النبـّي صلى   عليه وسلم لـم يكره ذلك, فأهقل  : لَْن يَناَل ّللّاَ  بـالام, فنـحن أ 

 ا يحّ قول ابن جري  فـي أن األهصال مير األصنام ما:لُـُحوُمها َوال ِيماؤ ا. ومـم

ـ  اثنا به ابن وكيع, قال:  اثنا ابن عيـينة, عن ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: َوميا ذُبِيَح 8771  

 علـى النُّصِب قال:  جارة كان يذبح علـيها أ ل الـجا لـية.
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عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  ياثنا    

مـجا ا فـي قول  : النُّصُب قال:  جارة  ول الكعبة, يذبح عليـيها أ يل الـجا ليـية, ويبياّلوهها إن 

 شاءوا بحجارة أعجب إلـيهم منها.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أل هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

نا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: َوما ذُبَِح علـى النُّصِب ـ  اث8772  

 والنصب:  جارة كان أ ل الـجا لـية يعباوهها, ويذبحون لها, فنهى   عن ذلك.

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عين قتياية فيـي قوليه: َوميا    

 علـى النُّصِب يعنـي: أهصال الـجا لـية. ذَبِحَ 

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي بن أبيـي طليـحة, عين 8773  

 ابن عبـاس: َوما ذُبَِح علـى النُّصِب والنصب: أهصال كاهوا يذبحون ويهلون علـيها.

عن مـحما بن عبا الر من, عن القاسيم بين أبيـي  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة,    

بقة, عن مـجا ا, قوله: َوما ذُبَِح علـى النُّصِب قال: كان  ول الكعبة  جارة كان يذبح علـيها أ يل 

 الـجا لـية ويباّلوهها إذا شاءوا بحجر  و أ ّب إلـيهم منها.

يا, قال:سمعت الضيحاَ بين ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرها عبـ8774  

 مقا م يقول: األهصال  جارة كاهوا يهلّون لها, ويذبحون علـيها.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها بن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: َوما ذُبَِح علـى النُّصِب 8775  

 قال: ما ذبح علـى النصب, وما أ ل للير   به, و و وا ا.

 : وأْن تَْستَْقسُموا بـاألْزالم.القول فـي تأويـل قوله  

يعنـي بقوله: وأْن تَْستَْقِسُمو بـاألْزالِم: وأن تطلبوا علـم ما قسيم لكيم أو ليـم يقسيم, بيـاألزالم. و يو   

استفعلت من القسم: قسم الرز, والـحاجات. وذلك أن أ ل الـجا لـية كيان أ يا م إذا أراي سيفرا أو 

و ي األزالم, وكاهت قاا ا مكتوبـا علـى بعضها: ههاهيـي ربيـي,  عقًوا أو هـحو ذلك, أجال الِقااح,

وعلـى بعضها: أمرهـي ربـي, فإن خرج الِقاح الذي  و مكتول علـيه: أمرهيـي ربيـي, مضيى ليـما 

أراي من سفر أو مقو أو تقوي  ومير ذلك وإن خرج الذي علـيه مكتول: ههاهـي ربـي, كيّف عين 

تَْستَْقِسييُموا بييـاألزالِم ألههييم بفعلهييم ذلييك كيياهوا كييأههم يسييألون  الييـمضّي لييذلك وأمسييك فقـيييـل: وأنْ 

 أزالمهم أن يقسمن لهم. ومنه قول الشاعر مفتـخرا بترَ االستقسام بها:

 ولَـْم أَْقِسْم فتَْربُتَنـي القُُسوُم  

 وأما األزالم, فإن وا ا ا َزلـم, ويقال ُزلَـم, و ي الِقااح التـي وصفنا أمر ا.  

 حو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـ  

ـ  اثنا مـحما بن بشار وابن وكيع, قاال:  اثنا عبا الر من بين مهياي, عين سفيـيان, عين 8776  

أبييـي  صييين, عيين سييعيا بيين جبييـير: وأْن تَْستَْقِسييُموا بييـاألزالم قييال: القييااح, كيياهوا إذا أرايوا أن 

ا ا للييـجلوس والييـخروج, فييإن وقييع الييـخروج خرجييوا, وإن وقييع يخرجييوا فييـي سييفر, جعلييوا قييا

 الـجلوس جلسوا.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عين شيريك, عين أبيـي  صيين, عين سيعيا بين جبيـير: 8777  

 وأُن تَْستَْقِسُموا بـاألزالِم قال:  صى بـي  كاهوا يضربون بها.

 الشطرهـ .قال أبو جعفر: قال لنا سفـيان بن وكيع:  و   

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرها عبـاي بن راشا البيقار, عين اليـحسن فيـي 8778  

قوله: وأْن تَْستَْقِسُموا بـاألْزالِم قال: كاهوا إذا أرايوا أمرا أو سفرا, يعمياون إليـى قيااح ثالثية عليـى 

االَخير ميـحلالً بيـينهما ليـيا عليـيه  وا ا منها مكتول: أُؤمرهـي, وعلـى االَخر: اههنيـي, ويتركيون

مضيوا ألمير م, وإن خيرج اليذي عليـيه «, أُؤمرهيـي»شيء. ثيم يجييـلوهها, فيإن خيرج اليذي عليـيه 

 كفّوا, وإن خرج الذي لـيا علـيه شيء أعايو ا.« اههنى»

ِسيُموا ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن عيـينة, ن ابن بيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: وأْن تَْستَقْ 8779  

 بـاألْزالِم  جارة كاهوا يكتبون علـيها يسموهها القااح.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   
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ـ  ياثنا ابين وكييع, قيال:  ياثنا يحييى بين آيم. عين ز يير, عين إبرا ييـم بين مهياجر, عين 8780  

 ْقِسُموا بـاألْزالِم قال: ِكعال فـارس التـي يَْقُمرون بها, وسهام العرل.مـجا ا: وأْن تَْستَ 

 اثنيـي أ مييا بيين  ييازم اللفييـاري, قييال:  يياثنا أبيو هعيييـم, قييال:  يياثنا ز ييير, عيين إبرا يييـم بيين    

مهياجر, عيين مييـجا ا: وأْن تَْستَْقِسييُموا بييـاألْزالِم قييال: سييهام العييرل وكعييال فييـارس والييروم كيياهوا 

 ون بها.يتقامر

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 8781  

قوله: وأْن تَْستَْقِسُموا بيـاألْزالِم قيال: كيان الرجيل إذا أراي أن يخيرج مسيافرا, كتيب فيـي قيااح:  يذا 

يكتيب فيـيه شييقا, ثيم  يأمرهـي بـالـمكث, و ذا يأمرهيـي بـاليـخروج, وجعيل معهيا منيـيحا, شييء ليـم

استقسييم بهييا  ييين يريييا أن يخييرج, فييإن خييرج الييذي يييأمر بـالييـمكث مكييث, وإن خييرج الييذي يييأمر 

 بـالـخروج خرج, وإن خرج االَخر أجالها ثاهـية  تـى يخرج أ ا الِقا ين.

وكيان أ يل   اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: وأْن تَْستَْقِسيُموا بيـاألْزالمِ    

الـجا لـية إذا أراي أ ا م خروجا, أخذ قِْا ا فقال:  ذا يأمر بـالـخروج, فإن خرج فهو مصيب فـي 

سفره خيرا ويأخذ قا ا آخر فـيقول:  ذا يأمر بـالـمكوث, فلـيا يصيب فـي سفره خييرا والـمنيـيح 

 بـينهما. فنهى   عن ذلك, وقاّم فـيه.

الفرج, قال: سمعت أبيـا معياذ يقيول: أخبرهيا عبيـيا, قيال: سيمعت ـ ُ اثت عن الـحسين بن 8782  

 الضحاَ يقول فـي قوله: وأْن تَْستَْقِسُموا بـاألْزالِم قال: كاهوا يستقسمون بها فـي األمور.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال:قال ابن زيا: األْزالُم قِااح لهم كان أ ا م إذا 8783  

األمور كتب فيـي تليك القيااح ميا أراي, فيـيضرل بهيا, فيأّي قياح خيرج وإن كيان  أراي شيقا من تلك

 أبل  تلك, ارتكبه وعمل به.

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 8784  

ة عنييا الكهنيية, فييإذا أراي السيياّي: وأْن تَْستَْقِسييُموا بييـاألْزالِم قييال: األزالم: قِييااح كاهييت فييـي الـجا لييـي

الرجل أن يسافر أو يتقّوج أو يحِاث أمرا, أتـى الكا ن, فأعطاه شييقا, فضيرل ليه بهيا, فيإن خيرج 

منها شيء يعجبه أمره ففعل, وإن خرج منها شيء يكر ه ههاه فـاهتهى, كما ضيرل عبيا اليـمطلب 

 علـى زمقم وعلـى عبا   واإلبل.

ثنا اليـحسين قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين ـ  اثنا القاسيم, قيال:  يا8785  

كثييـير, قييال: سييمعنا أن أ ييل الـجا لييـية كيياهوا يضييربون بييـالقااح فييـي الّظعيين واإلقاميية أو الشيييء 

 يرياوهه, فـيخرج سهم الظعن فـيظعنون, واإلقامة فـيقـيـمون. وقال ابن إسحا, فـي األزالم ما:

ا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابن إسيحا,, قيال: كاهيت ُ بَيل أعظيم أصينام ـ  اثنـي به ابن  مي8786  

قري  بـمكة, وكاهت علـى بقر فـي جوف الكعبة, وكاهت تلك البقر  ي التـي يجمع فـيها ميا يُهيان 

إذا اختلفيوا فيـي « العقيل»للكعبة, وكاهت عنا ُ بَل سبعة أقااح, كل قاح منها فـيه كتيال: قياح فيـيه 

منهم ضربوا بـالقااح السبعة )فإن خرج العقل فعيل مين خيرج َ ْملُيهد وقياح فيـيه:  العقل من يحمله

عملوا به وقاح فـيه ال, فإذا أرايوا أمرا « هَعَم»لعمر إذا أرايوا يُضرل به, فإن خرج قِاح « هَعَم»

فيـيه: وقياح «. منكم»ضربوا به فـي القااح, فإذا خرج ذلك القاح لـم يفعلوا ذلك األمر. وقاح فـيه: 

وقيياح فييـيه: الييـمياه, إذا أرايوا أن يحفييروا للييـماء ضييربوا «. ميين ميييركم»وقيياح فييـيه: «. ُمْلصييّ»

بييـالقااح وفييـيها ذلييك الِقييْاح, فحيثمييا خييرج عملييوا بييه. وكيياهوا إذا أرايوا أن يجتبييوا مالمييا, أو أن 

إلـى ُ بَل, وبـماذة ير يم ينكحوا َمْنكحا, أو أن يافنوا ميتا, و يشكّوا فـي هسب وا ا منهم, ذ بوا به 

وبُجقور, فأعطو ا صا ب القااح الذي يضربها, ثم قّربوا صا بهم الذي يرياون به ميا يريياون, 

ّّ فـيه ثيم يقوليون لصيا ب  ثم قالوا: يا إلهنا,  ذا فالن ابن فالن, قا أريها به كذا وكذا, فأخرج الـح

ميين »طا, وإند خييرج علييـيه: كييان وسييي« ميينكم»القييااح: اضييرل, فييـيضرل, فييإن )خييرج علييـيه 

كيان عليـى منقلتيه مينهم, ال هسيب ليه وال ِ ليف وإن «, ُمْلَصّ»كان  لـيفـا, وإن خرج: «, ميركم

أخّروه عياَمهم ذليك, «, ال»عملوا به وإن خرج: « هعم»خرج فـيه شيء سون  ذا مـما يعملون به 

 ه الِقااح. تـى يأتوا به مرة أخرن ينتهون فـي أمور م إلـى ذلك مـما خرجت ب
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ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس, 8787  

 قوله: وأْن تَْستَْقِسُموا بـاألْزالِم يعنـي: القاح, كاهوا يستقسمون بها فـي األمور.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَِلُكْم فِْسّ.  

ِلُكْم:  ذه األمور التـي ذكر يا, وذليك أكيل اليـميتة واليام وليـحم اليـخنقير يعنـي جّل ثناؤه بقوله: ذَ   

ّ  يعنيـي: خيروج عين أمير  وساذر ما ذكر فـي  ذه االَية مـما  ّرم أكله. واالستقسام بيـاألزالم. فِْسي

   وطاعته إلـى ما ههى عنه وزجر, وإلـى معصيته. كما:

, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس: ذَِلُكيْم ـ  اثنـي الـمثنى: قال:  اثنا عبا  8788  

ّ  يعنـي: من أكل من ذلك كله, فهو فسّ.  فِْس

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: الـيَْوَم يَقَِا الِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم.  

االَن اهقطع طمع األ قال وأ ل الكفر  يعنـي بقوله جّل ثناؤه: الـيَْوَم يَقَِا الِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم:  

والييـجحوي أيهييا الييـمّمنون ميين يييينكم, يقييول: ميين يييينِكم أن تتركييوه, فترتيياّوا عنييه راجعييين إلييـى 

 الشرَ. كما:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, ن علـّي, عن ابين عبيـاس: قوليه: 8789  

 يَن َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم يعنـي: أن ترجعوا إلـى يينهم أباا.الـيَْوَم يَقَِا الِّذيَن الّذِ 

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 8790  

 قوله: الـيَْوَم يَقَِا الِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم قال: أظّن يقسوا أن ترجعوا عن يينكم.

اذل: وأّي يوم  ذا الـيوم الذي أخبر   أن الذين كفروا يقسوا فـيه مين ييين الـمّمنيـين  فإن قال ق  

قـيـل: ذُكر أن ذلك كان يوم عرفة, عام  ّ  النبيـّي صيلى   علييه وسيلم  جية اليوياع, وذليك بعيا 

 يخول العرل فـي اإلسالم. ذكر من قال ذلك:

قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قال ميـجا ا: اليـيَْوَم ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, 8791  

يَقَا الِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم الـيوم أكملت لكم يينكم  ذا  ين فعلت. قال ابن جري : وقيال آخيرون: 

ذلك يوم عرفة فـي يوم جمعية ليـما هظير النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, فليـم يير إال موّ ياا وليـم يير 

, فنقل علـيه جبريـل علـيه السالم: اليـيَْوَم يَيقَِا الّيِذيَن َكفَيُروا ِميْن ِييينُِكْم أن يعيويوا مشركا  ما  

 كما كاهوا.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابين و يب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: اليـيَْوَم يَيقَِا الّيِذيَن 8792  

 َكفَُروا ِمْن ِيينُِكْم قال:  ذا يوم عرفة.

 تأويـل قوله تعالـى: فاَلَ تَـْخَشْوُ ْم َواْخَشْوِن.القول فـي   

يعنـي بذلك: فال تيـخشوا أيهيا اليـمّمنون  يّالء اليذين قيا يقسيوا مين ييينكم أن ترجعيوا عنيه مين   

الكفـار, وال تـخافو م أن يظهروا عليـيكم فيـيقهروكم وييريّوكم عين ييينكم, واْخَشيْوِن يقيول: ولكين 

ي واجرأتيـم عليـى معصيتيـي وتعايتيـم  ياويي, أن أ يّل بكيم عقابيـي خافون إن أهتيـم خالفتيـم أمير

 وأهقل بكم عذابـي. كما:

ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, عيين ابيين جييري : فَييال تَييـْخَشْوُ ْم 8793  

 َواْخَشْوِن: فال تـخشو م أن يظهروا علـيكم.

 أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: الـيَْومَ   

اختلف أ ل التأويـل فيـي تأوييـل ذليك, فقيال بعضيهم: يعنيـي جيّل ثنياؤه بقوليه: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم   

ِيينَُكْم: الـيوم أكملت لكم أيها الـمّمنون فراذضي علـيكم و اويي, وأمري إياكم وههيـي, و اللـي 

ه فـي كتابـي, وتبـياهـي ميا بيـينت لكيم منيه بو ييـي عليـى و رمي, وتنقيـلـي من ذلك ما أهقلت من

لسان رسولـي, واأليلة التـي هصبتها لكم علـى جميع ما بكم الـحاجة إلـيه من أمر يينكم, فأتـميـمت 

لكم جميع ذلك, فال زيياية فيـيه بعيا  يذا اليـيوم. قيالوا: وكيان ذليك فيـي ييوم عرفية, عيام  يّ  النبيـّي 

جة الوياع. وقالوا: لـم ينقل علـى النبـّي صلى   عليه وسلم بعا  ذه االَيية صلى   عليه وسلم  

شيء من الفراذ  وال تـحلـيـل شيء وال تـحريـمه, وإن النبـّي صلى   عليه وسلم لـم يعي  بعيا 

 هقول  ذه االَية إال إ ان وثماهـين لـيـلة. ذكر من قال ذلك:
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عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله:  ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا8794  

الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم و و اإلسالم, قال: أخبر   هبـيه صلى   علييه وسيلم والـمّمنيـين أهيه قيا 

قا رضيه أكمل لهم اإليـمان فال يحتاجون إلـى زياية أباا, وقا أتـمه   عّق ذكره فال ينقصه أباا, و

   فال يسَخُطه أباا.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 8795  

قوله: الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم  ذا هقل يوم عرفة, فلـم ينقل بعا ا  الل وال  رام, ورجيع رسيول 

لت أسيماء بنيت عمييا:  ججيت ميع رسيول   صيلى   علييه   صلى   عليه وسلم فمات, فقا

وسلم تلك الـحجة, فبـينـما هـحن هسير إذ تـجلّـى له جبريـل صلى   عليه وسلم علـى الرا لة, فلـم 

 تطّ الرا لة من ثقل ما علـيها من القرآن, فبركت, فأتـيته فسجيّت علـيه برياء كان علـّي.

:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جياج, عين ابين جيري , قيال: مكيث النبيـّي ـ  اثنا القاسم, قال8796  

 صلى   عليه وسلم بعا ما هقلت  ذه االَية إ ان وثماهـين لـيـلة, قوله: الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم.

قليت: ـ  اثنا سفـيان, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن  ارون بن عنترة, عن أبـيه, قال: ليـّما ه8797  

الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم وذلك يوم الـحّ  األكبر, بكيى عمير, فقيال ليه النبيـّي صيلى   علييه وسيلم: 

  قال أبكاهـي أها كنا فـي زياية من ييننيا, فأميا إذ كَميل فإهيه ليـم يكميل شييء إال هقيص, «ما يُْبِكيكَ »

 «.َصاَْقتَ »فقال: 

 ما بن بشير, عين  يارون بين أبيـي وكييع, عين أبيـيه, فيذكر هيـحو  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أ   

 ذلك.

وقال آخرون: معنى ذلك: الـيَْوَم أْكَمْلُت لَكْم ِيينَُكْم:  جكم, فأفريتـم بـالبلا اليـحرام تيـحجوهه أهتيـم   

 أيها الـمّمنون يون الـمشركين ال يخالطكم فـي  جكم مشرَ. ذكر من قال ذلك:

وكيع, قال:  اثنا يحيى بن أبـي عبة, عن أبـيه, عن الـحكم: الـيَْوم أْكَمْليُت لَُكيْم ـ  اثنا ابن 8798  

 ِيينَُكْم قال: أكمل لهم يينهم أن  جوا ولـم يحّ  معهم مشرَ.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: اليـيَْوَم 8799  

 ْم قال: أخـلص   لهم يينهم, وهفـى الـمشركين عن البـيت.أكَمْلُت لَُكْم ِيينَكُ 

ـ  اثنا أ ما بن  يازم, قيال:  ياثنا أبيو هعييـم, قيال:  ياثنا قيـيا, عين أبيـي  صيين, عين 8800  

 سعيا بن جبـير: الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم قال: تـمام الـحّ , وهفـي الـمشركين عن البـيت.

فـي ذلك بيـالصوال أن يقيال: إن   عيّق وجيّل أخبير هبيـيه صيلى   علييه وسيلم وأولـى األقوال   

والـمّمنييـين بييه, أهييه أكمييل لهييم يييوم أهييقل  ييذه االَييية علييـى هبييـيه يييينهم, بييإفراي م بييـالبلا الييـحرام, 

وإجالذه عنه الـمشركين,  تـى  جه الـمسلـمون يوههم, ال يخالطوههم الـمشركون. فأميا الفيراذ  

 كام, فإهه قا اختلف فـيها,  ل كاهت أكملت ذلك الـيوم أم ال  فُروي عن ابين عبيـاس والسياّي واأل

ما ذكرها عنهما قبل. وُرِوي عن البراء بن عازل أن آخر آية هقلت من القيرآن: يَْسيتَْفتُوهََك قُيِل ّللّاُ 

سول   صلى   عليه وسلم إلـى يُْفتِـيُكْم فـي الَكاللَِة. وال يافع ذو علـم أن الو ي لـم ينقطع عن ر

أن قب , بل كان الو ي قبل وفـاته أكثر ما كان تتابعا. فإذ كان ذلك كذلك, وكان قوليه: يَْسيتَْفتُوهََك 

قُِل ّللّاُ يُْفتِـيُكْم فِـي الَكاللَِة آخر ا هقوالً وكان ذلك مين األ كيام والفيراذ , كيان معلوميا أن معنيى 

ُت لَُكْم ِييينَُكْم عليـى خيالف الوجيه اليذي تأّوليه َمين تأّوليه, أعنيـي: كميال العبيـايات قوله: الـيَْوَم أْكَملْ 

 واأل كام والفراذ .

فإن قال قاذل: فما جعل قول من قال: قا هقل بعا ذلك فر  أولـى من قيول مين قيال: ليـم ينيقل    

كيون شيهاية, والشيهاية قـيـل ألن الذي قال لـم ينقل, مخبر أهيه ال يعليـم هيقول فير , والنفيـي ال ي

 قول من قال: هقل, ومير جاذق يفع خبر الصاي, فـيـما أمكن أن يكون فـيه صايقا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعَمتِـي.  

يعنـي جّل ثنياؤه بيذلك: وأتـميـمت هعمتيـي أيهيا اليـمّمنون بإظهياركم عليـى عياّوي وعياّوكم مين   

ين, وهفـيـي إيا م عن باليكم, وقطعي طمعهم من رجوعكم, وعويكم إلـى ميا كنتيـم عليـيه الـمشرك

 من الشرَ.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس, قيال: كيان    

سلـمون يحجون جميعا, فلـما هقليت بيراءة, فنَنَفيـي اليـمشركين عين البيـيت, و يّ  الـمشركون والـم

الـمسلييـمون ال يشيياركهم فييـي البييـيت الييـحرام أ ييا ميين الييـمشركين, فكييأّن ذلييك ميين تييـمام النعميية: 

 وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعَمتِـي.

ة, قوليه: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاي8801  

وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعَمتِـي... االَية, ذُِكر لنا أن  ذه االَية هقلت علـى رسول   صلى   عليه وسيلم 

 يوم عرفة يوم جمعة,  ين هفـي   الـمشركين عن الـمسجا الـحرام, وأخـلص للـمسلـمين  جهم.

أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال:  اثنا ياوي, عن الشعبـّي, قال: هقليت  يذه  ـ  اثنا8802  

االَييية بعرفييـات,  يييث  ييام منييار الـجا لييـية, واضمييـحّل الشييرَ, ولييـم يُحييّ  معهييم فييـي ذلييك العييام 

 مشرَ.

اليـيَْوَم   اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبا األعلـى, قيال:  ياثنا ياوي, عين عيامر فيـي  يذه االَيية:   

أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعَمتِـي قال: هقلت عليـى رسيول   صيلى   علييه وسيلم و يو 

واقـف بعرفـات, وقا أطاف به الناس, وتهاّمت منار الـجا لـية ومناسكهم, واضمـحّل الشرَ, ولـم 

 أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم. يُطف  ول البـيت ُعْريان, فأهقل  : الـيَْومَ 

  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن ُعلَـية, عن ياوي, عن الشعي, بنـحوه.   

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَرضيُت لَُكْم اإلْسالَم ِيينا.  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: ورضيت لكم االستسالم ألمري واالهقـياي لطاعتـي, علـى ميا شيرعت لكيم   

 يه وفراذضه ومعالـمه ِيينا يعنـي بذلك: طاعة منكم لـي.من  او

فإن قال قاذل: أََو ما كان   راضيا اإلسالم لعبـايه, إال ييوم أهيقل  يذه االَيية  قـييـل: ليـم ييقل     

راضيا لـخـلقه اإلسالم يينا, ولكنه جّل ثناؤه ليـم ييقل يصيّرف هبيـيه ميـحماا صيلى   علييه وسيلم 

يرجات ومراتبه يرجة بعا يرجة ومرتبة بعا مرتبية و ياالً بعيا  يال,  تيـى أكميل وأصحابه فـي 

لهييم شييراذعه ومعالييـمه وبليي  بهييم أقصييى يرجاتييه ومراتبييه, ثييم قييال  ييين أهييقل علييـيهم  ييذه االَييية: 

ِيينيا  َوَرِضْيُت لَُكُم اإلْسالَم ِيينا بـالصفة التـي  و بها الـيوم, والـحال التيـي أهتيـم عليـيها اليـيوم منيه

 فـالقموه وال تفـارقوه. وكان قتاية يقول فـي ذلك ما:

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتياية, قيال: ذكير لنيا أهيه ييـمثّل أل يل 8803  

كل يين يينهم يوم القـيامة, فأما اإليـمان فـيبشر أصحابه وأ ليه, ويعيا م فيـي اليـخير  تيـى يجييء 

 رّل أهت السالم وأها اإلسالم, فـيقول: إياَ الـيوم أقبل, وبك الـيوم أجقي. اإلسالم. فـيقول:

وأ سب أن قتاية وّجه معنى اإلييـمان بهيذا اليـخبر إليـى معنيى التصيايّ واإلقيرار بيـاللسان, ألن   

ذلك معنى اإليـمان عنا العرل, ووجه معنى اإلسالم إلـى استسالم القلب وخضيوعه   بيـالتو يا, 

اي الـجسا له بـالطاعة فـيـما أمير وههيى, فليذلك قـييـل لإلسيالم: إيياَ اليـيوم أقبيل, وبيك اليـيوم واهقـي

 أجقي.

 ذكر من قال: هقلت  ذه االَية بعرفة فـي  جة الوياع علـى رسول   صلى   عليه وسلم:  

فيـيان, عين ـ  اثنا مـحما بين بشيار وابين وكييع, قياال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا س8804  

قـيا بن مسلـم, عن طار, بن شهال, قال: قالت الـيهوي لعمير: إهكيم تقيرءون آيية ليو أهقليت فيـينا 

التـخذها ا عياا. فقال عمر: إهـي ألعلـم  ين أهقلت, وأين هقلت, وأيين رسيول   صيلى   علييه 

فية قيال سفيـيان: وسلم  ين أهقلت أهقلت يوم عرفية ورسيول   صيلى   علييه وسيلم واقيـف بعر

وأشييّك, كييان يييوم الييـجمعة أم ال الييـيَْوَم أْكَمْلييُت لَُكييْم ِيييينَُكْم وأتـَمييـْمُت َعلَييـْيُكْم هَْعَمتِييـي َوَرِضييْيُت لَُكييُم 

 اإلْسالَم ِيينا.

 اثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال:  اثنا ابن إيريا, قال: سمعت أبـي, عن قـيا بن مسلـم, عن    

ل: قال يهويّي لعمير: ليو عليـمنا معشير اليـيهوي  يين هقليت  يذه االَيية: اليـيَْوَم طار, بن شهال, قا

أْكَمْلُت لَكْم ِيينَُكْم وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعَمتِـي َوَرِضْيُت لَُكيُم اإلْسيالم ِيينيا ليو هعليـم ذليك اليـيوم اتيـخذها 

السياعة, وأيين رسيول   صيلى   ذلك الـيوم عياا. فقال عمر: قا علـمت الـيوم الذي هقلت فـيه و
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عليه وسلم  ين هقلت هقلت لـيـلة الـجمعة وهيـحن ميع رسيول   صيلى   علييه وسيلم بعرفيـات. 

 لف  الـحايث ألبـي كريب, و ايث ابن وكيع هـحوه.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جعفر بن عون, عن أبـي العَُميا, عن قـيا بن مسلـم, عن طيار,,    

 مر, هـحوه.عن ع

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن  ماي بن سلـمة, عن عمار مولـى بنـي  اشم, قال: 8805  

قرأ ابن عبـاس: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم وعنياه رجيل مين أ يل الكتيال, فقيال: ليو عليـمنا أّي ييوم 

 قلت يوم عرفة يوم جمعة.هقلت  ذه االَية التـخذهاه عياا, فقال ابن عبـاس: فإهها ه

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا قبـيصة, قال:  اثنا  ماي بن سلـمة, عن عمار: أن ابن عبـاس قرأ:    

الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم وأتْـَمـْمُت َعلَـْيُكْم هِْعمتِـي َوَرِضيُت لَُكُم اإلْسالَم ِيينا فقال يهيويي: ليو هقليت 

التـخذها يومها عياا, فقال ابن عبـاس: فإهها هقلت فـي يوم عياين اثنـين: يوم عيا,   ذه االَية علـينا

 ويوم جمعة.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال:  اثنا  مياي, عين عميار بين أبيـي عميار,    

 عن ابن عبـاس هـحوه.

 اثنا رجاء بن أبـي سلـمة, قال: أخبرها   اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, قال:   

عبـاية ابن هسّي, قال:  اثنا أميرها إسحا,, قال أبو جعفر إسحا,  و ابن َخَرشة عن قبـيصة قيال: 

قال كعب: لو أن مير  ذه األمية هقليت عليـيهم  يذه االَيية لنظيروا اليـيوم اليذي أهقليت فيـيه عليـيهم 

: أّي آيية ييا كعيب  فقيال: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم فقيال فـاتـخذوه عياا يجتـمعون فيـيه, فقيال عمير

عمير: قييا علييـمت الييـيوم الييذي أهقلييت فييـيه, والييـمكان الييذي أهقلييت فييـيه, يييوم جمعيية, ويييوم عرفيية, 

 وكال ما بحما   لنا عيا.

كنييا   ياثنا ابين  ميييا, قيال:  يياثنا  كيام, عين عنبسيية, عين عيسييى بين  ارثية األهصييارّي, قيال:   

جلوسيا فيـي اليايوان, فقييال لنيا هصراهيـي: يييا أ يل اإلسيالم: لقييا هقليت عليـيكم آييية ليو هقليت علييـينا 

فلـم يجبيه أ يا «. الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكمْ »التـخذها ذلك الـيوم وتلك الساعة عياا ما بقـي منا اثنان: 

ل: أال رييتـم علـيه  فقال: قيال عمير بين منا, فلقـيت مـحما ابن كعب القرظّي, فسألته عن ذلك, فقا

الـخطال:أهقلت علـى النبـّي صلى   عليه وسلم و و واقـف عليـى اليـجبل ييوم عرفية, فيال ييقال 

 ذلك الـيوم عياا للـمسلـمين ما بقـي منهم أ ا.

ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا بشر بين اليـمفضل, قيال  ياثنا ياوي, عين عيامر, قيال: 8806  

أهقلت علـى رسيول   صيلى   علييه وسيلم: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم وأتْـَميـْمُت َعلَيـْيُكْم هِْعَمتِيـي 

 َوَرِضيُت لَُكْم اإلْسالَم ِيينا عشية عرفة و و فـي الـموقـف.

: إن الـيهوي ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبا الو ال, قال:  اثنا ياوي, قال: قلت لعامر8807  

تقول: كيف لـم تـحف  العرل  ذا الـيوم الذي أكمل   لها يينها فيـيه  فقيال عيامر: أو ميا  فظتيه  

 قلت له: فأّي يوم  قال: يوم عرفة, أهقل   فـي يوم عرفة.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, قيال: 8808  

 هها هقلت يوم عرفة, ووافّ يوم الـجمعة.بللنا أ

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرهيا معمير, عين  بيـيب, عين 8809  

ابن أبـي هـجيح, عن عكرمة: أن عمر بن الـخطال, قال: هقلت سورة اليـماذاة ييوم عرفية, ووافيّ 

 يوم الـجمعة.

أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها ابن عيـينة, عن لـيث, عن ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: 8810  

شهر ابن  وشب, قال: هقلت سورة الـماذاة علـى النبـّي صلى   علييه وسيلم و يو واقيـف بعرفية 

 علـى را لته, فَتَنَّوَخْت ألن يُا, ذراعها.

اء بنيت ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  ياثنا جريير, عين ليـيث, عين شيهر بين  وشيب, عين أسيم8811  

يقيييا, قالييت: هقلييت سييورة الييـماذاة جميعييا وأهييا آخييذة بقمييام هاقيية رسييول   صييلى   عليييه وسييلم 

 العضبـاء قالت: فكايت من ثقلها أن ياّ, عُضاُ الناقة.
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ـ  اثنـي أبو عامر إسماعيـل بن عمرو الّسكوهـي, قال:  اثنا  شام بن عمار, قال:  ياثنا 8812  

مرو بن قـيا السكوهـي أهه سمعت معاوية بن أبـي سفيـيان عليـى اليـمنبر ابن عياش, قال:  اثنا ع

ينتقع بهيذه االَيية: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم  تيـى ختيـمها, فقيال: هقليت فيـي ييوم عرفية, فيـي ييوم 

 جمعة.

ييوم االثنيـين, وقيالوا: وقال آخرون: بل هقليت  يذه االَيية, أعنيـي قوليه: اليـيَْوَم أْكَمْليُت لَُكيْم ِييينَُكْم   

 أهقلت سورة الـماذاة بـالـماينة. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال: أخبرها مـحما بن  رل, قال:  اثنا ابن لهيعية, 8813  

عيين خالييا بيين أبييـي عمييران, عيين َ يينَ , عيين ابيين عبييـاس: ولييا هبييـيكم صييلى   عليييه وسييلم يييوم 

من مكة ييوم االثنيـين, ويخيـل اليـماينة ييوم االثنيـين, وأهقليت سيورة اليـماذاة ييوم االثنـين, وخرج 

 االثنـين الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم ورفع الذكر يوم االثنـين.

ـي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا الييـحجاج بيين الييـمنهال, قييال:  يياثنا  مييام, عيين قتيياية, قييال: 8814  

 الـماذاة ماهـية.

ل آخرون: هقلت علـى رسول   صلى   عليه وسلم فـي مسيره فـي  جة الوياع. ذكر مين وقا  

 قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين 8815  

اليـمسير فيـي  الربـيع بن أها, قال: هقلت سورة الـماذاة علـى رسول   صلى   عليه وسلم فيـي

  جة الوياع, و و راكب را لته, فبركت به را لته من ثقلها.

وقال آخرون: لـيا ذلك بـيوم معلوم عنا الناس, وإهـما معناه الـيوم الذي أعلـمه أها يون خـلقـي,   

 أكملت لكم يينكم. ذكر من قال ذلك:

ال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, ق8816  

 ابن عبـاس: الـيَْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِيينَُكْم يقول: لـيا بـيوم معلوم يعلـمه الناس.

وأولـى األقوال فـي وقت هقول االَية, القول اليذي ُروي عين عمير بين اليـخطال أههيا هقليت ييوم   

 عرفة يوم جمعة, لصحة سناه وَوْ ي أساهـيا ميره.

 تأويـل قوله تعالـى: فََمِن اْضُطّر فِـي َمْخَمَصٍة. القول فـي  

يعنـي تعالـى ذكره بقول: فََمِن اْضُطّر: فمن أصابه ضّر فـي مخمصة, يعنـي فـي مـجاعة, و يي   

مفعلة مثل الـَمـْجبنة والـَمْبخـلة والـَمْنـجبة, من َخَمِص البَْطِن, و و اضطماره, وأظنه  و فيـي  يذا 

بييه اضييطماره ميين الييـجوع وشيياة السييلب, وقييا يكييون فييـي مييير  ييذا الييـموضع الييـموضع معنييـّي 

اضطمارا من مير الـجوع والسلب, ولكن من ِخـْلقة, كما قال هابلية بنيـي ذبيـيان فيـي صيفة اميرأة 

 بَخَمِص البطن:

 والبَْطُن ذو ُعَكٍن َخميص  لَـيّن والنّـحُر تَْنفُُجه بثَْايٍ ُمْقعَِا  

ي صفتها بقوله خميص بـالهقال الضّر مين اليـجوع, ولكنيه أراي وصيفها بلطافية فمعلوم أهه لـم ير  

ََ واألفخاذ من جسا ا, ألن ذلك مـما يحما من النساء. ولكن اليذي فيـي معنيى  طّي ما علـى األورا

 الوصف بـاالضطمار والهقال من الضّر, من ذلك, قول أعشى بن ثعلبة.

 بطوهُُكْموجاَراتُكْم َمْرثَـي يَبِتَْن َخماذَِصا تَبـيتُوَن فِـي الـَمْشيَتـى ِمالًء  

يعنـي بذلك: يبتن مضطمرات البطون من الـجوع والّسلَب والضّر, فمن  ذا اليـمعنى قوليه: فيـي   

مخمصة. وكان بع  هـحويـي البصيرة يقيول: اليـمخمصة: اليـمصار مين َخَمَصيهُ اليـجوع. وكيان 

ار وليـيست بيـمصار وليذلك تقيع اليـمفعلة اسيما فيـي ميره من أ ل العربيـية ييري أههيا اسيم لليـمص

 الـمصاير للتأهـيث والتذكير.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس: 8817  

 ـي فـي مـجاعة.فََمِن اْضُطّر فِـي َمْخَمَصٍة يعن

ـيي  يياثنا بشيير, قييال:  يياثنا يقيييا, قييال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية, قولييه: فََمييِن اْضييُطّر فِييـي 8818  

 َمْخَمَصٍة أي فـي مـجاعة.
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  اثنا الـحسن بن يحيى, )قال: أخبرها عبا الرزا,د قال: أخبرها معمر, عن قتاية, مثله.   

أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي:  ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا8819  

فََمنه اْضُطّر فِـي َمْخَمَصٍة قال: ذكر الـميتة وما فـيها وأ لها فـي االضطرار. فِـي َمْخَمَصيٍة يقيول: 

 فـي مـجاعة.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: سمعت ابن زيا يقول فـي قوله: فََمِن اْضيُطّر 8820  

 َمْخَمَصٍة قال: الـمخمصة: الـجوع.فِـي 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ميَر ُمتَـجاهٍِف إِلثٍْم.  

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: فََمنه اْضُطّر فِـي َمْخَمَصٍة إلـى أكل ما  رمت علـيه مينكم أيهيا اليـمّمنون   

مييَر متَيـجاهٍِف إِلثْيٍم يقيول: ال من الـميتة والام ولـحم الـخنقير وساذر ما  ّرمت علـيه بهذه االَيية. 

لـخروجها من االسم الذي فـي قوله: فََمِن اْضيُطّر وبيـمعنى ال, « ميرَ »متـجاهفـا إلثم, فلذلك هصب 

فنصب بـالـمعنى الذي كان به منصوبـا الـمتـجاهف ليو جياء الكيالم: ال متـجاهفيـا. وأميا الـمتيـجاهف 

لـيه, و و فـي  ذا الـموضع مراي به الـمتعَّماله القاصا إلـيه, لإلثم, فإهه الـمتـمايـل له, الـمنـحرف إ

من َجنَف القوم علـّي إذا مالوا, وكّل أعوج فهو أّهف عنا العرل وقيا بيـينا معنيى اليـجنف بشيوا اه 

فـي قوله: فََمْن خاَف مْن ُموٍ  َجنَفـا بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا اليـموضع. وأميا تيـجاهف آكيل 

أكلها وفـي مير ا مـما  ّرم   أكله علـى الـمّمنـين بهيذه االَيية لإلثيم فيـي  يال أكليه,  الـميتة فـي

فهو تعّماه األكل للير يفع الضرورة النازلة به, ولكين ليـمعصية   وخيالف أميره فـييـما أميره بيه 

 من ترَ أكل ذلك.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس, 8821  

قوله: فََمِن اْضُطر فِـي َمْخَمَصٍة ميَر ُمتَـجاهٍِف إلثٍْم يعنـي: إلـى ما ُ ّرم مـما سمى فيـي صيار  يذه 

 االَية: ميَر ُمتـجاهٍِف إِلثٍْم يقول: مير متعّما إلثم.

الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين  ـيي  اثنييـي8822  

مـجا ا: ميَر ُمتَـجاهٍِف إِلثٍْم: مير متعما إلثيم, قيال: إليـى ِ يْرم   ميا َ يّرم, رخيص لليـمضّطر إذا 

كان مير متعما إلثيم أن يأكليه مين جهيا فمين بليى أو عياا أو خيرج فيـي معصيية  , فإهيه ميـحّرم 

 يه أن يأكله.علـ

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوليه: مييَر ُمتَيـجاهٍِف إِلثْيٍم: أي 8823  

 مير معتّر  لـمعصية.

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عن قتياية: مييَر ُمتَيـجاهٍِف    

 عّر .إِلثٍْم: مير متعما إلثم, مير مت

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 8824  

 ميَر ُمتَـجاهٍِف إِلثٍْم يقول: مير متعّر  إلثم: أي يبتلي فـيه شهوة, أو يعتاي فـي أكله.

ُمتَيـجاهٍِف إِلثْيٍم: ال ـ  اثنا يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: مييَر 8825  

 يأكل ذلك ابتلاء اإلثم, وال جراءة علـيه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإّن ّللّاَ َمفُور  َرِ يـم .  

وفـي  ذا الكالم متروَ اكتفـي بااللة ما ذكر علـيه منه, وذلك أن معنى الكالم: فمن اضطّر فـي   

 ذه االَية, ميَر ُمتَـجاهٍِف إِلثٍْم فأكله, فيإن   َمفُيور  مخصمة إلـى ما  ّرمت علـيه مـما ذكرت فـي

 لااللة ساذر ما ذكر من الكالم علـيهما.«, له»وذكر: «. فأكله»َرِ يـم , فترَ ذكر: 

وأما قوله: فإّن ّللّاَ َمفُور  َرِ يـم  فإن معناه: فإن   لـمن أكل ما  ّرمت علـيه بهذه االَية أكله فيـي   

ر متـجاهف إلثم, مفور ر يـم, يقول: يستر ليه عين أكليه ميا أكيل مين ذليك بعفيوه عين مخمصة, مي

مّاخذته إياه, وصفحه عنه, وعن عقوبته علـيه َرِ يـم  يقول: و و به رفـيّ, من ر مته ورفقه به, 

أبـاح له أكل ما أبـاح له أكله من الـميتة وساذر ما ذكر معها فـي  ذه االَيية, فيـي  يال خوفيه عليـى 

 هفسه, من َكلَب الـجوع وُضّر الـحاجة العارضة بباهه.
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فإن قيال قاذيل: وميا األكيل وعيا   اليـمضطّر إليـى اليـميتة وسياذر الـميـحّرمات معهيا بهيذه االَيية   

 مفراهَه إذا أكل منها  قـيـل: ما:

عيين ـيي  اثنييـي عبييا األعلييـى بيين واصييل األسيياّي, قييال:  يياثنا مييـحما بيين القاسييم األسيياّي, 8826  

األوزاعي, عن  سان بن عطية, عن أبـي واقا اللـيثـي, قال: قلنا يا رسيول   إهيا بيأر  تصييبنا 

إذا لَيـْم تَْصيَطبُِحوا, أْو تَْلتَبِقُيوا, أْو تَيـْحتَِفقُوا بَْقيالً, »فـيها مخمصة, فما يصلـح لنا مين اليـميتة  قيال: 

 «.فَشأْهُكْم بِها

نا  شيـم, عن الـخصيب بن زيا التـميـم, قيال:  ياثنا اليـحسن: ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اث8827  

أن رجيالً سييأل رسيول   صييلى   علييه وسييلم, فقيال: إلييـى متيـى يحييّل ليـي الييـحرام  قيال: فقييال: 

 «.إلـى أْن يُْرَون أْ لَُك ِمَن اللّبَِن, أْو تَـِجيَء ِميَرتُُهمْ »

ا  شيـم, قال: أخبرهيا خصييب بين زييا التـمييـمّي, ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثن8828  

أْو تَيـحْيا »قال:  اثنا الـحسن: أن رجالً سأل النبـّي صلى   عليه وسلم, فيذكر مثليه, إال أهيه قيال: 

 «.ِميَرتُُهمْ 

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابن إسحا,, قال: ثنـي عمر بن عبا   بن عروة 8829  

ة بن القبـير, عمن  اثه: أن رجيالً مين األعيرال أتيـى النبيـّي صيلى   علييه وسيلم عن جاه عرو

يَِحيّل لَيَك »يستفتـيه فـي الذي  رم   علـيه والذي أ ّل ليه, فقيال ليه النبيـّي صيلى   علييه وسيلم: 

«, فَتأُكيَل ِمْنيهُ  تيـى تَْستَْلنِيـَي َعْنيهُ  الّطيّبـاُت, َويْحُرُم َعلَـْيَك الـَخبـاذُِث, إالّ أْن تَْفتَِقيَر إليـى َطعياٍم لَيكَ 

فقال الرجل: وما فقري الذي يُِحّل ِلـي, وما منياي اليذي يلنـينيـي عين ذليك  فقيال النبيـّي صيلى   

 إذَا ُكْنَت تَْرجو هِتاجا فَتَبَلّيَ  بلُيـُحوم ماِشييَتَِك إليـى هِتاِجيَك, أْو ُكْنيَت تَْرُجيو ِمنًيى تَْطلُبُيهُ »عليه وسلم: 

فقيال األَعرابيـّي: ميا منياي اليذي « فَتَبَلّ  ِمْن ذَِلَك َشْيقا, فأْطِعْم أْ لََك َما بَاَا لَيَك  تيـى تَْستَْلنِيـَي َعْنيهُ 

إذَا أْرَوْيَت أْ لََك َمبُوقا ِمَن اللّـْيـِل فيـاْجتَنِْب ميا »أيعه إذا وجاته  فقال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

 «.ِمْن َطعاِم ماِلَك, فإهّه مْيُسور  ُكلّهُ, لَـْيَا فِـيِه َ رام   َ ّرَم ّللّاُ َعلَـْيكَ 

ـ  اثنيـي يعقيول بين إبرا ييـم, قيال:  ياثنا ابين عليـية, عين ابين عيون, قيال: وجيات عنيا 8830  

 الـحسن كتال َسُمرة, فقرأته علـيه, وكان فـيه: ويجقي من االضطرار َمبو, أو َصبوح.

فـاعّي, قاال:  اثنا يحيى بن أبـي زاذاة, عن ابن عون, قال: قرأت فـي  اثنا  ناي وأبو  شام الر   

 كتال َسُمرة بن ُجْناَل: يكفـي من االضطرار أو من الضرورة َمبو, أو َصبوح.

ـ  اثنـي علـي بن سعيا الكناي وأبو كريب, قاال:  اثنا عبا   بن إيريا, عن  شام بين 8831  

 ر الرجل إلـى الـميتة أكل منها قوته يعنـي: ُمْسَكته. سان, عن الـحسن, قال: إذا اضطْ 

 اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا ابن مبـارَ, عن األوزاعي, عن  سيان بين عطيية, قيال: قيال    

إذَا »رجل: يا رسول   إها بأر  مخمصة, فما يِحل لنا من الـميتة  ومتـى تـحّل لنا الـميتة  قال: 

 «.تَْلتَبِقُوا ولَـْم تَـْحتَِفقُوا بَْقالً فَشأْهُكْم بِها لَـْم تَْصَطبُِحوا أوْ 

 اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا عيسى بن يوها, عن األوزاعي, عن  سيان بين عطيية, عين    

رجل قا سمي لنا, أن رجالً للنبـّي صلى   عليه وسلم: إها هكون بأر  مخمصة, فمتـى تـحّل لنيا 

 «.ـْم تَْلتَبِقُوا ولَـْم تَْصَطبُِحوا ولَـْم تَـْحتَِفقُوا بَْقالً فَشأهُُكْم بِهاإذَا لَ »الـميتة  قال: 

بتـخفـيف الـياء « وتـحتفـيوا»بـالهمقة, « تـحتفقوا»قال أبو جعفر: يرون  ذا علـى أربعة أوجه:   

 لهمق.بـالـحاء والتـخفـيف, ويحتـمل ا« تَـْجتَفوا»بتشايا الفـاء, و« تـحتفّوا»والـحاء, و

 4اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَْسأَلُوهََك َماذَآ أُِ يّل لَُهيْم قُيْل أُِ يّل لَُكيُم الّطيّبَياُت َوَميا َعلّْميتُْم ّميَن 

اْسَم ّللّاِ َعلَْيِه َواتّقُواْ ّللّاَ اْلَجَواِرحِ ُمَكلّبِيَن تُعَلُّموهَُهّن ِمّما َعلَّمُكُم ّللّاُ فَُكلُواْ ِمّمف أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُرواْ 

 إِّن ّللّاَ َسِريُع اْلِحَساِل {..

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: يسألك يا مـحما أصحابك ما الذي أُ ّل لهيم أكليه مين اليـمطاعم واليـمفكل,    

م فقل لهم: أ ّل منها الطيبـات, و ي الـحالل الذي أذن لكيم ربكيم فيـي أكليه مين الذبيـاذح, وأ يّل لكي

أيضا مع ذلك صيا ميا علـمتيـم مين اليـجوارح, و ين الكواسيب مين سبيـاع البهياذم والطيير, سيميت 

جوارح لـجر ها ألربـابها وكسبها إيا م أقواتهم من الصيا, يقال منه: جرح فالن أل ليه خييرا: إذا 
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ا كاسيب, أكسبهم خيرا, وفالن جار ة أ له: يعنـي بذلك: كاسبهم, وال جار ة لفالهة إذا لـم يكن لهي

 ومنه قول أعشى بنـي ثعلبة:

 ذَاَت َخاّ ُمْنِض ٍ ِميَسُمُهيُْذِكُر الـجارَح ما كاَن اْجتََرْح  

ما علـمتـم من الـجوارح اكتفـاء بااللة ما « وصيا»يعنـي: اكتسب. وترَ من قوله: َوما َعلّـْمتُـْم:   

كياهوا سيألوا رسيول   صيلى    ذكر من الكالم علـى ما تيرَ ذكيره. وذليك أن القيوم فـييـما بللنيا

عليه وسلم  ين أمر م بقتل الكالل عما يحّل لهم اتـخاذه منها وصياه, فيأهقل   عيّق ذكيره فـييـما 

سيألوا عنيه ميين ذليك  يذه االَييية فيـاستثنى مييـما كيان  يرم اتييـخاذه منهيا, وأمير بقُنييـية كيالل الصيييا 

 اذ ذلك. ذكر الـخير بذلك:وكالل الـماشية وكالل الـحرث, وأذن لهم بـاتـخ

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا زيا بن  بـال العكلـي, قال:  اثنا موسيى بين عبيـياة, قيال: 8832  

أخبرها صالـح عن القعقاع بن  كيـم, عن سلـمى أم رافع, عن أبـي رافيع, قيال: جياء جبرييـل إليـى 

قيال: أجيل, «, قيا أذهّيا لَيَك ييا َرُسيوَل ّللاّ » النبـّي صلى   عليه وسلم يستأذن علـيه, فأذن له, فقيال:

ولكنا ال هاخـل بـيتا فـيه كليب. قيال أبيو رافيع: فأمرهيـي أن أقتيل كيل كليب بـاليـماينة, فقتليت  تيـى 

اهتهيت إلـى امرأة عنا ا كلب ينبح علـيها, فتركته ر مية لهيا, ثيم جقيت إليـى رسيول   صيلى   

جعت إلـى الكلب فقتلته, فجاءوا فقالوا: يا رسول  , ما يحّل لنيا عليه وسلم, فأخبرته, فأمرهـي, فر

من  ذه األمة التـي أمرَت بقتلها  قال: فسكت رسول   صلى   عليه وسلم, فأهقل  : يَْسقَلُوهََك 

 بِـيَن.ماذَا أُِ ّل لَُهْم قُْل أُِ ّل لَُكُم الّطيّبَـاُت َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّ 

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عكرمية: أن 8833  

النبـّي صلى   عليه وسلم بعث أبـا رافع فـي قتل الكالل, فقتل  تـى بل  العوالـي, فاخيـل عاصيم 

  فنقليت: يَْسيقَلُوهََك بن عاّي وسعا بن خيثمة وعويـم بن ساعاة, فقالوا: ماذا أُ ّل لنيا ييا رسيول  

 ماذَا أُِ ّل لَُهْم قُْل أُِ ّل لَُكُم الّطيّبـاُت َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ مَكلّبِـيَن.

ـ  اثنـي الـمثنى,  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بين القبيـير, قيال:  ياثوها عين ميـحما 8834  

ى   علييه وسيلم بقتيل الكيالل, قيالوا: ييا رسيول  , بن كعب القرظّي, قيال: ليـما أمير النبيـّي صيل

 فماذا يحّل لنا من  ذه األمة  فنقلت: يَْسقَلُوهََك ماذَا أُِ ّل لَُهْم... االَية.

ثييم اختلييف أ ييل التأويييـل فييـي الييـجوارح التييـي عنييى   بقولييه: َومييا َعلّـْمتُييـْم ِمييَن الييـَجَواِرحِ فقييال   

 صيا فتعلـمه من بهيـمة أو طاذر. ذكر من قال ذلك:بعضهم  و كّل ما علّـم ال

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا ابين الـمبيـارَ, عين إسماعييـل بين مسليـم, عين اليـحسن فيـي 8835  

قوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن قال: كيل ميا ُعلّيـم فصياي: مين كليب, أو صيقر, أو فَِهيا, أو 

 ميره.

ابن وكيع, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن إسماعيـل بن مسلـم, عن الـحسن: ُمَكلّبِـيَن قال: كّل  اثنا    

 ما علـم فصاي من كلب أو فها أو ميره.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا ابن الـمبـارَ, عن معمر, عن ابن أبـي هيـجيح, عين ميـجا ا 8836  

 فـي صيا الفها, قال:  و من الـجوارح.

اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن مـحما بين عبيا الير من, عين القاسيم ـ  8837  

 بن أبـي بّقة, عن مـجا ا فـي قوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن قال: الطير, والكالل.

م بن أبـي بّقة,  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا األ مر, عن الـحجاج, عن عطاء, عن القاس   

 عن مـجا ا, مثله.

 يياثنا ابيين وكيييع, قييال:  يياثنا ابيين عيييـينة, عيين  ميييا, عيين مييـجا ا: ُمَكلّبِييـيَن قييال: ميين الكييالل    

 والطير.

 اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, عين عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا    

 َن قال: من الطير والكالل.فـي قول  : ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـي

  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   
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ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, قال:  اثنا شعبة )حد وثنا ابين وكييع, 8838  

ن مصرف, قال: خيثمة بن عبا الير من:  يذا قال:  اثنا أبـي, عن شعبة, عن الهيثم, عن طلـحة ب

 ما قا بـينت لك أن الصقر والبـازي من الـجوارح.

 اثنا مـحما بين اليـمثنى, قيال:  ياثنا ميـحما بين جعفير, قيال:  ياثنا شيعبة, قيال: سيمعت الهييثم    

 يحاّث عن طلـحة اإليامي, عن خيثمة, قال: أهبقت أن الصقر, والبـاز, والكلب: من الـجوارح.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الير من, قيال:  ياثنا عبيا   بين عمير, عين هيافع, عين 8839  

 علـّي بن  سين, قال: البـاز الصقر من الـجوارح.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يحيى بن يـمان, عن شريك, عن جابر, عن أبـي جعفر, قال: 8840  

 ن.البـاز والصقر من الـجوراح الـمكلّبـي

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 8841  

َومييا َعلّـْمتُييـْم ِمييَن الييـَجَواِرحِ ُمَكلّبِييـيَن يعنييـي بـالييـجوارح: الكييالل الضييواري والفهييوي والصييقور 

 وأشبـا ها.

,, قال: أخبرهيا معمير, عين ابين طياوس, ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا8842  

عن أبـيه: َوما َعلّـْمتُيـْم ِميَن اليـَجَواِرح ُمَكلّبِيـيَن قيال: مين الكيالل ومير يا, مين الصيقور والبِيـيقان 

 وأشبـاه ذلك مـما يعلّـم.

 اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبيـي, قيال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين ابين    

 قوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن الـجوارح: الكالل والصقور الـمعلـمة.عبـاس, 

ـ  اثنـي سعيا بن الربـيع الرازي, قال:  اثنا سفـيان, عن عمرو بن يينار سمع عبـيا بن 8843  

 عمير يقول فـي قوله: ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن قال: الكالل والطير.

آخرون: إهـما عنيى   جيّل ثنياؤه بقوليه: َوميا َعلّـْمتُيـْم ِميَن اليـَجَواِرحِ ُمَكلّبِيـيَن الكيالل يون  وقال  

 مير ا من السبـاع. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا أبو تـميـلة, قال:  اثنا عبـيا, عن الضحاَ: َوما َعلّـْمتُـْم ِميَن 8844  

 يَن قال:  ي الكالل.الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـ

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 8845  

 قوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن يقول: أ ّل لكم صيا الكالل التـي علـمتـمو ن.

: أخبرها ابن جري , عن هافع, عين ابين عمير, ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا ابن أبـي زاذاة, قال8846  

 قال: أما ما صاي من الطير والبُقاة من الطير, فما أيركت فهو لك, وإال فال تطعَمه.

وأولـى القولـين بتأويـل االَية, قول من قال: كّل ما صاي من الطير والسبـاع فمن اليـجوارح, وإن   

  جّل ثناؤه عّم بقوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ  صيا جميع ذلك  الل إذا صاي بعا التعلـيـم, ألن

ُمَكلّبِـيَن: كّل جار ة, ولـم يخصص منها شيقا, فكل جار ة كاهت بـالصفة التـي وصف   من كل 

طاذر وسبع فحالل أكل صيا ا. وقا رِوَي عن النبـّي صلى   عليه وسلم, بنـحو ما قلنيا فيـي ذليك 

 ي االَية من الااللة التـي ذكرها علـى صحة ما قلنا فـي ذلك, و و ما:خبر, مع ما فـ

ـ  اثنا بيه  نياي, قيال:  ياثنا عيسيى بين ييوها, عين ميـجالا, عين الشعبيـّي عين عياّي بين 8847  

ميا أَْمَسيَك َعلَيـْيَك » اتـم, قيال: سيألت رسيول   صيلى   علييه وسيلم عين صييا البيـازّي, فيـاقل: 

 «.فَُكلْ 

اح صلى   عليه وسلم صيا البـازي وجعله من الـجوارح, ففـي ذلك ياللية بيـينة عليـى فسياي فأبـ  

قول من قال: عنى   بقوله: َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن الـَجَواِرحِ: ما علـمنا من الكالل خاصية يون مير يا 

 من ساذر الـجوارح.

الـجوارح التـي ذكرت فيـي قوليه: َوميا َعلّـْمتُيـْم فإن ظّن ظاّن أن فـي قوله ُمَكلّبِـيَن ياللة علـى أن   

ِمَن الـَجَواِرحِ:  ي الكالل خاصة, فقا ظّن مير الصوال, وذلك أن معنى االَية: قل أ يّل لكيم أيهيا 

الناس فـي  ال مصيركم أصحال كالل الطيبـات وصيا ما علّـمتـموه الصيا من كواسب السبيـاع 

للقاهص, وإن صاي بلير الكالل فـي بع  أ ياهيه, و يو هظيير قيول والطير. فقوله: ُمَكلّبِـيَن صفة 

القاذل يخاطب قوما: أ ّل لكم الطيبيـات, وميا علـمتيـم مين اليـجوارح مكلبيـين مّمنيـين فمعليوم أهيه 
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إهـما عنى قاذل ذلك إخبـار القوم أن   جّل ذكره أ ّل لهم فـي  يال كيوههم أ يل إييـمان الطيبيـات, 

ـي أعلييـمهم أهييه ال يحييّل لهييم منييه إال مييا صييايوه بهييا, فكييذلك قولييه: أُِ ييّل لَُكييُم وصيييا الييـجوارح التيي

الّطيّبـاُت َوما َعلّـْمتُـْم ِمَن اليـَجَواِرحِ مَكلّبِيـيَن ليذلك هظييره فيـي أن التكليـيب للقياهص بيـالكالل كيان 

 صايته الكالل.صياه أو بلير ا, ال أهه إعالم من   عّق ذكره أهه ال يحّل من الصيا إال ما 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تُعَلّـُموهَُهّن ِمـّما َعلّـَمُكُم ّللّاُ.  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: تُعَلّـُموهَُهّن: تّيّبون الـجوارح, فتعلـموههّن طلب الصييا لكيم ميـما عليـمكم   

  , يعنـي بذلك: من التأييب الذي أيبكم   والعلـم الذي علـمكم.

 وقا قال بع  أ ل التأويـل: معنى قوله: ِمـّما َعلّـَمُكُم ّللّاُ: كما علـمكم  . ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 8848  

 كما علـمكم  . تُعَلّـُموهَُهّن ِمـّما َعلّـَمُكُم ّللّاُ يقول: تعلـموههّن من الطلب

تاخييـل فييـي كالمهييم بييـمعنى « ميين»بييـمعنى الكيياف, ألن « ميين»ولسيينا هعييرف فييـي كييالم العييرل   

التبعي , والكاف بـمعنى التشبـيه. وإهـما يوضع الـحرف مكيان آخير مييره إذا تقيارل معنيـيا ما, 

, وكتييال   فأمييا إذا اختلفييت معاهييـيهما فلييير موجييوي فييـي كالمهييم وضييع أ ييا ما عقييـيب االَخيير

وتنقيـله أ رن الكالم أن يجنب ما خيرج عين اليـمفهوم واللايية فيـي الفصيا ة مين كيالم مين هيقل 

 بلساهه.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا إسماعيـل بن صبـيح, قال:  اثنا أبو  اهىء, عن أبـي بشر, 8849  

 صلى   عليه وسلم يسأله قال:  اثنا عامر, أن عاّي بن  اتـم الطاذي, قال: أتـى رجل رسول  

 عن صيا الكالل, فلـم يار ما يقول له,  تـى هقلت  ذه االَية: تُعَلّـُموهَُهّن ِمـّما َعلّـَمُكُم ّللّاُ.

قـيييـل: اختلييف أ ييل التأويييـل فييـي ذلييك, فقييال بعضييهم:  ييو أن يُْستَْشلَييـى لطلييب الصيييا إذا أرسييله   

منه, ويستـجيب ليه إذا يعياه, وال يفيّر منيه إذا أرايه, فيإذا  صا به, ويـمسك علـيه إذا أخذه فال يأكل

تتابع ذلك منه مرارا كان معلّـما. و ذا قول جماعة من أ ل الـحجاز وبع  أ ل العرا,. ذكر من 

 قال ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا أبو عصام, قال: أخبرهيا ابين جيرج, قيال: قيال عطياء: 8850  

قبل أن يعلّـم ويـمسك ويصيا فهو ميَتة, وال يكون قتله إياه ذكياة  تيـى يعلّيـم  كل شيء قتله صاذاَ

 ويُـمسك ويصيا, فإن كان ذلك ثم قَتَل فهو ذكاته.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 8851  

صياه فال يأكل منه  تـى يأتـيه صيا به, فيإن أكيل ابن عبـاس, قال: الـمعلّـم من الكالل أن يـمسك 

 من صياه قبل أن يأتـيه صا به فـيارَ ذكاته, فال يأكل من صياه.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن طاوس, عن ابين عبيـاس, قيال: 8852  

 إذا أكل الكلب فال تأكل, فإهـما أمسك علـى هفسه.

يب ويعقول بن إبرا يـم, قاال:  اثنا إسماعيـل بن إبرا يـم, قال:  اثنا أبيو ـ  اثنا أبو كر8853  

الـمعلـى, عن سعيا بن جبـير, قال: قال ابن عبيـاس: إذا أرسيل الرجيل الكليب فأكيل مين صيياه فقيا 

أفساه, وإن كان ذكر اسم    ين أرسله فقعم أهه إهـما أمسك علـى هفسه و  يقول ِمَن الـَجَواِرحِ 

َكلّبِـيَن تُعَلـُمَوههّن ِمـّما َعلّـَمُكُم ّللّاُ. فقعم أهيه إذا أكيل مين صيياه قبيل أن يأتيـيه صيا به أهيه ليـيا مُ 

 بـمعلـم, وأهه ينبلي أن يضرل ويعلـم  تـى يترَ ذلك الـخـلّ.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معمر الرقـي, عن  جاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: 8854  

 خذ الكلب فقتل فأكل, فهو سبع.إذا أ

 اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي عبا األعلـى, قال:  اثنا ياوي, عن عامر, عن ابن عبـاس, قيال: ال    

يأكل منه, فإهه ليو كيان معليـما ليـم يأكيل منيه وليـم يتعليـم ميا عليـمته, إهيـما أمسيك عليـى هفسيه وليـم 

 يـمسك علـيك.

نا يقيا بن  ارون, قال: أخبرها ياوي, عن الشعبـّي, عن ابن عبـاس,  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اث   

 بنـحوه.
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 اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين  مياي, عين إبرا ييـم,    

 عن ابن عبـاس, قال: إذا أكلت الكالل فال تأكل.

سفيـيان, عين أبيـي إسيحا,, عين الشعبيـي,   اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  ياثنا   

 عن ابن عبـاس, بـمثله.

ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا بشر بن الـمفضل, قيال:  ياثنا ابين عيون, قيال: فعليت 8855  

 لعامر الشعبـّي: الرجل يرسل كلبه فـيأكل منه, أهأكل منه  ال, لـم يتعلـم الذي علـمته.

 اثنا ابن إيريا, عن لـيث, عن مـجا ا, عن ابن عمير, قيال: إذا ـ  اثنا أبو كريب, قال: 8856  

 أكل الكلب من صيا فـاضربه, فإهه لـيا بـمعلّـم.

ـ  اثنا سّوار بن عبا  , قال:  اثنا يحيى بن سعيا, عن ابن جري , عن ابن طاوس, عن 8857  

 أبـيه, قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة, فال تأكله.

سن بن عرفة, قال:  اثنا  شيـم, عن أبـي بشر, عين سيعيا بين جبيـير وسييار, ـ  اثنا الـح8858  

عن الشعبـّي ومليرة, عن إبرا يـم أههم قالوا فـي الكلب: إذا أكل من صياه فال تأكل, فإهيـما أمسيك 

 علـى هفسه.

ـ  اثنا ابن بشيار, قيال:  ياثنا أبيو عاصيم, قيال: أخبرهيا ابين جيري , قيال: قيال عطياء: إن 8859  

جات الكلب قا أكل من الصيا, فما وجاته ميتا فاعه, فإهه مـما لـم يـمسك علـيك صياا, إهيـما  يو و

 سبع أمسك علـى هفسه ولـم يـمسك علـيك, وإن كان قا علـم.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسن, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عين السياّي: 8860  

 بنـحوه.

و  ذه الـمقالة, مير أههم  اّوا لـمعرفة الَكالّل بأن كلبه قا قبل التعلـيـم, وصيار وقال آخرون هـح  

من الـجوارح الـحالل صيا ا أن يفعل ذلك كلبه مّرات ثالثا, و يذا قيول ميـحكّي عين أبيـي يوسيف 

 ومـحما بن الـحسن.

ر من أن يفعيل كلبيه ميا وقال آخرون مـمن قال  ذه الـمقالة: ال  اّ لعلـم الكالّل بذلك من كلبه أكث  

وصييفنا أهييه لييه تعلـيييـم قييالوا: فييإذا فعييل ذلييك فقييا صييار معلّييـما  ييالالً صييياه. و ييذا قييول بعيي  

 الـمتأخرين.

وفّر, بع  قاذلـي  يذه اليـمقالة بيـين تعلـييـم البيـازي وسياذر الطييور اليـجار ة, وتعلـييـم الكليب   

البيـازي مين الصييا. قيالوا: وإهيـما تعلـييـم  وضاري السبـاع الـجار ة, فقال: جاذق أكل ما أكل منيه

البـازي أن يطير إذا استُْشلـي, ويجب إذا يُعي, وال ينفر مين صيا به إذا أراي أخيذه. قيالوا: وليـيا 

 من شروط تعلـيـمه أن ال يأكل من الصيا. ذكر من قال ذلك:

و جاج, عين عطياء,  ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا  شيـم, عن مليرة, عن إبرا يـم8861  

 قال: ال بأس بصيا البـازي وإن أكل منه.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا أسبـاط, قال:  اثنا أبو إسحا,, الشبـياهيـّي, عين  مياي, عين 8862  

إبرا يـم, عن ابن عبـاس أهه قال فـي الطير: إذا أرسلته فقتل فكيل, فيإن الكليب إذا ضيربته ليـم يعُيا 

أن يرجع إلـى صا به, ولـيا يضرل فيإذا أكيل مين الصييا وهتيف مين اليري  وإن تعلـيـم الطير: 

 فُكْل.

ـ  اثنا ابن  مييا, قيال:  ياثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا أبيو  ميقة, عين جيابر, عين 8863  

الشعبـي, قال: لـيا البـازي والصقر كالكلب, فإذا أرسلتهما فأمسيكا فيأكال فياعوتهما فأتيـياَ, فُكيْل 

 منه.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو زبـيا, عن مطّرف, عن  ماي, قال إبرا يـم: ُكل صيا البـازي 8864  

 وإن أكل منه.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عن  ماي, عن إبرا يـم, وجابر عن الشعبيـّي, 8865  

 قاال: كل من صيا البـازي وإن أكل.

عيين مليييرة, عيين  ميياي, عيين إبرا يييـم: إذا أكييل البييـازي  يياثنا ابيين  ميييا, قييال:  يياثنا جرييير,    

 والصقر من الصيا, فكل, فإهه ال يعُلّـم.
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 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عين  مياي, عين إبرا ييـم, قيال: ال    

 بأس بـما أكل منه البـازي.

قال:  اثنا شعبة, عن  ماي, أهه قال فيـي  ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر,8866  

 البـازي: إذا أكل منه فُكْل.

وقال آخرون منهم: سواء تعلـيـم الطير والبهاذم والسبـاع, ال يكون هيوع مين ذليك معلّيـما إال بيـما   

يكون به ساذر األهواع معلـما. وقالوا: ال يحيّل أكيل شييء مين الصييا اليذي صيايته جار ية فأكليت 

ما كاهت تلك الـجار ة بهيـمة أو طاذرا. قالوا: ألن من شروط تعلـييـمها. اليذي يحيّل بيه منه, كاذنة 

 صيا ا, أن تـمسك ما صايت علـى صا بها فال تأكل منه. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا  ناي وأبو كرييب, قياال:  ياثنا ابين أبيـي زاذياة, قيال:  ياثنا ميـحما بين ساليـم, عين 8867  

 إذا أكل البـازي من صياه فال تأكل. عامر, قال: قال علـّي:

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا ابن جعفر, عن شعبة, عن مـجا ا بن سعيا, عن الشعبيـي, 8868  

 قال: إذا أكل البـازي منه فال تأكل.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عن سالـم, عن سعيا بين جبيـير, قيال: إذا أكيل 8869  

 ال تأكل.البـازي ف

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع عن عمرو بن الوليـيا السيهمّي, قيال: سيمعت عكرمية, قيال: 8870  

 إذا أكل البـازي فال تأكل.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا أبو عاصم, قال: أخبرها ابن جري , قيال: قيال عطياء: الكليب 8871  

إال أن تيارَ ذكاتيه فتذكييه. قيال: قليت لعطياء:  والبـازي كلّه وا ا, ال تأكل ما أكل منه مين الصييا

 البـازي ينتف الري   قال: فما أيركته ولـم يأكل, فُكْل. قال ذلك مير مّرة.

وقال آخرون: تعلـيـم كل جار ة من البهاذم والطير وا ا, قالوا: وتعلـييـمه اليذي يحيّل بيه صيياه   

وياعوه صا به فيـيجيب, أو ال يفيّر منيه إذا أخيذه. أن يُْشلَـى علـى الصيا فـيَْستَْشِلـي ويأخذ الصيا, 

قييالوا: فييإذا فعييل الييـجارح ذلييك كييان معلييـما ياخييالً فييـي الييـمعنى الييذي قييال  : َومييا َعلّـْمتُييـْم ِمييَن 

ـيا مين شيرط الـَجَواِرحِ ُمَكلّبِـيَن تُْعلّـموهُهّن ِميـّما َعلّيـَمُكُم ّللّاُ فَُكلُيوا ِميـّما أْمَسيْكَن َعلَيـْيُكْم قيالوا: ولي

تعلـيـم ذلك أن ال يأكل من الصيا, قالوا: وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه و و ييّيّل بأكليه  

 ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا  ابن أبـي الشوارل, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, عين 8872  

وذكيرت اسيم   فأكيل ثلثيـيه وبقيـي سعيا أو سعا, عن سلـمان, قال: إذا أرسلت كلبك علـى صييا, 

 ثلثه, فكل ما بقـي.

 اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  ياثنا بشير بين اليـمفضل, قيال:  ياثنا  مييا, قيال: ثنيـي القاسيم بين    

ربـيعة, عمن  اّثه, عن سلـمان وبكر بن عبا  , عمن  اثه, عن سلـمان: أن الكلب يأخيذ الصييا 

 ل ثلثـيه إذا أرسلته وذكرت اسم   وكان معلّـما.فـيأكل منه, قال: ُكْل وإن أك

 اثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قاال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, قيال: سيمعت قتياية    

يحاّث عن سعيا بن الـمسيب, قال: قيال سليـمان: كيل وإن أكيل ثلثيـيه يعنيـي: الصييا إذا أكيل ثلثيـيه 

 لكلب.يعنـي: الصيا إذا أكل منه ا

  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن شعبة, عن قتاية, عن سعيا بن الـمسيب, عن سلـمان, هـحوه.   

 يياثنا ابيين الييـمثنى, قييال:  يياثنا ابيين أبييـي عيياّي وعبييا العقيييق بيين عبييا الصييما, عيين شييعبة )حد    

ل: قييال و يياثنا  نيياي قييال:  يياثنا عبيياة جميعييا, عيين سييعيا, عيين قتيياية, عيين سييعيا بيين الييـمسيب, قييا

 سلـمان: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم وذكرت اسم   فأكل ثلثه فُكْل.

  اثنا  ناي, قال:  اثنا عباة, عن سعيا, عن قتاية, عن سعيا, عن سلـمان, هـحوه.   

 اثنا مـجا ا بن موسى, قال:  ياثنا يقييا, عين بكير بين عبيا   الـمقهيـي والقاسيم, أن سليـمان    

 فكل, وإن أكل ثلثـيه. قال: إذا أكل الكلب
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 اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قيال:  ياثنا ابين عليـية, عين ياوي بين أبيـي الفيرات, عين ميـحما بين    

زيا, عن سعيا بن الـمسيب, قال: قيال سليـمان: إذا أرسيلت كلبيك الـمعليـم أو بيـازَ, فسيمَت, فأَكيل 

 هصفه أو ثلثـيه, فكل بقـيته.

علـى, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهيـي مخرمية بين بكيير, ـ  اثنـي يوها بن عبا األ8873  

عن أبـيه, عن  ميا بن مالك بن خثـيـم الاؤلـي, أهه سأل سعا بن أبـي وقا  عن الصيا يأكل منه 

 الكلب, فقال: ُكْل وإن لـم يبّ منه إال  ْذية, يعنـي بَْضعة.

ل:  اثنا شعبة, عن عبا ربه بن سيعيا, ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال: ثنى عبا الصما, قا8874  

 قال: سمعت بكير بن األش  يحاّث عن سعا, قال: كل وإن أكل ثلثـيه.

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا سعيا بن الربـيع, قال:  اثنا شعبة, عن عبا ربه بن سعيا, 8875  

سيعيا  قيال: ال  قال: سمعت بكير بن األشّ , عن سيعيا بين اليـمسيب قيال شيعبة, قليت: سيمعت مين

 قال: كل وإن أكل ثلثـيه. قال: ثم إن شعبة قال فـي  ايثه عن سعا, قال: كل وإن أكل هصفه.

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنى عبا األعلـى, قال:  اثنا ياوي, عن عامر, عن أبيـي  رييرة, 8876  

 قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه, فإن أكل ثلثـيه وبقـي ثلثه فُكْل.

اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا يقيا بن  ارون, قال: أخبرها ياوي بن أبـي  نا, عن الشعبـّي, عن     

 إبـي  ريرة, بنـحوه.

 يياثنا  نيياي, قييال:  يياثنا أبييو معاوييية, عيين ياوي بيين أبييـي  نييا, عيين الشعبييـّي, عيين أبييـي  ريييرة,    

 هـحوه.

عن عمر, يعنـي ابن عامر, عين قتياية, عين   اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي سالـم بن هوح العطار,   

 سعيا بن الـمسيب, عن سلـمان, قال: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم فأخذ فقلت, فُكْل وإن أكل ثلثـيه.

ـ  اثنا مـحما بن عبيا األعليـى, قيال:  ياثنا الـمعتيـمر, قيال: سيمعت عبيا   )حد و ياثنا 8877  

عمير, عين هيافع, عين عبيا   بين عمير, قيال: إذا أرسيلت  ناي, قال:  اثنا عباة, عن عبـيا   بن 

 كلبك الـمعلـم وذكرت اسم   فُكْل ما أمسك علـيك, أكل أو لـم يأكل.

 يياثنا ابيين الييـمثنى, قييال:  يياثنا عبييا الو ييال, قييال:  يياثنا عبييـيا  , عيين هييافع, عيين ابيين عميير,    

 بنـحوه.

ل: أخبرهيـي ابين أبيـي ذذيب أن هافعيا  ياثهم: أن ـ  اثنا يوها, قال: أخبرها ابين و يب, قيا8878  

 عبا   بن عمر كان ال يَرن بأكل الصيا بأسا, إذا قتله الكلب أكل منه.

 اثنـي يوها به مرة أخرن, فقال: أخبرها ابن و ب, قيال: ثنيـي عبيـيا   بين عمير وابين أبيـي    

 ـحوه.ذذب ومير وا ا, أن هافعا  اثهم عن عبا   بن عمر, فذكر ه

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحيى بن واضح, قال:  اثنا مـحما بن أبـي ذذب, عن هافع, عن ابن    

 عمر: أهه كان ال يرن بأسا بـما أكل الكلب الضاري.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن ابن أبـي ذذب, عن بكير بن عبا   بن األش , عين  مييا بين    

 قلت: لنا كالل ضوار يأكلن ويبقـين  قال: كل وإن لـم يبّ إال بَْضعة. عبا  , عن سعا, قال:

 اثنا  ناي, قال:  ياثنا قبيـيصة, عين سفيـيان, عين ابين أبيـي ذذيب, عين يعقيول بين عبيا   بين    

 األشّ , عن  ميا, قال: سألت سعاا, فذكر هـحوه.

عَلّييـُموهَُهّن ِمييـّما َعلّييـَمُكُم ّللّاُ أن وأولييـى األقييوال فييـي ذلييك بييـالصوال عنيياها فييـي تأويييـل قولييه: تُ   

التعلـيـم الذي ذكره   فـي  ذه االَيية لليـجوارح, إهيـما  يو أن يعليـم الرجيل جار يه االستشيالء إذا 

أُشلـي علـى الصيا, وطلبه إياه أمري, أو إمساكه عليـيه إذا أَخيذ مين ميير أن يأكيل منيه شييقا, وأال 

يبه إذا يعاه, فذلك  و تعلـيـم جميع الـجوارح طير ا وبهاذمها. وإن أكيل يفّر منه إذا أرايه, وأن يج

من الصيا جار ة صاذا, فجار ه  ينقٍذ مير معلـم. فإن أيرَ صا به  يّا فذّكاه  ّل له أكله, وإن 

 أيركه ميتا لـم يحّل ليه, ألهيه ميـما أكليه السيبع اليذي  ّرميه   تعاليـى بقوليه: َوميا أَكيَل الّسيبُع وليـم

 يارَ ذكاته.

وإهـما قلنا ذلك أولـى األقوال فـي ذلك بـالصوال لتظا ر األخبـار عن رسول   صلى   علييه   

 وسلم, بـما:
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ـ  اثنا بيه ابين  مييا, قيال:  ياثنا ابين الـمبيـارَ, عين عاصيم بين سلـييـمان األ يول, عين 8879  

إذا أْرَسيْلَت »يه وسيلم عين الصييا, فقيال: الشعبـّي, عن عاّي بن  اتـم, أهه سأل النبـّي صلى   عل

َسيَك عليـى َكْلبََك فـاْذُكِر اْسَم ّللّا َعلَـْيِه, فإْن أْيَرْكتَهُ وقا قَتََل وأََكَل ِمْنهُ, فال تَأُْكيْل ِمْنيهُ َشيْيقا, فإهّيـما أمْ 

 «.هَْفِسهِ 

ـيان بين بشير, عين  اثنا أبو كريب, وأبو  شام الرفـاعي, قاال:  اثنا مـحما بين فضييـل, عين بي   

عامر, عن عاّي بن  اتـم, قال: سألت رسول   صلى   عليه وسلم, فقلت: إها قيوم هتصييا بهيذه 

إذَا أْرَسْلَت ِكالبَيَك الـُمعَلّيـَمةَ َوذََكيْرَت اْسيَم ّللّاِ َعلَيـْيها, فَُكيْل ميا أْمَسيْكَن َعلَيـْيَك َوإْن »الكالل  فقال: 

 «.الَكْلُب, فإْن أَكَل تَأُْكْل, فإهّـي أخاُف أْن يَُكوَن إهّـَما َ بََسهُ علـى هَْفِسهِ  قَتَْلَن, إالّ أْن يَأُْكلَ 

 فإن قال قاذل: فما أهت قاذل فـيـما:  

ـ  اثك به عمران بن بكار الكالعي, قال:  اثنا عبا العقيق بن موسى, قال:  اثنا مـحما 8880  

ب, عن سلـمان الفـارسي, عن النبـّي صلى   علييه بن يينار, عن أبـي إياس, عن سعيا بن الـمسي

 «.إذَا أْرَسَل الّرُجُل َكْلبَهُ علـى الّصْيِا فَأْيَرَكهُ َوقَْا أَكَل ِمْنهُ, فَلـْيأُكْل ما بَِقـيَ »وسلم, قال: 

قـيـل:  ذا خبر فـي إسنايه هظر, فإن سعياا مير معلوم ليه سيماع مين سليـمان, والثقيات مين أ يل   

ر يقـفون  ذا الكالم علـى سلـمان ويرووهيه عنيه مين قِبَليه ميير مرفيوع إليـى النبيـّي صيلى   االَثا

عليييه وسييلم. والـحفييـاظ الثقييات إذا تتييابعوا علييـى هقييل شيييء بصييفة فخييالفهم وا ييا منفييري لييـيا لييه 

ّّ بصحة ما هقلوا مين الفيري اليذي ليـيا ليه  فظهيم. وإذا كيا ن  فظهم, كاهت الـجماعة األثبـات أ 

األمر فـي الكلب علـى ما ذكرت من أهه إذا أكيل مين الصييا فليير معلّيـم, فكيذلك  كيم كيّل جار ية 

 فـي أن ما أكل منها من الصيا فلير معلّـم, ال يحّل له أكل صياه إال أن يارَ ذكاته.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم.  

 ُكلُوا ِمـما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم: فكلوا أيها الناس مـما أمسكْت علـيكم جوار كم.يعنـي بقوله: فَ   

واختلف أ ل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضيهم: ذليك عليـى الظيا ر والعميوم كميا عميـمه     

 الل أكل كل ما أمسيكت عليـينا الكيالل واليـجوارح الـمعليـمة مين الصييا اليـحالل أكليه, أكيل منيه 

ـجارح والكالل أو لـم يأكل منه, أيركت ذكاته فيذُكي أو ليـم تيارَ ذكاتيه  تيـى قتلتيه اليـجوارح, ال

بجر ها إياه أو بلير جرح. و ذا قول الذين قالوا: تعلـيـم الـجوارح الذي يحّل بيه صييا ا أن تعلّيـم 

ون تييرَ االستشييالء علييـى الصيييا وطلبييه إذا أُشلييـيت علييـيه وأخييذَه, وتييرَ الهييرل ميين صييا بها ي

األكل من صيا ا إذا صايته. وقا ذكرها قول قاذلـي  ذه الـمقالة والرواية عنهم بأساهيـيا ا اليوارية 

 آهفـا.

وقال آخرون: بل ذلك علـى الـخصو  يون العميوم, قيالوا: ومعنياه: فكليوا ميـما أمسيكن عليـيكم   

ت بعضييا, فييـالذي ميين الصيييا جميعييه يون بعضييه. قييالوا: فييإن أكلييت الييـجوارح منييه بعضييا وأمسييك

أمسكت منه مير جاذق أكله وقا أكلت بعضيه ألههيا إهيـما أمسيكت ميا أمسيكت مين ذليك الصييا بعيا 

الذي أكلت منه علـى أهفسيها ال عليـينا, و  تعاليـى ذكيره إهيـما أبيـاح لنيا كيل ميا أمسيكته جوار نيا 

ا أمسكته علـى أهفسيها, و يذا قيول مين قيال: الـمعلّـمة علـيه بقوله: فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم يون م

تعلـيـم الـجوارح اليذي يحيّل بيه صييا ا, أن تَْستَْشليـي للصييا إذا أُشليـيت فتطلبيه وتأخيذه, فتيـمسكه 

علـى صا بها فال تأكل منه شيقا, وال تفّر من صا بها وقا ذكرها مـمن قال ذلك فـيـما مضى منهم 

 ن فـي  ذا الـموضع.جماعة كثـيرة, وهذكر منهم جماعة آخري

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عين ابين عبيـاس, قوليه: 8881  

فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم يقول: كلوا مـما قلتن. قال علـّي: وكيان ابين عبيـاس يقيول: إن قتيل وأكيل 

 فال تأكل, وإن أمسك فأيركته  يّا فذَّكه.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 8882  

ابن عبـاس قال: إن أكل الـمعلـم مين الكيالل مين صيياه قبيل أن يأتيـيه صيا به فيـيارَ ذكاتيه, فيال 

 يأكل من صياه.
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ثنا أسبـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  ا8883  

فَُكلوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم إذا صاي الكلب فأمسكه وقا قتله ولـم يأكل منيه, فهيو  يّل, فيإن أكيل منيه, 

 فـيقال: إهـما أمسك علـى هفسه, فال تأكل منه شيقا, إهه لـيا بـمعلّـم.

عن قتاية: يَْسقَلُوهََك ماذَا أُ ّل لَُهْم ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, 8884  

إلييـى قولييه: فَُكلُييوا ِمييـّما أْمَسييْكَن َعلَييـْيُكْم َواْذُكييُروا اْسييَم ّللّاِ َعلَييـْيِه قييال: إذا أرسييلت كلبييك الـمعلييـم أو 

 طيرَ أو سهمك, فذكرت اسم  , فأخذ أو قتل, فكل.

ول: أخبرها عبـيا بن سلـمان, قيال: سيمعت ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, يق8885  

الضحاَ يقول: إذا أرسلت كلبك الـمعلّيـم فيذكرت اسيم    يين ترسيله فأمسيك أو قتيل فهيو  يالل, 

 فإذا أكل منه فال تأكله, فإهـما أمسكه علـى هفسه.

, عن ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الشعبـيّ 8886  

إذا »عاّي, قوله: فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم قيال: قليت ييا رسيول   إن أرضيى أر  صييا  قيال: 

َك أْرَسْلَت َكْلبََك َوَسّمْيَت فُكْل مـما أَْمَسَك َعلَـْيَك َكْلبَيَك, وإْن قَتَيَل, فيإْن أََكيَل فيال تَأُْكيْل فإهّيه إهّيـما أْمَسي

 «.علـى هَْفِسهِ 

 بـينا أولـى القولـين فـي ذلك بـالصوال قبل, فأمنى ذلك عن إعايته وتكراره.وقا   

فـي قوله: فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم, وقا أ يّل   لنيا صييا « ِمن»فإن قال قاذل: وما وجه يخول   

اختليف فيـي  إهـما تاخـل فـي الكالل مبعضة لـما يخـلت فـيه  قـيـل: قيا« ومن»جوار نا الـحالل, 

« مين»معنى يخولها فـي  ذا الـموضع أ ل العربيـية, فقيال بعي  هـحوييـي البصيرة  يين يخيـلت 

فـي  ذا الـموضع للير معنى, كما تاخـله العرل فـي قولهم: كان من مطر, وكان من  ايث. قال: 

اء ِمَن ِجبـاٍل فِـيها ِميْن بَيَرٍي. قيال: ومن ذلك قوله: َويُكفَْر َعْنُكْم ِمْن َسيّقاتُِكْم, وقوله: ويُنّقُل ِمَن الّسم

و و فـيـما فسر: وينقل من السماء جبـاالً فيـيها بيري. قيال: وقيال بعضيهم: ُوينيّقل ِميَن الّسيماء ِميْن 

ِجبـاٍل فـيها ِمْن بََرٍي أي من السماء من بري, بجعل الـجبيـال مين بيري فيـي السيماء, وبجعيل اإلهيقال 

إال ليـمعنى مفهيوم ال يجيوز « من»بـية يُنكر ذلك ويقول: لـم تاخـل منها. وكان ميره من أ ل العر

قيا كيان مين »الكالم وال يصلـح إال به, وذلك أهها يالة علـى التبعي . وكيان يقيول: معنيى قيولهم: 

 ل كان من َمَطٍر َمَطر عنياكم, و يل مين َ يِايٍث ُ ياّث عنياكم. ويقيول: «: مطر, وكان من  ايث

ْم ِمْن َسيّقاتُِكْم أي ويكفر عنكم من سيقاتكم ما يشار ويريا, وفـي قوله: ويُنَّقُل ِمَن معنى َويَُكفّْر َعْنكُ 

«, الـجبيـال»من ِمْن بَيَرٍي وال يجيق  يذفها مين « ِمنْ »الّسماِء ِمْن ِجبـاٍل فِـيها ِمْن بََرٍي فـيجيق  ذف 

فيـي البيَري, ألن البيَري « نمي»ويتأّول معنى ذلك: وينّقل من السماء أمثيال جبيـال بيريَ, ثيم أيخيـلت 

مفسر عناه عن األمثال: أعنـي: أمثال الـجبـال, وقا أقـيـمت الـجبـال مقام األمثال, والـجبـال و يي 

من الـجبـال, ألههيا يالية عليـى أن اليذي فيـي السيماء اليذي أهيقل « من»جبـال بَري, فال يجيق  ذف 

مفسر عن األمثال, كما « البري»ألن «, البري»من « ِمنْ »منه البري أمثال جبـال بري, وأجاز  ذف 

تقول: عناي رطالن زيتا, وعناي رطالن من زيت, ولـيا عناَ الرطيل وإهيـما عنياَ اليـمقاار, 

تاخـل فـي اليـمفسر وتيـخرج منيه. وكيذلك عنيا قاذيل  يذا القيول: مين السيماء, مين أمثيال « ِمنْ »ف

فييـي السييماء ميين بييري جبييـاالً, ثييم  ييذف جبييـال, ولييـيا بجبييـال. وقييال: وإن كييان أهييقل ميين جبييـال 

األّول فـي السماء جاز, تقول: أكلت مين الطعيام, ترييا: أكليت مين « الـجبـال»الثاهـية و« الـجبـال»

 «.من»الطعام طعاما, ثم تـحذف الطعام وال تسقط 

ال تاخييـل فييـي الكييالم إال لييـمعنى مفهييوم, وقييا يجييوز « ِميينْ »والصييوال ميين القييول فييـي ذلييك, أن   

ذفها فـي بع  الكالم وبـالكالم إلـيها  اجة لااللة ما يظهر من الكالم علـيها, فأما أن تكيون فيـي  

الكالم للير معنى أفـايته باخولها, فذلك قا بـينا فـيـما مضيى أهيه ميير جياذق أن يكيون فـييـما صيّح 

تبعي  إذ كاهت الـجوارح تـمسك من الكالم. ومعنى يخولها فـي قوله: فَُكلُوا مـّما أْمَسْكَن َعلَـْيُكْم لل

علـى أصحابها ما أ ّل   لهم لـحومه و رم علـيهم فرثه ويمه, فقال جّل ثناؤه: فَُكلُوا ِمـّما أْمَسْكَن 

َعلَـْيُكْم جوار كم الطيبـات التـي أ للت لكيم مين ليـحومها يون ميا  ّرميت عليـيكم مين خبيـاذثه مين 

 فـي ذلك.« من»أطيبه لكم, فذلك معنى يخول  الفَْرث والام وما أشبه ذلك مـما لـم
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وأما قوله: َويَُكفّْر َعْنُكْم ِمْن َسيّقاتُِكْم فقا بـينا وجه يخولها فـيه فـيـما مضى بـما أمنى عن إعايته.   

 وأما يخولها فـي قوله: ويُنّقُل ِمَن الّسماِء ِمْن ِجبـاٍل فسنبـينه إذا أتـينا علـيه إن شاء   تعالـى:

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواْذُكُروا اْسَم ّللّاِ َعلَـْيِه.  

 يعنـي جّل ثناؤه بقوله: واْذُكُروا اْسَم   علـى ما أمسكت علـيكم جوار كم من الصيا. كما:  

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عين ابين عبيـاس, قوليه: 8887  

 ا اْسَم   َعلَـْيِه يقول: إذا أرسلت جار ك فقل: بسم  , وإن هسيت فال رج.واذُكُرو

ـ  اثنا مـحما, قال:  اثنا أ ما, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي, قوليه: َواْذُكيُروا اْسيَم ّللّاِ 8888  

 َعلَـْيِه قال: إذا أرسلته فسّم علـيه  ين ترسله علـى الصيا.

 له تعالـى: َواتّقُوا ّللّاَ إّن ّللّاَ َسِريُع الـِحساِل.القول فـي تأويـل قو  

يعنـي جّل ثناؤه: واتقوا   أيها الناس فـيـما أمركم به وفـيـما ههاكم عنيه, فيـا ذروه فيـي ذليك أن   

تقاموا علـى خالفه, وأن تأكلوا من صيا اليـجوارح ميير الـمعلّيـمة أو ميـما ليـم تيـمسك عليـيكم مين 

ه علـى أهفسها, أو تَطعَموا ما لـم يسّم   علـيه من الصيا والذبـاذح مـما صايه أ ل صيا ا وأمسكت

األوثييان وعبيياة األصيينام وميين لييـم يو ييا   ميين خييـلقه, أو ذبحييوه, فييإن   قييا  ييّرم ذلييك علييـيكم 

ريع فـاجتنبوه. ثم خّوفهم إن  م فعليوا ميا ههيا م عنيه مين ذليك ومين مييره فقيال: اعليـموا أن   سي

 سييابه لييـمن  اسييبه علييـى هعمتييه علييـيه ميينكم وشييكر الشيياكر ميينكم ربييه, علييـى مييا أهعييم بييه علييـيه 

بطاعته إياه فـيـما أمر وههى, ألهه  اف  لـجميع ذلك فـيكم فيـيحيط بيه, ال يخفيـى عليـيه منيه شييء, 

 فـيجازي الـمطيع منك بطاعته والعاصي بـمعصيته, وقا بـين لكم جقاء الفريقـين.

 5ة : اآلي
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }اْليَيْوَم أُِ يّل لَُكيُم الّطيّبَياُت َوَطعَياُم الّيِذيَن أُوتُيواْ اْلِكتَياَل ِ يّل لُّكيْم 

ِمنَياِت َواْلُمْحَصينَاُت ِميَن الّيِذيَن أُوتُيواْ اْلِكتَياَل ِمين قَيْبِلكُ  ّْ إِذَآ  مْ َوَطعَاُمُكْم ِ ّل لُّهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِميَن اْلُم

َط َعَملُيهُ آتَْيتُُموُ ّن أُُجوَرُ ّن ُمْحِصنِيَن َمْيَر ُمَسافِِحيَن َوالَ ُمتِّخِذَي أَْخاَاٍن َوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْا َ يبِ 

 َوُ َو فِي االَِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن {..

يوم أ يّل لكيم أيهيا اليـمّمنون اليـحالل مين يعنـي جّل ثناؤه بقوله: اليـيَْوَم أُِ يّل لَُكيُم الّطيّبيـاُت: اليـ   

الذبـاذح والـمطاعم, يون الـخبـاذث منها. قوليه: َوَطعياُم الّيِذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِ يّل لَُكيْم وذبيـاذح أ يل 

الكتال من الـيهوي والنصارن, و م الذين أوتوا التوراة واإلهـجيـل, وأهقل عليـيهم, فيااهوا بهميا أو 

يقييول:  ييالل لكييم أكلييه يون ذبييـاذح سيياذر أ ييل الشييرَ الييذين ال كتييال لهييم ميين  بأ ييا ما ِ ييّل لَُكييمْ 

مشركي العرل وعباة األوثان واألصنام, فإن مين ليـم يكين مينهم ميـمن أقيّر بتو ييا   عيّق ذكيره 

 ويان يين أ ل الكتال, فحرام علـيكم ذبـاذحهم.

يَن أُوتُيوا الِكتياِل مين أ يل الكتيال, فقيال ثم اختليف فـييـمن عنيى   عيّق ذكيره بقوليه: َوَطعياُم الّيذِ   

بعضهم: عنى   بذلك ذبـيحة كّل مـمن أهقل علـيه التوراة واإلهـجيـل, أو ميـمن يخيـل فيـي مليتهم 

فاان يينهم و ّرم ما  ّرموا و لل ما  للوا منهم ومين ميير م مين سياذر أجنياس األميـم. ذكير مين 

 قال ذلك:

ملك بن أبيـي الشيوارل, قيال:  ياثنا عبيا الوا يا, قيال: َخصييف, ـ  اثنا مـحما بن عبا الـ8889  

قال:  اثنا عكرمة, قال: سقل ابن عبـاس عن ذبـاذح هصارن بنـي تلليب, فقيرأ  يذه االَيية: ييا أيهيا 

 .الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ... إلـى قوله: َوَمْن يَتََولُّهْم ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم... االَية

 يياثنا ابيين بشييار, قييال:  يياثنا ابيين عثميية, قييال:  يياثنا سييعيا بيين بشيير, عيين قتيياية, عيين الييـحسن    

وعكرمة: أههما كاها ال يرييان بأسيا بذبيـاذح هصيارن بنيـي تلليب وبتيقّوج هسياذْهم, ويتليوان: َوَميْن 

 يَتََولُّهْم ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم.

ـي عاّي, عن سعيا, عن قتاية, عن الـحسن وسيعيا بين ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا ابن أب8890  

 الـمسيب: أههما كاها ال يريان بأسا بذبـيحة هصارن بنـي تللب.

ـ  اثنا ابن بشيار, قيال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين أبيـي  صيين, عين 8891  

 اَن َربَك هَِسيّا.الشعبـّي: أهه كان ال يرن بأسا بذبـاذح هصارن بنـي تللب, وقرأ: َوما ك
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ـ  اثنـي ابن بشار وابن الـمثنى, قاال:  اثنا أبو عاصم, قال: أخبرها ابن جري , قال: ثنـي 8892  

ابن شهال عن ذبـيحة هصارن العرل, قال: تّكل من أجل أههم فيـي الياين أ يل كتيال, وييذكرون 

 اسم  .

عاصيم, قيال:  ياثنا ابين جيري : قيال: قيال ـ  اثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قاال:  اثنا أبيو 8893  

 عطاء: إهـما يقرءون ذلك الكتال.

ـ  اثنا يعقول بن إبرا يـم, قال:  ياثنا ابين عليـية, قيال:  ياثنا شيعبة, قيال: سيألت اليـحكم 8894  

و مايا وقتاية عن ذبـاذح هصارن بنـي تللب, فقالوا: ال بأس بها. قال: وقرأ الـحكم: َوِمْنُهْم أُّميّيوَن 

 ال يَْعلَـُموَن الِكتاَل إالّ أماهِـّي.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا الييـحجاج, قييال:  يياثنا  ميياي, عيين عطيياء بيين السيياذب, عيين 8895  

عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كلوا من ذبـاذح بنـي تللب, وتقّوجوا مين هسياذهم, فيإن   قيال فيـي 

وا الـيَُهويَ َوالنَّصاَرن أْوِلـياَء بَْعُضُهْم أْوِليـياُء بَْعيٍ  َوَميْن يَتَيَولُّهْم كتابه: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّـِخذُ 

 ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم فلو لـم يكوهوا منهم إال بـالوالية لكاهوا منهم.

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, عين ابين أبيـي عروبية, عين قتياية: أن 8896  

 ان ال يرن بأسا بذبـاذح هصارن بنـي تللب, وكان يقول: اهتـحلوا يينا فذاَ يينهم.الـحسن ك

وقييال آخييرون: إهييـما َعنَييى بييـالذين أوتييوا الكتييال فييـي  ييذه االَييية, الييذين أهييقل علييـيهم التييوراة   

ينهم واإلهـجيـل, من بنـي إسراذيـل وأبناذهم, فأما من كان يخيالً فـيهم من ساذر األمـم مـمن يان بيا

و م من مير بنـي إسراذيـل, فلـم يُْعَن بهذه االَية ولـيا  و مـمن يحّل أكل ذبـاذحه ألهه لـيا مـمن 

أوتـى الكتال من قَْبل الـمسلـمين. و ذا قول كان مـحما بن إيريا الشافعّي يقوله  اثنا بيذلك عنيه 

بة والتيابعين. ذكير مين الربـيّع ويتأّول فـي ذلك قيول مين كيره ذبيـاذح هصيارن العيرل مين الصيحا

  ّرم ذبـاذح هصارن العرل:

ـ  اثنا يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, عن أيول, عن مـحما, عن عبـياة قيال: 8897  

قييال علييـّي رضييوان   علييـيه: ال تييأكلوا ذبييـاذح هصييارن بنييـي تللييب, فييإههم إهييـما يتييـمسكون ميين 

 النصراهـية بشرل الـخمر.

قول, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرهيا  شيام, عين ابين سييرين, عين عبيـياة, عين عليـّي,  اثنا يع   

قال: ال تيأكلوا ذبيـاذح هصيارن بنيـي تلليب, فيإههم ليـم يتيـمسكوا بشييء مين النصراهيـية إال بشيرل 

 الـخمر.

ن,  اثنا الـحسن بن عرفة, قال:  اثنا عبا   بن بكر, قال:  ياثنا  شيام, عين ميـحما بين سييري   

عن عبـياة, قال: سألت علـيّا عن ذبـاذح هصارن العرل, فقال: ال تّكل ذبـاذحهم, فإههم لـم يتعلقوا 

 من يينهم إال بشرل الـخمر.

ـ  اثنـي علـي بن سعيا الكناي, قال:  اثنا علـّي بن عابا, عن عطياء بين السياذب, عين 8898  

 رل.أبـي البختري, قال: ههاها علـّي عن ذبـاذح هصارن الع

ـيي  يياثنا ابيين الييـمثنى, قييال:  يياثنا مييـحما بيين جعفيير, قييال:  يياثنا شييعبة, عيين أبييـي  مييقة 8899  

 القصال, قال: سمعت مـحما بن علـّي يحاّث عن علـّي: أهه كان يكره ذبـاذح هصارن بنـي تللب.

ال: ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن لـيث, عن سعيا بن جبـير, عن ابن عبـاس, ق8900  

 ال تأكلوا ذبـاذح هصارن العرل وذبـاذح هصارن أرمينـية.

و ذه األخبـار عن علـّي رضوان   علـيه, إهـما تياّل عليـى أهيه كيان ينهيي عين ذبيـاذح هصيارن   

بنـي تللب من أجل أههم لـيسوا علـى النصراهـية, لتركهم تـحلـيـل ما تـحلل النصارن وتـحريـم ما 

من كان منتـحالً ملية  يو ميير متيـمسك منهيا بشييء, فهيو إليـى البيراءة منهيا تـحّرم مير الـخمر. و

أقرل إلـى اللـحا, بها وبأ لها, فلذلك ههى علـّي عن أكل ذبـاذح هصيارن بنيـي تلليب, ال مين أجيل 

أههم لـيسوا من بنـي إسراذيـل. فإذا كيان ذليك كيذلك, وكيان إجماعيا مين اليـحجة إ يالل ذبيـيحة كيّل 

يّي, إن اهتـحل يين النصاري أو الـيهوي, فأ ّل ما أ لوا, و ّرم ما  ّرموا من بنـي هصراهـّي ويهو

إسراذيـل كان أو من مير م, فبّـين خطأ من قال الشافعي فـي ذلك وتأوييـله اليذي تأّوليه فيـي قوليه: 

واإلهـجييـل مين بنيـي َوَطعاُم الِّذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِ يّل لَُكيْم: أهيه ذبيـاذح اليذين أوتيوا الكتيال التيوراة 
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إسراذيـل, وصوال ما خالف تأويـله ذلك, وقول من قال: إن كل يهويّي وهصراهـّي فحالل ذبـيحته 

 من أّي أجناس بنـي آيم كان.

وأما الطعام الذي قال  : َوَطعاُم الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل فإهيه الذبيـاذح. وبيـمثل ميا قلنيا فيـي ذليك قيال   

 من قال ذلك: أ ل التأويـل. ذكر

ـ  اثنا أبو كريب وابين وكييع, قياال:  ياثنا ابين إيرييا, عين ليـيث, عين ميـجا ا: َوَطعياُم 8901  

 الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل ِ ّل لَُكْم قال: الذبـاذح.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن مـحما بن عبا الر من, عن القاسيم بين أبيـي    

 ـي قوله: َوَطعاُم الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِ ّل لَُكْم قال: ذبـاذحهم.بقة, عن مـجا ا ف

 اثنا مـحما بن بشيار, قيال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين ليـيث, عين ميـجا ا,    

 مثله.

  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو هعيـم وقبـيصة, قاال:  اثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجا ا, مثله.   

 يياثنا ابيين وكيييع, قييال:  يياثنا إسييحا, بيين سلـيييـمان الييرازي, عيين أبييـي سيينان, عيين لييـيث, عيين    

 مـجا ا, مثله.

 اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, عن عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا,    

 مثله.

ـجيح, عين ميـجا ا:  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هي   

 َوَطعاُم الّذيَن أُوتُوا الِكتاَل ِ ّل لَُكْم قال: ذبـيحة أ ل الكتال.

ـ  اثنا يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, عن مليرة, عن إبرا يـم فـي قوليه: َوَطعياُم 8902  

 الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل ِ ّل لَُكْم قال: ذبـاذحهم.

  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان عن الـمليرة, عن إبرا يـم, بـمثله. اثنا ابن بشار, قال:    

  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن مليرة, عن إبرا يـم, مثله.   

 يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا الثييوري, عيين مليييرة, عيين    

 إبرا يـم, مثله.

 مثنى, قال:  اثنا أبو هعيـم وقبـيصة, قاال:  اثنا سفـيان, عن مليرة, عن إبرا يـم مثله. اثنا الـ   

ـ  ياثنا اليـمثنى, قيال:  ياثنا عبيا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي 8903  

 طلـحة, عن ابن عبـاس: َوَطعاُم الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل ِ ّل لَُكْم قال: ذبـاذحهم.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـمعلـى بن أسا, قال:  اثنا خالا, عين ييوها, عين اليـحسن, 8904  

 مثله.

ـي  ياثنا بشيير, قيال:  ياثنا يقيييا, قيال:  ياثنا سييعيا, عين قتياية, قولييه: َوَطعياُم الّيِذيَن أُوتُييوا 8905  

 الِكتاَل ِ ّل لَُكْم: أي ذبـاذحهم.

قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, 8906  

 َوَطعاُم الِّذيَن أُوتُوا الِكتال ِ ّل لَُكْم أما طعامهم فهو الذبـاذح.

ـ ُ اثت عن اليـحسين, قيال: سيمعت أبيـا معياذ يقيول:  ياثنا عبيـيا, قيال: سيمعت الضيحاَ 8907  

 تاَل ِ ّل لَُكْم قال: أ ّل   لنا طعامهم وهساء م.يقول فـي قوله: َوَطعاُم الِّذيَن أُوتُوا الكِ 

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 8908  

 ابن عبـاس أما قوله: َوَطعَاُم الِّذيَن أُوتُوا الِكتال ِ ّل لَُكْم فإهه أ ّل لنا طعامهم وهساء م.

ا, قيال: أخبرهيا ابين و يب, قيال: سيألته يعنيـي ابين يقييا عميا ذُبيح للكنياذا ـ  اثنـي ييوه8909  

 وُسمي علـيها فقال: أ ّل   لنا طعام أ ل الكتال, ولـم يستثن منه شيقا.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: ثنيـي معاويية, عين أبيـي القا ريية  ياير بين 8910  

األسوي: أهه سأل أبـا اليارياء عين كيب  ذبيح لكنيـيسة يقيال كريب, عن أبـي األسوي, عن عمير بن 

لها جرجا أ اوه لها, أهأكل منه  فقال أبو الارياء: اللهّم عفوا إههم  م أ ل كتال, طعامهم  ّل لنا 

 وطعامنا  ّل لهم. وأمره بأكله.

  ل الكتال.وأما قوله َوَطعاُمُكْم ِ ّل لَُهْم فإهه يعنـي: ذبـاذحكم أيها الـمّمنون  ْل أل  
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ِمنات والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتَياَل    ّْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: والـُمـْحَصناُت ِمَن الـُم

 أُوتُوا ِمْن قَْبِلُكْم إذا آتَـْيتُـُموُ ّن أُُجوَرُ ّن.

ِمناِت أ يّل لكيم أيهيا   ّْ اليـمّمنون الـميـحصنات مين  يعنـي جّل ثناؤه بقوله: والـُمـْحَصنَاُت ِمَن اليـُم

الييـمّمنات و ييّن الييـحراذر ميينهّن أن تنكحييو ّن. والـُمييـْحَصنَاُت ِمييَن الّييِذين أُوتُييوا الِكتَيياَل ِمييْن قَييْبِلُكْم 

يعنـي: والـحراذر من الذين أعطوا الكتال, و يم اليـيهوي والنصيارن اليذين ياهيوا بيـما فيـي التيوراة 

بـميـحما صيلى   علييه وسيلم مين العيرل وسياذر النياس, أن  واإلهـجيـل من قبلكم أيهيا اليـمّمنون

تنكحيييو ّن أيضيييا إذا آتَـْيتُيييـُموُ ّن أُجيييوَرُ ّن يعنيييـي: إذا أعطيتيييـم مييين هكحتيييـم مييين ميييـحصناتكم 

 ومـحصناتهم أجور ّن, و ي مهور ن.

ناُت ِميَن واختلف أ ل التأويـل فـي الـميـحصنات الالتيـي عنيا ّن   عيّق ذكيره بقوليه: والـُميـْحصَ   

اليـُمِّمناِت والـُمييـْحَصناُت ِميَن الّييِذين أُوتُيوا الِكتيياَل ِميْن قَييْبِلُكْم فقيال بعضييهم: عنيـي بييذلك الييـحراذر 

خاصة, فـاجرة كاهت أو عفـيفة. وأجاز قاذلوا  ذه الـمقالة هكاح الـحّرة مّمنة كاهت أو كتابيـية مين 

َن كتابيـية فيـاجرة كاهيت أو عفيـيفة, و ّرميوا الـيهوي والنصارن من أّي أجناس كاهيت, بعيا أن تكيو

إماء أ ل الكتال أن هتقّوجهّن بكل  ال ألن   جّل ثنياؤه شيرط مين هكياح اإلمياء اإلييـمان بقوليه: 

ِمناِت فَِمييـّما َملََكييْت أييـَماهُُكْم ِمييْن فَتَيي ّْ ـياتُِكُم َوَميْن لَييـْم يَْسيتَِطْع ِمييْنُكْم َطييْوالً أْن يَيْنِكَح الـُمييـْحَصناِت اليـُم

ِمناِت ذكر من قال ذلك: ّْ  الـُم

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  ياثنا أبيو ياوي, عين سفيـيان, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: 8911  

 َوالـُمـْحَصنات ِمَن الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل قال: من الـحراذر.

عين ابين أبيـي هيـجيح, عين   اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قيال:  ياثنا سفيـيان,   

 مـجا ا: والـُمـْحَصنات ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم قال: من الـحراذر.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عين قيـيا بين مسليـم, عين 8912  

ا أ ياثت, فأتيـى عمير فيذكر طار, بن شهال: إن رجالً طلّ امرأته وخطبت إلـيه أخته, وكاهت قي

 ذلك له منها, فقال عمر: ما رأيَت منها  قال: ما رأيت منها إالّ خيرا فقال: زّوجها وال تُـْخبر.

ـ  اثنا ابن أبـي الشوارل, قال:  اثنا عبا الوا يا, قيال:  ياثنا سلـييـمان الشيبـاهيـّي, قيال: 8913  

جليا ا مصياّ, رسيول   صيلى   علييه وسيلم  اثنا عامر, قال: َزهَيت اميرأة مين َ ْمياان, قيال: ف

الـحاّ, ثم تابت. فأتَوا عمر, فقالوا: هقّوجها وبيقا ميا كيان مين أمر يا قيال عمير: ليقن بللنيـي أهكيم 

 ذكرتـم شيقا من ذلك ألعاقبنكم عقوبة شاياة.

سليـم, ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  ياثنا شيعبة, عين قيـيا بين م8914  

عن طار, بن شهال: أن رجالً أراي أن يقّوج أخته, فقالت: إهـي أَْخَشى أن أفضح أبـي, فقا بليت. 

 فأتـى عمر فقال: ألـيا قا تابت  قال: بلـى. قال: فقّوجها.

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا أبو ياوي, قال:  اثنا شعبة, عين إسماعييـل بين أبيـي خاليا, 8915  

ن هبـيشة امرأة من  مياان بليت, فيأريات أن تيذبح هفسيها, قيال: فأيركو يا فيااوو ا عن الشعبـي: أ

 فبرذت, فذكروا ذلك لعمر, فقال: أهكحو ا هكاح العفـيفة الـمسلـمة.

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبيا الو يال, قيال:  ياثنا ياوي, عين عيامر: أن رجيالً مين 8916  

أمرت الشفرة عليـى أوياجهيا, فأيركيت, فياُووي جر هيا  تيـى أ ل الـيـمن أصابت أخته فـا شة, ف

برذت. ثم إن عمها اهتقل بأ له  تـى قام اليـماينة, فقيرأت القيرآن وهسيكت,  تيـى كاهيت مين أهسيك 

هساذهم. فخطبت إلـى عمها, وكان يكره أن يالّسها, ويكره أن يفشي عليـى ابنية أخييه, فأتيـى عمير, 

 ت علـيها لعاقبتك, إذ أتاَ رجل صالـح ترضاه فقّوجها إياه.فذكر ذلك له, فقال عمر: لو أفشي

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبا األعلـى, قال:  اثنا ياوي, عن عامر: أن جارية بـالـيـمن يقال    

 لها هبـيشة, أصابت فـا شة, فذكر هـحوه.

إسماعييـل عين عيامر, قيال:  ـ  اثنا تـميـم بنننن الـمنتصر, قال: أخبرها يقيا, قال: أخبرهيا8917  

أتييـى رجييل عميير فقييال: إن ابنيية لييـي كاهييت ُوذييات فييـي الـجا لييـية, فـاستييـخرجتها قبييل أن تييـموت, 

فأيركت اإلسالم, فلـما أسلـمت أصابت  اّا مين  ياوي  , فعميات إليـى الشيفرة لتيذبح بهيا هفسيها, 

أقبلت بتوبة  سنة, فهي تـخطب  فأيركتها وقا قطعت بع  أوياجها, فااويتها  تـى برذت, ثم إهها
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إلـّي يا أمير الـمّمنـين, فأُخبر مين شيأهها بيـالذي كيان  فقيال عمير: أتيـخبر بشيأتها  تعميا إليـى ميا 

ستره   فتباينه و  لقن أخبرت بشأهها أ اا من الناس, ألجعلنك هكاالً أل ل األمصار بل أهكحهيا 

 بنكاح العفـيفة الـمسلـمة.

ن منيـيع, قيال:  ياثنا ميروان, عين إسماعييـل, عين الشعبيـّي, قيال: جياء رجيل إليـى  اثنا أ ما ب   

 عمر. فذكر هـحوه.

ـ  اثنا مـجا ا, قال:  اثنا يقيا, قال: أخبرها يحيى بن سعيا, عن أبـي القبيـير: أن رجيالً 8918  

قيال: خطب من رجل أخته, فأخبره أهها قا أ اثت. فبل  ذلك عمر بن الـخطال, فضرل الرجيل, و

 مالك والـخبر  أهكح واسكت

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا سلـييـمان بين  يرل, قيال:  ياثنا أبيو  يالل, عين قتياية, عين 8919  

الييـحسن, قييال: قييال عميير بيين الييـخطال: لقييا  مييـمت أن أيع أ يياا أصييال فييـا شة فييـي اإلسييالم أن 

لشرَ أعظم مين ذليك, وقيا يقبيل منيه يتقّوج مـحصنة. فقال له أبـّي بن كعب: يا أمير الـمّمنـين, ا

 إذا تال

ِمنَاِت والـُميـْحَصناُت ِميَن الّيِذيَن أُتُيوا    ّْ وقال آخرون: إهـما عنى   بقوليه: والـُميـْحَصناُت ِميَن اليـُم

الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم: العفـاذف من الفريقـين, إمياءكّن أو  راذير. فأجياز قياذلو  يذه اليـمقالة هكياح إمياء 

كتال الااذنات يينهم بهذه االَية, و ّرموا البلايا مين اليـمّمنات وأ يل الكتيال. ذكير مين قيال أ ل ال

 ذلك:

ـ  اثنا أبو كريب, قال  اثنا ابن إيريا, عن لـيث, عن مـجا ا فـي قوله: والـُميـْحَصناُت 8920  

 ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم قال: العفـاذف.

 كيع, قال:  اثنا جرير, عن لـيث, عن مـجا ا, مثله. اثنا ابن و   

ـ  اثنا ابن  ميا, وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير عين مطيرف, عين عيامر: والـُميـْحَصناُت 8921  

ِمَن الِّذيَن أوتوا الِكتَاَل ِمْن قَْبِلُكْم قال: إ صان الـيهويية والنصراهـية: أن ال تقهـي وأن تلتسل مين 

 الـجنابة.

ا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن مطرف, عن عامر: والـُميـْحَصناُت َميَن الّيِذيَن أُتُيوا  اثن   

 الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم قال: إ صان الـيهويية والنصراهـية: أن تلتسل من الـجنابة, وأن تـحصن فرجها.

عبيـّي فيـي قوليه:  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن مطرف, عن رجل, عن الش   

والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم قيال: إ صيان اليـيهويية والنصراهيـية: أن ال تقهيـي, 

 وأن تلتسل من الـجنابة.

 اثنا الـمثنى قال:  اثنا عمرو بن عون, قيال: أخبرهيا  شييـم, عين مطيّرف, عين الشعبيـي فيـي    

الِّذيَن أُتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلُكْم قيال: إ صياهها أن تلتسيل مين اليـجنابة, وأن  قوله: والـمـحَصناُت ِمنَ 

 تـحصن فرجها من القها.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا معلـى بن أسيا, قيال:  ياثنا خاليا, قيال: أخبرهيا مطيرف عين عيامر,    

 بنـحوه.

لـمبيـارَ, قيال: سيمعت سفيـيان يقيول ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا سويا, قيال: أخبرهيا ابين ا8922  

 فـي قوله: والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل قال: العفـاذف.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياي: 8923  

ِمناِت والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُ  ّْ تُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم قال: أما الـميـحصنات: والـُمـْحَصناُت ِمَن الـُم

 فهّن العفـاذف.

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبيا األعليـى, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: أن اميرأة 8924  

اتـخذت مـملوكها وقالت: تأّولت كتال  : وما ملكت أيـماهكم. قال: فَأُتِـَي بهيا عمير بين اليـخطال, 

ه هاس من أصحال النبـّي صلى   عليه وسلم: تأّولت آية من كتال   عليـى ميير وجههيا. فقال ل

 قال: فقرل العبا وجّق رأسه, وقال: أهت بعاه  رام علـى كّل مسلـم.

ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بين جعفير, قيال:  ياثنا شيعبة, عين منصيور, 8925  

 التـي تسرن قبل أن يُاخـل بها, قال: لـيا لها صاا, ويفّر, بـينهما.عن إبرا يـم: أهه قال فـي 
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ـ  اثنا أبو كرييب, قيال:  ياثنا ابين إيرييا, قيال:  ياثنا أشيعث, عين الشعبيـّي فيـي البكير 8926  

 تهجر, قال: تضرل ماذة سوط, وتنفـي سنة, وتريّ علـى زوجها ما أخذت منه.

نا ابن إيريا, قال:  اثنا أشعث, عن أبـي القبـير, عين ـ  اثنا  اثنا أبو كريب, قال:  اث8927  

 جابر, مثل ذلك.

 ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال: أخبرها أشعث, عن الـحسن, مثل ذلك.8928  

ـ  اثنا يعقول بن إبرا يـم, قال:  ياثنا ابين عليـية, عين ييوها أن اليـحسن كيان يقيول: إذا 8929  

 فـا شة فـاستـيقن فإهه ال يـمسكها. رأن الرجل من امرأته

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جريير, عين ملييرة, عين أبيـي ميسيرة, قيال: ميـملوكات أ يل 8930  

 الكتال بـمنقلة  راذر م.

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي  كم قوله عّق ذكره: والـُمـْحَصنات ِميَن الّيِذيَن أُتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلُكْم   

أم خاّ   فقال بعضهم:  و عاّم فـي العفيـاذف مينهّن, ألن الـميـحصنات العفيـاذف, وللـمسليـم  أعامّ 

أن يتقّوج كيّل  يّرة وأمية كتابيـية  ربيـية كاهيت أو ذميية. واعتليوا فيـي ذليك بظيا ر قوليه تعاليـى: 

عفيـاذف كاذنية مين كاهيت مينهن. والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم وأن الـمعنـّي بهيّن ال

 و ذا قول من قال: عنـي بـالـمـحصنات فـي  ذا الـموضع: العفـاذف.

وقال آخرون: بل اللواتـي عنى بقوله جّل ثناؤه: والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلُكْم:   

راذر الييـيهوي والنصييارن جيياذق, الييـحراذر ميينهّن, واالَييية عاميية فييـي جميييعهّن, فنكيياح جميييع الييـح

 ربـيات كّن أو ذميات, من أّي أجناس اليـيهوي والنصيارن كيّن و يذا قيول جماعية مين اليـمتقامين 

 والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن سعيا, عن قتاية, عن سيعيا بين اليـمسيب 8931  

 ان بأسا بنكاح هساء الـيهوي والنصارن, وقاال: أ له   علـى علـم.والـحسن: أههما كاها ال يري

وقييال آخييرون ميينهم: بييل عنييـي بييذلك: هكيياح بنييـي إسراذيييـل الكتابييـيات ميينهّن خاصيية يون سيياذر   

 أجناس األمـم الذين ياهوا بـالـيهويية والنصراهـية. وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله.

به هساء أ ل الكتال الذين لهم من الـمسليـمين ذمية وعهيا, فأميا أ يل  وقال آخرون: بل ذلك معنىّ   

 الـحرل فإن هساء م  رام علـى الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

ـيي  يياثنا أبييو كريييب, قييال:  يياثنا مييـحما بيين عقبيية, قييال:  يياثنا الفييقاري, عيين سفييـيان بيين 8932  

 ل الكتال من يحّل لنا, ومينهم مين  سين, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: من هساء أ

ِ َوال بـالييـيَْوِم االَِخييِر وال يَُحّرُمييوَن مييا َ ييّرم ّللّاُ  َّ ِمنُييوَن بييـا ّْ ال يحييل لنييا. ثييم قييرأ: قيياتِلُوا الّييِذيَن ال يُ

ّّ ِمْن الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل  تّـى يُْعُطيوا اليـِجْقيَةَ فمين أ عطيي اليـجقية َوَرُسولُهُ َوال يَِاينُون ِييَن الـَح

  ّل لنا هساؤه, ومن لـم يعط الـجقية لـم يحل لنا هساؤه. قال الـحكم: فذكرت ذلك إلبرا يـم فأعجبه.

وأولييـى األقييوال فييـي ذلييك عنيياها بييـالصوال قييول ميين قييال: عنييـي بقولييه: والـُمييـْحَصناُت ِمييَن   

ِمناِت والـُمـْحَصناُت ِمَن الِّذيَن أُوتُوا الِكتاَل ِمنْ  ّْ قَْبِلُكْم  راذر الـمّمنـين وأ ل الكتال, ألن    الـُم

جّل ثناؤه لـم يأذن بنكاح اإلماء األ رار فـي الـحال التيـي أبيـا هّن لهيم إالّ أن يكيّن مّمنيات, فقيال 

ييـَماهُُكْم ِميْن عّق ذكره: َوَمْن لَـْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْوالً أن يَْنكَح الـُميـْحَصناِت اليـُمِّمناِت فَِميـّما َملََكيْت أ

فَتَييـياتُِكُم اليييـُمِّمناِت فلييـم ييييبح ميينهّن إالّ اليييـمّمنات, فليييو كييان ميييرايا بقولييه: والـُميييـْحَصناُت ِميييَن 

ِمناِت والـُمييـْحَصناُت ِمييَن الّييِذيَن أُوتُييوا الِكتيياَل: العفييـاذف, لاخييـل العفييـاذف ميين إميياذهم فييـي  ّْ الييـُم

اذر م و راذر أ يل اإلييـمان. وقيا أ يل   لنيا  راذير اإلبـا ة, وخرج منها مير العفـاذف من  ر

الييـمّمنات, وإن كييّن قييا أتييـين بفييـا شة بقولييه: وأْهكُحييوا األييياَمى ِمييْنُكْم َوالّصاِلييـِحيَن ِمييْن ِعبييـاِيُكْم 

وإماذكم, وقا يللنا علـى فساي قول من قيال: ال يحيّل هكياح مين أتيـى الفيـا شة مين هسياء الـمّمنيـين 

للـمّمنـين فـي موضيع ميير  يذا بيـما أمنيـي عين إعايتيه فيـي  يذا اليـموضع, فنكياح وأ ل الكتال 

 راذر الـمسلـمين وأ ل الكتال  الل للـمّمنـين, كّن قا أتـين بفـا شة أو لـم يأتـين بفـا شة, ذمية 

كاهت أو  ربـية, بعيا أن تكيون بيـموضع ال يخياف النياكح فيـيه عليـى ولياه أن يجبير عليـى الكفير, 

ِمناِت والـُمـْحَصناُت ِمَن الِذيَن أُوتُوا الِكتياَل ِميْن بظا  ّْ ر قول   جّل وعّق: والـُمـْحَصنَاُت ِمَن الـُم

قَْبِلُكْم. فأما قول الذي قال: عنى بذلك هساء بنـي إسراذيـل الكتابـيات منهن خاصية, فقيول ال يوجيب 
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األمة مين تـحلـييـل هسياء جمييع اليـيهوي  التشامل بـالبـيان عنه لشذوذه والـخروح عما علـيه علـماء

والنصارن. وقا يللنا علـى فساي قول قاذل  ذه اليـمقالة مين جهية القيـياس فيـي ميير  يذا اليـموضع 

 بـما فـيه الكفـاية فكر نا إعايته.

ع بها, وأما قوله: إذَا آتَـْيتُـُموُ ّن أُُجوَرُ ّن فإن األجر: العو  الذي يبذله القوج للـمرأة لالستـمتا  

 و و الـمهر. كما:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس 8933  

 فـي قوله: آتَـْيتُـُموُ ّن أُُجوَرُ ّن يعنـي مهور ّن.

نيـي بيذلك جيّل القول فـي تأويـل قوله تعاليـى: ُمـْحِصنِيـيَن مييَر ُمسيافِِحيَن َوال ُمتّيـِخِذي أْخياَاٍن. يع  

ثناؤه: أ ّل لكم الـمـحصنات من الـمّمنات,والـمـحصنات من الذين أوتوا الكتال من قبلكم, وأهتيـم 

مـحصنون مير مسافحين وال متـخذي أخياان. ويعنيـي بقوليه جيّل ثنياؤه: ُمـْحِصنِيـين: أعفيـاء مييَر 

ال ُمتييـِخِذي أْخيياَاٍن يقييول: وال ُمسييافِِحيَن يعنييـي: ال معالنييـين بـالسفييـاح بكييل فييـاجرة و ييو الفجييور وَ 

منفييريين ببلييية وا يياة قييا خايههييا وخايهتييه واتييـخذ ا لنفسييه صييايقة يفجيير بهييا. وقييا بييـينا معنييى 

اإل صان ووجو ه ومعنى السفـاح والـخان فـي ميير  يذا اليـموضع بيـما أمنيـي عين إعايتيه فيـي 

  ذا الـموضع و و كما:

با  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا ع8934  

ُمـْحِصنِـيَن ميَر ُمسافِِحيَن يعنـي: ينكحو ن بـالـمهر والبـينة, َمْير ُمَسافِِحيَن متعالنيـين بيـالقها, َوال 

 ُمتّـِخِذي أْخاَاٍن يعنـي: يُِسّرون بـالقها.

سعيا, عن قتاية, قيال: أ يّل   لنيا مـحصنتيـين:  ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا8935  

مييـحصنة مّمنيية, ومييـحصنة ميين أ ييل الكتييال َوال ُمتّييـِخِذي أْخيياَاٍن ذات الييـخان: ذات الـخـلـيييـل 

 الوا ا.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا سويا, قال: أخبرها ابن الـمبـارَ, عن سلـيـمان بن اليـمليرة, 8936  

رجل: أيتقّوج الرجل الـمرأة من أ يل الكتيال  قيال: ميا ليه وأل يل الكتيال  عن الـحسن, قال: سأله

وقا أكثر   الـمسلـمات  فإن كان ال با فـاعالً, فليـيعما إليـيها  صياها ميير مسيافحة. قيال الرجيل: 

 وما الـمسافحة  قال:  ي التـي إذا لـمـح الرجل إلـيها بعينه اتبعته.

ره: َوَميْن يَْكفُييْر بـاإلييـَماِن فَقَيْا َ يبَِط عَملُيهُ َوُ يَو فِيـي االَِخيَرةِ ِمييَن القيول فيـي تأوييـل قوليه عيّق ذكي  

 الـخاِسِريَن.

يعنـي بقوله جّل ثناؤه: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن ومن يجحا ما أمير   بيـالتصايّ بيه مين تو ييا     

و و اإليـمان الذي قيال   جيّل ثنياؤه: وهبّوة مـحما صلى   عليه وسلم, وما جاء به من عنا  , 

َوَمْن يَْكفُْر بـاإِليـَماِن فَقَْا َ بَِط َعَملُهُ يقول: فقا بطل ثوال عمله الذي كان يعمله فيـي الاهيـيا, يرجيو 

أن يارَ به منقلة عنا  . َوُ َو فِـي االَِخَرةِ ِمَن الـخاسِريَن يقول: و يو فيـي االَخيرة مين الهيالكين 

بنوا أهفسهم  ظوظها من ثوال   بكفر م بـمـحما وعملهيم بليير طاعية  . وقيا ذكير أن الذين م

قوله: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن ُعنـي به أ ل الكتال, وأهه أهقل علـى رسيول   صيلى   علييه وسيلم 

يّبـاُت وَطعَاُم الذّين أُوتُيوا من أجل قوم تـحرّجوا هكاح هساء أ ل الكتال لـما قـيـل لهم: أُِ َل لَُكُم الطّ 

ِمنَاِت والـُميـحَصنَاُت ِميَن الّيذين أُوتُيوا  ّْ الِكتَاَل ِ يل  لَُكيْم وَطعَياُمُكْم ِ يل  لَُهيْم والـُميـْحَصنَاُت ِميَن اليـُم

 الِكتَاَل ِمْن قَْبِلُكْم. ذكر من قال ذلك.

: ذكر بنا أن هاسا من الـمسلـمين ـ  اثنا بشر,  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قال8937  

قالوا: كيف هتقّوج هساء م يعنـي هسياء أ يل الكتيال و يم عليـى ميير ييننيا  فيأهقل   عيّق ذكيره: 

َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن فَقَيْا َ يبَِط َعَملُيهُ َوُ يَو فِيـي االَِخيَرةِ ِميَن اليـخاِسِريَن فأ يّل   تيقويجهّن عليـى 

 علـم.

 ي قلنا فـي تأويـل اإليـمان قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك.وبنـحو الذ  

ـيي  يياثنا مييـحما ابيين بشييار, قييال:  يياثنا مّمييل, قييال:  يياثنا سفييـيان, عيين ابيين جييري , عيين 8938  

 عطاء: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن, فَقَْا َ بَِط َعَملُهُ قال: بـاإليـمان بـا .
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يحيى بن يـمان, عن واصل, عن عطاء: َوَمْن يَْكفُْر بـاإلييـَماِن قيال:  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا    

 اإليـمان: التو يا.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابين جيري , عين ميـجا ا: َوَميْن يَْكفُيْر 8939  

 بـاإليـَماِن قال: بـا .

 ن جري , عن مـجا ا, مثله. اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يحيى, عن سفـيان, عن اب   

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن مـحما بن عبا الر من, عن القاسيم بين أبيـي    

 بّقة, عن مـجا ا فـي قوله: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن, فَقَْا َ بَِط َعَملُهُ قال: من يكفر بـا .

اثنا عيسى, عن ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا فيـي  اثنا مـحما, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:     

 قوله: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن قال: من يكفر بـا .

 اثنا مـحما, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا فيـي    

 قوله: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن قال: الكفر بـا .

 ى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله. اثنا الـمثن   

ـيي  اثنييـي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عبييا  , قييال: ثنييـي معاوييية, عيين علييـّي, عيين ابيين 8940  

إلييـمان  يو العيروة عبـاس, قوله: َوَمْن يَْكفُْر بـاإليـَماِن, فَقَْا َ بَِط َعَملُهُ قال: أخبير   سيبحاهه أن ا

 الوثقـى, وأهه ال يقبل عمالً إالّ به, وال يحّرم الـجنة إالّ علـى من تركه.

فإن قال لنا قاذل: وما وّجه تأويـل مين وّجيه قوليه: َوَميْن يَْكفُيْر بـاإلييـَماِن إليـى معنيى: ومين يكفير   

برسله وما ابتعثهم بيه مين يينيه بـا   قـيـل وجه تأويـله ذلك كذلك أن اإليـمان  و التصايّ بـا  و

والكفر: جحوي ذلك. قالوا: فمعنى الكفر بـاإليـمان,  يو جحيوي   وجحيوي تو يياه. ففسيروا معنيى 

 الكلـمة بـما أريا بها, وأعرضوا عن تفسير الكلـمة علـى  قـيقة ألفـاظها وظا ر ا فـي التالوة.

ألفيـاظها  قـييـل: تأوييـلها: ومين ييأل اإلييـمان فإن قال قاذل: فما تأويـلها عليـى ظا ر يا و قيـيقة   

بـا  ويـمتنع من تو ياه والطاعة له فـيـما أمره به وههاه عنه, فقا  يبط عمليه وذليك أن الكفير  يو 

الـجحوي فـي كالم العرل, واإليـمان: التصايّ واإلقرار, ومن أبى التصايّ بتو ييا   واإلقيرار 

 ل الكالم علـى وجهه.به فهو من الكافرين, فذلك تأويـ

 6اآلية : 
القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:     }يَييا أَيَّهييا الّييِذيَن آَمنُييواْ إِذَا قُْمييتُْم إِلَييى الّصييالةِ فاْمِسييلُواْ ُوُجييوَ ُكْم 

ِّ َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَييِن َوإِن ُكنيتُمْ  ُجنُبياً فَياّطّهُرواْ َوإِن ُكنيتُم  َوأَْيِايَُكْم إِلَى اْلَمَرافِ

يَّمُميواْ َصيِعيااً ّمْرَضَى أَْو َعلََى َسفٍَر أَْو َجفَء أََ ا  ّمْنُكْم ّمَن اْللَاذِِط أَْو الََمْستُُم النَّسفَء فَلَْم تَِجاُواْ َميفًء فَتَ 

يَْجعَيَل َعلَيْيُكم ّميْن َ يَرجٍ َولَيـَِكن يُِريياُ ِليَُطّهيَرُكْم َطيّباً فَاْمَسُحواْ بُِوُجيوِ ُكْم َوأَْييِايُكْم ّمْنيهُ َميا يُِريياُ ّللّاُ لِ 

 َوِليُتِّم هِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن {..

يعنـي بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتـم إلـى الصالة وأهتـم عليـى ميير طهير الصيالة,    

 ى الـمرافّ.فـامسلوا وجو كم بـالـماء, وأيايكم إلـ

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي قوله: إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ أمراي به كّل  يال قيام إليـيها, أو بعضيها    

وأّي أ وال القـيام إلـيها  فقال بعضهم فـي ذلك بنـحو ما قلنا فيـيه مين أهيه معنيّى بيه بعي  أ يوال 

ـي بها  ال القـيام إلـيها علـى ميير طهير. ذكير القـيام إلـيها يون كّل األ وال, وأن الـحال التـي عن

 من قال ذلك:

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحيى بين واضيح, قيال:  ياثنا عبيـيا  , قيال: سيقل عكرمية 8941  

ِّ فكيّل سياعة يتوضيأ   عن قول  : إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم وأْييِايُكْم إليـى اليـَمَراف

 قال: قال ابن عبـاس: ال وضوء إالّ من  اث.ف

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, قال: سمعت مسعوي بن 8942  

علـّي الشيبـاهـي, قال: سمعت عكرمة, قال: كان سيعا بين أبيـي َوقّيا  يصليـي الصيلوات بوضيوء 

 وا ا.

نا سفـيان بن  بـيب, عن مسعوي بن علـّي, عن عكرمة, ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اث8943  

 قال: كان سعا بن أبـي وقا  يقول: صّل بطهورَ ما لـم تـحاث.
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ـ  اثنا أ ما بن عباة الضبـي, قال: أخبرها سلـيـم بن أخضر, قال: أخبرهيا ابين عيون عين 8944  

 مـحما, قال: قلت لعبـياة السلـماهـي: ما يوجب الوضوء  قال: الـحاث.

ـي  يياثنا  ميييا ييين مسييعاة, قييال:  يياثنا يقيييا, قيال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية, عيين واقييع بيين 8945  

سحبـان, عن يقيا ابن طريف أو طريف بن يقيا أههم كاهوا مع أبـي موسى عليـى شياطىء يجلية, 

فتوضقوا فصلوا الظهر, فلـما هويي بـالعصر, قام رجال بتوضقون من يجلة, فقال: إهيه ال وضيوء 

 علـى من أ اث. إالّ 

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن سعيا, عن قتياية, عين طرييف بين زيياي أو زيياي    

بن طريف عن واقع بن سحبـان: أهه شها أبـا موسى صلّـى بأصحابه الظهر, ثم جلسوا  لقا علـى 

ء إالّ عليـى مين شاطىء يجلة, فنُويي بـالعصر, فقام رجال يتوضيقون, فقيال أبيو موسيى: ال وضيو

 أ اث.

 اثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قاال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, قيال: سيمعت قتياية    

يحاث عن واقع بن سحبـان, عن طريف بن يقيا أو يقييا بين طرييف قيال: كنيت ميع أبيـي موسيى 

 بشاطىء يجلة فذكر هـحوه.

نا عبا الر من بن مهياي, قيال:  ياثنا شيعبة, عين قتياية,  اثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قاال:  اث   

 عن واقع بن سحبـان, عن طريف بن يقيا أو يقيا بن طريف عن أبـي موسى, مثله.

ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا يقيا بين زرييع, قيال:  ياثنا أبيو خاليا, قيال: توضيأت 8946  

وذي  يذا, فإهيـي ال أرجيع إليـى أ ليـي إليـى عنا أبـي العالـية الظهر أو العصر, فقلت: أصلـي بوض

 العتـمة  قال أبو العالـية: ال  رج. وعلّـمنا: إذا توضأ اإلهسان فهو فـي وضوذه  تـى يحاث  اثا.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا ابن  الل, عن قتاية, عن سيعيا بين 8947  

 اء.الـمسيب, قال: الوضوء من مير  اث اعتا

  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا أبو ياوي,  اثنا أبو  الل, عن قتاية, عن سعيا, مثله.   

ـ  اثنـي أبو الساذب, قيال:  ياثنا أبيو معاويية عين األعمي , قيال: رأييت إبرا ييـم صلّيـى 8948  

 بوضوء وا ا, الظهر والعصر والـملرل.

ثنا األعمي , قيال: كنيت ميع يحييى, فأصليـي ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عثام, قيال:  يا8949  

 الصلوات بوضوء وا ا, قال: وإبرا يـم مثل ذلك.

ـ  اثنا سّوار بن عبا  , قال:  اثنا بشر بن الـمفضل, قال:  اثنا يقيا بن إبرا يـم, قال: 8950  

ا سمعت الـحسن سقل عن الرجل يتوضأ فـيصلـي الصلوات كلها بوضوء وا ا, فقال: ال بأس به م

 لـم يحاث.

ـ  اثنا ابن  مييا, قيال:  ياثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا عبيـيا, عين الضيحاَ, قيال: 8951  

 يصلـي الصلوات بـالوضوء الوا ا ما لـم يحاث.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  ياثنا عبيا الير من, قيال  ياثنا زاذياة عين األعمي , عين عميارة, 8952  

 ء وا ا.قال: كان األسوي يصلـي الصلوات بوضو

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أساط, عين السياّي: ييا 8953  

 أيّها الِّذيَن آَمنُوا إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ يقول: قمتـم وأهتـم علـى مير طهر.

سيوي: أهيه ـ  اثنا أبو الساذب, قال:  اثنا أبيو معاويية, عين األعمي , عين عميارة, عين األ8954  

 كان له قَْعب  قار ِرّي رجل, فكان يتوضأ ثم يصلـي بوضوذه ذلك الصلوات كلها.

ـ  اثنا مـحما بن عبـاي بن موسى, قال: أخبرها زياي بن عبا   بن الطفـيـل البكاذي, قال: 8955  

ا بيـال  اثنا الفضل بن الـمبشر, قال: رأيت جابر بن عبا   يصلـي الصلوات بوضيوء وا يا, فيإذ

أو أ اث توضأ ومسح بفضل طهوره الـخفـين. فقلت: أبـا عبا   أشيء تصينعه برأييك  قيال: بيل 

رأيت رسول   صلى   علييه وسيلم يصينعه, فأهيا أصينعه كميا رأييت رسيول   صيلى   علييه 

 وسلم يصنع.

 الصالة. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتـم من هومكم إلـى   
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ـ  اثنا  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي من سيمع ماليك بين أهيا, يحياث عين 8956  

 زيا بن أسلـم, قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ قال: يعنـي: إذا قمتـم من النوم.

 مالك بن أها, أخبره عن زيا بن أسلـم, بـمثله. اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب أن    

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 8957  

 قوله: إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالة فـاْمِسلُوا ُوُجوُ ُكْم قال: فقال: قمتـم إلـى الصالة من النوم.

ه كل  ال قـيام اليـمرء إليـى صيالته أن يجياّي لهيا طهيرا. ذكير مين وقال آخرون: بل ذلك معنّى ب  

 قال ذلك:

ـ  ياثنا   مييا بين مسيعاة:  ياثنا سفيـيان بين  بيـيب, عين مسيعوي بين عليـّي, قيال: سيألت 8958  

عكرميية, قييال: قلييت يييا أبييـا عبييا  , أتوضييأ لصييالة اللييا ثييم آتييـي السييو, فتييـحضر صييالة الظهيير 

بن أبـي طاليب رضيي   عنيه يقيول: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا إذَا قُْمتُيـْم إليـى فأصلـي  قال: كان علـّي 

. ِّ  الّصالةِ فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم وأْيِايَُكْم إلـى الـَمَرافِ

 اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, قال: سمعت مسيعوي بين    

معت عكرمية يقيول: كيان عليـّي رضيي   عنيه يتوضيأ عنيا كيّل صيالة, علـّي الشيبـاهـي, قيال: سي

 ويقرأ  ذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا إذَا قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكم... االَية.

ـ  اثنا  اثنا زكريا بن يحيى بن أبـي زاذاة, قيال:  ياثنا أز ير, عين ابين عيون, عين ابين 8959  

 : أن الـخـلفـاء كاهوا يتوضقون لكّل صالة.سيرين

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عين  مييا, عين أهيا, قيال: توضيأ عمير بين 8960  

 الـخطال وضوءا فـيه تـجّوز خفـيفـا, فقال:  ذا وضوء من لـم يُْحِاث.

ة, عين عبيا اليـملك بين ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنيـي و يب بين جريير, قيال: أخبرهيا شيعب8961  

ميسرة عن النقال, قال: رأيت علـيّا صلّـى الظهر ثم قعا للناس فيـي الّرْ بية, ثيم أُتيـي بيـماء فلسيل 

 وجهه ويايه, ثم مسح برأسه ورجلـيه, وقال:  ذا وضوء من لـم يُْحِاْث.

عليـيّا اكتيال  ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, عن مليرة, عن إبرا يـم: أن8962  

 من ُ ْب فتوضأ وضوءا فـيه تـجّوز, فقال:  ذا وضوء من لـم يُْحِاث.

وقال آخرون: بل كان  ذا أمرا من   عيّق ذكيره هبيـيه صيلى   علييه وسيلم والـمّمنيـين بيه أن   

 يتوضّا لكّل صالة, ثم هسخ ذلك بـالتـخفـيف. ذكر من قال ذلك:

ي زيياي القطواهيـي, قيال:  ياثنا يعقيول بين إبرا ييـم, قيال:  ياثنا ـ  اثنـي عبيا   بين أبيـ8963  

أبـي, عن ابن إسحا, قال: ثنـي مـحما بين يحييى بين  بيـان األهصياري ثيم الـمازهيـّي, ميازن بنيـي 

النـجار, فقال لعبـيا   بن عبا   بن عمر: أخبرهـي عن وضوء عبا   لكل صالة, طيا را كيان 

قال:  اثَتْنـيه أسماء ابنة زيا بن الـخطال, أن عبا   بن زيا بن  نظلة  أو مير طا ر, عمن  و 

 ّّ بن أبـي عامر اللسيـل  اثها: أن النبـّي صلى   عليه وسلم أمر بـالوضوء عنا كيّل صيالة, فشي

ذلك علـيه, فأمر بـالسواَ, ورفع عنه الوضوء إالّ من  اث. فكان عبا   يرن أن بيه قيّوة عليـيه, 

 ن يتوضأ.فكا

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة بن الفضل, عن ابن إسحا,, عين ميـحما بين طليـحة بين يقييا    

بن ركاهة قال: ثنيـي ميـحما بين يحييى بين  بيـان األهصياري, قيال: قليت لعبيـيا   بين عبيا   بين 

 عمر, أخبرهـي عن وضوء عبا   لكل صالة ثم ذكر هـحوه.

ار, قيال:  ياثنا يحييى وعبيا الير من, قياال:  ياثنا سفيـيان, عين علقمية بين ـ  اثنا ابن بشي8964  

مرثَا, عن سلـييـمان بين بريياة, عين أبيـيه قيال: كيان رسيول   صيلى   علييه وسيلم يتوضيأ لكيل 

صالة, فلـما كان عام الفتـح, صلّـى الصلوات بوضوء وا ا, ومسح علـى خفيـيه, فقيال عمير: إهيك 

 «.َعْماا فَعَْلتُهُ »فعله قال: فعلت شيقٍا لـم تكن ت

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عن مـحارل بين يثيار, عين سلـييـمان بين 8881  

برياة, عن أبـيه: أن رسول   صلى   عليه وسلم كيان يتوضيأ لكيل صيالة, فليـما كيان ييوم فتيـح 

 مكة, صلّـى الصلوات كلها بوضوء وا ا.
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, قييال:  يياثنا عبييا اليير من, قييال:  يياثنا سفييـيان, عيين مييـحارل, بيين يثييار, عيين  يياثنا ابيين بشييار   

 سلـيـمان بن برياة: أن النبـّي صلى   عليه وسلم كان يتوضأ, فذكر هـحوه.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معاوية بن  شام, عن سفـيان, عن علقمة بن مرثا, عن ابن بريياة,    

 صلى   عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء وا ا, فقال له عمير: عن أبـيه, قال: صلّـى رسول  

 «.َعْماا فَعَْلته يا عَمرُ »يا رسول  , صنعت شيقا لـم تكن تصنعه  فقال: 

 ياثنا أبيو كريييب, قيال:  ياثنا معاوييية, عين سفيـيان, عيين ميـحارل بين يثييار, عين سلـييـمان بيين    

  علييه وسيلم يتوضيأ لكيل صيالة, فليـما فتيـح مكية, برياة, عن أبـيه, قيال: كيان رسيول   صيلى 

 صلّـى الظهر والعصر والـملرل والعشاء بوضوء وا ا.

ـيي  يياثنا مييـحما بيين عبييـيا الـمـحاربييـي, قييال:  يياثنا الييـحكم بيين ظهييير, عيين مسييعر, عيين 8965  

مييـحارل بيين يثييار, عيين ابيين عميير: أن رسييول   صلّييـى صييلى   عليييه وسييلم الظهيير والعصيير 

 الـملرل والعشاء بوضوء وا ا.و

فإن ظّن ظيان أن فيـي اليـحايث اليذي ذكرهياه عين عبيا   بين  نظلية, أن النبيـّي صيلى   علييه   

وسلم أمر بـالوضوء عنا كّل صالة, ياللة علـى خالف ما قلنا مين أن ذليك كيان هابيـا للنبيـي عليـيه 

الوجول فقا ظيّن ميير الصيوال, وذليك  الصالة والسالم وأصحابه, وخيـل إلـيه أن ذلك كان علـى

أن قول القاذل: أمر   هبيـيه صيلى   علييه وسيلم بكيذا وكيذا, مـحتيـمل مين وجيوه ألمير اإليجيال 

واإلرشاي والنال واإلبـا ة واإلطال,, وإذ كان مـحتـمالً ما ذكرها من األوجه, كان أولـى وجو يه 

علـى صحته بر ان يوجب  قيـية ماّعيية. وقيا  به ما علـى صحته الـحجة مـجمعة يون ما لـم يكن

أجمعت الـحجة علـى أن   عّق وجّل لـم يوجب علـى هبـيه صلى   عليه وسلم وال عليـى عبيـايه 

فر  الوضوء لكّل صالة, ثم هسخ ذلك, ففـي إجماعها علـى ذلك الااللة الواضحة علـى صحة ما 

ما كان يفعل من ذلك كيان عليـى ميا وصيفنا مين إيثياره قلنا من أن فعل النبـّي صلى   عليه وسلم 

فعل ما هابه   عّق ذكيره إليـى فعليه وهيال إليـيه عبيـايه الـمّمنيـين بقوليه: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا إذَا 

... االَيية, وأن تركيه فيـي ذليك  ِّ اليـحال قُْمتُـْم إلـى الّصالةِ فيـاْمِسلُوا ُوُجيوَ ُكْم وأْييِايَُكْم إليـى اليـَمَراف

التـي تركه كان ترخيصا ألمته وإعالما منه لهم أن ذلك ميير واجيب وال الزم ليه وال لهيم, إالّ مين 

  اَث يوجب هق  الطهر. وقا ُروي بنـحو ما قلنا فـي ذلك أخبـار:

ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي و ب بن جريير, قيال:  ياثنا شيعبة, عين عميرو بين عيامر, 8966  

ّي صلى   عليه وسلم أُتـي بقعب صلير, فتوضأ. قال: قلت ألها: أكان رسيول عن أها: أن النبـ

  صلى   عليه وسلم يتوضأ عنا كل صالة  قال: هعم. قلت: فأهتـم  قال: كنيا هصليـي الصيلوات 

 بوضوء وا ا.

ـ  اثنا سلـيـمان بن عمر بن خالا الرقـي,  اثنا عيسيى بين ييوها, عين عبيا الير من بين 8967  

ييياي اإلفريقييـي, عيين أبييـي مطيييف, قييال: صلييـيت مييع ابيين عميير الظهيير, فأتييـى مييـجلسا فييـي ياره, ز

فجلا وجلست معه, فلـما هُويي بيـالعصر يعيا بَوضيوء فتوضيأ, ثيم خيرج إليـى الصيالة, ثيم رجيع 

إلـى مـجلسه فلـما هويي بـالـملرل يعا بوضوء فتوضأ, فقلت: أسنة ما أراَ تصنع  قال: ال, وإن 

وذي لصالة الصبح كافـيا للصلوات كلها ميا ليـم أُ ياث, ولكنيـي سيمعت رسيول   صيلى كان وض

 فأها رمبت فـي ذلك.«, َمْن تََوّضأ علـى ُطْهٍر ُكتَِب لَهُ َعْشُر َ َسناتٍ »  عليه وسلم يقول: 

 

 اثنـي أبو سعيا البليااي, قيال:  ياثنا إسيحا, بين منصيور, عين  رييـم, عين عبيا الير من بين    

َميْن تََوّضأعليـى »ياي, عن أبـي مطيف, عن ابن عمر, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: ز

 «.ُطْهٍر ُكتَِب لَهُ َعْشُر َ َسناتٍ 

وقا قال قوم: إن  ذه االَية أهقلت علـى رسول   صلى   عليه وسلم إعالميا مين   ليه بهيا أن   

ه يون مير يا مين األعميال كلهيا, وذليك أهيه كيان إذا أ ياث ال وضوء علـيه, إالّ إذا قام إلـى صالت

امتنع من األعمال كلها  تـى يتوضأ, فأذن ليه بهيذه االَيية أن يفعيل كيّل ميا بياا ليه مين األفعيال بعيا 

الـحاث عاا الصالة توضأ أو لـم يتوضأ, وأمره بـالوضوء إذا قام إلـى الصالة قبيل الياخول فيـيها. 

 ذكر من قال ذلك:
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 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معاوية بن  شام, عن سفـيان, عن جابر بن عبا   بن أبـي ـ 8968  

بكر, عن عمرو بن  قم, عن عبا   بن علقمة بن وقا , عن أبـيه, قال: كيان رسيول   صيلى 

منقليه    عليه وسلم إذا أرا, البول هكلـمه فيال يكليـمنا وهسلّيـم عليـيه فيال ييريّ عليـينا,  تيـى يأتيـي

فيـيتوضأ كوضيوذه للصيالة, فقلنيا: ييا رسيول   صييلى   علييه وسيلم هكليـمك فيال تكليـمنا وهسلييـم 

علـيك فال تيريّ عليـينا قيال:  تيـى هقليت آيية الرخصية: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا إذَا قُْمتُيـْم إليـى الّصيالةِ 

 ...االَية.

 ُجوَ ُكْم.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاْمِسلُوا وُ   

اختلف أ ل التأويـل فـي  اّ الوجه الذي أمر   بلسله, القاذم إليـى الصيالة بقوليه: إذَا قُْمتُيـْم إليـى   

الّصالةِ فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم فقال بعضهم:  و ما ظهر من بشرة اإلهسيان مين قصيا  شيعر رأسيه, 

قيالوا: فأميا األذن وميا بطين مين ياخيـل  منـحارا إلـى منقطع ذقنه طوالً, وما بـين األذهـين عرضا.

الفيم واألهييف والعييين فليـيا ميين الوجييه وال ميييره, وال أ يّب مسييل ذلييك وال مسيل شيييء منييه فييـي 

الوضوء. قالوا: وأما ما مطاه الشعر منيه كاليذقن اليذي مطياء شيعر الليـحية والصيامين الليذين قيا 

من الشعر مـجقنء عن مسل ميا بطين  عطا ما عذر اللـحية, فإن إمرار الـماء علـى ما علـى ذلك

منه من بشرة الوجه, ألن الوجه عنا م  و ما ظهر لعين الناظر من ذليك فقابلهيا يون مييره. ذكير 

 من قال ذلك:

ـ  اثنا أبيو كرييب, قيال:  ياثنا عمير بين عبيـيا, عين معمير, عين إبرا ييـم, قيال: يجيقنء 8969  

 اللـحية ما سال علـيها من الـماء.

ا بن مسعاة, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قيال:  ياثنا شيعبة, قيال:  ياثنا اليـمليرة, عين  اثنا  مي   

 إبرا يـم, قال: يكفـيه ما سال من الـماء من وجهه علـى لـحيته.

  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن شعبة, عن الـمليرة, عن إبرا يـم, بنـحوه.   

  اثنا أبو ياوي, عن شعبة, عن مليرة, عن إبرا يـم, بنـحوه. اثنا ابن الـمثنى, قال:    

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  ياثنا سفيـيان, عين ملييرة فيـي تـخـلـييـل 8970  

 اللـحية, قال: يجقيك ما مّر علـى لـحيتك.

ل:  ياثنا زاذياة, ـ  اثنا  ارون بن إسحا, الهمااهـي, قال:  ياثنا مصيعب بين اليـمقاام, قيا8971  

 عن منصور, قال: رأيت إبرا يـم يتوضأ, فلـم يخـلل لـحيته.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, عن سعيا القبـياي, عن إبرا يـم, قال: يجقيك ما سال    

 علـيها من أن تـخـللها.

ال: كان اليـحسن ـ  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, عن شعبة, عن يوها, ق8972  

 إذا توضأ مسح لـحيته مع وجهه.

 ياثنا أبيو كرييب, قيال:  يياثنا ابين إيرييا, قيال:  ياثنا  شييام, عين اليـحسن, أهيه كيان ال يخييـلل    

 لـحيته.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا ابن الـمبـارَ, عن  شام, عن اليـحسن أهيه كيان ال يخيـلل ليـحيته إذا    

 توضأ.

 ال:  اثنا  ارون, عن إسماعيـل, عن الـحسن, مثله. اثنا ابن  ميا, ق   

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, عن أشعث, عن ابين سييرين, قيال: ليـيا 8973  

 مسل اللـحية من السنة.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ارون, عن عيسى بن يقيا, عين عميرو, عين اليـحسن أهيه كيان إذا    

 ماء فـي أصول لـحيته.توضأ لـم يبل  الـ

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ارون, عن أبـي شيبة سعيا بن عبا الر من القبـياي, قال: 8974  

 سألت إبرا يـم أخـلل لـحيتـي عنا الوضوء بـالـماء  فقال: ال, إهـما يكفـيك ما مّرت علـيه ياَ.

سيألت شيعبة عين تـخـلـييـل الليـحية فيـي   اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, قيال:   

 الوضوء, فقال: قال الـمليرة: قال إبرا يـم: يكفـيه ما سال من الـماء من وجهه علـى لـحيته.
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ـ  اثنـي مـحما بن عبا   بن عبا الـحكم, قال:  اثنا  جاج بن رشاين, قال:  ياثنا عبيا 8975  

فأمّرا الـماء علـى لـحا ما, ولـم أر وا ياا منهميا الـجبـار بن عمر: أن ابن شهال وربـيعة توضقا, 

 خـلل لـحيته.

ـ  اثنا  اثنا أبو الولـيا الامشقـي, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال: سألت سيعيا بين عبيا 8976  

العقيق, عن عْرَ العارضين فـي الوضوء, فقيال: ليـيا ذليك بواجيب, رأييت مكحيوالً يتوضيأ فيال 

 يفعل ذلك..

اثنا أبو الولـيا أ ما بن عبا الر من القرشّي, قال:  اثنا الوليـيا, قيال: أخبرهيـي سيعيا ـ  8977  

 بن بشير, عن قتاية, عن الـحسن, قال: لـيا عرَ العارضين فـي الوضوء بواجب.

 يياثنا أبييو الولييـيا, قييال:  يياثنا الولييـيا, قييال: أخبرهييـي إبرا يييـم بيين مييـحما, عيين الييـمليرة, عيين    

 ل: يكفـيه ما مّر من الـماء علـى لـحيته.إبرا يـم, قا

ـيي  يياثنا  يياثنا أبييو الولييـيا القرشييي, قييال:  يياثنا الولييـيا, قييال: أخبرهييـي ابيين لهيعيية, عيين 8978  

سلـيـمان بن أبـي زينب, قال: سألت القاسم بن مـحما كيف أصنع بلـحيتـي إذا توضأت  قال: لست 

 من الذين يلسلون لـحا م.

الولـيا, قيال:  ياثنا الوليـيا, قيال أبيو عميرو: ليـيا عيرَ العارضيين وتشبيـيك ـ  اثنا أبو 8979  

 اللـحية بواجب فـي الوضوء.

 ذكر من قال ما  كينا عنه من أ ل  ذه الـمقالة فـي مسل ما بطن من الفم واألهف:  

ك بين ـ  اثنا  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفيـيان, عين عبيا اليـمل8980  

 أبـي بشير, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لوال التلـم  فـي الصالة ما مضمضت.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال: سمعت عبا الـملك يقول: سقل عطاء, عن 8981  

 رجل صلّـى ولـم يتـمضم  قال: ما لـم يسّم فـي الكتال يجقذه.

قيال:  ياثنا  شييـم, عين ملييرة, عين إبرا ييـم, قيال: ليـيا  ـ  اثنـي يعقيول بين إبرا ييـم,8982  

 الـمضمضة واالستنشا, من واجب الوضوء.

ـ  اثنا ابن  مييا, قيال:  ياثنا الصبيـاح, عين أبيـي سينان, قيال: كيان الضيحاَ ينهاهيا عين 8983  

 الـمضمضة واالستنشا, فـي الوضوء فـي رمضان.

يا, قال: سمعت  شاما, عن الـحسن, قال: إذا هسي ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إير8984  

الـمضمضة واالستنشا,, قال: إن ذكر وقا يخـل فـي الصالة فلـييـم  فيـي صيالته, وإن كيان ليـم 

 ياخـل تـمضم  واستنشّ.

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, عن شعبة, قال: سألت اليـحكم وقتياية, 8985  

 فـي الصالة أهه لـم يتـمضم  ولـم يستنشّ, فقال: يـمضي فـي صالته.عن رجل ذكر و و 

 ذكر من قال ما  كينا عنه من أ ل  ذه الـمقالة من أن األذهـين لـيستا من الوجه:  

ـ  اثنـي يقيا بن مخـلا الواسطي, قال:  اثنا  شيـم, عن مييالن, قيال: سيمعت ابين عمير 8986  

 يقول: األذهان من الرأس.

ا عبييا الكريييـم بيين أبييـي عمييير, قييال:  يياثنا أبييو مطييرف, قييال:  يياثنا ميييالن مولييـى بنييـي  يياثن   

 مخقوم, قال: سمعت ابن عمر يقول: األذهان من الرأس.

 اثنا الـحسن بن عرفة, قال:  اثنا مـحما بن يقيا, عن مـحما بن إسيحا,, عين هيافع, عين ابين    

 فـامسحهما.عمر, قال: األذهان من الرأس, فإذا مسحت الرأس 

 اثنـي يعقول, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرهـي ميالن بن عبا   مولـى قيري , قيال: سيمعت    

ابن عمر سأله سياذل, قيال: إهيه توضيأ وهسيي أن ييـمسح أذهيـيه, قيال: فقيال ابين عمير: األذهيان مين 

 الرأس. ولـم ير علـيه بأسا.

ل:  اثنا أيول بن سويا. ح, و اثنا ابن بشار, قال:  اثنـي مـحما بن عبا   بن عبا الـحكم, قا   

 اثنا عبا الر من جميعا, عن سفيـيان, عين ساليـم أبيـي النضير, عين سيعيا بين مرجاهية, عين ابين 

 عمر, أهه قال: األذهان من الرأس.
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 اثنـي ابن الـمثنى, قال: ثنـي و ب بن جرير, قال:  اثنا شعبة, عن رجل, عن ابن عمر, قال:    

 ن من الرأس.األذها

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا  ماي بن سلـمة, عن علـّي بن زييا, 8987  

 عن يوسف ابن مهران, عن ابن عبـاس, قال: األذهان من الرأس.

ـ  اثنا  مييا بين مسيعاة, قيال:  ياثنا يقييا بين زرييع, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, عين 8988  

 ن الـمسيب, قاال: األذهان من الرأس.الـحسن وسعيا ب

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن سعيا, عن قتاية, قال: األذهان من اليرأس عين    

 الـحسن وسعيا.

 اثنا أبو الولـيا الامشقـي, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال: أخبرهـي أبو عمرو, عن يحيى بين    

 ر, قال: األذهان من الرأس.أبـي كثـير, عن ابن عم

 اثنا أبو الولـيا, قال:  اثنا الولـيا, قال: أخبرهـي ابن لهيعة, عن أبيـي النضير, عين ابين عمير,    

 مثله.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ارون, عن عيا بن يقيا, عن عمرو, عن اليـحسن, قيال: األذهيان    

 من الرأس.

بقيع, قال:  اثنا  ماي بين زييا, عين سينان بين ربيـيعة, عين ـ  اثنا مـحما بن عبا   بن 8989  

شهر بن  وشب عن أبـي أمامة أو عن أبـي  ريرة شك ابن بقيع أن النبيـّي صيلى   علييه وسيلم 

 «.األُذُهاِن ِمَن الرأِس »قال: 

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معلـى بن منصور, عن  ماي بن زيا, عن سنان بن ربـيعة, 8990  

شهر بن  وشب, عن أبـي أمامة, قال: األذهان من الرأس. قيال  مياي: ال أيري  يذا عين أبيـي  عن

 أمامة أو عن النبـّي صلى   عليه وسلم.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا أبو أسامة, قال: ثنـي  ماي بن زيا, قال: ثنـي سنان بين ربيـيعة أبيو    

األُذُهاِن ِمَن »رسول   صلى   عليه وسلم قال: ربـيعة عن شهر بن  وشب, عن أبـي أمامة, أن 

 «.الرأِس 

ـيي  يياثنا أبييو الولييـيا الامشقييـي, قييال:  يياثنا الولييـيا بيين مسلييـم, قييال: أخبرهييـي ابيين جييري  8991  

 «.األُذُهاِن ِمَن الرأِس »وميره, عن سلـيـمان بن موسى, أن النبـّي صلى   عليه وسلم قال: 

بن شبـيب, قال:  اثنا علـّي بن  اشم بن البريا, قال:  ياثنا إسماعييـل بين  ـ  اثنا الـحسن8992  

األُذُهيياِن ِمييَن »مسلييـم, عيين عطيياء, عيين أبييـي  ريييرة, قييال: قييال رسييول   صييلى   عليييه وسييلم: 

 «.الرأِس 

ـيي  يياثنا  ميييا بيين مسييعاة, قييال:  يياثنا سفييـيان بيين  بييـيب, عيين يييوها, أن الييـحسن, قييال: 8993  

من الرأس. وقال آخرون: الوجه: كّل ما يون منابت شعر الرأس إلـى منقطع الذقن وعلـى األذهان 

العارضين, وما كان منه ياخـل الفم واألهف, وما أقبل مين األذهيـين عليـى الوجيه. كيّل ذليك عنيا م 

لـمتوضىء من الوجه الذي أمر   بلسله بقوله: فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم. وقالوا: إن ترَ شيقا من ذلك ا

 فلـم يلسله لـم تـجقه صالته بوضوذه ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال: ثنـي مـحما بن بكير وأبيو عاصيم, قياال: أخبرهيا ابين جيري , 8994  

قال: أخبرهـي هافع: أّن ابن عمر كان يبيّل أصيول شيعر ليـحيته, ويللليل بيـياه فيـي أصيول شيعر ا 

 ا. تـى تكثر القطرات منه

 اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا سفـيان بن  بـيب, عن ابن جري , قال: أخبرهـي هيافع موليـى    

 ابن عمر: أن ابن عمر كان يلللل يايه فـي لـحيته  تـى تكثر منها القطرات.

 اثنا عمران بن موسى, قال:  اثنا عبا الوارث, عين سيعيا, قيال:  ياثنا ليـيث, عين هيافع, عين    

 كان إذا توضأ خـلل لـحيته  تـى يبل  أصول الشعر.ابن عمر: 

ـ  اثنا ابن أبـي الشوارل, قال: يقيا, قال:  اثنا معلـى بن جابر اللقـيطي, قال: أخبرهيـي 8995  

 األزر, ابن قـيا, قال: رأيت ابن عمر توضأ فخـلل لـحيته.
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أن ابن عمر كان يخـلل ليـحيته   اثنا يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, قال: أخبرها لـيث, عن هافع:   

 بـالـماء  تـى يبل  أصول الشعر.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا مـحما بن بكر, قال:  اثنا ابن جري , قال: أخبرهـي عبا   8996  

بن عبـيا ابن عمير: أن أبـاه عبـيا بن عمير كان إذا توضأ مللل أصابعه فـي أصيول شيعر الوجيه 

فـي أصوله يالك بأصابعه البشرة. فأشار ليـي عبيا   كميا أخبيره الرجيل, كميا  يللللها بـين الشعر

 وصف عنه.

ـ  اثنا أبو الولـيا, قال:  اثنا الولـيا, قال:  اثنا أبو عمرو, عن هافع, عن ابين عمير: أهيه 8997  

 كان إذا توضأ عرَ عارضيه بع  العرَ, وشبك لـحيته بأصابعه أ ياها ويترَ أ ياها.

ـيي  يياثنا أبييو الولييـيا, وعلييـّي بيين سييهل, قيياال:  يياثنا الولييـيا, قييال: قييال  يياثنا أبييو عمييرو, 8998  

 وأخبرهـي عباة, عن أبـي موسى األشعري هـحو ذلك.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن مسلـم, قال: رأيت ابين 8999  

 استطاع منكم أن يبل  الـماء أصول الشعر فلـيفعل. أبـي لـيـلـى توضأ فلسل لـحيته وقال: من

ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا سفـيان بن  بـيب, عين ابين جيري , عين عطياء, قيال: 9000  

ّّ علـيه أن يبّل أصول الشعر.  ُ 

ـ  اثنا ابن أبـي الشوارل, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  اثنا شعبة, عن اليـحكم, قيال: 9001  

 مـجا ا يخـلل لـحيته. كان

 اثنا  ميا, قال:  اثنا سفـيان, عن شعبة, عن الـحكم, عين ميـجا ا: أهيه كيان يخيـلل ليـحيته إذا    

 توضأ.

 يياثنا مييـحما بيين الييـمثنى, قييال:  يياثنا مييـحما بيين جعفيير, قييال:  يياثنا شييعبة, عيين الييـحكم, عيين    

 مـجا ا, مثله.

 ي عاّي, عن شعبة, عن الـحكم, عن مـجا ا, مثله. اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا ابن أبـ   

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا أبو ياوي الـحفري, عن سفـيان, عن ابين شيبرمة, عين سيعيا 9002  

 بن جبـير, قال: ما بـال اللـحية تلسل قبل أن تنبت فإذا هبتت لـم تلسل .

عبيـيا  , عين هيافع, عين ابين عمير: أهيه  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبا الو ال, قال:  اثنا    

 كان يخـلل لـحيته إذا توضأ.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ارون, عن عنبسة, عن لـيث, عن طياوس, أهيه كيان يخيـلل 9003  

 لـحيته.

ـ  اثنا ابن  مييا, قيال:  ياثنا  يارون, عين إسماعييـل, عين ابين سييرين, أهيه كيان يخيـلل 9004  

 لـحيته.

 ابن  ميا, قال:  اثنا ابن الـمبـارَ, عن  شام, عن ابن سيرين, مثله. اثنا    

 اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابين عليـية, قيال: سيألت شيعبة, عين تـخـلـييـل الليـحية فيـي الوضيوء,    

 فذكر عن الـحكم بن عتـيبة: أن مـجا اا كان يخـلل لـحيته.

معيروف, قيال: رأييت ابين سييرين توضيأ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  يارون, عين عميرو عين    

 فخـلل لـحيته.

  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال:  اثنا  شام, عن ابن سيرين, مثله.   

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن القبـير بن عاّي, عن الضحاَ, 9005  

 قال: رأيته يخـلل لـحيته.

م بن الـمنتصر, قال: أخبرها مـحما بن يقيا, عن أبـي األشهب, عن موسى بن ـ  اثنا تـميـ9006  

أبـي عاذشة, عن زيا الـخاري, عن يقيا الرقاشي, عن أها بن مالك, قال: رأيت النبـّي صيلى   

 «.أَمرهِـي بِذَِلَك َربّـي»عليه وسلم توضأ فخـلل لـحيته, فقلت: لـم تفعل  ذا يا هبـّي    قال: 

 اثنا تـميـم, قال: أخبرها مـحما بن يقيا, عن سالم بين َسْليـم, عين زييا العميي, عين معاويية بين    

قرة أو يقيا الرقاشي, عين أهيا, قيال: وضيأت النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, فأيخيـل أصيابعه مين 

 «.بَِهذَا أَمَرهِـي َربّـي َجّل وَعقّ »تـحت  نكه, فخـلل لـحيته, وقال: 
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بن إسماعيـل األ مسي, قال:  اثنا الـمـحاربـي, عن سالم بن َسْلـم الـماينـي, قال:  اثنا مـحما    

  اثنا زيا العمي, عن معاوية بن قرة, عن أها بن مالك, عن النبـّي صلى   عليه وسلم, هـحوه.

ن  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا أبو عبـياة الـحاّاي, قيال:  ياثنا موسيى بين شيروان, عي   

وأيخـل «. َ َكذَا أَمَرهِـي َربـي»يقيا الرقاشّي, عن أها, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 أصابعه فـي لـحيته, فخـلّلها.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معاوية بن  شام وعبـيا   بن موسى, عن خالا بن إلـياس, 9007  

 سول   صلى   عليه وسلم توضأ, فخـلّل لـحيته.عن عبا   بن رافع, عن أّم سلـمة: أن ر

ـ   اثنا علـّي بن الـحسين بن الـحر, قال:  اثنا مـحما بن ربـيعة, عن واصل بن الساذب, 9008  

 «.رأينا النبـّي صلى   عليه وسلم توضأ, وخـلل لـحيته»عن أبـي سورة, عن أبـي أيول, قال: 

ي, قال:  اثنا زيا بن  بـال, قال:  اثنا عمر بن سلـييـمان, عين ـ  اثنا أبو  شام الرفـاع9009  

 «.أن النبـّي صلى   عليه وسلم خـلّل لـحيته»أبـي مالب, عن أبـي أمامة: 

ـ  اثنا مـحما بن عيسى الااملاهـي, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين عبيا الكرييـم أبيـي أميية: أن 9010  

ر توضيأ وخيـلل ليـحيته, فقـييـل ليه: أتفعيل  يذا, فقيال:  سان بن ثابت الـمقهـي رأن عمار بين ياسي

 إهـي رأيت رسول   صلى   عليه وسلم يفعله.

ـ  اثنا أبو الولـيا, قال:  اثنا الولـيا, قال:  اثنا أبو عمرو, قال: أخبرهـي عبا الوا ا بين 9011  

ن إذا توضييأ عييرَ أن رسييول   صييلى   عليييه وسييلم, كييا»قييـيا, عيين يقيييا الرقاشييي وقتيياية: 

 «.عارضيه, وشبك لـحيته بأصابعه

ـيي  يياثنا أبييو الولييـيا, قييال:  يياثنا الولييـيا, قييال: أخبرهييـي أبييو مهيياي بيين سيينان, عيين أبييـي 9012  

 القا رية, عن جبـير بن هفـير, عن النبـّي صلى   عليه وسلم, هـحوه.

بن عبـيا الطنافسي أبيو عبيا  , ـ  اثنا مـحما بن إسماعيـل األ مسي, قال:  اثنا مـحما 9013  

كيان رسيول »قال: ثنـي واصل الرقاشي, عن أبـي سورة  كذا قال األ مسي عن أبـي أيول, قال: 

 «.  صلى   عليه وسلم إذا توضأ تـمضم  ومسح لـحيته من تـحتها بـالـماء

 ف والفم:ذكر من قال ما  كينا عنه من أ ل  ذه الـمقالة فـي مسل ما بطن من األه  

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن ابين أبيـي هيـجيح, قيال: 9014  

 سمعت مـجا اا يقول: االستنشا, شطر الوضوء.

ـ  اثنا يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, عن شعبة, قال: سألت  مايا عين رجيل 9015  

ـمضم  ولييـم يستنشييّ, قييال  ميياي: ينصييرف فـيتييـمضم  ذكيير و ييو فييـي الصييالة أهييه لييـم يتيي

 ويستنشّ.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا الصبـاح, عن أبـي سينان, قيال: قيامت الكوفية فأتيـيت  ميايا 9016  

فسييألته عيين ذلييك, يعنييـي عميين تييرَ الييـمضمضة واالستنشييا, وصلّييـى فقييال: أرن علييـيه إعيياية 

 الصالة.

قيال:  ياثنا يقييا بين زرييع, قيال:  ياثنا شيعبة, قيال: كيان قتياية  ـ  اثنا  ميا بين مسيعاة,9017  

يقول: إذا ترَ الـمضمضة أو االستنشا, أو أذهه أو طاذفة من رجله  تـى ياخـل فـي صالته, فإهه 

 ينفتل ويتوضأ, ويعيا صالته.

وميا أيبير ذكر من قال ما  كينا عنه من أ ل  ذه الـمقالة من أن ما أقبل من األذهـين فمن الوجه,   

 فمن الرأس:

ـ  اثنا أبو الساذب, قال:  اثنا  فص بن مياث, قال:  اثنا أشعث, عن الشعبـّي, قال: ميا 9018  

 أقبل من األذهـين فمن الوجه, وما أيبر فمن الرأس.

 اثنا  ميا بن مسعاة, قيال:  ياثنا يقييا بين زرييع, قيال: ثنيـي شيعبة, عين اليـحكم و مياي, عين    

 ذهـين: بـاطنهما من الوجه, وظا ر ما من الرأس.الشعبـي فـي األ

 يياثنا مييـحما بيين الييـمثنى, قييال:  يياثنا مييـحما بيين جعفيير, قييال:  يياثنا شييعبة, عيين الييـحكم, عيين    

 الشعبـي, قال: مقاّم األذهـين من الوجه, ومّخر ما من الرأس.
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ماي, عن الشعبـي بـمثله,  اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن شعبة, عن الـحكم و    

 إالّ أهه قال: بـاطن األذهـين.

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, عن  ماي, عن الشعبـي بـمثله,    

 إالّ أهه قال: بـاطن األذهـين.

شعبيـي,  اثنا ابين اليـمثنى, قيال:  ياثنا ميـحما بين جعفير, قيال:  ياثنا شيعبة, عين  مياي, عين ال   

 بـمثله.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن ملييرة, عين الشعبيـّي, قيال: بيـاطن األذهيـين مين الوجيه,    

 وظا ر ما من الرأس.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا أبو تـميـلة. ح, و اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابين 9019  

قال: ثنـي ميـحما بين طليـحة بين يقييا بين ركاهية, عين  علـية, قاال جميعا:  اثنا مـحما بن إسحا,,

عبـيا   الـخوالهـي, عن ابن عبـاس قال: قال علـّي بن أبـي طالب: أال أتوضأ لكم وضوء رسيول 

  صلى   عليه وسلم  قال: قلنا: هعم. فتوضأ, فلـما مسل وجهه, ألقم إبهاميه ما أقبل مين أذهيـيه, 

 سح أذهـيه من ظهور ما.قال: ثم لـما مسح برأسه م

وأولـى األقوال بـالصوال فيـي ذليك عنياها قيول مين قيال: الوجيه اليذي أمير   جيّل ذكيره بلسيله   

القيياذم إلييـى صييالته: كييّل مييا اهييـحار عيين منابييت شييعر الييرأس إلييـى منقطييع الييذقن طييوالً, ومييا بييـين 

هف والعين, ويون ما مطاه األذهـين عرضا مـما  و ظا ر لعين الناظر, يون ما بطن من الفم واأل

 شعر اللـحية والعارضين والشاربـين فستره عن أبصار الناظرين, ويون األذهـين.

وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال وإن كان ما تـحت شعر اللـحية والشاربيـين قيا كيان وجهيا يجيب   

جماع جميعهم عليـى مسله قبل هبـات الشعر الساتر عن أعين الناظرين علـى القاذم إلـى صالته, إل

أن العينـين من الوجيه, ثيم  يم ميع إجمياعهم عليـى ذليك ميـجمعون عليـى أن مسيل ميا عال ميا مين 

أجفـاههما يون إيصال الـماء إلـى ما تيـحت األجفيـان منهميا ميـجقنء فيإذا كيان ذليك مينهم إجماعيا 

شييء مين مواضيع  بتوقـيف الرسول صلى   عليه وسلم أمته علـى ذلك, فنظير ذلك كّل ميا عياله

الوضوء مين جسيا ابين آيم مين هفيا خيـلقة سياتره ال يصيل اليـماء إليـيه إالّ بكلفية ومّهية وعيالج, 

قـياسا لـما ذكرها من  كم العينـين فـي ذلك. فإذا كان ذلك كذلك, فال شّك أن مثل العينـين فـي مّهة 

ـحية والصيامين والشاربيـين, إيصال الـماء إلـيهما عنا الوضوء ما بطن من األهف والفم وشعر الل

ألن كل ذلك ال يصل الـماء إلـيه إالّ بعالج إليصال الـماء إلـيه هـحو كلفة عالج الـحاقتـين إليصال 

الـماء إلـيهما أو أشاّ. وإذا كان ذلك كذلك, كان بـيّنا أن مسل من مسل مين الصيحابة والتيابعين ميا 

وما بطن من األهف والفم, إهـما كيان إيثيارا منيه  تـحت منابت شعر اللـحية والعارضين والشاربـين

ّّ األمرين علـيه من مسل ذلك وترَ مسله, كما آثر ابن عمر مسل ما تـحت أجفـان العينيـين  ألش

بـالـماء بصبه الـماء فـي ذلك, ال علـى أن ذلك كان علـيه عناه فرضا واجبـا. فأما من ظّن أن ذليك 

لفر , فإهيه خيالف فيـي ذليك بقوليه منهياجهم وأمفيل سبـييـل من فعلهم كان علـى وجه اإليجال وا

القـياس, ألن القـياس  و ما وصفنا من تـمثـييـل اليـمختلف فيـيه مين ذليك بيـاألصل الـميـجمع عليـيه 

من  كم العينـين, وأن ال خبر عن وا ا من أصحال رسول   صلى   عليه وسلم أوجب عليـى 

أصييول شييعر لييـحيته وعارضيييه, وتييارَ الييـمضمضة  تييارَ إيصييال الييـماء فييـي وضييوذه إلييـى

واالستنشا, إعاية صالته إذا صلّـى بطهره ذلك, ففـي ذلك أوضح الالـيـل علـى صحة ما قلنيا مين 

 أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيثارا منهم ألفضل الفعلـين من الترَ واللسل.

إذَا »صيلى   علييه وسيلم, أهيه قيال: فإن ظّن ظاّن أن فـي األخبـار التـي روييت عين رسيول     

يلـيالً علـى وجول االستنثار, فإن فـي إجماع الـحجة عليـى أن ذليك ميير « تََوّضأ أَ اُُكْم فَْلـيَْستَْنثِرْ 

فر  يجب علـى من تركه إعاية الصالة التـي صال ا قبل مسله, ما يلنـي عن إكثار القول فيـيه. 

م علـى أن ترَ مسلهما أو مسيل ميا أقبيل منهميا عليـى الوجيه, وأما األذهان فإن فـي إجماع جميعه

مير مفسا صالة من صلّـى بطهره الذي ترَ فـيه مسلهما, مع إجماعهم جميعا علـى أهيه ليو تيرَ 

مسل شيء مـما يجب علـيه مسله من وجهه فـي وضوذه أن صيالته ال تيـجقذه بطهيوره ذليك, ميا 
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رسيول   صيلى   علييه وسيلم اليذي ذكرهيا قيولهم  ينبىء عن القول فـي ذلك ميـما قاليه أصيحال

 إههما لـيسا من الوجه يون ما قاله الشعبـي.

  . ِّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْيِايَُكْم إلـى الـَمَرافِ

اختلف أ ل التأويـل فـي الـمرافّ,  يل  يي مين اليـيا الواجيب مسيلها أم ال  بعيا إجمياع جمييعهم   

ا إلييـيها واجييب. فقييال مالييك بيين أهييا وسييقل عيين قييول  : فييـاْمِسلُوا ُوُجييوَ ُكْم علييـى أن مسييل الييـي

: أتييرن أن يخييـلف الـمرفقييـين فييـي الوضييوء  قييال: الييذي أميير بييه أن يُبليي   ِّ وأْيييِايَُكْم إلييـى الييـَمَرافِ

: فإهيـما قال تبيـارَ وتعاليـى: فيـاْمِسلُوا ُوُجيوَ ُكْم فيذ ب  يذا يلسيل خيـلفه فقـييـل ليه«, الـمرفقـين»

يلسل إلـى الـمرفقـين والكعبـين ال يجاوز ما  فقال: ال أيري ما ال يجاوز ما أما الذي أمير بيه أن 

يبل  به فهذا: إلـى الـمرفقـين والكعبـين.  ياثنا ييوها, عين أشيهب عنيه. وقيال الشيافعي: ليـم أعليـم 

ْمِسلُوا ُوُجيوَ ُكْم وأْييِايَُكْم إليـى مخالفـا فـي أن الـمرافّ فـيـما يلسل كأهه يذ ب إلـى أن معنا يا: فيـا

.  اثنا بذلك عنه الربـيع. ِّ  أن تلسل الـَمَرافِ

ِّ مسييل الييـياين إلييـى الييـمرافّ,    وقييال آخييرون: إهييـما أوجييب   بقولييه: وأْيييِايَُكْم إلييـى الييـَمَرافِ

ـحاّ, كميا مييير فـاليـمرفقان مايية لييـما أوجيب   مسييله مين آخير الييـيا, واللايية مييير ياخيـلة فيـي اليي

ياخـل اللـيـل فـيـما أوجب   تعالـى علـى عبـايه من الصوم بقوله: ثُيّم أتِيـّموا الّصيياَم إليـى اللّـْييـِل 

ألن اللـيييـل ماييية لصييوم الصيياذم, إذا بللييه فقييا قضييى مييا علييـيه. قييالوا: فكييذلك الييـمرافّ فييـي قولييه: 

ِّ ماية لـما أوجب   مسيله مين اليـيا. و يذا قيول زفير بين فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم وأْيِايَُكْم إلـى الـَمرَ  افِ

 الهذيـل.

والصوال من القول فـي ذلك عناها: أن مسل الـياين إلـى الـمرفقـين من الفير  اليذي إن تركيه   

أو شيقا منه تارَ, لـم تَـجقه الصالة مع تركه مسله. فأما الـمرفقان وما وراء ما, فيإن مسيل ذليك 

أُّمتييـي اللُيّر الـُمييـَحّجلُوَن ِمييْن آثيياِر »ي هيال إلييـيه صييلى   عليييه وسيلم أمتييه بقولييه: مين النييال الييذ

فيال تفسيا صيالة تيارَ مسيلهما ومسيل ميا « الُوُضوِء, فََمِن اْستَطاَع ِمْنُكْم أْن يُِطيـَل ُمّرتَيهُ فَْليـيَْفعَلْ 

فقا فقا تـحتـمل فيـي كيالم « ىإلـ»وراء ما, لـما قا بـينا قبل فـيـما مضى من أن لك ماية  ات ل 

العرل يخول اللاية فـي الـحاّ وخروجها منه. وإذا ا تـمل الكالم ذلك لـم يجق أل يا القضياء بأههيا 

ياخـلة فـيه, إالّ لـمن ال يجّوز خالفه فـيـما بـين و كم, وال  كيم بيأن اليـمرافّ ياخيـلة فـييـما يجيب 

 مسله عناها مـمن يجب التسلـيـم بحكمه.

 ول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم.الق  

اختلف أ ل التأويـل فـي صفة الـمسح الذي أمر   به بقوله: َواْمَسيُحوا بُِرُءوِسيُكْم فقيال بعضيهم:   

وامسحوا بـما باا لكيم أن تيـمسحوا بيه مين روؤسيكم بـاليـماء إذا قمتيـم إليـى الصيالة. ذكير مين قيال 

 ذلك:

نا هصر بن علـّي الـجهضمي, قال:  ياثنا  مياي بين مسيعاة, عين عيسيى بين  فيص, ـ  اث9020  

قال: ذكر عنيا القاسيم بين ميـحما مسيح اليرأس, فقيال: ييا هيافع كييف كيان ابين عمير ييـمسح  فقيال: 

 مسحة وا اة. ووصف أهه مسح مقاّم رأسه إلـى وجهه. فقال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلـما.

ر, قال:  اثنا عبا الو ال, قيال: سيمعت يحييى بين سيعيا, يقيول: أخبرهيـي ـ  اثنا ابن بشا9021  

 هافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ريّ كفـيه إلـى الـماء ووضعهما فـيه, ثم مسح بـيايه مقاّم رأسه.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا مـحما بن بكير, قال: أخبرها ابن جري , قال: أخبرهـي هيافع: 9022  

كان يضع بطن كفـيه علـى الـماء ثم ال ينفضهما ثم ييـمسح بهميا ميا بيـين قرهيـيه إليـى  أن ابن عمر

 الـجبـين وا اة, ثم ال يقيا علـيها فـي كّل ذلك مسحة وا اة, مقبلة من الـجبـين إلـى القرن.

 يياثنا تـميييـم بيين الييـمنتصر, قييال:  يياثنا إسييحا,, قييال: أخبرهييا شييريك, عيين يحيييى بيين سييعيا    

 , عن هافع, عن ابن عمر: أهه كان إذا توضأ مسح مقام رأسه.األهصاري

ـ  اثنا تـميـم بن الـمنتصر, قيال: أخبرهيا إسيحا,, قيال: أخبرهيا شيريك, عين عبيا األعليـى 9023  

الثعلبـّي, عن عبا الر من بن أبـي لـيـلـى, قال: يجقييك أن تيـمسح مقياّم رأسيك إذا كنيت معتيـمرا, 

 وكذلك تفعل الـمرأة.
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ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عبا   األشجعي, عن سفـيان, عن ابن عجيالن, عين هيافع, 9024  

 قال: رأيت ابن عمر مسح بـيافوخه مسحة. وقال سفـيان: إن مسح شعرة أجقأه يعنـي وا اة.

ـ  اثنا أبو  شام, قال:  اثنا عبا السالم بن  رل, قال: أخبرها مليرة, عن إبرا يـم, قال: 9025  

 جواهب رأسك مسست الـماء أجقأَ. أيّ 

ـ  اثنا أبو  شام, قال:  اثنا علـّي بن ظبيـيان, قيال:  ياثنا إسماعييـل بين أبيـي خاليا, عين 9026  

 الشعبـّي, مثله.

  اثنا الرفـاعي, قال:  اثنا وكيع, عن إسماعيـل األزر,, عن الشعبـّي, مثله.   

قال: أخبرها أيول, عن هافع, قيال: كيان ابين عمير ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, 9027  

 يـمسح رأسه  كذا, فوضع أيول كفه وسط رأسه, ثم أمّر ا علـى مقاّم رأسه.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يقيا بن الـحبـال, عن سفـيان, قال: إن مسيح رأسيه بأصيبع 9028  

 وا اة أجقأه.

نا الوليـيا بين مسليـم, قيال: قليت ألبيـي عميرو: ميا ـ  ياثنا أبيو الوليـيا الامشقيـي, قيال:  ياث9029  

 يجقنء من مسح الرأس  قال: أن تـمسح مقام رأسك إلـى القـفـا أ ّب إلـّي.

  اثنـي العبـاس بن الولـيا, عن أبـيه, عنه, هـحوه.   

وقال آخرون: معنى ذلك: فـامسحوا بجميع رءوسكم. قيالوا: إن ليـم ييـمسح بجمييع رأسيه بـاليـماء   

 تـجقه الصالة بوضوذه ذلك. ذكر من قال ذلك: لـم

ـ  اثنـي يوها بن عبا األعلـى, قال:  اثنا أشهب, قال: قال مالك: من مسح بع  رأسيه 9030  

ولـم يعّم أعاي الصالة بـمنقلة من مسل بع  وجهه أو بع  ذراعه. قال: وسقل ماليك عين مسيح 

 قـفـاه, ثم يريّ ما إلـى  يث باأ منه. الرأس, قال: يباأ من مقاّم وجهه, فـياير يايه إلـى

وقييال آخييرون: ال يجييقنء مسييح الييرأس بأقييّل ميين ثييالث أصييابع, و ييذا قييول أبييـي  نييـيفة وأبييـي   

 يوسف ومـحما.

والصوال من القول فـي ذلك عناها, أن   جّل ثناؤه أمر بـالـمسح برأسه القاذم إليـى صيالته ميع   

ولـم يحاّ ذلك بحاّ ال يجوز التقصير عنه وال يجاوزه. وإذ كان ساذر ما أمره بلسله معه أو مسحه, 

ّّ بيـمسحه ذليك أن يقيال: مسيح برأسيه, فقيا  ذلك كذلك, فما مسح به الـمتوضىء من رأسيه فـاستيـح

 أيّن ما فر    علـيه من مسح ذلك لاخوله فـيـما لقمه اسم ما مسح برأسه إذا قام إلـى صالته.

  قيا قيال فيـي التـيـميـم: فيـاْمَسُحوا بُوُجيوِ ُكْم وأْييِايُكْم أفيـيجقنء اليـمسح  فإن قال لنا قاذيل: فيإن  

ببع  الوجه والـياين فـي التـيـمـم  قـيـل له: كّل ميا مسيح مين ذليك بيـالترال فـييـما تنازعيت فيـيه 

له فـي العلـماء, فقال بعضهم: يجقيه ذلك من التـيـمـم, وقال بعضهم: ال يجقذه, فهو مـجقذه, لاخو

أسم الـماسحين به. وما كان من ذلك مـجمعا علـى أهه مير مـجقذه, فمسلـم ليـما جياءت بيه اليـحجة 

هقال عن هبـيها صلى   عليه وسلم, وال  جة أل ا عليـينا فيـي ذليك إذ كيان مين قولنيا: إن ميا جياء 

يجيب التسلـييـم فـي آي الكتال عاما فـي معنى فـالواجب الـحكم به علـى عموميه  تيـى يخصيه ميا 

له, فإذا خّص منه منه شيء كان ما خّص منه خارجا من ظا ره, و كم ساذره عليـى العميوم. وقيا 

بييـينا العليية الييـموجبة صييحة القييول بييذلك فييـي مييير  ييذا الييـموضع بييـما أمنييى عيين إعايتييه فييـي  ييذا 

ُءوِسيُكْم وأْرُجلَُكيْم إليـى الـموضع. والرأس الذي أمر   جّل وعّق بـالـمسح بقوليه بيه: َواْمَسيُحوا بِرُ 

الَكْعبَـْيِن  و منابت شعر الرأس يون ما جاوز ذلك إلـى القـفـا ميـما اسيتابر, ويون ميا اهيـحار عين 

 ذلك مـما استقبل من قِبَل وجهه إلـى الـجبهة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْرُجلَُكْم إلـى الَكْعبَـْيِن.  

ذلك, فقرأه جماعة من قّراء الـحجاز والعيرا,: وأْرُجلَُكيْم إليـى الَكْعبَيـْيِن  اختلفت القّراء فـي قراءة  

هصبـا. فتأويـله: إذا قمتـم إلـى الصيالة, فيـامسلوا وجيو كم وأييايكم إليـى اليـمرافّ, وأرُجلَكيم إليـى 

الكعبييـين, وامسييحوا برءوسييكم. وإذا قييرنء كييذلك كييان ميين الييـمّخر الييذي معنيياه التقايييـم, وتكييون 

وتأّول قارذو ذلك كيذلك, أن   جيّل ثنياؤه إهيـما أمير «. األياي»منصوبة, عطفـا علـى « ألرجلا»

 عبـايه بلسل األرجل يون الـمسح بها.

 ذكر من قال: عنى   بقوله: وأْرُجلَُكْم إلـى الَكْعبَـْيِن اللسل:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



خاليا اليـحذاء, عين أبيـي ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  ياثنا يقييا بين زرييع, قيال:  ياثنا 9031  

قالبة: أن رجالً صليـى وعليـى ظهير قاميه موضيع ُظفُير, فليـما قضيى صيالته, قيال ليه عمير: أعيا 

 وضوءَ وصالتك.

ـ  اثنا  ميا, قيال:  ياثنا يقييا بين زرييع, قيال:  ياثنا إسراذييـل, قيال:  ياثنا عبيا   بين 9032  

ال: خيـلّلوا األصيابع بـاليـماء ال تـخيـلّلها  سن, قال:  اثنا  قيـل بن شر بـيـل, عن ابن مسعوي, قي

 الناُر.

ـ  اثنا عبا   بن الصبـاح العطيار, قيال:  ياثنا  فيص بين عمير اليـحوضي, قيال:  ياثنا 9033  

مرجى, يعنـي ابن رجاء الـيشكري, قال:  اثنا أبو روح عمارة بن أبـي  فصة, عين اليـمليرة بين 

 «.بهذا أُِمْرت»رأن رجالً يتوضأ و و يلسل رجلـيه, فقال:  نـين: أن النبـّي صلى   عليه وسلم 

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين واقيا موليـى زييا بين 9034  

خـلييـياة, قييال: سييمعت مصييعب بيين سييعيا, يقييول: رأن عميير بيين الييـخطال قومييا يتوضييقون, فقييال: 

 َخـلّلوا.

ل:  اثنا عبا الو ال, قال: سيمعت يحييى, قيال: سيمعت القاسيم, قيال: ـ  اثنا ابن بشار, قا9035  

 كان ابن عمر يخـلع خفـيه, ثم يتوضأ فـيلسل رجلـيه, ثم يخـلّل أصابعه.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن القبـير بن عياّي, عين 9036  

 قاميه َمْسالً  قال: هعم. إبرا يـم, قال: قلت لعسوي: رأيت عمر يلسل

ـ  اثنـي مـحما بن خـلف, قال:  اثنا إسحا, بن منصيور, قيال:  ياثنا ميـحما بين مسليـم, 9037  

عن إبرا يـم بن ميسرة, عن عمر بن عبا العقيق أهه قيال البين أبيـي سيويا: بللنيا عين ثالثية كلهيم 

 ن عمك الـمليرة.رأوا النبـّي صلى   عليه وسلم يلسل قاميه مسالً, أيها م اب

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا الصبـاح, عن مـحما, و و ابن أبـان, عن أبـي إسيحا,, عين 9038  

 الـحرث, عن علـّي, قال: امسلوا األقاام إلـى الكعبـين.

 اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابين عليـية, عين خاليا, عين أبيـي قالبية: أن عمير بين اليـخطال رأن    

 ـى ظهر قامه مثل الظفر, فأمره أن يعيا وضوءه وصالته.رجالً قا ترَ عل

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, عن مـحما بن إسحا,, عن شيبة بن هصياح, قيال: 9039  

صحبت القاسم بن مـحما إلـى مكة, فرأيته إذا توضأ للصيالة ياخيـل أصيابع رجليـيه يصيّب عليـيها 

 ع  ذا  قال: رأيت ابن عمر يصنعه.الـماء, قلت: يا أبـا مـحما, لـم تصن

ـ  اثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال:  اثنا ابن إيريا, قال: سيمعت أبيـي, عين  مياي, عين 9040  

ِّ واْمَسيُحوا بُِرُءوِسيُكْم وأْرُجلَُكيْم إليـى  إبرا يـم فـي قوليه: فيـاْمِسلُوا ُوُجيوَ ُكْم وأْييِايَُكْم إليـى اليـَمَرافِ

 األمر إلـى اللسل. الَكْعبَـْيِن قال: عاي

ـ  اثنـي الـحسين بن علـّي الصااذي, قال:  اثنا أبـي, عن  فيص اللاضيري, عين عيامر 9041  

بن كلـيب, عن أبـي عبا الر من, قال: قرأ عليـّي اليـحسن واليـحسين رضيوان   عليـيهما, فقيرءا: 

قضيييي بيييـين النييياس, فقيييال: وأْرُجلَُكييْم إليييـى الَكْعبَيييـْيِن فسيييمع عليييـّي رضيييي   عنييه ذليييك, وكيييان ي

  ذا من الـمقاّم والـمّخر من الكالم.«, وأَْرُجلَُكمْ »

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبا الر ال بن عبيا األعليـى, عين خاليا, عين عكرمية, عين 9042  

 ابن عبـاس, أهه قرأ ا: فـاْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم وأْرُجلَُكْم بـالنصب, وقال: عاي األمر إلـى اللسل.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عباة وأبو معاوية, عن  شام بن عروة, عن أبـيه أهه قرأ يا: 9043  

 وأْرُجلَُكْم وقال: عاي األمر إلـى اللسل.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن الـمبيـارَ, عين قيـيا, عين عاصيم, عين زّر, عين عبيا 9044  

  : أهه كان يقرأ: وأْرُجلَُكْم بـالنصب.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين قال:  اثنا أ ما بين مفضيل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9045  

ِّ واْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم وأْرُجلَُكْم إلـى الَكْعبَـْيِن فـيقول:  قوله: فـاْمِسلُوا ُوُجوَ ُكْم وأْيِايَُكْم إلـى الـَمَرافِ

 سكم فهذا من التقايـم والتأخير.امسلوا وجو كم, وامسلوا أرجلكم, وامسحوا برءو
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ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  سين بن علـّي, عن شيبـان, قيال: أَثْبِيْت ليـي عين عليـّي أهيه 9046  

 قرأ: وأْرُجلَكم.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن  شيام بين عيروة, عين أبيـيه: وأْرُجلَُكيْم رجيع    

 األمر إلـى اللسل.

  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن خالا, عن عكرمة, مثله. ـ9047  

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا الـحماهييـي, قييال:  يياثنا شييريك, عيين األعميي , قييال: كييان 9048  

 أصحال عبا   يقرءوهها: وأْرُجلَُكْم فـيلسلون.

إسحا,, عين اليـحرث, عين عليـّي, قيال:  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي    

 امسل القامين إلـى الكعبـين.

ـ  اثنـي عبا   بن مـحما الق ري, قال:  اثنا سفـيان بن عيـينة, عن أبـي السوياء, عن 9049  

ابن عبا خير, عن أبـيه, قال: رأيت علـيّا توضأ, فلسل ظا ر قاميه, وقال: لوال أهـي رأيت رسول 

ّّ من ظا ر ا.  صلى   عل  يه وسلم فعل ذلك, ظنت أن بطن القام أ 

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن يـمان, قال:  اثنا عبيا اليـملك, عين عطياء, قيال: ليـم أر 9050  

 أ اا يـمسح علـى القامين.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال: ثنـي الـحجاج بن الـمنهار, قيال:  ياثنا  مياي, عين قيـيا بين سيعا, 9051  

 مـجا ا أهه قرأ: وأْرُجلَُكْم إلـى الَكْعبَـْيِن فنصبها, وقال: رجع إلـى اللسل.عن 

ـيي  يياثنا أبييو كريييب, قييال:  يياثنا جييابر بيين هييوح, قييال: سييمعت األعميي  يقييرأ: وأْرُجلَُكييْم 9052  

 بـالنصب.

ُكْم ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرهيا أشيهب, قيال: سيقل ماليك عين قيول  : واْمَسيُحوا بُِرُءوِسي9053  

  فقال: إهيـما  يو اللسيل وليـيا بـاليـمسح, ال «أرجلَكم»أو « أرجِلكم»وأْرُجلَُكْم إلـى الَكْعبَـْيِن أ ي 

 تـمسح األرجل, إهـما تلسل. قـيـل له: أفرأيت من مسح أيجقيه ذلك  قال: ال.

واْمَسيُحوا ـ  اثنا أ ما بن  ازم, قال:  اثنا أبو هعيـم, قال:  ياثنا سليـمة, عين الضيحاَ: 9054  

 بُِرُءوِسُكْم وأْرُجلَُكْم قال: امسلو ا مسالً.

بخفي  األرجيل. « َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم وأْرُجِلُكمْ »وقرأ ذلك آخرون من قّراء الـحجاز والعرا,:   

وتأّول قارذو ذلك كذلك أن   إهـما أمر عبـايه بـمسح األرجل فيـي الوضيوء يون مسيلها, وجعليوا 

 علـى الرأس, فخفضو ا لذلك. ذكر من قال ذلك من أ ل التأويـل: األرجل عطفـا

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا مـحما بن قيـيا الـخراساهيـي, عين ابين جيري , عين عميرو 9055  

 بن يينار, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الوضوء مسلتان ومسحتان.

ضل, عين  مييا. ح, و ياثنا يعقيول بين ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا بشر بن اليـمف9056  

إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, قال:  اثنا  ميا, قال: قال موسى بن أهيا ألهيا وهيـحن عنياه: ييا 

امسييلوا وجييو كم »أبييـا  مييقة إن الييـحجاج خطبنييا بييـاأل واز وهييـحن معييه, فييذكر الطهييور, فقييال: 

ابين آيم أقيرل إليـى خبثيه مين قامييه,  وأيايكم وامسحوا برءوسكم وأْرُجلَكم, وإهيه ليـيا شييء مين

فقييال أهييا: صييا,   وكييذل الييـحجاج, قييال  : «. فييـامسلوا بطوههمييا وظهور مييا وعراقييـيبهما

 قال: وكان أها إذا مسح قاميه بلّهما.« َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم وأْرُجِلُكمْ »

 ياثنا عاصيم األ يول, عين ـ  اثنا ابن سهل, قال:  ياثنا مّميل, قيال:  ياثنا  مياي, قيال: 9057  

 أها, قال: هقل القرآن بـالـمسح, والسنة اللَسل.

 يياثنا ابيين بشييار, قييال:  يياثنا ابيين أبييـي عيياّي, عيين  ميييا, عيين موسييى بيين أهييا, قييال: خطييب    

امسلوا وجو كم وأيايكم وأرُجلَكم, ظهوَر ما وبطوهَهميا وعراقيـيبهما, فيإن ذليك »الـحجاج, فقال: 

َواْمَسيُحوا بُِرُءوِسيُكْم وأْرُجِلُكيْم »ل أها: صا,   وكيذل اليـحجاج, قيال  : قا«. أيهى إلـى خبثكم

 «.إلـى الَكْعبَـْينِ 

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, قيال:  ياثنا عبيـيا   العتكيي, عين عكرمية, قيال: 9058  

 لـيا علـى الرجلـين مسل, إهـما هقل فـيهما الـمسح.
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 ميا, قال:  اثنا  ارون, عن عنبسة, عن جابر, عن أبـي جعفر, قيال: امسيح  ـ  اثنا ابن9059  

 علـى رأسك وقاميك.

ـ  اثنـي أبو الساذب, قال:  اثنا ابن إيريا, عن ياوي بين أبيـي  نيا, عين الشعبيـّي, قيال: 9060  

 وييـللي هقل جبريـل بـالـمسح. قال: ثم قال الشعبـي: أال ترن أن التـيـمـم أن يـمسح ميا كيان مسيالً 

 ما كان مسحا 

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن مليرة, عن الشعبـّي, قال: أُمير بـالتـيـميـم فـييـما أُمير بيه    

 بـاللسل.

 اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, عن ياوي, عن الشعبـي, أهيه قيال: إهيـما  يو اليـمسح عليـى    

 سل جعل علـيه الـمسح, وما كان علـيه الـمسح أ مل الرجلـين, أال ترن أهه ما كان علـيه الل

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا عبا الو ال, قال:  اثنا ياوي, عن عامر أهيه قيال: أمير أن ييـمسح    

فييـي التـيـمييـم مييا أميير أن يلسييل فييـي الوضييوء, وأبطييل مييا أميير أن يييـمسح فييـي الوضييوء الييرأس 

 والرجالن.

 يياثنا ابيين أبييـي عيياّي, عيين ياوي, عيين الشعبييـّي, قييال: أميير أن يييـمسح   يياثنا ابيين الييـمثنى, قييال:   

 بـالصعيا فـي التـيـمـم ما أمر أن يلسل بـالـماء, وأ مل ما أمر أن يـمسح بـالـماء.

 اثنا ابن أبـي زياي, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا إسماعيـل, قال: قلت لعامر: إن هاسا: يقوليون:    

 عليه وسلم هقل بلسل الرجلـين, فقال: هقل جبريـل بـالـمسح.إن جبريـل صلى   

ـ  اثنا أبو بشر الواسطي إسيحا, بين شيا ين, قيال:  ياثنا خاليا بين عبيا  , عين ييوها, 9061  

قال: ثنـي من صحب عكرمة إلـى واسط, قال: فما رأيته مسل رجلـيه, إهـما يـمسح عليـيهما  تيـى 

 خرج منها.

ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا إذَا »ال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوليه: ـ  اثنا بشر, ق9062  

ِّ واْمَسيُحوا بُِرُءوِسيُكْم وأْرُجلَُكيْم إليـى  قُْمتُـْم إليـى الّصيالةِ فيـاْمِسلُوا ُوُجيوَ ُكْم وأْييِايَُكْم إليـى اليـَمَرافِ

 افتر    مسلتـين ومسحتـين.« الَكْعبَـْينِ 

اثنا ابن  ميا وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عن األعم , عين يحييى بين وثيال, عين ـ  9063  

 مخفوضة الالم.« وأْرُجِلُكمْ »علقمة أهه قرأ: 

  اثنا ابن  ميا وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عن األعم , مثله.   

 مييا, عين ـ  ياثنا ابين وكييع, قيال:  ياثنا أبيو اليـحسين العكليـي, عين عبيا اليوارث, عين 9064  

 «.وأْرُجِلُكمْ »مـجا ا أهه كان يقرأ: 

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا جابر بن هوح, قال:  اثنا إسماعيـل بن أبـي خالا, قال: كان 9065  

 بـالـخف .« وأْرُجِلُكمْ »الشعبـّي يقرأ: 

عفير, ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن الـحسن بين صاليـح, عين ماليب, عين أبيـي ج9066  

 بـالـخف .« وأْرُجِلُكمْ »أهه قرأ: 

« وأْرُجِلُكييمْ »ـيي  يياثنا ابيين وكيييع, قييال:  يياثنا أبييـي, عيين سلييـمة, عيين الضييحاَ, أهييه قييرأ: 9067  

 بـالكسر.

والصوال من القول عناها فـي ذلك, أن   أمر بعموم مسح الرجلـين بـالـماء فـي الوضيوء, كميا   

التـيـمـم, وإذا فعيل ذليك بهميا اليـمتوضيء كيان مستيـحقا اسيم  أمر بعموم مسح الوجه بـالترال فـي

ماسح ماسل, ألن مسلهما إمرار الـماء علـيهما أو إصابتهما بـالـماء. ومسحهما: إمرار الـيا أو ميا 

قام مقام اليـيا عليـيهما. فيإذا فعيل ذليك بهميا فيـاعل فهيو ماسيل ماسيح, وليذلك مين ا تيـمال اليـمسح 

فت ميين العمييوم والييـخصو  اللييذين أ ييا ما مسييح بييبع  واالَخيير مسييح الـمعنـيييـين اللييذين وصيي

بـالييـجميع اختلفييت قييراءة القييّراء فييـي قولييه: وأْرُجلَُكييْم فنصييبها بعضييهم توجيهييا منييه ذلييك إلييـى أن 

الفر  فـيهما اللسل وإهكارا منيه اليـمسح عليـيهما ميع تظيا ر األخبيـار عين رسيول   صيلى   

بـالييـماء, وخفضيها بعضييهم توجيهيا منييه ذلييك إليـى أن الفيير  فييـيهما علييه وسييلم بعميوم مسييحهما 

الييـمسح. ولييـما قلنييا فييـي تأويييـل ذلييك إهييه معنييـّي بييه عمييوم مسييح الرجلييـين بـالييـماء كييره ميين كييره 

للـمتوضىء االجتقاء بإيخال رجلـيه فـي الـماء يون مسحهما بـياه, أو بيـما قيام مقيام اليـيا توجيهيا 
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إلـى مسيح جميعهميا عاميا بـاليـيا, أو بيـما « وا بُرُءوِسُكْم وأْرُجِلُكْم إلـى الَكْعبَـْينِ َواْمَسحُ »منه قوله: 

 قام مقام الـيا يون بعضهما مع مسلهما بـالـماء. كما:

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, قيال:  ياثنا هيافع, عين ابين 9068  

أهه سقل عن الرجل يتوضأ وياخـل رجلـيه فيـي اليـماء, قيال: ميا عمر. وعن األ ول, عن طاوس: 

 أعاّ ذلك طاذالً.

 وأجاز ذلك من أجاز توجيهه منه إلـى أهه معنـّي به اللسل. كما:  

ـ  اثنـي أبو الساذب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال: سيمعت  شياما ييذكر عين اليـحسن فيـي 9069  

 س أن يلما رجلـيه ممسا.الرجل يتوضأ فـي السفـينة, قال: ال بأ

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرهـي أبو  رة, عن اليـحسن فيـي 9070  

 الرجل إذا توضأ علـى  رف السفـينة, قال: يخضخ  قاميه فـي الـماء.

هما فإذا كان فـي الـمسح الـمعنـيان اللذان وصفنا من عميوم الرجليـين بـاليـماء, وخصيو  بعضي  

بييه, وكييان صييحيحا بييـاأليلة الااليية التييـي سيينذكر ا بعييا أن مييراي   ميين مسييحهما العمييوم, وكييان 

لعمومهما بذلك معنى اللسل والـمسح فبـين صوال القراءتـين جميعا, أعنـي النصب فيـي األرجيل 

مقام الـيا والـخف , ألن فـي عموم الرجلـين بـمسحهما بـالـماء مسلهما, وفـي إمرار الـيا وما قام 

علـيهما مسحهما, فوجه صوال قراءة من قرأ ذلك هصبـا لـما فـي ذلك من معنى عمومهما بأمرار 

الـماء علـيهما. ووجه صوال قراءة من قرأه خفضا لـما فيـي ذليك مين إميرار اليـيا عليـيهما, أو ميا 

ا  سينا صوابيـا, قام مقام الـيا مسيحا بهميا. ميير أن ذليك وإن كيان كيذلك وكاهيت القراءتيان كلتا مي

فأعجييب القراءتييـين إلييـّي أن أقرأ ييا قييراءة ميين قييرأ ذلييك خفضييا لييـما وصييفت ميين جمييع الييـمسح 

الـمعنـيـين اللذين وصفت, وألهيه بعيا قوليه: َواْمَسيُحوا بُِرُءوِسيُكْم فيـالعطف بيه عليـى اليرءوس ميع 

 َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم. قربه منه أولـى من العطف به علـى األياي, وقا  يـل بـينه وبـينها بقوله:

فييإن قييال قاذييل: ومييا الالـيييـل علييـى أن الييـمراي بـالييـمسح فييـي الرجلييـين العمييوم يون أن يكييون   

خصوصا هظير قولك فـي الـمسح بـالرأس  قـيـل: الالـيـل علـى ذلك تظيا ر األخبيـار عين رسيول 

ولو كان مسيح بعي  «, وِن األْقاَاِم مَن النارِ َوْيـل  لعَْعقاِل َوبُطُ »  صلى   عليه وسلم أهه قال: 

القيام ميـجقيا عين عمومهيا بيذلك ليـما كيان لهيا الوييـل بتيرَ ميا تيرَ مسيحه منهيا بـاليـماء بعييا أن 

ّّ الوييـل, بيل يجيب  يـمسح بعضها, ألن من أيّن فر    علـيه فـيـما لقمه مسله منها ليـم يستيـح

ويـل لعقب تارَ مسل عقبه فـي وضوذه, أوضيح الالـييـل أن يكون له الثوال الـجقيـل, فوجول ال

علـى وجول فر  العموم بـمسح جميع القام بـالـماء, وصحة ميا قلنيا فيـي ذليك وفسياي ميا خالفيه. 

 ذكر بع  األخبـار الـمروية عن رسول   صلى   عليه وسلم بـما ذكرها:

, قال:  اثنا شعبة, عن مـحما بن زياي, ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا يقيا بن زريع9071  

قال: كان أبو  ريرة يـمّر وهـحن هتوضأ من الـَمْطَهرة, فـيقول: أسيبلوا الوضيوء أسيبلوا الوضيوء 

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »قال أبو القاسم: 

ة, عين النبيـّي  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا وكيع, عن شعبة, عن مـحما بن زياي, عن أبـي  رير   

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »صلى   عليه وسلم, هـحوه, إال أهه قال: 

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  ياثنا ابين أبيـي عياّي, عين شيعبة, عين ميـحما بين زيياي, قيال: كيان أبيو    

القاسيم  ريرة يـمّر بأهاس يتوضقون مسرعين الطهور, فـيقول: اسبلوا الوضوء فإهـي سمعت أبيـا 

 «.َوْيـل  لْلعَِقِب ِمَن النّارِ »صلى   عليه وسلم يقول: 

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا أبو أسامة, عن شعبة, عن مـحما بين زيياي, عين أبيـي  رييرة, عين    

 النبـّي صلى   عليه وسلم, بنـحوه.

اي, عين أبيـي  رييرة,  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا وكيع, عن  ماي بن سلـمة, عن مـحما بن زيي   

 قال: قال النبـّي صلى   عليه وسلم, بنـحوه.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا وكيع, عن  ماي بن سلـمة, عن مـحما بن زيياي, عين أبيـي  رييرة,    

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »قال: قال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا بن مخـلا, قال: ثنـي سلـيـمان بن بالل, قال: ثنـي سهيـل, عين  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا خال   

َوْييـل  لعَْعقياِل ِميَن النّياِر يَيْوَم »أبـيه, عن أبـي  ريرة, قال: قال رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

 «.الِقـياَمةِ 

بين   اثنـي إسحا, بن شا ين وإسماعيـل بن موسيى قياال:  ياثنا خاليا بين عبيا  , عين سهييـل   

َوْيـل  لعَْعقاِل »أبـي صالـح, عن أبـيه, عن أبـي  ريرة, قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »وقال إسماعيـل فـي  ايثه: «, ِمَن النّارِ 

م, عين يحييى ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  اثنا  سين الـمعليـ9072  

بن أبـي كثـير, عن سالـم الاوسي, قال: يخـلت مع عبا الر من بين أبيـي بكير عليـى عاذشية, فياعا 

بَوضوء, فقالت عاذشة: يا عبا الير من, أسيب  الوضيوء, فإهيـي سيمعت رسيول   صيلى   علييه 

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »وسلم يقول: 

ثنا عمر بن يوها الـحنفـي, قال:  اثنا عكرمة بن عمار, قال:  اثنا  اثنا ابن الـمثنى, قال:  ا   

يحيى بن أبـي كثـير, قال: ثنـي أبو سلـمة بن عبيا الير من, قيال: ثنيـي أبيو ساليـم موليـى اليـمهاي, 

 كذا قال عمر بن يوها قال: خرجيت أهيا وعبيا الير من بين أبيـي بكير فيـي جنيازة سيعا بين أبيـي 

عبا الر من علـى  جرة عاذشة أخت عبا الر من, فاعا عبيا الير من وقا , قال: فمررت أها و

بوضوء فسمعت عاذشة تناييه: يا عبا الر من أسب  الوضيوء, فإهيـي سيمعت رسيول   صيلى   

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »عليه وسلم يقول: 

الـمبيـارَ, عين يحييى بين أبيـي  اثنا ابن الـمثنى, قال:  ياثنا أبيو عيامر, قيال:  ياثنا عليـّي بين    

كثـير, عن سالـم موليـى يوس, قيال: سيمعت عاذشية, تقيول ألخيهيا عبيا الير من: ييا عبيا الير من 

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »أسب  الوضوء, فإهـي سمعت رسول   صلى   عليه وسلم يقول: 

القطيان, عين ابين عجيالن, عين سيعيا بين  اثنـي يعقول وسّوار بن عبا  , قاال:  ياثنا يحييى    

أبـي سيعيا عين أبيـي سليـمة, أن عاذشية رأت عبيا الير من يتوضيأ, فقاليت: أسيب  الوضيوء, فإهيـي 

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »سمعت رسول   صلى   عليه وسلم يقول: 

ابن عجالن, عين سيعيا بين  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن عيـينة ويحيى بن سعيا القطان, عن    

أبـي سعيا, عن أبـي سلـمة, قال: رأت عاذشة عبا الير من يتوضيأ, فقاليت: أسيب  الوضيوء, فيإها 

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »سمعت رسول   صلى   عليه وسلم يقول: 

 بين راشيا, قياال:  اثنـي مـحما بين عبيا   بين عبيا اليـحكم, قيال: أخبرهيا أبيو روا ية وعبيا     

أخبرها  يوة بن شريح, قال: أخبرها أبو األسوي, أخبرهيا عبيا   موليـى شياّاي بين الهياي,  اّثيه أهيه 

يخـل علـى عاذشة زوج النبـّي صلى   عليه وسلم وعنا ا عبا الر من, فتوضأ عبا الر من, ثم 

, فقاليت ليه: إهيـي سيمعت رسيول   قام فأيبر, فنايته عاذشية فقاليت: ييا عبيا الير من فأقبيل عليـيها

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »صلى   عليه وسلم يقول: 

ـ  اثنـي مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا يحيى بن سعيا, عن شعبة, قال: ثنـي أبيو إسيحا,, 9073  

لى   عن سعا أو سعيا بن أبـي كيرل, قيال: سيمعت جيابر بين عبيا   يقيول: قيال رسيول   صي

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »عليه وسلم: 

 اثنا خالي بن أسلـم, قال:  اثنا النضر, قال: أخبرها شعبة, عن أبـي إسحا,, قيال: سيمعت ابين    

أبـي كيرل, قيال: سيمعت جيابر بين عبيا  , قيال: سيمعت رسيول   صيلى   علييه وسيلم يقيول: 

 «.َراقِـيِب ِمَن النّارِ َوْيـل  لْلعَِقِب أو العَ »

 اثنـي إسماعيـل بن مـحموي الـحجيري, قال:  اثنا خاليا بين اليـحرث, قيال:  ياثنا شيعبة, عين    

أبـي إسحا,, قال: سمعت سعياا يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت رسول   صلى   عليه وسلم 

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »يقول: 

ابن الـمثنى, قاال:  اثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين أبيـي إسيحا,,  اثنا ابن بشار و   

َوْييـل  »عن سعيا بن أبـي كرل, عن جابر بن عبا  , قال: قال رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

 «.لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ 
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ن, عين أبيـي إسيحا,, عين  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا الصبـاح بن مـحارل, عن مـحما بين أبيـا   

َوْيـل  »سعيا بن أبـي كرل, عن جابر بن عبا  , قال: سمع أذهـي من النبـّي صلى   عليه وسلم: 

 «.لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ 

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا الصبـاح بن مـحارل, عن مـحما بين أبيـان, عين أبيـي إسيحا,, عين    

َوْيـل  »بن عبا  , قال: سمع أذهـي من النبـّي صلى   عليه وسلم:  سعيا بن أبـي كرل, عن جابر

 «.لْلعََراقِـيِب ِمَن النّاِر, أْسبِلُوا الُوُضوءَ 

 اثنييـي الييـحسين بيين علييـّي الصييااذي, قييال:  يياثنا الولييـيا بيين القاسييم, عيين األعميي , عيين أبييـي    

  علييه وسيلم رجيالً يتوضيأ, وبقيـي مين سفـيان, عن جابر بن عبا  , قال: أبصير النبيـّي صيلى 

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »عقبه شيء, فقال: 

 اثنييـي علييـّي بيين مسلييـم, قييال:  يياثنا عبييا الصييما بيين عبييا الييوارث, قييال:  يياثنا  فييص, عيين    

لـم األعم , عن أبـي سفـيان, عن جابر, أن رسول   صلى   عليه وسلم, رأن قوما يتوضقون 

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »يصب أعقابهم الـماء, فقال: 

ـ  اثنا أبو سفـيان اللنوي يقيا بن عمرو, قال:  اثنا خـلف بين الوليـيا, قيال: ثنيـي أييول 9074  

بن عتبة, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن أبـي سليـمة, عين معيقيـيب, قيال: قيال رسيول   صيلى   

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّارِ »عليه وسلم: 

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن منصور, عن  الل بن 9075  

يساف, عن أبـي يحيى, عين عبيا   بين عميرو, قيال: رأن رسيول   صيلى   علييه وسيلم قوميا 

 «.ْعقاِل ِمَن النّاِر, أْسبِلُوا الُوُضوءَ َوْيـل  لعَ »يتوضقون, فرأن أعقابهم تلوح, فقال: 

 اثنا ابن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  ياثنا شيعبة, عين منصيور, عين  يالل بين    

يساف, عن أبيـي يحييى األعيرج, عين عبيا   بين عميرو, قيال: أبصير رسيول   صيلى   علييه 

أْسبِلُوا الُوُضوَء, َوْيـل  لْلعََراقِـيِب أو األْعقاِل ِمَن »وسلم قوما يتوضقون لـم يتـموا الوضوء, فقال: 

 «.النّارِ 

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  ياثنا شيعبة, عين أبيـي بشير, عين رجيل مين    

أ ل مكة, عن عبا   بن عمرو, أن النبـّي صلى   عليه وسلم رأن قوميا يتوضيقون, فليـم يتيـموا 

 «.َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »قال: الوضوء, ف

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عين منصيور, عين  يالل بين يسياف, عين أبيـي    

يحيى, عن عبا   بن عمرو, أن رسول   صلى   عليه وسيلم, رأن قوميا يتوضيقون وأعقيابهم 

 «.بِلُوا الُوُضوءَ َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّاِر, أسْ »تلوح, فقال: 

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عبـيا  , عن إسراذيـل, عن منصور, عن  يالل, عين أبيـي يحييى    

مولـى عبا   بن عمرو, قال: كنا مع رسول   صلى   عليه وسلم بيـين مكية واليـماينة, فسيبقنا 

مهم بـيضا من أثر الوضوء, فقيال: هاس فتوضقوا, فجاء رسول   صلى   عليه وسلم, فرأن أقاا

 «.َوْيـل  لْلعََراقِـيِب ِمَن النّاِر, أْسبِلُوا الُوُضوءَ »

ـ  اثنـي علـّي بن عبا األعلـى, قال:  اثنا الـمـحاربـي, عن مطّرح بين يقييا, عين عبيـيا 9076  

صيلى   علييه   بن َز ر, عن علـّي بن يقيا, عن القاسم, عن أبـي أمامية, قيال: قيال رسيول   

قال: فما بقـي فيـي اليـمسجا شيريف وال وضييع إال هظيرت إليـيه « َوْيـل  لعَْعقاِل ِمَن النّارِ »وسلم: 

 يقلب عرقوبـيه ينظر إلـيهما.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا  سين, عن زاذاة, عن لـيث, قال: ثنـي عبا الر من بن سابط, عن    

أن رسول   صلى   عليه وسلم أبصر أقواما يتوضيقون, وفيـي أبـي أمامة, أو أخي أبـي أمامة: 

َوْييـل  »عقب أ ا م أو كعب أ ا م مثل موضع الار م أو موضع الظفر, لـم ييـمسه اليـماء, فقيال: 

 قال: فجعل الرجل إذا رأن فـي عقبه شيقا لـم يصبه الـماء أعاي وضوءه.« لعَْعقاِل ِمَن النّارِ 

 أهت قاذل فـيـما:فإن قال قاذل: فما   
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ـ  اّثكم به مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا يحيى بن سعيا, عن شعبة, عن يعلـى بن عطاء, 9077  

رأييت رسيول   صيلى   علييه وسيلم توضيأ ومسيح »عن أبيـيه, عين أوس بين أبيـي أوس, قيال: 

 «.علـى هعلـيه, ثم قام فصلـى

اليـمنهال, قيال: ثنيـي أبيـي, قيال:  ياثنا جريير بين  ـ وما  اّثك به عبا   بين اليـحجاج بين9078  

أتيـى رسيول   صيلى   علييه » ازم, قال: سمعت األعم , عين أبيـي واذيل, عين  ذيفية, قيال: 

 «.وسلم سبـاطة قوم, فبـال علـيها قاذما, ثم يعا بـماء فتوضأ ومسح علـى هعلـيه

ال:  ياثنا  شييـم, قيال:  ياثنا يعليـى بين وما  اّثك بيه اليـحرث, قيال:  ياثنا القاسيم بين سيالم, قي   

رأيييت رسييول   صييلى   عليييه وسييلم أتييـى »عطيياء, عيين أبييـيه, عيين أوس بيين أبييـي أوس قييال: 

 «.سبـاطة قوم, فتوضأ ومسح علـى قاميه

وما أشبه ذلك من األخبـار الاالة علـى أن الـمسح ببع  الرجلـين فـي الوضوء مـجقنء  قـييـل   

س بن أبـي أوس فإهه ال ياللة فـيه علـى صحة ذلك, إذ ليـم يكين فيـي اليـخبر اليذي له: أما  ايث أو

ُرِون عنييه ذكيير أهييه رأن النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم توضييأ بعييا  يياث يوجييب علييـيه الوضييوء 

لصالته, فمسح علـى هعلـيه, أو علـى قاميه, وجاذق أن يكون مسحه عليـى قامييه اليذي ذكيره أوس 

ه ميين مييير  يياث كييان منييه, وجييب علييـيه ميين أجلييه تييـجايا وضييوذه, ألن كييان فييـي وضييوء توضييأ

 الرواية عنه صلى   عليه وسلم أهه كان إذا توضأ للير  اث, كذلك يفعل. ياّل علـى ذلك ما:

ـ  اثنـي مـحما بن عبـيا الـمـحاربـي, قال:  اثنا أبو مالك الـجنبـي, عن مسلـم, عن  بية 9079  

ـّي بن أبـي طالب رضي   عنه شرل فـي الر بة قاذما, ثم توضأ ومسيح العرهـي, قال: رأيت عل

 علـى هعلـيه, وقال:  ذا وضوء من لـم يحاث,  كذا رأيت رسول   صلى   عليه وسلم صنع.

 فقا أهبأ  ذا الـخبر عن صحة ما قلنا فـي معنى  ايث أوس.  

عنى ما قلت, فإهه مـحتـمل أيضا ما قاله مين فإن قال: فإن  ايث أوس, وإن كان مـحتـمالً من الـم  

قال: إهه معنـّي به الـمسح علـى النعلـين أو القامين فـي وضوء توضيأه رسيول   صيلى   علييه 

وسلم من  اث  قـيـل: أ سن  االت الـخبر, ما ا تـمل ما قلت, إن سلـم له ما ايّعيى مين ا تيـماله 

بعا الـحاث وإن كان ذلك مير مـحتـمله عناها, إذ كان مير  ما ذكر من الـمسح علـى القام أو النعل

جاذق أن تكون فراذ    وسينن رسيول   صيلى   علييه وسيلم متنافيـية متعارضية, وقيا صيّح 

عنه صلى   علييه وسيلم األمير بعميوم مسيل القيامين فيـي الوضيوء بـاليـماء بيـالنقل الـمستفيـي  

. وإذا كان ذلك عنه صحيحا, فلير جياذق أن يكيون صيحيحا عنيه القاطع عذر من اهتهى إلـيه وبلله

إبـا ة ترَ مسل بع  ما قا أوجب فرضا مسله فـي  ال وا ياة ووقيت وا يا, ألن ذليك إيجيال 

فر  وإبطاله فـي  ال وا اة, وذلك عن أ كام   وأ كيام رسيوله صيلى   علييه وسيلم منتيف. 

أوس ما ايّعيى مين ا تيـماله مسيح النبيـّي صيلى   علييه مير أها إذا سلـمنا لـمن ايّعى فـي  ايث 

وسلم علـى قامه فـي  ال وضوء من  اث, ففـيه هبأ بـالفْلـ  علـيه, فإهه ال  جة له فـي ذلك. قلنيا: 

فإذا كان مـحتـمالً ما ايّعيت, أفمـحتـمل  و ما قلنياه إن ذليك كيان مين النبيـّي صيلى   علييه وسيلم 

 اث. فإن قال: ال, ثبتت مكابرتيه ألهيه ال بيـيان فيـي خبير أوس أن النبيـّي  فـي  ال وضوذه ال من

صلى   عليه وسلم فعل ذلك فـي وضوء من  اث, وإن قال: بل  و مـحتيـمل ميا قليت ومـحتيـمل 

ما قلنا قـيـل له: فما البر ان علـى أن تأويـلك الذي ايّعيت فيـيه أوليـى بيه مين تأوييـلنا  فلين يياّعي 

ـى صحة يعواه فـي ذلك إال عور  بـمثله فـي خالف يعواه. وأميا  يايث  ذيفية, فيإن بر اها عل

الثقات الـحفيـاظ مين أصيحال األعمي ,  ياّثوا بيه عين األعمي , عين أبيـي واذيل, عين  ذيفية, أن 

 النبـّي صلى   عليه وسلم أتـى سبـاطة قوم, فبـال قاذما, ثم توضأ ومسح علـى خفـيه.

بن عباة الضبـّي, قيال:  ياثنا أبيو عواهية, عين األعمي , عين أبيـي واذيل, عين  اثنا بذلك أ ما    

 ذيفة )حد. و اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا ابن أبـي عاّي, عن شعبة, عن سلـيـمان, عن أبـي واذيل, 

عن  ذيفة )حد. و اثنا أبو كريب وأبو الساذب, قاال:  اثنا ابن إيرييا, عين األعمي , عين أبيـي 

)حد. و اثنـي أبو الساذب, قال:  اثنا أبو معاوية, عن األعم , عن شقـيّ, عن  واذل, عن  ذيفة

 ذيفة )حد. و اثنـي عيسى بن عثمان بن عيسى الرملـي, قال:  اثنا عمرو بين يحييى بين سيعيا, 
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عن األعم , عن شقـيّ, عن  ذيفة )حد. و اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن األعم , عين 

 فة.أبـي واذل, عن  ذي

وكّل  ّالء يحاّث ذلك عن األعم , بـاإلسناي الذي ذكرها عين  ذيفية أن النبيـّي صيلى   علييه   

وسلم مسح علـى خفـيه, و م أصحال األعم . ولـم يَنقل  ذا الـحايث عين األعمي , ميير جريير 

حال بن  ازم, ولو لـم يخالفه فـي ذلك مخالف لوجب التثبت فـيه لشذوذه, فكييف والثقيات مين أصي

األعم  يخالفوهه فـي روايته ما رون من ذليك  وليو صيّح ذليك عين النبيـّي صيلى   علييه وسيلم 

كان جاذقا أن يكون مسح عليـى هعليـيه و ميا ملبوسيتان فيو, الـجوربيـين, وإذا جياز ذليك ليـم يكين 

 أل ا صرف الـخبر إلـى أ ا الـمعاهـي الـمـحتـملها الـخبر إال بحجة يجب التسلـيـم لها.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إلـى الَكْعبَـْيِن.  

 واختلف أ ل التأويـل فـي الكعب, فقال بعضهم بـما:  

ـ  اثنـي أ ما بين  يازم اللفيـارّي, قيال:  ياثنا أبيو هعييـم, قيال:  ياثنا القاسيم بين الفضيل 9080  

ال:  ييذا رأس السييا,, ولكيين الـُحاّاهييـي, قييال: قييال أبييو جعفيير: أييين الكعبييـان  فقييال: القييوم  هنييا, فقيي

 الكعبـين  ما عنا الـمفصل.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها أشهب, قال: قال مالك: الكعب الذي يجب الوضوء إلـيه,  يو 9081  

 الكعب الـملتصّ بـالسا, الـمـحاذي العقب, ولـيا بـالظا ر فـي ظا ر القام.

 وقال آخرون بـما:  

ل الشيافعي: ليـم أعليـم مخالفيـا فيـي أن الكعبيـين الليذين ذكر ميا   ـ  اثنا الربـيع, قال: قيا9082  

 فـي كتابه فـي الوضوء  ما الناتقان و ما مـجمع فصل السا, والقام.

والصوال من القول فـي ذلك أن الكعبـين  ما العظمان اللذان فـي مفصل السا, والقيام تسيميهما   

 بكالم العرل يقول:  ما عظما السا, فـي طرفها.العرل الـِمْنـَجمين. وكان بع  أ ل العلـم 

واختلف أ ل العلـم فـي وجول مسلهما فيـي الوضيوء وفيـي اليـحاّ اليذي ينبليي أن يبلي  بيـاللسل   

إلـيه من الرجلـين هـحو اخيتالفهم فيـي وجيول مسيل الـمرفقيـين, وفيـي اليـحاّ اليذي ينبليي أن يبلي  

ك ويللنا عليـى الصيحيح مين القيول فيـيه بعلليه فـييـما مضيى بـاللسل إلـيه من الـياين. وقا ذكرها ذل

 قبل بـما أمنى عن إعايته.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وإْن ُكْنتُـْم ُجنُبـا فـاّطَهُروا.  

يعنـي بقوله جّل ثناؤه: وإْن ُكْنتُـْم ُجنُبـا: وإن كنتيـم أصيابتكم جنابية قبيل أن تقوميوا إليـى صيالتكم   

ا فييـاطهروا, يقييول: فتطهييروا بييـاالمتسال منهييا قبييل يخييولكم فييـي صييالتكم التييـي قمتييـم فقمتييـم إلييـيه

إلـيها. وو ا الـجنب و و خبر عن الـجميع, ألهه اسم خيرج مخيرج الفعيل, كميا قـييـل: رجيل َعيْال 

وقوم َعْال, ورجل َزْور وقوم َزْور, وما أشبه ذلك لف  الوا يا واليـجميع واالثنيـين واليذكر األهثيى 

يه وا ا, يقال منه: أْجنَب الرجل وَجنَُب واْجتَنََب والفعل الـجنابة واإلجنال, وقا سمع فـي جمعيه فـ

أجنال, ولـيا ذلك بـالـمستفـي  الفيـاشي فيـي كيالم العيرل, بيل الفصييح مين كالمهيم ميا جياء بيه 

 القرآن.

أْو جياَء أَ يا  ِميْنُكْم ِميَن اللياذِِط أْو  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوإْن ُكْنتُـْم َمْرَضى أْو علـى َسيفَرٍ   

 الَمْستُـُم النّساَء.

يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وإن كنتـم جر ى أو مـجارين وأهتـم جنب, وقا بيـينا أن ذليك كيذلك فـييـما   

مضى بـما أمنى عن إعايته. وأما قوله: أْو علـى َسفٍَر فإهه يقول: وإن كنتـم مسافرين وأهتيـم جنيب 

أَ ا  ِمْنُكْم ِمَن اللاذِِط يقول: أو جاء أ ياكم مين اللياذط بعيا قضياء  اجتيه فيـيه و يو مسيافر  أْو جاءَ 

وإهـما عنى بذكر مـجيقه منه قضاء  اجته فـيه. أْو الَمْستُـُم النّساَء يقول: أو جامعتـم النسياء وأهتيـم 

ـينا أوليـى األقيوال فيـي مسافرون. وقا ذكرها اختالف الـمختلفـين فـيـما مضى قبيل فيـي الليـما وبي

 ذلك بـالصوال فـيـما مضى بـما أمنى عن إعايته.

فإن قال قاذل: وما وجه تكرير قوله: أْو الَمْستُـُم النّساَء إن كان معنى اللـما الـجماع, وقا مضى   

اليذي  ذكر الواجيب عليـيه بقوليه: وإْن ُكْنتُيـْم ُجنُبيـا فيـاّطَهُروا  قـييـل: وجيه تكريير ذليك أن اليـمعنى

ذكييره تعالييـى ميين فرضييه بقولييه: وإْن ُكْنتُييـْم ُجنُبييـا فييـاّطَهُروا مييير الييـمعنى الييذي ألقمييه بقولييه: أْو 
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الَمْستُـُم النّساَء وذلك أهه بـين  كمه فـي قوله: وإْن ُكْنتُـْم ُجنُبـا فيـاّطَهُروا إذا كيان ليه السبـييـل إليـى 

ـين  كمه إذا أعوزه الـماء فلـم يجا إلـيه السبـييـل الـماء الذي يطهره فر  علـيه االمتسال به ثم ب

 و و مسافر مير مري  مقـيـم, فأعلـمه أن التـيـمـم بـالصعيا له  ينقذ الطهور.

القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى: فَلَييـْم تَييـِجاُوا ميياًء فَتَـيَـّمييـُموا َصييِعياا َطيّبييـا فييـاْمَسُحوا بُوُجييوِ ُكْم   

 وأْيِايُكْم ِمْنهُ.

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: فَلَـْم تَـِجاُوا ماًء فَتَـيَـّمـُموا َصِعياا َطيّبـا فإن لـم تيـجاوا أيهيا اليـمّمنون إذا   

قمتـم إلـى الصالة وأهتـم مرضى مقـيـمون, أو علـى سفر أصحاء, أو قا جاء أ ا مينكم مين قضياء 

يقييول: فتعميياوا واقصيياوا وجييه   اجتييه, أو جييامع أ لييه فييـي سييفره ميياء فتـيـمييـموا صييعياا طيبييـا,

األر  طيبـا, يعنـي طا را هظيفيـا ميير قيذر وال هيـجا, جياذقا لكيم  يالالً. فيـاْمَسُحوا بُوُجيوِ ُكْم 

وأْيييِايُكْم ِمْنييهُ يقييول: فييـاضربوا بأيييايكم الصييعيا الييذي تـيـمـمتييـموه وتعماتييـموه بأيييايكم, فييـامسحوا 

نيـي: مين الصيعيا اليذي ضربتيـموه بأييايكم مين ترابيه بوجو كم وأيايكم مـما علّ بأييايكم منيه, يع

ومبـاره. وقا بـينا فـيـما مضى كيفـية الـمسح بـالوجوه واألياي منه واختالف الـمختلفـين فـي ذلك 

والقول فـي معنى الصعيا والتـيـمـم, ويللنا علـى الصحيح من كل القيول فيـي ذليك بيـما أمنيى عين 

 تكريره فـي  ذا الـموضع.

 ل فـي تأويـل قوله تعالـى: ما يُِرياُ ّللّاُ ِلـيَْجعََل َعلَـْيُكْم ِمْن َ َرجٍ.القو  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: ما يُِرياُ ّللّاُ ِلـيَْجعََل َعلَـْيُكْم ِميْن َ يَرجٍ ميا يرييا   بيـما فير  عليـيكم مين   

طيبيـا عنيا عيامكم اليـماء,  الوضوء إذا قمتـم إلـى صالتكم, واللسل مين جنيابتكم والتـيـميـم صيعياا

ِلـيَْجعََل َعلَـْيُكْم ِمْن َ َرجٍ لـييـلقمكم فيـي ييينكم مين ضييّ, وال ليـيعنتكم فيـيه. وبيـما قلنيا فيـي معنيى 

 الـحرج, قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

مكين, ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن خالا بن يينار, عن أبـي العالـية, وعن أبـي 9083  

 عن عكرمة فـي قوله: ِمْن َ َرجٍ قاال: من ضيّ.

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 9084  

 عن مـجا ا: ِمْن َ َرجٍ: من ضيّ.

 مثله. اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا,    

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َولَِكْن يُِرياُ ِلـيَُطّهَرُكْم وِلـيُتِـّم هِْعَمتَهُ َعلَـْيُكْم لَعلُّكْم تَْشُكُروَن.  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َولَكْن يُِرياُ لـيَُطّهَرُكْم: ولكن   يريا أن يطهيركم بيـما فير  عليـيكم مين   

ن اليـجنابة, والتـيـميـم عنيا عيام اليـماء, فتنّظفيوا وتطهيروا بيذلك الوضوء مين األ يااث واللسيل مي

 أجسامكم من الذهول. كما:

ـ  اثنا  ميا بن مسعاة, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  اثنا سعيا, قال:  اثنا قتاية عن 9085  

يَُكفّيُر ميا إّن الُوُضيوَء »شهر بن  وشب, عن أبـي أمامة, أن رسول   صلى   عليه وسيلم قيال: 

قال: قلت: أهت سمعت رسول   صلى   عليه وسلم  قال: هعم, ال «. قَْبلَهُ, ثم تَِصيُر الّصالة هَافِلة

 مّرة, وال مّرتـين, وال ثالَث, وال أربَع, وال خما.

 اثنا ميـحما بين بشيار, قيال:  ياثنا معياذ بين  شيام, قيال: ثنيـي أبيـي, عين قتياية, عين شيهر بين    

 أبـي أمامة صاّي بن عجالن, عن رسول   صلى   عليه وسلم, هـحوه.  وشب, عن

ـ  اثنا أبو كريب, ومـحما بن الـمثنى ويحيى بن ياوي الواسطي, قالوا:  اثنا إبرا يـم بين 9086  

يقيا يَقراهبِه القرشّي, قال: أخبرها رقبية بين مصيقلة العبياّي, عين شيمر بين عطيية, عين شيهر بين 

َمْن تََوّضأ فَأْ َسَن الُوُضوَء ثُيّم »أمامة قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم:  وشب, عن أبـي 

 «.قاَم إلـى الّصالةِ, َخَرَجْت ذُهُوبُهُ ِمْن َسْمِعِه َوبََصِرِه َويَاَْيِه َوِرْجلَـْيهِ 

ن ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا معاوية بن  شام, عين سفيـيان, عين منصيور عين ساليـم بي9087  

ميا ِميْن َرُجيٍل يَتََوّضيأُ »أبـي الـجعا, عن كعب بن مرة قيال: قيال رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

فَييـيَْلِسُل َوْجَهييهُ إالّ َخَرَجييْت َخطاييياهُ ِمييْن َوْجِهييِه, َوإذَا َمَسييَل يَاَْيييِه أْو ِذَراَعْيييِه َخَرَجييْت َخطاييياهُ ِمييْن 

َخطاييياهُ ِمييْن رأِسييِه, َوإذَا َمَسييَل ِرْجلَييـْيِه َخَرَجييْت َخطاييياهُ ِمييْن  ِذَراَعْيييِه, فييإذَا َمَسييَح رأَسييهُ َخَرَجييتْ 

 «.ِرْجلَـْيهِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عثمان بن سعيا, قال:  اثنا  اتـم, عن ميـحما بين عجيالن, 9088  

 عن أبـي عبـيا مولـى سلـيـمان بن عبا الـملك, عن عميرو بين عبسية, أهيه قيال: سيمعت رسيول  

ِمُن َكفّيـْيِه اْهتَثَيَرِت اليـَخطايا ِميْن َكفّيـْيِه, وإذَا تَيـَمْضَمَ  »صلى   عليه وسلم يقول:  ّْ إذَا َمَسَل الـُم

َّ َخَرَجْت َخطاياهُ ِمْن فِـيِه َوِمْنيـَخَرْيِه, َوإذَا َمَسيَل َوْجَهيهُ َخَرَجيْت ِميْن َوْجِهيِه  تيـى تَيـْخُرَج  واْستَْنَش

ْينَـْيِه, فإذَا َمَسيَل يَاَْييِه َخَرَجيْت ِميْن يَاَْييِه, فيإذَا َمَسيَح رأَسيهُ وأُذُهَيـْيِه َخَرَجيْت ِميْن رأِسيِه ِمْن أْشفـاِر عَ 

ِه وأذهَـْيِه, فإذَا َمَسَل ِرْجلَـْيِه َخَرَجْت  تـى تَـْخُرَج ِمْن أْظفـاِر قَاََمْيِه, فإذَا اْهتََهى إلـى ذَِلَك ِمْن ُوُضوذِ 

هُ ِمْنهُ, فإْن قاَم فََصلّـى َرْكعَتَـْيِن ُمْقباِلً فِـيِهما بَِوْجِهِه َوقَْلبِِه علـى َربِّه كاَن ِمنـح َخطاياهُ كاَن ذَِلَك َ ظّ 

 «.َكيَْوَم َولَاَتْهُ أُّمهُ 

ـ  اثنا أبو الولـيا الامشقـي, قال:  ياثنا الوليـيا بين مسليـم, قيال: أخبرهيـي ماليك بين أهيا, 9089  

لـح, عن أبـيه, عن أبـي  ريرة, أن رسيول   صيلى   علييه وسيلم, قيال: عن سهيـل بن أبـي صا

ِمُن فَلََسَل َوْجَههُ َخَرَجْت ِمْن َوْجِهِه ُكّل َخِطيقٍَة هََظَر إلَـْيها بعَْينَي» ّْ ـْيِه إذا توضأ العَْباُ الـُمْسِلـُم أِو الـُم

ْو هَـْحِو َ ذَا. َوإذَا َمَسَل يَاَْيِه َخَرَجيْت ِميْن يَاَْييِه ُكيّل َخِطيقَيٍة َمَع الـَماِء, أْو َمَع آِخِر قَْطَرةٍ ِمَن الـَماِء, أ

 «.بِها يَاَاهُ َمَع الـَماِء, أْو َمَع آِخِر قَْطَرةٍ ِمَن الـَماِء,  تـى يَْخُرَج هَِقـيّا ِمَن الذّهُولِ 

ثنا أبو مسان, قيال: ـ  اثنا عمران بن بكار الكالعي, قال:  اثنا علـّي بن عياش, قال:  ا9090  

 اثنا زيا بن أسلـم, عن ُ مران مولـى عثمان, قال: أتـيبت عثمان بن عفيـان بَوضيوء و يو قاعيا, 

فتوضأ ثالثا ثالثا, ثم قال: رأيت رسول   صيلى   علييه وسيلم يتوضيأ كوضيوذي  يذا, ثيم قيال: 

 «.تْهُ أُّمهُ, وكاهَْت ُخطاهُ إلـى الـَمساِجِا هافِلَةً َمْن تَّوّضأ ُوُضوذي َ ذَا كاَن ِمْن ذُهُوبِِه َكيَْوَم َولَاَ »

وقوله: َوِلـيُتِـّم هِْعَمتَهُ َعلَـْيُكْم فإهه يقول: ويريا ربكم مع تطهيركم من ذهيوبكم بطياعتكم إيياه فـييـما   

فر  علـيكم من الوضوء واللسل إذا قمتـم إلـى الصالة بـاليـماء إن وجاتيـموه, وتـيـميـمكم إذا ليـم 

ـجاوه, أن يتـّم هعمته علـيكم بإبـا ته لكم التـيـمـم, وتصيـيره لكم الصعيا الطيب طهورا, رخصية ت

منييه لكييم فييـي ذلييك مييع سيياذر هعمييه التييـي أهعييم بهييا علييـيكم أيهييا الييـمّمنون لَعَلُّكييْم تَْشييُكُروَن يقييول: 

 هاكم.تشكرون   علـى هعمه التـي أهعمها علـيكم بطاعتكم إياه فـيـما أمركم وه

 7اآلية : 
َسيِمْعنَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواْذُكُرواْ هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَْيُكْم َوِميثَاقَهُ الِّذي َواثَقَُكم بِيِه إِْذ قُْليتُْم 

 َوأََطْعنَا َواتّقُواْ ّللّاَ إِّن ّللّاَ َعِليم  بِذَاِت الّصاُوِر {..

وا هِْعَميةَ ّللّاِ َعلَيـْيُكْم أيهيا اليـمّمنون بيـالعقوي التيـي عقاتييـمو ا   يعنيـي جيّل ثنياؤه بيذلك: َواْذُكيرُ    

علـى أهفسكم, واذكروا هعمته علـيكم فـي ذلكم, بأن  ااكم من العقوي لـما فـيه الرضيا, ووفقكيم ليـما 

 فـيه هـجاتكم من الضاللة والرين فـي هعم مير ا جمة. كما:

ل:  اثنا أبو عاصم, عن عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قا9091  

 مـجا ا: َواْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم قال: النعم: آالء  .

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

بِِه فإهه يعنـي: واذكيروا أيضيا أيهيا اليـمّمنون فيـي هعيم   التيـي  وأما قوله: َوِميثاقَهُ الِّذي َواثَقَُكمْ   

 أهعم علـيكم ميثاقه الذي واثقكم به, و و عهاه الذي عا اكم به.

واختلف أ ل التأويـل فـي الـميثا, الذي ذكر   فـي  ذه االَية, أّي مواثـيقه عنـي  فقال بعضهم:   

ـمّمنيـين مين أصيحال رسيول   صيلى   علييه وسيلم,  يين عنـي به ميثا,   الذي واثيّ بيه ال

بـايعوا رسول   صلى   عليه وسلم علـى السمع والطاعة له فـيـما أ بوا وكر وا, والعميل بكيّل 

 ما أمر م   به ورسوله. ذكر من قال ذلك:

عين عليـّي, عين ابين  ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية,9092  

الَيية, عبـاس, قوله: َواْذُكيُروا هِْعَميةَ ّللّاِ َعلَيـْيُكْم َوِميثاقَيهُ الّيِذي َواثَقَُكيْم بِيِه إْذ قُْلتُيـْم َسيِمْعنا وأَطْعنيا... ا

يعنييـي:  يييث بعييث   النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم, وأهييقل علييـيه الكتييال, فقييالوا: آمنييا بـالنبييـّي 

رهييا بييـما فييـي التييوراة. فييذّكر م   ميثاقييه الييذي أقييّروا بييه علييـى أهفسييهم, وأميير م وبييـالكتال, وأقر

 بـالوفـاء به.
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ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9093  

قُْلتُييـْم َسييِمْعنا وأَطْعنييا فإهييه أخييذ ميثاقنييا, فقلنييا  َواْذُكييُروا هِْعَمييةَ ّللّاِ َعلَييـْيُكْم َوِميثاقَييهُ الّييِذي َواثَقَُكييْم بِييِه إذْ 

 سمعنا وأطعنا علـى اإليـمان واإلقرار به وبرسوله.

وقال آخرون: بل عنى به جّل ثناؤه: ميثاقه الذي أخذ عليـى عبيـايه  يين أخيرجهم مين صيلب آيم   

 ها. ذكر من قال ذلك:صلى   عليه وسلم, وأشها م علـى أهفسهم: ألست بربكم  فقالوا: بلـى شها

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 9094  

 عن مـجا ا فـي قوله: َوِميثاقَهُ الِّذي َواثَقَُكْم بِِه قال: الذي واثّ به بنـي آيم فـي ظهر آيم.

ل, عين ابين أبييـي هيـجيح, عين مييـجا ا,  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  يياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  يياثنا شيب   

 هـحوه.

وأولييـى األقييوال بييـالصوال فييـي تأويييـل ذلييك: قييول ابيين عبييـاس, و ييو أن معنيياه: واذكييروا أيهييا   

الييـمّمنون هعميية   علييـيكم التييـي أهعمهييا علييـيكم بهاايتييه إييياكم لإلسييالم وميثاقييه الييذي واثقكييم بييه, 

م رسيوله ميـحماا صيلى   علييه وسيلم عليـى السيمع يعنـي: وعهياه اليذي عا ياكم بيه  يين بـايعتيـ

والطاعة له فـي الـمنشط والـمكره, والعسر والـيسر, إذ قلتـم سمعنا ما قلت لنا, وأخيذت عليـينا مين 

الـمواثـيّ وأطعنياَ فـييـما أمرتنيا بيه وههيتنيا عنيه, وأهعيم عليـيكم أيضيا بتوفيـيقكم لقبيول ذليك منيه 

: ففوا   أيها الـمّمنون بـميثاقه الذي واثقكم به, وهعمتيه التيـي أهعيم بقولكم له سمعنا وأطعنا, يقول

علـيكم فـي ذلك بإقراركم علـى أهفسكم بيـالسمع ليه والطاعية فـييـما أميركم بيه, وفـييـما ههياكم عنيه, 

يف لكم بـما ضمن لكم الوفـاء به إذا أهتـم وفـيتـم ليه بيـميثاقه مين إتيـمام هعمتيه عليـيكم, وبيـايخالكم 

 جنته وبـاهعامكم بـالـخـلوي فـي يار كرامته, وإهقاذكم من عقابه وألـيـم عذابه.

وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال من قول من قال: عنـي به الـميثا, الذي أخيذ عليـيهم فيـي صيلب   

آيم صلوات   علـيه, ألن   جّل ثنياؤه ذكير بعقيب تيذكرة الـمّمنيـين ميثاقيه اليذي واثيّ بيه أ يل 

التوراة بعا ما أهقل كتابه علـى هبـيه موسى صيلى   علييه وسيلم فـييـما أمير م بيه وههيا م فيـيها, 

ذلك فقال: َولَقَْا أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ, بَنـي إِْسَراذِيـَل َوبَعَثْنا ِمْنُهُم اثْنـي َعَشَر هَِقـيبـا... االَيات بعا ا, منبها بي

ـحما علييـى مواضييع  ظييوظهم ميين الوفييـاء   بييـما أصييحال رسييول   صييلى   عليييه وسييلم ميي

عا ا م علـيه, ومعّرفهم سوء عاقبة أ ل الكتال فـي تضيـيعهم ما ضيعوا من ميثاقه اليذي واثقهيم 

به فـي أمره وههييه, وتعقيير أهبيـياذه ورسيله, زاجيرا لهيم عين هكيث عهيوي م, فيـيحّل بهيم ميا أ يّل 

فكيان إذا كيان اليذي ذّكير م فيوعظهم بيه, وههيا م عين أن بـالناكثـين عهويه من أ ل الكتال قبلهم, 

يركبوا من الفعل مثله ميثا, قيوم أخيذ ميثياقهم بعيا إرسيال الرسيول إليـيهم, وإهيقال الكتيال عليـيهم 

واجبـا, أن يكون الـحال التـي أخذ فـيها الـميثا, والـموعوظين هظير  ال اليذين وعظيوا بهيم. وإذا 

 ة ما قلنا فـي ذلك وفساي خالفه.كان ذلك كذلك, كان بـيّنا صح

وأما قوله: َواتّقُوا ّللّاَ إّن ّللّاَ َعِلـيـم  بِذَاِت الصاُوِر فإهيه وعييا مين   جيّل اسيمه للـمّمنيـين اليذين   

أطافوا برسوله صلى   عليه وسلم من أصحابه, وتهاياا لهم أن ينقضوا ميثا,   الذي واثقهم به 

عا اوه فـيه, بأن يضمروا له خالف ما أباوا له بألسينتهم. يقيول لهيم جيّل فـي رسله وعها م الذي 

ثنيياؤه: واتقييوا   أيهييا الييـمّمنون, فخييافوه أن تبيياّلوا عهيياه وتنقضييوا ميثاقييه الييذي واثقكييم بييه, أو 

تـخالفوا ما ضمنتـم له بقولكم: سمعنا وأطعنا, بأن تضمروا له مير الوفـاء بيذلك فيـي أهفسيكم, فيإن 

طليع علييـى ضييماذر صيياوركم, وعالييـم بييـما تـخفيـيه هفوسييكم ال يخفييـى علييـيه شيييء ميين ذلييك,   م

فـيحّل بكم من عقوبته ما ال قبل لكم به, كاليذي  يّل بيـمن قيبلكم مين اليـيهوي مين اليـمسخ وصينوف 

 النقم, وتصيروا فـي معايكم إلـى سخط   وألـيـم عقابه.

 8اآلية : 
ِ ُشييَهاَآَء بِاْلِقْسييِط َوالَ القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـ َّ ى:     }يَييا أَيَّهييف الّييِذيَن آَمنُييواْ ُكوهُييواْ قَييّواِميَن 

 ير  بَِما تَْعَملُوَن {..يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم َعلََى أاَلّ تَْعِالُواْ اْعِالُواْ ُ َو أَْقَرُل ِللتّْقَوَن َواتّقُواْ ّللّاَ إِّن ّللّاَ َخبِ 

ك جّل ثناؤه: يا أيها الذين آمنيوا بيـا  وبرسيوله ميـحما, ليـيكن مين أخالقكيم وصفيـاتكم يعنـي بذل   

القـيام  , شهااء بـالعال فـي أولـياذكم وأعااذكم, وال تيـجوروا فيـي أ كيامكم وأفعيالكم, فتيـجاوزوا 
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ي فيـي ما  ايت لكم فـي أعااذكم لعاواتهم لكم, وال تقصروا فـيـما  ايت لكم من أ كيامي و ياوي

 أولـياذكم لواليتهم, ولكن اهتهوا فـي جميعهم إلـى  اّي, واعملوا فـيه بأمري.

وأما قوله: َوال يَْجِرَمنُّكْم َشنَنفُن قَْوٍم علـى أالّ تَْعِالُوا فإهه يقول: وال يحملنكم عياواة قيوم عليـى أال   

 بـينكم وبـينهم من العااوة. تعالوا فـي  كمكم فـيهم وسيرتكم بـينهم, فتـجوروا علـيهم من أجل ما

ِ وفـي قوله:    ّ َِ وقا ذكرها الرواية عن أ ل التأويـل فـي معنى قوله: ُكوهُوا قَّواِميَن بـالِقْسِط ُشَهاَاِء 

َوال يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم واختالف الـمختلفـين فـي قراءة ذلك والذي  و أولـى بـالصوال من القول 

 أليلة الاالة علـى صحته بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع.فـيه والقراءة بـا

وقا قـيـل: إن  ذه االَية هقلت علـى رسول   صلى   عليه وسلم  ين  مت الـيهوي بقتله. ذكر   

 من قال ذلك:

ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين 9095  

ِ ُشَهاَاَء بـالِقْسِط َوال يَْجِرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم عليـى أالّ تَْعياِ كثـير ّ َِ لُوا : يا أيُها الِّذيَن آَمنُوا ُكوهُوا قَّواِميَن 

اْعالُوا ُ وا أْقَرُل للتّْقَون هقلت فـي يهوي خيبر, أرايوا قتل النبـّي صلى   عليه وسيلم. وقيال ابين 

ير: ذ ب رسول   صلى   عليه وسلم إليـى يهيوي يسيتعينهم فيـي ييية, جري : قال عبا   بن كثـ

 فهموا أن يقتلوا, فذلك قوله: َوال يَِجْرَمنُّكْم َشنَفُن قَْوٍم علـى أالّ تَْعِالُوا... االَية.

 تَْعَملُوَن. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: اْعِالُوا ُ َو أْقَرُل للتّْقَون َواتّقُوا ّللّاَ َخبِـير  بِـما  

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: اْعِالُوا أيها الـمّمنون عليـى كيّل أ يا مين النياس وليـيّا لكيم كيان أو عياّوا,   

 فـا ملو م علـى ما أمرتـم أن تـحملو م علـيه من أ كامي, وال تـجوروا بأ ا منهم عنه.

ـيهم أقيرل لكيم أيهيا اليـمّمنون إليـى وأما قوله: ُ َو أْقرُل للتّْقَون فإهه يعنـي بقوله:  و العيال علي  

التقون, يعنـي: إلـى أن تكوهوا عنا   بـاستعمالكم إياه من أ ل التقون, و م أ ل الـخوف والـحذر 

من   أن يخالفوه فـي شيء من أمره, أو يأتوا شيقا مين معاصييه. وإهيـما وصيفه جيّل ثنياؤه العيال 

ر, ألن من كان عايالً كان   بعاله مطيعا, ومن كان بـما وصف به من أهه أقرل للتقون من الـجو

  مطيعا كان ال شّك من أ ل التقون, ومن كان جاذرا كيان   عاصييا, ومين كيان   عاصييا كيان 

بعياا من تقواه. وإهـما كنى بقوله: ُ َو أْقَرُل عن الفعل, والعرل تكنـي عين األفعيال إذا كنَيت عنهيا 

جّل ثناؤه فهو َخْير  لَُكْم وذلكم أْزَكيى لَُكيْم وليـم ليـم يكين فيـي الكيالم  كما قال«, ذلك»ول «  و»ل 

 ولقـيـل: اعالوا أقرَل للتقون, كما قـيـل: اْهتَُهوا َخْيرا لَُكْم.«, هصبـا»لكان أقرل «  و»

اليـمّمنون أن تيـجوروا  وأما قوله: َواتّقُوا ّللّاَ إّن ّللّاَ َخبِـير  بِـَما تَْعَملُوَن فإهه يعنـي: وا ذروا أيها  

فـي عبـايه, فتـجاوزوا فـيهم  كمه وقضياءه اليذين بيـين لكيم, فيـيحّل بكيم عقوبتيه, وتسيتوجبوا منيه 

ألـيـم هكاله. إّن ّللّاَ َخبِـير  بِيـَما تَْعَملُيوَن يقيول: إن   ذو خبيرة وعليـم بيـما تعمليون أيهيا اليـمّمنون 

عمييل بييه أو خييالف لييه, ُمييـْحٍص ذلكييم علييـيكم كلييه,  تييـى فـيييـما أمييركم بييه وفـيييـما ههيياكم عنييه ميين 

 يجازيكم به جقاءكم الـمـحسن منكم بإ ساهه, والـمسيء بـاساءته, فـاتقوا أن تسيقوا.

 9اآلية : 
َعِظيم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَعاَ ّللّاُ الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت لَُهم ّمْلِفَرة  َوأَْجر  

..} 

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: َوَعاَ ّللّاُ الِّذيَن آَمنُوا َوعِملُوا الّصاِلـحاِت وعا   أيها الناس الذين صاّقوا    

  ورسوله, وأقّروا بـما جاء م به من عنا ربهم, وعملوا بـما واثقهم   به, وأوفّوا بـالعقوي التـي 

نطيعّن   ورسوله. فسمعوا أمر   وههيه, وأطاعوه فعملوا بـما عاقا م علـيها بقولهم: لنسمعّن ول

أميير م   بييه, واهتهييوا عمييا ههييا م عنييه. ويعنييـي بقولييه: لَُهييْم َمْلِفييَرة : لهييّالء الييذين َوفّييْوا بييـالعقوي 

والـميثا, الذي واثقهم به ربهم ملفرة, و ي ستر ذهوبهم السالفة منهم علـيهم, وتلطيتها بعفيوه لهيم 

عنها, وتركه عقوبتهم علـيها وفضيحتهم بها. وأْجر  َعِظيـم  يقول: ولهيم ميع عفيوه لهيم عين ذهيوبهم 

السالفة منهم جقاء علـى أعمالهم التـي عملو ا ووفيـاذهم بيـالعقوي التيـي عاقياوا ربهيم عليـيها أجير 

 عظيـم, والعظيـم من خير مير مـحاوي مبلله وال يعرف منتهاه ميره تعالـى ذكره.
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فإن قال قاذل: إن   جّل ثناؤه أخبر فـي  ذه االَية أهه وعا الذين آمنوا وعملوا الصالـحات, وليـم   

يخبر بـما وعا م, فأين الـخبر عن الـموعوي  قـيـل: بلـى, إهه قا أخبير عين اليـموعوي, واليـموعوي 

  و قوله: لَُهْم َمْلِفَرة  وأْجر  َعِظيـم .

لَُهْم َمْلِفَرة  وأْجر  َعِظيـم  خبر مبتاأ, ولو كان  يو اليـموعوي لقـييـل: وعيا فإن قال قاذل: فإن قوله:   

وفييـي «, لهييم»  الييذين آمنييوا وعملييوا الصالييـحات ملفييرة وأجييرا عظيييـما, ولييـم ياخييـل فييـي ذلييك 

يخول ذلك فيـيه ياللية عليـى ابيتالء الكيالم, واهقضياء اليـخبر عين الوعيا  قـييـل: إن ذليك وإن كيان 

ا ذكرت فإهه مـما اكتفـى بااللة ما ظهر من الكالم علـى ما بطن من معناه من ذكر بع  ظا ره م

قا ترَ ذكره فـيه, وذلك أن معنى الكالم: وعا   اليذين آمنيوا وعمليوا الصاليـحات أن يلفير لهيم, 

يعمليوه فيـيها, فتركيت « أن« »الوعيا»ويأجر م أجيرا عظييـما ألن مين شيأن العيرل أن يصيحبوا 

ذ كان الوعا قوالً, ومن شأن القول أن يكون ميا بعياه مين جميل األخبيـار مبتياأ وذكير بعياه إ« أن»

جملة الـخبر اجتقاء بااللة ظا ر الكالم علـى معناه وصرفـا للوعا الـموافّ للقول فيـي معنياه وإن 

رة وأجير كان للفظه مخالفـا إلـى معناه, فكأهيه قـييـل: قيال   لليذين آمنيوا وعمليوا الصاليـحات ملفي

عظيـم. وكان بع  هـحويـي البصرة يقول: إهـما قـيـل: َوَعياَ ّللّاُ الّيِذيَن آَمنُيوا َوعِملُيوا الّصاِليـَحاِت 

لَُهْم َمْلِفَرة  وأْجر  َعِظيـم  الوعا الذي وعاوا, فكان معنى الكالم علـى تأويـل قاذيل  يذا القيول: وعيا 

 وأجر عظيـم.   الذي آمنوا وعملوا الصالـحات لهم ملفرة

 10اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذّبُواْ بِفيَاتِنَف أُْولَـَقَِك أَْصَحاُل اْلَجِحيِم {..

يعنـي بقوله جّل ثناؤه: َوالِّذيَن َكفَُروا: والذين جحاوا و ااهـية  , وهقضوا ميثاقه وعقويه التـي    

ه. وَكذّبُوا بفياتِنا يقول: وكذّبوا بأيلة   و ججه الاالة علـى و ااهـيته التـي جاءت بهيا عاقاو ا إيا

الرسل ومير ا. أولَقَِك أْصَحاُل الـَجِحييـِم يقيول:  يّالء اليذين  يذه صيفتهم أ يل الـجحييـم, يعنيـي: 

 أ ل النار الذين يخـلاون فـيها وال يخرجون منها أباا.

 11اآلية : 
 تأويـل قوله تعالـى:القول فـي 

فََكّف أَْيِايَُهْم َعنُكْم  }يَا أَيَّهف الِّذيَن آَمنُواْ اْذُكُرواْ هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَْيُكْم إِْذ َ ّم قَْوم  أَن يَْبُسُطواْ إِلَْيُكْم أَْيِايَُهمْ     

ِمنُوَن {.. ّْ  َواتّقُواْ ّللّاَ َوَعلَى ّللّاِ فَْليَتََوّكِل اْلُم

لك جّل ثناؤه: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا: أقّروا بتو يا   ورسالة رسوله صلى   عليه وسيلم يعنـي بذ   

وما جار م به من عنا ربهم. اْذُكُروا هِْعَمَت ّللّاِ َعلَيـْيُكْم: اذكيروا النعمية التيـي أهعيم   بهيا عليـيكم, 

عقوي التيـي عاقاتيـم هبيـيكم صيلى   علييه فـاشكروه علـيها بـالوفـاء له بـميثاقه الذي واثقكم به, وال

وسلم علـيها. ثم وصف هعمته التـي أمر م جّل ثناؤه بـالشكر علـيها مع ساذر هعمه, فقال:  ي كفيه 

 عنكم أياي القوم الذين  موا بـالبط  بكم, فصرفهم عنكم, و ال بـينهم وبـين ما أرايوه بكم.

مية التيـي ذّكير   جيّل ثنياؤه أصيحال هبيـيه صيلى   ثم اختلف أ ل التأويـل فيـي صيفة  يذه النع  

عليه وسلم بها وأمر م بـالشكر له علـيها. فقال بعضهم:  و استنقاذ   هبـيه مـحماا صلى   عليه 

وسييلم وأصييحابه مييـما كاهييت الييـيهوي ميين بنييـي النضييير  مييوا بييه يييوم أتييو م يستييـحملوههم يييية 

 ن أمية الضمري. ذكر من قال ذلك:العامريـين اللذين قتلهما عمرو ب

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن مـحما بن إسحا,, عن عاصم بن عمير بين قتياية 9096  

وعبا   بن أبـي بكر, قاال: خرج رسيول   صيلى   علييه وسيلم إليـى بنيـي النضيير ليـيستعينهم 

مري فليـما جياء م خيال بعضيهم بيبع , عليـى ييية العامرييـين الليذين قتلهميا عميرو بين أميية الضي

فقالوا: إهكم لن تـجاوا مـحماا أقرل منه االَن, فُمروا رجالً يظهر علـى  ذا البيـيت فيـيطرح عليـيه 

صييخرة فييـيريحنا منييه فقييام عمييرو بيين جحيياش بيين كعييب. فأتييـى رسييول   صييلى   عليييه وسييلم 

ما أراي  يو وقوميه: ييا أيهيا الّيِذيَن آَمنُيوا الـخبر, واهصرف عينهم, فيأهقل   عيّق ذكيره فيـيهم وفـييـ

 اْذُكُروا هَْعَمَت ّللّا َعلَـْيُكْم إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم... االَية.
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ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9097  

إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم قال الـيهوي: يخـل علـيهم النبـّي صلى عن مـجا ا فـي قول  : 

  عليه وسلم  اذطا لهم, وأصحابه من وراء جااره, فـاستعاههم فـي َملرم يية مرمها, ثم قام مين 

ابه رجيالً رجيالً عنا م, فـاذتـمروا بـينهم بقتله, فخرج يـمشي القهقري ينظير إليـيهم, ثيم يعيا أصيح

  تـى تتاّموا إلـيه.

 اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا:    

  يين يخيـلاْذُكُروا هَْعَمَت ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ َ ّم قَيْوم  أْن يَْبُسيُطوا إلَيـْيُكْم أْييِايَُهْم فََكيّف أْييِايَُهْم َعيْنُكْم يهيوي 

النبـّي صلى   عليه وسلم  اذطا لهم, وأصحابه مين وراء جياار لهيم, فيـاستعاههم فيـي مليرم فيـي 

يية مرمها, ثم قام من عنا م, فـاذتـمروا بـينهم بقتله, فخرج يـمشي معترضا ينظر إليـيهم خيفيتهم, 

يَُهْم َعيْنُكْم َواتّقُيوا ّللّاَ ثم يعا أصحابه رجيالً رجيالً  تيـى تتياموا إليـيه. قيال   جيّل وعيّق: فََكيّف أْيياِ 

ِمنُوَن. ّْ  َوعلـى ّللّاِ فَْلـيَتََوّكِل الـُم

ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا يوها بين بكيير, قيال: ثنيـي أبيو معشير, عين يقييا بين 9098  

أبـي زياي, قال: جاء رسول   صلى   عليه وسلم بنـي النضير يستعينهم فـي َعْقل أصيابه ومعيه 

فقالوا: هعم يا أبـا القاسم, قا آن ليك أن « أِعينُوهـي فـي َعْقٍل أَصابَنـي»أبو بكر وعمر وعلـّي فقال: 

تأتـينا وتسألنا  اجة, اجلا  تـى هطعمك وهعطييك اليذي تسيألنا فجليا رسيول   صيلى   علييه 

لرسيول   وسلم وأصحابه ينتظروهه, وجاء  ييـي ابين أخطيب و يو رأس القيوم, و يو اليذي قيال 

صلى   عليه وسلم ما قال, فقال  يـي ألصحابه: ال تروهه أقرل منه االَن, اطر وا علـيه  جارة 

فـاقتلوه وال ترون شيّرا أبياا فجياءوا إليـى رجيي لهيم عظييـمة ليـيطر و ا عليـيه, فأمسيك   عنهيا 

 جيّل وعيّق: ييا أيّهيا الّيِذَي أيايهم,  تـى جاءه جبريـل صلى   عليه وسلم فأقامه مين ثيم, فيأهقل  

ْم َواتّقُيوا ّللّاَ آَمنُوا اْذُكيُروا هِْعَميَت ّللّاِ َعلَيـْيُكْم إْذ َ يّم قَيْوم  أْن يَْبُسيُطوا إلَيـْيُكْم أْييِايَُهْم فََكيّف أْييِايَُهْم َعيْنكُ 

ِمنُوَن, فأخبر   عق ذكره هبـيه صلى   عل ّْ  يه وسلم ما أرايوا به.َوعلـى ّللّاِ فَْلـيَتََوّكِل الـُم

ـ  اثنـي القام, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين 9099  

.. االَيية, قيال: كثـير: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم.

ـل عليـيهم النبيـّي صيلى   علييه وسيلم  اذطيا, فيـاستعاههم فيـي مليرم مرميه, فـاذتيـمروا يهوي يخي

بـينهم بقتله, فقام من عنيا م, فخيرج معترضيا ينظير إليـيهم خيفيتهم, ثيم يعيا أصيحابه رجيالً رجيالً 

  تـى تتاموا إلـيه.

, عين عكرمية, قيال: ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابين جيري 9100  

بعث رسيول   صيلى   علييه وسيلم اليـمنذر بين عميرو األهصياري أ يا بنيـي النيـجار و يو أ يا 

النقبـاء لـيـلة العقبة, فبعثه فـي ثالثـين راكبـا من الـمهاجرين واألهصار. فخرجوا, فلقيوا عيامر بين 

ر, فيـاقتتلوا, فقتيل اليـمنذر الطفـيـل بن مالك بن جعفر عليـى بقير معوهية, و يي مين ميياه بنيـي عيام

وأصحابه إال ثالثة هفر كاهوا فـي طلب ضالّة لهم, فلـم يَُرْعُهم إال والطير تـحوم فـي السماء, يسقط 

ُّ الام, فقال أ ا النفر: قتل أصيحابنا والير من ثيم توليـى يشيتاّ  تيـى لقيـي  من بـين خراطيـمها َعلَ

ضربة, رفع رأسه إلـى السماء ففتـح عينيـيه, ثيم قيال:   رجالً, فـاختلفـا ضربتـين, فلـما خالطته ال

ورجيع صا بيـاه, فلقيـيا زجليـين مين «. أْعنَيّ لـييـموتَ »أكبر, الـجنة ورّل العاليـمين فكيان يياعى 

بنـي سلـييـم, وبيـين النبيـّي صيلى   علييه وسيلم وبيـين قومهميا موايعية, فـاهتسبيـا لهميا إليـى بنيـي 

ومهما إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم يطلبون الاية, فخرج ومعه أبو بكير عامر, فقتال ما. وقام ق

وعمر وعثمان وعلـّي وطليـحة وعبيا الير من بين عيوف,  تيـى يخيـلو عليـى كعيب بين األشيرف 

ويهوي بنيـي النّضيير, فيـاستعاههم فيـي عقلهميا. قيال: فـاجتيـمعت اليـيهوي لقتيل رسيول   صيلى   

اعتلوا بصنـيعة الطعام, فأتاه جبريـل صلى   عليه وسلم بـالذي اجتـمعت عليه وسلم وأصحابه, و

ال تَْبَرْح َمقَاَمَك, فََمْن َخَرَج َعلَـْيَك ِمْن أْصَحابـي »علـيه يهوي من اللار, فخرج ثم يعا علـيّا, فقال: 

عليـى عليـّي, فيـيأمر م بيـالذي  قال: فجعليوا ييـمّرون« فََسألََك َعنّـي فَقُْل َوّجه إلـى الـماينة فأَْيِرُكوه

 أمره  تـى أتـى علـيه آخُر م, ثم تبعهم فذلك قوله: َوال تََقاُل تَّطِلُع َعلـى خِاذنٍَة ِمْنُهْم.
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ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا إسراذيـل, عن الساّي, عن أي مالك 9101  

وا هِْعَميَت ّللّاِ َعلَيـْيُكْم إْذ َ يّم قَيْوم  أْن يَْبُسيُطوا إلَيـْيُكْم أْييِايَُهْم فََكيّف فـي قوله: يا أيّها الّيِذيَن آَمنُيوا اْذُكيرُ 

أْييِايَُهْم َعييْنُكْم. قييال: هقلييت فييـي كعييب بين األشييرف وأصييحابه,  ييين أرايوا أن يليياروا برسييول   

 صلى   عليه وسلم.

ية, فأمر الـمّمنـين من أصيحال رسيول   وقال آخرون: بل النعمة التـي ذكر ا   فـي  ذه االَ   

صلى   عليه وسلم بـالشكر له عليـيها, أن اليـيهوي كاهيت  ميت بقتيل النبيـّي صيلى   علييه وسيلم 

فـي طعيام يعيوه إليـيه, فأعليـم   عيّق وجيّل هبيـيه صيلى   علييه وسيلم ميا  ميوا بيه, فيـاهتهى  يو 

 ذلك: وأصحابه عن إجابتهم إلـيه. ذكر من قال

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9102  

ك ابن عبـاس قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم... إلـى قوله: فََكّف أْييِايَُهْم َعيْنُكْم وذلي

 صييلى   عليييه وسييلم وأصييحابه طعامييا لييـيقتلوه إذا أتييـى أن قومييا ميين الييـيهوي صيينعوا لرسييول  

 الطعام, فأو ى   إلـيه بشأههم, فلـم يأت الطعام وأمر أصحابه فأبوه.

وقال آخرون: عنى   جّل ثناؤه بذلك النعمة التـي أهعمها علـى الـمّمنيـين بيـاطالع هبيـيه صيلى   

من الـمشركين يوم بطن هـخـل مين امتيرار م إييا م,    عليه وسلم علـى ما  ّم به عاّوه وعاّو م

واإليقاع بهم إذا  يم اشيتللوا عينهم بصيالتهم, فسيجاوا فيـيها, وتعريفيه هبيـيه صيلى   علييه وسيلم 

 الـحذار من عاّوه فـي صالته بتعلـيـمه إياه صالة الـخوف. ذكر من قال ذلك:

ع, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: يا أيّها ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بن زري9103  

نا أهها هقلت الِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هِْعَمَت ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم... االَية, ذكر ل

ي بنيو ثعلبية وبنيو علـى رسول   صلى   عليه وسلم و و ببطن هـخـل فـي اللقوة السابعة, فيأرا

مـحارل أن يفتكوا به, فأطلعه   علـى ذلك. ذكر لنا أن رجيالً اهتيال لقتليه, فأتيـى هبيـّي   صيلى 

« هَعَيمْ »قيال: أسيتلّه  قيال: « ُخيْذهُ »  عليه وسيلم وسييفه موضيوع, فقيال: آخيذه ييا هبيـّي    قيال: 

فهاّيه أصحال رسول   صلى   عليه «. ـي ِمْنكَ   يَـْمنَعُنِ »فسلّه, فقال: من يـمنعك منـي  قال: 

وسلم, وأملظوا له القول, فشيام السييف, وأمير هبيـّي   صيلى   علييه وسيلم أصيحابه بـالر ييـل, 

 فأهقل علـيه صالة الـخوف عنا ذلك.

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين الق يري, 9104  

كره عن ابن أبـي سلـمة, عن جابر: أن النبـّي صلى   عليه وسلم هقل منقالً, وتفّر, الناس فـي ذ

الِعَضاه يستظلون تـحتها, فعليّ النبيـّي صيلى   علييه وسيلم سيال ه بشيجرة, فجياء أعرابيـّي إليـى 

عليه وسلم, فقيال: سيف رسول   صلى   عليه وسلم وأخذه فسلّه, ثم أقبل علـى النبـّي صلى   

فشام األعرابـّي السييف, فياعا النبيـّي «, ّللّاُ »من يـمنعك منـي  والنبـّي صلى   عليه وسلم يقول: 

صيلى   علييه وسيلم أصيحابه, فيأخبر م خبير األعرابيـي و يو جيالا إليـى جنبيه ليـم يعاقبيه. قييال 

ا أن يفتكيوا برسيول   صيلى معمر: وكان قتاية يذكر هـحو  ذا, وذكير أن قوميا مين العيرل أرايو

  عليه وسلم, فأرسيلوا  يذا األعرابيـّي. وتيأّول: اْذُكيُروا هِْعَميَت ّللّاِ َعلَيـْيُكْم إْذ َ يّم قَيْوم  أْن يَْبُسيُطوا 

 إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم... االَية.

كير فيـي  يذه وأولـى األقوال بـالصحة فـي تأوييـل ذليك, قيول مين قيال: عنيى   بيـالنعمة التيـي ذ  

االَية هعمته علـى الـمّمنـين به وبرسوله, التـي أهعم بها علـيهم فيـي اسيتنقاذه هبيـيهم ميـحماا صيلى 

  عليه وسلم, مـما كاهت يهوي بنـي النضير  مت به من قتله وقتل من معه ييوم سيار إليـيهم هبيـّي 

 لـي عمرو بن أمية.  صلى   عليه وسلم فـي الاية التـي كان تـحملها عن قتـيـ

وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصحة فـي تأويـل ذلك, ألن   عقب ذكير ذليك برميي اليـيهوي بصيناذعها   

وقبـيح أفعالها وخياهتها ربها وأهبـياء ا. ثم أمر هبـيه صيلى   علييه وسيلم بيـالعفو عينهم والصيفح 

م ليـم ييّمر بيـالعفو عينهم والصيفح عن عظيـم جهلهم, فكان معلوميا بيذلك أهيه صيلى   علييه وسيل

عقـيب قوله: إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم ومن ميره كان يبسط األيياي إليـيهم, ألهيه ليو كيان 

الذين  موا ببسط األياي إلـيهم مير م لكان  ريّا أن يكيون األمير بيـالعفو والصيفح عينهم ال عمين 

ن الوصف بـالـخياهة فـي وصفهم فـي  ذا الـموضع ال فـي وصف من لـم يجر لهم بذلك ذكر, ولكا
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لـم يَْجر لـخياهته ذكر, ففـي ذلك ما ينبـيء عن صحة ما قضينا له بـالصحة من التأويالت فـي ذلك 

 يون ما خالفه.

ِمنُونَ    ّْ  .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: واتّقُوا ّللّاِ َوَعلـى ّللّاِ فَْلـيَتََوَكّل الـُم

يعنييـي جييّل ثنيياؤه: وا ييذروا   أيهييا الييـمّمنون أن تييـخالفوه فـيييـما أمييركم وههيياكم أن تنقضييوا   

ِمنُوَن  ّْ الـميثا, الذي واثقكم به فتستوجبوا منه العقال الذي ال قِبَل لكم به. َوَعليـى ّللّاِ فَْليـيَتََوّكِل اليـُم

ذه, ويثييّ بنصييرته وعوهييه, الييـمقّرون يقييول: وإلييـى   فلـيييـلّ أزميية أمييور م, ويستسلييـم لقضييا

بو ااهـية   ورسالة رسيوله, العياملون بيأمره وههييه, فيإن ذليك مين كميال ييينهم وتيـمام إييـماههم, 

وأههم إذا فعلوا ذلك كع يم ورعيا م و فظهيم ميـمن أراي يم بسيوء, كميا  فظكيم ويافيع عينكم أيهيا 

أيايهم إلـيكم, كالءة منه لكم, إذ كنتـم من أ يل الـمّمنون الـيهوي الذين  موا بـما  موا به من بسط 

اإليـمان به وبرسوله يون ميره, فإن ميره ال يطيّ يفع سوء أراي بكم ربكم وال اجيتالل هفيع لكيم 

 لـم يقضه لكم.

 12اآلية : 
ا ِمينُهُم اثْنَيْي َعَشيَر هَِقيبياً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َولَقَْا أََخذَ ّللّاُ ِميثَاَ, بَنَِي إِْسَرآذِيَل َوبَعَثْنَ

َرْضتُُم ّللّاَ قَْرضاً َوقَاَل ّللّاُ إِهّي َمعَُكْم لَقِْن أَقَْمتُُم الّصالَةَ َوآتَْيتُْم الّقَكاةَ َوآَمنتُْم بُِرُسِلي َوَعّقْرتُُموُ ْم َوأَقْ 

ِري ِمن تَْحتَِها األْهَهاُر فََمن َكفََر بَْعاَ ذَِلَك ِميْنُكْم فَقَيْا َ َسناً الَُكفَّرّن َعْنُكْم َسيّقَاتُِكْم َوالُْيِخلَنُّكْم َجنّاٍت تَجْ 

 َضّل َسَوآَء الّسبِيِل {..

و ذه االَية أهقلت إعالما مين   جيّل ثنياؤه هبيـيه صيلى   علييه وسيلم والـمّمنيـين بيه, أخيالَ,    

 الذين  موا ببسط أيايهم إلـيهم من الـيهوي. كالذي:

الـحرث بن مـحما, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  ياثنا مبيـارَ, عين اليـحسن فيـي  ـ  اثنا9105  

 قوله: ولقَْا أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ, بَنِـي إْسَراذِيـَل قال: الـيهوي من أ ل الكتال.

وأن اليذي  ميوا بيه مين اللييار وهقي  العهيا اليذي بيـينهم وبييـينه مين صفيـاتهم وصفيـات أواذلهييم   

أسالفهم قايـما, وا تـجاجا لنبيـيه صيلى   علييه وسيلم عليـى اليـيهوي بيـاطالعه وأخالقهم وأخال, 

إياه علـى ما كان علـمه عنا م يون العرل من خفـّي أمور م ومكنون عليومهم, وتوبيـيخا لليـيهوي 

فـي تـماييهم فـي اللّي, وإصرار م علـى الكفر مع علـمهم بخطإ ما  م علـيهم مقـيـمون. يقيول   

ـيه صلى   عليه وسلم: ال تستعظموا أمر الذين  موا ببسط أيايهم إلـيهم من  ّالء الـيهوي بـما لنب

 موا به لكم, وال أمر اللار الذي  اولوه وأرايوه بكيم, فيإن ذليك مين أخيال, أواذلهيم وأسيالفهم, ال 

ن بعي  مياراتهم يعاُون أن يكوهوا علـى منهاج أّولهم وطريّ سلفهم. ثم ابتاأ الـخبر عّق ذكره عي

وخياهيياتهم وجييراءتهم علييـى ربهييم وهقضييهم ميثيياقهم الييذي واثقهييم علييـيه بييـارذهم, مييع هعمييه التييـي 

خصهم بها, وكراماته التـي طّوقهم شكر ا, فقال: ولقا أخذ   ميثا, سلف من  ّم ببسط ياه إليـيكم 

 ته فـيـما أمر م وهها م. كما:من يهوي بنـي إسراذيـل يا معشر الـمّمنـين بـالوفـاء له بعهويه وطاع

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا آيم العسقالهـي, قال:  اثنا أبو جعفير اليرازي, عين الربيـيع, 9106  

عن أبـي العالـية فـي قوله: َولَقَْا أَخذَ ّللّاُ ِميثاَ, بَنِـي إْسَراذِيـَل قيال: أخيذ   مواثيـيقهم أن يخيـلصوا 

 له وال يعباوا ميره.

بَعَثْنا ِمْنُهْم اثْنَى َعَشَر هَِقـيبـا يعنـي بذلك: وبعثنا منهم اثنـي عشر كفيـيالً, كفليوا عليـيهم بـالوفيـاء وَ   

  بيـما واثقيوه علييـيه مين العهييوي فـييـما أميير م بيه, وفمييا ههيا م عنييه. والنقيـيب فييـي كيالم العييرل, 

الن علـى بنـي فالن فهو يَْنقُيب هقبيـا, كالعريف علـى القوم, مير أهه فو, العريف, يقال منه: هَقََب ف

فإذا أريا أهه لـم يكين هقـيبيـا فصيار هقـيبيـا, قـييـل: قيا هَقُيب فهيو يَْنقيب هَقَابية, ومين العرييف: َعيُرف 

علـيهم يَْعُرف ِعَرافَةً. فأما الـمناكب فإههم كياألعوان يكوهيون ميع العرفيـاء, وا يا م َمْنِكيب. وكيان 

ة يقييول:  يو األمييين الضيامن علييـى القيوم. فأمييا أ يل التأويييـل فيإههم قييا بعي  أ يل العلييـم بـالعربيـي

 اختلفوا بـينهم فـي تأويـله, فقال بعضهم:  و الشا ا علـى قومه. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َولَقَْا أَخيذَ ّللّاُ ِميثياَ, بَنِيـي 9107  

 َوبَعَثْنا ِمْنُهْم اثْنَـْي َعَشَر هَِقـيبـا: من كّل سبط رجل شا ا علـى قومه. إْسراذيـل

 وقال آخرون: النقـيب: األمين. ذكر من قال ذلك:  
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ـ ُ اثت عن عمار بن الـحسن, قال:  اثنا ابين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين الربيـيع, قيال: 9108  

 النقبـاء: األمناء.

 اثنا إسحا,, قال:  اثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله. اثنـي الـمثنى, قال:     

وإهـما كان   أمر موسى هبـيه صلى   عليه وسلم ببعثيه النقبيـاء األثنيـي عشير مين قوميه بنيـي   

إسراذيـل إلـى أر  الـجبيـابرة بيـالشام لـيتيـجسسوا ليـموسى أخبير م إذ أراي  الكهيم, وأن ييوّرث 

ر م موسى وقومه, وأن يجعلها مسياكن لبنيـي إسراذييـل بعيا ميا أهيـجا م مين فرعيون أرضهم وييا

 وقومه, وأخرجهم من أر  مصر, فبعث موسى الذين أمره   ببعثهم إلـيها من النقبـاء. كما:

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9109  

بنيـي إسراذييـل بيـالسير إليـى أريحياء, و يي أر  بيـيت اليـمقاس, فسياروا  تيـى إذا قال: أمير   

كاهوا قريبـا منهم بعث موسى اثنـي عشر هقـيبـا من جميع أسبـاط بنـي إسراذييـل, فسياروا يريياون 

أن يأتوه بخبر الـجبـابرة, فلقـيهم رجل من الـجبيـارين يقيال ليه عياج, فأخيذ االثنيـي عشير, فجعلهيم 

ُ ْجقته وعلـى رأسه  قمة  طب, فـاهطلّ بهم إلـى امرأته, فقال: اهظيري إليـى  يّالء القيوم فـي 

الذين يقعميون أههيم يريياون أن يقاتلوهيا فطير هم بيـين ييايها, فقيال: أال أطحينهم برجليـي  فقاليت 

امرأته: بل خـّل عينهم  تيـى يخبيروا قيومهم بيـما رأوا ففعيل ذليك. فليـما خيرج القيوم, قيال بعضيهم 

لبع : يا قوم إهكم إن أخبرتـم بنـي إسراذيـل خبر القيوم, ارتياّوا عين هبيـّي   عليـيه السيالم, لكين 

اكتـموه وأخبروا اهِـَي  , فـيكوهان فـيـما يريان رأيهما, فأخذ بعضيهم عليـى بعي  اليـميثا, بيذلك 

خاه وأبـاه بـما رأن من لـيكتـموه. ثم رجعوا فـاهطلّ عشرة منهم فنكثوا العها, فجعل الرجل يخبر أ

عاج, وكتـم رجالن منهم, فأتوا موسى و ارون, فأخبرو ما الـخبر, فذلك  ين يقول  : َولَقَْا أَخذَ 

 ّللّاُ ِميثاَ, بَنِـي إْسَراذِيـَل َوبَعَثْنا ِمْنُهُم اثْنَـْي َعَشَر هَِقـيبـا.

 اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال: 9110  

عن مـجا ا فـي قول  : اثْنَـْي َعَشَر هَِقـيبـا من كّل سبط من بنيـي إسراذييـل رجيل أرسيلهم موسيى 

إلـى الـجبـارين, فوجاو م ياخـل فـي كّم أ ا م اثنان منهم ييـلفوههم لفّيـا, وال يحميل عنقيوي عنيبهم 

فـي شطر الرماهة إذا هيقع  بهيا خمسية أهفيا أو أربيع. إال خمسة أهفا بـينهم فـي خشبة, وياخـل 

فرجع النقبـاء كّل منهم ينهي سبطه عن قتالهم إال يُوَشع ابن هون وكالب بن يوقنا يأمران األسبيـاط 

 بقتال الـجبـابرة وبجهاي م, فعصوا  ذين وأطاعوا األخرين.

ابيين أبييـي هييـجيح, عيين مييـجا ا  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين    

 بنـحوه, إال أهه قال: من بنـي إسراذيـل رجال, وقال أيضا: يـلقوههما.

ـ  اثنا ابن  ميا, قيال:  ياثنا سليـمة, عين ابين إسيحا,, قيال: أمير موسيى أن يسيير ببنيـي 9111  

رج إلييـيها إسراذيييـل إلييـى األر  الييـمقاسة, وقييال: إهييـي قييا كتبتهييا لكييم يارا وقييرارا ومنييقالً, فييـاخ

وجا ا من فـيها من العاّو, فإهـي هاصركم علـيهم, وخذ من قومك اثنـي عشر هقـيبيـا مين كيّل سيبط 

هقـيبـا يكون علـى قومه بـالوفـاء منهم علـى ما أمروا به, وقل لهم إن   يقول لكم: إهّـي معُكْم ِليقن 

واَء الّسبِـيـِل. وأخذ موسيى مينهم اثنيـي عشير أقمتُـم الّصالةَ وآتـيتـُم القكاة... إلـى قوله: فقْا ضّل س

هقـيبـا اختار م من األسبـاط ُكفالء علـى قومهم بـما  م فـيه علـى الوفـاء بعهاه وميثاقه, وأخذ مين 

كّل سبط منهم خير م وأوفـا م رجالً. يقول   عّق وجّل: ولَقَْا أََخذَ ّللّاُ ميثاَ, بَنِـي إْسراذِيـل وبَعَثْنا 

ُم اثْنـي َعشَر هَِقـيبـا فسار بهم موسى إلـى األر  الـمقاسة بأمر  ,  تـى إذا هقل التيـيه بنيـي ِمْنهُ 

مصر والشام, و ي بالي لـيا فـيها شجر وال ظّل, يعا موسى ربه  ين آذا م الـحّر, فظلّل علـيهم 

موسى فقال: أرسل رجياالً  بـاللمام, ويعا لهم بـالرز,, فأهقل   علـيهم الـمّن والسلون. وأمر  

يتـجسسون إليـى أر  كنعيان التيـي و بيت لبنيـي إسراذييـل, مين كيّل سيبط رجيالً. فأرسيل موسيى 

الرءوس كلهم الذين فـيهم, و ذه أسماء الر ط الذين بعث   من بنـي إسراذيـل إليـى أر  الشيام, 

ـل: شيامون بين ركيون, ومين فـيـما يذكر أ ل التوراة لـيجوسو ا لبنيـي إسراذييـل: مين سيبط روبـيي

سبط شمعون سافـاط بين  ربيـي, ومين سيبط يهيوذا كاليب بين يوقنيا, ومين سيبط كياذ ميخاذييـل بين 

يوسف, ومن سبط يوسف و و سبط إفراذييـم يوشيع بين هيون, ومين سيبط بيـينامين فليط بين ذهيون, 

ط يان ومن سبط ربـالون كرابـيـل بن سويي, ومن سبط منشا بن يوسف  اي بن سوشا, ومن سيب
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 مالذل بن  مل, ومن سبط أشار سابور بن ملكيـل, ومن سبط هفتالـي مـحّر بن وقسي, ومن سبط 

يساخر  واليـل بن منكيا. فهيذه أسيماء اليذين بعيثهم موسيى يتيـجسسون ليه األر , ويومقيٍذ َسيّمى 

ظيروا يوشع بن هون: يوشع بن هون, فأرسلهم وقال لهم: ارتفعوا قبيل الشيما, فيـارقوا اليـجبل, واه

مييا فييـي األر , ومييا الشييعب الييذي يسييكنوهه, أقوييياء  ييم أم ضعفييـاء  أقلـيييـل  ييم أم  ييم كثييـير  

واهظروا أرضهم التـي يسكنون أشمسية  يي أم ذات شيجر  وا مليوا إليـينا مين ثميرة تليك األر  

 وكان فـي أّول ما َسّمى لهم من ذلك ثمرة العنب.

ـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أب9112  

ابن عبـاس, قوله: َوبَعَثْنا ِمْنُهُم اثْنَـْي َعَشَر هَِقـيبـا فهم من بنـي إسراذيـل, بعثهم موسى ليـينظروا ليه 

إلـى الـماينة. فـاهطلقوا فنظروا إلـى الـماينة, فجاءوا بحبة من فيـاكهتهم ِوْقيَر رجيل, فقيالوا: قياروا 

ة قوم وبأسهم  ذه فـاكهتهم. فعنا ذلك فتنوا, فقالوا: ال هستطيع القتيال فَيـاْذَ ْب أْهيَت َوَربّيَك فَقياتاِلَ قوّ 

 إهّا َ ُهنا قَاِعاوَن.

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج الـمروزي, قال: سمع أبـا معاذ الفضل بن خاليا يقيول فيـي 9113  

ِقـيبـا أمر   بنيـي إسراذييـل أن يسييروا إليـى األر  اليـمقاّسة ميع قوله: َوبَعَثْنا ِمْنُهُم اثْنَـْي َعَشَر هَ

هبـيهم موسى صلى   عليه وسلم فلـما كاهوا قريبـا من اليـماينة, قيال لهيم موسيى: ايخيـلو ا فيأبوا 

وجبنوا, وبعثوا اثنـي عشر هقـيبـا ليـينظروا إليـيهم. فيـاهطلقوا فنظيروا, فجياءوا بحبية مين فيـاكهتهم 

الرجل, فقالوا: قياّروا قيّوة قيوم وبأسيهم,  يذه فيـاكهتهم فعنيا ذليك قيالوا ليـموسى: اْذَ يْب أْهيَت  بِوْقر

 وَربَّك فَقَاتاِلَ.

القيول فيـي تأويييـل قوليه تعاليـى: َوقيياَل ّللّاُ إهّيـي َمعَُكيْم لَييقِْن أقَْمتُيـُم الّصيالةَ وآتَـْيتُييـُم الّقكياةَ وآَمْنتُييـْم   

 ُ ْم وأْقَرْضتُـُم ّللّاَ قَْرضا َ َسنَا.بُِرُسِلـي َوَعّقْرتـُمو

يقييول   تعالييـى ذكييره َوقيياَل ّللّاُ لبنييـي إسراذيييـل إهّييـي َمعَُكييْم يقييول: إهييى هاصييركم علييـى عيياّوكم   

وعاوي الذين أمرتكم بقتيالهم إن قاتلتيـمو م ووفـيتيـم بعهياي وميثاقيـي اليذي أخذتيه عليـيكم. وفيـي 

ظهر من الكالم عما  ذف منه, وذلك أن معنى الكالم: وقال   لهم: الكالم مـحذوف استُلنـي بـما 

اسيتلناء بقوليه: َولَقَيْا أَخيذَ ّللّاُ ِميثياَ, بَنِيـي إْسَراذِييـَل إذ كيان متقيام «, لهيم»إهـي معكيم, فتيرَ ذكير 

ن الـخبر عن قوم مسّمين بأعياههم كان معلوما أن سيا, ما فـي الكيالم مين اليـخبر عينهم, إذ ليـم يكي

الكالم مصروفـا عنهم إلـى مير م. ثم ابتاأ ربنا جّل ثناؤه القسم, فقال: قسم لَقِْن أقَْمتُـْم معشر بنيـي 

إسراذيـل الّصالةَ وآتَـْيتُيـُم الّقكياةَ: أي أعطيتيـمو ا مين أميرتكم بيـاعطاذها, وآَمْنتُيـْم بُِرُسِليـي يقيول: 

ن الربـيع بين أهيا يقيول:  يذا خطيال مين   وصاّقتـم بـما آتاكم به رسلـي من شراذع يينـي. وكا

 للنقبـاء االثنـي عشر.

ـ ُ اثت عن عمار بن الـحسن, قال:  اثنا عبا   بن أبـي جعفير, عين أبيـيه, عين الربيـيع 9114  

بيين أهييا: أن موسييى صييلى   عليييه وسييلم قييال للنقبييـاء االثنييـي عشيير: سيييروا إلييـيهم يعنييـي إلييـى 

ايثهم, وما أَمُر م, وال تـخافوا إن   معكم ما أقمتـم الصالة وآتـيتـم القكاة الـجبـارين فحاثوهـي  

 وآمنتـم برسلـي وعّقرتـمو م وأقرضتـم   قرضا  سنا.

ولـيا الذي قاله الربـيع فـي ذلك ببعيا من الصوال, مير أن من قضاء   فـي جمييع خيـلقه أهيه   

وتـجنب معصيته وجافـي ذهوبه. فإذ كان ذلك كذلك, وكان هاصر  من أطاعه, وولـّى من اتبع أمره 

من طاعته: إقام الصالة, وإيتاء القكاة, واإليـمان بـالرسل, وساذر ما هال القوم إليـيه كيان معلوميا 

أن تكفيـير السيييقات بييذلك وإيخيال الييـجنات بييه ليـم يخصييص بييه النقبيـاء يون سيياذر بنييـي إسراذيييـل 

ّّ وأولـى مين مير م, فكان ذلك بأن يكون ها بـا للقوم جميعا و ّضا لهم علـى ما  ضهم علـيه, أ 

 أن يكون هابـا لبع  و ّضا لـخاّ  يون عام.

واختلف أ ل التأويـل فـي تأويـل قوله: َوَعّقْرتُـُموُ ْم فقال بعضيُهم: تأوييـل ذليك: وهصرتيـمو م.   

 ذكر من قال ذلك:

و عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أب9115  

 عن مـجا ا فـي قول  : َوَعّقْرتُـُموُ ْم قال: هصرتـمو م.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   
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ل:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قا9116  

 قوله: َوَعّقْرتُـُموُ ْم قال: هصرتـمو م بـالسيف.

 وقال آخرون:  و الطاعة والنصرة. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: سمعت عبا الر من بن زيا يقول فـي قوليه: 9117  

 والنصرة. َوَعّقْرتـموُ م قال: التعقر والتوقـير: الطاعة

واختلف أ ل العربـية فـي تأويـله, فذكر عن يوها الـِحرمِري أهه كان يقول: تأويـل ذلك: أثنـيتـم   

 علـيهم.

 ـ ُ اثت بذلك عن أبـي عبـياة معمر بن الـمثنى عنه.9118  

وكيييان أبيييو عبيييـياة يقيييول: معنيييى ذليييك هصرتيييـمو م وأعنتيييـمو م ووقرتيييـمو م وعظمتيييـمو م   

 أهشا فـي ذلك:وأياتـمو م, و

 وَكْم ِمْن ماِجٍا لَُهُم َكِريـٍموِمْن لَـْيٍث يُعَّقُز فـي النِّاّي  

وكان الفّراء يقول: العقر الريّ عقررتيه رييتيه: إذا رأيتيه يظليـم, فقليت: اتيّ   أو ههيتيه, فيذلك   

 العقر.

مو م, وذليك أن وأولـى  ذه األقوال عناي فـي ذلك بـالصوال قول من قال: معنيى ذليك: هصرتيـ  

ِ َوَرُسييوِلِه  َّ ِمنُييوا بييـا ّْ ََ شيياِ اا َوُمبَّشييرا َوهَييِذيرا ِلتُ   جييّل ثنيياؤه قييال فييـي سييورة الفتييـح: إهّييا أْرَسييْلنا

وتُعَّقُروهُ َوتَُوقُّروهُ. فـالتوقـير:  يو التعظييـم. وإذا كيان ذليك كيذلك, كيان القيول فيـي ذليك إهيـما  يو 

ي  كينا يا عمين  كينيا عنيه. وإذا فسيا أن يكيون معنياه التعظييـم, بع  ما ذكرهيا مين األقيوال التيـ

وكان النصر قا يكون بـالـيا واللسان فأميا بـاليـيا فيـالذّل بهيا عنيه بيـالسيف ومييره, وأميا بيـاللسان 

فحسن الثناء, والذّل عن العر , صّح أهه النصر إذ كان النصر يحيوي معنيى كيّل قاذيل قيال فيـيه 

 .قوالً مـما  كينا عنه

وأما قوله: وأْقَرْضتُـُم ّللّاَ قَْرضا َ َسنا فإهه يقول: وأهفقتـم فـي سبـيـل  , وذليك فيـي جهياي عياّوه   

ّّ فيـي إهفيـاقكم ميا أهفقتيـم  وعاّوكم, قَْرضا َ َسنا يقول: وأهفقتـم ما أهفقتـم فـي سبـيـله, فأصبتـم الـح

 لـيه و ثكم علـيه إلـى ميره.فـي ذلك, ولـم تتعاّوا فـيه  اوي   وما هابكم إ

فإن قال لنا قاذل: وكيف قال: وأْقَرْضتُـْم ّللّاَ قَْرضا َ َسنا ولـم يقل: إقراضا  سنا, وقا عليـمت أن   

مصار أقرضت: اإلقيرا   قـييـل: ليو قـييـل ذليك كيان صوابيـا, ولكين قوليه: قَْرضيا َ َسينا أخيرج 

أقير  معنيى قير , كميا فيـي معنيى أعطيى  مصارا من معناه ال من لفظيه, وذليك أن فيـي قوليه:

أخذ, فكان معنى الكالم: وقرضتـم   قرضا  سنا, وهظيير ذليك: وّللّاُ أَْهبَيتَُكْم ِميَن األرِ  هَبَيـاتا إذ 

 كان فـي أهبتكم معنى فنبتـم, وكما قال امرؤ القـيا:

 )َوُرْضُت فَذَلّْت َصْعبَةً أّي إْذالِل د

 , فخرج اإلذالل مصارا من معناه ال من لفظه.إذ كان فـي رضت معنى أذللت  

القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى: ألَُكفّييَرّن َعييْنُكْم َسيييّقاتُِكْم َوألُْيِخييـلَنُّكْم َجنّيياٍت تَييـْجِري ِمييْن تَييـْحتِها   

 األهَهاُر.

اليذين  يعنـي جّل ثناؤه بذلك بنيـي إسراذييـل, يقيول لهيم جيّل ثنياؤه: ليقن أقمتيـم الصيالة أيهيا القيوم  

أعطوهـي ميثاقهم بـالوفـاء بطاعتـي, واتبـاع أمري, وآتـيتـم القكاة, وفعلتـم ساذر ما وعاتكم علـيه 

جنتـي ألَُكفَّرّن َعيْنُكْم َسييّقَاتَُكْم يقيول: ألمطيين بعفيوي عينكم وصيفحي عين عقيوبتكم, عليـى سيالف 

ي سيلفت مينكم مين عبيـاية العجيل إجرامكم التـي أجرمتـمو ا فـيـما بـين وبيـينكم عليـى ذهيوبكم التيـ

ومير ا من موبقات ذهوبكم وألْيِخـلَنُّكْم مع تلطيتـي علـى ذليك مينكم بفضليـي ييوم القيـيامة َجنّياٍت 

 تَـْجِري ِمْن تَـْحتِها األَْههاُر فـالـجنات: البساتـين.

يية والسيتر, كميا قيال وإهـما قلت: معنى قوله: ألَُكفَّرّن: ألمطيّن, ألن الكفر معناه الـجحوي والتلط  

 لبـيا:

 )فِـي لَـْيـلٍَة َكفََر النّـجوَم َمماُمها د

 التفعيـل من الَكْفر.«. مطا ا»يعنـي:   
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التـي فـي قوله: ألَُكفَّرّن فقيال بعي  هـحوييـّي البصيرة: « الالم»واختلف أ ل العربـية فـي معنى   

ي قوله: لَقِْن أقَْمتُـْم الّصالةَ قال: والثاهـية معنيى الالم األولـى علـى معنى القََسم, يعنـي الالم التـي فـ

 قسم آخر.

وقال بع  هـحويـّي الكوفة: بل الالم األوليـى وقعيت موقيع الـييـمين, فـاكتفيـى بهيا عين الـييـمين,   

قاتَُكْم يعنـي بـالالم األولـى: لقن أقمتـم الصالة. قال: والالم الثاهيـية, يعنيـي قوليه: ألَُكفّيَرّن َعيْنُكْم َسييّ 

جوال لها, يعنـي لالم التـي فـي قوله: لَقِْن أقَْمتُـُم الّصالةَ. واعتّل لقـيـله ذليك بيأن قوليه: لَيقِْن أقَْمتُيـُم 

الّصالةَ مير تام وال مستلن عن قوله: ألَُكفَّرّن َعْنُكْم َسييّقَاتُِكْم. وإذ كيان ذليك كيذلك, فليير جياذق أن 

َسيّقاتُِكْم قسما مبتاأ, بل الواجب أن يكيون جوابيـا للـييـمين إذ كاهيت ميير يكون قوله: ألَُكفَّرّن َعْنُكْم 

مستلنـية عنه. وقوله: تَـْجِري ِميْن تَيـْحتِها األههياُر يقيول: يجيري مين تيـحت أشيجار  يذه البساتيـين 

 التـي أيخـلكمو ا األههار.

 ْم فَقَْا َضّل َسَواَء الّسبِـيـِل.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فََمْن َكفََر بَْعاَ ذَِلَك ِمْنكُ   

يقول عّق ذكره: فمن جحا منكم يا معشر بنـي إسراذيـل شيقا مـما أمرته بيه, فتركيه, أو ركيب ميا   

ههيته عنه فعمله بعيا أخيذي اليـميثا, عليـيه بـالوفيـاء ليـي بطاعتيـي واجتنيال معصيتيـي, فَقَيْا َضيّل 

لطريّ الواضح, وزّل عن منه  السبـيـل القاصا. والضالل: َسَواَء الّسبِـيـِل يقول: فقا أخطأ قصا ا

الركول علـى مير  ان وقا بـينا ذليك بشيا اه فيـي ميير  يذا اليـموضع. وقوليه: َسيَواَء يعنيـي بيه: 

وسييط السبـيييـل, وقييا بييـيّنا تأويييـل ذلييك كلييه فييـي مييير  ييذا الييـموضع, فييأمنى عيين إعايتييه فييـي  ييذا 

 الـموضع.

 13اآلية : 
أويـل قوله تعالـى:     }فَبَِما هَْقِضِهم ّميثَاقَُهْم لَعنّاُ ْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحّرفُوَن اْلَكِليَم القول فـي ت

َعْنُهْم فَاْعُف  َعن ّمَواِضِعِه َوهَُسواْ َ ّظا ّمّما ذُِكُرواْ بِِه َوالَ تََقاُل تَّطِلُع َعلََى َخفذِنٍَة ّمْنُهْم إِالّ قَِليالً ّمْنُهمُ 

 َواْصفَْح إِّن ّللّاَ يُِحّب اْلُمْحِسنِيَن {..

يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: يا مـحما, ال تعجبّن مين  يّالء اليـيهوي اليذين    

 موا أن يبسطوا أيايهم إلـيك وإليـى أصيحابك, وهكثيوا العهيا اليذي بيـينك وبيـينهم, ميارا مينهم بيك 

مين عياياتهم وعيايات سيلفهم ومين ذليك أهيى أخيذت ميثيا, سيلفهم عليـى عهيا وأصحابك, فإن ذليك 

موسييى صييلى   عليييه وسييلم علييـى طاعتييـي, وبعثييت ميينهم اثنييـي عشيير هقـيبييـا وقييا تُييـخيروا ميين 

جميييعهم لـيتييـجسسوا أخبييـار الـجبييـابرة, ووعيياتهم النصيير علييـيهم, وأن أورثهييم أرضييهم وييييار م 

لعبير واالَييات بيإ الَ فرعيون وقوميه فيـي البحير وفَْليّ البحير لهيم وأموالهم, بعا ميا أرييتهم مين ا

وساذر العبر ما أريتـم, فنقضوا ميثاقهم الذي واثقوهـي وهكثوا عهاي, فلعنتهم بنقضهم ميثاقهم فيإذا 

كان ذلك مين فعيل خييار م ميع أييايّي عنيا م, فيال تسيتنكروا مثليه مين فعيل آراذلهيم. وفيـي الكيالم 

لة الظيا ر عليـيه, وذليك أن معنيى الكيالم: فمين كفير بعيا ذليك مينكم فقيا ضيّل مـحذوف اكتفـي باال

سييواء السبـيييـل, فنقضييوا الييـميثا,, فلعنييتهم, فـيييـما هقضييهم ميثيياقهم لعنييا م, فـاكتفييـى بقولييه: فَبِييـما 

بنقضييهم ويعنييـي بقولييه جييّل ثنيياؤه: فبييـما هَْقِضييِهْم ِميثَيياقَُهْم ف«. فنقضييوا»هَْقِضييِهْم ِميثيياقَُهْم ميين ذكيير 

 ميثاقهم. كماقال قتاية.

ـ  اثنا بشر قال:  اثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: فَبِيـما هَْقِضيِهْم ِميثياقَُهْم لَعَنّياُ ْم 9119  

 يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعنا م.

ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, عيين ابيين جييري , قييال: قييال ابيين 9120  

 فَبـما هَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم قال:  و ميثا, أخذه   علـى أ ل التوراة فنقضوه.عبـاس: 

وقا ذكرها معنى اللعن فـي مير  ذا الـموضع. والهياء والـمييـم مين قوليه: فَبِيـما هَْقِضيِهْم عاذياتان   

 علـى ذكر بنـي إسراذيـل قبل.

 قاِسيَةً. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَجعَْلنا قُلُوبَُهمْ   

اختلفييت القييّراء فييـي قييراءة ذلييك, فقرأتييه عاميية قييّراء أ ييل الييـماينة وبعيي  أ ييل مكيية والبصييرة   

والكوفة: قاِسيَةً بـاأللف, علـى تقاير فـاعلة, من قسوة القلب, من قول القاذيل: قسيا قلبيه, فهيو يقسيو 

 و و قاس, وذلك إذا مل  واشتاّ وصار يابسا صلبـا, كما قال الراجق:
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 قَْا قََسْوُت َوقََسْت ِلاَاتـي د)وَ 

فتأويـل الكالم علـى  ذه القراءة: فلعنا الذين هقضوا عهاي ولـم يفوا بـميثاقـي من بنـي إسراذييـل   

بنقضهم ميثاقهم الذي واثقوهـي, وجعلنيا قليوبهم قاسيية مليـيظة يابسية عين اإلييـمان بيـي والتوفيـيّ 

 «.َوَجعَْلنا قُلُوبَُهْم قَِسيةً »قرأ ذلك عامة قّراء الكوفـيـين: لطاعتـي, منقوعة منها الرأفة والر مة. و

ثم اختلف الذين قرءوا ذلك كذلك فـي تأويـله, فقال بعضهم: معنى ذلك: معنى القسوة, ألن فعييـلة   

 فـي الذّم أبل  من فـاعلة, فـاخترها قراءتها قسيّة علـى قاسية لذلك.

مير معنى القسوة وإهـما القسية فـي  ذا اليـموضع القليول « قسية»وقال آخرون منهم: بل معنى   

التييـي لييـم يخييـلص إيييـماهها بييـا , ولكيين يخييالط إيييـماهها كفيير كالييارا م القَِسييية, و ييي التييـي يخييالط 

 فضتها م  من هـحاس أو رصا  ومير ذلك, كما قال أبو ُزَربـْيا الطاذي:

 لقَِسيّاُت فـي أيِاي الّصياِريِف لََها َصَواِ ُل فـي ُصّم الّسالِم كَماصاَح ا 

 يصف بذلك وقع مسا ي الذين  فروا قبر عثمان علـى الصخور, و ي الّسالم.  

عليـى فعليـية, ألههيا أبلي  « َوَجعَْلنا قُلُوبَُهْم قَِسيّةً »وأعجب القراءتـين إلـّي فـي ذلك قراءة من قرأ:   

 فـي ذّم القوم من قاسية.

ذلك بـالصوال تأويـل من تأّوله فعيـلة من القسيوة, كميا قـييـل: هفيا زكيية  وأولـى التأويـلـين فـي  

وزاكية, وامرأة شا اة وشهياة ألن   جّل ثناؤه وصف القيوم بنقضيهم ميثياقهم وكفير م بيه, وليـم 

يصفهم بشيء من اإليـمان, فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيـماهها يخالطه كفر كالارا م القسية التـي 

 ها مّ .يخالط فضت

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَُحّرفُوَن الَكِلـَم َعْن َمَواِضِعِه.  

يقول عّق ذكره: وجعلنا قلول  ّالء الذين هقضوا عهويها من بنـي إسراذيـل قسية, منقوعا منها   

ن الييـخير, مرفوعييا منهييا التوفييـيّ, فييال يّمنييون, وال يهتيياون, فهييم لنييقع   عييّق وجييّل التوفييـيّ ميي

قلوبهم واإليـمان يحّرفون كالم ربهم اليذي أهقليه عليـى هبيـيهم موسيى صيلى   علييه وسيلم, و يو 

التوراة, فيـيباّلوهه ويكتبيون بأييايهم ميير اليذي أهقليه   جيّل وعيّق عليـى هبيـيهم ويقوليون ليـجهال 

اة التيـي أو ا يا الناس:  ذا  و كالم   الذي أهقله علـى هفسه موسى صلى   عليه وسلم والتيور

إلـيه. و ذا من صفة القرون التـي كاهت بعا موسى مين اليـيهوي ميـمن أيرَ بعضيهم عصير هبيـينا 

مـحما صلى   عليه وسلم, ولكن   عّق ذكره أيخـلهم فيـي عيااي اليذين ابتياأ اليـخبر عينهم ميـمن 

  والفرية علـيه وهقي  أيرَ موسى منهم, إذ كاهوا من أبناذهم وعلـى منهاجهم فـي الكذل علـى 

 الـمواثـيّ التـي أخذ ا علـيهم فـي التوراة. كما:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 9121  

ا بيـما أهتيـم يَُحّرفُوَن الَكِلـَم َعْن َمَواِضِعِه يعنـي:  اوي   فيـي التيوراة, ويقوليون: إن أميركم ميـحم

 علـيه فـاقبلوه, وإن خالفكم فـا ذروا.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوهَُسوا َ ّظا ِمـّما ذُّكُروا بِِه.  

ينـي تعالـى ذكره بقوله: َوهَُسوا َ ّظيا: وتركيوا هصيبيـا, و يو كقوليه: هَُسيوا ّللّاَ فَنَِسييَُهْم أي تركيوا   

 ن ذلك بشوا اه فـي مير  ذا الـموضع فأمنـي ذلك عن إعايته.أمر   فتركهم   وقا مضى بـيا

 وبـالذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9122  

 َوهَُسوا َ ّظا ِمـّما ذُّكُروا بِِه يقول: تركوا هصيبـا.

ـ  اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقيق قال:  اثنا مبـارَ بن فضالة, عن الـحسن فـي 9123  

قوله: َوهَُسوا َ ّظا ِميـّما ذُّكيُروا بِيِه قيال: تركيوا ُعيَرن ييينهم ووظياذف   جيّل ثنياؤه التيـي ال تقبيل 

 األعمال إال بها.

 ُع علـى خاذِنٍَة ِمْنُهْم إالّ قَِلـيالً ِمْنُهْم.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال تََقاُل تَّطلِ   

يقول تبـارَ وتعالـى لنبيـيه ميـحما صيلى   علييه وسيلم: وال تيقال ييا ميـحما تطليع مين اليـيهوي   

الذين أهبأتك هبأ م من هقضهم ميثاقـي, وهكثهم عهياي, ميع أييايّي عنيا م, وهعمتيـي عليـيهم, عليـى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إال قليـيالً مينهم. واليـخاذنة فيـي  يذا اليـموضع: اليـخياهة, و يو اسيم  مثيل ذليك مين الليار واليـخياهة,

 وضع موضع الـمصار, كما قـيـل خاطقة: للـخطيقة, وقاذلة: للقـيـلولة.

 وقوله: إالّ قَِلـيالً ِمْنُهْم اسثناء من الهاء والـميـم اللتـين فـي قوله: علـى خاذِنٍَة ِمْنُهْم.  

 قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبنـحو الذين قلنا فـي ذلك  

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, فيـي 9124  

 قوله: والَ تََقاُل تَّطِلُع علـى خاذنٍَة ِمْنُهْم قال: علـى خياهة وكذل وفجور.

اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  9125  

عن مـجا ا فـي قول  : َوال تََقاُل تَّطِلُع علـى خاذِنٍَة ِمْنُهْم قيال:  يم يهيوي مثيل اليذي  ّميوا بيه مين 

 النبـّي صلى   عليه وسلم يوم يخـل  اذطهم.

مييـجا ا,  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  يياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  يياثنا شيبل, عين ابين أبييـي هيـجيح, عين    

 بنـحوه.

ـ  اثنا القاسم,  اثنا الـحسين, قال: قال ابن جري , قال مـجا ا وعكرمة: قوله: َوال تَيَقاُل 9126  

 تَّطِلُع علـى خاذِنٍَة ِمْنُهْم من يهوي مثل الذي  ّموا بـالنبـّي صلى   عليه وسلم يوم يخـل علـيهم.

علـى خاذن منهم, قال: والعرل تقيا الهياء فيـي  وقال بع  القاذلـين: معنى ذلك: وال تقال تطلع  

 آخر الـمذكر كقولهم:  و رواية للشعر, ورجل عالمة, وأهشا:

 َ اّثَْت هفَسَك بـالَوفـاِء ولـم تُكْنلللْاِر خاذنةً ُمِلّل اإلْصبَعِ  

 فقال خاذنة, و و يخاطب رجالً.  

التأوييـل, ألن   عنيى بهيذه االَيية  والصوال من التأويـل فـي ذليك القيول اليذي روينياه عين أ يل  

القوم من يهوي بنـي النضير الذين  موا بقتل رسيول   صيلى   علييه وسيلم وأصيحابه, إذ أتيا م 

رسول   صلى   عليه وسلم يسيتعينهم فيـي ييية العامرييـين, فأطلعيه   عيّق ذكيره عليـى ميا قيا 

ـار أواذلهيم وإعالميه مينه  أسيالفهم وأن آخير م عليـى  ّموا به. ثم قال جّل ثنياؤه بعيا تعريفيه أخبي

منهاج أّولهم فـي اللار والـخياهة, لقال يكبر فعلهم ذليك عليـى هبيـّي   صيلى   علييه وسيلم, فقيال 

جّل ثناؤه: وال تقال تطلع من الـيهوي علـى خياهة ومار وهق  عها. وليـم ييري أهيه ال ييقال يطلّيع 

أن الـخبر ابتانء به عن جماعتهم, فقـيـل: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا  علـى رجل منهم خاذن, وذلك

نٍَة ِميْنُهْم, هِْعَمَت ّللّاِ َعلَـْيُكمـح إْذ َ ّم قَْوم  أْن يَْبُسُطوا إلَـْيُكْم أْيِايَُهْم, ثم قـيـل: َوال تََقاَل تَّطِلُع علـى خاذِ 

 ـالـجماعة أولـى.فإذ كان االبتااء عن الـجماعة فلتـختـم ب

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إّن ّللّاَ يُِحّب الـُمـْحِسنـيَن.  

و ذ أمر من   عّق ذكره هبـيه مـحماا صلى   عليه وسلم بـالعفو عن  ّالء القوم اليذين  ّميوا   

ّق له: اعف يا مـحما عن  ّالء اليـيهوي اليذين أن يبسطوا أيايهم إلـيه من الـيهوي, يقول   جّل وع

 ّموا بـما  ّموا به من بسط أيايهم إليـيك وإليـى أصيحابك بيـالقتل, واصيفح لهيم عين جيرمهم بتيرَ 

التعّر  لـمكرو هم, فإهـي أ ّب من أ سن العفو والصفح إلـى من أساء إليـيه. وكيان قتياية يقيول: 

ِ َوال بـالـيَْوِم االَِخِر... االَية. ذه منسوخة, ويقول: هسختها آية براءة: قا َّ ِمنُوَن بـا ّْ  تِلُوا الِّذيَن ال يُ

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 9127  

ِ َوال ب َّ ِمنُييوَن بييـا ّْ ـالييـيَْوِم االَِخييِر َوال قولييه: فييـاْعُف َعييْنُهْم َواْصييفَْح قييال: هسييختها: قيياتِلُوا الّييِذيَن ال يُ

 يَُحّرموَن ما َ ّرَم ّللّاُ َوَرُسولُهُ.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا  جاج بن الـمنهال, قال:  اثنا  مام, عن قتاية: فـاْعُف َعْنُهْم 9128  

يعفييو عيينهم  َواْصييفَْح إّن ّللّاَ يُِحييّب الـُمـْحِسنِييـيَن ولييـم يييّمر يّمقييٍذ بقتييالهم, فييأمره   عييّق ذكييره أن

ِ َوال بـالـيَْوِم االَِخِر َوال يَُحّرموَن  َّ ِمنُوَن بـا ّْ ويصفح, ثم هسخ ذلك فـي براءة فقال: قاتِلُوا الِّذيَن ال يُ

ّّ ِميَن الّيِذيَن أُوتُيوا الِكتياَل  تيـى يُْعُطيوا اليـِجْقيَةَ َعيْن يَياٍ   ما َ ّرَم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوال يَِاينُوَن ِييَن الـَح

ُ ْم َصاِمُروَن و م أ ل الكتال. فيأمر   جيّل ثنياؤه هبيـيه صيلى   علييه وسيلم أن يقياتلهم  تيـى وَ 

 يسلـموا, أو يقّروا بـالـجقية.

 اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا عباة بن سلـيـم, قال: قرأت علـى ابن أبـي عروبة, عن قتياية    

 هـحوه.
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هه, مير أن الناسخ الذي ال شّك فـيه من األمر,  و ما كان هافـيا والذي قاله قتاية مير مافوع إمكا  

كّل معاهـي خالفه الذي كان قبله. فأما ما كان مير هاف جميعيه, فيال سبـييـل إليـى العليـم بأهيه هاسيخ 

إال بخبر من   جّل وعّق, أو من رسوله صيلى   علييه وسيلم. وليـيا فيـي قوليه: قياتِلُوا الّيِذيَن ال 

مِ  ّْ ِ َوال بـالـيَْوِم االَِخِر ياللة عليـى األمير بنفيـي معاهيـي الصيفح والعفيو عين اليـيهوي. وإذ يُ َّ نُوَن بـا

كان ذلك كذلك, وكان جاذقا مع إقرار م بـالّصلار وأياذهم الـجقية بعا القتال, األمر بـالعفو عينهم 

أياء اليـجقية, وييـمتنعوا مين  فـي مارة  موا بها أو هكثة عقموا علـيها, ما لـم ينصبوا  ربيـا يون

ِ َوال بـاليـيَْوِم  َّ ِمنُيوَن بيـا ّْ األ كام الالزمية مينهم, ليـم يكين واجبيـا أن يحكيم لقوليه: قياتِلُوا الّيِذيَن ال يُ

 االَِخِر... االَية, بأهه هاسخ قوله: فـاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إّن ّللّاَ يُِحّب الـُمـْحِسنِـيَن.

 14اآلية : 
ـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوِميَن الّيِذيَن قَيالُواْ إِهّيا هََصياَرَن أََخيْذهَا ِميثَياقَُهْم فَنَُسيواْ َ ّظياً ّمّميا القول ف

 ْصنَعُوَن {..َما َكاهُواْ يَ ذُِكُرواْ بِِه فَأَْمَرْينَا بَْينَُهُم اْلعَاَاَوةَ َواْلبَْلَضفَء إِلََى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَسْوَف يُنَبّقُُهُم ّللّاُ بِ 

يقول عّق ذكره: وأخيذها مين النصيارن اليـميثا, عليـى طاعتيـي وأياء فراذضيي واتبيـاع رسليـي    

والتصايّ بهم, فسلكوا فيـي ميثاقيـي اليذي أخذتيه عليـيهم منهياج األمية الضيالة مين اليـيهوي, فبياّلوا 

الوفييـاء بعهيياي كييذلك يييينهم وهقضييوا هقضييهم وتركييوا  ظهييم ميين ميثاقييـي الييذي أخذتييه علييـيهم بـ

 وضيعوا أمري. كما:

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عين قتياية: َوِميَن الّيِذيَن قيالُوا إهّيا هََصياَرن 9129  

أَخْذها ِميثاقَُهْم فَنَُسوا َ ّظا ِمـّما ذُّكُروا بِِه: هسوا كتال   بـين أظهر م, وعها   الذي عهياه إليـيه, 

 ذي أمر م به.وأمر   ال

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9130  

 قال: قالت النصارن مثل ما قالت الـيهوي, وهسوا  ّظا مـما ذّكروا به.

 ِم الِقـياَمِة.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَأْمَرْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ َوالبَْلَضاَء إلـى يَوْ   

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَأْمَرْينا بَـْينَُهْم:  رشنا بـينهم وألقـينا, كما هُلقي الشيَء بـالشيء. يقول   

جّل ثناؤه: لـما ترَ  يّالء النصيارن اليذين أخيذت ميثياقهم بـالوفيـاء بعهياي  ظهيم, ميـما عهيات 

 لضاء.إلـيهم من أمري وههيـي, أمريت بـينهم العااوة والب

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي صفة إمراء   بـينهم العااوة والبلضاء, فقال بعضيهم: كيان إميراؤه   

 بـينهم بـاأل واء التـي  اثت بـينهم. ذكر من قال ذلك:

ـي  اثنيـي يعقيول بين إبرا ييـم, قيال:  يياثنا  شييـم, قيال: أخبرهيا العيّوام بين  وشيب, عيين 9131  

لييه: فَأْمَرْينييا بَييـْينَُهُم العَيياَاَوةَ والبَْلَضيياَء قييال:  ييذه األ ييواء الييـمختلفة, إبرا يييـم النييـخعي فييـي قو

 والتبـام  فهو اإلمراء.

 يياثنا سفييـيان بيين وكيييع, قييال:  يياثنا يقيييا بيين  ييارون, عيين العييّوام بيين  وشييب, قييال: سييمعت    

رن بعضهم ببع  بخصيومات بـاليـجاال النـخعي يقول: فَأْمَرْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ َوالبَْلَضاَء قال: أم

 فـي الاين.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  شيـم, قال: أخبرها العّوام بن  وشيب, عين 9132  

إبرا يـم النـخعي والتـيـمي, قوله: فَأْمَرْينا بَـْينَُهْم العَاَاَوةَ َوالبَْلَضاَء قال: ما أرن اإلمراء فيـي  يذه 

 األ واء الـمختلفة. وقال معاوية بن قرة: الـخصومات فـي الاين تـحبط األعمال. االَية إال

 وقال آخرون: بل ذلك  و العااوة التـي بـينهم والبلضاء. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: فَأْمَرْينا بَـْينَُهْم العَياَاَوةَ 9133  

لبَْلَضيياَء إلييـى يَييْوِم الِقييـياَمِة... االَييية. إن القييوم لييـما تركييوا كتييال  , وَعَصييوا رسييله, وضيييعوا َوا

فراذضه, وعطلوا  اويه, ألقـى بـينهم العااوة والبلضاء إلـى يوم القـيامة بأعمالهم أعميال السيوء, 

 ولو أخذ القوم كتال   وأمره, ما افترقوا وال تبـامضوا.

, تأويـل مين قيال: أميرن بيـينهم بيـاأل واء التيـي  ياثت وأولـى ا   ّّ لتأويـلـين فـي ذلك عناها بـالـح

بـينهم, كما قال إبرا يـم النـخعي ألن عااوة النصارن بـينهم, إهـما  ي بيـاختالفهم فيـي قيولهم فيـي 

 الـمسيح, وذلك أ واء ال و ي من  .
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الـميـم اللتـين فـي قوله: فَأْمَرْينا بَـْينَُهُم فقيال بعضيهم: واختلف أ ل التأويـل فـي الـمعنّى بـالهاء و  

عنييـي بييذلك: الييـيهوي والنصييارن. فمعنييى الكييالم علييـى قييولهم وتأويييـلهم: فأمرينييا بييـين الييـيهوي 

 والنصارن, لنسياههم  ّظا مـما ذّكروا به. ذكر من قال ذلك:

ضل, وقال:  اثنا أسبـاط, عين السياّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مف9134  

قال فـي النصارن أيضا: فنسوا  ّظا مـما ذّكروا بيه, فليـما فعليوا ذليك أميرن   عيّق وجيّل بيـينهم 

 وبـين الـيهوي العااوة والبلضاء إلـى يوم القـيامة.

بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ  ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: فَأْمَرْينا9135  

والبَْلَضاَء إلـى يَْومه القـياَمِة قال:  م الـيهوي والنصارن. قال ابن زيا: كما تلري بيـين اثنيـين مين 

 البهاذم.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, ال:  اثنا عيسى, عن ابن أبيـي هيـجيح, 9136  

 بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ َوالبَْلَضاَء قال: الـيهوي والنصارن.عن مـجا ا فـي قول  : فَأْمَرْينَا 

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

ـ  اثنـي القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا أبو سفـيان, عين معمير, عين قتياية, قيال: 9137  

 النصارن, أمرن   بـينهم العااوة والبلضاء إلـى يوم القـيامة. م الـيهوي و

وقال آخرون: بل عنى   بذلك: النصارن و ا ا. وقيالوا: معنيى ذليك: فأمرينيا بيـين النصيارن   

عقوبيية لهييا بنييـيساهها  ظييا مييـما ذكييرت بييه. قييالوا: وعلييـيها عييايت الهيياء والـميييـم فييـي بييـينهم يون 

 ذلك:الـيهوي. ذكر من قال 

ـ  اثنـي الـمثنى بن إبرا يـم, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بن أبيـي جعفير, عين 9138  

أبـيه, عن الربـيع قال: إن   عّق ذكره تقاّم إلـى بنـي إسراذيـل أن ال تشتروا بفيات   ثمنا قلـيالً, 

 قلـيـل منهم, فأخذوا الرشوة فـي الـحكم وعلّـموا الـحكمة وال تأخذوا علـيها أجرا. فلـم يفعل ذلك إال

وجاوزوا الـحاوي, فقال فـي الـيهوي  يث  كموا بلير ما أمر  : وأْلقَـْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ َوالبَْلَضياَء 

اَاَوةَ َوالبَْلَضاَء إلـى يَْومه الِقـياَمِة وقال فـي النصارن: فَنَُسوا َ ّظا ِمـّما ذُّكُروا بِِه فأْمَرْينا بَـْينَُهْم العَ 

 إلـى يَْوَم الِقـيامِة.

وأولييـى التأويـلييـين بييـاالَية عنيياي مييا قالييه الربييـيع بيين أهييا, و ييو أن الييـمعنّى بييـاإلمراء بييـينهم:   

النصارن فـي  ذه االَية خاصة, وأن الهاء والـميـم عاذاتان علـى النصارن يون الـيهوي, ألن ذكر 

نصييارن بعييا تقضييي خبييره عيين الييـيهوي, وبعييا ابتااذييه خبييره عيين اإلمييراء فييـي خبيير   عيين ال

النصارن, فأن ال يكون ذلك معنـيا به إال النصارن خاصة أولـى من أن يكون معنـيا به الـحقبيـان 

 جميعا لـما ذكرها.

فإن قيال قاذيل: وميا العيااوة التيـي بيـين النصيارن, فتكيون مخصوصية بيـمعنى ذليك  قـييـل: ذليك   

ورية والـيعقوبـية والـملكية النسطورية والـيعقوبـية, ولـيا اليذي قاليه مين قيال معنيى عااوة النّسط

بذلك: إمراء   بـين الـيهوي والنصارن ببعيا, مير أن  ذا أقرل عناي وأشيبه بتأوييـل االَيية ليـما 

 ذكرها.

 ْصنَعُوَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَسْوَف يُنَبّقُُهُم ّللّاُ بِـمعا كاهُوا يَ   

يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: اعف عن  ّالء الذين  موا ببسط أيايهم إلـيك   

وإلـى أصحابك, واصفح فإن   من وراء االهتقام منهم, وسينبقهم   عنيا وروي يم   عليـيه فيـي 

عهيياه, وتبايييـلهم كتابييه,  معيياي م بييـما كيياهوا فييـي الاهييـيا يصيينعون ميين هقضييهم ميثاقييه, وهكييثهم

 وتـحريفهم أمره وههيه, فـيعاقبهم علـى ذلك  سب استـحقاقهم.

 15اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

ن َكثِييٍر  َعي}يَا أَْ َل اْلِكتَاِل قَْا َجفَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُّن لَُكْم َكثِيراً ّمّما ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِل َويَْعفُيواْ     

 قَْا َجفَءُكْم ّمَن ّللّاِ هُور  َوِكتَال  ّمبِين  {..
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يقول عّق ذكره لـجماعة أ ل الكتال من الـيهوي والنصيارن اليذين كياهوا فيـي عصير رسيول      

صلى   علييه وسيلم: ييا أ يل الكتيال مين اليـيهوي والنصيارن, قيا جياءكم رسيولنا, يعنيـي ميـحماا 

 كما: صلى   عليه وسلم.,

ـي  يياثنا بشيير, قيال:  يياثنا يقيييا, قيال:  يياثنا سييعيا, عين قتيياية: يييا أْ يَل الِكتيياِل قَييْا جيياَءُكْم 9139  

 َرُسولُنا و و مـحما صلى   عليه وسلم.

ما وقوله: يُبَـيُّن لَُكْم َكثِـيرا ِمـّما ُكْنتُـْم تُـْخفُوَن ِمَن الِكتاِل يقول: يبـين لكم مـحما رسولنا كثـيرا ميـ  

كنتـم تكتـموهه الناس وال تبـينوهه لهم مـما فـي كتابكم. وكان مـما يخفوهه من كتابهم فبيـينه رسيول 

  صلى   عليه وسلم للناس: رجم القاهـين الـمـحصنـين. وقـيـل: إن  ذه االَية هقلت فـي تبـيـين 

 كر من قال ذلك:رسول   صلى   عليه وسلم للناس من إخفـاذهم ذلك من كتابهم. ذ

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا اليـحسين بين واقيا, عين يقييا 9140  

النييـحوي, عيين عكرميية, عيين ابيين عبييـاس, قييال: ميين كفيير بييـالرجم فقييا كفيير بييـالقرآن ميين  يييث ال 

ـيرا ِميـّما تُيـْخفُوَن ِميَن الِكتياِل فكيان يحتسب, قوله: يا أْ َل الِكتاِل قَيْا جياَءُكْم َرُسيولُنا يُبَيـيُّن لَُكيْم َكثِي

 الرجم مـما أَخفَْوا.

 اثنا عبا   بن أ ما بن َشبّويَْه, أخبرها عليـّي بين اليـحسين, قيال:  ياثنا اليـحسين, قيال:  ياثنا    

 يقيا, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, مثله.

ال الثقـفيـي, عين خاليا اليـحذّاء, ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا الو 9141  

عن عكرمة فـي قوله: يا أْ َل الِكتاِل قَيْا جياَءُكْم َرُسيولُنا يُبَيـيُن لَُكيْم... إليـى قوليه: ِصيَراٍط ُمْستَِقـييـٍم 

فأشاروا « أيّكم أَْعلَـُم »قال: إن هبـّي   أتاه الـيهوي يسألوهه عن الرجم, واجتـمعوا فـي بـيت, قال: 

قيال: إههيم « أْهيَت أْعلَيـُمُهْم »قيال: سيل عميا شيقت, قيال: « أْهَت أْعلَيـُمُهْم »وِريا, فقال: إلـى ابن صُ 

لييـيقعمون ذلييك. قييال: فناشيياه بييـالذي أهييقل التييوراة علييـى موسييى, والييذي رفييع الطييور, وهاشيياه 

ـينا القتيل, بـالـمواثـيّ التـي أُخذت علـيهم,  تـى أخذه أَْفَكل, فقال: إن هسياءها هسياء  سيان, فكثير في

فـاختصرها أُْخُصورة, فجلاها ِمقة, و لقنا الرءوس, وخالفنا بـين الرءوس إلـى الاّواّل أ سبه قال: 

اإلبل قال: فُحِكم علـيهم بـالرْجم, فأهقل   فـيهم: يا أْ يَل الِكتياِل قَيْا جياَءُكْم َرُسيولُنا يُبَـيّيـيُن لَُكيْم... 

بَْعُضُهْم إلـى بَْعٍ  قالُوا أُتَـحاّثُوهَُهْم بِـَما فَتَـَح ّللّاُ َعلَـْيُكْم ِليـيُحاّجوُكُم بِيِه االَية, و ذه االَية: َوإذَا َخال 

 ِعْناَ َربُّكْم.

قوله: َويَْعفُو َعْن َكثِـيٍر يعنـي بقوله ويعفو: ويتيرَ أخيذكم بكثيـير ميـما كنتيـم تيـخفون مين كتيابكم   

  تعملون به  تـى يأمره   بأخذكم به.الذي أهقله   إلـيكم, و و التوراة, فال

  .  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قَْا جاَءُكْم ِمَن ّللْاِ هُور  وِكتال  ُمبِـين 

يقول جّل ثناؤه لهّالء الذين خاطبهم من أ ل الكتال: قا جاءكم يا أ ل التوراة واإلهـجيـل من     

, وأظهيير بييه اإلسييالم, هييور, يعنييـي بييـالنور مييـحماا صييلى   عليييه  ّّ وسييلم, الييذي أهييار   بييه الييـح

ّّ تبـييـينه لليـيهوي كثيـيرا  , ومن إهارتيه اليـح ّّ ومـحّ به الشرَ فهو هور لـمن استنار به يبـين الـح

مـما كاهوا يخفون من الكتال. وقوله: وِكتال  ُمبِـين  يقول جّل ثناؤه: قا جاءكم من   تعالـى النيور 

. وِكتَيال  ُمبِيـين  يعنيـي: كتابيـا فيـيه بيـيان ميا اختلفيوا فيـيه بيـينهم مين الذي أهار لكم  ّّ به معالـم اليـح

تو يا   و الله و رامه وشراذع يينه, و و القرآن الذي أهقله علـى هبـينا مـحما صلى   علييه 

فيوا  قيه مين وسلم, يبـين للناس جميع ما بهم الـحاجة إلـيه من أمر يينهم ويوضحه لهم,  تيـى يعر

 بـاطله.

 16اآلية : 
القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى:      }يَْهيِاي بِيِه ّللّاُ َميِن اتّبَيَع ِرْضيَواهَهُ ُسيبَُل الّسيالَِم َويُْخيِرُجُهْم ّميِن 

 الّظلَُماِت إِلَى النّوِر بِإِْذهِِه َويَْهِايِهْم إِلََى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم {..

ذا الكتال الـمبـين الذي جاء مين   جيّل جالليه, ويَْعنِيـي بقوليه: يَْهيِاي يعنـي عّق ذكره: يهاي به   

بِِه ّللّاُ يرشا به   ويساّي به. والهاء فـي قوله به عاذاة علـى الكتال. َمِن اتّبََع ِرْضَواهَهُ يقيول: مين 

 اتبع رضا  .
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نييه بييـالشيء: القبييول لييه واختلييف فييـي معنييى الرضييا ميين   جييّل وعييّق, فقييال بعضييهم: الرضييا م  

َّ ليه, وميثن عليـى اليـمّمن بـاإلييـمان, وواصيف  واليـماح والثنياء. قيالوا: فهيو قابيل اإلييـمان وميق

 اإليـمان بأهه هور و اًن وفَْصل.

وقال آخرون: معنى الرضا من   جّل وعّق معنيى مفهيوم,  يو خيالف الّسيْخط, و يو صيفة مين   

رضييا, الييذي  ييو خييالف السييخط, ولييـيا ذلييك بـالييـماح, ألن صفييـاته علييـى مييا يقعييل ميين معاهييـي ال

الـماح والثناء قيول, وإهيـما يثنيـي وييـماح ميا قيار ُرِضيي قيالوا: فيـالرضا معنيى, والثنياء واليـماح 

 معنى لـيا به.

 ويعنـي بقوله: ُسبَُل الّسالم: طر, السالم, والسالم  و   عّق ذكره.  

ال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, ق9142  

َمِن اتّبََع ِرْضَواهَهُ ُسبَُل الّسالِم: سبـييـل   اليذي شيرعه لعبيـايه, ويعيا م إليـيه, وابتعيث بيه رسيله, 

 و و اإلسالم الذي ال يَقبَل من أ ا عمالً إال به, ال الـيهويية, وال النصراهـية, وال الـمـجوسية.

 ول فـي تأويـل قوله تعالـى: ويُْخِرُجُهْم ِمَن الّظلُـماِت إلـى النّوِر بإْذهِِه.الق  

يقول عّق ذكره: يهاي   بهذا الكتال الـمبـين مين اتبيع رضيوان   إليـى سيبل السيالم, وشيراذع   

من ذكر  يينه. ويُْخِرُجُهْم يقول: ومن يخرج من اتبع رضواهه, والهاء والـميـم فـي: ويخرجهم إلـى

من الظليـمات إليـى النيور, يعنيـي: مين ظليـمات الكفير والشيرَ إليـى هيور اإلسيالم وضيياذه بإذهيه, 

يعنـي: بإذن   جّل وعّق. وإذهيه فيـي  يذا اليـموضع تـحبيـيبه إيياه اإلييـمان برفيع طيابَع الكفير عين 

 قلبه, وخاتَـم الشرَ عنه, وتوفـيقه إلبصار سبل السالم.

 قوله تعالـى: َويْهِايِهْم إلـى ِصَراٍط ُمْستَِقـيـٍم. القول فـي تأويـل  

يعنـي عّق ذكره بقوليه: َويْهيِايِهْم: ويرشيا م ويسياّي م إليـى ِصيراٍط ُمْستَِقـييـٍم يقيول: إليـى طرييّ   

 مسقـيـم, و و يين   القويـم الذي ال اعوجاج فـيه.

 17اآلية : 
َكفََر الِّذيَن قَفلَُواْ إِّن ّللّاَ ُ َو اْلَمِسيُح اْبيُن َميْريََم قُيْل فََمين يَْمِليُك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لّقَْا 

ِ ُمْليُك ال َّ ّسيَماَواِت ِمَن ّللّاِ َشْيقاً إِْن أََرايَ أَن يُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوأُّمهُ َوَمين فِيي األْرِ  َجِميعياً َو

ُّ َما يََشفُء َوّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيٍء قَِاير  {..َواألْرِ  َوَما بَْينَُهَما يَخْ   لُ

 ذه ذّم من   عّق ذكره للنصيارن والنصراهيـية اليذين ضيلوا عين سيبل السيالم, وا تيـجاج منيه    

لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم فـي فريتهم عليـيه بيـايعاذهم ليه ولياا, يقيول جيّل ثنياؤه: أقسيم لقيا 

ّّ فيـي تيركهم هفيـي كفر الذين قالوا: إ ن    و الـمسيح بن مريـم, وكفر م فيـي ذليك تلطييتهم اليـح

الولا عن   جّل وعّق, وايّعاذهم أن الـمسيح  و   فريية وكذبيـا عليـيه. وقيا بيـينا معنيى اليـمسيح 

 فـيـما مضى بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع.

ْن يَيـْمِلُك ِميَن ّللّاِ َشييقْا إْن أَرايَ أْن يُْهِليَك اليـَمِسيَح اْبيَن َمْريَيـَم القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قُيْل فََمي  

 وأُّمهُ َوَمْن فِـي األْرِ  َجِميعا.

يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صيلى   علييه وسيلم: قيل ييا ميـحما للنصيارن اليذين افتيروا عليـّي,   

الـمسيح ابن مريـم َمْن يَـْمِلُك ِمَن ّللّاِ َشْيقا يقول: من وضلوا عن سواء السبـيـل, بقـيـلهم: إن    و 

الـي يطيّ أن يافع من أمر   جّل وعّق شيقا, فـيريّه إذا قضاه من قول القاذيل: ملكيت عليـى فيالن 

هُ َوَميْن أمره: إذا صار ال يقارأن ينفذ أمرا إال به. وقوله: إْن أرايَ أْن يُْهِلَك اليـَمِسيَح اْبيَن َمْريَيـَم وأُّمي

فـي األْرِ  َجِميعا يقول: من ذا الذي يقار أن يريّ من أمر   شيقا إن شياء أن يهليك اليـمسيح اْبين 

مريـم بإعاامه من األر  وإعاام أمه مريـم, وإعاام جمييع مين فيـي األر  مين الـخيـلّ جميعيا. 

من النصارن لو كان الـمسيح يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: قل لهّالء الـجهلة 

كما يقعمون أهه  و  , وليـيا كيذلك لقياَر أن ييريّ أمير   إذا جياءه بيـا الكه وإ يالَ أميه, وقيا 

أ لك أمه فلـم يقار عليـى يفيع أميره فيـيها إذ هيقل ذليك, ففيـي ذليك لكيم معتبير إن اعتبرتيـم, و جية 

, وأن   عيّق وجيّل  يو اليذي ال يلليب وال علـيكم إن عقلتـم فـي أن اليـمسيح بشير كسياذر بنيـي آيم

يقهر وال يريّ له أمر, بل  و الـحّي الااذم القـيوم الذي يُحيى ويـميت, وينشيء ويفنـي, و و  ّي ال 

 يـموت.
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ُّ ما يَشاُء.   ِ ُمْلُك الّسَمَواِت واألْرِ  وما بَـْينَُهما يَْخـلُ ّ َِ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: و

بـارَ وتعالـى بذلك: و  له تصريف ما فـي السموات واألر  وما بـينهما, يعنـي: وما يعنـي ت  

بـين السماء واألر , يهلك من يشياء مين ذليك, ويبقيـى ميا يشياء منيه, ويوجيا ميا أراي, ويعيام ميا 

أ ّب, ال يـمنعه من شيء أراي من ذلك ماهع, وال يافعه عنه يافع ينفذ فـيهم  كمه, وييـمضي فيـيهم 

قضاءه, ال الـمسيح الذي إن أراي إ الكه ربه وإ الَ أمه, لـم يـملك يفع ما أراي بيه ربيه مين ذليك. 

يقول جّل وعّق: كيف يكون إلها يُعبا من كان عاجقا عن يفع ما أراي بيه مييره مين السيوء, وميير 

ه قيياير علييـى صييرف مييا هييقل بييه ميين الهييالَ  بييل اإللييه الييـمعبوي الييذي لييه ملييك كييّل شيييء, وبييـيا

تصريف كّل من فـي السماء واألر  وما بـينهما. فقال جّل ثناؤه: َوما بَـْينَُهما, وقا ذكر السموات 

بلف  الـجمع, ولـم يقل: وميا بيـينهّن, ألن اليـمعنى: وميا بيـين  يذين النيوعين مين األشيياء, كميا قيال 

 الراعي.

 ّي وُ والً َطَرقا فَتِلَك َ َماِ ِمي أْقِريِهماقُلُصا لََواقَِح كالِقسِ  

 فقال: طرقا, مخبرا عن شيقين, ثم قال: فتلك  ما  مي, فرجع إلـى معنى الكالم.  

ُّ ما يَشاُء يقول: جّل ثناؤه: وينشيء ما يشاء ويوجاه, ويخرجه مين  يال العيام إليـى    وقوله: يَْخـلُ

له تابـير السيموات  ال الوجوي, ولن يقار علـى ذلك مير   الوا ا القهار, وإهـما يعنـي بذلك أن 

واألر  وما بـينهما, وتصريفه وإفناءه وإعاامه, وإيجاي ما يشاء مـما  و مير موجوي وال منشيأ, 

يقول: فلـيا ذلك أل ا سواي, فكيف زعمتـم أيها الكذبة أن الـمسيح إلـيه, و يو ال يطييّ شييقا مين 

 ل هفع إلـيها, إال بإذهـي.ذلك, بل ال يقار علـى يفع الضرر عن هفسه, وال عن أمه, وال اجتال

  .  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوّللّاُ علـى ُكّل َشيٍء قَِاير 

يقول عّق ذكره:   الـمعبوي  و القاير علـى كّل شيء, والـمالك كل شيء, الذي ال يعجيقه شييء   

ميعييا, ال أرايه, وال يللبييه شيييء طلبييه, الييـمقتار علييـى  ييالَ الييـمسيح وأمييه وميين فييـي األر  ج

 العاجق الذي ال يقار علـى منع هفسه من ضّر هقل به من   وال منع أمه من الهالَ.

 18اآلية : 
ذّبُُكم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوقَالَِت اْليَُهويُ َوالنَّصاَرَن هَْحُن أَْبنَاُء ّللّاِ َوأَِ بّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَ 

ِ ُمْلُك الّسيَماَواِت َواألْرِ  َوَميا  بِذُهُوبُِكم بَْل أَهتُمْ  َّ َّ يَْلِفُر ِلَمن يََشفُء َويُعَذُّل َمن يََشفُء َو بََشر  ِمّمْن َخلَ

 بَْينَُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر {..

و ذا خبر من   جّل وعّق عن قوم من الـيهوي والنصارن أههم قالوا  يذا القيول. وقيا ذكير عين    

 الذين قالوا ذلك من الـيهوي.ابن عبـاس تسمية 

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يوها بن بكير, عن مـحما بن إسحا,, قال: ثنـي مـحما بن 9143  

أبـي مـحما مولـي زيا بن ثابت, قال: ثنـي سعيا بن جبـير, أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: أتيـى 

عميرو, وشيأس بين عياّي, فكليـموه,  رسول   صلى   عليه وسلم هعميان بين أضياء وبحيرّي بين

فكلّيـمهم رسييول   صييلى   عليييه وسييلم ويعييا م إلييـى   و ييذّر م هقمتييه, فقييالوا: مييا تييـخّوفنا يييا 

مـحما, هـحن و  أبناء   وأ بيـاؤه كقيول النصيارن, فيأهقل   جيّل وعيّق فيـيهم: َوقَالَيِت اليـيَُهويُ 

  وأِ بّـاُؤهُ... إلـى آخر االَية. وكان الساّي يقول فـي ذلك بـما:َوالنَّصاَرن هَـْحُن أْبناُء ّللاّ 

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9144  

أو ييى إلييـى  َوقالَييِت الييـيَُهويُ والنَّصيياَرن هَييـْحُن أْبنيياُء ّللّاِ وأ بّييـاُؤهُ أمييا أبنيياء   فييإههم قييالوا: إن  

إسراذيييـل أن وليياا ميين وليياَ أيخييـلهم النييار فييـيكوهون فييـيها أربعييين يومييا  تييـى تطهيير م وتأكييل 

خطاييا م, ثيم ينيايي منياي: أن أخرجيوا كيّل مختيون مين وليا إسراذييـل, فيأُْخرجهم. فيذلك قوليه: لَييْن 

 ال للـمسيح: ابن  .تَـَمّسنا النّاُر إالّ أيّاما َمْعاُوياٍت. وأما النصارن, فإن فريقا منهم ق

والعرل قا تـخرج الـخبر إذا افتـخرت ُمْخرج الـخبر عن الـجماعة, وإن كان ما افتـخرت به من   

فعييل وا ييا ميينهم, فتقييول: هييـحن األجييواي الكييرام, وإهييـما الييـجواي فييـيهم وا ييا ميينهم ومييير الـمتكلييـم 

 الفـاعل ذلك, كما قال جرير:

 َن بـالقَنَاَوما َريَم  من جاِر بَـْيبَةَ هاقُع هَاْسنا أبـا َمناوسة القَـيْ  
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وإهـما النيايس: رجيل مين قيوم جريير مييره, فيأخرج اليـخبر مخيرج اليـخبر عين «, هاسنا»فقال:   

جماعة  و أ ا م. فكذا أخبر   عّق ذكره عن النصارن أهها قالت ذلك عليـى  يذا الوجيه إن شياء 

ب, يقيول   لنبيـيه ميـحما صيلى   علييه وسيلم: قيل لهيّالء  . وقوله: وأِ بّـاُؤهُ و و جميع  بيـي

الكذبة الـمفترين علـى ربهيم فَِليـَم يُعَيذّبُُكْم َربُّكيْم  يقيول: فيعّي شييء يعيذّبكم ربكيم بيذهوبكم إن كيان 

األمر كما زعمتـم أهكم أبناؤه وأ بـاؤه, فإن الـحبـيب ال يعذّل  بيـيبه, وأهتيـم مقيّرون أهيه معيذّبكم. 

لك أن الـيهوي قالت: إن   معذّبنا أربعين يوما عاي األييام التيـي عبياها فيـيه العجيل, ثيم يخرجنيا وذ

جميعا منها فقال   لـمـحما صلى   عليه وسلم: قل لهم: إن كنتـم كما تقولون أبناُء   وأ بيـاؤه, 

   جّل وعّق. فلـم يعذّبكم بذهوبكم  يُعلـمهم عّق ذكره أههم أ ل فِرية وكذل علـى

َّ يَْلِفُر ِلـَمْن يَشاُء َويُعَذُّل َمْن يشاُء.    القول فـي تأويـل قوله تعالـى: بَْل أْهتُـْم بََشر  ِمـّمْن َخـلَ

يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: قل لهم: لـيا األمر كما زعمتـم أهكيم أبنياء     

ـلّ, يقيول: خيـلّ مين بنيـي آيم, خيـلقكم   مثيل سياذر بنيـي آيم, إن وأ بـاؤه بل أهتـم بشر مـمن خ

أ سنتـم ُجوزيتـم بإ ساهكم كما ساذر بنـي آيم َمـْجِقيّون بإ ساههم, وإن أسأتيـم جوزيتيـم بإسياءتكم 

كما ميركم مـجقّن بها, لـيا لكم عنا   إال ما لليركم من خـلقه, فإهيه يلفير ليـمن يشياء مين أ يل 

به ذهوبه, فيـيصفح عنيه بفضيله, ويسيتر ا عليـيه بر متيه, فاليعاقبيه بهيا. وقيا بيـينا معنيى  اإليـمان

الـملفرة فـي موضع مير  يذا بشيوا اه, فيأمنى ذليك عين إعايتيه فيـي  يذا اليـموضع. َويُعَيذُّل َميْن 

يَشاُء يقول: ويعال عليـى مين يشياء مين خيـلقه, فيـيعاقبه عليـى ذهوبيه, ويفضيحه بهيا عليـى رءوس 

شييهاي, فييال يسييتر ا علييـيه, وإهييـما  ييذا ميين   عييّق وجييّل وعيييا لهييّالء الييـيهوي والنصييارن, األ

الـمتكلـين علـى منازل سلفهم الـخيار عنا  , الذين فضلهم   بطاعتهم إياه, واجتنيابهم معصييته, 

أولقيك  لـمسارعتهم إليـى رضياه, واصطبيـار م عليـى ميا هيابهم فيـيه. يقيول لهيم: ال تلتيروا بيـمكان

منييـي, ومنييازلهم عنيياي, فييإههم إهييـما هييالوا منييـي بييـالطاعة لييـي, وإيثييار رضيياي علييـى مييـحابهم, ال 

بـاألماهـي, فِجاّوا فـي طاعتـي, واهتهوا إلـى أمري, واهقجروا عما ههيتهم عنيه, فإهيـي إهيـما أمفير 

ل معصيتيـي, ال ذهول من أشاء أن أمفر ذهوبه من أ ل طاعتـي, وأعذّل مين أشياء تعذيبيه مين أ ي

لـمن قُربت زلفة آبـاذه منـي, و و لـي عاّو وألمري وههيـي مخالف. وكان الساّي يقيول فيـي ذليك 

 بـما:

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9145  

اي منكم من يشاء فيـي الاهيـيا فيـيلفر ليه, وييـميت قوله: يَْلِفُر ِلـَمْن يَشاُء َويُعَذُّل َمْن يَشاُء يقول: يه

 من يشاء منكم علـى كفره فـيعذّبه.

ِ ُمْلُك الّسَمواِت واألْرضه َوما بَـْينَُهما وإلَـْيِه الـَمِصيُر.   ّ َِ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: و

بـياه أمره, وله ملكه, يقول:   تابـير ما فـي السموات وما فـي األر  وما بـينهما, وتصريفه, و  

يصييّرفه كيييف يشيياء ويييابره كيييف أ بييه, ال شييريك لييه فييـي شيييء منييه وال أل ييا معييه فييـيه ملييك, 

فـاعلـموا أيها القاذلون: هـحن أبناء   وأ بـاؤه, أهه إن عذّبكم بذهوبكم, ليـم يكين لكيم منيه مياهع وال 

ذليك, وال أل يا فيـي شييء ومرجعيه.  لكم عنه يافع ألهه ال هسيب بيـين أ يا وبيـينه فـيحابيـيَه لسيبب

فـاتقوا أيها الـمفترون عقابه إياكم علـى ذهوبكم بعا مرجعكم إلـيه, وال تلتيّروا بـاألماهيـي وفضياذل 

 االَبـاء واألسالف.

 19اآلية : 
َعلََى فَتَْرةٍ ّمَن الّرُسِل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }يَا أَْ َل اْلِكتَاِل قَْا َجفَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُّن لَُكْم 

 {..أَن تَقُولُواْ َما َجفَءهَا ِمن بَِشيٍر َوالَ هَِذيٍر فَقَْا َجاَءُكْم بَِشير  َوهَِذير  َوّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيٍء قَِاير  

 يعنـي جّل ثناؤه بقوله: يا أْ َل الِكتاِل الـيهوي الذين كاهوا بـين ظهراهـْي مهاجر رسول   صلى   

  عليه وسلم يوم هقلت  ذه االَية. وذلك أههم أو بعضهم فـيـما ذُِكر ليـما يعيا م رسيول   صيلى 

  عليه وسلم إلـى االيـمان به وبـما جاء م به من عنا  , قالوا: ما بعث   من هبـّي بعا موسى, 

 وال أهقل بعا التوراة كتابـا.

يوها بن بكير, عن مـحما بن إسحا,, قال: ثـين مـحما بين ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا 9146  

أبـي مـحما مولـى زيا بن ثابت, قال: ثنـي سعيا بن جبيـير أو عكرمية, عين ابين عبيـاس, قيال قيال 
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معاذ بن جبل وسيعا بين عبيـاية وعقبية بين و يب لليـيهوي: ييا معشير اليـيهوي, اتقيوا  , فيو  إهكيم 

كنتيـم تذكروهيه لنيا قبيل مبعثيه, وتصيفوهه لنيا بصيفته. فقيال رابيع بين لتعلـمون أهيه رسيول  , لقيا 

َ ْرملة و ب بن يهوذا: أما قلنا  ذا لكم وما أهقل   من كتيال بعيا موسيى, وال أرسيل بشييرا وال 

لَُكيْم هذيرا بعاه. فأهقل   عّق وجّل فـي )ذلك مند قولهما: يا أْ َل الِكتاِل قَْا جياَءُكْم َرُسيولُنا يُبَيـيُّن 

َعلـى ُكيّل  علـى فَتَْرةٍ ِمَن الّرُسِل أْن تَقُولُوا َما َجاَءهَا ِمّن بَِشيٍر َوالَ هَِذيٍر فَقَْا َجاَءُكْم بَِشير  َوهَِذير  َوّللّاُ 

.  َشْيٍء قَِاير 

ـيُّن ويعنـي بقوله جّل ثناؤه: قَْا جاَءُكْم َرُسولُنا: قا جاءكم مـحما صلى   عليه وسيلم رسيولنا, يُبَي  

, ويوضح لكم أعالم الهان, ويرشاكم إلـى يين   الـمرتضى. كما: ّّ  لَُكْم يقول: يعّرفكم الـح

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: قَيْا جياَءُكْم َرُسيولُنا يُبَيـيُن 9147  

وسلم, جياء بيـالفرقان اليذي فير,   بيه بيـين  لَُكْم علـى فَتَْرةٍ ِمَن الّرُسِل و و مـحما صلى   عليه

ّّ والبـاطل, فـيه بـيان   وهوره و ااه, وعصمة لـمن أخذ به.  الـح

َعلَـى فَتْيَرةٍ ِميَن الّرُسيِل يقيول: عليـى اهقطياع مين الرسيل. والفّتيرة فيـي  يذا اليـموضع: االهقطياع,   

ّّ والهان علـى ا هقطاع من الرسل. والفترة: الفَْعلة, من قول يقول: قا جاءكم رسولنا يبـين لكم الـح

القاذل: فَتَر  ذا األمر يَْفتُر فتورا, وذلك إذا  ياأ وسيكن, وكيذلك الفَتيرة فيـي  يذا اليـموضع معنا يا: 

 السكون, يراي به سكون مـِجيـيء الرُسل, وذلك اهقطاعها.

اية فـي ذليك عين قتياية. فيرون ثم اختلف أ ل التأويـل فـي قار ماة تلك الفترة, فـاختُلف فـي الرو  

 معمر عنه, ما:

خبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أ9148  

قوله: عليـى فَتْيَرةٍ ِميَن الّرُسيِل قيال: كيان بيـين عيسيى وميـحما صليـى   عليـيهما وسليـم خمسيماذة 

 وستون سنة. ورون سعيا بن أبـي َعُروبة عنه, ما:

اهيت الفتيرة بيـين عيسيى ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قال: ك9149  

 ومـحما صلى   عليه وسلم, ذكر لنا أهها كاهت ستـماذة سنة, أو ما شاء من ذلك   أعلـم.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن أصحابه, قوله: 9150  

الّرُسِل قال: كان بـين عيسى ومـحما صلـى   عليـيهما  قَْا جاَءُكْم َرُسولُنا يُبَـيُن لَُكْم علـى فَتَْرةٍ ِمنَ 

وسلييـم خمسييماذة سيينة وأربعييون سيينة. قييال معميير: قييال قتيياية: خمسييماذة سيينة وسييتون سيينة. وقييال 

 آخرون بـما:

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالا, قال: أخبرهيا عبيـيا 9151  

الضحاَ يقول فيـي قوليه: عليـى فَتْيَرةٍ ِميَن الّرُسيِل قيال: كاهيت الفتيرة بيـين بن سلـمان, قال: سمعت 

 عيسى ومـحما صلـى   علـيهما وسلـم أربعماذة سنة وبضعا وثالثـين سنة.

ويعين بقوله: أْن تَقُولُوا ما جاَءها ِمْن بَِشيٍر َوال هَِذيٍر: أن ال تقولوا, وكيي ال تقوليوا, كميا قيال جيّل   

بّييـيُن ّللّاُ لُكيْم أْن تَِضييلّوا بيـمعنى: أن ال تضييلوا, وكييي ال تضيلوا. فمعنييى الكيالم: قييا جيياءكم ثنياؤه: يُ 

رسولنا يبـين لكم علـى فترة من الرسل, كي ال تقولوا: ما جاءهيا مين بشيير وال هيذير. يُعليـمهم عيّق 

ويعنيـي بيـالبشير:  ذكره أهه قا قطع عذر م برسوله صلى   عليه وسلم, وأبل  إلـيهم فـي الـحجة.

الـمبشر من أطياع   وآمين بيه وبرسيوله وعميل بيـما آتياه مين عنيا   بعظييـم ثوابيه فيـي آخرتيه, 

وبـالنذير الـمنذر من عصاه وكذّل رسوله صلى   عليه وسلم وعمل بلير ما أتاه من عنا   من 

 يا عذابه فـي قـيامته.أمره وههيه بـما ال قِبَل له به من ألـيـم عقابه فـي معايه وشا

  .  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَقَْا جاَءُكْم بَِشير  َوهَِذير  َوّللّاُ علـى ُكّل َشْيٍء قَِاير 

يقول جّل ثناؤه لهّالء الـيهوي الذين وصفنا صفتهم: قا أعذرها إلـيكم, وا تـججنا علـيكم برسولنا   

اه إلـيكم, لـيبـين لكم ما أشكل علـيكم من أمر يينكم, كيال مـحما صلى   عليه وسلم إلـيكم, وأرسلن

تقولوا لـم يأتنا من عناَ رسول يبـين لنا ما هـحن علـيه من الضاللة, فقا جاءكم من عناي رسول, 

يبشر من آمن بـي وعمل بـما أمرتُهُ, واهتهى عما ههيته عنه, ويُنيذر مين عصاهيـي وخيالف أميري, 

ء, أقار عليـى عقيال مين عصاهيـي وثيوال مين أطاعنيـي, فيـاتقوا عقابيـي وأها القاير علـى كّل شي
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علـى معصيتكم إياي وتكذيبكم رسولـي, واطلبوا ثوابيـي عليـى طياعتكم إيياي, وتصيايقكم بشييري 

 وهذيري, فإهـي أها الذي ال يعجقه شيء أرايه وال يفوته شيء طلبه.

 20اآلية : 
ْذ قَياَل ُموَسيَى ِلقَْوِميِه يَياقَْوِم اْذُكيُرواْ هِْعَميةَ ّللّاِ َعلَيْيُكْم إِْذ َجعَيَل القول فـي تأويـل قوليه تعاليـى:     }َوإِ 

ِت أََ ااً ّمن اْلعَالَِميَن {.. ّْ  فِيُكْم أَْهبِيَفَء َوَجعَلَُكْم ّملُوكاً َوآتَاُكْم ّما لَْم يُ

ايي  يّالء اليـيهوي فيـي و ذا أيضا من   تعريف لنبـيه مـحما صلى   علييه وسيلم قاييـم بتيـم   

ّّ وسييوء اختبييـار م ألهفسييهم وشيياّة خالفهييم ألهبييـياذهم وبييطء إهييابتهم إلييـى  اللييّي وبعييا م عيين الييـح

الرشاي, مع كثرة هعم   عنا م وتتابع أياييه وآالذه علـيه, مسلـيا بذلك هبـيه مـحماا صلى   عليه 

فيـي ذات  . يقيول   ليه صيلى   علييه وسلم عما يحّل به من عالجهم وينقل بيه مين مقاسياتهم 

ّّ وميا فيـيه لهيم  وسلم: ال تأس علـى عليـى ميا أصيابك مينهم, فيإن اليذ ال عين   والبعيا مين اليـح

الـحّ  فـي الاهـيا واالَخرة مين عياياتهم وعيايات أسيالفهم وأواذلهيم, وتعيّق بيـما القيـى مينهم أخيوَ 

موسييى لهييم: يييا قَييْوم اْذُكييُروا هِْعَمييةَ ّللّاِ َعلَييـْيُكْم يقييول:  موسييى صييلى   عليييه وسييلم, واذكيير إذ قييال

 اذكروا أيايَي   عناكم وآالءه قِبَلكم. كما:

ـ  اثنـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا إسيحا,, قيال:  ياثنا عبيا   بين القبيـير, عين ابين عييـينة: 9152  

 كم وأيامه.اْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم قال: أيايي   عنا

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 9153  

 اْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم يقول: عافـية  .

وإهـما أخترها ما قلنا, ألن   لـم يخصيص مين الينعم شييقا, بيل عيّم ذليك بيذكر الينعم, فيذلك عليـى   

 فـية ومير ا, إذ كاهت العافـية أ ا معاهـي النعم.العا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إْذ َجعََل فِـيُكْم أْهبِـياَء َوَجعَلَُكْم ُملُوكا.  

يعنـي بذلك جيّل ثنياؤه, أن موسيى ذّكير قوميه مين بنيـي إسراذييـل بأييام   عنيا م وبفالذيه قِيبَلهم,   

 فيـي قتيال الـجبيـارين, فقيال لهيم: اذكيروا هعمية   عليـيكم أْن فحّرضهم بذلك عليـى اتبيـاع أمير  

فَّضلَكم بأن جعل فـيكم أهبـياء يأتوهكم بو يه ويخبروهكم بفياته اللييب, وليـم يعيط ذليك مييركم فيـي 

زماهكم  ذا. فقـيـل إن األهبـياء الذين ذكر م موسى أههم ُجِعلوا فـيهم  م الذين اختيار م موسيى, إذ 

ى الييـجبل و ييم السييبعون الييذين ذكيير م  , فقييال: واْختيياَر ُموَسييى قَْوَمييهُ َسييْبِعيَن َرُجييالً صييار إلييـ

 ِلـِميقاتِنا.

وَجعَلَُكْم ُملُوكا سخر لكم من ميركم خاّ ما يخاموهكم. وقـيـل: إهـما قال ذلك لهم موسيى, ألهيه ليـم   

 ن قال ذلك:يكن فـي ذلك القمان أ ا سوا م يخامه أ ا من بنـي آيم. ذكر م

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َوإْذ قال ُموَسيى لقَْوِميِه ييا 9154  

سخر قَْوِم اْذُكُروا هِْعَمةَ ّللّاِ َعلَـْيُكْم إْذ َجعََل فِـيُكم أْهبِـياَء َوَجعَلَُكْم ُملُوكا قال: كنا هـحاّث أههم أّول من 

 ي آيم وملكوا.لهم الـخام من بنـ

وقال آخرون: كّل من ملك بـيتا وخايما وامرأة, فهو َمِلك كاذنا من كان من النياس. ذكير مين قيال   

 ذلك:

ـ  اثنا يوها بن عبا األعلـى, قال: أخبرها ابن و ب, قيال: أخبرهيا أبيو  ياهىء, أهيه سيمع 9155  

  وسأله رجل, فقال: ألسنا مين أبـا عبا الر من الـحبلـي يقول: سمعت عبا   بن عمرو بن العا

فقراء الـمهاجرين  فقال له عبا  : ألك امرأة تأوي إلـيها  هعم. قال: ألك مسكن تسكنه  قال: هعيم. 

 قال: فأهت من األمنـياء. فقال: إن لـي خايما. قال: فأهت من الـملوَ.

: سيمعت زييا بين ـ  اثنا القبـير بين بكيار, قيال:  ياثنا أبيو ضيمرة أهيا بين عييا , قيال9156  

َمْن كاَن لَهُ »أسلـم, يقول: َوَجعَلَُكْم ُملُوكٍا فال أعلـم إالّ أهه قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 «.بَـْيت  َوخاِيم  فَُهَو َمِلك  

ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قيال:  ياثنا العيالء بين عبيا الـجبيـار, عين  مياي بين سليـمة, عين 9157  

 ن, أهه تال  ذه االَية: َوَجعَلَُكْم ُملُوكا فقال: و ل الـملِك إالّ مركب وخايم ويار  ميا, عن الـحس
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فقال قاذلو  ذه الـمقالة: إهـما قال لهم موسى ذلك, ألههم كاهوا يـملكون الاور والـخام, ولهيم هسياء   

 وأزواج. ذكر من قال ذلك:

جرييير, عيين منصييور, قييال: أراه عيين ـيي  يياثنا سفييـيان بيين وكيييع وابيين  ميييا, قيياال:  يياثنا 9158  

 الـحكم: َوَجعَلَكْم ُملُوكا قال: كاهت بنو إسراذيـل إذا كان للرجل منهم بـيت وامرأة وخايم, عاّ ملكا.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان. ح, و اثنا سفـيان, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عين    

كييا قييال: اليياار والييـمرأة والييـخايم. قييال سفييـيان: أو اثنتييـين ميين منصييور, عيين الييـحكم: َوَجعَلَُكييْم ُملُو

 الثالثة.

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا مّمل, قال:  ياثنا سفيـيان, عين األعمي , عين رجيل, 9159  

 عن ابن عبـاس فـي قوله: َوَجعَلُكْم ُملُوكا قال: البـيت والـخايم.

ا الييرزا,, قييال: أخبرهييا الثييوري, عيين منصييور, عيين  يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبيي   

 الـحكم أو ميره, عن ابن عبـاس, فـي قوله: َوَجعَلَُكْم ُملُوكا قال: القوجة والـخايم والبـيت.

ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 9160  

 ُملُوكا قال: جعل لكم أزواجا وخاما وبـيوتا. عن مـجا ا فـي قول  : َوَجعَلَُكمْ 

 اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عليـّي بين ميـحما الطنافسيي, قيال:  ياثنا أبيو معاويية, عين  جياج بين    

تـميـم, عن ميـمون بن مهران, عن ابن عبـاس فـي قول  : َوَجعَلَُكْم ُملُوكيا قيال: كيان الرجيل مين 

 جة والـخايم والاار يسمى ملكا.بنـي إسراذيـل إذا كاهت له القو

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عباالرزا,, قال: أخبرها معمر, عن قتاية فـي قوله: 9161  

 َوَجعَلَُكْم ُملُوكا قال: ملّكهم الـخام. قال قتاية: كاهوا أّول من ملك الـخام.

قال:  ياثنا سفيـيان, عين األعمي ,   اثنـي الـحرث بن مـحما, قال:  اثنا عبا العقيق بن أبـان,   

 عن مـجا ا: َوَجعَلَُكْم ُملُوكا قال: جعل لكم أزواجا وخاما وبـيوتا.

وقال آخرون: إهـما عنى بقوله: َوَجعَلَُكْم ُملُوكا أههم بـملكون أهفسهم وأ لـيهم وأميوالهم. ذكير مين   

 قال ذلك:

اي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  م9162  

 َوَجعَلَُكْم ُملُوكا يـملك الرجل منكم هفسه وأ له وماله.

ِت أَ اا ِمَن العالَـِميَن.   ّْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وآتاُكْم ما لَـْم يُ

. ذكير اختلف فـيـمن عنُوا بهذا الـخطال, فقال بعضهم: ُعنـي به أمة مـحما صلى   علييه وسيلم  

 من قال ذلك:

ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا يحيى بن ييـمان, عين سفيـيان, عين السياّي, عين أبيـي 9163  

ِت أَ اا ِمَن العالَـِميَن قاال: أمة مـحما صلى   عليه وسلم. ّْ  مالك وسعيا بن جبـير: وآتاُكْم ما لَـْم يُ

 وسلم. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: ُعنـي به قوم موسى صلى   عليه   

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9164  

 عن مـجا ا, قال:  م قوم موسى.

ـ  اثنـي الـحارث بن مـحما, قيال:  ياثنا عبيا العقييق بين أبيـان, قيال:  ياثنا سفيـيان عين 9165  

ِت أَ يياا ِمييَن العالَييـِميَن قييال:  ييم بييـين  األعميي , عيين مييـجا ا, عيين ابيين عبييـاس: ّْ وآتيياُكْم مييا لَييـْم يُيي

 ظهراهـيه يومقٍذ.

ثم اختلفوا فـي الذي آتا م   ما لـم ييّت أ يا مين العاليـمين, فقيال بعضيهم:  يو اليـمّن والسيلون   

 والـحجر واللمام. ذكر من قال ذلك:

فـيان, عن رجل, عن ميـجا ا: وآتياُكْم ميا ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن س9166  

ِت أَ اا ِمَن العالَـميَن قال: الـمّن والسلون والـحجر واللمام. ّْ  لَـْم يُ

 اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  ياثنا عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين    

ِت أَ اا ِميَن العالَيـِميَن يعني ّْ ـي أ يل ذليك القميان, اليـمّن والسيلون واليـحجر مـجا ا: وآتاُكْم ما لَـْم يُ

 واللمام.

 وقال آخرون:  و الاار والـخايم والقوجة. ذكر من قال ذلك:  
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ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا بشر بن السرّي, عين طليـحة بين عميرو, 9167  

ِت أَ ياا ِميَن الع ّْ الَيـِميَن قيال: الرجيل يكيون ليه الياار عن عطاء, عن ابين عبيـاس: وآتياُكْم ميا لَيـْم يُي

 والـخايم والقوجة.

ـ  اثنـي الـحرث. قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا سفـيان, عن األعم , عن ميـجا ا, 9168  

ِت أَ اا ِمَن العالَـِميَن الـمّن والسلون والـحجر واللمام. ّْ  عن ابن عبـاس: وآتاُكْم ما لَـْم يُ

فـي ذلك عناي بـالصوال, قول من قال: وآتاكم ما لـم يّت أ اا من العالـمين, وأولـى التأويـلـين   

خطال لبنـي إسراذيـل,  يث جاء فـي سيا, قوليه: اْذُكيُروا هِْعَميةَ ّللّاِ َعلَيـْيُكْم ومعطوفيـا عليـيه. وال 

ِت أَ ياا ِميَن العالَيـِمي ّْ َن مصيروف عين خطيال ياللة فـي الكالم تاّل علـى أن قوله: وآتاُكْم ما لَـْم يُي

الذين ابتانء بخطابهم فيـي أّول االَيية. فيإذا كيان ذليك كيذلك, فيأن يكيون خطابيـا لهيم أوليـى مين أن 

ِت أَ يياا ِمييَن  ّْ يقييال:  ييو مصييروف عيينهم إلييـى مييير م. فييإن ظييّن ظيياّن أن قولييه: وآتيياُكْم مييا لَييـْم يُيي

أمية ميـحما قيا أوتيـيت مين كرامية   العالَـِميَن ال يجوز أن يكون خطابـا لبنـي إسراذيـل, إذ كاهت 

هبـيها علـيه الصالة والسالم ميـحماا, ميا ليـم ييّت أ ياا ميير م, و يم مين العاليـمين فقيا ظيّن ميير 

ِت أَ اا ِمَن العالَـِميَن خطيال مين موسيى صيلى   علييه  ّْ الصوال, وذلك أن قوله: وآتاُكْم ما لَـْم يُ

زماهيه ال عاليـمي كييّل زميان, وليـم يكيين أُوتيـي فيـي ذلييك وسيلم لقوميه يومقييٍذ, وعنيى بيذلك عالييـمي 

القمان من هعم   وكرامته ما أُوتـي قومه صلى   عليه وسيلم أ يا مين العاليـمين, فخيرج الكيالم 

 منه صلى   عليه وسلم علـى ذلك ال علـى جميع كّل زمان.

 21اآلية : 
لُيوا األْرَ  الُمقَاَّسيةَ الّتِيي َكتَيَب ّللّاُ لَُكيْم َوالَ تَْرتَياّوا القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى:     }يَياقَْوِم اْيخُ 

 َعلََى أَْيبَاِرُكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن {..

و ذا خبر من   عيّق ذكيره عين قيول موسيى صيلى   علييه وسيلم لقوميه مين بنيـي إسراذييـل,    

 الـمقاسة.وأمره إيا م عن أمر   إياه, يأمر م باخول األر  

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي األر  التـي عنا يا بيـاألر  اليـمقاسة, فقيال بعضيهم: عنيى بيذلك:   

 الطور وما  وله. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9169  

 .عن مـجا ا: األر  الـمقاسة: الطور وما  وله

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

ـ  اثنـي الـحارث بن مـحما, قال:  اثنا عبا العقييق, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين األعمي , 9170  

 وله.عن مـجا ا, عن ابن عبـاس: اْيُخـلُوا األْرَ  الـُمقَاَّسةَ قال: الّطور وما  

 وقال آخرون:  و الشأم. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا الـحسن بين يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية فيـي 9171  

 قوله: األْرُ  الـمقاّسة قال:  ي الشأم.

 وقال آخرون:  ي أر  أريحاء. ذكر من قال ذلك:  

قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: اْيُخيـلُوا األْرَ  ـ  اثنيـي ييوها, قيال: أخبرهيا ابين و يب, 9172  

 الـُمقَاَّسة التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم قال: أريحاء.

ـ  اثنـي يوسف بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9173  

 قال:  ي أريحاء.

م بن بشار, قال:  اثنا سفـيان, عن أبـي ـ  اثنـي عبا الكريـم بن الهيثم, قال:  اثنا إبرا يـ9174  

 سعيا, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال:  ي أريحاء.

وقـيـل: إن األر  الـمقاسة: يمشّ وفلسطين وبع  األريّن. وعنى بقوله اليـُمقَاَّسة: اليـمطهرة   

 الـمبـاركة. كما:

ى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيس9175  

 عن مـجا ا: األْرَ  الـُمقَاَّسة قال: الـمبـاركة.
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 اثنيـي اليـمثنى, قيال:  يياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  يياثنا شيبل, عين ابين أبييـي هيـجيح, عين مييـجا ا,    

 بـمثله.

وأولـى األقوال فيـي ذليك بيـالصوال, أن يقيال:  يي األر  اليـمقاسة, كميا قيال هبيـّي   موسيى   

  عليييه وسييلم. ألن القييول فييـي ذلييك بأههييا أر  يون أر , ال تييارَ  قييـيقة صييحته إالّ  صييلى

بـالـخبر, وال خبر بذلك يجوز قطع الشهاية به, مير أهها لن تـخرج من أن تكون من األر  التـي 

بـين الفرات وعري  مصر إلجماع جمييع أ يل التأوييـل والسيير والعليـماء بـاألخبيـار عليـى ذليك. 

ـي بقوله: التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم: التـي أثبت فـي اللوح الـمـحفوظ أههيا لكيم مسياكن, ومنيازل يون ويعن

 الـجبـابرة التـي فـيها.

فإن قال قاذل: فكيف قال: التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم, وقا علـمت أههم لـم ياخيـلو ا بقوليه: فإهّهيا ُميـَحّرَمة    

فـي اللوح الـمـحفوظ أهها مساكن لهم, وميـحّرما عليـيهم سيكنا ا  قـييـل:  َعلَـْيِهْم  فكيف يكون مثبتا

إههيا كتبييت لبنييـي إسراذيييـل يارا ومسياكن, وقييا سييكنو ا وهقلو ييا, وصيارت لهييم كمييا قييال   جييّل 

  وعّق. وإهيـما قيال لهيم موسيى: اْيُخيـلُوا األْرَ  اليـُمقَاَّسة التيـي َكتَيَب ّللّاُ لَُكيْم يعنيـي بهيا: كتبهيا 

لبنـي إسراذيـل وكان الذين أمر م موسى باخولها من بنـي إسراذيـل ولـم يعن صلى   عليه وسلم 

أن   تعالـى ذكره كتبها للذين أمر م باخولها بأعياههم, ولو قال قاذل: قا كاهيت مكتوبية لبعضيهم, 

وَشيع وكاليب قيا يخيال, ولـخاّ  منهم, فأخرج الكالم علـى العموم والـمراي منه الـخا , إذ كان يُ 

 وكاها مـمن خوطب بهذا القول, كان أيضا وجها صحيحا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال ابن إسحا,.  

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة عن مـحما بن إسحا,: التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم: التـي و ب 9176  

   لكم.

 «.أمر»ذا الـموضع بـمعنى فـي  « كتب»وكان الساّي يقول: معنى   

ـ  ياثنا بيذلك موسيى بين  يارون, قيال:  ياثنا عميرو بين  مياي, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين 9177  

 الساّي: اْيُخـلُوا األْرَ  الـُمقَاَّسة التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم: التـي أمركم   بها.

 ُكْم فَتَْنقَِلبُوا خاِسِريَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوال تَْرتَاّوا علـى أْيبـارِ   

و ذا خبر من   عّق ذكره عن قـيـل موسيى عليـيه السيالم لقوميه مين بنيـي إسراذييـل, إذ أمير م   

عن أمر   عّق ذكره إياه باخول األر  الـمقاسة, أهه قال لهم: امضوا أيهيا القيوم ألمير   اليذي 

اّوا يقييول: ال ترجعييوا القهقييري مرتيياين علييـى أمييركم بييه ميين يخييول األر  الييـمقاسة, َوال تَْرتَيي

أْيبَـاِرُكْم يعنـي: إلـى وراذكم, ولكن امضوا قاما ألمر   الذي أميركم بيه مين الياخول عليـى القيوم 

الييذين أمييركم   بقتييالهم والهجييوم علييـيهم فييـي أرضييهم, وأن   عييّق ذكييره قييا كتبهييا لكييم مسييكنا 

 وقرارا.

ِلبُوا خاِسِريَن: أهكم تنصرفوا خاذبـين  كذا. وقا بـينا معنى الـخسارة فيـي ميير ويعنـي بقوله: فَتَْنقَ   

  ذا الـموضع بشوا اه الـملنـية عن إعايته فـي  ذا الـموضع.

فإن قال قاذل: وميا كيان وجيه قـييـل موسيى لقوميه إذ أمير م بياخول األر  اليـمقاسة ال ترتياّوا   

أو يستوجب الـخسارة من لـم ياخـل أرضيا جعليت ليه  قـييـل: إن علـى أْيبـاِرُكْم فتنقلبوا خاسرين  

  عّق ذكره كان أمره بقتال من فـيها من أ ل الكفر به وفر  عليـيهم يخولهيا, فيـاستوجب القيوم 

الـخسارة بتركهم. إذا فر    علـيهم من وجهين: أ ا ما تضييـيع فير  اليـجهاي اليذي كيان   

الفهم أمر   فـي تركهم يخيول األر , وقيولهم لنبيـيهم موسيى صيلى فرضه علـيهم. والثاهـي: خ

إهّيا لَيْن هَْاُخيـلَها  تيـى يَْخُرُجيوا ِمْنهيا فيإْن «: ايخيـلوا األر  اليـمقاسة»  عليه وسيلم إذ قيال لهيم 

 يَْخُرُجوا ِمْنها فإهّا يَاِخـلُوَن.

 كان قتاية يقول فـي ذلك بـما:  

اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عين قتياية, قوليه: ييا قَيْوِم اْيُخيـلُوا األْرَ  ـ  اثنا بشر, قال:  9178  

 الـُمقَاَّسة التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم أمروا بها كما أمروا بـالصالة والقكاة والـحّ  والعمرة.

 22اآلية : 
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اِريَن َوإِهّييا لَيين هّييْاُخلََها َ تّييَى القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:     }قَييالُوا يَاُموَسييَى إِّن فِيَهييا قَْوميياً َجبّيي

 يَْخُرُجواْ ِمْنَها فَإِن يَْخُرُجواْ ِمْنَها فَإِهّا يَاِخلُوَن {..

و ذا خبير مين   جيّل ثنياؤه عين جيوال قيوم موسيى عليـيه السيالم, إذا أمير م بياخول األر     

عليـيه فيـي ذليك بيأن قيالوا: إن الـمقاسة, أههم أبوا علـيه إجابة إلـى ما أمر م به مين ذليك, واعتلّيوا 

فيـي األر  اليـمقاسة التيـي تأمرهيا بياخولها قوميا جبيـارين ال طاقية لنيا بحيربهم وال قيّوة لنيا بهييم. 

وسمو م جبـارين, ألههم كاهوا بشاّة بطشهم وعظيـم خـلقهم فـييـما ذُكير لنيا قيا قهيروا سياذر األميـم 

ره, ثم استعمل فيـي كيل مين اجتيّر هفعيا إليـى مير م. وأصل الـجبـار: الـمصلـح أمر هفسه وأمر مي

ّّ أو بـاطل طلب اإلصالح لهيا  تيـى قـييـل لليـمتعاي إليـى ميا ليـيا ليه بلييا عليـى النياس  هفسه بح

وقهرا لهم وعتّوا علـى ربه: جبـار, وإهـما  و فعّال من قولهم: جبير فيالن  يذا الكسير إذا أصليـحه 

 وألمه, ومنه قول الراجق:

 اّيَن اإللَهُ فََجبَْروَعّوَر الّرْ َمُن َمْن َولّـى العََوْر قَْا َجبََر ال 

يريا: قا أصليـح الياين اإلليه فصليـح ومين أسيماء   تعاليـى ذكيره الـجبيـار, ألهيه الـمصليـح أمير   

 عبـايه القا ر لهم بقارته. ومـما ذكرته من عظم خـلقهم ما:

و بن  ماي, قال:  اثنا أسبـاط عن السياّي ـ  اثنـي به موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمر9179  

فـي قصة ذكر ا من أمر موسى وبنـي إسراذيـل, قال: ثم أمر م بـالسير إلـى أريحاء, و ي أر  

بـيت الـمقاس, فساروا  تـى إذا كاهوا قريبـا منهم, بعث موسى اثنـي عشر هقـيبـا من جميع أسبـاط 

ر الـجبـارين, فلقيـيهم رجيل مين الـجبيـارين, يقيال ليه: بنـي إسراذيـل, فساروا يرياون أن يأتوه بخب

عوج, فأخذ االثنـي عشر فجعلهم فـي  جقته, وعلـى رأسه  ملة  طب, واهطلّ بهم إلـى امرأته, 

فقال: اهظري لـي  ّالء القوم الذين يقعمون أههم يرياون أن يقاتلوها فطير هم بيـين ييايها, فقيال: 

 : ال, بل خـّل عنهم  تـى يخبروا قومهم بـما رأوا, ففعل ذلك.أال أطحنهم برجلـي  فقالت امرأته

ـ  اثنـي عبا الكريـم بن الهيثم, قال:  اثنا إبرا يـم بن بشار, قال:  اثنا سفـيان, قال: قال 9180  

أبو سعيا, قال عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: أِمَر موسيى أن ياخيـل ماينية الـجبيـارين, قيال: فسيار 

تـى هقل قريبـا من الـماينة, و ي أريحياء. فبعيث إليـيهم اثنيـي عشير عينيا, مين موسى بـمن معه  

كييّل سييبط ميينهم عينييا, لييـيأتوه بخبيير القييوم. قييال: فاخييـلوا الييـماينة, فييرأوا أمييرا عظميييا ميين  يقييتهم 

وجثييثهم وعظمهييم, فاخييـلوا  اذطييا لبعضييهم, فجيياء صييا ب الييـحاذط لـيجتنييـي الثمييار ميين  اذطييه, 

مار وينظر إلـى آثار م وتتبعهم, فكلـما أصال وا اا منهم أخذه, فجعليه فيـي كميه فجعل يجتنـي الث

مع الفيـاكهة. وذ يب إليـى ملكهيم فنثير م بيـين ياييه, فقيال اليـملك: قيا رأيتيـم شيأهنا وأمرهيا, اذ بيوا 

 فأخبروا صا بكم قال: فرجعوا إلـى موسى فأخبروه بـما عاينوا من أمر م.

 يياثنا يقيييا, قييال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية فييـي قولييه: إّن فِييـيها قَْومييا ـيي  يياثنا بشيير, قييال: 9181  

 َجبّـاِريَن ذكر لنا أههم كاهت لهم أجسام وخـلّ لـيست للير م.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا ابن أبـي جعفير, عين أبيـيه, عين الربيـيع, 9182  

ي سيأبعث رجياالً يأتوهنيـي بخبير م وإهيه أخيذ مين كيّل قال: إن موسى علـيه السالم قيال لقوميه: إهيـ

سبط رجالً, فكاهوا اثنـي عشر هقـيبـا, فقال: سيروا إلـيهم و اثوهـي  اثهم وما أمر م وال تيـخافوا 

إن   معكم ما أقمتـم الصالة, وآتـيتـم القكاة, وآمنتـم برسله, وعّقرتـمو م, وأقرضتيـم   قرضيا 

, عظميا وقيّوة, وأهيه  سنا. ثم إن القوم سار وا  تـى  جموا علـيهم, فرأوا أقواما لهم أجساما عجيب 

فـيـما ذكر أبصر م أ ا الـجبـارين, و م ال يألون أن يخفيوا أهفسيهم  يين رأوا العجيب, فأخيذ ذليك 

الـجبـار منهم رجاالً, فأتيـى رذيسيهم, فألقيا م قااميه, فعجبيوا وضيحكوا مينهم, فقيال قاذيل مينهم: إن 

وا أههم أرايوا مقوكم, وأهيه ليوال ميا يفيع   عينهم لقتليوا. وإههيم رجعيوا إليـى موسيى  ّالء زعم

 علـيه السالم فحاثوه العجب.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9183  

نيـي إسراذييـل رجيل أرسيلهم موسيى عن مـجا ا فـي قول  : أْذنْى َعَشَر هَِقـيبـا من كّل سيبط مين ب

إلـى الـجبـارين, فوجاو م ياخـل فـي كّم أ ا م اثنان منهم, يـلقوههم إلقاء, وال يحمل عنقيوي عينهم 

 إالّ خمسة أهفا بـينهم فـي خشبة, وياخـل فـي شطر الرماهة إذا هقع  بها خمسة أهفا أو أربعة.
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 يياثنا شيبل, عين ابين أبييـي هيـجيح, عين مييـجا ا,  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  يياثنا أبيو  ايفية, قيال:    

 هـحوه.

ـ  اثنـي مـحما بن الوزير بن قـيا, عن أبـيه, عن جويبر, عين الضيحاَ: إّن فِيـيها قَْوميا 9184  

 َجبّـاِريَن قال: ِسْفلة ال خال, لهم.

 ْخُرُجوا ِمْنها فإهّا ياِخـلوَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إهّا لَْن هَْاُخـلَها  تـى يَْخُرُجوا ِمْنهافإْن يَ   

و يذا خبير مين   عيّق ذكيره عين قييول قيوم موسيى ليـموسى جوابيـا لقوليه لهيم: اْيُخييـلُوا األْرَ    

الـُمقَاَّسة التـي َكتََب ّللّاُ لَُكْم فقالوا: إهّا لَْن هَْاُخـلَها  تـى يَْخُرُجوا ِمْنها يعنون: من األر  اليـمقاسة 

فـيها, جبنا منهم وجقعا من قتالهم. وقالوا له: إن يخرج منهيا  يّالء الـجبيـارون  الـجبـارون الذين

 يخـلنا ا, وإالّ فإها ال هطيّ يخولها و م فـيها, ألهه ال طاقة لنا بهم وال يا.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابين إسيحا,, أن كاليب بين يوفنيا, أسيكت الشيعب 9185  

يه وسلم, فقال لهم: إها سنعلو األر  وهرثها, وإن لنا بهم قّوة. وأميا اليذين عن موسى صلى   عل

كيياهوا معييه, فقييالوا: ال هسييتطيع هصييل إلييـى ذلييك الشييعب ميين أجييل أههييم أجييرأ منييا. ثييم إن أولقييك 

الـجواسيا أخبيروا بنيـي إسراذييـل اليـخبر, وقيالوا: إهيا مرروهيا فيـي أر  وأ سسينا ا, فيإذا  يي 

نييا رجالهييا جسيياما, ورأينييا الـجبييـابرة بنييـي الـجبييـابرة, وكنييا فييـي أعييينهم مثييل تأكييل سيياكنها, ورأي

الـجراي. فأرجفت الـجماعة من بنـي إسراذيـل, فرفعوا أصواتهم بـالبكاء. فبكى الشعب تلك اللـيـلة, 

ووسوسوا علـى موسى و ارون, فقالوا لهما: يا ليـيتنا متنيا فيـي أر  مصير, وليـيتنا هيـموت فيـي 

برية ولـم ياخـلنا    ذه األر  لنقع فـي الـحرل, فتكون هساؤها وأبناؤهيا وأثقالنيا عنـييـمة,  ذه ال

ولو كنا قعويا فـي أر  مصر, كان خيرا لنا وجعل الرجل يقول ألصيحابه: تعيالوا هيـجعل عليـينا 

 رأسا وهنصرف إلـى مصر.

 23اآلية : 
ِن ِميَن الّيِذيَن يََخيافُوَن أَْهعَيَم ّللّاُ َعلَْيِهَميا اْيُخلُيواْ َعلَيْيِهُم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَياَل َرُجيالَ 

ِمنِيَن {.. ّْ  اْلبَاَل فَإِذَا يََخْلتُُموهُ فَإِهُّكْم َماِلبُوَن َوَعلَى ّللّاِ فَتََوّكلَُواْ إِن ُكنتُم ّم

بن هون, وكالب بين  و ذا خبر من   عّق ذكره عن الرجلـين الصالـحين من قوم موسى: يوشع   

يوفنا, أههما وفـيا لـموسى بـما عها إلـيهما من ترَ إعالم قومه بنـي إسراذيـل الاين أمر م باخول 

األر  الـمقاسة علـى الـجبـابرة من الكنعاهـيـين, بـما رأيا وعاينا من شاة بط  الـجبـابرة وعظم 

 ي أمره وههيه كما:خـلقهم, ووصفهما   بأههما مـمن يخاف   ويراقبه فـ

ـي  يياثنا مييـحما بيين بشييار, قييال:  يياثنا عبيا اليير من, قييال:  يياثنا سفييـيان. ح, و يياثنا ابيين 9186  

وكيع, قال  اثنا أبـي, عن سفـيان. ح, و اثنا  ناي, قال:  اثنا وكييع, عين سفيـيان, عين منصيور, 

 لَـْيِهما قال: كالل بن يوفنا ويوشع بن هون.عن مـجا ا, قال: َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ عَ 

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عمرو بن أبيـي قيـيا, عين منصيور, عين ميـجا ا, قيال:    

 َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما قال: يوشع بن هون, وكالل بن يوفنا, و ما من النقبـاء.

حما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـ9187  

عن مـجا ا فـي قصة ذكر ا, قال: فرجع النقبـاء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم, إالّ يوشيع بين هيون, 

وكالل بن يوفنا, يأمران األسبـاط بقتيال الـجبيـارين وميـجا اتهم, فعصيو ما, وأطياعوا االَخيرين, 

 ن اللذان أهعم   علـيهما.فهما الرجال

 اثنا ابن  ميا, وسفـيان بن وكيع, قاال:  اثنا جريير, عين منصيور, عين ميـجا ا, مثيل  يايث    

 ابن بشار, عن ابن مهاي, إالّ أن ابن  ميا قال فـي  ايثه:  ما من االثنى عشر هقـيبـا.

بشار, قال:  اثنا سفـيان, قال: قال ـ  اثنـي عبا الكريـم بن الهيثم, قال:  اثنا إبرا يـم بن 9188  

أبو سعيا, قال عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قصة ذكر ا, قال: فرجعوا يعنـي النقبـاء االثنـي عشير 

إلـى موسى, فأخبروه بـما عاينوا من أمر م, فقال لهم موسى: اكتـموا شأههم وال تيـخبروا بيه أ ياا 

بر فشيلوا وليـم ياخيـلوا اليـماينة. قيال: فيذ ب كيّل من أ ل العسكرة فإهكم إن أخبرتيـمو م بهيذا اليـخ

رجل منهم, فأخبر قريبه وابين عميه, إالّ  يذين الرجليـين يوشيع بين هيون وكيالل بين يوفنيا, فإههميا 
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كتـما ولـم يخبرا به أ اا, و ما اللذان قيال  : قياَل َرُجيالِن ِميَن الّيِذيَن يَخيافُوَن أْهعَيَم ّللّاُ َعلَيـْيِهما... 

 ه: وبـيَن القَْوِم الفـاِسِقـيَن.إلـى قول

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9189  

قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما و ما الليذان كتيـما م: يوشيع بين هيون فتيـى موسيى, 

 وكالول بن يوفنة ختن موسى.

ـ  اثنا سفـيان, قال:  اثنا عبـيا  , عن فضيـل بن مرزو,, عن عطية: قاَل َرُجالِن ِميَن 9190  

 الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما كالول ويوشع بن هون فتـى موسى.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9191  

بن عبـاس, قوله: قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما والرجالن اللذان أهعم   عليـيهما ا

 من بنـي إسراذيـل: يوشع بن هون, كالول بن يوفنة.

افُوَن ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: قاَل َرُجالِن ِميَن الّيِذيَن يَخي9192  

 أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما ذُكر لنا أن الرجلـين: يوشع بن هون, وكالب.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين 9193  

 الربييـيع: أن موسييى قييال للنقبييـاء لييـما رجعييوا فحيياّثوه العجييب: ال تييـحاّثوا أ يياا بييـما رأيتييـم, إن  

سيفتـحها لكم ويظهركم علـيها من بعا ما رأيتـم وإن القوم أفشوا الـحايث من بنيـي إسراذييـل, فقيام 

رجالن من الذين يخيافون أهعيم   عليـيهما: كيان أ يا ما فـييـما سيمعنا يوشيع بين هيون و يو فتيـى 

 موسى, واالَخر كالب, فقاال: ايخـلوا علـيهم البـال إن كنتـم مّمنـين.

القّراء فـي قراءة قوله: قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن. قيرأ ذليك قيّراء اليـحجاز والعيرا,  واختلف  

عليـى التأوييـل «, يخيافون»والشام: قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما بفتـح اليـياء مين 

وكاليب مين قيوم موسيى, ميـمن يخياف  ,  الذي ذكرها عمن ذكرها عنه آهفـا, أههما يوشيع بين هيون

قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم »وأهعم علـيهما بـالتوفـيّ. وكان قتاية يقول فـي بع  القراءة: 

 «.ّللّاُ َعلَـْيِهما

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية. ح, و اثثنا الـحسن بين يحييى, 9194  

: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: قياَل َرُجيالِن ِميَن الّيِذيَن يَخيافُوَن أْهعَيَم ّللّاُ قال

 «.يخافون   أهعم   علـيهما»َعلَـْيِهما فـي بع  الـحروف: 

و يذا أيضيا ميـما يياّل عليـى صيحة تأوييـل مين تييأّول ذليك عليـى ميا ذكرهيا عنيه أهيه قيال: يوشييع,   

بضم الـياء « قال َرُجالِن مَن الِّذيَن يُخافونَ »ُروي عن سعيا بن جبـير أهه كان يقرأ ذلك: وكالب. و

 «.أهعم ّللّاُ َعلَـْيِهما»

ـ  اثنـي بذلك أ ما بن يوسف, قال:  اثنا القاسم بن سالم, قال:  اثنا  شيـم, عن القاسيم 9195  

ير أهيه كيان يقرؤ يا بضيم اليـياء مين: بن أبـي أيول, وال هعليـمه أهيه سيمع منيه, عين سيعيا بين جبيـ

 «.يُخافُونَ »

وكييأّن سييعياا ذ ييب فييـي قراءتييه  ييذه إلييـى أن الرجلييـين اللييذين أخبيير   عنهمييا أههمييا قيياال لبنييـي   

إسراذيييـل: ايخييـلوا علييـيهم البييـال فييإذا يخـلتييـموه فييإهكم مييالبون, كاهييا ميين ر ييط الـجبييـابرة, وكاهييا 

والي الـجبيـابرة, امليذين يخيافهم بنيو إسراذييـل وإن كيان لهيم فيـي أسلـما واتبعيا موسيى, فهميا مين أ

 الاين مخالفـين. وقا ُ ِكي هـحو  ذا التأويـل عن ابن عبـاس.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوليه: 9196  

 لَُكْم َوال تَْرتَاّوا علـى أيبيـاِرُكْم فَتَْنقَِلبُيوا خاِسيِريَن قيال:  يي اْيُخـلُوا األْرَ  الـُمقَاَّسة التـي َكتََب ّللّاُ 

ماهة الـجبـارين, لـما هقل بها موسى وقومه, بعث منهم اثنـي عشر رجالً, و م النقبـاء اليذين ذكير 

أتـى  هعتهم لـيأتوه بخبر م. فساروا, فلقـيهم رجل من الـجبـارين, فجعلهم فـي كساذه, فحملهم  تـى

بهم الـماينة, وهاين فـي قومه, فـاجتـمعوا إلـيه, فقالوا: مين أهتيـم  فقيالوا: هيـحن قيوم موسيى, بعثنيا 

إلـيكم لنأتـيه بخبركم, فأعطو م  بة من عنب بوقر الرجل, فقالوا لهم: اذ بوا إلـى موسى وقوميه, 

ْب أْهييَت َوَربّييَك فَقيياتاِل إهّييا َ ُهنييا فقولييوا لهييم: اقيياُروا قييار فييـاكهتهم فلييـما أتييو م, قييالوا لييـموسى: اْذَ يي

قاِعاُوَن قاَل َرُجالِن ِمَن الِّذيَن يَخافُوَن أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما وكاها من أ ل الـماينة أسلـما واتبعا موسيى 
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 فَتََوّكلُيوا إْن و ارون, فقاال لـموسى: اْيُخـلُوا َعلَـْيِهُم البـاَل فيإذَا يََخـْلتُيـُموهُ فَيإهُّكْم مياِلبوَن َولعيى ّللّاِ 

ِمنِـيَن. ّْ  ُكْنتُـْم ُم

فعلـى  ذه القراءة و ذا التأويـل لـم يكتـم من االثنى عشر هقـيبـا أ ياا ميا أمير م موسيى بكتيـماهه   

بنـي إسراذيـل مـما رأوا وعاينوا من عظيم أجسيام الـجبيـابرة وشياّة بطشيهم وعجييب أميور م, بيل 

لقوم ولـموسى: ايخـلوا عليـيهم البيـال, رجيالن مين أوالي اليذين كيان أفشوا ذلك كله. وإهـما القاذل ل

بنو إسراذيـل يخافوههم وير بون الاخول علـيهم مين الـجبيـابرة, كيان أسليـما وتبعيا هبيـّي   صيلى 

   عليه وسلم.

َعلَيـْيِهما إلجمياع  وأولـى القراءتـين بـالصوال عناها, قيراءة مين قيرأ ِميَن الّيِذيَن يَخيافُوَن أْهعَيَم ّللّاُ   

قّراء فـيه اليـخطأ والسيهو. ثيم فيـي إجمياع اليـحجة فيـي تأوييـلها عليـى أههميا رجيالن مين أصيحال 

موسى من بنـي إسراذيـل وأههما يوشع وكالل, ما أمنى عن االستشهاي علـى صحة القراءة بفتيـح 

 أجماعها علـيه. الـياء فـي ذلك وفساي ميره, و و التأويـل الصحيح عناها لـما ذكرها من

وأما قوله: أْهعََم ّللّاُ َعلَـْيِهما فإته يعنـي: أهعم   علـيهم بطاعة   فيـي طاعية هبيـيه موسيى صيلى   

  عليه وسلم, واهتهاذهم إلـى أمره, واالهقجار عما زجر ما عنه صلى   عليه وسلم, من إفشياء 

اذيـل الذي  يذّر عنيه أصيحابهما االَخيرين اليذين ما عاينا من عجيب أمر الـجبـارين إلـى بنـي إسر

 كاهوا معهما من النقبـاء. وقا قـيـل: إن معنى ذلك: أهعم الل علـيهما بـالـخوف. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قيال:  ياثنا خيـلف بين تـمييـم, قيال:  ياثنا إسيحا, بين 9197  

قياَل َرُجيالِن ِميَن الّيِذيَن يَخيافُوَن أْهعَيَم ّللّاُ َعلَيـْيِهما قيال: أهعيم    القاسم, عن سهل ابن عليـّي, قوليه:

 علـيهما بـالـخوف.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, كان الضحاَ يقول وجماعة ميره.  

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قيال: ثنيـي عبيـيا بين سلـييـمان, قيال: سيمعت 9198  

ي قوله: قاَل َرُجيالِن ِميَن الّيِذيَن يَخيافُوَن أْهعَيَم ّللّاُ َعلَيـْيِهما بيـالهان فهياا ما, فكاهيا الضحاَ يقول فـ

 علـى يين موسى, وكاها فـي ماينة الـجبـارين.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: اْيُخـلُوا َعلَـْيِهُم البـاَل فإذَا يََخـْلتُـُموهُ فإهُّكْم ماِلبُوَن.  

ن   عّق ذكره عن قول الرجلـين اللذين يخافـان   لبنـي إسراذيـل إذ جبنوا وخافوا و ذا خبر م  

من الاخول علـى الـجبـارين لـما سمعوا خبر م, وأخبر م النقبـاءالذين أفشوا ما عاينوا من أمر م 

ايخـلوا علـيهم فـيهم, وقالوا: إن فـيها قوما جبـارين وإها لن هاخـلها  تـى يخرجوا منها, فقاال لهم: 

 أيها القوم بـال ماينتهم, فإن   معكم و و هاصركم, وإهكم إذا يخـلتـم البـال ملبتـمو م. كما:

ـ  ياثنا ابين  مييا, قيال:  ياثنا سليـمة, عين ابين إسيحا,, عين بعي  أ يل العليـم بيـالكتال 9199  

النقبـاء بيـما أخبيرو م مين األّول, قال: لـما  ّم بنو إسراذيـل بـاالهصراف إلـى مصر  ين أخبر م 

أمر الـجبـابرة, خّر موسى و ارون عليـى وجو هميا سيجويا قياام جماعية بنيـي إسراذييـل, وخيّر, 

يوشييع بيين هييون وكالييب بيين يوفنييا ثييـيابهما, وكاهييا ميين جواسيييا األر , وقيياال لييـجماعة بنييـي 

ا, وإههيا ليـم تكين إسراذيـل: إن األر  مررها بها وجسسينا ا صاليـحة رضييها ربنيا لنيا فو بهيا لني

تفـي  لبنا وعسالً, ولكن افعلوا وا اة, ال تعُصوا  , وال تـَخشُوا الشعب الذين بها, فيإههم جبنياء, 

مييافوعون فييـي أييياينا, إن  اربنييا م ذ بييت ميينهم, وإن   معنييا فييال تييـخشو م. فييأراي ميين بنييـي 

 إسراذيـل أن يرجمو ما بـالـحجارة.

اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قال: ذكير لنيا أههيم بعثيوا اثنيـي ـ  اثنا بشر, قال:  9200  

عشر رجالً, من كل سبط رجيالً, عيوهيا لهيم, وليـيأتو م بأخبيـار القيوم. فأميا عشيرة فجبّنيوا قيومهم 

وَكّرُ ييوا إلييـيهم اليياخول علييـيهم. وأمييا الييرجالن فييأمرا قومهمييا أن ياخييـلو ا, وأن يتبعييوا أميير  , 

 ـي ذلك, وأخبرا قومهما أههم مالبون إذا فعلوا ذلك.ورمبـا ف

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9201  

 عن مـجا ا فـي قول  : َعلَـْيِهُم البـاَل قرية الـجبـارين.

ِمنـيَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وعلـى ّللّاِ فَتََوّكلُوا إ   ّْ  ْن ُكْنتُـْم ُم
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و ذا أيضا خبر من   جّل وعّق, عن قيول الرجليـين الليذين يخافيـان   أههميا قياال لقيوم موسيى   

يشجعاههم بذلك, ويرمبـاههم فـي الـمضّي ألمر   بـالاخول علـى الـجبـارين فـي ماينتهم: توكليوا 

لهم: ثقوا بـا  فإهه معكم إن أطعتـموه فـيـما أمركم  أيها القوم علـى   فـي يخولكم علـيهم ويقوالن

ِمنِـيَن: إن كنتـم مصاّقـي هبـيكم صلى   عليه وسيلم,  ّْ من جهاي عاّوكم. وعنـيا بقولهما إْن ُكْنتُـْم ُم

فـيـما أهبأكم عن ربكم من النصرة والظفر علـيهم, وفـي مير ذلك من إخبـاره عن ربه, ومّمنيـين 

 ر علـى الوفـاء لكم بـما وعاكم من تـمكينكم فـي بالي عاّوه وعاّوكم.بأن ربكم قاي

 24اآلية : 
القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى:     }قَيالُواْ يَاُموَسيَى إِهّيا لَيْن هّيْاُخلََهف أَبَيااً ّميا يَاُميواْ فِيَهيا فَاْذَ يْب أَهيَت 

 َوَربَّك فَقَاتِة إِهّا َ اُ نَا قَاِعاُوَن {..

خبر من   جّل ذكره عن قول الـمإل من قوم موسى لـموسى, إذ رمبوا فـي جهاي عاّو م, و ذا    

ووعيياوا هصيير   إيييا م, إن  ييم ها ضييو م, ويخييـلوا علييـيهم بييـال ميياينتهم أههييم قييالوا لييه: إهّييا لَييْن 

هَْاُخيـلَها مين ذكير  هَْاُخـلَها أبَاا يعنون: إها لن هاخـل ماينتهم أباا. والهياء واألليف فيـي قوليه: إهّيا لَينْ 

الـماينة. ويعنون بقولهم: أباا: أيام  ياتنا ما ياموا فـيها, يعنيـي: ميا كيان الـجبيـارون مقـييـمين فيـي 

تلك الـماينة التـي كتبهيا   لهيم وأُميروا بياخولها. فيـاْذَ ْب أْهيَت َوَربّيَك فَقياتاِل إهّيا َ ُهنيا قاِعياُوَن ال 

 ـيهم لقتالهم, ولكن هتركك تذ ب أهت و اَ وربك فتقاتالههم.هـجيء معك يا موسى إن ذ بت إل

وكان بعضهم يقول فـي ذلك: لـيا معنى الكيالم: اذ يب أهيت وليـيذ ب معيك ربيك فقياتال, ولكين   

معناه: اذ ب أهت يا موسى, وليـيُِعْنك ربيك, وذليك أن   ال يجيوز عليـيه اليذ ال. و يذا إهيـما كيان 

لو كان الـخبر عن قوم مّمنـين, فأما قوم أ يل خيالف عليـى   عيّق يحتاج إلـى طلب الـمخرج له 

ذكره وسوله, فال وجه لطلب الـمخرج لكالمهم فـيـما قالوا فـي   عّق وجّل وافتَروا علـيه إال بيـما 

يشبه كفر م وضاللتهم. وقا ذكر عن الـمقااي أهه قال لرسيول   صيلى   علييه وسيلم خيالف ميا 

 ى لـموسى.قال قوم موس

ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا أبـي, و اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عن 9202  

مخار,, عن طار,: أن الـمقااي بن األسوي قال للنبـّي صلى   عليه وسلم: إهيا ال هقيول كميا قاليت 

وَن ولكين هقيول: اذ يب أهيت وربيك فقياتال, إهيا بنو إسراذيـل: اْذَ ْب أْهَت َوَربَّك فَقاتاِل إهّا َ ُهنا قاِعاُ 

 معكم مقاتلون.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قيال: ذكير لنيا أن رسيول   9203  

صلى   عليه وسلم قال ألصحابه يوم الـحايبـية,  ين صاّ الـمشركون الهاي و يـل بـينهم وبـين 

فقال له الـمقااي بين األسيوي: أميا و  ال هكيون «. بـالَهْاي فَناِ ُرهُ ِعْناَ البَـْيتِ  إهّى ذَاِ ب  »مناسكهم: 

كالـمإل من بنـي إسراذيـل, إذ قالوا لنبـيهم: اذ ب أهت وربك فقاتال إها  هنا قاعاون, ولكين: اذ يب 

م تتيابعوا عليـى أهت وربك فقاتال إها معكم مقاتلون فلـما سمعها أصحال النبـّي صلى   عليه وسيل

 ذلك.

وكان ابن عبـاس والضحاَ بن مقا م وجماعة مير ما يقولون: إهـما قيالوا  يذا القيول ليـموسى   

 علـيه السالم  ين تبـين لهم أمر الـجبـارين وشاة بطشهم.

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالا, قال:  اثنا عبـيا بن سلـمان, 9204  

ت الضحاَ يقول: أمر   جّل وعّق بنـي إسراذيـل أن يسيروا إلـى األر  الـمقاسة مع قال: سمع

هبـيهم موسى صلى   عليه وسلم, فلـما كاهوا قريبـا من اليـماينة قيال لهيم موسيى: ايخيـلو ا فيأبوا 

هة ميين وجبنيوا, وبعثييوا اثنييـي عشيير هقـيبييـا لييـينظروا إليـيهم. فييـاهطلقوا فنظييروا, فجيياءوا بحبيية فييـاك

فـاكهتهم بوقر الرجل, فقالوا: قاروا قّوة قوم وبأسهم  ذه فـاكهتهم فعنا ذليك قيالوا ليـموسى: اْذَ يْب 

 أْهَت َوَربَّك فَقاتاِل إهّا َ ُهنا قاِعاُوَن.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عبييا  , قييال: ثنييـي معاوييية, عيين علييـّي, عيين ابيين عبييـاس 9205  

 هـحوه.

 25اآلية : 
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ل فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل َرّل إِهّي آل أَْمِلُك إِالّ هَْفِسيي َوأَِخيي فَياْفُرْ, بَْينَنَيا َوبَيْيَن اْلقَيْوِم القو

 اْلفَاِسِقيَن {..

و ذا خبر من   جّل وعّق عن قـيـل قوم موسى  ين قيال ليه قوميه ميا قيالوا مين قيولهم: إهّيا لَيْن    

وا فِـيها فـاْذَ ْب أْهَت َوَربَّك فَقاتاِل إهّا َ ُهنيا قاِعياُوَن أهيه قيال عنيا ذليك, ومضيب هَْاُخـلَها أبَاا ما يَامُ 

من قـيـلهم لهم ياعيا: يا رّل إهّى ال أْمِلُك إالّ هَْفِسي وأِخي يعنـي بذلك: ال أقار علـى أ يا أن أ مليه 

ـى أخيي. مين قيول علـى ميا أ يّب وأرييا مين طاعتيك واتبيـاع أميرَ وههييك, إال عليـى هفسيي وعلي

 القاذل: ما أملك من األمر شيقا إال كذا وكذا, بـمعنى: ال أقار علـى شيء ميره.

ويعنـي بقوله: فـاْفُرْ, بَـْينَنا وبـيَن القَْوِم الفـاِسِقـيَن افصل بـيننا وبيـينهم بقضياء منيك تقضييه فيـينا   

ن, بيـمعنى: فصيلت بيـينهما مين قيول وفـيهم فتبعا م منا, من قول القاذيل: فََرقيت بيـين  يذين الشييقي

 الراجق:

 يا َرّل فـاْفُرْ, بَـْينَهُ َوبَـْينـيأَشاّ ما فََرْقَت بـيَن اثنَـْيِن  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـيه, عين ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال:  اثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أب9206  

 ابن عبـاس: فـاْفُرْ, بَـْينَنا وبـيَن القَْوِم الفـاِسِقـيَن يقول: اق  بـينـي وبـينهم.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس: فـاْفُرْ, بَـْينَنا    

 وبـيَن القَْوِم الفـاِسِقـيَن يقول: اق  بـيننا وبـينهم.

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9207  

قيال: مضييب موسيى صييلى   علييه وسييلم  يين قييال ليه القييوم: اْذَ يْب أْهييَت َوَربّيَك فَقيياتاِل إهّيا َ ُهنييا 

بَيـْينَنا وبيـيَن القَيْوِم الفـاِسِقيـيَن قاِعاُوَن, فاعا علـيهم فقال: َرّل إهّى ال أْمِلُك إالّ هَْفِسي وأِخي فيـاْفُرْ, 

 وكاهت عْجلة من موسى عجلها.

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معياذ, قيال:  ياثنا عبيـيا بين سليـمان, قيال: سيمعت 9208  

 الضحاَ يقول فـي قوله: فـاْفُرْ, بَيـْينَنا وبيـيَن القَيْوِم الفـاِسِقيـيَن يقيول: اقي  بيـيننا وبيـينهم, وافتيـح

بـيننا وبـينهم, كل  ذا من قول الرجل: اق  بيـيننا, فقضيى   جيّل ثنياؤه بيـينه وبيـينهم أن سيما م 

 فـاسقـين.

وعنى بقوله: الفـاِسِقـيَن: الـخارجين عن اإليـمان بـا  وبه, إلـى الكفر بـا  وبه. وقيا يللنيا عليـى   

 بـما أمنى عن إعايته.أن معنى الفسّ: الـخروج من شيء إلـى شيء, فـيـما مضى, 

 26اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل فَإِهَّها ُمَحّرَمية  َعلَيْيِهْم أَْربَِعييَن َسينَةً يَتِيُهيوَن فِيي األْرِ  فَيالَ 

 تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن {..

ليه قوليه: ُميـَحّرَمة  وإهيـما اختلف أ ل التأوييـل فيـي الناصيب لعربعيين, فقيال بعضيهم: الناصيب    

 ّرم   جّل وعّق علـى القوم الذين عصوه وخالفوا أمره من قوم موسى وأبيوا  يرل الـجبيـارين, 

يخوَل ماينتهم أربعين سنة, ثم فتـحها علـيهم, وأسكنو ا, وأ لك الـجبيـارين بعيا  يرل مينهم لهيم, 

 بعا أن قضيت األربعون سنة, وخرجوا من التـيه.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين  ـ9209  

الربـيع, قال: لـما قال لهم القوم ما قالوا ويعا موسى علـيهم, أو ى   إليـى موسيى: إهّهيا ُميـَحّرَمة  

قَيْوِم الفـاِسِقيـيَن و يو يومقيذ فـييـما ذكير َعلَـْيِهْم أْربَِعيَن َسنَةً يَتِيـيُهوَن فِيـي األْرِ  فَيالَ تَيأَْس عليـى ال

ستـماذة ألف مقاتل فجعلهم فـاسقـين بـما عصوا, فلبثوا أربعين سنة فـي فراسخ ستة, أو يون ذليك, 

يسيرون كّل يوم جايّين لكي يخرجوا منهيا,  تيـى ييـمسوا وينقليوا, فيإذا  يم فيـي الياار التيـي منهيا 

فعل بهم, فأهقل علـيهم الـمّن والسلون, وأعطوا من الكسوة  ارتـحلوا. وإههم اشتكوا إلـى موسى ما

ميا  يي قاذمية لهيم, ينشيأ الناشييء فتكيون معيه عليـى  يقتيه. وسيأل موسيى ربيه أن يسقيـيهم, فأتيـى 

بحجر الطور, و و  جر أبـي , إذا ما هيقل القيوم ضيربه بعصياه فيـيخرج منيه اثنتيا عشيرة عينيا 

س َمْشربهم.  تـى إذا خيـلت أربعيون سينة, وكاهيت عذابيـا بيـما لكّل سبط منهم عين, قا علـم كّل أها

اعتاوا وعصوا, أو ى إلـى موسى أن مر م أن يسيروا إلـى األر  الـمقاسة, فإن   قيا كفيـا م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عاّو م, وقل لهم إذا أتوا الـمسجا أن يأتوا البـال ويسجاوا إذا يخـلوا, ويقولوا  طة. وإهيـما قيولهم 

م خطايا م. فأبى عامة القوم, وعصوا, وسجاوا علـى خاّ م, وقاوا  نطة, فقال  طة, أن يَُحّط عنه

   جّل ثناؤه: فَبَاَّل الِّذيَن َظلَـُموا قَْوالً ميَر الِّذي قِـيـَل لَُهْم... إلـى: بِـَما كاهُوا يَْفُسقُوَن.

نييى الكييالم: قييال: فإههييا وقييال آخييرون: بييل الناصييب لعربعييين: يَتِييـيُهوَن فِييـي األْرِ . قييالوا: ومع  

مـحّرمة علـيهم أبياا يتيـيهون فيـي األر  أربعيين سينة. قيالوا: وليـم ياخيـل ماينية الـجبيـارين أ يا 

مـمن قال: إهّا لَْن هَْاُخـلَها أبَاا ما يَاُموا فِـيها فـاْذَ ْب أْهَت َوَربّيَك فَقياتاِل إهّيا َ ُهنيا قاِعياُوَن, وذليك أن 

يهم. قالوا: وإهـما يخـلها من أولقيك القيوم: يوشيع وكيالل الليذان قياال لهيم:   عّق ذكره  ّرمها علـ

اْيُخـلُوا َعلَـْيِهُم البـاَل فإذَا يََخـْلتُـُموهُ فإهُّكْم ماِلبُوَن وأوالي الذين  ّرم   علـيهم يخولهيا, فتيـيّهم   

 فلـم ياخـلها منهم أ ا. ذكر من قال ذلك:

شار, قال:  اثنا سلـيـمان بن  يرل, قيال:  ياثنا أبيو  يالل, عين قتياية ـ  اثنا مـحما بن ب9210  

 فـي قول  : إهَهها ُمـَحّرَمة  َعلـيِهْم قال: أباا.

ـ  اثنا ابن بشار قال: سلـيـمان بن  يرل قيال:  ياثنا أبيو  يالل, عين قتياية فيـي قيول  : 9211  

 يَتِـيُهوَن فِـي األْرِ  قال: أربعين سنة.

اثنا الـمثنى, قيال:  ياثنا مسليـم بين إبرا ييـم, قيال:  ياثنا  يارون النيـحوي, قيال: ثنيـي ـ  9212  

القبييـير بيين الييـخّريت, عيين عكرميية فييـي قولييه: فإهّهييا ُمييـَحّرَمة  َعلَييـْيِهْم أْربَِعيييَن َسيينَةً يَتِييـيُهوَن فِييـي 

 األْرِ  قال: التـحريـم ال منتهى له.

 اثنا عميرو بين  مياي, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, ـ  اثنا موسى بن  ارون, قال: 9213  

قال: مضب موسى علـى قومه, فاعا علـيهم, فقال: رّل إهّى ال أْمِلُك إالّ هَْفِسي وأِخي... االَية, فقال 

لتيـيه,   جّل وعّق: فإهّها ُمـَحّرَمة  َعلَـْيِهْم أْربَِعيَن َسينَةً يَتِيـيُهوَن فِيـي األْرِ  فليـما ضيرل عليـيهم ا

هام موسى, وأتاه قومه الذين كاهوا يطيعوهه, فقال له: ما صنعت بنيا ييا موسيى  فمكثيوا فيـي التيـيه 

فلـما خرجيوا مين التيـيه, رفيع اليـمّن والسيلون, وأكليوا مين البقيول. والتقيـى موسيى وعيوج, فوثيب 

ل موسى فـي السماء عشيرة أذرع, وكاهيت عصياه عشيرة أذرع, وكيان طوليه عشيرة أذرع, فأصيا

كعب عوج فقتله. ولـم يبّ )أ اد مـمن أبيى أن ياخيـل قريية الـجبيـارين ميع موسيى إال ميات, وليـم 

يشها الفتـح. ثم إن   لـما اهقضت األربعون سنة بعث يوشع بن هون هبـيا, فأخبر م أهه هبـّي, وأن 

حموا عليـيهم يقياتلوههم,   قا أمره أن يقاتل الـجبـارين, فبـايعوه وصاّقوه, فهقم الـجبيـارين, واقتيـ

 فكاهت العصابة من بنـي إسراذيـل يجتـمعون علـى عنّ الرجل يضربوهها ال يقطعوهها.

ـ  اثنـي عبا الكريـم بن الهيثم, قال:  اثنا إبرا يـم بن بشار, قال:  اثنا سفـيان, قال: قال 9214  

: فإهّهييا ُمييـَحّرَمة  َعلَييـْيِهْم أبييو سييعيا, عيين عكرميية, عيين ابيين عبييـاس, قييال: لييـما يعييا موسييى, قييال  

أْربَِعيَن َسنَةً يَتِـيُهوَن فِـي األْرِ  قال: فاخـلوا التـيه, فكيّل مين يخيـل التيـيه ميـمن جياوز العشيرين 

سنة ميات فيـي التيـيه. قيال: فميات موسيى فيـي التيـيه, وميات  يارون قبليه. قيال: فلبثيوا فيـي تيـيههم 

 معه ماينة الـجبـارين, فـافتتـح يوشع الـماينة.أربعين سنة, فنا   يوشع بـمن بقـي 

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قيال  : فإهّهيا ُميـَحّرَمة  َعلَيـْيِهْم 9215  

أْربَِعيَن َسنَةً  رمت علـيهم )القرند, وكاهوا ال يهبطون قرية, وال يقارون علـى ذلك, إهـما يتبعون 

بعين سنة. وذكر لنا أن موسى صلى   عليه وسيلم ميات فيـي األربعيين سينة, وأهيه ليـم األطواء أر

 ياخـل بـيت الـمقاس منهم إال أبناؤ م والرجالن اللذان قاال ما قاال.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابن إسحا,, قال: ثنـي بع  أ ل العلـم بـالكتال 9216  

بنييو إسراذيييـل مييا فعلييت, ميين معصيييتهم هبييـيهم, و ّمهييم بكالييب ويوشييع, إذ األّول, قييال: لييـما فعلييت 

أمرا م باخول ماينة الـجبـارين, وقاال لهم ما قاال, ظهرت عظمة   بـاللمام علـى هار فـيه الرمق 

علـى كّل بنـي إسراذيـل, فقال جّل ثناؤه لـموسى: إلـى متيـى يعصينيـي  يذا الشيعب وإليـى متيـى ال 

ـاالَيات كلها التـي وضيعت بيـينهم  أضيربهم بـاليـموت فيأ لكهم, وأجعيل ليك شعبيـا أشياّ يصاّقون ب

منهم. فقال موسى يسمع أ ل الـِمصر الذين أخرجت  ذا الشعب بقّوتيك مين بيـينهم, ويقيول سياكنو 

 ذه البالي الذين قا سمعوا أهيك أهيت   فيـي  يذا الشيعب, فليو أهيك قتليت  يذا الشيعب كلهيم كرجيل 

لقالت األمـم اليذين سيمعوا بيـاسمك: إهيـما قتيل  يذا الشيعب مين أجيل ال يسيتطيع أن ياخيـلهم وا ا, 
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األر  التـي خـلّ لهم, فقتلهم فـي البرية, ولكن لترتفع أياييك, ويعظيم جيقاؤَ ييا رّل كميا كنيت 

تكلـمت وقلت لهم, فإهه طويـل صبرَ, كثـيرة هعمك, وأهت تلفير اليذهول فيال توبيّ, وإهيك تيـحف  

بـاء علـى األبناء وأبناء األبناء إلـى ثالثة أجيال وأربعة, فـامفر أي رّل آثام  ذا الشعب, بكثيرة االَ 

هعمك, وكما مفرت لهم منذ أخرجتهم من أر  مصر إلـى االَن فقال   جّل ثناؤه لـموسى صيلى 

ألرَ  مـحماتـي كلّها,   عليه وسلم: قا مفرت لهم بكلـمتك, ولكن قا أهى لـي أها  , وقا معَِت ا

أالّ يييرن القييوم الييذين قييا رأوا مـحماتييـي وآياتييـي التييـي فعلييت فييـي أر  مصيير وفييـي القـفييـاز, 

َسأَلوهييـي عشيير مييرات ولييـم يطيعوهييـي, ال يييرون األر  التييـي َخييـلَْقُت الَبييـاذهم, وال يرا ييا ميين 

ـله األر  التـي يخـلها, أمضبنـي فأما عباي كالب الذي كان رو ه معي واتبع  واي, فإهـي ماخ

ويرا ا َخـلَفُه. وكان العمالـيّ والكنعاهـيون جلوسا فـي الـجبيـال, ثيم مياوا فـارتيـحلوا فيـي القـفيـاز 

فـي طريّ يحرسون, وكلـم   عّق وجّل موسى و يارون, وقيال لهميا: إليـى متيـى توسيوس عليـّي 

ل. وقيال: ألفعليّن بكيم كميا قليت لكيم,  ذه الـجماعة جماعة السوء  قا سمعت وسوسة بنيـي إسراذييـ

ولَتُْلقَييـيَّن جيييفكم فييـي  ييذه القـفييـار, و سييابكم ميين بنييـي عشييرين سيينة فمييا فييو, ذلييك ميين أجييل أهكييم 

وسوستـم علـّي, فال تاخـلوا األر  التـي يفعيت إليـيها, وال ينيقل فيـيها أ يا مينكم ميير كاليب بين 

للنـيـمة. وأما بنوكم الـيوم الذين لـم يعلـموا ما بـين يوفنا ويوشع بن هون, وتكون أثقالكم كما كنتـم ا

الييـخير والشييّر, فييإههم ياخييـلون األر , وإهييـي بهييم عييارف لهييم األر  التييـي أريت لهييم وتسييقط 

جيييفكم فييـي  ييذه القـفييـار, وتتييـيهون فييـي  ييذه القـفييـار علييـى  سييال األيييام التييـي جسستييـم األر  

لون بخطاياكم أربعين سنة, وتعليـمون أهكيم وسوستيـم: قيا أهيى أربعين يوما مكان كّل يوم سنة وتُقت

لـي أها   فـاعل بهذه الـجماعة, جماعة بنـي إسراذيـل, الذين ُوِعاوا بأن يُتـيّهوا فـي القـفـار, فـيها 

يـموتون فأما الير ط اليذين كيان موسيى بعيثهم يتيـجسسون األر , ثيم  ّرشيوا اليـجماعة, فأفشيوا 

, فميياتوا كلهييم بلتيية, وعيياش يوشييع وكالييب بيين يوفنييا ميين اليير ط الييذين اهطلقييوا فييـيهم خبيير الشييرّ 

يتـحسسون األر . فلـما قال موسى علـيه السيالم  يذا الكيالم كليه لبنيـي إسراذييـل,  يقن الشيعب 

 قها شاياا, وماوا فـارتفعوا علـى رأس الـجبل, وقالوا: هرتقـي األر  التـي قيال جيل ثنياؤه مين 

ها. فقال لهم موسى: لـم تَْعتَاُون فـي كيالم   مين أجيل ذليك, ال يصليـح لكيم عميل, أجل أها قا أخطأ

وال تصييعاوا ميين أجييل أن   لييـيا معكييم, فييـاالَن تنكسييرون ميين قيياام أعييااذكم ميين أجييل العمالقيية 

والكنعاهـييـين أمييامكم, فييال تقعييوا فييـي الييـحرل ميين أجييل أهكييم اهقلبتييـم علييـى   فلييـم يكيين   معكييم 

فأخييذوا يرقييون فييـي الييـجبل, ولييـم يبييرح التييابوت الييذي فييـيه مواثييـيّ   جييّل ذكييره وموسييى ميين 

الـمييـحلة يعنييـي ميين الييـحكمة,  تييـى  ييبط العمالييـيّ والكنعاهييـيون فييـي ذلييك الييـحاذط, فحّرقييو م 

ن وطريو م وقتلو م. فتـيّهم   عّق ذكره فـي التيـيه أربعيين سينة بـاليـمعصية,  تيـى  ليك مين كيا

اسييتوجب الييـمعصية ميين   فييـي ذلييك. قييال: فلييـما شييّب النواشيييء ميين ذراريهييم, و لييك آبييـاؤ م, 

واهقضت األربعون سنة التـي تتـيهوا فـيها وسار بهم موسى ومعه يوشع بن هون وكالب بن يوفنا, 

وكان فـيـما يقعمون علـى مريـم ابنة عمران أخت موسى و ارون, وكان لهما صهرا قيام يوشيع 

هون إلـى أريحاء فـي بنـي إسراذيـل, فاخـلها بهم, وقتل الـجبـابرة الذين كياهوا فيـيها, ثيم يخيـلها  بن

موسى ببنـي إسراذيـل, فأقام فيـيها ميا شياء   أن يقـييـم, ثيم قبضيه   إليـيه ال يعليـم قبيره أ يا مين 

 الـخالذّ.

األربعين منصيوبة بـالتـحرييـم, وإن وأولـى القولـين فـي ذلك عناي بـالصوال, قول من قال: إن   

قوله: ُمـَحّرَمة  َعلَـْيِهْم أْربَِعيَن َسنَةً معنـّي به جمييع قيوم موسيى ال بعي  يون بعي  مينهم ألن   

عّق ذكره عّم بذلك القوم, ولـم يخصصص منهم بعضا يون بعي . وقيا وفيـى   بيـما وعيا م بيه 

لـى جميعهم فـي األربعين سنة التـي مكثوا فيـيها تياذهين من العقوبة, فتـيههم أربعين سنة, و ّرم ع

يخول األر  الـمقاسة, فلـم ياخـلها منهم أ ا, ال صلير وال كبـير وال صاليـح وال طاليـح,  تيـى 

اهقضت السنون التـي  ّرم   عّق وجّل عليـيهم فيـيها يخولهيا. ثيم أذن ليـمن بقيـي مينهم وذراريهيم 

ى, والرجلـين اللذين أهعيم   عليـيهما. وافتتيـح قريية الـجبيـارين إن شياء باخولها مع هبـّي   موس

  هبـّي   موسى صلى   عليه وسلم وعليـى مقامتيه يوشيع, وذليك إلجمياع أ يل العليـم بأخبيـار 

األّولـين أن عوج بن عنّ قتله موسيى صيلى   علييه وسيلم, فليو كيان قتليه إيياه قبيل مصييره فيـي 
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من أعظم الـجبـارين خـلقا لـم تكين بنيو إسراذييـل تيـجقع مين الـجبيـارين اليـجقع اليذي  التـيه و و

ظهر منها, ولكن ذلك كان إن شاء   بعا فنياء األمية التيـي جقعيت وعصيت ربهيا وأبيت الياخول 

علييـى الـجبييـارين ميياينتهم. وبعييا: فييإن أ ييل العلييـم بأخبييـار األّولييـين مييـجمعون علييـى أن بعلييـم بيين 

راء كييان مييـمن أعييان الـجبييـارين بييـالاعاء علييـى موسييى ومييـحال أن يكييون ذلييك كييان وقييوم بييـاعو

موسى مـمتنعون من  ربهم وجهاي م, ألن الـمعوهة إهـما يحتاج إلـيها مين كيان مطلوبيـا, فأميا وال 

 طالب فال وجه للـحاجة إلـيها.

أبـي إسحا,, عن هوف, قيال:  ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا مّمل, قال:  اثنا سفـيان, عن9217  

كان سرير عوج ثماهـماذة ذراع, وكان طول موسى عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ووثب فيـي 

 السماء عشرة أذرع, فضرل عوجا فأصال كعبه, فسقط ميتا, فكان جسرا للناس يـمّرون علـيه.

إسيحا,, عين سيعيا ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن عطية, قال:  اثنا قيـيا, عين أبيـي 9218  

بيين جبييـير, عيين ابيين عبييـاس, قييال: كاهييت عصييا موسييى عشييرة أذرع ووثبتييه عشييرة أذرع وطولييه 

 عشرة أذرع, فوثب فأصال كعب عوج فقتله, فكان جسرا أل ل النـيـل سنة.

ومعنى: يَتِـيُهوَن فِـي األْرِ : يحارون فـيها ويضلون, ومن ذلك قـيـل للرجل الضاّل عن سبـيـل   

 ّّ تاذه. وكان تـيههم ذلك أههم كاهوا يصبحون أربعين سنة كيّل سينة ييوم جيايّين فيـي قيار سيته الـح

 فراسخ للـخروج منه, فـيـمسون فـي الـموضع الذي ابتاءوا السير منه.

 ـ  اثنـي بذلك الـمثنى, قال: ثنا, قال:  اثنا عبا   بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع.9219  

مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي 9220  

عيين مييـجا ا, قييال: تا ييت بنييو إسراذيييـل أربعييين سيينة, يُْصييبحون  يييث أمسييوا, ويييـمسون  يييث 

 أصبحوا فـي تـيههم.

 القول فـي تأويـل قوله: فاَل تَأَْس علـى القَْوِم الفـاِسِقـيَن.  

له: فاَلَ تَيأَْس: فيال تيـحقن, يقيال منيه: أَِسيَي فيالن عليـى كيذا يَأَْسيى أًَسيى, وقيا يعنـي جّل ثناؤه بقو  

 أسيت من كذا: أي  قهت, ومنه قول امرنء القـيا:

 ُوقُوفـا بِها َصْحبِـي علـّي َمِطيُّهْميقُولُوَن ال تَْهِلْك أًسى وتَـَجّمِل  

 يعنـي: ال تهلك  قها.  

 التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبـالذي قلنا فـي ذلك قال أ ل  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن عليـّي, عين ابين عبيـاس: فَيال 9221  

 تَأَْس يقول: فال تـحقن.

ـ  اثنـي موسى, قال:  اثنا عمرو, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: فَيال تَيأَْس عليـى القَيْوِم 9222  

ـما ضرل علـيهم التـيه, هام موسى صلى   عليه وسلم. فلـما هام أو ى   إلـيه: الفـاِسقـيَن قال: ل

 فاَل تَأَْس َعلَـى القَْوِم الفـاِسِقـيَن: ال تـحقن علـى القوم الذين سميتُهم فـاسقـين.

 27اآلية : 
ّّ إِْذ قَّربَا قُْربَاهاً فَتُقُبَّل ِمين أََ يِاِ َما القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواتُْل َعلَْيِهْم هَبَأَ اْبنَْي آيََم بِالْ  َح

 َولَْم يُتَقَبّْل ِمَن االََخِر قَاَل ألْقتُلَنَّك قَاَل إِهَّما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن اْلُمتِّقيَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: واتيل عليـى  يّالء اليـيهوي اليذين  ميوا أن    

طوا أيايهم إلـيكم, علـيك وعلـى أصحابك معك, وعّرفهم مكروه عاقبة الظليـم واليـمكر, وسيوء يبس

ملبة الـجور وهق  العها, وما جقاء الناكث وثوال الوافـي, َخبََر ابنـي آيم  ابـيـل وقابـييـل, وميا 

بيه اليـجاذر آل إلـيه أمر الـمطيع منهما ربيه الوافيـي بعهياه, وميا إليـيه صيار أمير العاصيي منهميا ر

الناق  عهاه فلتعرف بذلك الـيهوي وخامة مّب ميار م, وهقضيهم ميثياقهم بيـينك وبيـينهم, و مهيم 

بـما  موا به من بسط أيايهم إلـيك وإلـى أصحابك. فإن لك ولهم فـي  سين ثوابيـي وعظيم جقاذيي 

ت بيه القاتيل الناكيث علـى الوفـاء بـالعها الذي جازيت الـمقتول الوافـَي بعهاه من ابنـي آيم, وعاقبي

 عهاه عقاء جميالً.

واختلف أ ل العلـم فـي سبب تقريب ابنـي آيم القربـان, وسبب قبول   عيّق وجيّل ميا تقبيل منيه,   

ومن اللذان قّربـا  فقال بعضهم: كان ذلك عن أمر   جّل وعّق إيا ما بتقريبه. وكان سبب القبيول 
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الَخر شّر ماله, وكان الـمقّربيـان ابنيـي آيم لصيلبه أ يا ما: أن الـمتقبل منه قرل خير ماله وقّرل ا

  ابـيـل, واالَخر قابـيـل. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى بن إبرا يـم, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بن أبيـي جعفير, عين 9223  

مرا بـالقربـان, كان أ يا ما  شام بن سعيا, عن إسماعيـل بن رافع, قال: بللنـي أن ابنـي آيم لـما أ

صا ب منـم, وكان أُهِتـ  له َ َمل فـي منـمه, فأ به  تـى كان يّثره بـاللـيـل, وكيان يحمليه عليـى 

ظهره من  به,  تـى لـم يكن له مال أ ّب إلـيه منه فلـما أمر بـالقربـان, قّربه   فقبله   منه, فما 

 إبرا يـم صلى   عليه وسلم.زال يرتع فـي الـجنة  تـى فاَن به ابن 

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا عوف, عن أبيـي اليـمليرة, عين 9224  

عبا   بن عمرو, قال: إن ابنـي آيم اللذين قّربـا قربـاها فتقبل مين أ يا ما وليـم يتقبيل مين االَخير, 

مييا أمييرا أن يقّربييـا قربييـاها وإن صييا ب كييان أ ييا ما صييا ب  ييرث, واالَخيير صييا ب منييـم, وأهه

اللنـم قّرل أكرم منـمه وأسمنها وأ سنها طيبة بهيا هفسيه, وإن صيا ب اليـحرث قيّرل شيّر  رثيه 

الَكْوَزن والّقَوان مير طيبة بها هفسه وإن   تقبل قربـان صا ب اللنـم ولـم يتقبل قربـان صا ب 

به, وقال: اْيـُم   إن كان اليـمقتول ألشياّ الرجليـين, الـحرث. وكان من قصتهما ما قّص   فـي كتا

 ولكن منعه التـحّرج أن يبسط ياه إلـى أخيه

 وقال آخرون: لـم يكن ذلك من أمر ما عن أمر   إيا ما به. ذكر من قال ذلك:  

, ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنيـي عميي, قيال:  اثنيـي أبيـي, عين أبيـيه9225  

عن ابن عبـاس, قال: كان مين شيأههما أهيه ليـم يكين مسيكين فيـيتصاّ, عليـيه, وإهيـما كيان القربيـان 

يقربه الرجل. فبَـْينا ابنا آيم قاعاان, إذ قاال: لو قربنا قربـاها وكان الرجل إذا قيّرل قربيـاها فرضييه 

ا قربـاها, وكان أ ا ما راعييا,   أرسل إلـيه هارا فأكلته, وإن لـم يكن رضيه   خبت النار. فقّربـ

وكان االَخر  راثا, وإن صيا ب اللنيـم قيّرل خيير منيـمه وأسيمنها وقيّرل االَخير أبلي  زرعيه, 

فجاءت النار, فنقلت بـينهما, فأكليت الشياة وتركيت اليقرع. وإن ابين آيم قيال ألخييه: أتيـمشي فيـي 

فيال و , ال تنظير النياس إليـّي وإليـيك الناس وقا علـموا أهك قّربت قربـاها فتقبيل منيك وريّ عليـّي  

 وأهت خير منـي فقال: ألقتلنك فقال له أخوه: ما ذهبـي, إهـما يتقبل   من الـمتقـين.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, قال:  اثنا ابن أبيـي 9226  

بـاها قيال: ابنيا آيم  ابـييـل وقابـييـل لصيلب آيم, فقيّرل هـجيح, عن مـجا ا فـي قول  : إْذ قََربـا قُرْ 

 أ ا ما شاة وقّرل االَخر بقالً, فقبل من صا ب الشاة, فقتله صا به.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

قال:  اثنا سفـيان, عين منصيور, عين ميـجا ا ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبا العقيق, 9227  

فـي قوله: َواتُْل َعلَـْيِهْم هَبَأ اْبنَـْي آيَم بِـالَـّحّ إْذ قَّربيـا قُْربيـاها قيال:  ابـييـل وقابـييـل, فقيرل  ابـييـل 

َعنَاقييا ميين أ سيين منييـمه, وقييّرل قابـيييـل زرعييا ميين زرعييه. قييال: فأكلييت النييار العنييا,, ولييـم تأكييل 

 ألَْقتُلَنَّك قَاَل إهّـما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن. القرع, ف قال

ـ  اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا رجل سمع مـجا اا فـي قوله: َواتُْل 9228  

, قّربيـا قربيـاها, َعلَـْيِهْم هَبَأ اْبنَيـْي آيَم بِـالَيـّحّ إْذ قَّربيـا قُْربيـاها قيال:  يو  ابـييـل وقابـييـل لصيلب آيم

قرل أ ا ما شاة من منـمه وقّرل االَخير بقيالً, فتقبيل مين صيا ب الشياة, فقيال لصيا به: ألقتلنيك 

فقتله, فعقل   إ ان رجلـيه بساقها إلـى فخذ ا إلـى يوم القـيامة, وجعل وجهه إلـى الشما  يثميا 

مين هيار, ومعيه سيبعة أميالَ يارت علـيه  ظيرة من ثلـ  فـي الشتاء وعلـيه فـي الصيف  ظييرة 

 كلـما ذ ب ملك جاء االَخر.

ـ  اثنا سفـيان, قال:  ياثنا أبيـي, عين سفيـيان )حد. و ياثنا  نياي, قيال:  ياثنا وكييع, عين 9229  

سفـيان, عن عبا   بن عثمان بن خثـيـم, عن مـجا ا, عن ابن عبـاس: َواتُْل َعلَيـْيِهْم هَبَيأ اْبنَيـْي آيَم 

قَّربـا قُْربـاها فَتُقُبَّل ِمْن أَ يِاِ ما ولَيـْم يُتَقَبّيْل ِميَن االََخيِر قيال: قيّرل  يذا كبشيا وقيّرل  يذا  بِـالَـّحّ إذْ 

 ُصْبرة من طعام فتقبل من أ ا ما. قال: تقبّل من صا ب الشاة ولـم يتقبل من االَخر.
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, عن ابن عبـاس: َواتْيُل ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ 9230  

رجالن من  َعلَـْيِهْم هَبَأ اْبنَـْي آيَم بِـالَـّحّ إْذ قَّربـا قُْربـاها فَتُقُبَّل ِمْن أَ اِ ما َولـْم يُتَقَبّْل ِمَن االََخِر كان

 بنـي آيم, فتقبل من أ ا ما ولـم يتقبل من االَخر.

فضيـل بن مرزو,, عن عطية: َواتْيُل َعلَيـْيِهْم  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا  , عن9231  

هَبَأ اْبنَـْي آيَم بِـالَـّحققال: كان أ ا ما اسمه قابـيـل واالَخير  ابـييـل أ يا ما صيا ب منيـم, واالَخير 

صا ب زرع, فقّرل  ذا من أمثل منيـمه َ َميالً, وقيّرل  يذا مين أريإ زرعيه. قيال: فنقليت النيار, 

 يه: ألقتلنكفأكلت الـَحَمل, فقال ألخ

ـ  ياثنا ابين  مييا, قيال:  ياثنا سليـمة, عين ابين إسيحا,, عين بعي  أ يل العليـم بيـالكتال 9232  

األّول: أن آيم أميير ابنييه قابـيييـل أن ييينكح أختييه توأميية  ابـيييـل, وأميير  ابـيييـل أن ييينكح أختييه توأميية 

خيت  ابـييـل, ورميب قابـيـل. فسلـم لذلك  ابـيـل ورضى, وأبـي قابـيـل ذلك وكر ه, تكرميا عين أ

ّّ بأختيـي ويقيول  بأخته عين  ابـييـل, وقيال: هيـحن والية اليـجنة و ميا مين والية األر , وأهيا أ ي

بعيي  أ ييل العلييـم بييـالكتال األّول: كاهييت أخييت قابـيييـل ميين أ سيين النيياس, فضييّن بهييا علييـى أخيييه 

 تـحّل لك فأبى قابـيـل أن يقبيل وأراي ا لنفسه, فـا  أعلـم أّي ذلك كان. فقال له أبوه: يا بنـّي إهها ال

ذلك من قول أبـيه, فقال له أبوه: يا بنـّي فقّرل قربيـاها, ويقيّرل أخيوَ  ابـييـل قربيـاها, فأيكميا قبيل 

ّّ بهيا. وكيان قابـييـل عليـى بَيْذر األر , وكيان  ابـييـل عليـى رعايية اليـماشية,    قربـاهه فهو أ 

كارا من أبكيار منيـمه وبعضيهم يقيول: قيّرل بقيرة فأرسيل   فقّرل قابـيـل قمـحا وقّرل  ابـيـل أب

 هارا بـيضاء, فأكلت قربـان  ابـيـل وتركت قربـان قابـيـل, وبذلك كان يقبل القربـان إذا قبله.

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9233  

ن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس. وعن ميّرة, عين ابين مسيعوي, وعين فـيـما ذكر عن أبـي مالك, وع

هاس من أصحال النبـّي صلى   عليه وسلم: كيان ال يوليا الَيم موليوي إال وليا معيه جاريية, فكيان 

يقّوج مالم  ذا البطن جارية  ذا البطن االَخر, ويقّوج جارية  ذا البطن مالم البطن  ذا االَخير. 

ال لهما: قابـيـل, و ابـيـل, وكان قابـيـل صا ب زرع, وكان  ابـيـل صيا ب  تـى ولا له ابنان يق

ضرع. وكان قابـيـل أكبر ما, وكان له أخت أ سن من أخت  ابـييـل. وإن  ابـييـل طليب أن يينكح 

ّّ أن  أخييت قابـيييـل, فييأبى علييـيه وقييال:  ييي أخييت ولييات معييي, و ييي أ سيين ميين أختييك, وأهييا أ يي

ّّ بـاليـجارية, أتقّوجها. فأمره أبوه أن ي قّوجها  ابـيـل فأبى. وإههما قّربـا قربـاها إلـى   أيهميا أ ي

وكان آيم يومقذ قا مال عنهما إلـى مكة ينظير إليـيها, قيال   الَيم: ييا آيم,  يل تعليـم أن ليـي بيـيتا 

بيـاألماهة, فـي األر   قال: اللهّم ال قال: فإن لـي بـيتا بـمكة فأته فقال آيم للسيماء: ا فظيي ولياي 

فأبت. وقال لعر  فأبت, وقال للـجبـال فأبت, وقال لقابـيـل, فقال: هعم تذ ب وترجع وتـجا أ لك 

ّّ بهيا منيك,  يي  كما يسّرَ. فلـما اهطلّ آيم قّربـا قربـاها, وكان قابـيـل يفخير عليـيه, فقيال: أهيا أ ي

ابـييـل جذعية سيمينة, وقيّرل قابـييـل أختـي, وأها أكبر منك, وأها وصّي والاّي. فلـما قّربيـا, قيّرل  

ُ قمة سنبل, فوجا فـيها سنبلة عظيـمة ففركها فأكلها. فنقلت النار فأكلت قربـان  ابـييـل, وتركيت 

قربييـان قابـيييـل, فلضييب وقييال: ألقتلنييك  تييـى ال تيينكح أختييـي فقييال  ابـيييـل إهّييـَما يَتَقَبّييُل ّللّاُ ِمييَن 

 الـُمتِّقـيَن.

قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َواتُْل َعلَـْيِهْم هَبَأ اْبنَـْي آيَم ـ  اثنا بشر, 9234  

بِـالَـّحّ ذكر لنا أههما  ابـيـل وقابـيـل. فأما  ابـيـل فكان صا ب ماشيية, فعميا إليـى خيير ماشييته, 

ـيه هيار فأكلتيه, وإذا ريّ فتقّرل بها, فنقلت علـيه هار فأكلته. وكان القربـان إذا تقبل منهم هقليت علي

علـيهم أكلته الطير والسبـاع. وأما قابـيـل فكان صا ب زرع, فعميا إليـى أريإ زرعيه, فتقيّرل بيه, 

 فلـم تنقل علـيه النار, فحسا أخاه عنا ذلك فقال: الََءْقتُلَنَّك قاَل إهّـَما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن.

: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عن قتاية فـي قوليه: َواتْيُل  اثنا الـحسن بن يحيى, قال   

ّّ قيال:  ميا قابـييـل و ابـييـل. قيال: كيان أ يا ما صيا ب زرع واالَخير  َعلَـْيِهْم هَبَأ اْبنَـْي آيَم بِـالَـّح

صييا ب ماشييية, فجيياء أ ييا ما بخييير مالييه وجيياء االَخيير بشييّر مالييه, فجيياءت النييار, فأكلييت قربييـان 

  ما و و  ابـيـل, وتركت قربـان االَخر, فحساه فقال: ألقتلنكأ ا
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 اثنا سفـيان, قال:  اثنا يحيى بن آيم, عن سفـيان, عن منصور, عن ميـجا ا: إْذ قَّربيـا قُْربيـاها    

 قال: قّرل  ذا زرعا وذا عناقا, فتركت النار القرع وأكلت العنا,.

  عّق ذكره قصصهما فـي  ذه االَية, رجالن من بنيـي وقال آخرون: اللذان قّربـا قربـاها وقّص   

 إسراذيـل ال من ولا آيم لصلبه. ذكر من قال ذلك:

ـيي  يياثنا ابيين وكيييع, قييال:  يياثنا سييهل بيين يوسييف, عيين عمييرو, عيين الييـحسن, قييال: كييان 9235  

م بِـالَيـّحّ مين بيـين إسراذييـل, الرجالن اللذان فـي القرآن, اللذان قال  : َواتُْل َعلَيـْيِهْم هَبَيأ اْبنَيـْي آيَ 

 ولـم يكوها ابنـي آيم لصلبه, وإهـما كان القربـان فـي بنـي إسراذيـل, وكان آيم أّول من مات.

وأولـى القولـين فـي ذلك عناي بـالصوال, أن اللذين قّربـا القربـان كان ابنـي آيم لصيلبه, ال مين   

جّل يتعالـى عن أن يخاطب عبيـايه بيـما ال يفيـيا م بيه ذريته من بنـي إسراذيـل. وذلك أن   عّق و

فـاذاة, والـمخاطبون بهذه االَية كاهوا عالـمين أن تقريب القربيـان   ليـم يكين إال فيـي وليا آيم يون 

الـمالذكة والشياطين وساذر الـخـلّ مير م. فإذا كان معلوما ذلك عنا م, فمعقيول أهيه ليو ليـم يكين 

للذين ذكر ما   فـي كتابه ابناه لصلبه, لـم يفْا م بذكره جّل جالله إيا ما فـاذاة معنـيا بـابنـي آيم ا

لـم تكن عنا م. وإذا كان مير جاذق أن يخاطبهم خطابـا ال يفـيا م به معنى, فمعلوم أهه عنى ابنـي 

ـم بـالتأوييـل آيم لصلبه, ال ابنـي بنـيه الذين بَعُا منه هسبهم ميع إجمياع أ يل األخبيـار والسيير والعلي

علـى أههما كاهيا ابنيـي آيم لصيلبه وفيـي عهيا آيم وزماهيه, وكفيـى بيذلك شيا اا. وقيا ذكرهيا كثيـيرا 

 مـمن هّص عنه القول بذلك, وسنذكر كثـيرا مـمن لـم يذكر إن شاء  .

ـ  اثنا مـجا ا بن موسى, قال:  اثنا يقيا بن  ارون, قال:  ياثنا  سيام بين مصيّك, عين 9236  

الا نـّي, عن سالـم بن أبـي الـجعف, قال: لـما قتل ابن آيم أخاه, مكث آيم ماذة سنة  قينا ال  عمار

 يضحك, ثم أتـى فقـيـل له:  يّاَ   وبـيّاَ فقال: بـيّاَ: أضحكك.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن مياث بن إبرا يـم, عين أبيـي إسيحا, الهمااهيـي, 9237  

 بن أبـي طالب رضوان   علـيه: لـما قتل ابن آيم أخاه, بكى آيم فقال: قال: قال علـيّ 

 تَلَيَّرِت الباليُ َوَمْن َعلَـْيهافَلَْوُن األْرِ  ُمْلبَّر قَبـيُح  

 تَلَيَّر كّل ذي لْوٍن وَطْعٍمَوقَّل بَشاَشةُ الَوْجِه الـَمِلـيَح  

 فأجيب آيم علـيه السالم:  

 قُتاِل َجِميعاوَصاَر الـَحّي كالـَمْيِت الذّبِـيحِ أبـا  ابِـيـَل قَْا  

 وجاَء بَِشّرةٍ قْا كاَن ِمْنهاعلـى َخْوٍف فجاَء بها يصيُح  

وأما القول فـي تقريبهما ما قّربـا, فإن الصيوال فيـيه مين القيول أن يقيال: إن   عيّق ذكيره أخبير   

ميا قّربيـا كيان عين أمير   إيا ميا بيه وال عين  عبـايه عنهما أههما قا قّربـا, ولـم يخبر أن تقريبهميا

مير أمره. وجاذق أن يكون كان عن أمر   إيا ما بذلك, وجاذق أن يكون عن مير أمره. مير أهيه 

 أّي ذلك كان فلـم يقّربـا ذلك إال طلب قربة إلـى   إن شاء  .

ي لـم يتقبل منه قربـاهه للذي تقبل منيه قربيـاهه: وأما تأويـل قوله: قاَل الََءْقتُلَنَّك فإن معناه: قال الذ  

ألقتلنك فترَ ذكر الـمتقبل قربـاهه والـمريوي علـيه قربـاهه, استلناء بـما قا جرن من ذكر ما عن 

 إعايته, وكذلك ترَ ذكر الـمقبل قربـاهه مع قوله: قاَل إهّـَما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن.

 ي ذلك ُرِون الـخبر عن ابن عبـاس:وبنـحو ما قلنا فـ  

ـ  اثنا مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين 9238  

 ابن عبـاس: قاَل الََءْقتُلَنَّك فقال له أخوه: ما ذهبـي إهّـَما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن.

بن و ب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: إهّيـَما يَتَقَبّيُل ّللّاُ ِميَن ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ا9239  

الـُمتِّقـيَن قال: يقول: إهك ليو اتقيـيت   فيـي قربيـاهك تقبيل منيك, جقيت بقربيـان ملشيوش بأشيّر ميا 

 عناَ, وجقت أها بقربـان طيب بخير ما عناي قال: وكان قال: يتقبل   منك وال يتقبل منـي.

وله: ِمَن الـُمتِّقـيَن: من الذين اتقوا   وخافوه بأياء ما كلفهيم مين فراذضيه واجتنيال ميا ويعنـي بق  

 هها م عنه من معصيته.

وقا قال جماعة من أ ل التأويـل: الـمتقون فـي  يذا اليـموضع اليذين اتقيوا الشيرَ. ذكير مين قيال   

 ذلك:
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 يياثنا عبييـيا بيين سلـيييـمان, عيين ـيي  يياثنا ابيين  ميييا, قييال:  يياثنا يحيييى بيين واضييح, قييال: 9240  

 الضحاَ, قوله: إهّـَما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن الذين يتقون الشرَ.

وقا بـينا معنى القربـان فـيـما مضى, وأهه الفعالن من قيول القاذيل: قيّرل, كميا الفرقيان: الفعيالن   

بل أمتنا كالصاقات والقكوات فيـينا, من فّر,, والعاوان من عاا. وكاهت قرابـين األمـم الـماضية ق

مير أن قرابـينهم كان يعلـم الـمتقبّل منها ومير الـمتقبل فـيـما ذكر بأكل النار ما تقبيل منهيا وتيرَ 

النار ما لـم يتقبل منها. والقربـان فـي أّمتنا: األعميال الصاليـحة: مين الصيالة, والصييام, والصياقة 

لـمفروضة, وال سبـيـل لها إلـى العلـم فـي عاجل بـالـمتقبل منهيا علـى أ ل الـمسكنة, وأياء القكاة ا

 والـمريوي.

وقا ذكر عن عامر بن عبا   العنبري, أهه  ين  ضرته الوفـاة بكى, فقـيـل ليه: ميا يبكييك, فقيا   

 كنت وكنت  فقال: يبكينـي أهـي أسمع   يقول: إهّـَما يَتَقَبُّل ّللّاُ ِمَن الـُمتِّقـيَن.

ـ  اثنـي بذلك مـحما بن عمر الـمقامي, قال: ثنـي سعيا بن عامر, عن  مام, عمن ذكره, 9241  

 عن عامر.

 وقا قال بعضهم: قربـان الـمتقـين: الصالة.  

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  فص بن مياث, عن عمران بن سلـيـم, عن عاّي بن ثابت, 9242  

 قال: كان قربـان الـمتقـين: الصالة.

 28اآلية : 
ََ ِلتَْقتُلَنِي َمف أَهَاْ بِبَاِسٍط يَِاَي إِلَْييَك ألْقتُلَيَك  إِهّيَي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لَقِن بََسطَت إِلَّي يَاَ

 أََخاُف ّللّاَ َرّل اْلعَالَِميَن {..

ا قيال ليه أخيوه القاتيل و ذا خبر من   تعالـى ذكره عن الـمقتول من ابنـي آيم أهه قال ألخيه لـم   

ََ يقول: مايت إلـّي ياَ ِلتَْقتُلَنِـي ما أها بِبـاِسٍط يَياَي إلَيـيك. يقيول:  ألقتلنك: و  لَقِْن بََسْطَت إلـّي يَاَ

 ما أها بـمايّ ياي إلـيك اِلَءْقتُلََك.

ه, فقيال وقا اختلف فيـي السيبب اليذي مين أجليه قيال اليـمقتول ذليك ألخييه وليـم ييـماهعه ميا فعيل بي  

بعضهم: قال ذلك إعالما منه ألخيه القاتل أهه ال يستـحّل قتليه وال بسيط يياه إليـيه بيـما ليـم ييأذن   

 به. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا عوف عن أبـي اليـمليرة, 9243  

كان الـمقتول ألشاّ الرجلـين, ولكين منعيه التيـحّرج أن عن عبا   بن عمرو, أهه قال: وايـم   إن 

 يبسط إلـى أخيه.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9244  

ََ ِلتَْقتُلَنِـي ما أها بِبـاِسٍط يَِاَي إلَـْيَك ال أها بيـمنت صر, وألمسيكّن يياي ابن عبـاس: لَقِْن بََسْطَت إلـّي يَاَ

 عنك.

وقال آخرون: لـم يـمنعه مـما أراي من قتله, وقيال ميا قيال ليه ميـما قيّص   فيـي كتابيه. إالّ أن     

 عّق ذكره فر  علـيهم أن ال يـمتنع من أريا قتله مـمن أراي ذلك منه. ذكر من قال ذلك:

ا رجيل, سيمع ميـجا اا يقيول فيـي ـ  اثنـي الـحارث, قيال:  ياثنا عبيا العقييق, قيال:  ياثن9245  

ََ ِلتَْقتُلَنِـي ميا أهيا بِبيـاِسٍط يَيِاَي إلَيـْيَك اِلَءقُتُلَيَك قيال ميـجا ا: كيان كتيب    قوله: لَقِْن بََسْطَت إلـّي يَاَ

 علـيهم: إذا أراي الرجل أن يقتل رجالً تركه وال يـمتنع منه.

 عّق ذكره قا كان  ّرم علـيهم قتل هفا بليير وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصوال أن يقال: إن    

هفا ظلـما, وأن الـمقتول قال ألخيه: ما أها ببـاسط ياي إلـيك إن بسطت إلـّي ياَ ألهه كان  راميا 

علـيه من قتل أخيه مثل الذي كان  راما عليـى أخييه القاتيل مين قتليه. فأميا االمتنياع مين قتليه  يين 

لقاتل  ين أراي قتله وعقم علـيه كان الـمقتول عاليـما بيـما  يو عليـيه أراي قتله, فال ياللة علـى أن ا

عازم منه ومـحاول  من قتله, فتََرَ يَْفعَه عن هفسه بل قا ذكر جماعة من أ ل العلـم أهه قتله ميـلة, 

امتاله و و هاذم, فشاخ رأسه بصخرة. فإذا كان ذليك ميـمكنا, وليـم يكين فيـي االَيية ياللية عليـى أهيه 

أمورا بترَ منع أخيه من قتليه, ليـم يكين جياذقا ايّعياء ميا ليـيا فيـي االَيية إال ببر يان يجيب كان م

 تسلـيـمه.
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وأما تأويـل قوله: إهّى أخاُف ّللّاَ َرّل العالَـِميَن: فإهى أخياف   فيـي بسيط يياي إليـيك إن بسيطتها   

 ي علـى بسط ياي إلـيك.لقتلك. َرّل العَالَـِميَن يعنـي: مالك الـخالذّ كلها أن يعاقبنـ

 29اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِهَّي أُِرياُ أَن تَبُوَء بِإِثِْمي َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِل النّاِر َوذَِليَك 

 َجَقآُء الّظاِلِميَن {..

ء بيإثمي مين قتليك اختلف أ ل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقيال بعضيهم: معنياه: إهيـي أرييا أن تبيو   

 إياي وإثمك فـي معصيتك   بلير ذلك من معاصيك. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  مياي, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي 9246  

فـي  ايثه عن أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس. وعن ميّرة, عين ابين مسيعوي, وعين 

ل رسول   صلى   عليه وسلم: إهّى أُِرياُ أْن تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك يقول: إثم قتليـي هاس من أصحا

 إلـى إثمك الذي فـي عنقك فَتَُكوَن ِمْن أَصحاِل النّاِر.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: إهّى أُِريياُ أْن تَبُيوَء بيإثِْمي 9247  

 يقول بقتلك إياي, وإثمك قبل ذلك. وإثِْمكَ 

 اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية: إهّيى أُِريياُ أْن    

 تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك قال: بإثم قتلـي وإثمك.

ـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي ه9248  

عن مـجا ا, فـي قوله: إهّى أُِرياُ أْن تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك يقول: إهيـي أرييا أن يكيون عليـيك خطيقتيك 

 ويمي, تبوء بهما جميعا.

 اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبا العقيق, عن سفـيان, عن منصور, عين ميـجا ا: إهّيـي أُِريياُ أْن    

 أريا أن تبوء بقتلك إياي. وإثِْمَك قال: بـما كان منك قبل ذلك.تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك يقول: إهـي 

ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالا, قال: ثنـي عبـيا بن 9249  

سلـيـم, عن الضحاَ, قوله: إهّـي أُِرياُ أْن تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك قيال: أميا إثميك, فهيو اإلثيم اليذي عميل 

 قتل النفا, يعنـي أخاه. وأما إثمه: فقتله أخاه.قبل 

وكأن قاذلـي  ذه الـمقالة وجهوا تأويـل قوله: إهّـي أُِرياُ أْن تَبُوَء بيإثِْمي وإثِْميَك: أي إهيـي أرييا أن   

 تبوء بإثم قتلـي, فحذف القتل واكتفـى بذكر اإلثم, إذ كان مفهوما معناه عنا الـمخاطبـين به.

نى ذلك: إهـي أريا أن تبوء بخطيقتـي فتتيـحمل وزر يا وإثميك فيـي قتليك إيياي. وقال آخرون: مع  

و ذا قول وجاته عن مـجا ا, وأخشى أن يكون ملطا, ألن الصحيح من الرواية عنه ما قيا ذكرهيا 

 قبل. ذكر من قال ذلك:

عيين ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, 9250  

مـجا ا: إهّـي أُِرياُ أْن تَبُوَء بإثِْمي وإثِْمَك يقول: إهـي أريا أن تكون عليـيك خطيقتيـي ويميي, فتبيوء 

 بهما جميعا.

والصوال من القول فيـي ذليك أن يقيال: إن تأوييـله: إهيـي أرييا أن تنصيرف بخطيقتيك فيـي قتليك   

ي. وأما معنى وإثِْمَك: فهو إثمه بلير قتله, وذلك إياي, وذلك  و معنى قوله: إهّـي أُِرياُ أْن تَبُوَء بإثْمِ 

 معصية   جّل ثناؤه فـي أعمال سواه.

وإهـما قلنيا ذليك  يو الصيوال إلجمياع أ يل التأوييـل عليـيه, ألن   عيّق ذكيره قيا أخبرهيا أن كيّل   

اليـمقتول عامل فجقاء عمله له أو علـيه, وإذا كان ذلك  كمه فـي خـلقه فليير جياذق أن يكيون آثيام 

مأخوذا بهيا القاتيل وإهيـما يّخيذ القاتيل بإثميه بيـالقتل الـميـحّرم وسياذر آثيام معاصييه التيـي ارتكبهيا 

 بنفسه يون ما ركبه قتـيـله.

فإن قال قاذل: أو لـيا قتل الـمقتول من بـين آيم كان معصية   من القاتل  قـييـل: بليـى, وأْعِظيْم   

 بها معصية.

  جّل وعّق معصية, فكيف جاز أن يريا ذلك منه الـمقتول ويقيول: إهّيـي أُِريياُ فإن قال: فإذا كان   

أْن تَبُوَء بإثِْمي وقا ذكرت أن تأويـل ذلك: إهـي أريا أن تبوء بإثم قتلـي  فمعناه: إهـي أريا أن تبوء 

يتك   فيـي بإثم قتلـي إن قتلتنـي ألهـي ال أقتلك, فيإن أهيت قتلتنيـي فإهيـي مرييا أن تبيوء بيإثم معصي
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قتلك إياي. و و إذا قتله, فهو ال مـحالة بـاء به فـي  كم  , فإرايتيه ذليك ميير موجبية ليه الياخول 

 فـي الـخطأ.

ويعنيـي بقوليه: فَتَُكيوَن ِميْن أَصيحاِل النّياِر َوذَِلييَك َجيَقاُء الّظاِليـميَن يقيول: فتكيون بقتليك إيياي ميين   

ين فـيها. وذَِلَك َجَقاُء الّظاِلـِميَن يقيول: والنيار ثيوال التياركين سكان الـجحيـم, ووقوي النار الـمخـلا

ّّ القاذلـين عن قصا السبـيـل, الـمتعاين ما جعل لهم إلـى ما لـم يجعيل لهيم. و يذا يياّل  طريّ الـح

علـى أن   عّق ذكره قا كان أمر وههى آيم بعا أن أ بطه إلـى األر , ووعا وأوعا, ولوال ذلك 

لـمقتول للقاذل: فتكون من أصحال النار بقتلك إيياي, وال أخبيره أن ذليك جيقاء الظاليـمين. ما قال ا

فكان مـجا ا يقول: علقيت إ يان رجليـي القاتيل بسياقها إليـى فخيذ ا مين يومقيذ إليـى ييوم القيـيامة, 

ووجهييه فييـي الشييما  يثمييا يارت يار, علييـيه فييـي الصيييف  ظيييرة ميين هييار وعلييـيه فييـي الشييتاء 

 ثلـ .  ظيرة من

ـ  ياثنا بيذلك القاسيم, قيال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, قيال: قيال ابين جيري , قيال 9251  

مـجا ا ذلك. قال: وقال عبا   بن عمرو: إها لنـجا ابن آيم القاتل يقاسم أ ل النار قسيمة صيحيحة 

 العذاَل, علـيه شطُر عذابهم.

 بنـحو ما ُروي عن عبا   بن عمرو خبر. وقا ُرِوي عن رسول   صلى   عليه وسلم  

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, و اثنا سفـيان, قال:  اثنا جريير وأبيو معاويية )حد, 9252  

و يياثنا  نيياي, قييال:  يياثنا أبييو معاوييية, ووكيييع جميعييا, عيين األعميي , عيين عبييا   بيين مييّرة, عيين 

ما ِمْن هَْفٍا تُْقتَُل ُظْلـما إالّ كاَن علـى » عليه وسلم: مسرو,, عن عبا  , قال: قال النبـّي صلى  

 «.اْبِن آيََم األّوِل ِكْفل  ِمْنها, ذَِلَك بأهه أَّول َمْن َسّن القَتْلَ 

 اثنا سفيـيان, قيال:  ياثنا أبيـي )حد. و ياثنا ابين بشيار, قيال:  ياثنا عبيا الير من جميعيا, عين    

مّرة, عن مسرو,, عن عبيا  , عين النبيـّي صيلى   علييه  سفـيان, عن األعم , عن عبا   بن

 وسلم هـحوه.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عين  سين بين صاليـح, عين إبرا ييـم بين مهياجر, عين 9253  

 إبرا يـم النـخعي, قال: ما من مقتول يقتل ظلـما, إال كان علـى ابن آيم األّول والشيطان ِكْفل  منه.

ثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة, عن ابن إسحا,, عن  كيـم بن  كيـم, أهيه  ياّث عين ـ  ا9254  

عبا   بن عمرو, أهه كان يقول: إن أشقـي الناس رجالً البُن آيم الذي قتيل أخياه, ميا سيفك يم فيـي 

 األر  منذ قتل أخاه إلـى يوم القـيامة إال لـحّ به منه شيء, وذلك أهه أّول من سّن القتل.

وبهذا الـخبر الذي ذكرها عن رسول   صلى   علييه وسيلم تبيـين أن القيول اليذي قاليه اليـحسن   

فـي ابنـي آيم اللذَين ذكر ما   فـي  ذا الـموضع أههما لـيسا بـابنـي آيم لصيلبه, ولكنهميا رجيالن 

ان الذي كاهت النار من بنـي إسراذيـل, وأن القول الذي  كي عنه, أن أّول من مات آيم, وأن القربـ

تأكله لـم يكن إال فـي بنـي إسراذييـل خطيأ ألن رسيول   صيلى   علييه وسيلم قيا أخبير عين  يذا 

القاتل الذي قتل أخاه أهه أّول من سّن القتل, وقا كان ال شّك القتل قبل إسراذييـل, فكييف قبيل ذّريتيه 

سراذيـل. وإذ كيان ذليك كيذلك, فمعليوم وخطأ من القول أن يقال: أّول من سّن القتل رجل من بنـي إ

أن الصحيح من القول  و قول من قال:  و ابن آيم لصلبه, ألهه أّول من سّن القتل, فأوجيب   ليه 

 من العقوبة ما روينا عن رسول   صلى   عليه وسلم.

 30اآلية : 
 ِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِريَن {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ قَتَْل أَ 

مين الطيوع, مين قيول « فَعّْليت»يعنـي جّل ثناؤه بقوليه فََطّوَعيْت: فأقامتيه وسياعاته عليـيه. و يو    

 القاذل: طاعنـي  ذا األمر: إذا اهقاي له.

ل أخييه. ذكير مين وقا اختلف أ ل التأويـل فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: فشجعت ليه هفسيه قتي  

 قال ذلك:

ـ  اثنـي هصر بن عبا الر من األويي ومـحما بن  ميا, قاال:  اثنا  كام بين سليـم, عين 9255  

 عنبسة, عن أبـي لـيـلـى, عن القاسم بن أبـي بقة, عن مـجا ا: فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ قال: شجعت.
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ثنا عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  يا   

 مـجا ا: فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ قال: فشجعته.

 اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا:    

 فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ قَتَْل أِخيِه قال: شجعته علـى قتل أخيه.

 نت له. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: معنى ذلك: زي  

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ قال: 9256  

 زينت له هفسه قتل أخيه, فقتله.

ثم اختلفوا فـي صيلة قتله إياه كيف كاهت, والسبب الذي من أجله قتله. فقال بعضهم: وجاه هاذميا   

 بصخرة. ذكر من قال ذلك: فَشاَخ رأسه

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  مياي, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي 9257  

فـيـما ذكر عن أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس. وعن مّرة, عن عبا  . وعين هياس 

قَتُْل أخيِه فطلبه لـيقتله, فراغ اللالم  من أصحال رسول   صلى   عليه وسلم: فََطّوَعْت لَهُ هَْفُسهُ 

منه فـي رءوس الـجبـال. وأتياه يوميا مين األييام و يو يرعيى منيـما ليه فيـي جبيل و يو هياذم, فرفيع 

 صخرة فشاخ بها رأسه, فمات, فتركه بـالعراء.

 وقال بعضهم, ما:  

: سيمعت ابين ـ  اثنـي مـحما بين عمير بين عليـّي, قيال: سيمعت أشيعث السِجستاهيـي يقيول9258  

جري  قال: ابن آيم الذي قتل صا به لـم يار كييف يقتليه, فتيـمثل إبليـيا ليه فيـي  يقية طيير, فأخيذ 

 طيرا فقصع رأسه, ثم وضعه بـين  جرين فشاََخ رأسه, فعلّـمه القتل.

 اثنا القاسم, قيال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , قيال: قتليه  ييث يرعيى    

أتـى فجعل ال يياري كييف يقتليه, فَلَيون برقبتيه وأخيذ برأسيه. فنيقل إبليـيا, وأخيذ يابية أو اللنـم, ف

طيرا, فوضع رأسه علـى  جر, ثم أخذ  جرا آخر فرضخ به رأسه, وابين آيم القاتيل ينظير, فأخيذ 

 أخاه, فوضع رأسه علـى  جر وأخذ  جرا آخر فرضخ به رأسه.

لعقييق, قيال:  ياثنا رجيل سيمع ميـجا اا يقيول, فيذكر ـ  اثنـي الـحرث, قال:  ياثنا عبيا ا9259  

 هـحوه.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9260  

ابن عبـاس قال: لـما أكلت النار قربـان ابن آيم الذي تقبّل قربـاهه, قال االَخير ألخييه: أتيـمشي فيـي 

قّربت قربـاها فتقبل منك وريّ علـّي  و  ال تنظر النياس إليـّي وإليـيك وأهيت  الناس وقا علـموا أهك

خير منـي فقال: ألقتلنك فقال له أخوه: ما ذهبيـي إهّيـَما يَتَقَبّيُل ّللّاُ ِميَن الـُمتِّقيـيَن  فخّوفيه بيـالنار, فليـم 

 ينته ولـم ينقجر, فطّوعت له هفسه قتل أخيه, فقتله فأصبح من الـخاسرين.

ـ  اثنـي القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قال: أخبرهـي عبا 9261  

  بن عثمان بن خثـيـم, قال: أقبلت مع سعيا بن جبـير أرمي الـجمرة و يو متقنيع متيوكىء عليـى 

أن يينكح ياّي,  تـى إذا وازينا بـمنقل سمرة الصّراف, وقـف يحاثنـي عن ابن عبـاس, قال: ههيى 

الـمرأة أخو ا توأمها وينكحها ميره من إخوتهيا, وكيان يوليا فيـي كيّل بطين رجيل واميرأة, فوليات 

امرأة وسيـمة, وولات امرأة يميـمة قبـيحة, فقال أخو الاميـمة: أهكحنـي أختك وأهكحك أختـي قال: 

ّّ بأختـي. فقّربـا قربـاها فتقبل من صا ب الكب , ولـم يتقبل مين  صيا ب اليقرع, فقتليه. ال, أها أ 

فلـم يقل ذلك الكب  مـحبوسا عنا    تـى أخرجه فـي فااء إسحا,, فذبحه علـى  ذا الصفيـا فيـي 

ثَبِـيِر عنا منقل َسُمرة الصيراف, و يو عليـى ييـمينك  يين ترميي اليـجمار. قيال ابين جيري : وقيال 

أربعية آبيـاء, فينكح ابنية  آخرون بـمثل  ذه القصة. قال: فليـم ييقل بنيو آيم عليـى ذليك  تيـى مضيى

 عمه, وذ ب هكاح األخوات.

وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصوال أن يقال: إن   عّق ذكره قيا أخبير عين القاتيل أهيه قتيل أخياه,   

وال خبر عناها يقطع العذر بصفته قتليه إيياه. وجياذق أن يكيون عليـى هيـحو ميا قيا ذكير السياّي فيـي 

ـى ما ذكره ميـجا ا, و  أعليـم أّي ذليك كيان, ميير أن القتيل قيا خبره, وجاذق أن أن يكون كان عل

 كان ال شّك فـيه.
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وأمييا قولييه: فأْصييبََح ِمييَن الييـخاِسِريَن فييإن تأويييـله: فأصييبح القاتييل أخيياه ميين ابنييـي آيم ميين  ييقل   

نيوا الـخاسرين, و م الذين بيـاعو آخيرتهم باهيـيا م بإيثيار م إيا يا عليـيها فُوكسيوا فيـي بيـيعهم وُمب

 فـيه, وخابوا فـي صفقتهم.

 31اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَبَعََث ّللّاُ ُمَرابياً يَْبَحيُث فِيي األْرِ  ِليُِريَيهُ َكْييَف يُيَواِري َسيْوَءةَ 

 ِخي فَأَْصبََح ِمَن النّاِيِميَن {..أَِخيِه قَاَل يَاَوْيلَتَا أََعَجْقُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َ ـَذَا اْللَُراِل فَأَُواِرَي َسْوَءةَ أَ 

قال أبو جعفر: و ذا أيضا أ ا األيلة علـى أن القول فـي أمر ابنيـي آيم بخيالف ميا رواه عميرو    

عن الـحسن ألن الرجلـين اللذين وصف   صفتهما فـي  ذه االَية ليو كاهيا مين بنيـي إسراذييـل ليـم 

ولكنهما كاها من ولا آيم لصلبه. ولـم يكن القاتيل منهميا  يجهل القاتل يفن أخيه ومواراة سوأة أخيه,

أخاه علـم سنة   فـي عاية الـموتـى, ولـم يار ما يصنع بأخيه الـمقتول, فذكر أهه كان يحمله علـى 

عاتقه  ينا  تـى أرا ت ِجيفتيه, فأ يّب   تعريفيه السينة فيـي موتيـى خيـلقه, فقّيـي  ليه اللرابيـين 

 ا فـي كتابه.اللذين وصف صفتهم

ذكر األخبـار عن أ ل التأويـل بـالذي كان من فعل القاتل من ابنيـي آيم بأخييه اليـمقتول بعيا قتليه   

 إياه:

ـيي  يياثنا سفييـيان بيين وكيييع, قييال:  يياثنا يحيييى بيين أبييـي َرْو, الَهْمااهييـي, عيين أبييـيه, عيين 9262  

ته سنة,  تيـى بعيث   جيّل الضحاَ, عن ابن عبـاس, قال: مكث يحمل أخاه فـي جرال علـى رقب

 وعّق اللرابَـين, فرآ ما يبحثان, فقال: أعجقت أن أكون مثل  ذا اللرال  فافن أخاه.

 اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبيـي, قيال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين ابين    

هُ َكْييَف يُيَواِرن َسيْوَءةَ أخييِه بعيث   جيّل وعيّق عبـاس: فَبَعََث ّللّاُ ُمَرابـا يَْبَحُث فِيـي األْرِ  ِليـيُِريَ 

مرابـا  يا إلـى مرال ميت, فجعل اللرال الـحّي يواري سوأة اللرال الـميت, فقال ابن آيم اليذي 

 قتل أخاه: يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل... االَية.

 اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي,  ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:9263  

فـيـما ذكر عن أبـي مالك. وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس. وعن مّرة, عن عبا  . وعين هياس 

من أصيحال النبيـّي صيلى   علييه وسيلم: ليـما ميات الليالم تركيه بيـالعَراء وال يعليـم كييف يُيْافن, 

تتال, فقتل أ ا ما صا به, فحفر له, ثم  ثا عليـيه, فليـما رآه قيال: يَيا فبعث   مرابـين أخوين, فـاق

ُث َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل فَأُواِرَن َسْوَءةَ أِخي فهو قول  : فَبَعََث ّللّاُ ُمَرابيـا يَْبَحي

 فِـي األْرِ  ِلـيُِريَهُ َكْيَف يَُواِرن َسْوَءةَ أخيِه.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9264  

عن مـجا ا: يَْبَحُث قال: بعث   مرابـا  تيـى  فير الَخير إليـى جنبيه مييت وابين آيم القاتيل ينظير 

 إلـيه, ثم بحث علـيه  تـى ميبه.

ا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا:  اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثن   

ُمرابـا يَْبَحُث فـي األَْرِ   تـى  فر الَخر ميت إلـى جنبه, فليّبه, وابن آيم القاتل ينظر إلـيه  يث 

 يبحث علـيه,  تـى ميبه فقال: يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل... االَية.

:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا سفـيان, عين منصيور, عين ميـجا ا, قوليه:  اثنـي الـحرث, قال   

فَبَعَييَث ّللّاُ ُمَرابييـا يَْبَحييُث فِييـي األْرِ  قييال: بعييث   مرابييـا إلييـى مييرال, فييـاقتتال, فقتييل أ ييا ما 

ا اللُيراِل فَيأَُواِرَن صا به, فجعل يَْحثِـي علـيه الترال, فقيال: يَيا َوْييـلَتَا أََعَجيْقُت أَْن أُكيوَن ِمثَيَل َ يذَ 

 َسْوأةَ أِخي فأْصبََح مَن النّاِيِميَن.

 اثنـي الـمثنى, قال: ثنـي عبا   بن صالـح, قال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس:    

فَبَعََث ّللّاُ ُمَرابـا يَْبَحُث فِـي األْرِ  قال: جاء مرال إليـى ميرال مييت, فحثيـي عليـيه مين التيرال 

 واراه, فقال الذي قتل أخاه: يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل... االَية.  تـى

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا   بن موسيى, عين فضييـل بين ميرزو,, عين عطيية, 9265  

ظير متيـى يرميي بيه قال: لـما قتله هام, فضمه إلـيه  تـى أْرَوح, وعكفت علـيه الطيير والسبيـاع تنت

 فتأكلَه.
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ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتياية, قوليه: فَبَعَيَث ّللّاُ ُمَرابيـا يَْبَحيُث 9266  

فِـي األْرِ  ِلـيُِريَهُ أهه بعثه   عّق ذكره يبحث فيـي األر  ذُِكير لنيا أههميا مرابيـان اقتيتال, فقتيل 

آيم ينظر, وجعل اليـحّي يحثيـي عليـى اليـميت التيرال, فعنيا ذليك  أ ا ما صا به, وذلك يعنـي ابن

 قال ما قال: يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل... االَية, إلـى قوله: ِمَن النّاِيِميَن.

قوليه:   اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عن قتاية, قيال: أميا   

فَبَعََث ّللّاُ ُمرابـا قال: قتل مرال مرابـا, فجعل يحثو علـيه, فقال ابن آيم الذي قتل أخياه  يين رآه: 

 يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل فَأَُواِرَن َسْوَءةَ أِخي فأْصبََح ِمَن النّاِيِميَن.

عن لـيث, عن مـجا ا فـي قوله: فَبَعََث ّللّاُ ُمَرابـا يَْبَحُث فِـي  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير,    

األْرِ  ِلـيُِريَهُ َكْيَف يَُواِرن َسْوَءةَ أخيِه قال: وارن اللراُل اللراَل. قال: كان يحمليه عليـى عاتقيه 

ماذة سنة ال ياري ما يصينع بيه, يحمليه ويضيعه إليـى األر   تيـى رأن ييافن الليرال, فقيال: يَيا 

 َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل َ ذَا اللُراِل فَأَُواِرَن َسوأة أِخي فأْصبََح ِمَن النّاِيِميَن.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا معلـى بن أسا, قال:  اثنا خالا, عن  صين, عن أبيـي ماليك 9267  

ذَا اللُراِل قال: بعث   مرابـا, فجعل يبحيث عليـى فـي قول  : يَا َوْيـلَتَا أََعَجْقُت أَْن أُكوَن ِمثََل  َ 

مرال ميت الترال, قال: فقال عنا ذلك: أَعَجيْقُت أْن أُكيوَن ِمثْيَل َ يذَا اللُيَراِل فَيأَُواِرَن َسيوأة أِخيي 

 فأْصبََح ِمَن النّاِيِميَن.

ن سلـييـمان, ـ ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سيمعت أبيـا معياذ, قيال: أخبرهيا عبيـيا بي9268  

قال: سمعت الضحاَ يقول فـي قوليه: فَبَعَيَث ّللّاُ ُمَرابيـا يَْبَحيُث فيـي األْرِ : بعيث   مرابيـا  ييا 

إلـى مرال ميت, فجعل اللرال الـحّي يواري سوأة اللرال الـميت, فقال ابين آيم اليذي قتيل أخياه: 

 .. االَية.يَا َوْيـلَتا أَعَجْقُت أْن أكوَن ِمثَْل َ ذَا اللَُراِل.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سليـمة, عين ابين إسيحا, فـييـما ييذكر عين بعي  أ يل العليـم 9269  

بـالكتال األّول, قال: لـما قتله ُسِقط فـي يايه, ولـم يا كيف يواريه, وذليك أهيه كيان فـييـما يقعميون 

أُكوَن ِمثَْل َ ذَا اللَُراِل فَأَُواِرَي َسوأةَ  أّول قتـيـل من بـين آيم, وأول ميت )قالد يا َوْيـلَتا أَعَجْقُت نْ 

أخي... االَية )إلـى قوليه: ثُيّم إّن كثيـيرا ِميْنُهْم بعيا ذليَك فيـي األْرِ  ليـُمْسِرفون قيال:د وييقعم أ يل 

التوراة أن قابـيـل  ين قتل أخاه  ابـيـل, قال له جّل ثناؤه: ييا قابـييـل أيين أخيوَ  ابـييـل  قيال: ميا 

ت علـيه رقـيبـا. فقال   جّل وعّق له: إن صوت يم أخيك لـيَنُايينـي من األر , االَن أيري ما كن

أهت ملعون من األر  التـي فتـحت فـا ا فبلعت يم أخيك من ياَ, فإذا أهت عمليت فيـي األر , 

فإهها ال تعوي تعطيك  رثها  تـى تكيون فقعيا تاذهيا فيـي األر . قيال قابـييـل: عظميت خطيقتيـي 

ن تلفر ا, قا أخرجتنـي الـيوم عن وجه األر , وأتواري من قاّامك, وأكون فقعا تاذها فـي عن أ

األر , وكّل من لقـينـي قتلنـي فقال جّل وعّق: لـيا ذلك كذلك, وال يكون كل قاتيل قتيـيالً يجيقن 

ييـل مين وا اا, ولكن يجقي سبعة, وجعل   فـي قابـيـل آية, لقال يقتله كيّل مين وجياه. وخيرج قابـ

 قاّام   عّق وجّل, من شرقـي َعاَن الـجنة.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا جابر بن هوح, قيال:  ياثنا األعمي , عين خيثمية, قيال: ليـما 9270  

 قتل ابن آيم أخاه هَشفَت األر  يمه, فُلعنت, فلـم تنشف األر  يما بعا.

يصينع بأخييه اليـمقتول مرابيـا يبحيث فيـي األر , فتأويـل الكالم: فأثار   للقاتل إذ لـم ييار ميا   

يقول: يحفر فـي األر , فـيثـير ترابها لـيريه كيف يواري سوءة أخيه, يقول: لـيريه كيف يواري 

جيفة أخيه. وقا يحتـمل أن يكون عنى بـالسوءة الفَيْرج, ميير أن األمليب مين معنياه ميا ذكيرت مين 

. وفـي ذليك ميـحذوف تيرَ ذكيره, اسيتلناء بااللية ميا ذكير الـِجيفة, وبذلك جاء تأويـل أ ل التأويـل

منه, و و: فأراه بأن بحث فـي األر  للرال آخر ميت, فواراه فـيها, فقال القاتيل أخياه  ينقيٍذ: ييا 

َوْيـلَتا أَعَجْقُت أْن أُكوَن ِمثَْل َ ذَا اللَُراِل اليذي وارن الليراَل االَخير اليـميت فَيأُواِرَي َسيوأةَ أِخيي  

ه  ينقٍذ فأْصبََح مَن النّاِيميَن علـى ما فََرط منه من معصية   عّق ذكره فـي قتليه أخياه. وكيّل فوارا

مييا ذكيير   عييّق وجييّل فييـي  ييذه االَيييات, َمثَييل ضييربه   لبنييـي آيم, و ييّر  بييه الـمّمنييـين ميين 

اليذين كياهوا أصحال رسول   صلى   عليه وسلم عليـى اسيتعمال العفيو والصيفح عين اليـيهوي, 

َ ّموا بقتيل النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, وقيتلهم مين بنيـي النضيير, إذ أتيو م يسيتعينوههم فيـي ييية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قتـيَـْلـي عمرو بن أمية الّضْمِري, وعّرفهم جّل وعّق رياءة سيجية أواذلهيم وسيوء اسيتقامتهم عليـى 

ّّ مع كثرة أياييه وآالذه عنا م, وضرل مثلهم فـي عاّو م ومثل الـمّمنـين فـي الوفـاء  منه  الـح

لهم والعفو عنهم بـابَْنـي آيم الـمقّربَـين قرابـينهما اللذين ذكر ما   فـي  يذه االَييات. ثيم ذليك َمثَيل 

لهم علـى التأّسي بـالفـاضل منهما يون الطالـح, وبذلك جاء الـخبر عين رسيول   صيلى   علييه 

 وسلم.

ألعليـى, قيال:  ياثنا الـمعتيـمر بين سلـييـمان, عين أبيـيه, قيال: قليت ـ  اثنا مـحما بن عبا ا9271  

إّن   جيّل َوَعيّق َضيَرَل لَُكيُم »لبكر بن عبا  : أما بلليك أن هبيـّي   صيلى   علييه وسيلم قيال: 

 قال: بلـى.« اْبنَـْي آيََم َمثاَلً, فُخذُوا َخْيَرُ ما َويَُعوا َشّرُ ما 

بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,,, قال: أخبرها معمر, عن الـحسن, قال: ـ  اثنا الـحسن 9272  

 «.إّن اْبنَـْي آيََم ُضِربـا َمثاَلً ِلَهِذِه األُّمِة فَُخذُوا بـالـَخْيِر ِمْنُهما»قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

عين عاصيم األ يول, عين   اثنا الـمثنى, قال:  اثنا سويا بن هصر, قال: أخبرها ابن الـمبـارَ,   

إّن ّللّاَ َضيَرَل لَُكيْم اْبنَيـْي آيََم َميثاَلً, فَُخيذُوا ِميْن »الـحسن قال: قال رسول   صلى   عليه وسيلم: 

 «.َخْيِرِ ْم َويَُعوا الّشرّ 

 32اآلية : 
ذِيَل أَهّيهُ َمين قَتَيَل هَْفسياً بِلَْييِر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلََى بَنِيَي إِْسيَرا

لَقَييْا هَْفييٍا أَْو فََسيياٍي فِييي األْرِ  فََكأَهَّمييا قَتَييَل النّيياَس َجِميعيياً َوَمييْن أَْ يَاَ ييا فََكأَهَّمييا أَْ يَييا النّيياَس َجِميعيياً وَ 

 األْرِ  لَُمْسِرفُوَن {..َجفَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِالّبَيّنَاِت ثُّم إِّن َكثِيراً ّمْنُهْم بَْعاَ ذَِلَك فِي 

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ِمْن أْجِل ذَِلَك مين َجيّر ذليك وجريرتيه وجنايتيه, يقيول: مين جيّر القاتيل    

أخاه من ابنـي آيم اللذَين اقتصصنا قصتهما الـجريرة التـي جّر ا وجنايته التـي جنا ا, كتبنا عليـى 

ر: أي جرررته إلـيه وكسبته آُجلُه له أْجالً, كقوليك: أخذتيه بنـي إسراذيـل. يقال منه: أَجْلُت  ذا األم

 أخذا, ومن ذلك قول الشاعر:

 وأْ ِل ِخبـاٍء َصالـحٍ ذاُت بَـْينِِهْمقَا اْ تََربوا فِـي عاِجٍل أها آِجلُْه  

 يعنـي بقوله: أها آجله: آها الـجاّر ذلك علـيه والـجاهـي.  

قاتل أخاه ظلـما,  كمنا علـي بنـي إسراذيـل أهيه مين قتيل مينهم فمعنى الكالم: من جناية ابن آيم ال  

هفسا ظلـما بلير هفا قَتَلت فُِقتل بها قصاصا أو فََسياٍي فيـي األْرِ  يقيول: أو قتيل مينهم هفسيا بليير 

فساي كان منها فـي األر , فـاستـحقت بذلك قتلها. وفساي ا فـي األر  إهـما يكيون بـاليـحرل   

 السبـيـل. ولرسوله وإخافة

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قيال: ثنيـي عبيـيا بين سلـييـمان, قيال: سيمعت 9273  

ي قتيل الضحاَ يقول فـي قوله: ِمْن أْجِل ذَِلَك َكتَْبنا علـى بَنِـي إْسَراذِيـَل يقول: من أجل ابين آيم اليذ

 أخاه ظلـما.

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي تأويـل قوله جّل ثناؤه: َمْن قَتََل هَْفسا بِلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي األْرِ    

فَكأهـَما قَتََل النّاَس َجِميعا َوَمْن أْ يا ا فَكأهّـما أ ْيا النّاس َجِميعا فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن قتيل 

فكأهـما قتل الناس جميعا, ومن شاّ علـى عضا هبيـّي أو إميام عيال, فكأهيـما أ ييا هبـيا أو إمام عال, 

 الناس جميعا. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا أبو عمار  سين بن ُ َرْيٍث الـَمْرَوِزّي, قال:  اثنا الفضل بن موسى, عن الـحسين 9274  

بِلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي األْرِ  بن واقا, عن عكرمة, عين ابين عبيـاس فيـي قوليه: َميْن قَتَيَل هَْفسيا 

فَكأهـَما قَتََل النّاسع َجِميعا َوَمْن أْ يا ا فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا قيال: مين شياّ عليـى عضيا هبيـّي أو 

 إمام عال فكأهـما أ يا الناس جميعا. ومن قتل هبـيا أو إمام عال فكأهـما قتل الناس جميعا.

عا, قال: ثنـي أبيـي, قيال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين ابين  اثنـي مـحما بن س   

عبـاس فـي قوله: ِمْن أْجِل ذَِلَك َكتَْبنا علـى بَنِـي إْسَراذِيـَل أهّهُ َمْن قَتََل هَْفسا بلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي 

 ّرمتهيا, فهيو مثيل مين قتيل النياس األْرِ  فَكأهّـما قَتَيَل النّياس َجِميعيا يقيول: مين قتيل هفسيا وا ياة 
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جميعا. َوَمْن أْ يا ا يقول: من ترَ قتل هفا وا اة  ّرمتها مخافتـي واستـحيا أن يقتلها, فهو مثيل 

 استـحياء الناس جميعا يعنـي بذلك األهبـياء.

النّيياَس َجِميعييا عنييا  وقييال آخييرون: َمييْن قَتَييَل هَْفسييا بِلَْيييِر هَْفييٍا أْو فَسيياٍي فِييـي األْرِ  فَكأهَييـَما قَتَييلَ   

الـمقتول فـي اإلثم َوَمْن أ ْيا ا فـاستنقذ ا من  لكة فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا عنيا اليـمستنقذ. )ذكير 

 من قال ذلكد:

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي, فـيـما ذكير 9275  

ـح, عن ابن عبـاس, وعن مّرة الهمااهـي, عين عبيا  , وعين هياس عن أبـي مالك, وعن أبـي صال

من أصحال رسول   صلى   عليه وسلم, قوله: َمْن قَتََل هَْفسيا بلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي األْرِ  

فكأهيـما  فَكأهَـَما قَتََل النّاَس َجِميعا عنا الـمقتول, يقول فـي اإلثم: ومين أ يا يا فيـاستنقذ ا مين  لكية,

 أ يا الناس جميعا عنا الـمستنقَذ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أن قاتل النفا الـمـحّرم قتلها يصلـي النار كما يصيال ا ليو قتيل النياس   

 جميعا, من أ يا ا: من سلـم من قتلها فقا سلـم من قتل الناس جميعا. ذكر من قال ذلك:

َخِصيف, عن مـجا ا, عين ابين عبيـاس, قيال: َميْن ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن 9276  

أْ يا ا فَكأهَـَما أ ْيا النّياَس َجِميعيا قيال: مين كيّف عين قتلهيا فقيا أ يا يا, ومين قتيل هفسيا بليير هفيا 

 فكأهـما قتل الناس جميعا. قال: ومن أوبقها.

عن مـجا ا, ـ  اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا سفـيان, عن خصيف, 9277  

قال: من أوبّ هفسا فكما لو قتل الناس جميعا, ومن أ يا ا وسلـم من طلبها فلـم يقتلها فقا سلـم مين 

 قتل الناس جميعا, ومن أ يا ا وسلـم من طلبها فلـم يقتلها فقا سلـم من قتل الناس جميعا.

, عيين شييريك, عيين  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا سييويا بيين هصيير, قييال: أخبرهييا ابيين الـمبييـارَ   

خصيف, عن مـجا ا: فَكأهَـَما قَتََل النّاَس َجِميعا َوَمْن أْ يا يا فَكأهَيـما أ ْييا النّياَس َجِميعيا ليـم يقتلهيا, 

 وقا سلـم منه الناس جميعا لـم يقتل أ اا.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا سييويا, قييال: أخبرهييا ابيين الـمبييـارَ, عيين األوزاعييي, قييال: 9278  

عباة ابن أبـي لُبـابة, قيال: سيألت ميـجا اا, أو سيمعته يُْسيأل عين قوليه: َميْن قَتَيَل هَْفسيا بِلَْييِر  أخبرها

هَْفٍا أْو فَساٍي فِـي األْرِ  فَكأهَـَما قَتََل النّاَس َجِميعا قيال: ليو قتيل النياس جميعيا كيان جيقاؤه جهنيـم 

 ـما.خالاا فـيها, ومضب   علـيه ولعنه, وأعاّ له عذابـا عظي

 اثنـي الـمثنى, قال:ثنا سويا, قال: أخبرها ابن الـمبـارَ, عن ابين جيري  قيراءة, عين األعيرج,    

عن مـجا ا فـي قوله: فَكأهَـما قَتََل النّاَس َجِميعا قيال: اليذي يقتيل الينفا اليـمّمنة متعمياا, جعيل   

ول: لو قتل الناس جميعا لـم ييقي جقاءه جهنـم, ومضب   علـيه ولعنه, وأعاّ له عذابـا عظيـما يق

علـى مثل ذلك من العذال قال ابن جري , قال مـجا ا: َوَمْن أْ يا ا فَكأهَـما أ ْيا النّاَس َجِميعا قيال: 

 من لـم يقتل أ اا فقا استراح الناس منه.

ـ  اثنا سفـيان, قال:  اثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عين خصييف, عين ميـجا ا, قيال: 9279  

 وبّ هفسا.أ

ـ  اثنا سفـيان, قال:  اثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عين منصيور, عين ميـجا ا, قيال: 9280  

 فـي اإلثم.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن لـيث, عن مـجا ا: َمْن قَتََل هَْفسا بِلَْيِر هَْفٍا أْو فَسياٍي فِيـي    

ِمنا ُمتَعَّماا فََجَقاُؤهُ َجَهنّـُم قيال: يصيير إليـى األْرِ  فَكأهـَما قَتََل النّاَس َجِميعا, و ّْ قوله: َوَمْن يَْقتُْل ُم

 جهنـم بقتل الـمّمن, كما أهه لو قتل الناس جميعا لصار إلـى جهنـم.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين 9281  

َكتَْبنا علـى بَنِـي إْسَراذِيـَل أهّهُ َمْن قَتَيَل هَْفسيا بِلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي األْرِ   عبـاس: ِمْن أْجِل ذَِلكَ 

فَكأهَـما قَتََل النّاَس َجِميعا قال:  و كما قال. وقال: َوَمْن أ ْيا ا فَكأهيـَما أ ْييا النّياَس َجِميعيا فإ ياؤ يا 

ّّ  ييـي ال يقتل هفسا  ّرمها  , فيذلك اليذي أ ييا الني اس جميعيا, يعنيـي أهيه مين  يّرم قتلهيا إال بحي

 الناس منه جميعا.
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 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن العيالء بين عبيا الكرييـم, عين ميـجا ا: َوَميْن    

 أ ْيا ا قال: ومن  ّرمها فلـم يقلتها.

يقيول: َميْن أْ يا يا فَكأهيـَما   اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبيـي, عين العيالء, قيال: سيمعت ميـجا اا   

 أ ْيا النّاَس َجِميعا قال: من كّف عن قتلها فقا أ يا ا.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9282  

النسياء: َوَميْن  عن مـجا ا فـي قول   عّق وجّل: فَكأهيـَما قَتَيَل النّياَس َجِميعيا قيال:  يي كالتيـي فيـي

ِمنا ُمتَعَّماا فََجقاُؤهُ َجَهنّـُم فـي جقاذه. ّْ  يَْقتُْل ُم

 اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا:    

ـي جقاذه َوَمْن أْ يا يا فَكأهـَما قَتَل النّاَس َجِميعا كالتـي فـي سورة النساء: َوَمْن يَْقتُْل ُمِّمنا ُمتَعَّماا ف

 ولـم يقتل أ اا فقا  يـي الناس منه.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو معاوية, عن العيالء بين عبيا الكرييـم, عين ميـجا ا فيـي قوليه: 9283  

 َوَمْن أ ْيا ا فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا قال: التفت إلـى جلساذه فقال:  و  ذا و ذا.

ذلييك: وميين قتييل هفسييا بلييير هفييا أو فسيياي فييـي األر  فكأهييـما قتييل النيياس وقييال آخييرون: معنييى   

جميعا, ألهه يجب علـيه من القصا  به والقوي بقتله, مثل الذي يجب علـيه مين القيوي والقصيا  

 لو قتل الناس جميعا. ذكر من قال ذلك:

أْجيِل ذَِليَك َكتَْبنيا  ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: ِمينْ 9284  

: علـى بَنِـي إْسَراذِيـَل أهّهُ َمْن قَتََل هَْفسا بِلْيِر هَْفٍا أْو فَساٍي فِـي األْرِ  فَكأهـَما قَتََل النّاَس َجِميعا قال

 يجب علـيه من القتل مثل لو أهه قتل الناس جميعا. قال: كان أبـي يقول ذلك.

ْيا ا من عفـا عمن وجب له القصا  منه فلـم يقتله. ذكير مين وقال آخرون: معنى قوله: َوَمْن أ   

 قال ذلك:

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فيـي قوليه: َوميْن أ ْيا يا فَكأهيـَما 9285  

أ ْيا النّاَس َجِميعا يقول: من أ يا ا أعطاه   جّل وعّق من األجر مثَل ليو أهيه أ ييا النياس جميعيا. 

يا ا فلـم يقتلها وعفـا عنها. قال: وذلك ولـّي القتـييـل, والقتـييـل هفسيه يعفيو عنيه قبيل أن ييـموت. أ 

 قال: كان أبـي يقول ذلك.

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا مّميل, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين يوسين, عين اليـحسن 9286  

 عا قال: من عفـا.فـي قوله: َوَمْن أ ْيا ا فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميَ 

 اثنا سفـيان, قال:  اثنا عبا األعلـى, عن يوها, عن الـحسن: َوَمْن أ ْيا ا فَكأهّـَما أ ْيا النّياَس    

 َجِميعا قال: من قُتل  ميـم له فعفـا عن يمه.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن يوها, عن اليـحسن: َوَميْن أ ْيا يا    

 أهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا قال: العفو بعا القارة.فَك

وقييال آخييرون: معنييى قولييه: َوَمييْن أ ْيا ييا فَكأهييـَما أ ْيييا النّيياَس َجِميعييا وميين أهييـجا ا ميين ميير, أو   

  ر,. ذكر من قال ذلك:

ْييا ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن منصور, عن مـجا ا: َوَميْن أ ْيا يا فَكأهَيـما أ 9287  

 النّاَس َجِميعا قال: من أهـجا ا من َمَر, أو َ َر, أو  لكة.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, و اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان, عن منصور, عن    

 مـجاه: َوَمْن أ ْيا ا فَكأهـَما أ ْيا النّاسع َجِميعا قال: من َمَر, أو َ َر, أو َ اَم.

لييـحرث, قييال:  يياثنا عبييا العقيييق, قييال:  يياثنا إسراذيييـل, عيين خصيييف, عيين ـيي  اثنييـي ا9288  

 مـجا ا: َوَمْن أ ْيا ا قال: أهـجا ا. وقال الضحاَ بـما:

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن أبـي عامر, عن الضيحاَ, قيال: 9289  

 لـم يتوّرع. َمْن قَتََل هَْفسا بِلَْيِر هَْفٍا قال: من ترّوع أو

ـ ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قيال: ثنيـي عبيـيا بين سلـييـمان, قيال: سيمعت 9290  

الضحاَ يقول فـي قوله: فكأهـَما أ ْييا النّياَس َجِميعيا يقيول: ليو ليـم يقتليه لكيان قيا أ ييا النياس, فليـم 

 يستـحّل مـحّرما. وقال قتاية والـحسن فـي ذلك بـما:
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ثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبا األعلـى, عين ييوها, عين اليـحسن: َميْن قَتَيَل هَْفسيا بِلَْييِر ـ  ا9291  

 هَْفٍا أْو فَساٍي فِـي األْرِ  قال: َعُظم ذلك.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية قوله: ِمْن أْجيِل ذَِليَك َكتَْبنيا عليـى 9292  

هُ َميْن قَتَيَل هَْفسيا بِلَْييِر هَْفيٍا... االَيية: مين قتلهيا عليـى ميير هفيا وال فسياي أفسياته بَنِـي إْسَراذِيـَل أهّي

فَكأهـَما قَتََل النّاَس َجِميعا َوَمْن أ ْيا ا فَكأهـَما أ ْيا النّياَس َجِميعيا عُظيم و  أْجُر يا, وعُظيم ِوْزُر يا 

قييّوة إال بييـا . وإهييا ال هعلييـمه يحييّل يم فأ يهييا يييا ابيين آيم بييـمالك, وأ يهييا بعفييوَ إن اسييتطعت, وال 

رجل مسلـم من أ ل  ذه القبلة إال بإ ان ثالث: رجل كفر بعيا إسيالمه فعليـيه القتيل, أو زهيى بعيا 

 إ صاهه فعلـيه الرجم, أو قتل متعماا فعلـيه القََوي.

تال قتاية: َمْن ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, قال: 9293  

 قَتََل هَْفسا بِلَْيِر هَْفٍا فَكأهـَما قَتََل النّاَس َجِميعا َوَمْن أْ يها فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعيا قيال: َعُظيم و 

 أجُر ا, َوعُظم و  ِوْزُر ا.

ن ـ  اثنـي الـمثنى, قيال:  ياثنا سيويا بين هصير, قيال: أخبيرا ابين الـمبيـارَ, عين سيالم بي9294  

مسكين, قال: ثنـي سلـيـمان بن علـّي الّرْبعي, قيال: قليت لليـحسن: ِميْن أْجيِل ذَِليَك َكتَْبنيا عليـى بَنِيـي 

إْسَراذِيـَل أهّهُ َمْن قَتََل هَْفسا بِلَْيِر هَْفًا... االَية, أ ي لنا يا أبـا سعيا كما كاهت لبنـي إسراذيـل  فقيال: 

إسراذيـل وما جعل يماء بنـي إسراذيـل أكيرم عليـى   مين  إي والذي ال إله ميره, كما كاهت لبنـي

 يماذنا.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا سيويا بين هصير, قيال: أخبرهيا ابين الـمبيـارَ, عين سيعيا بين 9295  

زيا, قيال: سيمعت خالياا أبيـا الفضيل, قيال: سيمعت اليـحسن تيال  يذه االَيية: فََطّوَعيْت لَيهُ هَْفُسيهُ قَتْيَل 

إلييـى قولييه: َوَمييْن أ ْيا ييا فَكأهييـَما أ ْيييا النّيياَس َجِميعييا ثييم قييال: َعّظييم و  فييـي الييوزر كمييا  أِخيييِه...

تسمعون, ورّمب و  فـي األجر كما تسمعون إذا ظننت يا ابن آيم أهك لو قتلت الناس جميعيا فيإن 

 لك من عملك ما تفوز به من النار, َكذَبَتْك و  هفسك, وَكذَبََك الشيطان.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن عاصم, عن الـحسن فـي قوله: فَكأهَـما قَتََل النّاَس 9296  

 َجِميعا قال: وزرا َوَمْن أ ْيا ا فَكأهّـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا. قال: أجرا.

ر هفا وأولـى  ذه األقوال عناي بـالصوال قول من قال: تأويـل ذلك أهه من قتل هفسا مّمنة بلي  

قتلتها فـاستـحقت القوي بها والقتل قصاصا, أو بلير فساي فـي األر , بحرل   ورسوله و رل 

الـمّمنـين فـيها, فكأهـما قتل الناس جميعا فـيـما استوجب من عظيـم العقوبة من   جّل ثناؤه, كما 

ِمنيا ُمتَعَّمياا فَ  ّْ َجيَقاُؤهُ َجَهنّيـُم خاِلياا فِيـيها َوَمِضيَب ّللّاُ أوعاه ذلك من فعله ربّيه بقوليه: َوَميْن يَْقتُيْل ُم

 َعلَـْيِه َولَعَنَهُ وأَعاّ لَهُ َعذَابـا َعِظيـما.

وأما قوله: َوَمْن أ ْيا ا فَكأهـَما أ ْيا النّاَس َجِميعا فأولـى التأويالت به قول من قال: من  ّرم قتيل   

علـى قتليه, فقيا ِ ييـَي النياس منيه بسيالمتهم منيه,  من  ّرم   عّق ذكره قتَله علـى هفسه, فلـم يتقام

وذلك إ ياؤه إيا ا. وذلك هظير خبر   عّق ذكره عمن  اّج إبرا يـم فـي ربه, إذ قال له إبرا ييـم: 

ربّـَي الِّذين يُْحيِى ويُـِميُت قال أها أُْ يِى وأُِميُت. فكان معنى الكافر فـي قـيـله: أها أ يى وأمييت: أهيا 

قارت علـى قتله وفـي قوله: وأميت: قَتْلُه من قتله. فكيذلك معين اإل يياء فيـي قوليه: َوَميْن  أترَ من

 أْ يا ا: من سلـم الناس من قتله إيا م, إال فـيـما أذن   فـي قتله منهم فَكأهـَما أْ يا النّاَس َجِميعا.

م قتلها فـي عاجيل الضيّر مقيام قتيل وإهـما قلنا ذلك أولـى التأويالت بتأويـل االَية, ألهه ال هفا يقو  

جميع النفوس, وال إ ياؤ ا مقام إ ياء جميع النفوس فـي عاجل النفع, فكان معلوما بذلك أن معنيى 

اإل ييياء: سييالمة جميييع النفييوس منييه, ألهييه ميين لييـم يتقييام علييـى هفييا وا يياة, فقييا سلييـم منييه جميييع 

هيا إهيـما  يو فيـي اليوزر, ألهيه ال هفيا مين النفوس, وأن الوا اة منهيا التيـي يقيوم قتلهيا مقيام جميع

 هفوس بنـي آيم يقوم فقا ا مقام فقا جميعها وإن كان فقا بعضها أعّم ضررا من فقا بع .

القول فيـي تأوييـل قوليه تعاليـى: ولَقَيْا جياَءتُْهْم ُرُسيلُنا بـالبَيـيّناِت ثُيّم إّن َكثِيـيرا ِميْنُهْم بَْعياَ ذَِليَك فيـي   

 وَن.األْرِ  لَـُمْسِرفُ 

و ذا قسم من   جّل ثناؤه أقسم بيه, إن رسيله صيلوات   عليـيهم قيا أتيت بنيـي إسراذييـل اليذين   

قّص   قصصهم وذكر هبأ م فـي االَيات التـي تقامت من قوله: يا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا اْذُكيُروا هِْعَميةَ 
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ُكْم أْيييِايَُهْم إلييـى  ييذا الييـموضع. بـالبَييـيّناِت يعنييـي: بييـاالَيات ّللّاِ َعلَييـْيُكْم إْذ َ ييّم قَييْوم  أْن يَْبُسييُطوا إلَييـيْ 

الواضحة, والـحج  البـينة علـى  قـية ما أرسلوا به إلـيهم وصحة ما يعو م إلـيه من اإليـمان بهم 

لَيـُمْسِرفُوَن  وأياء فراذ    علـيهم, يقول   عّق ذكره: ثُّم إّن َكثِـيرا ِميْنُهْم بَْعياَ ذَِليَك فِيـي األْرِ  

يعنـي أن كثـيرا من بنيـي إسراذييـل, والهياء والـمييـم فيـي قوليه: ثُيّم إّن َكثِيـيرا ِميْنُهْم مين ذكير بنيـي 

إسراذيـل, وكذلك ذلك فـي قوله: َولَقَْا جاَرتُْهْم بعا ذلك, يعنـي بعا مـجيـيء رسل   بـالبـينات فـي 

ر  لعيياملون بييـمعاصي  , ومخييالفون أميير   وههيييه, األر . لييـُمْسِرفُوَن يعنييـي: أههييم فييـي األ

 ومـحايوا   ورسله, بـاتبـاعهم أ واء م وخالفهم علـى أهبـياذهم وذلك كان إسرافهم فـي األر .

 33اآلية : 
فِيي األْرِ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِهَّميا َجيَقآُء الّيِذيَن يَُحياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ َويَْسيعَْونَ 

ِلَك لَُهْم ِخيْقي  فََساياً أَن يُقَتّلَُواْ أَْو يَُصلّبَُواْ أَْو تُقَّطَع أَْيِايِهْم َوأَْرُجلُُهم ّمْن ِخالٍف أَْو يُنفَْواْ ِمَن األْرِ  ذَ 

 فِي الاّْهيَا َولَُهْم فِي االَِخَرةِ َعذَال  َعِظيم  {..

لفسياي فيـي األر  اليذي ذكيره فيـي قوليه: ِميْن أْجيِل ذَِليَك و ذا بـيان من   عّق ذكره عن  كم ا   

َكتَْبنا علـى بَنِـي إْسَراذِيـَل أهّهُ َمْن قَتََل هَْفسا بِلَْييِر هَْفيٍا أْو فَسياٍي فِيـي األْرِ  أعليـم عبيـايه ميا اليذي 

ّّ الـمفسا فـي األر  من العقوبة والنكال, فقال تبـارَ وتعالـى: ال جقاء له فيـي  الاهيـيا إال يستـح

القتل والصلب وقطع الـيا والرجل من خالف أو النفـي من األر , خقيا لهم وأما فـي االَخرة إن 

 لـم يتب فـي الاهـيا فعذال عظيـم.

ثم اختلف أ ل التأويـل فـيـمن هقلت  يذه االَيية. فقيال بعضيهم: هقليت فيـي قيوم مين أ يل الكتيال,   

 عليه وسيلم, فنقضيوا العهيا وأفسياوا فيـي األر , فعيّرف كاهوا أ ل موايعة لرسول   صلى  

   هبـيه صلى   عليه وسلم الـحكم فـيها. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين 9297  

َوَرُسولَهُ َويَْسيعَْوَن فِيـي األْرِ  فَسيايا قيال: كيان قيوم  عبـاس, قوله: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ 

من أ ل الكتال بـينهم وبـين النبـّي صلى   عليه وسلم عها وميثا,, فنقضيوا العهيا وأفسياوا فيـي 

 األر  فخير   رسوله, إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيايهم وأرجلهم من خالف.

 يياثنا عمييرو بيين عييون, قييال: أخبرهييا  شيييـم, عيين جييويبر, عيين  ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:9298  

الضحاَ, قال: كان قوم بـينهم وبـين رسول   صلى   عليه وسلم ميثا,, فنقضوا العها وقطعوا 

السبـيـل وأفساوا فـي األر  فخير   جّل وعّق هبـيه صلى   علييه وسيلم فيـيهم, فيإن شياء قتيل, 

 ع أيايهم وأرجلهم من خالف.وإن شاء صلب, وإن شاء قط

ُ اثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: ثنـي عبـيا بن سلـيـمان, قال: سيمعت الضيحاَ    

 يقول, فذكر هـحوه.

 وقال آخرون: هقلت فـي قوم من الـمشركين. ذكر من قال ذلك:  

بين واقيا, عين يقييا,  ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحيى بن واضيح, قيال:  ياثنا اليـحسين9299  

عن عكرمة والـحسن البصرّي, قاال: قال: إهّـَما َجَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ... إليـى: إّن ّللّاَ 

َمفُور  َرِ يـم  هقلت  ذه االَيية فيـي اليـمشركين, فمين تيال مينهم مين قبيل أن تقياروا عليـيه ليـم يكين 

االَية الرجيل الـمسليـم مين اليـحاّ إن قتيل أو أفسيا فيـي األر  أو علـيه سبـيـل ولـيست تَـْحرز  ذه 

 ارل   ورسوله ثم لـحّ بـالكفـار قبل أن يُقَاَر عليـيه, ليـم ييـمنعه ذليك أن يقيام فيـيه اليـحاّ اليذي 

 أصال.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يحيى بن سعيا, عن أشعث, عين اليـحسن: إهّيـما َجيَقاُء الّيِذيَن 9300  

 يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ قال: هقلت فـي أ ل الشرَ.

وقال آخرون: )ذكر من قيال ذليكد: بيل هقليت فيـي قيوم مين ُعَرينية وُعْكيل ارتياّوا عين اإلسيالم,   

 و اربوا   ورسوله.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا روح بن عبـاية, قال:  اثنا سعيا بن أبـي َعُروبة, عن قتاية, 9301  

عن أها: أن ر طا من ُعكل وعرينة أتوا النبـّي صلى   عليه وسلم, فقالوا: يا رسول   أها أ ل 

َضْرع ولـم هكن أ يل رييف, وإهيا اسيتوخمنا اليـماينة. فيأمر لهيم النبيـّي صيلى   علييه وسيلم بَيذْوي 
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رسيول   صيلى   وراع, وأمر م أن يخرجوا فـيها فـيشربوا من ألبـاهها وأبوالها. فقتليوا راعيي 

عليه وسلم, واستاقوا اليذوي, وكفيروا بعيا إسيالمهم. فأتِيـَي بهيم النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, فقطيع 

أييايهم وأرجلهيم, وسيمل أعيينهم, وتييركهم فيـي اليـحّرة  تيـى مياتوا. فييذكر لنيا أن  يذه االَيية هقلييت 

 ولَهُ.فـيهم: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرسُ 

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا روح, قال:  ياثنا  شيام بين أبيـي عبيا  , عين قتياية, عين أهيا بين    

 مالك, عن النبـّي صلى   عليه وسلم بـمثل  ذه القصة.

ـ  اثنا مـحما بن علـّي بن الـحسن بن شقـيّ, قال: سمعت أبـي يقول: أخبرهيا أبيو  ميقة, 9302  

عن أبوال اإلبل, فقال:  اثنـي سعيا بن جبـير عن الـمـحاربـين, فقال: كان عن عبا الكريـم وسقل 

هيياس أتييوا النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم فقييالوا: هبييـايعك عيين اإلسييالم فبييـايعوه و ييم كذبيية, ولييـيا 

تَْلياُو َ يِذِه اللّقياُح »اإلسالَم يرياون. ثم قالوا: ها هـجتَوي الـماينة. فقال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

قال: فبـينا  م كذلك إذ جاء الصريخ, فصيرخ إليـى «. َعلَـْيُكْم َوتَُروُح, فـاْشَربُوا ِمْن أْبَواِلَها وأْلبـاهِها

رسول   صلى   عليه وسلم, فقال: قتلوا الراعي, وساقوا النعم فأمر هبـّي   فنُويي فـي الناس, 

ينتظير فيـارس فيـارسا. قيال: فركيب رسيول   صيلى   أن: يا خيـل   اركبـي. قيال: فركبيوا ال 

عليه وسلم علـى أثر م, فليـم يقاليوا يطلبيوههم  تيـى أيخيـلو م ميأمنهم, فرجيع صيحابة رسيول   

صلى   عليه وسلم وقا أسروا منهم, فأتوا بهم النبـّي صلى   عليه وسلم, فأهقل  : إهّـَما َجيَقاُء 

ّللّاَ َوَرُسولَهُ... االَية, قال: فكان هفـيهم أن هفو م,  تـى أيخـلو م مأمنهم وأرضهم,  الِّذيَن يُحاِربُونَ 

وهفو م من أر  الـمسليـمين, وقتيل هبيـّي   مينهم وصيلب وقطيع وسيمل األعيين. قيال: فميا مثّيل 

« ا بَشيْيءٍ ال تُيـَمثّلو»رسول   صلى   عليه وسلم قبيل وال بعيا. قيال: وههيى عين اليـُمثْلة, وقيال: 

 قال: فكان أها بن مالك يقول ذلك, مير أهه قال: أ رقهم بـالنار بعا ما قتلهم.

 قال: وبعضهم يقول:  م هاس من بنـي سلـيـم, ومنهم من عرينة وهاس من بجيـلة.  

ـ  اثنـي مـحما بن خـلف, قال:  اثنا الـحسن بن  ناي, عن عمرو بين  اشيم, عين موسيى 9303  

حما بن إبرا يـم, عن جرير, قال: قام علـى النبـّي صيلى   علييه وسيلم قيوم مين بن عبـيا, عن مـ

عينة  فـاة مضرورين, فأمر بهم رسول   صلى   عليه وسلم فلـما صّحوا واشتاوا قتلوا رعاء 

اللقاح, ثم خرجوا بـاللقاح عاماين بها إلـى أر  قومهم. قال جرير: فبعثنـي رسيول   صيلى   

ه وسلم فـي هفر من الـمسلـمين  تيـى أيركنيا م بعيا ميا أشيرفوا عليـى بيالي قيومهم, فقيامنا بهيم علي

علـى رسول   صلى   عليه وسلم, فقطع أييايهم وأرجلهيم مين خيالف, وسيمل أعيينهم, وجعليوا 

سيمل  تـى  لكيوا. قيال: وكيره   « النّار»يقولون: الـماء ورسول   صلى   عليه وسلم يقول: 

 األعين, فأهقل  ذه االَية: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ... إلـى آخر االَية.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي ابن لهيعة, عن أبـي األسيوي ميـحما 9304  

ا ابيين و ييب, قييال: بيين عبييا اليير من, عيين عييروة بيين القبييـير )حد. و اثنييـي يييوها, قييال: أخبرهيي

أخبرهـي يحيى بن عبا   بن سالـم, وسعيا بن عبا الر من, وابن سيمعان, عين  شيام بين عيروة, 

عن أبـيه, قال: أمار هاس من عرينة علـى لقاح رسول   صلى   عليه وسلم, فـاستاقو ا وقتليوا 

 مل أعينهم.مالما له فـيها, فبعث فـي آثار م فأُِخذوا, فقطع أيايهم وأرجلهم وس

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي عمرو بن اليـحارث, عين سيعيا بين 9305  

أبـي  الل عن أبـي القهاي, عن عبا   بن عبيا  , عين عبيا   بين عمير أو عميرو, شيّك ييوها 

 عن رسول   صلى   عليه وسلم بذلك, وهقلت فـيهم آية الـمـحاربة.

 اثنا علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال:  اثنا األوزاعيي, عين يحييى بين ـ 9306  

أبـي كثـير, عن أبـي قالبة, عين أهيا, قيال: قيام ثماهيـية هفير مين عكيل عليـى رسيول   صيلى   

ل عليه وسيلم, فأسليـموا, ثيم اجتيووا اليـماينة, فيأمر م رسيول   صيلى   علييه وسيلم أن ييأتوا إبي

الصاقة فـيشربوا من أبوالهيا وألبيـاهها, ففعليوا, فقتليوا رعاتهيا, واسيتاقوا اإلبيل. فأرسيل رسيول   

صلى   عليه وسلم فـي أثر م قافة, فأُتـي بهم, فقطع أيايهم وأرجلهم, وتركهم فلـم يحسمهم  تـى 

 ماتوا.
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اية, عين أهيا, قيال: كياهوا أربعية ـ  اثنا علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: ثنـي سعيا, عن قت9307  

هفر من عرينة وثالثة من عكل, فلـما أُوتـي بهم قطع أيايهم وأرجلهم وسمل أعينِهم ولـم يحسيمهم, 

وتركهم يتلقمون الـحجارة بـالـحّرة, فأهقل   جّل وعّق فـي ذليك: إهّيـَما َجيَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ 

 َوَرُسولَهُ... االَية,

ـ  اثنـي علـّي, قال:  اثنا الولـيا, عن ابن لهيعة, عن يقيا بن أبـي  بـيب أن عبا الـملك 9308  

بن مروان كتب إلـى أها يسيأله عين  يذه االَيية, فكتيب إليـيه أهيا يخبيره أن  يذه االَيية هقليت فيـي 

ي, واسيتقاوا أولقك النفر العرهـيـين, و م من بجيـلة, قال أها: فـارتاّوا عن اإلسالم, وقتليوا الراعي

 اإلبل, وأخافوا السبـيـل, وأصابوا الفَْرج الـحرام.

ـ  اثنـي موسى بن  ارون, قال:  اثنا عمرو بن  ماي, قال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9309  

ن إهّييـَما َجييَقاُء الّييِذيَن يُحيياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسييولَهُ َويَْسييعُْوَن فِييـي األْرِ  فَسييايا قييال: أهقلييت فييـي ُسييويا

عرينة, قال: أتوا رسول   صلى   عليه وسلم وبهيم اليـماء األصيفر, فشيكوا ذليك إليـيه, فيأمر م 

اْشييَربُوا مييْن أْلبييـاهِها »فخرجييوا إلييـى إبييل رسييول   صييلى   عليييه وسييلم ميين الصيياقة, فقييال: 

 عاة واستاقوا اإلبل.فشربوا من ألبـاهها وأبوالها,  تـى إذا صّحوا وبرءوا, قتلوا الر«. وأْبَواِلَها

وأوليـى األقيوال فيـي ذليك عنيياي أن يقيال: أهيقل    يذه االَيية علييـى هبيـيه صيلى   علييه وسييلم   

معّرفية  كميه عليـى ميين  يارل   ورسيوله وسييعى فيـي األر  فسيايا, بعيا الييذي كيان مين فعييل 

 رسول   صلى   عليه وسلم بـالعرهـيـين ما فعل.

أولـى األقوال بـالصوال فيـي ذليك, ألن القصيص التيـي قصيها   جيّل وعيّق قبيل  وإهـما قلنا ذلك  

 ذه االَية وبعا ا من قصص بنـي إسراذيـل وأهبأذهم, فيأن يكيون ذليك متوسيطا منيه يعيرف اليـحكم 

. وقلنا: كان هقلو ذلك بعيا اليذي كيان مين فعيل رسيول   صيلى  ّّ فـيهم وفـي هظراذهم, أولـى وأ 

لم بـالعرهـيـين ما فعل لتظا ر األخبـار عن أصيحال رسيول   صيلى   علييه وسيلم   عليه وس

بذلك. وإذ كان ذلك أولـى بـاالَية لـما وصفنا, فتأويـلها: من أجل كتبنا علـى بنـي إسراذييـل أهيه مين 

ما أ ييا قتل هفسا بلير هفا أو َسعَى بفساي فـي األر  فكأهـما قتل الناس جميعا, ومن أ يا ا فكأهيـ

الناس جميعا, ولقا جاءتهم رسلنا بـالبـينات, ثيم إن كثيـيرا مينهم بعيا ذليك فيـي األر  ليـمسرفون, 

يقول: لساعون فـي األر  بـالفساي, وقاتلو النفوس بلير هفيا وميير سيعي فيـي األر  بيـالفساي 

بوا أو تقطع أيايهم  ربـا   ولرسوله, فمن فعل ذلك منهم يا مـحما, فإهـما جقاؤه أن يقتلوا أو يصلّ 

 وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األر .

فإن قال لنا قاذل: وكيف يجوز أن تكون االَية هقلت فـي الـحال التـي ذكرت من  ال هق  كيافر   

من بنـي إسراذيـل عهاه, ومين قوليك إن  كيم  يذه االَيية  كيم مين   فيـي أ يل اإلسيالم يون أ يل 

جاز أن يكون ذلك كذلك, ألن  كم من  يارل   ورسيوله وَسيعَى  الـحرل من الـمشركين  قـيـل:

فـي األر  فسايا من أ ل ذمتنا وملتنا وا ا, والذين ُعنُوا بـاالَية كاهوا أ ل عها وذمية, وإن كيان 

ياخالً فـي  كمها كل ذميي ومليـَي, وليـيا يبطيل بياخول مين يخيـل فيـي  كيم االَيية مين النياس أن 

 ـمن هقلت فـيه.يكون صحيحا هقولها فـي

وقا اختلف أ ل العلـم فـي هسخ  كم النبـّي صيلى   علييه وسيلم فيـي العَُرهـييـين, فقيال بعضيهم:   

ذلك  كم منسوخ, هسخه ههيه عن الـمثلة بهذه االَية, أعنيـي بقوليه: إهّيـَما َجيَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ 

... االَية, وقالوا: أهقلت  ذه االَية عتابـا لرسيول   صيلى   َوَرُسولَهُ َويَْسعُْوَن فـي األْرِ  فَسايا

 عليه وسلم فـيـما فعل بـالعرهـيـين.

وقال بعضهم: بل فِْعُل النبـّي صلى   عليه وسلم بـالعرهـيـين  كيم ثابيت فيـي هظيراذهم أبياا, ليـم   

ّللّاَ َوَرُسولَهُ... االَية,  كم من   فـيـمن  ارل  يُْنسخ ولـم يباّل. وقوله: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُونَ 

وسييعى فييـي األر  فسييايا بـالييـِحَرابة. قييالوا: والعرهييـيون ارتيياوا وقتلييوا وسييرقوا و يياربوا   

 ورسوله, فحكمهم مير  كم الـمـحاِرل الساعي فـي األر  بـالفساي من أ ل اإلسالم والذمة.

ـّي صلى   عليه وسلم أعين العرهـييـين, ولكنيه كيان أراي أن يسيُمل, وقال آخرون: لـم يَْسُمِل النب  

فأهقل   جّل وعّق  ذه االَية علـى هبـيه يعّرفه الـحكم فـيهم وههاه عن سمل أعينهم. ذكير القاذليـين 

 ما وصفنا:
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ا كيان ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال: ذاكرت اللـيث بن سعا مي9310  

من سمل رسول اللهصلى   عليه وسلم أعينهم وتركه َ ْسمهم  تـى مياتوا, فقيال: سيمعت ميـحما 

بن عجالن يقول: أهقلت  ذه االَية علـى رسول   صلى   عليه وسلم معاتبية فيـي ذليك, وَعليـمه 

القيول ذُِكير ألبيـي عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفـي, ولـم يسُمل بعاه ملير م. قال: وكان  يذا 

عمرو, فأهكر أن تكون هقلت معاتبة, وقال: بلـى كاهت عقوبة أولقك النفر بأعياههم, ثيم هقليت  يذه 

 االَية فـي عقوبة مير م مـمن  ارل بعا م فرفع عنهم الّسْمل.

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال: ثنـي أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9311  

فبعث رسول   صيلى   علييه وسيلم, فأُتيـي بهيم يعنيـي العُرهـييـين فيأراي أن يسيُمل أعيينهم,  قال:

 فنهاه   عن ذلك, وأمره أن يقـيـم فـيهم الـحاوي كما أهقلها   علـيه.

ّّ اسييم الـمييـحارل   ورسييوله الييذي يييـلقمه  كييم  ييذه, فقييال    واختلييف أ ييل العلييـم فييـي الـمستييـح

 اللّص الذي يقطع الطريّ. ذكر من قال ذلك:بعضهم:  و 

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, عين 9312  

عطيياء الـخراساهييـي فييـي قولييه: إهّييـما َجييَقاُء الّييِذيَن يُحيياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسييولَهُ َويَْسييعَْوَن فِييـي األْرِ  

  ذا  و اللّص الذي يقطع الطريّ, فهو مـحارل. فَسايا... االَية, قاال:

وقال آخرون:  و اللّص الـمـجا ر بلصوصيته, الـمكابر فيـي اليـمصر ومييره. وميـمن قيال ذليك   

 األوزاعي.

 ـ  اثنا بذلك العبـاس عن أبـيه عنه.9313  

 وعن مالك واللـيث بن سعا وابن لَهيعة.  

ا الوليـيا بين مسليـم, قيال: قليت ليـمالك بين أهيا: تكيون ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  ياثن9314  

مـحاربة فـي الـمصر  قال: هعم, والـمـحارل عناها من  مل السالح عليـى الـمسليـمين فيـي مصير 

أو خييالء, فكييان ذلييك منييه علييـى مييير هيياذرة كاهييت بييـينهم وال ذَْ ييل وال عييااوة, قاطعييا للسبـيييـل 

قتْيل أ ياا مينهم قتليه اإلميام كقتليه الـميـحارل ليـيا لوليـّي والطريّ والايار, مخيفـا لهم بسيال ه, ف

 الـمقتول فـيه عفو وال قََوي.

ـ  اثنـي علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: سألت عن ذلك اللـيث بن سيعا وابين لهيعية, قليت: 9315  

بيـالسيوف تكون الـمـحاربة فـي يور الـمصر والـمااذن والقرن  فقاال: هعم, إذا  يم يخيـلوا عليـيهم 

عالهـية, أو لـيالً بـالنـيران. قلت: فقتلوا أو أخيذوا اليـمال وليـم يقتليوا  فقيال: هعيم  يم الـميـحاربون, 

فإن قَتَلوا قتُلوا, وإن لـم يقتلوا وأخذوا الـمال قُطعوا من خالف إذا  يم خرجيوا بيه مين الياار, ليـيا 

ربة ميين  يياربهم فييـي  ريييـمهم ميين  ييارل الـمسلييـمين فييـي الييـخالء والسبـيييـل بييأعظم ميين مييـحا

 ويُور م.

ـ  اثنـي علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: قيال أبيو عميرو: وتكيون الـميـحاربة فيـي اليـمصر 9316  

ُشِهر علـى أ له بسال ه لـيالً أو ههارا. قال علـّي: قال الولـيا: وأخبرهـي مالك أن قتل الليـلة عنياه 

لِليـلة  قال:  و الرجل يخاع الرجل والصبـّي, فـياخـله بـيتا أو بـمنقلة الـمـحاربة. قلت: وما قتل ا

 يخـلوا به فـيقتله ويأخذ ماله, فـاإلمام ولـي قتل  ذا, ولـيا لولـّي الام والـجرح قََوي وال قصا .

 و و قول الشافعي.  اثنا بذلك عنه الربـيع.  

ي األمصار فلـيا بـالـمـحارل الذي وقال آخرون: الـمـحارل:  و قاطع الطريّ فأما الـمكابر فـ  

 له  كم الـمـحاربـين. ومن قال ذلك أبو  نـيفة وأصحابه.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  اثنا بشر بن الـمفضل, عن ياوي بين أبيـي  نيا, 9317  

م أن قال: تذاكرها الـميـحارل وهيـحن عنيا ابين  بيـيرة فيـي هياس مين أ يل البصيرة, فـاجتيـمع رأيهي

 الـمـحارل ما كان خارجا من الـمصر. وقال مـجا ا بـما:

ـ  اثنـي القاسم, قال:ثنيا اليـحسين, قيال:  ياثنا  جياج, عين ابين جيري , عين ميـجا ا فيـي 9318  

قوله: إهّيـَما َجيَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ َويَْسيعَْوَن فِيـي األْرِ  فَسيايا قيال: القهيا والسيرقة, 

 وقتل الناس, وإ الَ الـحرث والنسل.
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 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن مـحما بن عبا الر من, عن القاسيم بين أبيـي    

بَّقة, عن مـجا ا: َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا قال: الفسياي: القتيل, والقهيا, والسيرقة.  وأوليـى  يذه 

الـمـحارل   ورسيوله مين  يارل فيـي سيابلة الـمسليـمين  األقوال عناي بـالصوال, قول من قال:

 وذمتهم, والـملير علـيهم فـي أمصار م وقرا م َ َرابة.

وإهييـما قلنييا ذلييك أولييـى األقييوال بييـالصوال, ألهييه ال خييالف بييـين الييـحجة أن ميين هصييب  ربييـا   

صيفنا صيفته, ال شيك للـمسلـمين علـى الظلـم منه لهم أهه لهيم ميـحارل, وال خيالف فيـيه. فيـالذي و

فـيه أهه لهم مناصب  ربـا ظلـما. وإذ كان ذلك كذلك, فسواء كان هصبه الـحرل لهم فـي مصير م 

وقيرا م أو فيـي سييبلهم وطيرقهم فييـي أهيه   ولرسييوله ميـحارل بحربييه مين ههيياه   ورسيوله عيين 

  ربه.

فـي أر    بـالـمعاصي من إخافية  وأما قوله: َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا فإهه يعنـي: يعملون  

سبل عبـايه الـمّمنـين بيه, أو سيبل ذميتهم وقطيع طيرقهم, وأخيذ أمواليـم ظليـما وعياواها, والتوثّيب 

 علـى علـى ُ َرمهم فجورا وفسوقا.

خيالٍف أْو يُْنفَيْوا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أْن يُقَتّلُوا أْو يَُصلّبوا أْو تُقَّطَع أْيِايِهْم وأْرُجلُُهيْم ِمينْ   

 ِمَن األْرِ .

يقول تعالـى ذكره: ما للذي  ارل   ورسوله وسعى فيـي األر  فسيايا مين أ يل ملية اإلسيالم   

 أو ذمتهم إال بع   ذه الـخالل التـي ذكر ا جّل ثناؤه.

أم ييـلقمه ثم اختلف أ ل التأويـل فـي  ذه الـحالل أتلقم الـمـحارل بـاستيـحقاقه اسيم الـميـحاربة,   

ما لقمه من ذلك علـى قار ُجْرمه مختلفـا بـاختالف أجرامه  )فقيال بعضيهم: ييـلقمه ميا لقميه مين 

 ذلك علـى قار جرمه, مختلفـا بـاختالف أجرامهد ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9319  

قوله: إهـما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَه... إلـى قوليه: أْو يُْنفَيْوا ِميَن األْرِ  قيال:  ابن عبـاس,

إذا  ييار ل فقَتَييل, فعلييـيه القتييل إذا ُظِهيير علييـيه قبييل توبتييه. وإذا  ييارل وأخييذ الييـمال وقَتَييل, فعلييـيه 

ل, فعلـيه قطع الـيا والرجل من خالف الصلب إن ُظِهر علـيه قبل توبته. وإذا  ارل وأخذ ولـم يقتُ 

 إن ُظِهر علـيه قبل توبته. وإذا  ارل وأخاف السبـيـل, فإهـما علـيه النفـي.

ـ  اثنا ابن وكيع وأبو الساذب, قاال:  اثنا ابن إيريا, عن أبـيه, عن  ماي, عن إبرا يـم: 9320  

قيال: إذا خيرج فأخياف االسبـييـل وأخيذ اليـمال, قطعيت يياه إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ 

 ورجله من خالف. وإذا أخاف السبـيـل ولـم يأخذ الـمال وقتل, ُصلب.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن مليرة, عن  ماي, عين إبرا ييـم فـييـما أُرن فيـي الرجيل    

ه ورجله, وإن أخيذ اليـمال وقَتَيل قُتِيل, يخرج مـحاربـا, قال: إن قطع الطريّ وأخذ الـمال قطعت يا

 وإن أخذ الـمال وقتَل ومثّل: ُصلب.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عين عميران بين  ياير, عين أبيـي ميـجلق: إهّيـَما َجيَقاُء 9321  

ب, وإذا قتَل ليـم الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ... االَية. قال: إذا قتل وأخذ الـمال وأخاف السبـيـل ُصل

 يعاُ ذلك قُتل, وإذا أخذ الـمال لـم يعا ذلك قُطع, وإذا كان يفسا هُفـي.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال  اثنا الـحماهـي, قال  ياثنا شيريك, عين سيماَ, عين اليـحسن: إهّيـَما 9322  

األْرِ  قيال: إذا أخياف الطرييّ وليـم  َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ... إلـى قوله: أْو يُْنفَْوا ِمينَ 

 يقتل ولـم يأخذ الـماَل هُفـي.

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عمرو بن عيون, قيال: أخبرهيا  شييـم, عين  صيين, قيال: كيان 9323  

يقال: من  ارل فأخاف السبـيـل وأخذ الـمال ولـم يقتل: قُطعيت يياه ورجليه مين خيالف. وإذا أخيذ 

 الـمال وقتَل: ُصلب.

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, أهه كيان يقيول فيـي قوليه: إهّيـَما 9324  

َجَقاُء الِّذيَن يحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ... إلـى قوله: أْو يُْنفَْوا ِميَن األْرِ   ياوي أربعية أهقلهيا  . فأميا 

اليام وكيّف عين اليـمال: قُتيل ومين أصيال من أصال الام والـمال جميعا: ُصيلب وأميا مين أصيال 

 الـمال وكّف عن الام: قُِطع ومن لـم يصب شيقا من  ذا: هُفـي.
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ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي. 9325  

ن أماروا علـى ِلقا يه, قال: ههى   هبـيه علـيه الصالة والسالم عن أن يَْسُمل أعين العرهـيـين الذي

وأمره أن يقـيـم فـيهم الـحاوي كما أهقلها   علـيه. فنطر إلـى من أخيذ اليـمال وليـم يقتيل فقطيع يياه 

ورجله من خالف, ياه الـيـمنى ورجله الـيسرن. وهظر إلـى من قتيل وليـم يأخيذ مياالً فقتليه. وهظير 

ن أخاف طرييّ الـمسليـمين وقطيع أن يصينع إلـى من أخذ الـمال وقَتل فصلبه. وكذلك ينبلي لكّل م

به إن أُِخذ وقا أخذ ماالً قطعت ياه بأخذه اليـمال ورجليه بإخافية الطرييّ, وإن قتيل وليـم يأخيذ مياالً 

 قتل, وإن قتل وأخذ الـمال: ُصلب.

ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبيا العقييق, قيال:  ياثنا فضييـل بين ميرزو,, قيال سيمعت 9326  

طية العوفـي, عن رجل مـحارل خرج, فأخذ ولـم يصب ماالً ولـم يُْهِر, يميا. قيال: الساّي يسأل ع

النفـي بـالسيف وإن أخذ ماالً فـياه بـالـمال ورجليه بيـما أخياف الـمسليـمين وإن  يو قَتَيل وليـم يأخيذ 

 ماالً: قُتِل وإن  و قتل وأخذ الـمال: ُصِلب. وأكبر ظنـي أهه قال: تُقطع ياه ورجله.

ـيي  يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا معميير, عيين عطيياء 9327  

الـخراساهـي وقتاية فيـي قوليه: إهّيـَما َجيَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ... االَيية, قيال:  يذا الليّص 

يأخيذ مياالً: قُتيل وإن الذي يقطع الطريّ, فهو مـحارل. فإن قَتل وأخذ ماالً: ُصيِلب وإن قتيل, وليـم 

 أخذ ماالً ولـم يَقتل: قُِطعت ياه ورجله وإن أُِخذ قبل أن يفعل شيقا من ذلك: هُفـي.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن قـيا بن سعا, عن سعيا بن 9328  

الً, فإهيه يُْقتيل ويُصيلب جبـير, قال: من خيرج فيـي اإلسيالم مـحاربيـا   ورسيوله فقَتيل وأصيال ميا

ومن قَتل ولـم يُصب ماالً, فإهه يْقتل كما قَتَل ومن أصال ماالً ولـم يْقتُل, فإهه يقطع من خالف وإن 

 أخاف سبـيـل الـمسلـمين هُفـي من بلاه إلـى ميره, لقول   جّل وعّق: أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ .

,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا9329  

الربـيع فـي قوله: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسلولَهُ قال: كان هاس يسعون فيـي 

م األر  فسايا وقتلوا وقطعوا السبـيـل, فَصلَب أولقك. وكان آخرون  اربوا واستـحلّوا الـمال وليـ

يَْعاُوا ذلك, فقُِطعت أيايهم وأرجلهم. وآخرون  اربوا واعتقلوا وليـم يَْعياُوا ذليك, فأولقيك أُخِرجيوا 

 من األر .

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو أسامة, عن أبـي  الل, قال:  اثنا قتاية, عين ميوّر, العجليـي 9330  

إن قتَيل وليـم يأخيذ اليـمال: قُتِيل وإن فـي الـمـحارل, قال: إن كان خرج فقتَل وأخذ الـَمال: ُصيلب و

 كان أخذ الـمال ولـم يقتُل: قُِطع وإن كان خرج مشاقّا للـمسلـمين: هُفـي.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبيو معياوي, عين  جياج, عين عطيية العوفيـي, عين ابين عبيـاس, 9331  

ن خيالف فيإن  يو قال: إذا خيرج الـميـحارل وأخياف الطرييّ وأخيذ اليـمال: قُِطعيت يياه ورجليه مي

خرج فقتل وأخذ الـمال: قُِطعت ياه ورجله من خالف ثم ُصلب وإن خرج فقَتيل وليـم يأخيذ اليـمال: 

 قُتل وإن أخاف السبـيـل ولـم يقتُل ولـم يأخذ الـمال: هُفـي.

ـ  اثنا ابن البرقـي, قال:  اثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرها هافع بن يقييا, قيال: ثنيـي أبيو 9332  

ر, عن مـحما بن كعب القرظي وعن أبـي معاوية, عن سعيا بين جبيـير فيـي  يذه االَيية: إهّيـَما صخ

َجَقُء الِّذيَن يُحاِربوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَْسعُْوَن فِـي األْرِ  فَسايا قاال: إن أخياف الـمسليـمين, فيـاقتطع 

هما فـاقتطع ماالً وسفك يما: قُِطيع ثيم الـمال, ولـم يسفك: قُِطع وإذا سفك يما: قُتِل وُصِلب وإن جمع

قُتِل ثم صلُب. كيأّن الصيلب ُمثْليه, وكيأّن القطيع الّسياِرُ, َوالّسياِرقَةُ فيـاْقَطعُوا أْيياَيُهما, وكيأن القتيل. 

ّّ علـى اإلميام وعليـى الـمسليـمين أن يطلبيوه  تيـى يأخيذوه  النفا بـالنفا. وإن امتنع فإن من الـح

 ال  , أو يُْنفَْوا من األر  من أر  اإلسالم إلـى أر  الكفر.فـيقـيـموا علـيه  كم كت

واعتّل قاذلوا  ذه الـمقالة لقولهم  ذا, بأن قالوا: إن   أوجب علـى القاتل القيوي, وعليـى السيار,   

ِث ِخيالٍل: الَ يَحّل يَُم اْمِرنٍء ُمْسِليـِم إالّ بإْ ياَن ثَيال»القطع وقالوا: قال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

قيالوا: فحظير النبيـّي « َرُجٍل قَتََل فَقُتيَل, َوَرُجيٍل َزهيى بَْعياَ إْ َصياٍن فَيُرجَم, َوَرُجيٍل َكفَيَر بَْعياَ إْسيالمهِ 

صلى   عليه وسلم قتل رجل مسلـم إال بإ ان  ذه الـخالل الثالث, فإما أن يقتل مين أجيل إخافتيه 

فييذلك تقيياّم  علييـى   ورسييوله بـالييـخالف علييـيهما فييـي السبـيييـل ميين مييير أن يقتييل أو يأخييذ ميياالً, 
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الييـحكم. قييالوا: ومعنييى قييول ميين قييال: اإلمييام فييـيه بـالييـخيار إذا قَتَييل وأخيياف السبـيييـل وأخييذ الييـمال 

فهنالك خيار اإلمام فـي قولهم بـين القتل أو القتل والصلب, أو قطع الـيا والرجل من خيالف. وأميا 

 من مير أن يفعل شيقا من قتل أو أخذ مال, فذلك ما لـم يقله عالـم.صلبه بـاسم الـمـحاربة 

وقال آخرون: اإلمام فـيه بـالـخيار أن يفعل أّي  ذه األشياء التـي ذكر ا   فـي كتابيه. ذكير مين   

 قال ذلك:

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرها جويبر, عن عطاء, وعن القاسم بن أبيـي 9333  

 ة, عن مـجا ا فـي الـمـحارل: أن اإلمام مخير فـيه أّي ذلك شاء فعل.بقّ 

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  ياثنا  شييـم, عين عبيـياة, عين إبرا ييـم, عين عبيـياة, 9334  

عن إبرا يـم: اإلمام مخير فيـي الـميـحارل, أّي ذليك شياء فعيل: إن شياء قتيل, وإن شياء قطيع, وإن 

 صلب. شاء هفـي, وإن شاء

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن عاصم, عن الـحسن فـي قوله: إهّـما َجيَقاُء الّيِذيَن 9335  

 يُحاِربون ّللّاَ َوَرُسولَهُ... إلـى قوله: أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ  قال: يأخذ اإلمام بأيهما أ ّب.

الـحسن: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربوَن   اثنا سفـيان, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن عاصم, عن   

 ّللّاَ َوَرُسولَهُ قال: اإلمام مخير فـيها.

 ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جري , عن عطاء, مثله.9336  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين قيـيا بين سيعا, قيال: قيال 9337  

طيياء: يصيينع اإلمييام فييـي ذلييك مييا شيياء: إن شيياء قتييل, أو قطييع, أو هفييـي, لقييول  : أْن يُقَتّلُييوا أْو ع

يَُصلّبُوا أْو تُقَّطَع أْيِايِهْم وأْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف, أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ  فذلك إلـى اإلميام اليـحاكم يصينع 

 فـيه ما شاء.

ا عبا  , قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثن9338  

إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ... االَية, قال: مين شيهر السيالح فيـي فقية اإلسيالم, وأخياف 

صيلبه وإن  السبـيـل, ثم ُظِفر به وقُِار علـيه, فإمام الـمسلـمين فـيه بـالـخيار, إن شاء قتليه وإن شياء

 شاء قطع ياه ورجله.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو أسامة, قال: أخبرها أبو  الل, قال: أخبرها قتاية, عن سعيا بن 9339  

 الـمسيب, أهه قال فـي الـمـحارل: ذلك إلـى اإلمام, إذا أخذه يصنع به ما شاء.

نا  ييارون, عيين الييـحسن فييـي  يياثنا  نيياي, قييال:  يياثنا أبييو أسييامة, عيين أبييـي  ييالل, قييال:  يياث   

 الـمـحارل, قال: ذاَ إلـى اإلمام يصنع به ما شاء.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا  فص بن مياث, عن عاصم, عين اليـحسن: إهّيـَما َجيَقاُء الّيِذيَن يُحياِربوَن    

 ّللّاَ َوَرُسولَهُ قال: ذلك إلـى اإلمام.

طوف التـي بأو فـي القرآن بـمعنى التـخيـير فـي كّل واعتّل قاذلو  ذه الـمقالة بأن قالوا: وجاها الع  

ما أوجب   به فرضا منها, وذلك كقوله فـي كفـارة الـيـمين: فََكفّـاَرتُهُ إْطعياُم َعَشيَرةِ َمسياِكيَن ِميْن 

ُكْم َمِريضيا أْو بِيِه أذًن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْ ِلـيُكْم أْو ِكْسَوتُُهْم أْو تَـْحِريُر َرقَبٍَة, وكقوله: فََمْن كاَن ِمينْ 

ا ِمْن رأِسِه فَِفْايَة  من ِصياٍم أْو َصاَقٍَة أْو هُُسيٍك, وكقوليه: فََجيَقاء  ِمثْيُل ميا قَتَيَل ِميَن الينّعَِم يَْحُكيُم بِيِه ذَوَ 

لوا: فييإذا كاهييت َعييْاٍل مييْنُكْم َ ييْايا بييـاِلَ  الَكْعبَييِة أْو َكفّييـاَرةُ َطعيياِم َمسيياِكيَن أْو َعييْاُل ذَِلييَك ِصييياما. قييا

العطيوف التييـي بييأو فييـي القييرآن فييـي كييّل مييا أوجييب   بييه فرضييا منهييا فييـي سيياذر القييرآن بييـمعنى 

التـخيـير, فكذلك ذلك فـي آية الـمـحاربـين اإلمام مخير فـيـما رأن اليـحكم بيه عليـى الـميـحارل إذا 

 قار علـيه قبل التوبة.

اها تأويـل من أوجب علـى الـمـحارل من العقوبة علـى وأولـى التأويـلـين بـالصوال فـي ذلك عن  

قار استـحقاقه وجعل الـحكم عليـى الـمـحاربيـين مختلفيـا بيـاختالف أفعيالهم, فأوجيب عليـى مخييف 

السبـيـل منهم إذا قُِار علـيه قبل التوبة وقبيل أخيذ ميال أو قتيل: النفيـي مين األر  وإذا قُيِار عليـيه 

الـمـحّرم قتلهيا: الصيلب ليـما ذكيرت مين العلية قبيل لقياذي  يذه اليـمقالة.  بعا أخذ الـمال وقتل النفا

فـي العطف تأتـي بيـمعنى التـخييـير « أو»فأما ما اعتّل به القاذلون: إن اإلمام فـيه بـالـخيار من أن 

فـي كالم العرل قا تأتـي بضرول من الـمعاهيـي ليوال « أو»فـي الفر , فنقول: ال معنى له, ألن 
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إطالة الكتال بذكر ا لذكرتها, وقا بيـينت كثيـيرا مين معاهيـيها فـييـما مضيى وسنأتيـي عليـى كرا ة 

بـاقـيها فـيـما يستقبل فـي أماكنها إن شاء  . فأما فـي  ذا اليـموضع فيإن معنا يا: التعقيـيب, وذليك 

و يرفع منازلهم فـي هظير قول القاذل: إن جقاء الـمّمنـين عنا   يوم القـيامة أن ياخـلهم الـجنة, أ

علـيـين, أو يسكنهم مع األهبـياء والصاّيقـين. فمعلوم أن قاذل ذلك مير قاصا بقـيـله إليـى أن جيقاء 

كّل مّمن آمن بيـا  ورسيوله, فهيو فيـي مرتبية وا ياة مين  يذه اليـمراتب ومنقلية وا ياة مين  يذه 

ن ليـم يخيـلو عنيا   مين بعي   يذه الـمنازل بإيـماهه, بل الـمعقول عنه أن معناه: أن جقاء الـمّم

الـمنازل, فـالـمقتصا منقلته يون منقلة السابّ بـالـخيرات, والسابّ بـالـخيرات أعلـى منه منقلة, 

والظالـم لنفسه يوههما, وكّل فـي الـجنة كميا قيال جيّل ثنياؤه: َجنّياُت َعيْاٍن يَْاُخيـلُوهَها. فكيذلك معنيى 

َقاُء الّييِذيَن يُحيياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسييولَهُ... االَييية, إهييـما  ييو التعقييـيب. الييـمعطوف بييأو فييـي قولييه: إهّييـما َجيي

 ّّ فتأويييـله: إن الييذي يحييارل   ورسييوله, ويسييعى فييـي األر  فسييايا, ليين يخييـلو ميين أن يستييـح

الـجقاء بإ ان  ذه الـخالل األربيع التيـي ذكر يا   عيّق ذكيره, ال أن اإلميام ميـحّكم فيـيه, ومخيير 

أمره كاذنة ما كاهت  الته, عظمت جريرته أو َخفّت ألن ذليك ليو كيان كيذلك لكيان لإلميام قتيل فـي 

من َشَهر السالح مخيفـا السبـيـل وصلبه, وإن لـم يأخذ ماالً وال قتيل أ ياا, وكيان ليه هفيـي مين قَتيل 

   وأخذ الـمال وأخاف السبـيـل. وذلك قول إن قاله قاذل خيالف ميا صيحت بيه االَثيار عين رسيول

ال يَحّل يَُم اْمِرنٍء ُمْسلـٍم إالّ بإْ اَن ثاَلٍث: َرُجٍل قَتَيَل َرُجيالً فَقُتِيَل, »صلى   عليه وسلم من قوله: 

« القَْطيُع فِيـي ُرْبيعِ ِيينيار فََصياِعاا»وخيالف قوليه: « أْو َزهى بَْعاَ إْ َصاٍن فُرِجَم, أِو اْرتَاّ َعيْن ِيينِيهِ 

 ومير الـمعروف من أ كامه.

فإن قال قاذل: فإن  ذه األ كام التـي ذكرت كاهت عن رسول   صلى   علييه وسيلم فيـي ميير   

الـمـحارل, وللـمـحارل  كم مير ذلك منفري به  قـيـل ليه: فميا اليـحكم اليذي اهفيري بيه الـميـحارل 

ل العليـم, فـي سننه, فإن ايّعى عنه صلى   عليه وسلم  كما خالف اليذي ذكرهيا, أكذبيه جمييع أ ي

ألن ذلك مير موجوي بنقل وا ا وال جماعة, وإن زعم أن ذلك اليـحكم  يو ميا فيـي ظيا ر الكتيال. 

قـيـل له: فإن أ سن  االتك أن يُسلّـم لك أن ظا ر االَية قا يحتـمل ما قلت, وما قاله من خالفك فما 

كان اإلمام مخييرا فيـي اليـحكم بر اهك علـى أن تأويـلك أولـى بتأويـل االَية من تأويـله. وبعا: فإذا 

بـمعنى التـخيـير فـي  ذا الـموضع عناَ, أفليه أن يصيلبه  ييا « أو»علـى الـمـحارل من أجل أّن 

ويتركه علـى اليـخشبة مصلوبيـا  تيـى ييـموت مين ميير قتليه  فيإن قيال: ذليك ليه, خيالف فيـي ذليك 

لبه ثم قتله, ترَ علته من أن اإلميام األمة. وإن زعم أن ذلك لـيا له, وإهـما له قتله ثم صلبه أو ص

تأتـي بـمعنى التـخييـير, وقـييـل « أو»إهـما كان له الـخيار فـي الـحكم علـى الـمـحارل من أجل أن 

له: فكيف كان له اليـخيار فيـي القتيل أو النفيـي أو القطيع وليـم يكين ليه اليـخيار فيـي الصيلب و ياه, 

 يل بيـينك وبيـين مين جعيل اليـخيار  ييث أبيـيت وأبيى   تـى تـجمع إلـيه عقوبة أخرن  وقـيـل له:

ذلك  يث جعلته  يث جعلته له, فر,  كم أصل أو قـياس  فلن يقول فـي أ ا ما قوالً إالّ أليقم فيـي 

االَخر مثليه. وقيا ُروي عين رسيول   صيلى   علييه وسيلم بتصيحيح ميا قلنيا فيـي ذليك بيـما فيـي 

 إسنايه هظر. وذلك ما:

به علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, عن ابن لهيعية, عين يقييا بين أبيـي  ـ  اثنا9340  

 بـيب: أن عبا الـملك بن مروان كتب إلـى أها بن ماليك يسيأله عين  يذه االَيية, فكتيب إليـيه أهيا 

يخبره أن  ذه االَية هقليت فيـي أولقيك النفير العرهـييـين, و يم مين بجييـلة. قيال أهيا: فيـارتاوا عين 

سالم, وقتلوا الراعي, وساقوا اإلبل, وأخافوا السبـيـل, وأصابوا الفْرج الـحرام. قال أهيا: فسيأل اإل

مين سير, »رسول   صلى   عليه وسلم جبريـل علـيه السالم عن القضاء فـيـمن  ارل, فقال: 

اف السبـييـل وأخاف السبـيـل فـاقطع ياه بسرقته وِرْجلَه بإخافتيه. ومين قتيل فيـاقتله. ومين قتيل وأخي

 «.واستـحّل الفرج الـحرام فـاصلبه

وأما قوله: أْو تُقَّطَع أْيِايِهْم وأْرُجلُُهْم ِمَن ِخالٍف فإهه يعنـي جّل ثناؤه: أهه تقطع أيايهم مخالفـا فـي   

قطعهييا قطييع أرجلهييم, وذلييك أن تقطييع أيييـمن أيييايهم وأشييمل أرجلهييم, فييذلك الييـخالف بييـينهما فييـي 

أو البـاء, فقـيـل: أو تقطع أيايهم وأرجلهم « علـى»فـي  ذا الـموضع « من»كان القطع. ولو كان م

 من الـمعنى.« ِمن»خالف أو بخالف, أليّيا عما أيت عنه 
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واختلف أ ل التأويـل فـي معنى النفيـي اليذي ذكير   فيـي  يذا اليـموضع. فقيال بعضيهم:  يو أن   

 الم. ذكر من قال ذلك:يُطلب  تـى يُقار علـيه, أو يهرل من يار اإلس

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 9341  

قولييه: أْو يُْنفَييْوا مييَن األْرِ  قييال: يطلييبهم اإلمييام بـالـخيييـل والرجييال  تييـى يأخييذ م, قـيقـيييـم فييـيهم 

 الـحكم, أو يُنفوا من أر  الـمسلـمين.

ي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين ـ  اثنـ9342  

 ابن عبـاس قال: هفـيه: أن يطلب.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي طليـحة, عين 9343  

يخرجييوا ميين يار اإلسييالم إلييـى يار ابيين عبييـاس: أْو يُْنفَييْوا ِمييَن األْرِ  يقييول: أو يهربييوا  تييـى 

 الـحرل.

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال: أخبرهـي عبا   بن لَِهيعة, عن 9344  

وهَْفـيُه: »يقيا بن أبـي  بـيب, عن كتال أها بن مالك, إلـى عبا الـملك بن مروان: أهه كتب إلـيه: 

فإذا أخذه أقام علـيه إ ان  ذه الـمنازل التـي ذكير   جيّل وعيّق بيـما أن يطلبه اإلمام  تـى يأخذه, 

 «.استـحلّ 

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا, قال: فذكرت ذلك للـيث بن سيعا, فقيال: هفيـيه: 9345  

ا طلبه من بلا إلـى بلا  تـى يّخذ, أو يخرجه طلبه من يار اإلسالم إليـى يار الشيرَ واليـحرل, إذ

 كان مـحاربـا مرتاّا عن اإلسالم. قال الولـيا: وسألت مالك بن أها, فقال مثله.

ـ  اثنـي علـّي, قيال:  ياثنا الوليـيا, قيال: قليت ليـمالك بين أهيا والليـيث بين سيعا: وكيذلك 9346  

ّّ يصيير إليـى ثلير مين  يطلب الـمـحارل الـمقـيـم علـى إسالمه, يضطره بطلبه من بلا إلـى بليا  ي

الـمسلـمين, أو أقصى جوار الـمسلـمين, فيإن  يم طلبيوه يخيـل يار الشيرَ  قياال: ال يُْضيَطّر ثلور 

 مسلـم إلـى ذلك.

ـيي  يياثنا  نيياي بيين السييرّي, قييال:  يياثنا  شيييـم, عيين جييويبر, عيين الضييحاَ: أْو يُْنفَييْوا ِمييَن 9347  

 األْرِ  قال: أن يطلبوه  تـى يعجقوا.

ل: سمعت أبـا معاذ يقول: ثنـي عبـيا بن سلـيـمان, قال: سمعت ُ اثت عن الـحسين بن الفرج, قا   

 الضحاَ يقول, فذكر هـحوه.

ـ  اثنا ابن وكيع, قيال:  ياثنا  فيص بين ميياث, عين عاصيم, عين اليـحسن: أْو يُْنفَيْوا ِميَن 9348  

 األْرِ  قال: ينفـى  تـى ال يقار علـيه.

 اثنا عبا  , عن أبيـيه, عين الربيـيع بين أهيا ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال: 9349  

فـي قوله: أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ  قيال: أخرجيوا مين األر  أينيـما أيركيوا, أُخرجيوا  تيـى يـليـحقوا 

 بأر  العاّو.

ـ  اثنا الـحسن, قال:  ياثنا عبيا اليرزا,, قيال:  ياثنا معمير, عين الق يري فيـي قوليه: أْو 9350  

 ْرِ  قال: هفـيه: أن يطلب فال يقار علـيه, كلـما سمع به فـي أر  طلب.يُْنفَْوا ِمَن األ

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قيال: أخبرهيـي سيعيا, عين قتياية: أْو 9351  

 يُْنفَْوا ِمَن األْرِ  قال: إذا لـم يقتل ولـم يأخذ ماالً, ُطلب  تـى يعِجق.

قـي, قال:  اثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرهـي هافع بين يقييا, قيال: ثنيـي ـ  اثنـي ابن البر9352  

أبو صخر, عن مـحما بن كعيب القَُرظيّي, وعين أبيـي معاويية, عين سيعيا بين جبيـير: أْو يُْنفَيْوا ِميَن 

 األْرِ  من أر  اإلسالم إلـى أر  الكفر.

ار عليـيه هفيـاه مين بلاتيه إليـى بلياة وقال آخرون: معنى النفـي فـي  ذا الـموضع: أن اإلميام إذا قي  

 أخرن مير ا. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبيـي هيـجيح, عين قيـيا 9353  

بن سعا, عن سعيا بن جبـير: أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ  قال: من أخاف سبـيـل الـمسلـمين هُفـي من بلاه 

 ره, لقول   عّق وجّل: أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ .إلـى مي
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ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يقيا بن أبـي  بيـيب 9354  

وميره, عن  بيـان بين شيريح, أهيه كتيب إليـى عمير بين عبيا العقييق فيـي اللصيو , ووصيف ليه 

ل   فـي كتابه: إهّـما َجَقاُء الِّذيَن يُجاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ لصوصيتهم و بسهم فـي السجون, قال: قا

َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا أْن يُقَتّلُوا أْو يَُصلّبُوا أْو تُقَّطيَع أْييِايِهْم وأْرُجلُُهيْم ِميْن ِخيالٍف, وتيرَ: أْو 

ا, فإهيك كتبيت إليـّي تيذكر قيول   جيّل يُْنفَْوا ِمَن األْرِ . فكتب إلـيه عمر بن عبيا العقييق: أميا بعي

أْو وعّق: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا أْن يُقَتّلُيوا أْو يَُصيلّبُوا 

فنبـّي أهيت ييا  بيـان ابين تُقَّطَع أْيِايِهْم وأْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف, وتركت قول  : أْو يُْنفَْوا ِمَن األْرِ , 

أّم  بـان ال تـحّرَ األشياء عين مواضيعها, أتيـجّريت للقتيل والصيلب كأهيك عبيا بنيـي عقـييـل مين 

 مير ما أشبّهك به  إذا أتاَ كتابـي  ذا فـاهفهم إلـى شلب.

 اثنا يوها, قال: أخبرها ابين و يب, قيال: ثنيـي الليـيث, عين يقييا ومييره بنيـحو  يذا اليـحايث,    

 أن يوها قال فـي  ايثه: كأهك عبا بنـي أبـي عقال من مير أن أشبّهك به. مير

 اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي ابين لهيعية, عين يقييا بين أبيـي  بيـيب, أن    

الصلت كاتب  بـان بن شيريح, أخبير م أن  بيـان كتيب إليـى عمير بين عبيا العقييق: أن هاسيا مين 

لبـينة بأههم  اربوا   ورسوله وسعوا فـي األر  فسايا, وأن   يقول: إهّـَما القبط قامت علـيهم ا

ْيِايِهْم َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا أْن يُقَتّلُوا أْو يَُصلّبُوا أْو تُقَّطَع أ

تب إلـيه: فيإن رأن أميير الـمّمنيـين أن ييـمضي قضياء وأْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف وسكت عن النفـي, وك

  فـيهم, فلـيكتب بذلك. فلـما قرأ عمر بن عبا العقيق كتابه, قال: لقا اجتقأ  بـان. ثيم كتيب إليـيه: 

إهه قا بللنـي كتابك وفهمته, ولقا اجتقأت كأهـما كتبت بكتال يَِقياَ بن أبـي مسلـم أو ِعْلـ  صا ب 

أشبهك بهما, فكتبت بيأّول االَيية ثيم سيكّت عين آخر يا, وإن   يقيول: أْو يُْنفَيْوا  العرا, من مير أن

ِمَن األْرِ  فإن كاهت قامت علـيهم البـينة بـما كتبت به, فـاعقا فـي أعناقهم  اياا, ثيم مييبهم إليـى 

 َشْلٍب وبَاَا.

 قال أبو جعفر: شلب وباا: موضعان.  

ر  فييـي  ييذا الييـموضع: الييـحبا, و ييو قييول أبييـي  نييـيفة وقييال آخييرون: معنييى النفييـي ميين األ  

 وأصحابه.

وأولـى األقوال فـي ذلك عناي بـالصوال فـي قول مين قيال: معنيى النفيـي مين األر  فيـي  يذا   

الـموضع:  و هفـيه من بلا إلـى بلا ميره و بسه فـي السجن فـي البلا الذي هفـي إلـيه,  تـى تظهر 

 ن معصيته ربه.توبته من فسوقه وهقوعه ع

وإهيـما قلييت ذليك أولييـى األقيوال بييـالصحة, ألن أ يل التأويييـل اختلفيوا فييـي معنيى ذلييك عليـى أ ييا   

األوجه الثالثة التـي ذكرت. وإذ كان ذلك كذلك, وكيان معلوميا أن   جيّل ثنياؤه إهيـما جعيل جيقاء 

ة علييـيه ال فييـي  ييال الـمييـحارل: القتييل أو الصييلب, أو قطييع الييـيا والرجييل ميين خييالف, بعييا القييار

امتناعه كان معلوما أن النفـي أيضا إهـما  و جقاؤه بعا القارة علـيه ال قبلها, ولو كان  روبه مين 

الطلب هفـيا له من األر , كان قطع ياه ورجله من خالف فـي  يال امتناعيه و ربيه عليـى وجيه 

اليـجميع أن ذليك ال يقيوم مقيام هفيـيه القتال بـمعنى إقامة الـحاّ علـيه بعا القارة علـيه. وفـي إجمياع 

الذي جعله   عّق وجّل  اّا له بعا القارة علـيه. وإذ كان كيذلك, فمعليوم أهيه ليـم يبيّ إالّ الوجهيان 

االَخران, و و النفـي من بلاة إلـى أخرن مير ا أو السيجن. فيإذ كيان كيذلك, فيال شيّك أهيه إذا هفيـي 

األر , بيل إهيـما هفيـي مين أر  يون أر . وإذ كيان من بلاة إلـى أخرن مير ا فليـم ينيف مين 

ذلك كذلك, وكان   جّل ثناؤه إهـما أمر بنفيـيه مين األر , كيان معلوميا أهيه ال سبـييـل إليـى هفيـيه 

من األر  إالّ بحبسه فـي بقعية منهيا عين سياذر ا, فيـيكون منفيـيا  ينقيٍذ عين جميعهيا, إالّ ميـما ال 

معنيى النفيـي فيـي كيالم العيرل: فهيو الطيري, ومين ذليك قيول أوس بين سبـيـل إلـى هفـيه منه. وأما 

  جر:

 يُْنفَْوَن َعْن ُطُرِ, الِكَراِم كَمايَْنِفـي الـُمطاِرُ, ما يَـلـي القََريُ  

ومنه قـيـل للارا م الرييقة ومير ا من كّل شيء: النّفـاية. وأما الـمصار مين هفيـيت, فإهيه النفيـي   

 لالو ينفـي الـماء. ويقال لـما تطاير من الـماء من الالو النفـّي, ومنه قول الراجق:والنّفـاية, ويقال: ا
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 كأّن َمتْنَـْيِه ِمَن النّفـيَّمَواقُِع الّطْيِر علـى الّصِفـّي  

 ومنه قـيـل: هَفَـى َشعَُره: إذا سقط, يقال:  ال لوهك وهَفَـى شعرَ.  

 ُهْم ِخْقي  فِـي الاّْهـيا ولهْم فِـي االَِخَرةِ َعذَال  َعِظيـم .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَِلَك لَ   

يعنـي جّل ثناؤه بقوله: ذَِلَك:  ذا الـجقاء الذي جازيت به الذين  ياربوا   ورسيوله وسيعوا فيـي   

األر  فسايا فيـي الاهيـيا, مين قتيل, أو صيلب, أو قطيع ييا ورجيل مين خيالف لَُهيْم يعنيـي: لهيّالء 

ين ِخْقي  فـي الاّْهـيَا يقول:  و لهم شّر وعار وذلة, وهكال وعقوبة فـي عاجل الاهيـيا قبيل الـمـحاربـ

االَخرة, يقال منه: أخقيت فالها فَخِقَي  و ِخْقيا, وقوله: َولَُهْم فـي االَخرةِ َعذَال  َعِظيـم  يقيول عيّق 

يتوبييوا مين فعلهيم ذلييك, ذكيره لهيّالء اليذين  يياربوا   ورسيوله وسيعول فييـي األر  فسيايا فليـم 

 تـى  لكوا فـي االَخرة مع الـخقي الذي جازيتهم به فـي الاهـيا, والعقوبة التـي عياقبتهم بهيا فيـيها 

 عذال عظيـم, يعنـي: عذال جهنـم.

 34اآلية : 
اْعلَُمواْ أَّن ّللّاَ َمفُيور  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِالّ الِّذيَن تَابُواْ ِمن قَْبِل أَن تَْقيِاُرواْ َعلَيْيِهْم فَي

 ّرِ يم  {..

اختلييف أ ييل التأويييـل فييـي تأويييـل ذلييك, فقييال بعضييهم: معنييى ذلييك: إالّ الييذين تييابوا ميين شييركهم    

ومناصبتهم الـحرل   ولرسوله, والسعي فـي األر  بـالفساي بيـاإلسالم, والياخول فيـي اإلييـمان 

سبـيـل للـمّمنـين علـيهم بشيء من العقوبـات التـي جعلهيا  من قبل قارة الـمّمنـين علـيهم, فإهه ال

  جقاء لـمن  اربه ورسوله وسعى فيـي األر  فسيايا, مين قَتْيل, أو َصيْلب, أو قطيع ييا ورجيل 

من خالف, أو هفـي من األر , فال تِبيـاعة قِبَليه أل يا فـييـما كيان أصيال فيـي  يال كفيره و ربيه 

 رميية قييالوا: فأمييا الـمسلييـم إذا  ييارل الـمسلييـمين أو الييـمعا اين  الـمّمنييـين فييـي مييال وال يم وال

وأتـى بع  ما يجب علـيه العقوبة, فلن تضع توبته عنه عقوبة ذهبه, بيل توبتيه فـييـما بيـينه وبيـين 

  , وعلـى اإلمام إقامة الـحاّ الذي أوجبه   علـيه وأخذه بحقو, الناس. ذكر من قال ذلك:

ن  ميا, قال:  اثنا يحيى بن واضح, عن الـحسين بن واقا, عين يقييا النيـحوّي, ـ  اثنا اب9355  

عن عكرمة والـحسن البصرّي, قاال: قوله: إهّـَما َجَقاُء الّيِذيَن يُحياِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ َويَْسيعَْوَن فِيـي 

االَيية فيـي اليـمشركين, فمين تيال األْرِ ... إلـى قوله: فـاْعلَيـُموا أّن ّللّاَ َمفُيور  َرِ ييـم   هقليت  يذه 

منهم من قبل أن يُْقاَر علـيه ليـم يكين عليـيه سبـييـل, وليـيا تيـحرز  يذه االَيية الرجيل الـمسليـم مين 

الـحاّ إن قتل أو أفسا فـي األر  أو  ارل   ورسوله ثم لـحّ بـالكفـار قبل أن يُْقاَر علـيه, ذلك 

 يقام علـيه الـحاّ الذي أصال.

اثنا بشيار, قيال:  ياثنا روح بين عبيـاية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ـ  ي9356  

مـجا ا: إالّ الِّذيَن تيابُوا ِميْن قَْبيِل أْن تَْقيِاُروا َعلَيـْيِهْم فـاْعلَيـُموا أّن ّللّاَ َمفُيور  َر ييـم  قيال:  يذا أل يل 

 وا وأسلـموا.الشرَ إذا فعلوا شيقا فـي شركهم, فإن   مفور ر يـم إذا تاب

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 9357  

مـجا ا: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا بـالقها, والسرقة وقتل 

تَابُوا ِمْن قَْبِل أْن تَْقِاُروا َعلَـْيِهْم علـى عها الرسول صلى  النفا, وإ الَ الـحرث والنسل إالّ الِّذينَ 

   عليه وسلم.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عمييرو بيين عييون, قييال: أخبرهييا  شيييـم, عيين جييويبر, عيين 9358  

الضحاَ, قال: كان قوم بـينهم وبـين الرسول صلى   عليه وسيلم ميثيا,, فنقضيوا العهيا وقطعيوا 

ـيـل وأفساوا فـي األر , فخير   هبـيه صلى   عليه وسلم فيـيهم, فيإن شياء قتيل, وإن شياء السب

 صلب, وإن شاء قطع أيايهم وأرجلهم من خالف, فمن تال من قبل أن تقاروا علـيه قُبِل ذلك منه.

عين ابين ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, 9359  

عبـاس, قوله: إهّـَما َجَقاُء الِّذيَن يُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسيولَهُ... االَيية, فيذكر هيـحو قيول الضيحاَ, إالّ أهيه 

 قال: فإن جاء تاذبـا فاخـل فـي اإلسالم قُبِل منه ولـم يّاخذ بـما سلف.
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لّيِذيَن ِميْن قَْبيِل أْن تَْقيِاُروا ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: إالّ ا9360  

َعلَـْيِهْم قال:  ذا أل ل الشرَ إذا فعلوا شيقا من  ذا فـي شركهم ثيم تيابوا وأسليـموا, فيإن   مفيور 

 ر يـم.

ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال:  يياثنا أبييو سفييـيان, عيين معميير, عيين عطيياء 9361  

الّيِذيَن تيابُوا ِميْن قَْبيِل أْن تَْقيِاُروا َعلَيـْيِهْم فهيذه أل يل الشيرَ, فمين الـخراساهـي وقتاية, أما قوله: إالّ 

أصال من الـمشركين شيقا من الـمسلـمين و و لهم  رل, فأخذ ماالً أو أصال يما ثم تال قبل أن 

 تقاروا علـيه, أُ ار عنه ما مضى.

 ورسييوله الييـُحّراُل ميين أ ييل وقييال آخييرون: بييل  ييذه االَييية معنييـّي بـالييـحكم بهييا الـمييـحاربون    

اإلسالم, من قطع منهم الطريّ و و مقـييـم عليـى إسيالمه, ثيم اسيتأمن فيأومن عليـى جناياتيه التيـي 

جنا ا و و للـمسلـمين  رل. ومن فعل ذلك مينهم مرتياّا عين اإلسيالم ثيم ليـحّ بياار اليـحرل, ثيم 

سلفت لـم يكن قبليه أل يا تبعية فيـي يم وال  استأمن فأومن قالوا: فإذا أمنه اإلمام علـى جناياته التـي

 مال أصابه قبل توبته وقبل أمان اإلمام إياه. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا, قال: أخبرهـي أبو أسامة عن أشعث بن سوار, 9362  

الام, وأخذ األموال, عن عامر الشعبـي: أن  ارثة بن بار خرج مـحاربـا, فأخاف السبـيـل, وسفك 

ثم جاء تاذبـا من قبل أن يُقار علـيه, فقبل علـّي بن أبـي طالب علـيه السالم توبتيه, وجعيل ليه أماهيا 

 منشورا علـى ما كان أصال من يم أو مال.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عمييرو بيين عييون, قييال: أخبرهييا  شيييـم, عيين مييـجالا, عيين 9363  

بار  ارل فـي عها علـّي بن أبـي طالب, فأتـى الـحسن بن علـّي رضيوان الشعبـّي: أن  ارثة بن 

  علـيهما, فطلب إلـيه أن يستأمن له من علـّي, فأبى. ثم أتـى ابن جعفر, فأبى عليـيه. فأتيـى سيعيا 

بن قـيا الهمااهـي فأمنه, وضمه إلـيه, وقال له: استأمن إلـى أمير الـمّمنـين علـّي بن أبـي طاليب 

: فلييـما صلّييـى علييـّي اللييااة, أتيياه سييعيا بيين قييـيا, فقييال: يييا أمييير الـمّمنييـين, مييا جييقاء الييذين قييال

يحاربون   ورسوله  قال: أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تُقّطع أيايهم وأرجلهم من خيالف أو ينفيوا مين 

ان  ارثية بين األر . قال: ثم قال: إالّ الذين تيابوا مين قبيل أن تقياروا عليـيهم. قيال سيعيا: وإن كي

بار  قال: وإن كان  ارثة بن بار قال: فهذا  ارثة بن بار قا جاء تاذبـا فهو آمن  قال: هعيم. قيال: 

 فجاء به فبـايعه, وقَبِل ذلك منه, وكتب له أماها.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا الر من بن َمْلراء, عن مـجالا, عين 9364  

كان  ارثة بن بار قا أفسا فـي األر  و ارل ثم تال, وُكلّـم له علـّي فلـم يّمنيه.  الشعبـّي, قال:

فأتـى سعيا بن قـيا فكلـمه, فـاهطلّ سعيا بن قـيا إلـى علـّي, فقال: يا أمير الـمّمنـين, ميا تقيول 

قيال:  فـيـمن  ارل   ورسوله  فقرأ االَية كلهيا, فقيال: أرأييت مين تيال مين قبيل أن تقيار عليـيه 

 أقول كما قال  . قال: فإهه  ارثة بن بار. قال: فأمنه علـّي, فقال  ارثة:

 أال أْبِللَْن  َمااَن إّما لَقـيتَهاعلـى النّأْيِ ال يْسلَـْم عاُّو يَعيبُها  

 لعَْمُر أبـيها إّن َ ْماَاَن تَتِّقـي اإِللَه ويَْقِضي بـالِكتاِل َخِطيبُها  

ا بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي, ـ   اثنـي مـحم9365  

قوله: إالّ الِّذيَن تابُوا ِمْن قَْبِل أْن تَْقِاُروا َعلَـْيِهْم وتوبته من قبل أن يقار عليـيه أن يكتيب إليـى اإلميام 

وقيتالً وأخيذا يستأمنه علـى ما قتيل وأفسيا فيـي األر : فيإن ليـم يومنيـي عليـى ذليك ازييت فسيايا 

ّّ أن يّمنيه عليـى ذليك, فيإذا أمنيه اإلميام  لعموال أكثر مـما فعلت ذلك قبل. فعليـى اإلميام مين اليـح

جاء  تـى يضع ياه فـي يا اإلمام. فلـيا أل يا مين النياس أن يتبعيه وال يأخيذه بيام سيفكه وال ميال 

فيإذا رجيع إليـى   جيّل وعيّق  أخذه, وكّل مال كان له فهو له, لكيال يقتل الـمّمنـين أيضيا ويفسياه.

فهو ولـيه يأخذه بـما صنع. وتوبته فـيـما بـينه وبـين اإلمام والناس, فإذا أخذه اإلمام وقا تال فـيـما 

 يقعم إلـى   جّل ثناؤه قبل أن يّمنه اإلمام فلـيقم علـيه الـحاّ.

يا بين عبيا العقييق, أخبرهيـي ـ  اثنا علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسليـم, عين سيع9366  

 مكحول, أهه قال: إذا أعطاه اإلمام أماها, فهو آمن وال يقام علـيه الـحاّ ما كان أّصال.
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وقال آخرون: معنى ذلك: كّل من جاء تاذبـا من الـُحّرال قبل القارة عليـيه, اسيتأمن اإلميام فأمنيه   

 من قال ذلك: أو لـم يستأمنه بعا أن يجيء مستسلـما تاركا للـحرل. ذكر

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا إسييحا,, قييال:  يياثنا مييـحما بيين فضيييـل, عيين أشييعث, عيين 9367  

عامر, قال: جاء رجل من مراي إلـى أبـي موسى و و علـى الكوفة فـي إمرة عثمان بعا ما صليـى 

كنيت  اربيت    الـمكتوبة, فقال: يا أبـا موسى  ذا مقام العاذذ بيك, أهيا فيالن ابين فيالن اليـمرايي,

ورسوله وسعيت فـي األر , وإهـي تبت من قبل أن يُْقاَر علـّي. فقام أبو موسيى فقيال:  يذا فيالن 

ابن فالن, وإهه كان  ارل   ورسوله وسعى فـي األر  فسيايا, وإهيه تيال قبيل أن يقيار عليـيه, 

 رج, فأيركه   بذهوبه فقتله.فمن لقـيه فال يعر  له إالّ بخير. فأقام الرجل ما شاء  , ثم إهه خ

 اثنـي الـحارث بن مـحما, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا سفيـيان, عين إسماعييـل السياّي,    

 عن الشعبـّي قال: جاء رجل إلـى أبـي موسى, فذكر هـحوه.

ا ـيي  اثنييـي علييـّي بيين سييهل, قييال:  يياثنا الولييـيا بيين مسلييـم, قييال: قلييت لييـمالك: أرأيييت  ييذ9368  

الـمـحارل الذي قا أخاف السبـيـل وأصال اليام واليـمال, فليـحّ بياار اليـحرل أو تيـمنّع فيـي بيالي 

اإلسالم, ثم جياء تاذبيـا مين قبيل أن يُْقياَر عليـيه  قيال: تقبيل توبتيه. قيال: قليت: فيال يتّبيع بشييء مين 

وليـّي مين قتيل بيام فيـي أ ااثه  قال: ال, إالّ أن يوجا معه مال بعينه فـيريّ إليـى صيا به, أو يطلبيه 

 ربه يثبت ببـينة أو اعتراف فـيقاي به وأما الياماء التيـي أصيابها وليـم يطلبهيا أوليـياؤ ا فيال يتبعيه 

اإلمام بشيء. قال علـّي: قال الولـيا: فذكرت ذلك ألبـي عمرو, فقال: تقبل توبته إذا كيان مـحاربيـا 

لياماء واألمييوال, فكاهيت ليه منعية أو فقيية للعامية واألذمية قيا آذا يم بحربييه فشيهر سيال ه وأصيال ا

يـلـجأ إلـيهم, أو لـحّ باار الـحرل فـارتاّ عن اإلسالم, أو كان مقـيـما علـيه ثم جاء تاذبيـا مين قبيل 

 أن يُْقاَر علـيه, قُبِلت توبته ولـم يُتّبع بشيء منه.

شيهال الق يري يقيول ـ  اثنـي علـي, قال:  اثنا الولـيا, قال: قال أبو عمرو: سمعت ابن 9369  

 ذلك.

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا, قال: فذكرت قول أبـي عمرو ومالك للـيث بن 9370  

سييعا فييـي  ييذه الييـمسألة, فقييال: إذا أعليين بـالـمييـحاربة للعاميية واألذميية وأصييال اليياماء واألمييوال, 

ثم جاء تاذبـا من قبل أن يُْقاَر عليـيه,  فـامتنع بـمـحاربته من الـحكومة علـيه, أو لـحّ باار الـحرل

 قُبلت توبته ولـم يتبع بشيء من أ ااثه فـي  ربه من يم خاصة وال عامة وإن طلبه ولـيه.

ـيي  اثنييـي علييـّي, قييال:  يياثنا الولييـيا, قييال: قييال اللييـيث: وكييذلك ثنييـي موسييى بيين إسييحا, 9371  

وأخيياف السبـيييـل وأصييال الييام والييـمال, الـماهييـّي, و ييو األمييير عنيياها: أن علييـيا األسيياي  ييارل 

فطلبته األذمة والعامة, فـامتنع ولـم يُْقياَر عليـيه,  تيـى جياء تاذبيـا وذليك أهيه سيمع رجيالً يقيرأ  يذه 

االَية: يا ِعبَـاِيَي الِّذيَن أْسَرفُوا علـى أْهفُِسِهْم ال تَْقنَُطوا ِمْن َرْ مِة ّللّاِ... االَية, فوقـف علـيه فقال: ييا 

ا  , أعييا قراءتهيا فأعاي ييا عليـيه. فلمييا سييفه, ثييم جياء تاذبييـا,  تيـى قييام اليـماينة ميين الّسييَحر, عبي

فـامتسل, ثم أتـى مسجا رسول   صلى   عليه وسلم, فصلّـى الصبح, ثم قعيا إليـى أبيـي  رييرة 

, جقت تاذبيـا مين فـي ممار أصحابه فلـما أسفر عرفه الناس وقاموا إلـيه, فقال: ال سبـيـل لكم علـيّ 

قبل أن تقاروا علـّي فقال أبو  ريرة: صا,. وأخذ بـياه أبيو  رييرة  تيـى أهيى ميروان بين اليـحكم 

فـي إمرته علـى الـماينة فـي زمن معاويية, فقيال:  يذا عليـّي جياء تاذبيـا وال سبـييـل لكيم عليـيه وال 

ـي سبـييـل   فيـي البحير, فلقُيوا قتل. قال: فتُرَ من ذلك كليه. قيال: وخيرج عليـّي تاذبيـا ميـجا اا في

الروم, فقّربوا سفـينته إلـى سفـينة من سفنهم, فـاقتـحم علـى لروم فيـي سفيـينتهم, فُهقميوا منيه إليـى 

 سفـينتهم األخرن, فمالت بهم وبه فلرقوا جميعا.

ل: سيمعت ـ  اثنـي أ ما بن  ازم, قال:  اثنا أبو هعيـم, قال:  اثنا ُمَطّرف بن َمْعقيل, قيا9372  

عطاء قال فـي رجل سر, سرقة فجياء بهيا تاذبيـا مين ميير أن يّخيذ: فهيل عليـيه  ياّ  قيال: ال, ثيم 

 قال: إالّ الِّذيَن تابُوا مْن قَْبِل أْن تَْقِاُروا َعلَـْيِهْم... االَية.

ي أبيو ـ  اثنا ابن البرقـي, قال:  اثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرها هافع بن يقييا, قيال: ثنيـ9373  

صخر, عن مـحما بن كعب القرظي, وعن أبـي معاوية, عن سعيا بين جبيـير, قياال: إن جياء تاذبيـا 
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لـم يقتطع ماالً ولـم يسفك يما تُرَ, فذلك الذي قيال  : إالّ الّيِذيَن تيابُوا ِميْن قَْبيِل أْن تَْقيِاُروا َعلَيـْيِهْم 

 يعنـي بذلك: أهه لـم يسفك يما ولـم يقتطع ماالً.

قال آخرون: بل عنى بـاالستثناء فـي ذلك التاذيَب مين  ربيه   ورسيوله والسيعي فيـي األر  و  

فسايا, بعا لـحاقه فـي  ربه باار الكفر فأما إذا كاهت  رابته و ربه و يو مقـييـم فيـي يار اإلسيالم 

مليـين وياخـل فـي ممار األمة, فلـيست توبته واضعة عنه شيقا من  ياوي   وال مين  قيو, الـمس

 والـمعا اين, بل يّخذ بذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا بن مسلـم, قال: أخبرهـي إسماعيـل, عين  شيام 9374  

بن عروة: أهه أخبره أههم سألوا عيروة عمين تلصيص فيـي اإلسيالم فأصيال  ياويا ثيم جياء تاذبيـا, 

نهم اجترءوا علـيه وكان فسايا كبـيرا, ولكن لو فّر إلـى العاو ثيم فقال: ال تقبل توبته, لو قُبِل ذلك م

 جاء تاذبـا, لـم أر علـيه عقوبة.

 وقا ُروي عن عروة خالف  ذا القول, و و ما:  

ـ  اثنـي به علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: أخبرهـي من سمع  شام بن عيروة, عين عيروة 9375  

وال يجوز أل ا فـيه أمان يعنـي: الذي يصيب  ياّا ثيم يفيّر فـيـليـحّ  قال: يقام علـيه  اّ ما فّر منه,

 الكفـار, ثم يجيء تاذبـا.

وقال آخرون: إن كاهت  رابته و ربه فـي يار اإلسالم, و و فـي مير منعة من فقة يـلـجأ إلـيها,   

 قيو, النياس. وإن ثم جاء تاذبـا قبل القارة علـيه, فإن توبته ال تضع عنه شيقا من العقوبة وال من 

كاهت  رابته و ربه فـي يار اإلسالم أو  و ال ّ باار الكفير, ميير أهيه فيـي كيل ذليك كيان يـليـجأ 

إلـى فقة تـمنعه مـمن أرايه من سلطان الـمسلـمين, ثم جاء تاذبـا قبل القارة علـيه, فإن توبتيه تضيع 

أصيال  ياّا أو أمير الّرفقية بيـما فيـيه عنه كّل ما كان من أ ااثه فـي أيام  رابته تلك, إالّ أن يكون 

عقوبة أو ُمْرم لـمسلـم أو معا ا, و و مير ملتـجىء إلـى فقية تيـمنعه, فإهيه يّخيذ بيـما أصيال مين 

 ذلك و و كذلك, وال يضع ذلك عنه توبته. ذكر من قال ذلك:

ريّ ليّص أو ـ  اثنـي علـّي بن سهل, قال:  اثنا الولـيا, قال: قال أبو عمرو: إذا قطع الط9376  

جماعة من اللصو , فأصابوا ما أصابوا من الاماء واألميوال وليـم يكين لهيم فقية يـليـجقون إليـيها 

وال منعة وال يأمنون إالّ بـالاخول فـي ممار أمتهم وسواي عامتهم, ثم جياء تاذبيـا مين قبيل أن يُْقيار 

 علـيه, لـم تُقبل توبته وأقـيـم علـيه  اّه ما كان.

علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: ذكرت ألبـي عمرو قول عروة: يقام علـيه  اّ ميا  ـ  اثنـي9377  

فّر منه, وال يجوز أل ا فـيه أمان. فقال أبو عمرو: إن فّر من  اثه فيـي يار اإلسيالم فأعطياه إميام 

م أن أماها, لـم يجق أماهه. وإن  و لـحّ باار اليـحرل, ثيم سيأل إماميا عليـى أ ااثيه, ليـم ينبي  لإلميا

يعطيه أماها, وإن أعطاه اإلمام أماها و و مير عالـم بأ ااثه, فهو آمن, وإن جاء أ ا يطلبيه بيام أو 

مال, ُريّ إليـى مأمنيه, فيإن أبيى أن يرجيع فهيو آمين, وال يتعيّر  ليه. قيال: وإن أعطياه أماهيا عليـى 

ميال, وكيان فـييـما  أ ااثه و و يعرفها, فـاإلمام ضامن واجب علـيه َعْقل ما كان أصيال مين يم أو

عّطل من تلك الـحاوي والاماء آثما, وأمره إلـى   جّل وعيّق. قيال: وقيال أبيو عميرو: فيإذا أصيال 

ذلك وكاهت له منعة أو فقة يـلـجأ إلـيها, أو لـحّ باار الـحرِل فـارتاّ عين اإلسيالم, أو كيان مقـييـما 

توبته, وليـم يُتّبيع بشييء مين أ ااثيه التيـي أصيابها علـيه ثم جاء تاذبـا من قبل أن يُْقاَر علـيه, قُبِلت 

 فـي  ربه, إالّ أن يوجا معه شيء قاذم بعينه فـيريّ إلـى صا به.

ـ  اثنـي علـّي, قال:  اثنا الولـيا, قال: أخبرهـي ابن لهيعة, عن ربـيعة, قال: تقبل توبتيه, 9378  

كان أصيابه فيـي سليـمه قبيل  ربيه فإهيه  وال يتبع بشيء من أ ااثه فـي  ربه إالّ أن يطلبه أ ا بام

 يُقاي به.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قيال:  ياثنا معمير الّرقّيـي, قيال:  ياثنا اليـحجاج, عين 9379  

الـحكم بن عتـيبة, قال: قاتل   الـحجاج إن كان لـيفقه أّمن رجالً من مـحاربته, فقال: اهظيروا  يل 

 أصال شيقا قبل خروجه 

ال آخرون تضع توبته عنه  اّ   الذي وجيب عليـيه بـميـحاربته, وال يسيقط عنيه  قيو, بنيـي وق  

 آيم. ومـمن قال ذلك الشافعي,  اثنا بذلك عنه الربـيع.
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وأولـى  ذه األقوال فـي ذلك بـالصوال عناي قول من قال: توبية الـميـحارل الـميـمتنع بنفسيه أو   

عنه تبعات الاهـيا التـي كاهت لقمته فيـي أييام  ربيه وِ رابتيه بجماعة معه قبل القارة علـيه, تضع 

ميين  يياوي  , ومييرم الزم وقَييَوي وقِصييا , إالّ مييا كييان قاذمييا فييـي ييياه ميين أمييوال الـمسلييـمين 

والييـمعا اين بعينييه, فييـيريّ علييـى أ لييه إلجميياع الييـجميع علييـى أن ذلييك  كييم الييـجماعة الـمييـمتنعة 

اعية فـي األر  فسايا علـى وجه الريّة عن اإلسيالم, فكيذلك  كيم كيّل الـمـحاربة   ولرسوله الس

مـمتنع سعى فـي األر  فسيايا, جماعية كياهوا أو وا ياا, فأميا الـمستـخفيـي بسيرقته واليـمتلصص 

علـى وجه إمفـال من سرقه, والشيا ر السيالح فيـي خيالء عليـى بعي  السيابلة, و يو عنيا الطليب 

 كيم   عليـيه تيال أو ليـم يتيب مياٍ , وبحقيو, مين أخيذ ماليه أو مير قياير عليـى االمتنياع, فيإن 

أصال ولـيه بام أو َختْل مأخوذ, وتوبته فـيـما بـينه وبـين   قـياسا علـى إجماع الـجميع علـى أهه 

لو أصال شيقا من ذلك و و للـمسلـمين ِسْلـم ثم صار لهم  ربـا, أن  ربه إيا م لن يضع عنه  قا 

وال الَيمّي, فكذلك  كمه إذا أصال ذليك فيـي خيالء أو بـاستـخفيـاء و يو ميير ميـمتنع    عّق ذكره

من السلطان بنفسيه إن أرايه وذليك أن ذليك ليو كيان  كميا فيـي أ يل اليـحرل مين اليـمشركين يون 

الـمسلـمين ويون ذمتهم لوجب أو ال يسقط إسالمهم عنهم إذا أسلـموا أو تابوا بعا قارتنا علـيهم ما 

لهم قبل إسالمهم وتوبتهم من القتيل وميا للـمسليـمين فيـي أ يل اليـحرل مين اليـمشركين. وفيـي كان 

إجماع الـمسلـمين أن إسالم الشرَ الـحربـي يضع عنه بعا قارة الـمسلـمين علـيه ما كان واضيعه 

عنه إسالمه قبل القارة علـيه, ما ياّل علـى أن الصيحيح مين القيول فيـي ذليك قيول مين قيال: عنيـي 

بفية الـمـحاربـين فـي  ذا اليـموضع: ُ يّرال أ يل اإلسيالم أو الذمية يون مين سيوا م مين مشيركي 

 أ ل الـحرل.

وأما قوله: فـاْعلَـُموا أّن ّللّاَ َمفُور  َر يـم  فإن معناه: فـاعلـموا أيها اليـمّمنون أن   ميير مّاخيذ   

سيايا وميير م بذهوبيه, ولكنيه يعفيو من تال من أ ل اليـحرل   ولرسيوله السياعين فيـي األر  ف

عنه فـيستر ا علـيه وال يفضحه بها بـالعقوبة فـي الاهـيا واالَخرة, ر يـم به فـي عفوه عنه وتركيه 

 عقوبته علـيها.

 35اآلية : 
َوِسييلَةَ َوَجاِ ياُواْ فِيي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَا أَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ اتّقُيواْ ّللّاَ َواْبتَلُيَواْ إِلَييِه الْ 

 َسبِيِلِه لَعَلُّكْم تُْفِلُحوَن {..

يعنـي جّل ثنياؤه بيذلك: ييا أيهيا اليذين صياّقوا   ورسيوله فـييـما أخبير م ووعيا م مين الثيوال,    

وأوعا من العقال اتّقُوا ّللّاَ يقول: أجيبيوا   فـييـما أميركم وههياكم بيـالطاعة ليه فيـي ذليك, و ققيوا 

هكم وتصايقكم ربكيم وهبيـيكم بـالصاليـح مين أعميالكم. َواْبتَلُيوا إلَيـْيِه الَوِسييـلَةَ  يقيول: واطلبيوا إيـما

القربة إلـيه بـالعمل بـما يرضيه. والوسيـلة:  ي الفعلـية من قيول القاذيل: توسيلت إليـى فيالن بكيذا, 

 بـمعنى: تقّربت إلـيه, ومنه قول عنترة:

َِ تََكّحِلـي وتَـَخّضبِـي  إّن الّرجاَل لُهْم إلَـْيكِ    َوِسيـلَة أْن يأُْخذُو

 يعنـي بـالوسيـلة: القُْربة. ومنه قول االَخر:  

 إذا َمفََل الَواُشوَن ُعْاها ِلَوْصِلناَوعايَ التَّصافِـي بَـْينَنا َوالَوساذُِل  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ابن بشيار, قيال:  ياثنا أبيو أ ميا القبيـيري, قيال:  ياثنا سفيـيان )حد, و ياثنا ابين ـ  اثنا 9380  

وكيييع, قييال:  يياثنا زيييا بيين الـحبييـال, عيين سفييـيان, عيين منصييور, عيين أبييـي واذييل: َواْبتَلُييوا إلَييـْيِه 

 الَوِسيـلةَ قال: القربة فـي األعمال.

قيال:  ياثنا أبيـي, عين طليـحة, عين  ـ  اثنا  ناي, قيال:  ياثنا وكييع )حد, و ياثنا سفيـيان,9381  

 عطاء: َواْبتَلُوا إلَـْيِه الَوِسيـلَةَ قال: القُربة.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أ ما, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: يا أيّها الّيِذيَن 9382  

 لقربة.آَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ َواْبتَلُوا إلَـْيِه الَوِسيـلَةَ قال:  ي الـمسألة وا

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية قوله: َواْبتَلُواإلَيـْيِه الَوِسييـلَةَ: أي 9383  

 تقّربوا إلـيه بطاعته والعمل بـما يرضيه.
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ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 9384  

 إلَـْيِه الَوِسيـلَةَ: القربة إلـى  .مـجا ا: َواْبتَلُوا 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  ياثنا إسيحا,, قيال:  ياثنا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين 9385  

 الـحسن فـي قوله: َواْبتَلُوا إلَـْيِه الَوِسيـلَةَ قال: القربة.

جيري , عين عبيا   بين ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين 9386  

 كثـير, قوله: َواْبتَلُوا إلَـْيِه الَوِسيـلَةَ قال: القربة.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: َواْبتَلُوا إلَـْيِه الَوِسييـلَةَ 9387  

 تَلُوَن إلـى َربِّهُم الَوِسيـلَةَ.قال: الـمـحبة, تـحببوا إلـى  . وقرأ: أولَقَِك الِّذيَن يَْاُعوَن يَبْ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوجاِ اُوا فِـي َسبِـيـِلِه لَعَلُكْم تُْفِلـُحوَن.  

يقول جّل ثناؤه للـمّمنـين به وبرسوله: وجا اوا أيها الـمّمنون أعااذي وأعااءكم فـي سبـيـلـي,   

, و يي اإلسيالم, يقيول: أتعبيوا أهفسيكم فيـي قتيالهم يعنـي: فـي يينه وشيريعته التيـي شيرعها لعبيـايه

و ملهم علـى الاخول فـي الـحنـيفـية الـمسلـمة لَعَلُّكْم تُْفِلـُحوَن يقول: كيـما تنـجحوا فتياركوا البقياء 

الااذم, والـخيـلوي فيـي جناتيه. وقيا يللنيا عليـى معنيى الفيالح فـييـما مضيى بشيوا اه بيـما أمنيى عين 

 موضع.إعايته فـي  ذا الـ

 36اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعاليـى:     }إِّن الّيِذيَن َكفَيُرواْ لَيْو أَّن لَُهيْم ّميا فِيي األْرِ  َجِميعياً َوِمثْلَيهُ َمعَيهُ 

 ِليَْفتَاُواْ بِِه ِمْن َعذَاِل يَْوِم اْلِقيَاَمِة َما تُقُبَّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَال  أَِليم  {..

إن الذين جحاوا ربوبيـية ربهيم وعبياوا مييره مين بنيـي إسراذييـل اليذين عبياوا  يقول عّق ذكره:   

العجل ومن مير م الذين عباوا األوثان واألصنام, و لكوا علـى ذلك قبيل التوبية, ليو أّن لهيم مليك 

ما فـي األر  كلها وِضعفه معه لـيفتاوا به من عقال   إيا م علـى تركهم أمره وعبـايتهم ميره 

قـيامة, فـافتاوا بذلك كله ميا تقبيل   مينهم ذليك فيااء وعوضيا مين عيذابهم وعقيابهم, بيل  يو يوم ال

معذّبهم فـي  ميـم يوم القـيامة عذابـا موجعا لهم. وإهـما  ذا إعالم من   جيّل ثنياؤه لليـيهوي اليذين 

اذر اليـمشركين بيه كاهوا بـين ظهراهَـْي ُمهاَجر رسول   صلى   عليه وسلم أههم ومير م من سي

سواء عناه فـيـما لهم من العذال األلـيـم والعقال العظيـم, وذلك أههم كاهوا يقولون: لَْن تَـَمّسنا النّاُر 

إالّ أيّاما َمْعاُويَةً وامترارا بـا  وكذبـا علـيه. فكذبهم تعالـى ذكره بهذه االَية وبـالتـي بعا ا, و سم 

ة بيه وبرسيوله:إّن الّيِذيَن َكفَيُروا لَيْو أّن لَُهيْم ميا فِيـي األْرِ  َجميعيا طمعهم, فقال لهم ولـجميع الكفر

أْن يَْخُرُجيوا  َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلـيَْفتَاُوا بِِه ِمْن َعذَاِل يَْوِم الِقـياَمِة ما تُقُبَّل ِميْنُهْم َولُهيْم َعيذَال  أِلـييـم  يُِريياُونَ 

َولُهْم َعذَال  ُمِقـيـم  يقول لهم جل ثناؤه: فال تطمعوا أيها الكفرة فـي  ِمَن النّاِر َوما ُ ْم بِخاِرِجيَن ِمْنها

قبول الفاية منكم وال فـي خروجكم من النار بوسياذل آبيـاذكم عنياي بعيا يخولكمو يا إن أهتيـم متيـم 

 علـى كفركم الذي أهتـم علـيه, ولكن توبوا إلـى   توبة هَُصو ا.

 37اآلية : 
ليه تعاليـى:     }يُِريياُوَن أَن يَْخُرُجيواْ ِميَن النّياِر َوَميا ُ يم بَِخياِرِجيَن ِمْنَهيا َولَُهيْم القول فـي تأوييـل قو

 َعذَال  ّمِقيم  {..

يعنييـي جييل ثنيياؤه بقولييه: يُِرييياُوَن أْن يَْخَرُجييوا ِمييَن النّيياِر يريييا:  ييّالء الييذين كفييروا بييربهم يييوم    

ميا ُ يْم بِخياِرِجيَن ِمْنهيا َولُهيْم َعيذَال  ُمِقـييـم  يقيول: لهيم القـيامة أن يخرجوا من النار بعيا يخولهيا, وَ 

 عذال ياذم ثابت ال يقول عنهم وال ينتقل أباا, كما قال الشاعر:

 فإّن لكْم بِـيَْوِم الّشْعِب ِمنّـيعَذَابـا ياذما لَُكُم ُمِقـيـَما  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك.  

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا اليـحسين بين واقيا, عين يقييا 9388  

النـحّوي, عن عكرمة, أن هافع بن األزر, قال البن عبـاس: يا أعمى البصر, أعميى القليب, تيقعم 

عبيـاس: أن قوما يخرجيون مين النيار, وقيا قيال   جيّل وعيّق: َوميا ُ يْم بِخياِرِجيَن ِمْنهيا  فقيال ابين 

 ويحك, اقرأ ما فوقها  ذه للكفـار.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 38اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالّساِرُ, َوالّساِرقَةُ فَاْقَطعَُواْ أَْييِايَُهَما َجيَقآًء بَِميا َكَسيبَا هََكياالً ّميَن 

 ّللّاِ َوّللّاُ َعِقيق  َ ِكيم  {..

فيـاقطعوا أيهيا النياس يياه. وليذلك رفيع السيار, يقول جّل ثناؤه: ومن سر, مين رجيل أو اميرأة,    

والسارقة, ألههما مير معينـين, ولو أريا بذلك سار, وسارقة بأعياههما لكان وجه الكالم النصيب. 

 «.والسارقو ن والسارقات»وقا ُروي عن عبا   بن مسعوي أهه كان يقرأ ذلك: 

بين عيون, عين إبرا ييـم, قيال: فيـي ـ  اثنا ابن وكيع, قيال:  ياثنا يقييا بين  يارون, عين ا9389  

 «.والسارقون والسارقات فـاقطعوا أيـماههما»قراءتنا قال: وربـما قال فـي قراءة عبا  : 

والسيارقون » اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن إبرا ييـم: فيـي قراءتنيا:    

 «.والسارقات فـاقطعوا أيـماههما

لييـى صييحة مييا قلنييا ميين معنيياه, وصييحة الرفييع فييـيه, وأن السييار, والسييارقة وفييـي ذلييك يلـيييـل ع  

مرفوعييان بفعلهمييا علييـى مييا وصييفت للعلييل التييـي وصييفت. وقييال تعالييـى ذكييره: فييـاْقَطعُوا أْيييِايَُهما 

 والـمعنى أيايهما الـيـمنى كما:

اط, عن السياّي: ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـ9390  

 فـاْقَطعُوا أْيِايَُهما: الـيـمنى.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, قال: فـي قراءة عبا 9391  

 «.والسار, والسارقة فـاقطعوا أيـماههما» : 

يرا يم فصياعاا  ثم اختلفوا فيـي السيار, اليذي عنياه  , فقيال بعضيهم: عنيـي بيذلك سيار, ثالثية  

وذلك قول جماعة من أ ل الـماينة, منهم مالك بن أها ومن قال بقوله. وا تـجوا لقيولهم ذليك بيأن 

 «.قطع فـي مـجّن قـيـمته ثالثة يرا م»رسول   صلى   عليه وسلم 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: سار, ربع يينار أو قـيـمته. وميـمن قيال ذليك األوزاعيي ومين قيال   

له. وا تـجوا لقولهم ذلك بـالـخبر اليذي ُروي عين عاذشية أههيا قاليت: قيال رسيول   صيلى   بقو

 «.القَْطُع فـي ُرْبعِ ييناٍر فََصاِعاا»عليه وسلم: 

وقييال آخييرون: بييل عنييـي بييذلك سييار, عشييرة يرا ييم فصيياعاا. ومييـمن قييال ذلييك أبييو  نييـيفة   

ي عين عبيا   بين عمير وابين عبيـاس, أن النبيـّي وأصحابه. وا تـجوا فـي ذلك بـالـخبر اليذي ُرو

 «.قطع فـي مـجّن قـيـمته عشرة يرا م»صلى   عليه وسلم 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: سار, ربع يينار أو قـيـمته. وميـمن قيال ذليك األوزاعيي ومين قيال   

ول   صيلى   بقوله. وا تـجوا لقولهم ذلك بـالـخبر اليذي ُروي عين عاذشية أههيا قاليت: قيال رسي

 «.القَْطُع فـي ُرْبعِ ييناٍر فََصاِعاا»عليه وسلم: 

وقييال آخييرون: بييل عنييـي بييذلك سييار, عشييرة يرا ييم فصيياعاا. ومييـمن قييال ذلييك أبييو  نييـيفة   

وأصحابه. وا تـجوا فـي ذلك بـالـخبر اليذي ُروي عين عبيا   بين عمير وابين عبيـاس, أن النبيـّي 

 «.ـي مـجّن قـيـمته عشرة يرا مقطع ف»صلى   عليه وسلم 

وقال آخرون: بل عنـي بذلك سار, القلـيـل والكثـير. وا تـجوا فـي ذلك بأن االَية علـى الظيا ر,   

وأهه لـيا أل ا أن يخّص منها شيقا إالّ بحجة يجب التسلـيـم لها. وقالوا: لـم يصيّح عين رسيول   

الّسّرا,. قالوا: واألخبـار فـيـما قََطع فـيه رسيول  صلى   عليه وسلم خبر بأن ذلك فـي خاّ  من

  صلى   عليه وسلم مضطربة مختلفة, ولـم يرو عنه أ ا أهه أُتِـي بسيار, ير يم فخـلّيـى عنيه, 

وإهـما رووا عنه أهه قطع فـي مـجّن قـيـمته ثالثة يرا م. قالوا: ومـمكن أن يكيون ليو أتيـى بسيار, 

. قالوا: وقا قطع ابن القبـير فـي ير م. وُروي عين ابين عبيـاس أهيه قيال: ما قـيـمته ياهّ أن يقطع

 االَية علـى العموم.

ـيي  يياثنا ابيين  ميييا, قييال:  يياثنا يحيييى بيين واضييح, قييال:  يياثنا عبييا الييـمّمن, عيين هييـجاة 9392  

 عاّم. الـحنفـي, قال: سألت ابن عبـاس عن قوله: َوالّساِرُ, والّساِرقَةُ أخاّ  أم عاّم  فقال: بل

والصوال مين القيول فيـي ذليك عنياها قيول مين قيال: االَيية معنيـّي بهيا خياّ  مين السيرا,, و يو   

سرا, ربع يينار فصاعاا أو قـيـمته, لصحة الـخبر عن رسول   صيلى   علييه وسيلم أهيه قيال: 
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ليك ميع عللهيم التيـي وقا استقصيت ذكر أقوال الـمختلفـين فـي ذ«. القَْطُع فـي ُربعِ ِيينَاٍر فَصاِعاا»

اعتلوا بها ألقيوالهم, والتليـميح عين أْوال يا بيـالصوال بشيوا اه فيـي كتابنيا كتيال السيرقة, فكر نيا 

إطالة الكتال بإعاية ذلك فـي  ذا اليـموضع. وقوليه: َجيَقاًء بِيـَما َكَسبيـا هَكياالً ِميَن ّللّاِ يقيول: مكافيأة 

 . هََكاالً ِمَن   يقول: عقوبية مين   عليـى  لهما علـى سرقتهما وعملهما فـي التلصص بـمعصية

 لصوصيتهما. وكان قتاية يقول فـي ذلك ما:

ـي  يياثنا بشيير بيين معيياذ, قييال:  يياثنا يقيييا بين زريييع, قييال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية, قولييه: 9393  

َن ّللّاِ َو  َعَقيق  َ كيـم : ال تَْرثُيوا لهيم َوالّساِرُ, والّساِرقَةُ فـاْقَطعُوا أيِايَُهما َجَقاًء بِـَما َكَسبـا هِكااٍل مِ 

أن تقـيـموا فـيهم الـحاوي, فإهه و  ما أمر   بأمر قّط إالّ و و صالح, وال ههيى عين أمير قيّط إالّ 

 و و فساي.

وكان عمر بن الـخطال يقيول: اشيتاّوا عليـى الّسيرا, فيـاقطعو م يياا يياا وِرجيالً رجيالً. وقوليه:   

َعِقيق  َ كيـم  يقول جّل ثناؤه: و  عقيق فـي اهتقامه من  ذا السار, والسارقة ومير ميا مين َوّللّاُ 

أ ل معاصيه,  كيـم فـي  كمه فـيهم وقضاذه علـيهم. يقول: فال تفرطوا إيها الـمّمنون فـي إقامية 

قوبية لهيم,  كمي علـى السار, ومير م من أ ل الـجرذم الذين أوجبت علـيهم  اويا فـي الاهيـيا ع

 فإهـي بحكمي قضيت ذلك علـيهم, وعلـمي بصالح ذلك لهم ولكم.

 39اآلية : 
القول فيـي تأوييـل قوليه تعاليـى:     }فََمين تَياَل ِمين بَْعيِا ُظْلِميِه َوأَْصيلََح فَيإِّن ّللّاَ يَتُيوُل َعلَْييِه إِّن ّللّاَ 

 َمفُور  ّرِ يم  {..

السّرا,, يقول: من رجع منهم عما يكر يه   مين معصييته  يقول جّل ثناؤه فَمْن تَاَل من  ّالء   

إياه إلـى ما يرضاه مين طاعتيه مين بعيا ظليـمه وظليـُمه:  يو اعتيااؤه وعمليه ميا ههياه   عنيه مين 

سرقة أموال الناس. يقول: وأصلـح هفسه بحملها علـى مكرو ها فيـي طاعية   والتوبية إليـيه ميـما 

ـجا ا فـيـما ذكر لنيا يقيول: توبتيه فيـي  يذا اليـموضع, اليـحاّ اليذي كان علـيه من معصيته. وكان م

 يقام علـيه.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9394  

 ابن عبـاس: فََمْن تاَل ِمْن بَْعِا ُظْلـِمِه وأْصلَـَح يقول: فتال علـيه بـالـحاّ.

نا أبو كريب, قال:  اثنا موسى بن ياوي, قال:  اثنا بـان لهيعية, عين ُ ييـي بين عبيا ـ  اث9395  

 , عن أبـي عبا الر من الـُحْبلـي, عن عبا   بن عمرو, قيال: سيرقت اميرأة  ليـيّا, فجياء اليذين 

َطعُيوا اقْ »سرقهم, فقالوا: يا رسول   سرقتنا  ذه اليـمرأة, فقيال رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

أْهِت الـيَْوَم ِميْن »فقالت الـمرأة:  ل من توبة  فقال رسول   صلى   عليه وسلم: « يَاَ ا الـيُـْمنَى

قال: فأهقل   جّل وعيّق: فََميْن تياَل ِميْن بَْعيِا ُظْليـِمِه وأْصلَيـَح فيإّن ّللّاَ «. َخِطيقَتِِك َكيَْوَم َولَاَتْك أُّمكِ 

 يَتُوُل َعلَـْيِه.

قوله: فإّن ّللّاَ يَتُوُل َعلَـْيِه يقول: فإن   جّل وعّق يرجعيه إليـى ميا يحيّب ويرضيى عميا يكر يه و  

ويسخط مين معصييته. وقوليه: إّن ّللّاَ َعفُيور  َر ييـم  يقيول: إن   عيّق ذكيره سياتر عليـى مين تيال 

وتركيه فضييحته بهيا  وأهال عن معاصيه إلـى طاعته ذهوبه بـالعفو عن عقوبته علـيها يوم القـيامة

 علـى رؤوس األشهاي, ر يـم به وبعبـايه التاذبـين إلـيه من ذهوبهم.

 40اآلية : 
القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى:     }أَلَيْم تَْعلَيْم أَّن ّللّاَ لَيهُ ُمْليُك الّسيَماَواِت َواألْرِ  يُعَيذُّل َمين يََشيفُء 

 َشْيٍء قَِاير  {.. َويَْلِفُر ِلَمن يََشفُء َوّللّاُ َعلََى ُكلّ 

يقول جل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: ألـم يعلـم  ّالء القاذلون: لَيْن تَيـَمّسنا النّياُر إالّ    

أيّاما َمْعاُويَةً الّقاعمون أههيم أبنياء   وأ بيـاؤه, أن   ميابر ميا فيـي السيموات وميا فيـي األر , 

ما فـي وا اة منهما مـما أرايه ألن كّل ذلك ملكيه وإليـيه أميره, ومصّرفه وخالقه, ال يـمتنع شيء مـ

وال هسييب بييـينه وبييـين شيييء مييـما فييـيها وال مييـما فييـي وا يياة منهمييا فـيحابييـيه بسييبب قرابتييه منييه 

فـينـجيه من عذابه و و به كافر وألمره وههيه مخالف, أو ياخـله النار و و ليه مطييع لبعيا قرابتيه 
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شاء من خـلقه فيـي الاهيـيا عليـى معصييته بيـالقتل واليـخسف واليـمسخ وميير منه ولكنه يعذّل من ي

ذلك مين صينوف عذابيه, ويلفير ليـمن يشياء مينهم فيـي الاهيـيا بيـالتوبة عليـيه مين كفيره ومعصييته, 

فـينقذه من الَهلَكة وينـجيه من العقوبة. َوّللّاُ علـى ُكّل َشْيٍء قَِاير  يقول: و  علـى تعيذيب مين أراي 

عذيبه من خـلقه علـى معصيته ومفران ما أراي مفراهه مينهم بيـاستنقاذه مين الهكية بيـالتوبة عليـيه ت

ومير ذلك من األمور كلها قاير, ألن الـخـلّ خـلقه والـملك ملكه والعبـاي عبـايه. وخرج قوله: ألَـْم 

علييه وسيلم, والـمعنيـّي بيه مين ذكيرت  تَْعلَـْم أن ّللّاَ لَهُ ُمْلُك الّسَمَواِت واألْرِ  خطابـا له صيلى  

من فر, بنـي إسراذيـل الذين كاهوا بـماينة رسول   صلى   عليه وسلم وما  والـيها. وقيا بيـينا 

اسييتعمال العييرل هظييير ذلييك فييـي كالمهييا بشييوا اه فـيييـما مضييى بييـما أمنييى عيين إعايتييه فييـي  ييذا 

 الـموضع.

 41اآلية : 
ى:     }يَأَيَّها الّرُسوُل الَ يَْحُقهيَك الّيِذيَن يَُسياِرُعوَن فِيي اْلُكْفيِر ِميَن الّيِذيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـ

ِمن قُلُوبُُهْم َوِميَن الّيِذيَن ِ يايُواْ َسيّماُعوَن ِلْلَكيِذِل َسيّماُعوَن ِلقَيْومٍ  ّْ  آَخيِريَن لَيْم قَالَُواْ آَمنّا بِأَْفَواِ ِهْم َولَْم تُ

ََ يَُحّرفُوَن ا تَيْوهُ فَاْ يذَُرواْ َوَمين يَأْتُو ّْ ْلَكِلَم ِمن بَْعِا َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َ يـَذَا فَُخيذُوهُ َوإِن لّيْم تُ

فِي الياّْهيَا ِخيْقي  ُهْم لَُهْم يُِرِي ّللّاُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَْمِلَك لَهُ ِمَن ّللّاِ َشْيقاً أُْولَـَقَِك الِّذيَن لَْم يُِرِي ّللّاُ أَن يَُطّهَر قُلُوبَ 

 َولَُهْم فِي االَِخَرةِ َعذَال  َعِظيم  {..

اختلف أ ل التأويـل فـيـمن ُعنـي بهذه االَية, فقال بعضهم: هقلت فـي أبـي لُبـابة بن عبا اليـمنذر    

إهـما  يو اليذبح, فيال تنقليوا عليـى »بقوله لبنـي قريظة  ين  اصر م النبـّي صلى   عليه وسلم: 

 ذكر من قال ذلك:«. سعا كم 

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9396  

ِمْن قُلُيوبُُهْم قيال: هقلي ّْ ت ال يْحُقْهَك الِّذيَن يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر ِمَن الِّذيَن قالُوا آَمنّيا بيأْفَواِ ِهم ولَيـْم تُي

زعميوا أهيه أبيو لُبيـابة أشيارت إليـيه بنيو قُريظية ييوم اليـحصار ميا األمير  فـي رجل مين األهصيار 

 وعالم هنقل  فأشار إلـيهم: إهه الذبح.

وقال آخرون: بل هقلت فـي رجل من الـيهوي سأل رجالً مين الـمسليـمين يسيأل رسيول   صيلى   

   عليه وسلم عن  كمه فـي قتـيـل قتله. ذكر من قال ذلك:

ا ابن وكيع, قيال:  ياثنا ميـحما بين بشير, عين زكرييا, عين عيامر: ال يْحُقْهيَك الّيِذيَن ـ  اثن9397  

يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر قال: كان رجل من الـيهوي قتله رجل من أ ل يينه, فقال القاتل لـحلفيـاذهم مين 

يه, وإن كان الـمسلـمين: سلوا لـي مـحماا صلى   عليه وسلم, فإن كان يقضي بـالاية اختصمنا إلـ

 يأمرها بـالقتل لـم هأته.

  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عمرو بن عون, قال: أخبرها  شيـم, عن زكريا, عن عامر هـحوه.   

 وقال آخرون: بل هقلت فـي عبا   بن ُصوِريا, وذلك أهه ارتاّ بعا سالمه. ذكر من قال ذلك:  

ها بن بكير, عن ابن إسحا,, قال: ثنـي الق يرّي, ـ  اثنا  ناي وأبو كريب, قاال:  اثنا يو9398  

قال: سمعت رجالً من مقينة يحاّث عن سعيا بن الـمسيب, أن أبـا  ريرة  اثهم, أن أ بيـار يهيوي 

اجتـمعوا فـي بـيت الـماارس  ين قيام رسيول   صيلى   علييه وسيلم اليـماينة, وقيا زهيى رجيل 

نت. فقيالوا: اهطلقيوا بهيذا الرجيل وبهيذه اليـمرأة إليـى منهم بعا إ صاهه بـامرأة مين يهيوي قيا أ صي

مـحما صلى   عليه وسلم, فـاسألوه كيف اليـحكم فيـيهما فوليوه اليـحكم عليـيهما, فيإن عميل فيـيهما 

بعملكم من التـحميـم, و و الـجلا بحبل من لـيف مطلـّي بقاٍر, ثم يُسّوي وجو هما, ثم يُحمالن علـى 

مين قِبَيل يبير اليـحمار, فيـاتبعوه, فإهيـما  يو مليك. وإن  يو  كيم فيـيهما   مارين وتـحّول وجو هما

بـالرجم )فإهه هبـّيد فـا ذروه علـى ما فـي أيايكم أن يسلُبكموه. قأتوه فقالوا: يا ميـحما  يذا الرجيل 

قا زهى بعا إ صاهه بـامرأة قا أ صنت, فـا كم فيـيهما, فقيا وليـيناَ اليـحكم فيـيهما فمشيى رسيول 

يييا َمْعَشييَر الييـيَُهوِي »ى   عليييه وسييلم  تييـى أتييـى أ بييـار م فييـي بييـيت الييـماارس, فقييال:   صييل

فأخرجوا إلـيه عبا   بن ُصيوِريا األعيور. وقيا روي بعي  بنيـي قريظية « أْخِرُجوا إلـى أْعلَـَمُكمْ 

:  يّالء أههم أخرجوا إلـيه يومقيٍذ ميع ابين صيوريا أبيـا ياسير بين أخطيب وو يب بين يهيويا, فقيالوا

علـماؤها فسألهم رسول   صلى   عليه وسلم  تـى  صل أمر م, إليـى أن قيالوا البين صيوريا: 
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 ييذا أعلييـم ميين بقييـي بييـالتوراة. فخييال بييه رسييول   صييلى   عليييه وسييلم, وكييان مالمييا شابييـا ميين 

ُصيوِريا أْهُشياَُ    ييا اْبينَ »أ اثهم سنا, فألّ  به رسول   صلى   علييه وسيلم اليـمسألة, يقيول: 

وأذكرَ أياِييه ِعْناَ بنـي إْسراذيـل,ألهم رسول   صلى   عليه وسيلم  تيـى  صيل أمير م, إليـى 

أن قالوا البن صوريا:  ذا أعلـم من بقـي بـالتوراة. فخال به رسول   صلى   عليه وسلم, وكان 

ييا اْبييَن »لى   علييه وسيلم اليـمسألة, يقيول: مالميا شابيـا مين أ ياثهم سينا, فيألّ  بيه رسيول   صي

ُصييوِريا أْهُشيياَُ   وأذكييرَ أياِييييه ِعْنيياَ بنييـي إْسراذيييـل,  ييل تَْعلَييـُم أّن   َ َكييَم فـيييـَمْن َزهَييى بَْعيياَ 

هبيـّي فقيال: اللهيّم هعيم أميا و  ييا أبيـا القاسيم إههيم لـيعليـمون أهيّك « إْ َصاهِِه بـالّرْجِم فيـي التّيْوَراة 

مرسل, ولكينهم يحسياوهَك. فخيرج رسيول   صيلى   علييه وسيلم, فيأمر بهميا فُرجميا عنيا بيـال 

مسجاه فـي بنـي عثمان بين ماليب بين النيـجار. ثيم كفير بعيا ذليك ابين ُصيوريا, فيأهقل  : ييا أيّهيا 

ِمْن قُلُوبُُهْم.الّرُسوُل ال يَْحُقْهَك الِّذيَن يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر ِمَن الِّذيَن قالُ  ّْ  وا آَمنّا بأْفَواِ ِهْم ولَـْم تُ

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي )حد و اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو معاوية, عين األعمي  9399  

)حد, و اثنا  ناي, قال:  اثنا عبـياة بن عبـيا, عن األعم , عن عبا   بن مّرة, عين البيراء بين 

لنبـّي صلى   عليه وسلم بـيهويي مـحّمـم ميـجلوي, فياعا النبيـّي صيلى   عازل, قال: ُمّر علـى ا

فأْهُشياَُ »قال: هعم. قال: « أَ َكذا تَـِجاُوَن َ اّ الّقاهـي فِـيُكْم »عليه وسلم رجالً من علـماذهم, فقال: 

قيال: ال, وليوال أهيك هََشْاتَنيـي   «بـالذي أْهَقَل التّوَراةَ علـى ُموَسى, أَ َكذا تَـِجاُوَن َ اّ القاهـي فيـيكم

بهذا ليـم أ ياثك, ولكين اليرجم, ولكين كثير القهيا فيـي أشيرافنا, فكنيا إذا أخيذها الشيريف تركنياه وإذا 

أخييذها الضييعيف أقمنييا علييـيه الييـحاّ, فقلنييا تعييالوا هـجتييـمع فنضييع شيييقا مكييان الييرجم فييـيكون علييـى 

لييّرجم. فقييال النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم: الشييريف والوضيييع, فوضييعنا التـحميييـم والييـجلا مكييان ا

ََ إْذ أَماتُوهُ » فأمر به فرجم, فأهقل  : ال يَْحُقْهَك الِّذيَن يُساِرُعوَن « اللهّم إهـي أها أّوُل َمْن أَْ يَا أَْمَر

 فِـي الُكْفِر... االَية.

ارَ, عين معمير, عين ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا سويا بن هصر, قال: أخبرها ابن الـمبيـ9400  

الق رّي, قال: كنت جالسيا عنيا سيعيا بين اليـمسيب وعنيا سيعي, رجيل ييوقره, فيإذا  يو رجيل مين 

مقينة كان أبوه شها الـحايبـية وكان من أصحال أبـي  ريرة, قال: قيال أبيو  رييرة: كنيت جالسيا 

ـح كاتيب الليـيث, عنا رسول   صلى   عليه وسلم )حد, و اثنـي الـمثنى, قيال:  ياثنا أبيو صالي

قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنيـي عقـييـل, عين ابين شيهال, قيال: أخبرهيـي رجيل مين مقينية ميـمن يتبيع 

العلـم ويعيه,  اّث عن سعيا بن الـمسيب, أن أبـا  ريرة قال: بـينا هيـحن ميع رسيول   صيلى   

زهى بعا ما أ صن, فقال  عليه وسلم, إذ جاءه رجل من الـيهوي, وكاهوا قا أشاروا فـي صا ب لهم

بعضييهم لييبع : إن  ييذا النبييـّي قييا بُعييث, وقييا علـمتييـم أن قييا فيير  علييـيكم الييرجم فييـي التييوراة 

فكتـمتـموه واصطلـحتـم بـينكم علـى عقوبة يوهه, فـاهطلقوا فنسأل  ذا النبـّي, فإن أفتاها بـما فر  

ّّ أن تطياع وتصياّ,. علـينا فـي التوراة من الرجم تركنا ذلك, فقا تركنا ذلك فـ ي التوراة, فهيي أ ي

فأتوا رسول   صلى   عليه وسلم, فقالوا: يا أبـا القاسم إهه زهى صا ب لنا قا أ صن, فما ترن 

علـيه من العقوبية  قيال أبيو  رييرة: فليـم يرجيع إليـيهم رسيول   صيلى   علييه وسيلم  تيـى قيام 

تييـى أتييا م, فوجييا م يتاارسييون التييوراة فييـي بييـيت وقمنييا معييه, فييـاهطلّ يييّّم ميياراس الييـيهوي  

ِ الِّذي أْهَقَل التّْوَراةَ عليـى ُموَسيى مياذَا تَيـِجاُوَن »الـماارس, فقال لهم:  َّ يا َمْعَشَر الـيَُهوِي أْهُشاُُكْم بـا

ويجليياه. وسييكت   قييالوا: إهييا هييـجاه يَُحّمييـم «فِييـي التّييْوَراةِ ِمييَن العُقُوبَييِة علييـى َمييْن َزهييى َوقَييْا أْ ِصيين

 بر م فـي جاهب البـيت. فلـما رأن رسيول   صيلى   علييه وسيلم صيمته أليّ  بيه النشياة, فقيال 

فََمياذَا » بر م: اللهّم إذ هشاتنا فإها هـجا عليـيهم اليرجم. فقيال ليه رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

ن عيّم مليك فليـم يرجميه, ثيم زهيى رجيل آخير فيـي   قال: زهى اب«كاَن أّوَل ما تََرّخْصتُـْم بِِه أْمَر ّللّاِ 

أسرة من الناس, فأراي ذلك الـملك رجمه, فقام يوهه قومه, فقالوا: و  ال ترجمه  تـى تيرجم فالهيا 

ابن عّم الـملك فـاصطليـحوا بيـينهم عقوبيةً يون اليرجم, وتركيوا اليرجم. فقيال رسيول   صيلى   

فأْهَقَل   فـي ذلك: يا أيّها الّرُسوُل ال يَْحُقْهَك الّيِذيَن «.  فِـي التّْوَراةِ فإهّـي أْقِضي بِـَما »عليه وسلم: 

 يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر... إلـى قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن.

 وقال آخرون: بل ُعنـي بذلك الـمنافقون. ذكر من قال ذلك:  
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ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين 9401  

كثـير فـي قوله: يا أيّها الّرُسوُل ال يَْحُقْهَك الِّذيَن يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر ِمَن الِّذيَن قالُوا آَمنّيا بيأْفَواِ ِهم 

ِمْن قُلُوبُُهْم قال:  م الـمنافقون. ّْ  ولَـْم تُ

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9402  

 عن مـجا ا: آَمنّا بأْفَواِ ِهْم قال: يقول  م الـمنافقون.

وأولـى األقوال فـي ذلك عناي بـالصوال أن يقال: ُعنِـي بذلك: ال يْحُقْهيَك الّيِذيَن يُسياِرُعوَن فِيـي   

ِمْن قُلُيوبُُهْم: قيوم مين الـمنافقيـين. وجياذق أن يكيون كيان الُكْفِر مِ  ّْ َن الِّذيَن قالُوا آَمنّا بأْفَواِ ِهم ولَيـْم تُي

مـمن يخـل فـي  ذه االَية ابن ُصوريا, وجاذق أن يكون أبو لُبـابة, وجاذق أن يكيون مير ميا. ميير 

ييرة والبيراء بين عيازل, ألن أن أثبت شيء ُروي فـي ذلك ما ذكرهاه من الرواية قبل عن أبيـي  ر

ذلك عن رجلـين من أصحال رسول   صلى   عليه وسلم. وإذا كان ذلك كيذلك, كيان الصيحيح 

من القول فيـيه أن يقيال: ُعنيـي بيه عبيا   بين ُصيوِريا. وإذا صيّح ذليك كيان تأوييـل االَيية: ييا أيهيا 

بأهيك ليـي هبيـّي مين اليذين قيالوا: الرسول ال يحقهك الذين يسيارعون فيـي جحيوي هبّوتيك والتكيذيب 

صاّقنا بك يا مـحما أهك   رسول مبعوث, وعلـمنا بذلك يقـينا بوجويها صفتك فـي كتابنا وذلك أن 

فـي  ايث أبـي  ريرة الذي رواه ابن إسحا,, عن الق ري, أن ابن صوريا قال لرسول   صلى 

لـمون أهك هبـّي مرسل, ولكنهم يحساوهك. فذلك كيان   عليه وسلم: أما و  يا أبـا القاسم إههم لـيع

علـى  ذا الـخبر من ابن صوريا إيـماها برسول   صيلى   علييه وسيلم بفيـيه, وليـم يكين مصياّقا 

لذلك بقلبه, فقال   لنبـيه مـحما صلى   علييه وسيلم مطلعيه عليـى ضيمير ابين صيوريا وأهيه ليـم 

 لبه بأهك   رسول مرسل.يّمن بقلبه, يقول: ولـم يصاّ, ق

  . ََ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوِمَن الِّذيَن  ايُوا َسّماُعوَن للَكِذِل َسّماُعوَن لقَْوٍم آَخِريَن لَـْم يأْتُو

يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: يا أيهيا الرسيول, ال يحقهيك تسيّرع مين تسيّرع   

ذين يظهرون بألسنتهم تصايقك, و م معتقاون تكذيبك إليـى الكفير بيك, وال من  ّالء الـمنافقـين ال

تسرع الـيهوي إلـى جحوي هبّوتك. ثم وصف جّل ذكره صفتهم وهعتهم له بنعوتهم الذميـمة وأفعيالهم 

الرييقة, وأخبره معّقيا ليه عليـى ميا يناليه مين اليـحقن بتكيذيبهم إيياه ميع عليـمهم بصياقه أههيم أ يل 

حرام والـمفكل الرييقة والـمطاعم الاهـيقة من الّرَشا والّسْحت, وأههيم أ يل إفيك وكيذل استـحالل الـ

علييـى   وتييـحريف كتابييه. ثييم أعلييـمه أهييه مييـحّل بهييم خقيييه فييـي عاجييل الاهييـيا, وعقابييه فييـي آجييل 

ون الكيذل, االَخرة, فقال:  ْم َسّماُعوَن للَكِذِل يعنـي  ّالء الـمنافقـين من الـيهوي, يقول:  م يسيمع

وسمعهم الكذل: سمعهم قول أ بـار م أن  كم القاهـي الـمـْحصن فـي التيوراة: التـحمييـم واليـجلا, 

ََ يقول: يسمعون أل ل القاهـي الذي أرايوا اال تكام إلـى رسول    َسّماُعوَن لَْقوٍم آَخِريَن لَـْم يَأْتُو

كوهيوا أتيوا رسيول   صيلى   علييه وسيلم صلى   عليه وسلم, و م القوم االَخيرون اليذين ليـم ي

 وكاهوا مصّرين علـى أن يأتوه, كما قال مـجا ا.

ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, عيين ابيين جييري , قييال مييـجا ا: 9403  

: مع من أتوَ. ََ  َسّماُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَـْم يَأْتُو

اعين للكذل السّماعين لقوم آخرين, فقال بعضهم: سيماعون لقيول واختلف أ ل التأويـل فـي السمّ   

آخرين يهوي فاَ, والقوم االَخرون الذين لـم يأتوا رسيول   صيلى   علييه وسيلم يهيوي اليـماينة. 

 ذكر من قال ذلك:

ال: ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بن القبـير, عن ابن عيـينة, قي9404  

 يياثنا زكريييا ومييـجالا, عيين الشعبييـّي, عيين جييابر فييـي قولييه: َوِمييَن الّييِذيَن  ييايُوا َسييّماُعوَن للَكييِذِل 

ََ يَُحّرفُوَن الَكِلـَم ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه قال: يهوي فاَ  َسّماُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن قال: يهوي الـماينة لَـْم يَأْتُو

 ـم  ذا فخذوه.يقولون لـيهوي الـماينة: إن أوتـيت

وقال آخرون: الـمعنّى بذلك قوم من الـيهوي كان أ ل الـمرأة التـي بلت بعثوا بهم يسألون رسول   

  صلى   عليه وسلم عن اليـحكم فيـيها, والبيـاعثون بهيم  يم القيوم االَخيرون, و يم أ يل اليـمرأة 

 من قال ذلك:الفـاجرة, لـم يكوهوا أتوا رسول   صلى   عليه وسلم. ذكر 
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ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 9405  

ََ يَُحّرفُوَن كان بنو إسراذيـل  قوله: َوِمَن الِّذيَن  ايُوا َسّماُعوَن للَكِذِل َسّماُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَـْم يَأْتُو

ا فـارجموه. فلـم يقالوا بذلك  تـى زهى رجل مين خييار م فليـما أهقل   علـيهم: إذا زهى منكم أ 

اجتـمعت بنيو إسراذييـل يرجموهيه, قيام اليـخيار واألشيراف فمنعيوه. ثيم زهيى رجيل مين الضعفيـاء, 

فـاجتـمعوا لـيرجموه, فـاجتـمعت الضعفـاء فقيالوا: ال ترجميوه  تيـى تيأتوا بصيا بكم فترجموههميا 

لها بُسرة, فبعث أبو ا هاسا مين أصيحابه إليـى النبيـّي صيلى   علييه جميعا فقالت بنو إسروي يقال 

وسلم, فقال: سلوه عن القها وما هقل إلـيه فـيه فإهيا هيـخاف أن يفضيحنا ويخبرهيا بيـما صينعنا, فيإن 

أعطاكم الـجلا فخذوه وإن أمركم بـالرجم فـا ذروه. فأتوا رسول   صلى   علييه وسيلم فسيألوه, 

فأهقل   عّق وجّل: َوِمَن الِّذيَن  ايُوا َسّماُعوَن للَكِذِل َسيّماُعوَن ِلقَيْوٍم آَخيِريَن لَيـْم «. ْجمالرّ »فقال: 

ََ يَُحّرفُوَن الَكِلـَم ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه  ين  ّرفوا الرجم فجعلوه جلاا.  يَأْتُو

لكيذل,  يم السيماعون وأولـى األقوال فـي ذليك عنياي بيـالصوال, قيول مين قيال: إن السيماعين ل  

لقوم آخرين. وقا يجوز أن يكيون أولقيك كياهوا مين يهيوي اليـماينة واليـمسموع لهيم مين يهيوي فياَ, 

ويجوز أن يكوهوا كاهوا من مير م. ميير أهيه أّي ذليك كيان, فهيو مين صيفة قيوم مين يهيوي سيمعوا 

مهيا فيـي التيوراة الكذل علـى   فـي  كم الـمرأة التـي كاهت بليت فيـيهم و يي ميـحصنة, وأن  ك

التـحميـم والـجلا, وسألوا رسول   صلى   عليه وسلم عن الـحكم الالزم لها, وسيمعوا ميا يقيول 

فـيها قوم الـمرأة الفـاجرة قبل أن يأتوا رسول   صلى   عليه وسلم مـحتكمين إلـيه فـيها. وإهيـما 

ليـموا أ يل اليـمرأة الفيـاجرة ميا يكيون مين سألوا رسول   صلى   علييه وسيلم عين ذليك لهيم لـيع

جوابه لهم, فإن لـم يكن من  كمه الرجم رضوا به  كما فـيهم, وإن كان من  كميه اليرجم  يذروه 

 وتركوا الرضا به وبحكمه. وبنـحو الذي قلنا كان ابن زيا يقول.

وَن للَكيِذِل ـ  اثنـي ييوها, قيال: أخبرهيا ابين و يب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: ّسيماعُ 9406  

َسّماُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن قال: لقوم آخرين لـم يأتوَ من أ يل الكتيال,  يّالء سيماعون ألولقيك القيوم 

 االَخرين الذين لـم يأتوه, يقولون لهم الكذل: مـحما كاذل, ولـيا  ذا فـي التوراة, فال تّمنوا به.

ِميْن بَْعيِا َمَواَضيِعِه يَقُولُيوَن إْن أُوتِـيُتيـْم َ يذَا فَُخيذُوهُ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَُحّرفُيوَن الَكِليـمَ   

تَْوهُ فـاْ ذَُروا. ّْ  َوإْن لَـْم تُ

يقول تعالـى ذكره: يحّرف  ّالء السماعون للكذل, السماعون لقوم آخرين مينهم ليـم ييأتوَ بعيا   

ى ذكره الذي أهقله فـي التوراة فيـي من الـيهوي الَكِلـم. وكان تـحريفهم ذلك: تليـير م  كم   تعالـ

الـمـحصنات والـمـحصنـين من القهاة بـالرجم إلـى الـجلا والتـحميـم, فقال تعاليـى ذكيره: يَحّرفُيوَن 

الَكِلـَم يعنـي:  ّالء الـيهوي, والـمعنى:  كم الكلـم, فـاكتفيـى بيذكر اليـخبر مين تيـحريف الكليـم عين 

ناه. وكذلك قوله: ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه والـمعنى: من بعيا وضيع   ذكر الـحكم لـمعرفة السامعين لـمع

ذلك مواضعه, فـاكتفـى بـالـخبر مين ذكير مواضيعه عين ذكير وضيع ذليك, كميا قيال تعاليـى ذكيره: 

ِ َوالـيَْوِم االَِخِر والـمعنى: ولكن البّر بّر من آمين بيـا  االَخير. وقيا  َّ يحتيـمل َولَِكّن البِّر َمْن آَمَن بـا

كميا يقيال: «, عين»ُوضيعت موضيع « بعيا»أن يكون معناه: يحّرفون الكلـم عن مواضعه, فتكيون 

 جقتك عن فرامي من الشلل, يريا: بعا فرامي من الشلل.

تَيْوهُ فيـاْ ذَُروا يقيول:  يّالء البيـامون السيماعون    ّْ ويعنـي بقوله إْن أُوتِـيُتـْم َ ذَا فَُخذُوهُ َوإْن لَيـْم تُ

إن أفتاكم مـحما بـالـجلا والتـحميـم فـي صا بنا فخذوه, يقول: فيـاقبلوه منيه, وإن ليـم يُفيتِكم  للكذل,

 بذلك وأفتاكم بـالرجم, فـا ذروا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ل: ثنيـي الق يري, قيال: ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يوها بن بكير, عن ابن إسحا,, قيا9407  

سمعت رجالً من مقينة يحاّث سعيا بين اليـمسيب, أن أبيـا  رييرة  ياثهم فيـي قصية ذكر يا: َوِميَن 

ََ قيال: بعثيوا وتـخيـلفوا, وأميرو م بيـما  الِّذيَن  ايُوا َسّماُعوَن للَكِذِل َسّماُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَـْم يَأْتُو

عه, فقال: يحّرفون الكليـم مين بعيا مواضيعه, يقوليون: إن أمرو م به من تـحريف الكلـم عن مواض

 أوتـيتـم  ذا فخذوه للتـحميـم, وإن لـم تّتوه فـا ذروا: أي الرجم.
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ـ  اثنا مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عين ابين أبيـي هيـجيح, 9408  

 م  ذا, فَُخذُوهُ يهوي تقوله للـمنافقـين.عن مـجا ا فـي قول  : إْن أُوتِـيُتـْم َ ذا: إن وافقك

 اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبيو  ذيفية, قيال:  ياثنا شيبل, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: إْن    

 أُوتِـيُتـْم َ ذَا فَُخذُوهُ: إن وافقكم  ذا فخذوه, وإن لـم يوافقكم فـا ذروه. يهوي تقوله للـمنافقـين.

الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين ـيي  اثنييـي مييـحما بيين 9409  

الساّي: يَُحّرفُوَن الَكِلـَم ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه  ين  ّرفوا الرجم فجعلوه جلاا, يقوليون: إْن أُوتِـيُتيـْم َ يذَا 

تُوهُ فـاْ ذَُروا. ّْ  فَُخذُوهُ َوإْن لَـْم تُ

حا,, قال:  اثنا عبا   بن القبـير, عن ابن عيـينة, قيال: ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إس9410  

 اثنا زكريا ومـجالا, عن الشعبـّي, عن جابر: يَُحّرفُوَن الَكِلـَم ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إْن أُوتِـيُتـْم 

لـم تّتوه فـا ذروا  َ ذَا فَُخذُوهُ يهوي فاَ يقولون لـيهوي الـماينة: إن أوتـيتـم  ذا الـجلا فخذوه, وإن

 الرجم.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9411  

تَْوهُ فيـاْ ذَُروا ُ يُم اليـيهوي,  ّْ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: إْن أُوتِـيُتـْم َ ذَا فَُخذُوهُ َوإْن لَـْم تُ

 قا  كم فيـي التيوراة فيـي القهيا بيـالرجم, فنفسيوا أن يرجمو يا, وقيالوا: زهت منهم امرأة, وكان  

اهطلقوا إلـى مـحما فعسى أن يكون عناه رخصة, فإن كاهت عناه رخصية فيـاقبلو ا. فيأتَْوه فقيالوا: 

ُم َكْييَف ُ ْكي»يا أبـا القاسم إن امرأة منا زهت, فما تقول فـيها  فقال لهم النبـّي صلى   عليه وسلم: 

اذْتُوهِيـي »فقالوا: يعنا من التيوراة, ولكين ميا عنياَ فيـي ذليك فقيال: « ّللّاِ فِـي التّْوَراةِ فـي الّقاهِـي 

بيـالِّذي هَيـّجاُكْم ِميْن آِل فِْرَعيْوَن َوبيـالِّذي »فقال لهم: «. بأْعلَـِمُكْم بـالتّْوَراةِ التـي أُْهِقلَْت علـى ُموَسى

َّ لَُكْم البَْحَر فَأْه « ـجاكْم وأْمَرَ, آَل فِْرَعْوَن إالّ أْخبَْرتُـُموهِـي ما ُ ْكُم ّللّاِ فِـي التّيْوَراةِ فِيـي الّقاهِيـيفَلَ

 قالوا:  كمه الرجم. فأمر بها رسول   صلى   عليه وسلم فرجمت.

ْم ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بين زرييع, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: لَيـ9412  

تَْوهُ فـ ّْ ََ يَُحّرفُوَن الَكِلـَم ِمْن بَْعِا َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إْن أُوتِـيُتـْم َ ذَا فَُخذُوهُ َوإْن لَـْم تُ اْ ذَُروا ذكير يَأْتُو

لنا أن  ذا كان فـي قتـيـل من بنـي قريظة قتلته النضير, فكاهت النضير إذا قتليت مين بنيـي قريظية 

ههم الاية لفضيلهم عليـيهم, وكاهيت قريظية إذا قتليت مين النضيير قتيـيالً ليـم لـم يقـياو م, إهـما يعطو

يرضوا إال بـالقوي لفضلهم علـيهم فـي أهفسهم تعّقزا. فقيام هبيـّي   صيلى   علييه وسيلم اليـماينة 

علـى  يقة فعلهم  ذا, فأرايوا أن يرفعوا ذلك إلـى رسول   صلى   عليه وسلم, فقال لهيم رجيل 

الـمنافقـين: إن قتـيـلكم  ذا قتـيـل عما, متـى ما ترفعوه إلـى مـحما صلى   عليه وسلم أخشى  من

 علـيكم القوي, فإن قبل منكم الاية فخذوه, وإال فكوهوا منه علـى  ذر.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: يَُحّرفُيوَن الَكِليـَم ِميْن 9413  

ْعِا َمَواِضِعِه يقول يحّرف  ّالء الذين لـم يأتوَ الكلـم عن مواضعه, ال يضيعوهه عليـى ميا أهقليه بَ 

  . قال: و ّالء كلهم يهوي, بعضهم من بع .

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو معاوية وعبـياة بن  ميا, عن األعم , عن عبا   بن ميّرة, 9414  

تَييْوهُ فييـاْ ذَُروا يقولييون: اذتييوا عيين البييراء بيين عييازل: يَقُولُييوَن  ّْ إْن أُوتِـيُتييـْم َ ييذَا فَُخييذُوهُ َوإْن لَييـْم تُ

 مـحماا, فإن أفتاكم بـالتـحميـم والـجلا فخذوه, وإن أفتاكم بـالرجم فـا ذروا.

 ْيقا.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَمْن يُِرِي ّللّاِ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَـْمِلَك لَهُ ِمَن ّللّاِ شَ   

و ذا تسلـية من   تعالـى ذكره هبـيه مـحماا صلى   عليه وسلم من  قهه علـى مسارعة الذين   

قّص قصتهم من الـيهوي والـمنافقـين فـي  ذه االَية, يقول له تعالـى ذكره: ال يحقهك تسّرعهم إليـى 

, وال يرجعييون عيين كفيير م جحييوي هبّوتييك, فإهييـي قييا َ تَييـْمُت علييـيهم أههييم ال يتوبييون ميين ضيياللتهم

للسابّ من مضبـي علـيهم, ومير هافعهم  قهك علـى ما ترن من تسّرعهم إليـى ميا جعلتيه سبيـيالً 

لهالكهم واستـحقاقهم وعياي. ومعنى الفتنة فـي  ذا الـموضع: الضاللة عين قصيا السبـييـل. يقيول 

هيان, فلين تيـملك ليه مين   تعالـى ذكره: ومين ييري   ييا ميـحما مرجعيه بضياللته عين سبـييـل ال

اسييتنقاذا مييـما أراي   بييه ميين الييـحيرة والضيياللة, فييال تشييعر هفسييك بـالييـحقن علييـى مييا فييـاتك ميين 

. كما: ّّ  ا تااذه للـح

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9415  

 لَْن تَـْمِلَك لَهُ ِمَن ّللّاِ َشْيقا.َوَمْن يُِرِي ّللّاِ فِتْنَتَهُ فَ 

   , القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَقِيَك الّيِذيَن لَيـْم يُيِرِي ّللّاُ أْن يَُطّهيَر قُلُيَوبُهْم لَُهيْم فِيـي الاّْهيـيا ِخيْقي 

 ولَُهْم فِـي االَِخَرةِ َعذَال  َعِظيـم .

سلم: ال يحقهك الذين يسيارعون فيـي الكفير, مين يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه و  

الـيهوي الذين وصفت لك صفتهم, وإن مسارعتهم إلـى أُولَقَِك الِّذيَن لَـْم يُِرِي ّللّاُ أْن يَُطّهَر قُلَُوبُهْم لَُهْم 

, ولَُهْم فِـي االَِخَرةِ َعذَال  َعِظيـم .  فِـي الاّْهـيا ِخْقي 

صلى   عليه وسلم: ال يحقهك الذين يسيارعون فيـي الكفير, مين  يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما  

الـيهوي الذين وصفت ليك صيفتهم, وإن مسيارعتهم إليـى لاهيـيا وذليك اليذّل والهيوان, وفيـي االَخيرة 

 عذال جهنـم خالاين فـيها أباا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى الـخقي روي القول عن عكرمة.  

:  يياثنا عبييا العقيييق, قييال:  يياثنا سفييـيان, عيين علييـّي بيين األرقييم ـيي  اثنييـي الييـحرث, قييال9416  

وميره, عن عكرمة: أُولَقَِك الِّذيَن لَـْم يُِرِي ّللّاُ أْن يَُطّهَر قُلَُوبُهْم لَُهْم فِـي الاّْهـيا ِخْقي  قال: ماينة فيـي 

 الروم تُفتـح فـيُْسبَْون.

 42اآلية : 
ََ فَياْ ُكْم بَْيينَُهْم أَْو القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َسي ّماُعوَن ِلْلَكيِذِل أَّكيالُوَن ِللّسيْحِت فَيإِن َجيفُءو

ََ َشْيقاً َوإِْن َ َكْميَت فَياْ ُكْم بَْيينَُهْم بِاْلِقْسيِط إِّن ّللّاَ   يُِحيّب أَْعِرْ  َعْنُهْم َوإِن تُْعِرْ  َعْنُهْم فَلَن يَُضّرو

 اْلُمْقِسِطيَن {..

 ييّالء الييـيهوي الييذين وصييفت لييك يييا مييـحما كيياذل, لييـيا بنبييـّي, وقِـيييـل  يقييول تعالييـى ذكييره:   

بعضييهم: إن  كييم القاهييـي الـمييـحَصن فييـي التييوراة الييـجلا والتـحميييـم, ومييير ذلييك ميين األبـاطيييـل 

 واإلفك, ويقبلون الرشا, فـيأكلوهها علـى كذبهم علـى   وفريتهم علـيه. كما:

اثنا مسلييـم بيين إبرا يييـم, قييال:  يياثنا أبييو عقـيييـل, قييال: سييمعت ـي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يي9417  

الـحسن يقول فـي قوليه: َسيّماُعوَن للَكيِذِل أّكيالُوَن للّسيْحِت قيال: تليك اليـحكام سيمعوا ِكْذبيةً, وأكليوا 

 ِرْشَوةً.

 ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بين زرييع, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: َسيّماُعونَ 9418  

للَكِذِل أّكالُوَن للّسْحِت قال: كان  ذا فـي  كام الـيهوي بـين أيايكم, كياهوا يسيمعون الكيذل ويقبليون 

 الرشا.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9419  

 كم و م يهوي.عن مـجا ا فـي قول  : أّكالُوَن للّسْحِت قال: الرشوة فـي الـح

ـيي  يياثنا  نيياي, قييال:  يياثنا وكيييع, و يياثنا سفييـيان بيين وكيييع, قييال:  يياثنا أبييـي وإسييحا, 9420  

األزر,, و اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, عن سفـيان, عن عاصيم, عين زّر, عين 

 عبا  : أّكالُوَن للّسْحِت قال: السحت: الرشوة.

ع وواصل بن عبا األعلـى, قاال:  اثنا ابين فضييـل, عين األعمي , ـ  اثنا سفـيان بن وكي9421  

عن سلـمة بن كهيـل, عين ساليـم بين أبيـي اليـجعا, قيال: قـييـل لعبيا  : ميا السيحت  قيال: الرشيوة. 

 قالوا: فـي الـحكم  قال: ذاَ الكفر.

بين أبيـي   اثنا سفـيان, قال:  اثنا منار وو ب بن جرير, عن شعبة, عين منصيور, عين ساليـم   

 الـجعا, عن مسرو,, عن عبا  , قال: السحت: الرشوة.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكيع, قال:  ياثنا أبيـي, عين  رييث, عين عيامر, عين    

 مسرو,, قال: قلنا لعبا  : ما كنا هرن السحت إال الرشوة فـي الـحكم قال عبا  : ذاَ الكفر.

الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قال:  اثنا شعبة, عن عمار الا نـي, عين   اثنا مـحما بن   

سالـم بن أبـي الـجعا عن مسرو,, قال: سألت عبا   عين السيحت, فقيال: الرجيل يطليب اليـحاجة 

 فـيقضيها, فـيهاي إلـيه فـيقبلها.
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ور وسلـييـمان األعمي ,  اثنا سوار, قال:  اثنا بشر بن الـمفضل, قال:  اثنا شعبة, عن منصي   

 عن سالـم بن أبـي الـجعا, عن مسرو,, عن عبا   أهه قال: السحت: الرشا.

 يياثنا أبييو كريييب, قييال:  يياثنا الـمـحاربييـّي, عيين سفييـيان, عيين عاصييم, عيين ِزّر, عيين عبييا  :    

 الّسْحت, قال: الرشوة فـي الاين.

ة, عن األعم , عن خيثمة, قال: قال عمر: ميا ـ  اثنـي أبو الساذب, قال:  اثنا أبو معاوي9422  

 كان من السحت: الرشا, ومهر القاهـية.

ـ  اثنـي سفـيان, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبرا يـم, قيال: السيحت: 9423  

 الرشوة.

ه: ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, قولي9424  

 أّكالُوَن للّسْحِت قال: الرشا.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكيع, قيال: ثنيـي أبيـي, عين طليـحة, عين أبيـي 9425  

  ريرة, قال: مهر البلّي ُسحت, وَعْسُب الفحل ُسْحت, وكسب الـَحّجام ُسْحت, وثمن الكلب ُسْحت.

األ مر, عن جيويبر, عين الضيحاَ, قيال: السيحت: ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو خالا 9426  

 الرشوة فـي الـحكم.

 اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو مسان, قال:  اثنا إسراذيـل, عن  كيـم بين جبيـير, عين ساليـم بين    

أبـي الـجعا, عن مسرو,, قال: سألت ابين مسيعوي عين السيحت, قيال: الرشيا, فقليت: فيـي اليـحكم  

 قال: ذاَ الكفر.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 9427  

 أّكالُوَن للّسْحِت يقول: للرشا.

ـ  اثنا القاسم, قيال:  ياثنا اليـحسين, قيال:  ياثنا  شيم, قيال: أخبرهيا عبيا اليـملك بين أبيـي 9428  

هميا سيأال ابين مسيعوي عين الرشيوة, سلـيـمان, عن سلـمة بين كهييـل, عين مسيرو,, عين علقمية: أه

فقال:  ي السحت, قاال فـي الـحكم  قال: ذاَ الكفر, ثم تال  ذه االَية: َوَمْن لَـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ 

 فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن.

بيـي ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن الـمسعويي, عن بكيير بين أ9429  

بكييير, عيين مسلييـم بيين صبييـيح, قييال: شييفع مسييرو, لرجييل فييـي  اجيية, فأ ييان لييه جارييية, فلضييب 

مضبييـا شيياياا وقييال: لييو علييـمت أهييك تفعييل  ييذا مييا كلييـمت فييـي  اجتييك وال أكلييـم فـيييـما بقييـي ميين 

 اجتك, سمعت ابن مسعوي يقول: من شيفع شفيـاعة ليـيريّ بهيا  قيا أو يرفيع بهيا ظليـما, فأُ ياي ليه 

, فقـيـل له: يا أبـا عبا الر من ما كنا هرن ذلك إال األخذ علـى اليـحكم قيال: األخيذ فقبل,  فهو ُسْحت 

 علـى الـحكم كفر.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـيأبـي, قال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين 9430  

 خذوا الرشوة فـي الـحكم وقضوا بـالكذل.ابن عبـاس: َسّماُعوَن للَكِذِل أّكالُوَن للّسْحِت وذلك أههم أ

ـ  ياثنا  ناي,قيال:  ياثنا عبيـياة, عين عميار, عين مسليـم بين صبيـيح, عين مسيرو,, قيال: 9431  

سألت ابن مسعوي عن السحت, أ و الرشا فـي اليـحكم  فقيال: ال, مين ليـم يَْحكيم بيـما أهيقل   فهيو 

ن لييـم يحكييم بييـما أهييقل   فهييو فييـاسّ, ولكيين كييافر, وميين لييـم يحكييم بييـما أهييقل   فهييو ظالييـم, وميي

 السحت يستعينك الرجل علـى الـَمْظِلـمة فتعينه علـيها, فَـيُهاي لك الهاية فتقبلها.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن يحيى بن سعيا, عن عبا   بين  بيـيرة السيبقي, 9432  

 الـحكم, وما كان يُْعَطى الكهان فـي الـجا لـية. قال: من السحت ثالثة: مهر البلّي, والرشوة فـي

ـ  اثنا  ناي, قال:  ياثنا ابين مطييع, عين  مياي بين سليـمة, عين عطياء الـخراساهيـي, عين 9433  

َضييْمرة, عيين علييـّي بيين أبييـي طالييب, أهييه قييال فييـي كسييب الييـحجام, ومهيير البلييّي, وثميين الكلييب, 

ب الفحيل, والرشيوة فيـي اليـحكم, وثمين اليـخمر, واالستـجعال فـي القضية, و لوان الكيا ن, وَعْسي

 وثمن الـمتـية: من الّسْحت.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: أّكيالُوَن للّسيْحِت قيال: 9434  

 الرشوة فـي الـحكم.
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لـموالـى, عن ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي عبا الر من بن أبـي ا9435  

ُكيّل ْليـَحٍم أَْهبَتَيهُ »عمر بن  ميقة بين عبيا   بين عمير, أن رسيول   صيلى   علييه وسيلم, قيال: 

 «.الّرْشَوةُ فِـي الـُحْكمِ »قـيـل: يا رسول  , وما السحت  قال: «. الّسْحُت فـالنّاُر أْولَـى بِهِ 

خبرهـي عبا الـجبـار بين عمير, عين اليـحكم ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أ9436  

بن عبا  , قال: قال لـي أها بن مالك, إذا اهقلبْت إلـى أبيـيك فقيل ليه: إيياَ والّرشيوة فإههيا سيحت 

 وكان أبوه علـى ُشَرَط الـماينة.

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن منصور, عن سالـم, عن مسيرو,, عين عبيا  , 9437  

شوة سحت. قال مسرو,: فقلنا لعبا  : أفـي الـحكم  قال: ال, ثم قرأ: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما قال: الر

لَـْم يَْحُكْم بِيـَما أْهَقل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الّظاِلـُموَن َوَمْن 

 فَأُولَقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن. أْهَقَل ّللّاُ 

وأصل السحت: كلَب الـجوع, يقال منه: فيالن مسيحوت اليـمعاة: إذا كيان أكيوالً ال يُـلَفيـى أبياا إال   

جاذعا. وإهـما قـيـل للّرشوة السحت, تشيبها بذلك كأن بـاليـمسترِشي مين الشيره إليـى أخيذ ميا يعطياه 

لشيره إليـى الطعيام, يقيال منيه: َسيحتَه وأْسيَحتَه, للتيان من ذلك مثل الذي بـالـمسحوت اليـمعاة مين ا

 مـحكيتان عن العرل, ومنه قول الفرزي, بن مالب:

 َوَعّ  َزماٍن يا اْبَن َمْرَواَن لَـْم يَاَْعمَن الـَماِل إال ُمَسَحتا أْو ُمـَجلُّف  

عالييـى: فَييـيُْسِحتَُكْم يعنييـي بـالييـمسحت: الييذي قييا أستأصييله  الكييا بأكلييه إييياه وإفسييايه, ومنييه قولييه ت  

 بعَذَاِل وتقول العرل للـحالّ: اسحت الشعر: أي استأصله.

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِر  َعْنُهْم َوإْن تُعِرْ  َعْنُهْم فَلَن    القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإْن جاُءو

ََ َشْيقا َوإْن َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقْسطِ   إّن ّللّاَ يَُحّب الـُمقِسطيَن. يَُضّرو

ََ فييـاْ ُكْم بَييـْينَُهْم أْو أْعييِرْ  َعييْنُهْم: إن جيياء  ييّالء القييوم    يعنييـي تعالييـى ذكييره بقولييه: فييإْن جيياُءو

االَخرون الذين لـم ييأتوَ بعيا, و يم قيوم اليـمرأة البليية, ميـحتكمين إليـيك, فيـا كم بيـينهم إن شيقت 

ّّ الذي جعله    كما له, فـيـمن فعَل فِْعل الـمرأة البلية منهم, أو أعر  عنهم, فاع اليـحكم  بـالـح

 بـينهم إن شقت والـخيار إلـيك فـي ذلك.

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

هـجيح,  ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي9438  

عن مـجا ا: أْو أْعِرْ  َعْنُهْم يهويُ, زهى رجل منهم له هسب  قـير فرجموه, ثم زهى منهم شريف 

فحّمييـموه, ثييم طييافوا بييه, ثييم اسييتفتوا رسييول   صييلى   عليييه وسييلم لييـيوافقهم. قييال: فأفتييا م فييـيه 

 أيجاوهييه فييـي التييوراة, بييـالرجم, فييأهكروه, فييأمر م أن ييياعوا أ بييـار م ور بييـاههم, فناشييا م بييـا 

 فكتـموه إال رجالً من أصلر م أعور, فقال: كذَبوَ يا رسول  , إهه لفـي التوراة

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  ياثنا عبيا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي الليـيث, عين ابين شيهال: أن 9439  

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهمْ   كاهت فـي شأن الرجم. االَية التـي فـي سورة الـماذاة: فإْن جاُءو

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9440  

ابن عبـاس قيال: إههيم أتيوه يعنيـي اليـيهوي فيـي اميرأة مينهم زهيت يسيألوهه عين عقوبتهيا, فقيال لهيم 

فقيالوا هيّمر بيرجم « ْم َمْكتُوبـا فِيـي التّيْوَراةِ َكْيَف تَـِجاُوهَهُ ِعْناَكُ »رسول   صلى   عليه وسلم: 

القاهييـية. فييأمر بهييا رسييول   صييلى   عليييه وسييلم, فرجمييت, وقييا قييال   تبييـارَ وتعالييـى: َوإْن 

ََ َشْيقا َوإْن َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقْسِط إّن ّللّاَ يُحّب الـُمْقسِ   ِطيَن.تُْعِرْ  َعْنُهْم فَلَْن يَُضّرو

ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين 9441  

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم قال: كاهوا يَحاّون فـي القها, إلـى أن زهى  كثـير, قوله: فإْن جاُءو

رجموهييه, ولكيين اجليياوه ومثّلييوا بييه شيياّل ميينهم ذو شييرف, فقييال بعضييهم لييبع : ال ييياُعكم قومييه ت

فجلاوه و ملوه علـى إكاف  مار, وجعلوا وجهه مستقبل ذهب الـحمار, إلـى أن زهى آخيُر وضييع 

لـيا له شرف فقالوا: ارجموه ثم قيالوا: فكييف ليـم ترجميوا اليذي قبليه  ولكين مثيل ميا صنعتيـم بيه 

لوا: سيلوه, لعلكيم تيـجاون عنياه رخصية فـاصنعوا بهذا. فلـما كان النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, قيا

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم... إلـى قوله: إّن ّللّاَ يُحّب الـُمْقِسِطيَن.  فنقلت: فإْن جاُءو
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 وقال آخرون: بل هقلت  ذه االَية فـي قتـيـل قتل فـي يهوي منهم قتله بعضهم. ذكر من قال ذلك:  

السرّي وأبو كريب, قاال:  اثنا ييوها بين بكيير, عين ميـحما بين إسيحا,, ـ  اثنا  ناي بن 9442  

قال: ثنـي ياوي بين اليـحصين, عين عكرمية, عين ابين عبيـاس: أن االَييات فيـي اليـماذاة, قوليه: فيإْن 

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعيْنُهْم... إليـى قوليه: اليـُمْقِسِطيَن إهيـما هقليت فيـي الايية فيـي ب نيـي جاُءو

النضير وبنـي قريظة, وذلك أن قتلـى بنـي النضير كان لهم شرف تّيّي الايية كاملية, وإن قريظية 

كاهوا يّيّون هصف الاية. فتـحاكموا فـي ذلك إلـى رسول   صلى   عليه وسلم, فيأهقل   ذليك 

ّّ فيـي ذليك, فجعيل الايي ة فيـي ذاَ سيواء. فـيهم, فحملهم رسول   صلى   عليه وسلم علـى اليـح

 و  أعلـم أّي ذلك كان.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا عبـيا   بن موسى, عن علـّي بن صالـح, عن سيماَ, عين 9443  

عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كاهت قريظة والنضير, وكان النضير أشرف مين قريظية, فكيان إذا 

قَتل رجل مين النضيير رجيالً مين قريظية أيّن  قتل رجل من قريظة رجالً من النضير قُتِل به, وإذا

مقة َوْسّ تـمر. فلـما بعث رسول   صلى   عليه وسلم قَتل رجل من النضير رجالً من قريظة, 

فقييالوا: ايفعييوه إلييـينا فقييالوا: بييـيننا وبييـينكم رسييول   صييلى   عليييه وسييلم. فنقلييت: َوإْن َ َكْمييَت 

 ِط.فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقسْ 

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا: كان فيـي  كيم  يّي بين أخطيب 9444  

للنضري ييتان, والقَُرظي يية, ألهه كان من النضير قال: وأخبر   هبـيه صلى   عليه وسلم بـما 

إليـى آخير االَيية. قيال: فليـما رأت ذليك  فـي التوراة, قال: وكتَبَْنيا َعلَيـْيِهْم فِيـيها أّن الينّْفَا بيـالنّْفِا...

قُريظة, لـم يرضوا بحكيم بين أخطيب, فقيالوا: هتيـحاكم إليـى ميـحما فقيال   تبيـارَ وتعاليـى: فيإْن 

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم فخيره, وَكْيَف يَُحّكُموهَيَك َوعْنياَُ ُم التّيْوَراةُ فِيـيها ُ ْكيم ّللّاِ.. . جاُءو

ية كلها. وكان الشريف إذا زهى بـالاهـيقة رجمو ا  يي و ّميـموا وجيه الشيريف, و مليوه عليـى االَ 

البعير, أو جعلوا وجهه من قِبَل ذهب البعير. وإذا زهى الاهـيء بـالشريفة رجموه, وفعلوا بهيا ذليك. 

علييه وسيلم قيال فتـحاكموا إلـى النبـّي صلى   عليه وسلم, فرجمهيا. قيال: وكيان النبيـّي صيلى   

أْهييَت أْعلَييـُمُهْم »قييالوا: فييالن األعييور. فأرسييل إلييـيه, فأتيياه, فقييال: « َمييْن أْعلَييـُمُكْم بييـالتّْوَراةِ »لهييم: 

ِ َوبيـالتّْوَراةِ »قال: كذاَ تقعم يهوي, فقال له النبـّي صيلى   علييه وسيلم: « بـالتّْوَراةِ  َّ ََ بيـا أُْهُشياُ

فقال: ييا أبيـا القاسيم « ى يَْوَم ُطوِرِسيناَء ما تَـِجاُ فِـي التّْوَراةِ فِـي الّقاهِـيَـْيِن التـي أْهَقلَها علـى ُموسَ 

يرجمون الاهـيقة, ويحملون الشريف علـى بعير, ويحمـمون وجهه, ويجعلون وجهه من قِبَيل ذَهَيب 

ّي صيلى   علييه البعير, ويرجمون الاهـيء إذا زهى بـالشريفة, ويفعلون بها  ي ذلك. فقال له النبـ

ِ َوبـالتّْوَراةِ التـي أْهَقلَها َعليـى ُموَسيى يَيْوَم ُطوِرِسييناَء ميا تَيـِجاُ فِيـي التّيْوَراةِ »وسلم:  َّ ََ بـا « أَْهُشاُ

فجعل يروغ والنبيـّي صيلى   علييه وسيلم يَْنُشياُه بيـا  وبيـالتوراة التيـي أهقلهيا عليـى موسيى ييوم 

بـا القاسيم الشييخ والشييخة إذا زهيـيا فيـارجمو ما البتية. فقيال رسيول   طورسيناء,  تـى قال: يا أ

, اْذَ بُوا بِِهما فـاْرُجُموُ ما»صلى   عليه وسلم:  ََ قيال عبيا  : فكنيت فـييـمن رجمهميا, «. فَُهَو ذَا

 فما زال يُْجنىُء علـيها ويقـيها الـحجارة بنفسه  تـى مات.

 كيم  يذه االَيية  يل  يو ثابيت اليـيوم و يل لليـحكام مين اليـخيار فيـي ثم اختلف أ ل التأوييـل فيـي   

الـحكم والنظر بيـين أ يل الذمية والعهيا إذا ا تكميوا إليـيهم, مثيل اليذي جعيل لنبيـيه صيلى   علييه 

وسلم, فـي  ذه االَية, أم ذلك منسوخ  فقال بعضهم: ذلك ثابت الـيوم لـم ينسخه شيء, وللـحكام من 

 ي ر بهذه االَية مثل ما جعله لرسوله صلى   عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:الـخيار فـي كل 

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة بن الفضل, عن عمرو بن أبـي قـيا, عن مليرة, عن 9445  

إبرا يـم والشعبـي: إن ُرفع إلـيك أ ا من الـمشركين فـي قضاء, فإن شقت فـا كم بـينهم بـما أهقل 

 إن شقت أعر  عنهم. , و

 ييياثنا ابييين  مييييا, قيييال:  ييياثنا جريييير, عييين ملييييرة, عييين الشعبيييـي وإبرا ييييـم, قييياال: إذا أتييياَ    

الـمشركون فحّكميوَ فيـا كم بيـينهم, أو أعير  عينهم, وإن  كميت فيـا كم بحكيم الـمسليـمين وال 

 تْعاُه إلـى ميره.
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 اثنا وكيع, عين سفيـيان, عين ملييرة, عين  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, و اثنا  ناي, قال:    

ََ فيـاْ ُكْم بَيـْينَُهْم أْو أْعيِرْ  َعيْنُهْم قيال: إن شياء  كيم, وإن شياء ليـم  إبرا يـم والشعبـي: فإْن جاُءو

 يحكم.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, قال:  اثنا سفـيان, عن ابن جري , عن عطاء, قال: إن 9446  

 يحكم.شاء  كم وإن شاء لـم 

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جرير, عن مـحما بن سالـم, عن الشعبـّي, قال: إذا أتاَ أ ل 9447  

الكتال بـينهم أمر, فـا كم بـينهم بحكم الـمسلـمين, أو خـّل عنهم وأ ل يينهم يحكمون فـيهم إال فـي 

 سرقة أو قتل.

عبيا اليروزا,, عين ابين جيري , قيال: قيال  ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا9448  

لـي عطاء: هـحن مخيرون, إن شقنا  كمنا بـين أ ل الكتال, وإن شقنا أعرضنا فلـم هيـحكم بيـينهم, 

وإن  كمنا بـينهم  كمنا بـيننا أو هتركهم و كمهم بـينهم. قال ابن جري : وقال مثل ذلك عمرو بين 

 أْعِرْ  َعْنُهْم. شعيب, وذلك قوله: فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أوْ 

 اثنا يعقول, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرهيا ملييرة, و اثنيـي اليـمثنى, قيال:  ياثنا عميرو بين    

ََ فـاْ ُكْم بَيـْينَُهْم  عون, قال: أخبرها  شيـم, عن مليرة, عن إبرا يـم والشعبـي فـي قوله: فإْن جاُءو

الـمسليـمين, فيإن شياء  كيم بيـينهم وإن شياء أعير  أْو أْعِرْ  َعيْنُهْم قياال: إذا جياءوا إليـى  ياكم 

 عنهم, وإن  كم بـينهم  كم بـينهم بـما فـي كتال  .

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: فيإْن 9449  

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم يقول: إن جاءوَ فـا كم بـينهم بـما أهقل   , أو أعر  عنهم. فجعل   له جاُءو

 فـي ذلك رخصة, إن شاء  كم بـينهم, وإن شاء أعر  عنهم.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا جريير, عين ملييرة, عين إبرا ييـم والشعبيـي, قياال: إذا أتياَ اليـمشركون    

عنهم وخـلّهم فحكموَ فـيـما بـينهم, فـا كم بـينهم بحكم الـمسلـمين وال تَْعاُه إلـى ميره, أو أعر  

 وأ َل يينهم.

وقال آخيرون: بيل التـخييـير مسينوخ, وعليـى اليـحاكم إذا ا يتكم إليـيه أ يل الذمية أن يحكيم بيـينهم   

, ولـيا له ترَ النظر بـينهم. ذكر من قال ذلك: ّّ  بـالـح

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحييى بين واضيح, قيال:  ياثنا اليـحسين بين واقيا, عين يقييا 9450  

ََ فييـاْ ُكْم بَييـْينَُهْم أْو أْعييِرْ  َعييْنُهْم هسييخت النيي ـحوّي, عيين عكرميية والييـحسن البصييرّي: فييإْن جيياُءو

 بقوله: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفيـيان, عين السياّي, قيال: سيمعت عكرمية يقيول: 9451  

 ـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.هسختها وأِن اْ ُكْم بَ 

ـ  اثنا ابن وكيع ومـحما بن بشار, قاال:  اثنا ابن مهاي, عن سفـيان, عين السياّي, قيال: 9452  

 سمعت عكرمة يقول: هسختها: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.

 سيين, عين اليـحكم, عين  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يقيا بين  يارون, عين سفيـيان بين9453  

ََ فييـاْ ُكْم بَييـْينَُهْم أْو أْعييِرْ  َعييْنُهْم  مييـجا ا: لييـم ينسييخ ميين الييـماذاة إال  اتييان االَيتييان: فييإْن جيياُءو

ا هسييختها: وأِن اْ ُكييْم بَييـْينَُهْم بِييـَما أْهييَقَل ّللّاُ َوال تَتّبييْع أْ ييَواَءُ ْم وقولييه: يييا أيّهييا الّييِذيَن آَمنُييوا ال تُييـِحلّو

 اذَِر ّللّاِ َوال الّشْهَر الـَحَراَم َوال الَهْاَن َوال القاَلذِاَ هسختها: اْقتُلُوا الـُمْشِركيَن َ ْيُث َوَجْاتُـُموُ ْم.َشع

ـي  اثنييـي اليـمثنى, قييال:  يياثنا عميرو بيين عييون, قيال: أخبرهييا  شيييـم, عين منصييور, عيين 9454  

 ُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.الـحكم, عن مـجا ا قال: هسختها: وأِن اْ ُكْم بَـْينَ

ـ  اثنـي الـمثنى, قيال:  ياثنا  جياج بين منهيال, قيال:  ياثنا  ميام, عين قتياية, قوليه: فيإْن 9455  

ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم يعنـي الهيوي. فأمر   هبـيه صلى   علييه وسيلم أن يحكيم  جاُءو

شاء, ثم أهيقل   تعاليـى االَيية التيـي بعيا ا: وأْهَقْلنيا إلَيـْيَك بـينهم, ورخص له أن يعر  عنهم إن 

ه الِكتاَل... إلـى قوله: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ َوال تَتّبِْع أْ َواَءُ ْم فأمر   هبـيه صلى   عليي

 عنهم.وسلم أن يحكم بـينهم بـما أهقل   بعا ما رخص له إن شاء أن يعر  
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ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين عبيا الكرييـم 9456  

 الـجقري: أن عمر بن عبا العقيق كتب إلـى عاّي بن عاّي: إذا جاءَ أ ل الكتال فـا كم بـينهم.

اّي, عن عكرمة  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها الثوري, عن الس   

 قال: هسخت بقوله: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.

ـ  ياثنا القاسيم, قيال:  ياثنا اليـحسين, قيال:  ياثنا أبيو سفيـيان, عين معمير, عين الق يري, 9457  

ََ فييـاْ ُكْم بَييـْينَُهْم أْو أْعييِرْ  َعييْنُهْم قييال: مضييت السيينة أن يُييَريّوا فييـي  قييوقهم  قولييه: فييإْن جيياُءو

 ومواريثهم إلـى أ ل ِيينهم, إال أن يأتوا رامبـين فـي  اّ يُحكم بـينهم فـيه بكتال  .

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, 9458  

  عليييه وسييلم إن شيياء  كييم قييال: لييـما هقلييت: فييـاْ ُكْم بَييـْينَُهْم أْو أْعييِرْ  َعييْنُهْم كييان النبييـّي صييلى 

بـينهم, وإن شاء أعر  عنهم. ثم هسخها فقال: وأِن اْ ُكيْم بَيـْينَُهْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ َوال تَتّبِيْع أْ يَواَءُ ْم 

 وكان مـجبورا علـى أن يحكم بـينهم.

عيّوام, عين ـ  اثنا مـحما بن عمار, قال:  اثنا سعيا بن سلـيـمان, قيال:  ياثنا عبيـاي بين ال9459  

سفـيان بن  سين, عن الـحكم, عن مـجا ا, قال: آيتان هسختا من  ذه السيورة, يعنيـي اليـماذاة, آيية 

القالذا, وقوله: فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم, فكيان النبيـّي صيلى   علييه وسيلم مخييرا, إن شياء 

 بـما فـي كتابنا.  كم, وإن شاء أعر  عنهم, فريّ م إلـى أن يحكم بـينهم

وأولـى القولـين فـي ذلك عناي بـالصوال قول من قال: إن  كم  يذه االَيية ثابيت ليـم ينسيخ, وإن   

للـحكام من الـخيار فـي الـحكم بيـين أ يل العهيا إذا ارتفعيوا إليـيهم فيـا تكموا وتيرَ اليـحكم بيـينهم 

 لك فـي  ذه االَية.والنظر مثل الذي جعله   لرسوله صلى   عليه وسلم من ذ

وإهيـما قلنيا: ذلييك أوال ميا بيـالصوال, ألن القاذلييـين أن  كيم  ييذه االَيية منسيوخ زعمييوا أهيه هسييخ   

أن « كتال البـيان عن أصول األ كيام»بقوله: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ, وقا يللنا فـي كتابنا: 

ـحكم مييره بكيّل معاهيـيه,  تيـى ال يجيوز اجتيـماع اليـحكم النسخ ال يكيون هسيخا إال ميا كيان هفيـيا لي

بـاألمرين جميعا علـى صحته بوجه من الوجوه, بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع. وإذ كان 

ذلك كذلك, وكان مير مستـحيـل فـي الكالم أن يقال: وأن ا كم بيـينهم بيـما أهيقل  , ومعنياه: وأن 

 إذ  كميت بيـينهم بيـاخيتارَ اليـحكم بيـينهم إذا اختيرت ذليك وليـم تيـختر ا كم بيـينهم بيـما أهيقل  

اإلعرا  عنهم, إذ كان قا تقام إعالم الـمقول له ذليك مين قاذليه أن ليه اليـخيار فيـي اليـحكم وتيرَ 

قوليه: فيإْن الـحكم كان معلوما بذلك أن ال ياللة فـي قوله: وأِن اْ ُكْم بَـْينَُهْم بِـَما أْهيَقَل ّللّاُ أهيه هاسيخ 

ََ َشيْيقا َوإْن َ َكْميَت فيـاْ ُكْم  ََ فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم أْو أْعِرْ  َعْنُهْم َوإْن تُْعِرْ  َعيْنُهْم فَلَيْن يَُضيّرو جاُءو

بَـْينَُهْم بـالِقْسِط لـما وصفنا من ا تـمال ذلك ما بـينا, بل  و يلـيـل علـى مثيل اليذي يّل عليـيه قوليه: 

ُكْم بَييـْينَُهْم بييـالِقْسِط. وإذا لييـم يكيين فييـي ظييا ر التنقيييـل يلـيييـل علييـى هسييخ إ ييان َوإْن َ َكْمييَت فييـا ْ 

االَيتـين األخرن, وال هفـي أ ا األمرين  كَم االَخر, ولـم يكن عن رسول   صلى   عليه وسيلم 

ن كال خبر يصّح بأن أ ا ما هاسخ صا به, وال من الـمسلـمين علـى ذلك إجماع صّح ما قلنا من أ

 األمرين يّيا أ ا ما صا به ويوافّ  كمه  كمه وال هسخ فـي أ ا ما لالَخر.

ََ َشيييْيقا فييإن معنيياه: وإن تعييير  يييا مييـحما عييين    وأمييا قولييه: َوإْن تُْعييِرْ  َعيييْنُهْم فَلَييْن يَُضييّرو

فيـيه الـمـحتكمين إلـيك مين أ يل الكتيال فتياع النظير بيـينهم فـييـما ا تكميوا فيـيه إليـيك, فيال تيـحكم 

بـينهم, فلن يضّروَ شيقا, يقول: فلن يقاروا لك علـى ضّر فـي يين وال يهـيا, فاع النظر بـينهم إذا 

 اخترت ترَ النظر بـينهم.

وأما قوله: َوإْن َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بيـالِقْسِط فيإن معنياه: وإن اختيرت اليـحكم والنظير ييا ميـحما   

 كم بـينهم بـالقسط, و و العال, وذلك  و اليـحكم بيـما جعليه    كميا بـين أ ل العها إذا أتوَ, فـا

 فـي مثله علـى جميع خـلقه من أمة هبـينا صلى   عليه وسلم.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال جماعة أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

يييرة, عيين إبرا يييـم ـيي  اثنييـي يعقييول بيين إبرا يييـم, قييال:  يياثنا  شيييـم, قييال: أخبرهييا مل9460  

 والشعبـي: َوإْن َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقْسِط قاال: إن  كم بـينهم  كم بـما فـي كتال  .
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ـ  ياثنا سفيـيان, قيال:  ياثنا يقييا بين  ياون, عين العيّوام بين  وشيب, عين إبرا ييـم: َوإْن 9461  

 أن يحكم فـيهم بـالرجم. َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقْسِط قال: أِمر

 اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا عمييرو بيين عييون, قييال: أخبرهييا  شيييـم, عيين العييّوام, عيين إبرا يييـم    

 التـيـمي فـي قوله: َوإْن َ َكْمَت فـاْ ُكْم بَـْينَُهْم بـالِقْسِط قال: بـالرجم.

بن أبـي هـجيح, عين ميـجا ا: ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ا9462  

 بـالِقْسِط: بـالعال.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا  شيـم, عن العّوام بن  وشيب, عين إبرا ييـم التـييـمي فيـي قوليه: فيـاْ ُكْم    

 بَـْينَُهْم بـالِقْسِط قال: أمر أن يحكم بـينهم بـالرجم.

 يحّب العاملـين فـي  كمه بـين الناس, القاضيين وأما قوله: إّن ّللّاَ يُِحّب الـُمْقِسِطيَن فمعناه: إن    

بـينهم بحكم   الذي أهقله فـي كتابيه وأمير أهبيـياءه صيلوات   عليـيهم, يقيال منيه: أقسيط اليـحاكم 

ّّ يُقسيط إقسياطا بيه. وأميا قسيط فمعنياه: اليـجور, ومنيه قيول    فـي  كمه إذا عيال وقضيى بـاليـح

.تعالـى: وأّما القاِسُطوَن فَ  ّّ  كاهُوا ِلـَجَهنّـَم َ َطبـا يعنـي بذلك: الـجاذرين علـى الـح

 43اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَكْيَف يَُحّكُموهََك َوِعْناَُ ُم التّْوَراةُ فِيَهيا ُ ْكيُم ّللّاِ ثُيّم يَتََولّيْوَن ِمين

ِمنِيَن {.. ّْ  بَْعِا ذَِلَك َوَمف أُْولَـَقَِك بِاْلُم

يعنـي تعالـى ذكره: وكيف يحكمك  ّالء الـيهوي يا ميـحما بيـينهم, فيـيرضون بيك  كميا بيـينهم,    

ّّ وأههيا كتابيـي اليذي أهقلتيه  وعنا م التوراة التـي أهقلتها عليـى موسيى, التيـي يقيّرون بهيا أههيا  ي

ويعليـمون  علـى هبـي, وأن ما فـيه من  كم فمن  كمي, يعلـمون ذليك ال يتناكروهيه وال يتاافعوهيه,

أن  كمي فـيها علـى القاهـي الـمـحصن الرجم, و م مع عملهم بذلك يَتَولّْوَن يقول: يتركون الـحكم 

به بعا اعلـم بحكمي فـيه جراءة علـّي وعصياها ليـي. و يذا وإن كيان مين   تعاليـى ذكيره خطابيـا 

هم  يذه االَيية, يقيول لهيم تعاليـى: لنبـيه صلى   عليه وسلم, فإهه تقريع منه للـيهوي الذين هقلت فيـي

كيف تقّرون أيها الـيهوي بحكم هبيـي ميـحما صيلى   علييه وسيلم ميع جحيوي هبّوتيه وتكيذيبكم إيياه, 

ّّ علـيكم واجب جاءكم به موسيى مين عنيا    يقيول:  وأهتـم تتركون  كمي الذي تقّرون به أهه  

ي مين توليـى عين  كيم   اليذي  كيم بيه فيـي فإذا كنتـم تتركون  كمي لـيا َمن فعل  ذا الفعل: أ

كتابه الذي أهقله علـى هبـيه فـي خـلقه بـالذي صاّ,   ورسيوله فيأقّر بتو يياه وهبيّوة هبيـيه صيلى 

  عليه وسلم ألن ذلك لـيا من فعل أ ل اإليـمان. وأصيل التوليـي عين الشييء: االهصيراف عنيه 

 كما:

ليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا ا9463  

 كثـير: ثُّم يَتََولّْوَن ِمْن بَْعِا ذَِلَك قال: تولـيهم ما تركوا من كتال  .

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن 9464  

َكْيَف يَُحّكُموهََك َوِعْناَُ ُم التّيْوَراةُ فِيـيها ُ ْكيُم ّللّاِ يعنيـي:  ياوي أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: و

  , فأخبر   بحكمه فـي التوراة.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َوِعْناَُ ُم التّيْوَراةُ 9465  

 تشاجروا فـيه من شأن قتـيـلهم, ثّم يَتََولّْوَن ِمْن بَْعِا ذَِلَك االَية.فِـيها ُ ْكُم ّللّاِ: أي بـيان   ما 

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 9466  

ُ كيُم ّللّاِ يقيول  قال: قال يعنـي الرّل تعالـى ذكره يعير م: وَكْيَف يَُحّكُموهََك َوِعْنياَُ ُم التّيْوَراةَ فِيـيها

 الرجم.

 44اآلية : 
القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:     }إِهّييف أَهَقْلنَييا التّييْوَراةَ فِيَهييا ُ يياًن َوهُييور  يَْحُكييُم بَِهييا النّبِيّييوَن الّييِذيَن 

 َوَكيياهُواْ َعلَْيييِه ُشييَهاَآَء فَييالَ أَْسييلَُمواْ ِللّييِذيَن َ ييايُواْ َوالّربّيياهِيّوَن َواألْ بَيياُر بَِمييا اْسييتُْحِفُظواْ ِميين ِكتَيياِل ّللّاِ 

قَِك ُ ييُم تَْخَشييُواْ النّيياَس َواْخَشييْوِن َوالَ تَْشييتَُرواْ بِفيَيياتِي ثََمنيياً قَِليييالً َوَميين لّييْم يَْحُكييم بَِمييف أَهييَقَل ّللّاُ فَأُْولَييـَ 

 اْلَكافُِروَن {..
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ء اليـيهوي عنيه مين  كيم القاهـييـين يقول تعالـى ذكره: إها أهقلنا التوراة فـيها بـيان ما سألك  ّال   

الـمـحصنـين, وهُور  يقول: وفـيها جالء ميا أظليـم عليـيهم وضيياء ميا التيبا مين اليـحكم. يَْحُكيُم بهيا 

النّبِـيّوَن الِّذيَن أَْسلَـُموا يقول: يحكم بحكم التوراة فـي ذلك: أي فـيـما ا تكموا إلـى النبيـّي صيلى   

لقاهـيـين النبـيون الذين أسلـموا, و م الذين أذعنيوا اليـحكم   وأقيّروا بيه. عليه وسلم فـيه من أمر ا

وإهـما عنى   تعالـى ذكره بيذلك هبيـينا ميـحماا صيلى   علييه وسيلم فيـي  كميه عليـى القاهـييـين 

الـمـحصنييـين ميين الييـيهوي بييـالرجم, وفييـي تسييويته بييـين يم قتلييـى النضييير وقُريظيية فييـي القصييا  

 , وَمْن قبل مـحما من األهبـياء يحكم بـما فـيها من  كم  . كما:والاية

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9467  

نبيـّي صيلى   علييه إهّا أْهَقْلنا التّْوَراةَ فِـيها ُ ياًن َوهُيور  يَْحُكيُم بِهيا النّبِيـيّوَن الّيِذيَن أْسلَيـُموا يعنيـي ال

 وسلم.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قال: ذكر لنا 9468  

هَييـْحُن هَييـْحُكُم علييـى الييـيَُهوِي »أن هبييـّي   صييلى   عليييه وسييلم كييان يقييول لييـما أهقلييت  ييذه االَييية: 

 «.يانِ َوعلـى َمْن ِسَواُ ْم ِمْن أْ ِل األيْ 

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها معمر, عن الق ري, قال: 9469  

 اثنا رجل من مقينة وهـحن عنا سعيا بن الـمسيب, عن أبـي  ريرة قال: زهى رجيل مين اليـيهوي 

, فيإن أفتاهيا بفتيـيا بـامرأة, فقال بعضهم لبع : اذ بوا بنا إلـى  ذا النبـّي فإهه هبـّي بعيث بتـخفيـيف

يون الرجم قبلنا ا وا تـججنا بها عنا   وقلنا: فتـيا هبـّي من أهبـياذك قيال: فيأتوا النبيـّي صيلى   

عليه وسلم و و جالا فـي الـمسجا فـي أصحابه, فقالوا: يا أبـا القاسم ميا تقيول فيـي رجيل واميرأة 

ِ »الـِمْاراس, فقام علـى البيـال, فقيال: منهم زهـيا  فلـم يكلـمهم كلـمة,  تـى أتـى بـيت  َّ أَْهُشياُُكْم بيـا

قالوا: يَُحّمـمـم « الِّذي أْهَقَل التّْوَراةَ علـى ُموَسى ما تَـِجاُوَن فِـي التّْوَراةِ علـى َمْن َزهى إذَا أُْ ِصَن 

ف بهمييا وسييكت ويَُجبّييهُ ويجلييا والتـجبييـيه: أن يحمييل القاهييـيان علييـى  مييار تقابييل أقـفييـيتهما, ويطييا

شال, فلـما رآه سكت ألّ  به النّْشاة, فقال: اللهّم إذ هََشْاتنا, فإها هـجا فـي التوراة الرجم. فقال النبيـّي 

قيال: زهيى رجيل ذو قرابية مين مليك مين « فََميا أّوُل ميا اْرتُيـِخَص أْميُر ّللّاِ »صلى   عليه وسيلم: 

مين النياس, فيأراي رجميه, فحيال قوميه يوهيه, ملوكنا فيأخر عنيه اليرجم, ثيم زهيـي رجيل فيـي أسيرة 

وقالوا: ال ترجم صا بنا  تـى تـجيء بصا بك فترجميه, فـاصطليـحوا عليـى  يذه العقوبية بيـينهم. 

فيأِمر بهميا فرجميا. قيال الق يري: «. فإهّى أْ ُكم بِـَما فِـي التّْوَراةِ »قال النبـّي صلى   عليه وسلم: 

إهّا أْهَقْلنا التّْوَراةَ فِـيها ُ اّن َوهُور  يَْحُكُم بِهيا النّبِيـيّوَن الّيِذيَن أْسلَيـُموا  فبللنا أن  ذه االَية هقلت فـيهم

 فكان النبـّي منهم.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عين عكرمية, قوليه: 9470  

صلى   علييه وسيلم ومين قبليه مين األهبيـياء يحكميون بيـما  يَْحُكُم بِها النّبِـيّوَن الِّذيَن أْسلَـُموا النبـيّ 

. ّّ  فـيها من الـح

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا عمرو بن عون, قال: أخبرها  شيـم, عين عيوف, عين اليـحسن 9471  

 يايُوا يعنيـي فـي قوله: يَْحُكُم بِها النّبِـيّوَن الِّذيَن أْسلَـُموا يعنـي النبيـّي صيلى   علييه وسيلم. ِللّيِذيَن 

 الـيهوي, فـا كم بـينهم وال تـخشهم.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوالّربـاهِـيّوَن َواألْ بـاُر بِـَما اْستُـْحِفُظوا ِمْن ِكتاِل ّللّاِ وكاهُوا َعلَيـْيِه   

 ُشَهاَاَء.

زميان عليـى ميا أمير يقول تعالـى ذكره: ويحكم بـالتوراة وأ كامها التـي أهيقل   فيـيها فيـي كيّل   

بـالـحكم به فـيها ميع النبـييـين اليذين أسليـموا, الربـاهيـيون واأل بيـار. والربـاهيـيون: جميع ربـاهيـّي, 

و م العلـماء الـحكماء, البصراء بسياسة الناس وتابيـير أميور م والقيـيام بـمصاليـحهم. واأل بيـار: 

بشيوا اه, وأقيوال أ يل التأوييـل فيـيه. وأميا   م العليـماء. وقيا بيـينا معنيى الربـاهـييـين فـييـما مضيى

األ بـار: فإههم جمع  بر, و و العالـم الـمـحكم للشيء, ومنيه قـييـل لكعيب: كعيب األ بيـار. وكيان 

 الفّراء يقول: أكثر ما سمعت العرل تقول فـي وا ا األ بـار: ِ بر بكسر الـحاء.
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األ بيـار فيـي  يذا اليـموضع: ابنيا صيوريا وكان بع  أ ل التأوييـل يقيول: ُعنيى بـالربـاهـييـين و  

الليييذان أقيييّرا لرسيييول   صيييلى   علييييه وسيييلم بحكيييم   تعاليييـى فيييـي التيييوراة عليييـى القاهـييييـين 

 الـمـحصنـين. ذكر من قال ذلك:

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9472  

الن من الـيهوي أخوان يقال لهما ابنا صوريا, وقا اتبعا النبـّي صيلى   علييه الساّي, قال: كان رج

وسلم ولـم يسلـما, وأعطياه عهاا أن ال يسألهما عن شيء فـي التوراة إال أخبراه به. وكيان أ يا ما 

هما, ِربّييـيّا, واالَخيير  بييرا, وإهييـما اتبعييا النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم يتعلييـمان منييه. فيياعا ما فسييأل

فأخبراه األمر كيف كان  ين زهى الشريف وزهى الـمسكين, وكيف مييروه. فيأهقل  : إهّيا أْهَقْلنيا 

التّْوَراةَ فِـيها ُ اًن َوهُور  يَْحُكُم بِها النّبِـيّوَن الِّذيَن أْسلَـُموا للِّذيَن  ايُوا يعنـي: النبـّي صيلى   علييه 

نييا صييوريا. ِللّييِذيَن  ييايُوا. ثييم ذكيير ابنييى صييوريا, فقييال: وسييلم والربـاهييـيون واأل بييـار:  مييا اب

 َوالّربـاهِـيّوَن َواألْ بـاُر بِـَما اْستُـْحِفُظوا ِمْن ِكتاِل ّللّاِ وكاهُوا َعلَـْيِه ُشَهاَاَء.

 

والصوال من القيول فيـي ذليك عنياي, أن يقيال: إن   تعاليـى ذكيره أخبير أن التيوراة يحكيم بهيا   

اء لليـيهوي والربـاهيـيون مين خيـلقه واأل بيـار. وقيا يجيوز أن يكيون ُعنيـي بيذلك ابنيا مسلـمو األهبـي

صوريا ومير ما, مير أهه قا يخـل فـي ظا ر التنقيـل مسلـمو األهبـياء وكيّل ربـاهيـي و بير, وال 

ة ياللة فـي ظا ر التنقيـل علـى أهه معنّى به خاّ  من الربـاهـيـين واأل بـار, وال قامت بذلك  ج

 يجب التسلـيـم لها, فكّل ربـاهـي و بر ياخـل فـي االَية بظا ر التنقيـل.

 وبـمثل الذي قلنا فـي تأويـل األ بـار قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـيي  يياثنا سفييـيان بيين وكيييع, قييال:  يياثنا أبييـي, عيين سلييـمة, عيين الضييحاَ: الربـاهييـيون 9473  

 واأل بـار: قّراؤ م وفقهاؤ م.

ـ  اثنا ابين وكييع, قيال:  ياثنا  فيص, عين أشيعث, عين اليـحسن: الربـاهيـيون واأل بيـار: 9474  

 الفقهاء والعلـماء.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن عييـينة, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: الربـاهيـيون 9475  

 العلـماء الفقهاء, و م فو, األ بـار.

قييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: الربـاهيـيون: فقهياء اليـيهوي, ـ  اثنا بشر, قال:  ياثنا ي9476  

 واأل بـار: علـماؤ م.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا ُسنـيا بن ياوي, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جيري , عين عكرمية: 9477  

. ّّ  والّربّـاهِـيّوَن واألَْ بَـاُر كلهم يحكم بـما فـيها من الـح

ل: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا: الربـاهـيون: الوالة, واأل بيـار: ـ  اثنـي يوها, قا9478  

 العلـماء.

وأما قوله: بِـَما اْستُـْحِفُظوا ِمْن ِكتاِل ّللّاِ فإن معنياه: يحكيم النبيـيون اليذين أسليـموا بحكيم التيوراة,   

الذي  و التيوراة. والبيـاء  والربـاهـيون واإل بـار يعنـي العلـماء بـما استويعوا علـمه من كتال  

 فـي قوله: بِـما اْستُـْحِفُظوا من صلة األ بـار.

وأما قوله: وكاهُوا َعلَـْيِه ُشَهاَاَء فإهه يعنـي أن الربـاهـيـين واأل بـار بـما اسيتويعوا مين كتيال     

يـين اليذين أسليـموا يحكمون بـالتوراة مع النبـيـين الذين أسملوا للذين  ايوا, وكاهوا علـى  كم النبـ

للذين  ايوا شهااء أههم قضيوا عليـيهم بكتيال   اليذي أهقليه عليـى هبيـيه موسيى وقضياذه عليـيهم. 

 كما:

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9479  

ين واأل بـار  يم الشيهااء لـميـحما صيلى   علييه ابن عبـاس: وكاهُوا َعلَـْيِه ُشَهاَاَء يعنـي الربـاهـيـ

. ّّ ّّ جاء من عنا  , فهو هبـّي   مـحما, أتته الـيهوي فقضى بـينهم بـالـح  وسلم بـما قال أهه  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فاَل تَـْخَشُوا النّاَس َواْخَشْوِن َوال تَْشتَُروا بفياتِـي ثََمنا قَِلـيالً.  

قول تعالـى ذكره لعلـماء الـيهوي وأ بـار م: ال تـخشوا الناس فـي تنفـيذ  كمي الذي  كميت بيه ي  

علـى عبـايي وإمضاذه علـيهم علـى ما أمرت, فإههم ال يقارون لكم علـى ضّر وال هفع إال بإذهـي, 
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ن اخشوهيـي وال تكتـموا الرجم الذي جعلتيه  كميا فيـي التيوراة عليـى القاهـييـين الـمـحصنيـين, ولكي

يون كّل أ ا من خـلقـي, فإن النفع والضّر بـياي, وخافوا عقابـي فـي كتـماهكم ما استـحفظتيـم مين 

 كتابـي. كما:

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9480  

 الناس فتكتـموا ما أهقلت. الساّي: فاَل تَـْخَشُوا النّاَس َواْخَشْوِن يقول: ال تـخشوا

وأمييا قولييه: َوال تَْشييتَُروا بفياتِييـي ثََمنييا قَِلييـيالً يقييول: وال تأخييذوا بتييرَ الييـحكم بفيييات كتابييـي الييذي   

أهقلته علـى موسى أيها األ بـار عوضا خسيسا, وذلك  و الثمن القلـيـل. وإهـما أراي تعاليـى ذكيره 

  وتلييـير م  كمييه عمييا  كيم بييه فييـي الّقاهـيييـين  ههييهم عيين أكييل السيحت علييـى تييـحريفهم كتييال

 الـمـحصنـين, ومير ذلك من األ كام التـي باّلو ا, طلبـا منهم للرشا كما:

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: َوال تَْشيتَُروا بفياتِيـي 9481  

تابـي. وقال مّرة أخرن, قال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: َوال ثََمنا قَِلـيالً قال: ال تأكلوا السحت علـى ك

 تَْشتَُروا بفياتِـي ثََمنا قال: ال تأخذوا به رشوة.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: 9482  

 قلـيالً علـى أن تكتـموا ما أهقلت. َوال تَْشتَُروا بفياتِـي ثََمنا قَِلـيالً: وال تأخذوا ُطْعما

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن.  

يقول تعالـى ذكره: ومن كتـم  كم   الذي أهقليه فيـي كتابيه, وجعليه  كميا بيـين عبيـايه فأخفيـاه,   

ي فيـي القاهـييـين الـمـحصنيـين بـالتـجبيـيه والتـحمييـم, وكتيـماههم اليرجم, و كم بليره, كحكم الـيهو

وكقضاذهم فـي بع  قيتال م بايية كاملية وفيـي بعي  بنصيف الايية, وفيـي األشيراف بيـالقصا  

وفييـي األيهييـياء بييـالاية, وقييا سييّون   بييـين جميييعهم فييـي الييـحكم علييـيهم فييـي التييوراة فَأُولَقِييَك ُ ييُم 

يقييول:  ييّالء الييذين لييـم يحكمييوا بييـما أهييقل   فييـي كتابييه, ولكيين بيياّلوا وميييروا  كمييه  الكييافُِرونَ 

ّّ اليذي كيان عليـيهم  ّّ الذي أهقله فـي كتابه. ُ ُم الَكافُِروَن يقول:  م الذين ستروا الـح وكتـموا الـح

 يه.كشفه وتبـيـينه وَمّطوه عن الناس وأظهروا لهم ميره وقضوا به لسحت أخذوه منهم علـ

وقا اختلف أ ل التأويـل فـي تأويـل الكفر فـي  ذا الـموضع. فقال بعضهم بنـحو ما قلنا فـي ذلك,   

 من أهه عنى به الـيهوي الذين  ّرفوا كتال   وباّلوا  كمه. ذكر من قال ذلك:

راء بن ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبو معاوية عن األعم , عن عبا   بن مّرة, عن الب9483  

عازل, عن النبـّي صلى   عليه وسلم فـي قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن 

ُ ييُم  لَقِييكَ َوَمييْن لَييـْم يَْحُكييْم بِييـَما أْهييَقَل ّللّاُ فَأُولَقِييَك ُ ييُم الّظاِلييـُموَن, َوَمييْن لَييـْم يَْحُكييْم بِييـَما أْهييَقَل ّللّاُ فَأُو

 الفَـاِسقوَن فـي الكافرين كلها.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا مـحما بن القاسم, قيال:  ياثنا أبيو  ييان, 9484  

عن أبـي صالـح, قال: الثالث االَيات التـي فيـي اليـماذاة: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم 

, فَأُولَقَِك ُ م الّظاِلـُموَن, فَأُولَقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن لـيا فـي أ ل اإلسالم منها شيء,  يي فيـي الكافُِرونَ 

 الكفـار.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن أبـي  يان, عن الضحاَ: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل 9485  

 ـمون والفـاسقون قال: هقلت  ّالء االَيات فـي أ ل الكتال.ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن والظال

ـ  اثنا مـحما بن عبا األعلـى, قال:  اثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عمران بن 9486  

 اير, قال: أتـى أبـا مـجلق هاس  من بنـي عمرو بن ساوس, فقالوا: يا أبـا مـجلق, أرأييت قيول  : 

ّّ  يو  قيال: هعيم. قيالوا: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما َوَمْن لَـْم يَْحكُ  ْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ يُم الكيافُِروَن أ ي

ّّ  و  قال: هعم. قالوا: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِي َك ُ يُم أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الّظاِلـُموَن أَ 

ّّ  و  قال: هعم. قال: فقيالوا: ييا أبيـا ميـجلق, فيـيحكم  يّالء بيـما أهيقل    قيال:  يو  الفـاِسقُونَ  أ 

يينهم الذي ياينون به, وبه يقولون, وإلـيه يُْاَعْوَن, فإن  م تركوا شيقا منه عرفيوا أههيم قيا أصيابوا 

وإهكييم تييرون  ييذا وال ذهبييـا. فقييالوا: ال و , ولكنييك تَْعييَرّف. قييال: أهتييـم أولييـى بهييذا منييـي ال أرن 

 تـحّرجون, ولكنها أهقلت فـي الـيهوي والنصارن وأ ل الشرَ. أو هـحوا من  ذا.
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ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا  جاج, قيال:  ياثنا  مياي, عين عميران بين  ياير, قيال: قعيا 9487  

ْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك إلـى أبـي ِمـْجلَق هفر من اإلبـاضية, قال: فقالوا له: يقول  : َوَميْن لَيـْم يَ 

ُ ُم الكافُِروَن, فَأُولَقَِك ُ ُم الّظاِلـُموَن, فَأُولَقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن. قال أبو مـجلق: إههم يعملون ما يعمليون 

يعنـي األمراء ويعلـمون أهه ذهب. قال: وإهـما أهقلت  ذه االَية فـي اليـيهوي والنصيارن. قيالوا: أميا 

ّّ بيذلك منيا, أميا هيـحن فيال هعيرف ميا و   إهك لتعلـم مثل ما هعلـم, ولكنك تـخشا م. قيال: أهتيـم أ ي

 تعرفون ولكنكم تعرفوهه, ولكن يـمنعكم أن تُـمضوا أمركم من خشيتهم.

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا سفيـيان, و ياثنا ابين وكييع, قيال: 9488  

سفـيان, عن  بـيب بن أبـي ثابت, عن أبـي البَختري, عن  ذيفية فيـي قوليه: َوَميْن   اثنا أبـي, عن

لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن قال: هعيم اإلخيوة لكيم بنيو إسراذييـل, إن كاهيت لكيم كيّل 

  لوة ولهم كّل مّرة, ولتسلكّن طريقهم قار الشراَ.

ن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن أبـي  يان, عن الضحاَ: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ـ  اثنا اب9489  

 ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن والّظالـمون والفَـاِسقُون قال: هقلت  ّالء االَيات فـي أ ل الكتال.

ـي ثابييت, عيين أبييـي  يياثنا  نيياي بيين السييرّي, قييال:  يياثنا وكيييع, عيين سفييـيان, عيين  بييـيب بيين أبيي   

البختري, قال: قـيـل لـحذيفة: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن ثم ذكر هـحو  يايث 

 ابن بشار, عن عبا الر من.

 اثنا الـحسن بن يحيى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا الثيورّي, عين  بيـيب بين أبيـي    

أبـي البختري, قال: سأل رجل  ذيفة, عن  ّالء االَيات: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ  ثابت, عن

فَأُولَقِييَك ُ ييُم الكييافُِروَن, فَأُولَقِييَك ُ ييُم الّظاِلييـُموَن, فَأُولَقِييَك ُ ييُم الفييـاِسقُوَن قييال: فقـيييـل: ذلييك فييـي بنييـي 

ل, إن كاهيت لهيم كيّل ميّرة, ولكيم كيّل ُ ْليوة, كيال و  إسراذيـل  قيال: هعيم اإلخيوة لكيم بنيو إسراذييـ

 لتسلكّن طريقهم قار الشراَ.

ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبا الرزا,, قال: أخبرها الثيورّي, عين رجيل, عين 9490  

 عكرمة قال:  ّالء االَيات فـي أ ل الكتال.

اثنا سعيا, عن قتياية, قوليه: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  9491  

بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن ذكر لنيا أن  يّالء االَييات أهقليت فيـي قتـييـل اليـيهوي اليذي كيان 

 منهم.

ـْم  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عن عكرمة, قوله: َوَمْن لَ    

يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن والظالـمون والفـاسقون, أل ل الكتال كلهم لـَما تركوا مين 

 كتال  .

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي أبو معاوية, عن األعمي , عين عبيا   بين 9492  

لـى النبيـّي صيلى   علييه وسيلم بيـيهويي مـحّميـم ميـجلوي, مّرة, عن البراء بن عازل, قال: ُمّر ع

ََ »قالوا: هعم. فياعا رجيالً مين عليـماذهم, فقيال: « َ َكذَا تَـِجاُوَن َ اّ َمْن َزهَى »فاعا م فقال:  أَْهُشيا

قيال: ال, وليوال أهيك  «ّللّاَ الِّذي أْهَقَل التّْوَراةَ علـى ُموَسى, َ َكيذَا تَيـِجاُوَن َ ياّ الّقاهِيـي فيـي ِكتيابُِكْم 

أهشاتنييـي بهييذا لييـم أخبييرَ, هييـجا  يياّه فييـي كتابنييا الييرجم, ولكنييه كثيير فييـي أشييرافنا, فكنييا إذا أخييذها 

الشريف تركناه وإذا أخذها الوضيع أقمنا علـيه الـحاّ, فقلنا تعيالوا فلنـجتيـمع جميعيا عليـى التـحمييـم 

ََ إْذ »وسييلم: واليـجلا مكييان اليرجم. فقييال رسيول   صييلى   علييه  اللُّهيّم أهّييـي أّوُل َميْن أْ يييا أْمييَر

فأمر به فرجم, فأهقل  : يا أيّها الّرُسيوُل ال يَْحُقْهيَك الّيِذيَن يُسياِرُعوَن فِيـي الُكْفيِر... إليـى «. أماتُوهُ 

, فَأُولَقَِك ُ يُم الّظاِليـُموَن يعنيـي قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن يعنـي الـيهوي

 الـيهوي, فَأُولَقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن للكفـار كلها.

ـ  اثنـي يوها بن عبا األعلـى, أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زييا فيـي قوليه: َوَميْن لَيـْم 9493  

بكتابيه اليذي كتيب بيـياه وتيرَ كتيال   يَْحُكْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الكيافُِروَن قيال: مين  كيم 

 وزعم أن كتابه  ذا من عنا  , فقا كفر.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو معاوية, عن األعم , عن عبيا   بين ميّرة, عين البيراء بين عيازل,    

عن النبـّي صلى   عليه وسلم, هـحو  ايث القاسم, عين اليـحسن. ميير أن  نيايا قيال فيـي  ايثيه: 
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لنييا: تعييالوا فلنـجتييـمع فييـي شيييء هقـيييـمه علييـى الشييريف والضييعيف فـاجتييـمعنا علييـى التـحميييـم فق

 والـجلا مكان الرجم. وساذر الـحايث هـحو  ايث القاسم.

ـ  اثنا الربـيع, قال:  اثنا ابن و ب, قال:  اثنا ابن أبـي القهاي, عن أبـيه, قيال: كنيا عنيا 9494  

عتبة بن مسعوي, فذكر رجل عناه: َوَمْن لَـم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ يُم عبـيا   بن عبا   بن 

 فَأُولَقَِك ُ يُم الكافُِروَن َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الّظاِلـُموَن َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ 

عبـيا  : أما و  إن كثـيرا من الناس يتأّولون  يّالء االَييات عليـى ميا ليـم ينيقلن الفـاِسقُوَن فقال 

علـيه, وما أهقلن إال فـي  يـين من يهوي. ثم قال:  ي قريظة والنضير وذلك أن إ يان الطاذفتيـين 

كاهت قا مقت األخيرن وقهرتهيا قبيل قياوم النبيـّي صيلى   علييه وسيلم اليـماينة,  تيـى ارتضيوا 

واصطلـحوا علـى أن كل قتـيـل قتلته العقيقة من الذلـييـلة فايتيه خمسيون وسيقا, وكيّل قتـييـل قتلتيه 

الذلـيـلة من العقيقة فايته مقة وسّ. فأعطو م فََرقا وَضيـْما. فقام النبـّي صلى   عليه وسلم و م 

صيلى   علييه وسيلم ليـم  علـى ذلك, فذلت الطاذفتيان بيـمقام النبيـّي صيلى   علييه وسيلم, والنبيـيّ 

يظهر علـيهما. فبـينـما  ما علـى ذلك أصابت الذلـيـلة من العقيقة قتـيالً, فقاليت العقييقة: أعطوهيا 

ماذة وسّ فقالت الذلـيـلة: و ل كان  يذا قيّط فيـي  ييـين يينهميا وا يا وبليا ما وا يا ييية بعضيهم 

فـاجعلوا بـيننا وبـينكم مـحماا صيلى    ضعف يية بع   إهـما أعطيناكم  ذا فرقا منكم وَضْيـما,

عليه وسلم فتراضيا علـى أن يجعليوا النبيـّي صيلى   علييه وسيلم بيـينهم. ثيم إن العقييقة تيذاكرت 

بـينها, فخشيت أن ال يعطيها النبـّي صلى   عليه وسلم من أصحابها ضيعف ميا تعطيي أصيحابها 

لم إخواههم مين الـمنافقيـين, فقيالوا لهيم: اخبُيروا لنيا رأن منها, فاسوا إلـى النبـّي صلى   عليه وس

مـحما صلى   عليه وسلم, فإن أعطاها ما هريا  كمناه, وإن لـم يعطنا  ذرهاه ولـم هـحكمه فذ ب 

الـمنافّ إلـى النبـّي صلى   عليه وسيلم, فأعليـم   تعاليـى ذكيره النبيـّي صيلى   علييه وسيلم ميا 

األمر كله. قال عبـيا  : فأهقل   تعالـى ذكره فيـيهم: ييا أيّهيا الّرُسيوُل ال يَْحُقْهيَك أرايوا من ذلك 

الِّذيَن يُساِرُعوَن فِـي الُكْفِر  ّالء االَيات كلهن,  تـى بل : َوْليـيَْحُكْم أْ ليـخ اإلْهـِجييـِل بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ 

ك آية آية وفسر ا علـى ما أهقل,  تـى فرغ من تفسيير ذليك فِـيِه... إلـى الفـاِسقُوَن قرأ عبـيا   ذل

 لهم فـي االَيات, ثم قال: إهـما عنى بذلك يهوي, وفـيهم أهقلت  ذه الصفة.

وقال بعضهم: عنى بـالكافرين أ ل اإلسالم, وبـالظالـمين: الـيهوي, وبـالفـاسقـين: النصارن. ذكر   

 من قال ذلك:

فيـي « الكيافرون» اثنا أبـي, عن زكريا, عين عيامر, قيال: هقليت  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:9495  

 فـي النصارن.« الفـاسقون»فـي الـيهوي, و« الظالـمون»الـمسلـمين, و

 اثنا ابن وكيع, قال:  ياثنا ابين ييـمان, عين سفيـيان, عين ابين أبيـي السيفر, عين الشعبيـّي, قيال:    

 فـي النصارن.« الفـاسقون»ـيهوي, وفـي ال« الظالـمون»فـي الـمسلـمين, و« الكافرون»

ـ  اثنا ابن وكيع وأبو الساذب, وواصل بن عبا األعلـى, قالوا:  اثنا ابن فضيـل, عن ابن 9496  

شبرمة, عن الشعبـّي, قال: آية فـينا, وآيتان فـي أ ل الكتال: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك 

فيـي « الفيـاسقون»ينا وفـيهم: َوَمْن لَـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الّظاِليـُموَن وُ ُم الكافُِروَن فـ

 أ ل الكتال.

  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, مثل  ايث زكريا عنه.   

عبا الوارث, قال:  ياثنا شيعبة, عين  ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا عبا الصما بن9497  

ابن أبـي السيفر, عين الشعبيـي: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الكيافُِروَن قيال:  يذا فيـي 

 الـمسلـمين. َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن قال: النصارن.

يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرها زكريا بن أبـي زاذاة, عن الشعبيـّي,  اثنـي    

قال فـي  ّالء االَيات التـي فـي الـماذاة: َوَمْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الكيافُِروَن قيال: 

َل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الّظاِليـُموَن قيال: فيـي اليـيهوي. َوَميْن لَيـْم فـينا أ ل اإلسالم. َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِيـَما أْهيقَ 

 يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولُقَِك ُ ُم الفـاِسقُوَن قال: فـي النصارن.
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 اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبا الير من بين مهياي, قيال:  ياثنا سفيـيان, عين زكرييا بين    

بـي فـي قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الكيافُِروَن قيال: هقليت أبـي زاذاة, عن الشع

 األولـى فـي الـمسلـمين, والثاهـي فـي الـيهوي, والثالثة فـي النصارن.

 يياثنا الييـحسن بيين يحيييى, قييال: أخبرهييا عبييا الييرزا,, قييال: أخبرهييا الثييورّي, عيين زكريييا, عيين    

 , بنـحوه.الشعبـيّ 

  اثنا  ناي, قال:  اثنا يعلـى, عن زكريا, عن عامر, بنـحوه.   

وقال آخرون: بل ُعنى بيذلك: كفيريون كفير, وظليـم يون ظليـم, وفسيّ يون فسيّ. ذكير مين قيال   

 ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن ابن جيري , عين 9498  

 َمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيكَ عطاء, قوله: وَ 

ُ ُم الّظاِلـُموَن َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الفيـاِسقُوَن قيال: كفير يون كفير, وفسيّ يون 

 ـم يون ظلـم.فسّ, وظل

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قيال:  ياثنا  مياي بين سليـمة, عين أييول, عين عطياء,    

 مثله.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحجاج, قال:  اثنا  ماي, عن أييول بين أبيـي تـمييـمة, عين عطياء    

 بن أبـي ربـاح بنـحوه.

 , عن سفـيان, عن ابن جري , عن عطاء, بنـحوه. اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا وكيع   

  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جري , عن عطاء, بنـحوه.   

 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن سعيا الـمكّي,    

 َل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن قال: لـيا بكفر ينقل عن الـملة.عن طاوس: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهقَ 

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن معمير 9499  

لَقِيَك ُ يُم بن راشا, عن ابن طياوس, عين أبيـيه, عين ابين عبيـاس: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُو

 الكافُِرون قال:  ي به كفر, ولـيا كفرا بـا  ومالذكته وكتبه ورسله.

 اثنـي الـحسن, قال:  اثنا أبو أسامة, عن سفـيان, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قيال:    

ذا فقا كفر  قال ابن قال رجل البن عبـاس فـي  ذه االَيات: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فمن فعل  

 عبـاس: إذا فعل ذلك فهو به كفر, ولـيا كمن كفر بـا  والـيوم االَخر وبكذا وكذا.

 اثنا الـحسن بن يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين ابين طياوس, عين    

 فَأُولَقَِك ُ ُم الكافرون قال  ي بيه أبـيه, قال: سقل ابن عبـاس عن قوله: َوَمْن لَـْم يَْحكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ 

 كفر قال ابن طاووس به كفر, ولـيا كمن كفر بـا  والـيوم االَخر وبكذا وكذا.

 اثنا الـحسن بن يحييى, قيال: أخبرهيا عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين ابين طياوس, عين    

َما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافرون قال كفير ال أبـيه, قال: سقل ابن عبـاس عن قوله: َوَمْن لَـْم يَْحكْم بِـ

 ينقل عن الكلـمة قال وقال قال عطاء: كفر يون كفر, وظلـم يون ظلـم, وفسّ يون فسّ.

وقال آخرون: بيل هقليت  يذه االَييات فيـي أ يل الكتيال, و يي ميراي بهيا جمييع النياس مسليـمو م   

 وكفـار م. ذكر من قال ذلك:

الـحسن بن يحيى, قال: أخبرها عبيا اليرزا,, قيال: أخبرهيا الثيورّي, عين منصيور,  ـ  اثنا9500  

 عن إبرا يـم قال: هقلت  ذه االَيات فـي بنـي إسراذيـل, ورضي لهذه األمة بها.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصيور, عين إبرا ييـم: َوَميْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما    

  فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن قال: هقلت فـي بنـي إسراذيـل, ورضي لكم بها.أْهَقَل ّللّاُ 

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن مصور, عن إبرا يـم فـي  ذه    

فيـي بنيـي إسراذييـل, ثيم رضيي  االَية: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الكافُِروَن قال: هقليت

 بها لهّالء.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عمرو بن عون, قال: أخبرها  شيـم, عن عوف, عن الـحسن 9501  

فـي قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ يُم الكيافُِروَن قيال: هقليت فيـي اليـيهوي, و يي عليـينا 

 واجبة.

 اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال: أخبرها عبيا اليـملك بين أبيـي سلـييـم, ـ 9502  

عن سلـمة بن كهيـل, عن علقمة ومسرو,: أههما سأال ابن مسعوي عن الرشوة, فقال: من السيحت. 

أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم قال: فقاال: أفـي الـحكم  قال: ذاَ الكفر. ثم تال  ذه االَية: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِيـَما 

 الكافُِروَن.

 اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: َوَميْن    

لَـْم يَْحُكْم بِـَما أْهيَقَل ّللّاُ يقيول: ومين ليـم يحكيم بيـما أهقليُت فتركيه عمياا وجيار و يو يعليـم فهيو مين 

 الكافرين.

ون: معنى ذلك: ومن لـم يحكم بـما أهقل   جا اا به, فأما الظليـم والفسيّ فهيو لليـمقّر وقال آخر  

 به ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9503  

أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ يُم الكيافُِروَن قيال: مين بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوَمْن لَـْم يَْحُكْم بِـَما 

 جحا ما أهقل   فقا كفر, ومن أقّر به ولـم يحكم فهو ظالـم فـاسّ.

وأولـى  ذه األقوال عناي بـالصوال, قول من قال: هقلت  ذه االَيات فـي كافر أ ل الكتال, ألن   

مِعنـيون بهيا, و يذه االَييات سييا, اليـخبر عينهم, ما قبلها وما بعا ا من االَيات ففـيهم هقلت و م الـ

 فكوهها خبرا عنهم أولـى.

فإن قال قاذل: فإن   تعالـى ذكره قا عّم بـاليـخبر بيذلك عين جمييع مين ليـم يحكيم بيـما أهيقل  ,   

فكيف جعلته خاّصا  قـيـل: إن   تعالـى عّم بـالـخبر بذلك عن قيوم كياهوا بحكيم   اليذي  كيم بيه 

فـي كتابه جا اين فأخبر عنهم أههم بتركهم الـحكم علـى سبـيـل ما تركيوه كيافرون. وكيذلك القيول 

فـي كّل من لـم يحكم بـما أهقل   جا اا به,  و بـا  كافر, كما قال ابن عبـاس ألهه بجحويه  كَم 

 هبـّي.  بعا علـمه أهه أهقله فـي كتابه هظير جحويه هبّوة هبـيه بعا علـمه أهه 

 45اآلية : 
القول فـي تأويـل قوليه تعاليـى:      }َوَكتَْبنَيا َعلَيْيِهْم فِيَهيف أَّن الينّْفَا بِيالنّْفِا َواْلعَيْيَن بِياْلعَْيِن َواألْهيَف 

َوَمن لّيْم يَْحُكيم بِاألْهِف َواالُذَُن بِاالُذُِن َوالّسّن بِالّسّن َواْلُجُروَح قَِصا   فََمن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّاَرة  لّهُ 

 بَِمف أهَقَل ّللّاُ فَأُْولَـَقَِك ُ ُم الّظاِلُموَن {..

يقول تعالـى ذكره: وكتبنا علـى  ّالء الـيهوي الذين يحكموهك يا ميـحما, وعنيا م التيوراة فيـيها    

ّّ  كم  . ويعنـي بقوله: َكتَْبنا: فرضنا علـيهم فـيها أن يحكموا فـي الينفا إذا قتليت هفسيا ب ليير  ي

بـالنفا, يعنيـي: أن تقتيل الينفا القاتلية بيـالنفا اليـمقتولة. والعَيْيَن بيـالعَْين يقيول: وفرضينا عليـيهم 

فـيها أن يفققوا العيين التيـي فقيأ صيا بها مثلهيا مين هفيا أخيرن بيـالعين اليـمفقوءة, ويجياع األهيف 

ـجارح مييره ظليـما للـميـجروح. بـاألهف, ويقطع األذن بـاألذن, ويقلع السّن بـالسّن, ويقتّص من الي

و ذا إخبـار من   تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم عن الـيهوي, وتعقية منه له عن 

كفر من كفر منهم به بعا إقراره بنبّوته وإيبـاره عنه بعا إقبـاله, وتعرييف منيه ليه جيراءتهم قاييـما 

ـى كتيال   بـالتيـحريف والتباييـل يقيول تعاليـى و ايثا علـى ربهم وعلـى رسل ربهم وتقامهم عل

ذكره له: وكيف يرضى  ّالء الـيهوي يا مـحما بحكمك إذا جاءوا يحكموهك وعنا م التوراة التـي 

يقّرون بها أهها كتابيـي وو ييـي إليـى رسوليـي موسيى صيلى   علييه وسيلم فيـيها  كميي بيـالرجم 

م أن من قتل هفسا ظلـما فهو بها قََوي, ومن فقيأ عينيا بليير علـى القهاة الـمـحَصنـين, وقضاذي بـينه

ّّ فعينه بها مفقوءة قصاصا, ومن جاع أهفـا فأهفه به مـجاوع, ومن قليع سينَا فسينه بهيا مقلوعية,   

ومن جرح ميره جر ا فهو مقتّص منه مثل الـجرح الذي جر ه, ثم  م مع الـحكم الذي عناه فيـي 

ه ويتركون العمل به يقول: فهم بترَ  كمك وبسخط قضاذك بـينهم التوراة من أ كامي يتولون عن

 أ رن وأولـى.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين قييال: ثنييـي  جيياج, عيين ابيين جييري , قييال: لييـما رأت 9504  

بيـالرجم وكياهوا يخفوهيه فيـي كتيابهم, ههضيت قريظية, قَُريظة النبـّي صلى   علييه وسيلم قيا  كيم 

فقالوا: يا مـحما اق  بـيننا وبـين إخواهنا بنـي النضير وكان بـينهم يم قبيل قياوم النبيـّي صيلى   

عليه وسلم, وكاهيت النضيير يتعيّقزون عليـى بنيـي قريظية وييياتهم عليـى أهصياف يييات النضيير, 

ن ومقة وسّ لبنـي النضير وسبعين وسقا لبنـي قريظة. فقيال: وكاهت الاية من ُوُسو, التـمر أربعي

فلضب بنو النضير, وقالوا: ال هطيعك فـي الرجم, ولكين «. يَُم القَُرِضّي َوفَـاء  ِمْن يَمه النِّضيريّ »

ـيها أّن هأخييذ بحيياويها التييـي كنييا علييـيها فنقلييت: أفَُحْكييَم الـجاِ ِلييـيِّة يَْبلييوَن, وهييقل: وَكتَْبنييا َعلَييـْيِهْم فِيي

 النّْفَا بـالنّْفِا... االَية.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي بين أبيـي 9505  

طلـحة, عن ابين عبيـاس: َوَكتَْبنيا َعلَيـْيِهْم فِيـيها أّن الينّْفَا بيـالنّْفِا َوالَعيْيَن بيـالعَْيِن َواألْهيَف بيـاألْهِف 

بـاألُذُِن َوالّسّن بـالّسّن َوالـُجُروَح قَِصا   قال: فما بـالهم يخالفون, يقتلون النفسين بـالنفا,  َواألُذُنَ 

 ويفققون العينـين بـالعين .

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا خالي الكوفيـّي, قيال:  ياثنا الثيورّي, عين 9506  

يّيـين مين األهصيار قتيال, فكيان بيـينهم قتليـي, وكيان أل يا الساّي, عن أبـي مالك, قال: كيان بيـين  َ 

. فجاء النبـّي صلى   عليه وسيلم, فجعيل يجعيل اليـحّر بـاليـحّر, والعبيا  الـَحيّـين علـى االَخر َطْول 

بييـالعبا, والييـمرأة بـالييـمرأة فنقلييت: الييـُحّر بـالييـُحّر َوالعَْبيياُ بييـالعَْبِا. قييال سفييـيان: وبللنييـي عيين ابيين 

 ـاس أهه قال: هسختها: النّْفَا بـالنّفا.عب

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قا:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن ميـجا ا: 9507  

َوَكتَْبنا َعلَـْيِهْم فِـيها أّن النّْفَا بـالنّْفِا فـيها فـي التوراة, َوالعيَن بـالعيِن  تيـى: َواليـُجُروَح قَِصيا   

ا ا عن ابن عبـاس, قال: كان علـي بنـي إسراذيـل القصا  فـي القتلـى, لـيا بيـينهم ييية قال مـج

فـي هفا وال جرح. قال: وذلك قول   تعالـى ذكره: وَكتَْبيـا َعلَيـْيِهْم فِيـيها فيـي التيوراة, فخفيف   

ليك تـخفيـيف مين عن أمة مـحما صلى   عليه وسلم, فجعل علـيـم الاية فـي الينفا واليـجراح, وذ

 ربكم ور مة, فمن تصاّ, به فهو كفـارة له.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9508  

بيين أبييـي طلييـحة, عيين ابيين عبييـاس, قولييه: َوَكتَْبنييا َعلَييـْيِهْم فِييـيها أّن اليينّْفَا بييـالنّْفِا َوالعَييْيَن بييـالعَْيِن 

األْهَف بـاألْهف واألُذُن بـاألذُن َوالّسّن بـالّسّن والـُجُروَح قَِصا   قال: إن بنـي إسراذيـل لـم يجعل وَ 

لهم يية فـيـما كتب   ليـموسى فيـي التيوراة مين هفيا قتليت, أو جيرح, أو سيّن, أو عيين, أو أهيف, 

 إهـما  و القصاُ  أو العفو.

نا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عين قتياية, قوليه: وَكتَْبنيا َعلَيـْيِهْم ـ  اثنا  بشر بن معاذ, قال:  اث9509  

 فِـيها أبـي فـي التوراة, أّن النّْفَا بـالنّْفِا.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابين زييا فيـي قوليه: وَكتَْبنيا َعلَيـْيِهْم فِيـيها 9510  

 أي فـي التوراة, أّن النّْفَا بـالنّْفِا.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: وَكتَْبنا َعلَـْيِهْم فِـيَها أّن 9511  

 النّْفَا بـالنّْفِا...  تـى بل : والـُجُروَح قََصا   بعضها ببع .

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاويية بين صاليـح, عين عليـّي بين أبيـي طليـحة,    

عيين ابيين عبييـاس, قولييه: أّن النّْفسييي قولييه: وَكتَْبنييا َعلَييـْيِهْم فِييـيَها أّن اليينّْفَا بييـالنّْفِا...  تييـى بليي : 

 والـُجُروَح قََصا   بعضها ببع .

 اثنـي الـمثنى, قا:  اثنا عبا  , قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي بن أبـي طليـحة, عين    

 ْفسما بـينهم إذا كان عماا فـي النفا وما يون النفا.ابن عبـاس, قوله: أّن النّ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ.  

اختلف أ ل التأويـل فـي اليـمعنّى بيه: فََميْن تََصياَّ, بِيِه فَُهيَو َكفّيـاَرة  لَيهُ فقيال بعضيهم: ُعنيـي بيذلك   

 يـل. ذكر من قال ذلك:الـمـجروُح وولـّى القتـ
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ـ  اثنا مـحما بن بشار, قال:  اثنا عبا الر من, قال:  اثنا سفـيان, عن قـيا بن مسليـم, 9512  

عن طار, بن شهال, عن الهثـيـم بن األسوي, عن عبا   بن عمرو: فََميْن تََصياَّ, بِيِه فَُهيَو َكفّيـاَرة  

 ذهوبه. لَهُ قال: يُهام عنه يعنـي الـمـجروح مثل ذلك من

 اثنا سفـيان, قال:  اثنا أبـي, عن سفيـيان, عين قيـيا بين مسليـم, عين طيار, بين شيهال, عين    

 الهيثم بن األسوي, عن عبا   بن عمرو بنـحوه.

 اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بين جعفير, قيال:  ياثنا شيعبة, عين قيـيا بين مسليـم,    

ألسوي أبـي العريان, قال: رأيت معاوية قاعياا عليـى السيرير عن طار, بن شهال, عن الهيثم بن ا

وإلـى جنبه رجل آخر كأهه مولـى, و و عبا   بن عمرو, فقال فيـي  يذه االَيية: فََميْن تََصياَّ, بِهيه 

 فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال: يُهام عنه من ذهوبه مثل ما تصاّ, به.

نا  شييـم, قيال: أخبرهيا ملييرة, عين إبرا ييـم فيـي ـ  اثنـي يعقول بن إبرا ييـم, قيال:  ياث9513  

 قوله: فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال: للـمـجروح.

ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا عبا الصما بن عبا الوارث, قال:  ياثنا شيعبة, عين 9514  

تََصياَّ, بِيِه فَُهيَو َكفّيـاَرة  لَيهُ قيال: عمارة بن أبـي  فصة, عين أبيـي عقبية, عين جيابر بين زييا: فََميْن 

 للـمـجروح.

 اثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي ِ رمي بين عميارة, قيال:  ياثنا شيعبة, قيال: أخبرهيـي عميارة, عين    

 رجل قال  رمي: هسيت اسمه عن جابر بن زيا بـمثله.

فََميْن تََصياَّ, بِيِه فَُهيَو  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جرير, عين ملييرة, عين  مياي, عين إبرا ييـم:    

 َكفّـاَرة  لَهُ قال: للـمـجروح.

ـ  اثنا زكريا بن يحيى بن أبـي زاذاة, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن يوها بن أبـي إسحا,, 9515  

عن أبـي السفر, قال: يفع رجل من قري  رجالً مين األهصيار, فيـاهاقت ثَنِيـيّته, فرفعيه األهصياري 

لـّح علـيه الرجل, قال معاوية: شأهَك وصاَ بك قال: وأبو الارياء عنيا معاويية, إلـى معاوية. فلـما أ

ما ِميْن ُمْسِليـٍم يَُصياُل بَِشيْيٍء ِميْن »فقال أبو الارياء: سمعت رسول   صلى   عليه وسلم يقول: 

فقيال ليه األهصيارّي: أهيت سيمعته مين «. َجَسِاِه فَـيََهبُهُ إالّ َرفَعَهُ ّللّاُ بِِه يََرَجةً َوَ يّط َعْنيهُ بِيِه َخِطيقَيةً 

رسول   صلى   عليه وسلم  قال: سمعتْه أذهاهيـي ووعياه قلبيـي. فّخـليـى سبـييـل القرشيّي, فقيال 

 معاوية: مروا له بـمال.

 اثنا مـحموي بن ِخااش, قال:  اثنا  شيـم بن بشير, قال: أخبرها مليرة, عن الشعبـّي, قال: قيال   

َمْن ُجِرَح فِـي َجَسِاِه ِجَراَ ةً فَتََصاَّ, »معت رسول   صلى   عليه وسلم يقول: ابن الصامت: س

 «.بِها, ُكفَّر َعْنهُ ذُهُوبُهُ بِـِمثِْل ما تََصاَّ, بِهِ 

ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا يقيا بن  ارون, عن سفـيان بن  سيين, عين اليـحسن 9516  

 بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال: كفـارة للـمـجروح. فـي قوله: فََمْن تََصاّ,َ 

ـ  اثنا ابن وكيع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين زكرييا, قيال: سيمعت عيامرا يقيول: كفيـارة ليـمن 9517  

 تصاّ, به.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوليه: فََميْن تََصياَّ, بِيِه 9518  

 ـاَرة  لَهُ يقول: لولـّي القتـيـل الذي عفـا.فَُهَو َكفّ 

 اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي شبـيب بين سيعيا, عين شيعبة بين اليـحجاج,    

عن قـيا بن مسلـم, عن الهيثم أبـي العريان, قال: كنت بـالشام, وإذا برجل مع معاوية قاعا عليـى 

َ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال فمين تصياّ, بيه  يام   عنيه مثليه مين السرير كأهه مولـى, قال: فََمْن تََصاّ 

 ذهوبه. فإذا  و عبا   بن عمرو.

وقال آخيرون: َعنَيى بيذلك اليـجارَح, وقيالوا معنيى االَيية: فمين تصياّ, بيـما وجيب ليه مين قَيَويَ أو   

كفيـارة ليذهب الـجاهيـي  قصا  علـى من وجب ذلك له علـيه, فعفـا عنه, فعفيوه ذليك عين الـجاهيـي

الـمـجرم, كما القصا  منه كفـارة له قالوا: فأما أجر العافيـي اليـمتصاّ, فعليـى  . ذكير مين قيال 

 ذلك:
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ـ  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا يحيى بن آيم, عن سفـيان, عن عطاء بن الساذب, عن 9519  

فَُهَو َكفّـاَرة  لَيهُ قيال: كفيـارة لليـجارح, وأجير اليذي سعيا بن جبـير, عن ابن عبـاس: فََمْن تََصاَّ, بِِه 

 أصبب علـى  .

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا يحيى بن واضح, قال:  اثنا يوها, عن أبيـي إسيحا,, قيال: 9520  

حا,: سمعت مـجا اا يقول ألبـي إسحا,: فََمْن تََصاَّ, بِهه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ يا أبـا إسحا,  قال أبو إس

 للـمتصاّ,. فقال مـجا ا: للـمذهب الـجارح.

 ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, قال: قال مليرة, قال مـجا ا: للـجارح.9521  

  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جرير, عن مليرة, عن مـجا ا, مثله.   

نصيور, عين إبرا ييـم وميـجا ا: ـ  اثنا  ناي وسفـيان بن وكيع, قاال:  اثنا جريير, عين م9522  

فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قاال: الذي تصاّ, علـيه, وأجر الذي أصبـيب علـى  . قال  ناي فـي 

  ايثه, قاال: كفـارة للذي تصاّ, به علـيه.

  اثنا  ناي, قال:  اثنا عبا بن  ميا, عن منصور, عن مـجا ا بنـحوه.   

ا ابن وكيع, قال:  اثنا مـحما بين بشير, عين زكرييا, عين عيامر, قيال: كفيـارة ليـمن ـ  اثن9523  

 تصا, به علـيه.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجا ا وإبرا يـم, قاال: كفيـارة    

 للـجارج, وأجر الذي أصيب علـى  .

ن سفـيان, قال: سمعت زيا أسلـم يقول: إن عفـا عنيه ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, ع9524  

 أو اقتّص منه, أو قبل منه الاية, فهو كفـارة له.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابين جيري , عين ميـجا ا, قيال: 9525  

 ّللّاِ.كفـارة للـجارح وأجر للعافـي, لقوله: فََمْن َعفـا وأْصلَـَح فَأْجُرهُ علـى 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9526  

 بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال: كفـارة للـمتصاّ, علـيه.

اثنا خالييا, قييال:  يياثنا  صييين, عيين ابيين  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا معلييـى بيين أسييا, قييال:  يي   

 عبـاس: فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ قال:  ي كفـارة للـجارح.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو هعيـم, قال:  اثنا سفـيان, عن عطاء بين السياذب, عين سيعيا بين    

فّييـاَرة  لَييهُ قييال: فـالكفييـارة للييـجارح, وأجيير جبييـير, عيين ابيين عبييـاس, قييال: فََمييْن تََصيياَّ, بِهييه فَُهييَو كَ 

 الـمتصاّ, علـى  .

 اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عين عبيا   بين كثيـير, عين ميـجا ا, أهيه    

 كان يقول: فََمْن تََصاَّ, بِِه فَُهَو َكفّـاَرة  لَهُ يقول: للقاتل, وأجر للعافـي.

لـمثنى, قال:  اثنا إسحا, قال:  اثنا عمران بين ظبيـيان, عين عياّي بين ثابيت, ـ  اثنـي ا9527  

قال: ُ تِـم رجل علـى عها معاوية, فيأُعطي ييية فليـم يقبيل, ثيم أُعطيي ييتيـين فليـم يقبيل, ثيم أُعطيي 

ثالثا فلـم يقبل. فحاّث رجل من أصحال النبـّي صلى   عليه وسلم أن رسيول   صيلى   علييه 

قييال: «. فميين تََصيياَّ, بِيياٍَم فمييا يُوهَييهُ, كيياَن َكفّييـاَرةً لييه ِمييْن يَييْوِم تََصيياَّ, إلييـى يَييْوِم ُوِليياَ »قولييه:  وسييلم,

 فتصاّ, الرجل.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9528  

َصياَّ, بِيِه فَُهيَو َكفّيـاَرة  لَيهُ يقيول: مين ُجيرح فتصياّ, ابن عبيـاس, قوليه: واليـُجُروَح قَِصيا   فََميْن تَ 

بـالذي جرح به علـى الـجارح, فلـيا علـى الـجارح سبـيـل وال قوي وال عقل وال جرح عليـيه مين 

 أجل أهه تصاّ, علـيه الذي جرح, فكان كفـارة له من ظلـمه الذي ظلـم.

ال: عنـي به: فمن تصاّ, به فهيو كفيـارة ليه وأولـى القولـين فـي ذلك عناي بـالصوال قول من ق  

عاذاة علـى من أولـى من أن تكيون مين ذكير مين ليـم « له»الـمـجروح, فعن تكون الهاء فـي قوله 

يجيير لييه ذكيير إال بـالييـمعنى يون التصييريح وأ ييرن, إذ الصيياقة  ييي الييـمكفرة ذهييب صييا بها يون 

ب أن يكون سبـييـل  يذه سبـييـل مير يا مين الـمتصاّ, علـيه فـي ساذر الصاقات مير  ذه, فـالواج

 الصاقات.
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فإن ظّن ظاّن أن القصا  إذ كان يكفر ذهب صا به اليـمقتّص منيه اليذي أتياه فيـي قتيل مين قتليه   

أْن ال تَْقتُلُوا َوال تَْقهُيوا َوال »ظلـما, لقول النبـّي صلى   عليه وسلم إذا أخذ البـيعة علـى أصحابه: 

فيـالواجب أن يكيون «. فََمْن فَعََل ِمْن ذَِليَك َشيْيقا فَأُقِـييـَم َعلَيـْيِه َ ياّهُ, فَُهيَو َكفّيـاَرتُه» ثم قال:« تَْسِرقوا

عفو العافـي الـمـجنـي علـيه أو ولـّي الـمقتوقوله. فإذ كان مير جاذق أن يكون ترَ الـمقذوف الذي 

ذهبه اليذي ركبيه, ومعصييته التيـي  وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحاّ كفـارة للقاذف من

أتا ا, وذلك ما ال هعلـم قاذالً من أ ل العلـم يقوله. فإذ كان مير جاذق أن يكون ترَ الـمقذوف الذي 

وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحاّ كفـارة للقاذف من ذهبيه اليذي ركبيه, كيان كيذلك ميير 

حقيه مين القصيا  كفيـارة لليـجارح مين ذهبيه اليذي جاذق أن يكون ترَ الـمـجروح أخذ اليـجارح ب

 ركبه.

فإن قال قاذل: أو لـيا لـمـجروح عناكقوله. فإذ كيان ميير جياذق أن يكيون تيرَ اليـمقذوف اليذي   

وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحاّ كفـارة للقاذف من ذهبيه اليذي ركبيه, كيان كيذلك ميير 

ليـجارح بحقيه مين القصيا  كفيـارة لليـجارح مين ذهبيه اليذي جاذق أن يكون ترَ الـمـجروح أخذ ا

 ركبه.

فإن قال قاذل: أو لـيا لـمـجروح عناَ أخذ جار ه باية جر ه مكان القصا   قـيـل له: بلـى.   

فإن قال: أفرأيت لو اختار الاية ثم عفـا عنها, أكاهت له قِبَله فـي االَخرة تبعية  قـييـل ليه:  يذا كيالم 

لك أهه ال يكون عناها مختار الاية إال و و لها آخذ. فأما العفو فإهـما  يو عفيو عين عناها مـحال, وذ

الام. وقا يللنا علـى صحة ذلك فـي موضع مير  ذا بـما أمنى عن تكريره فـي  يذا اليـموضع. إال 

 أن يكون مرايا بذلك  بتها لـمن أخذت منه بعا األخذ, مع أن عفوه عن الاية بعا اختـياره إيا يا ليو

صّح لـم يكن فـي صحة ذلك ما يوجب أن يكون الـمعفّو له عنها بريقا من عقوبة ذهبه عنيا   ألن 

  تعالـى ذكره أو عا قاتل الـمّمن بـما أوعاه به, إن لـم يتب من ذهبه, والاية مأخوذة منيه, أ يّب 

علـى اإلصرار. فإن ظّن  أم َسِخط, والتوبة من التاذب إهـما تكون توبة إذا اختار ا وأراي ا وآثر ا

ظاّن أن ذلك وإن كيان كيذلك, فقيا يجيب أن يكيون ليه كفيـارة كميا جياز القصيا  كفّيـارة فإهيا إهيـما 

ّّ منها تنصالً من ذهبه, بخبر النبـّي صلى  جعلنا القصا  له كفّـارة مع هامه وبذله هفسه ألخذ الـح

ـا عنها فليـم يُْقي  عليـيه بحياّ ذهبيه, فيـيكون   عليه وسلم. فأما الاية إذا اختار ا الـمـجروح ثم عف

ثيم «. فمن أُقـيـم علـيه الـَحاّ فهو َكفّيـاَرتُهُ »مـمن يخـل فـي  كم النبـّي صلى   عليه وسلم وقوله: 

مـما يّكا صحة ما قلنا فـي ذلك, األخبـار التـي ذكرها ا عن رسول   صيلى   علييه وسيلم مين 

وما أشبه ذلك من األخبـار التيـي قيا ذكرها يا قبيل. وقيا يجيوز أن يكيون «, فمن تََصاّ, باَمٍ »قوله: 

 القاذلون أهه عنى بذلك الـجارح, أرايوا الـمعنى الذي ذكر عن عروة بن القبـير, الذي:

ـ  اثنـي به الـحرث بن مـحما, قال:  اثنا ابن سالم, قال:  اثنا  جاج, عين ابين جيري , 9529  

بن كثـير, عن مـجا ا, قال: إذا أصال رجل رجيالً وال يعليـم اليـمصال مين  قال: أخبرهـي عبا  

أصابه فـاعترف له الـمصيب, قال: وكان مـجا ا يقول عنا  يذا: أصيال عيروة ابين القبيـير عيين 

إهسان عنا الركن فـيـما يستلـمون, فقال له: يا  ذا أها عروة بن القبيـير, فيإن كيان بعينيك بيأس فأهيا 

 بها.

ان األمير مين اليـجارح عليـى هيـحو ميا كيان مين عيروة مين خطيأ فعيل عليـى ميير عميا ثيم وإذا ك  

اعترف لليذي أصيابه بيـما أصيابه فعفيـا ليه اليـمصال بيذلك عين  قيه قبليه, فيال تبعية ليه  ينقيٍذ قبيل 

الـمصيب فـي الاهـيا وال فـي االَخرة ألن الذي كان وجب ليه قبليه ميال ال قصيا  وقيا أبيرأه منيه, 

ه كفّـارة له من  قه الذي كان له أخذه به, فال طلبة له بسبب ذلك قبله فـي الاهـيا وال فـي فإبراؤه من

االَخرة, وال عقوبة تلقمه بها بـما كان منه من أصابه, ألهه لـم يتعما إصابته بـما أصابه به فـيكون 

ّّ به العقوبة من ربه ألن   عّق وجّل قا وضع الـُجناح عن عبـايه فـيـما أخطقوا  بفعله إهـما يستـح

فـيه ولـم يتعماوه من أفعالهم, فقال فـي كتابه: ال ُجناَح َعلَـْيُكْم فِـييـما أْخَطأْتُيـْم بِيِه َولَِكيْن ميا تَعَّمياَْت 

 قُلُوبُُكْم. وقا يراي فـي  ذا الـموضع بـالام: العفو عنه.

 أْهَقَل ّللّاُ فَأُولَقَِك ُ ُم الّظاِلـُموَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَمْن لـْم يَْحُكْم بِـَما   
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يقييول تعالييـى ذكييره: وميين لييـم يحكييم بييـما أهييقل   فييـي التييوارة ميين قييوي اليينفا القاذليية قصاصييا   

بـالنفا الـمقتولة ظلـما. ولـم يفقيأ عيين الفـاقيـيء بعيين اليـمفقوءة ظليـما قصاصيا ميـمن أميه   بيه 

بع  ولـم يُِقا من بع , أو قتل فـي بعِ  اثنيـين بوا يا, وإن مين بذلك فـي كتابه, ولكن أقاي من 

يفعل ذلك من الظالـمين, يعنـي مـمن جاء عليـى  كيم   ووضيع فعليه ميا فعيل مين ذليك فيـي ميير 

 موضعه الذي جعله   له موضعا.

 46اآلية : 
َسى اْبِن َمْريََم ُمَصياّقاً لَّميا بَيْيَن يَاَْييِه ِميَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوقَفّْينَا َعلََى آثَاِرِ م بِعَي

ةً لّْلُمتِّقييَن التَْوَراةِ َوآتَْينَاهُ اإِلهِجيَل فِيِه ُ اًن َوهُور  َوُمَصاّقاً لَّما بَْيَن يَاَْيِه ِميَن التّيْوَراةِ َوُ ياًن َوَمْوِعَظي

..} 

أتبعنا, يقول: أتبعنا عيسى ابين مرييـم عليـى آثيار  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وقَـفّـْينا علـى آثاِرِ مْ    

النبـيـين الذين أسلـموا من قبلك يا مـحما, فبعثناه هبـيا مصاّقا لكتابنا اليذي أهقلنياه إليـى موسيى مين 

ّّ وأن العمل بـما لـم ينسخه اإلهـجيـل منه فر  واجب. وآتَـْيناهُ اإلهـجيـَل يقول: وأهقلنا  قبله أهه  

الذي اسمه اإلهـجيـل. فِـيِه ُ اًن َوهُور  يقول: فيـي اإلهـجييـل  يان, و يو بيـيان ميا جهليه إلـيه كتابنا 

الناس من  كم   فيـي زماهيه, َوهُيور  يقيول: وضيياء مين عميي اليـجهالة, َوُمَصياّقا ِليـَما بيـيَن يَاَْييِه 

تـي كان أهقلها عليـى كيل يقول: أو ينا إلـيه ذلك, وأهقلناه إلـيه بتصايّ ما كان قبله من كتب   ال

أميية أهييقل إلييـى هبييـيها كتييال للعمييل بييـما أهييقل إلييـى هبييـيهم فييـي ذلييك الكتييال ميين تـحلـيييـل مييا  لييل 

وتـحريـم ما  ّرم. َوُ اًن َوَمْوِعَظةً يقول: أهقلنيا اإلهـجييـل إليـى عيسيى مّصياقا للكتيب التيـي قبليه, 

فـي زمان عيسى وموعظة لهم, يقول: وزجيرا لهيم  وبـياها لـحكم   الذي ارتضاه لعبـايه الـمتقـين

عمييا يكر ييه   إلييـى مييا يحبييه ميين األعمييال, وتنبييـيها لهييم علييـيه. والييـمتقون:  ييم الييذين خييافوا   

و ذروا عقابه, فـاتقوه بطاعته فـيـما أمر م وَ ِذروه بترَ ما هها م عن فعليه, وقيا مضيى البيـيان 

 إعايته. عن ذلك بشوا اه قبل فأمنـي ذلك عن

 47اآلية : 
ّللّاُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوْليَْحُكْم أَْ ُل اإِلْهِجيِل بَِمف أَهَقَل ّللّاُ فِيِه َوَمن لّْم يَْحُكم بَِميف أَهيَقَل 

 فَأُْولَـَقَِك ُ ُم اْلفَاِسقُوَن {..

فقيرأ قيّراء اليـحجاز والبصيرة وبعي   اختلفت القيّراء فيـي قيراءة قوليه: َوْليـيَْحُكْم أْ يُل اإلْهـِجييـلِ    

الكوفـيـين: وْلـيَْحُكْم بتسكين الالم علـى وجه األمر من   أل ل اإلهـجيـل أن يحكموا بـما أهقل   

فـيه من أ كامه. وكأّن من قرأ ذلك كيذلك أراي: وآتيـيناه اإلهـجييـل فيـيه  يان وهيور, ومصياّقا ليـما 

له أن يحكموا بـما أهقل   فـيه. فـيكون فـي الكالم مـحذوف تيرَ بـين يايه من التوراة, وأمرها أ 

 استلناء بـما ذكر عما  ذف.

بيـمعنى: «, ليـيحكم»بكسر الالم من « َوِلـيَْحُكَم أْ ُل اإلْهـجيـلِ »وقرأ ذلك جماعة من أ ل الكوفة:   

فييـيه  ييان وهييور, كييي يحكييم أ ييل اإلهـجيييـل. وكييأن معنييى ميين قييرأ ذلييك كييذلك: وآتييـيناه اإلهـجيييـل 

ومصاّقا لـما بـين يايه من التوراة, وكي يحكم أ له بـما فـيه من  كم  . والذي يتراءن فيـي ذليك 

أههما قراءتان مشهورتان متقاربتا الـمعنى, فبأّي ذلك قرأ قارنء فمصيب فيـيه الصيوال وذليك أن 

بـما فـيه أ له اليذين أميروا بيـالعمل بيـما    تعالـى لـم ينقل كتابـا علـى هبـّي من أهبـياذه إال لـيعمل

فـيه, ولـم ينقله علـيهم إال وقا أمر م بـالعمل بـما فـيه, فللعمل بـما فيـيه أهقليه, وأمير بيـالعمل بيـما 

فـيه أ له. فكذلك اإلهـجيـل, إذ كان من كتب   التـي أهقلها عليـى أهبيـياذه, فللعميل بيـما فيـيه أهقليه 

العمل به أ له. فسواء قرنء علـى وجه األمير بتسيكين اليالم أو قيرنء عليـى علـى عيسى, وأمر بـ

وإِن »وجه الـخبر بكسر ا التفـا, معنـيـيهما. وأميا ميا ذكير عين أبيـّي بين كعيب مين قراءتيه ذليك: 

علـى وجه األمر, فذلك مـما لـم يصّح به النقل عنيه, وليو صيّح أيضيا ليـم يكين فيـي ذليك ميا « أْ ُكمْ 

القييراءة بخالفييه مييـحظورة, إذ كييان معنا ييا صييحيحا, وكييان الييـمتقامون ميين أذميية  يوجيب أن تكييون

القّراء قا قراءوا بها. وإذا كان األمر فيـي ذليك ميا بيـينا, فتأوييـل الكيالم إذا قيرنء بكسير اليالم مين 

ة, وآتـينا عيسى ابن مريـم اإلهـجيـل, فـيه  ان وهور, ومصاّقا لـما بـين يايه من التورا«: ِلـيحكم»
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وأمرها أ له أن يحكموا بـما أهقلنا فـيه, فلـم يطيعوها فـي أمرها إيا م بـما أمرها م بيه فيـيه, ولكينهم 

خالفوا أمرها الذي أمرها م به فـيه  م الفـاسقون. وكان ابن زيا يقول: الفـاسقون فـي  ذا الـموضع 

 وفـي ميره:  م الكاذبون.

ل: أخبرهيا ابين و يب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: ـ  اثنـي ييوها بين عبيا األعليـى, قيا9530  

ـاِسقُون قيال: َولـيَْحُكْم أْ ُل اإلْهـِجيـِل بِـَما أْهَقَل ّللّاُ فِـيِه َوَمْن لَيـْم يَْحُكيْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ فَأُولَقِيَك ُ يُم الفي

بون بهيذا. قيال: وقيال ومن لـم يحكم من أ ل اإلهـجيـل أيضا بذلك, فأولقك  م الفـاسقون قال: الكياذ

فهو كاذل وقرأ قول  : ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا إْن « فـاسّ»ابن زيا: كّل شيء فـي القرآن إال قلـيالً 

ّ  بِنَبٍَأ قال: الفـاسّ  هنا: كاذل.  جاَءُكْم فـاِس

 وقا بـينا معنى الفسّ بشوا اه فـيـما مضى بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع.  

 48ة : اآلي
ّّ ُمَصياّقاً لَّميا بَيْيَن يَاَْييِه ِميَن اْلِكتَياِل  القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى:    }َوأَهَقْلنَيف إِلَْييَك اْلِكتَياَل بِياْلَح

ّّ ِلُكيلّ  ََ ِميَن اْلَحي َجعَْلنَيا ِمينُكْم  َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه فَاْ ُكم بَْينَُهم بَِميف أَهيَقَل ّللّاُ َوالَ تَتّبِيْع أَْ يَوآَءُ ْم َعّميا َجيفَء

ا الَخْييَراِت إِلَيَى ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً َولَْو َشفَء ّللّاُ لََجعَلَُكْم أُّمةً َواِ اَةً َولَـَِكن لّيَْبلَُوُكْم فِيي َميف آتَياُكم فَاْسيتَبِقُو

   َمْرِجعُُكْم َجِميعاً فَيُنَبّقُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن {..

ل من   تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم, يقول تعاليـى ذكيره: وأْهَقْلنيا و ذا خطا   

: بيـالصا,, وال كيذل  ّّ إلَـْيَك يا مـحما الِكتاَل, و و القرآن الذي أهقله علـيه. ويعنـي بقوله: بـاليـَح

ِل يقول: أهقلناه بتصيايّ ميا قبليه مين فـيه, وال شّك أهه من عنا  . ُمَصاّقا ِلـَما بـيَن يَاَْيِه ِمَن الِكتا

كتب   التـي أهقلها إلـى أهبـياذه. َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه يقول: أهقلنا الكتال الذي أهقلناه إليـيك ييا ميـحما 

ّّ من عنا  , أمينا علـيها,  افظيا لهيا. وأصيل الهييـمنة:  مصاقا للكتب قبله, وشهياا علـيها أهها  

يقال إذا رقب الرجل الشيء و فظه وشهاه: قا  يـمن فالن علـيه, فهو يهييـمن الـحف  واالرتقال, 

  يـمنة, و و علـيه مهيـمن.

وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. إال أههم اختلفت عبـاراتهم عنه, فقال بعضهم: معناه:   

 شهياا. ذكر من قال ذلك:

 بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا  9531  

 بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه يقول: شهياا.

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9532  

 َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: شهياا علـيه.

ـ  اثنـي بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتياية, قوليه: وأْهَقْلنيا إلَيـْيَك 9533  

ّّ ُمَصاّقا ِلـما بـيَن يَاَْيِه ِمَن الِكتياِل يقيول: الكتيب التيـي خيـلت قبليه, َوُمَهْييـِمنا َعلَيـْيِه:  الِكتاَل بـالـَح

 أمينا وشا اا علـى الكتب التـي خـلت قبله.

 

ـيي  يياثنا القاسييم, قييال:  يياثنا الييـحسين, قييال: ثنييـي  جيياج, عيين ابيين جييري , عيين مييـجا ا: 9534  

َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه: مّتـمنا عليـى القيرآن وشيا اا ومصياّقا. وقيال ابين جيري  وآخيرون: القيرآن أميين 

 ال فكذَبوا.علـى الكتب فـيـماإذا أخبرها أ ل الكتال فـي كتابهم بأمر إن كان فـي القرآن فصاَقوا, وإ

 وقال بعضهم: معناه: أمين علـيه. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا مـحما بين بشيار, قيال:  ياثنا عبيا الير من, و ياثنا  نياي بين السيرّي, قيال:  ياثنا 9535  

وكيع جميعا, عن سفـيان, عن أبـي إسحا,, عن التـميـمي, عين ابين عبيـاس: َوُمَهْييـِمنا َعلَيـْيِه قيال: 

 مّتـمنا علـيه.

 اثنا مـحما بن عبـيا الـمـحاربـّي, قال:  اثنا أبو األ و , عن أبيـي إسيحا,, عين التـمييـمّي,    

 عن ابن عبـاس فـي قوله: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: مّتَـمنا علـيه.

 يياثنا ابيين وكيييع, قييال:  يياثنا أبييـي, قييال:  يياثنا سفييـيان وإسراذيييـل, عيين أبييـي إسييحا,, عيين    

 ابن عبـاس, مثله. التـميـمي, عن
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 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان وإسراذيـل, عن أبـي إسحا, بإسنايه, عن ابن عبيـاس,    

 مثله.

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن عطية, قال:  اثنا إسراذيـل, عن أبيـي إسيحا,, عين التـمييـمي,    

 عن ابن عبـاس, مثله.

ام, عن عنبسة, عن أبـي إسحا,, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس,  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ك   

 مثله.

 اثنا ابن  ميا, قيال:  ياثنا  كيام, عين عميرو,عن مطيّرف, عين أبيـي إسيحا,, عين رجيل مين    

 تـميـم, عن ابن عبـاس, مثله.

ن أبيـي  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي ب   

طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: والـمهيـمن: األمين, قال: القرآن أمين علـى كّل 

 كتال قبله.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا,قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين 9536  

ّّ ُمَصياّقا ِليـَما بَيـيَن يَاَْييِه ِميَن الِكتياِل و يو القيرآن, ابن عبـاس, قوله: وأْهَقْلنيا إلَيـْيَك الِكتياَل بـ اليـَح

شا ا علـى التوراة واإلهـجيـل, مصاقا لهما. ُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه يعنـي: أمينا علـيه, يحكم عليـى ميا كيان 

 قبله من الكتب.

ن التـمييـمي,  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  ميا بن عبا الر ن, عن قيـيا, عين أبيـي إسيحا,, عي   

 عن ابن عبـاس: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: مّتـمنا علـيه.

 اثنا ابن وكيع, قيال:  ياثنا يحييى بين آيم, عين ز يير, عين أبيـي إسيحا,, عين رجيل مين بنيـي    

 تـميـم, عن ابن عبـاس: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: مّتـمنا علـيه.

ـحماهـّي, قال:  اثنا شريك, عن أبـي إسحا,, عن التـميـمي,  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا يحيى ال   

 عن ابن عبـاس, مثله.

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن سفـيان وإسراذيـل, 9537  

 من الكتب.عن علـّي بن بذيـمة, عن سعيا بن جبـير: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال: مّتـمنا علـى ما قبله 

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا ابن علـية, عن أبـي رجياء, قيال: سيألت اليـحسين, عين قوليه: 9538  

ّّ َمَصياّقا ليـَما بيـيَن يَاَْييِه ِميَن الِكتياِل َوُمَهْييـِمنا َعلَيـْيِه قيال: مصياّقا لهيذه  وأْهَقْلنا لَـْيَك الِكتاَل بـالـَح

 وأها أسمع, فقال: مّتـمنا علـيه.الكتب وأمينا علـيها. وسقل عنها عكرمة 

 وقال آخرون: معنى الـمهيـمن الـمصاّ,. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوليه: َوُمَهْييـِمنا َعلَيـْيِه قيال: 9539  

صياّ, عليـى ذليك, وكيّل مصاّقا علـيه. كّل شيء أهقله   من توراة أو إهـجيـل أو زبور فـالقرآن م

. ّّ  شيء ذكر   فـي القرآن فهو مصاّ, علـيها وعلـى ما  اّث عنها أهه  

وقال آخرون: عنى بقوله: ُمَصاّقا ِليـَما بيـيَن يَاَْييِه ِميَن الِكتياِل َوُمَهْييـِمنا َعلَيـْيِه هبيـّي   صيلى     

 عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

ل:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييا9540  

 مـجا ا: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه مـحما صلى   عليه وسلم, مّتـمن علـى القرآن.

 اثنا مـحما بن عمرو, قال:  ياثنا أبيو عاصيم, قيال:  ياثنا عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عين    

 مـحما صلى   عليه وسلم, مّتـمن علـى القرآن. مـجا ا: َوُمَهْيـِمنا َعلَـْيِه قال:

فتأويـل الكالم علـى ما تأوليه ميـجا ا: وأهقلنيا الكتيال مصياّقا الكتيب قبليه إليـيك, مهييـمنا عليـيه.   

 يياالً ميين الكتييال وبعضييا منييه, ويكييون التصييايّ ميين صييفة الكتييال, « مصيياّقا»فييـيكون قولييه 

و يي كنايية عين ذكير اسيم النبيـّي صيلى   علييه «, ليـيكإ»والـمهيـمن  االً من الكياف التيـي فيـي 

وسييلم, والهيياء فييـي قولييه: َعلَييـْيِه عاذيياة علييـى الكتييال. و ييذا التأويييـل بعيييا ميين الييـمفهوم فييـي كييالم 

العرل, بل  و خطأ, وذلك أن الـمهيـمن عطيف عليـى اليـمصاّ,, فيال يكيون إال مين صيفة ميا كيان 

كيالم ميا ُروي عين ميـجا ا لقـييـل: وأهقلنيا إليـيك مصياّقا ليـما الـمصاّ, صفة له, ولو كان معنى ال

وليـيا بعيا ا «, إليـيك»بـين يايه من الكتال مهيـمنا علـيه ألهه متقاّم مين صيفة الكياف التيـي فيـي 
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« الكتيال»شيء يكون مهيـمنا علـيه عطفـا علـيه, وإهـما عطف به علـى الـمصاّ,, ألهه من صيفة 

 .«الـمصاّ,»الذي من صفته 

«, إليـيك»فإن ظّن ظاّن أن الـمصاّ, علـى قول مـجا ا وتأويـله  ذا من صيفة الكياف التيـي فيـي   

فإن قوله: ِلـَما بـيَن يَاَْييِه ِميَن الِكتياِل يبطيل أن يكيون تأوييـل ذليك كيذلك, وأن يكيون اليـمصاّ, مين 

اسيم ميير اليـمخاطب, و يو  ألن الهياء فيـي قوليه: بيـيَن يَاَْييِه كنايية«, إلـيك»صفة الكاف التـي فـي 

وليو كيان اليـمصاّ, مين صيفة الكياف لكيان الكيالم: «, إليـيك»النبـّي صلى   عليه وسلم فـي قوله 

وأهقلنا إلـيك الكال مصاقا لـما بـين يايك من لكتيال ومهييـمنا عليـيه, فيـيكون معنيى الكيالم  ينقيٍذ 

 كذلك.

ََ ِمييَن القيول فييـي تأويييـل قولييه تعاليـى: فييـاْ ُكْم بَييـيْ    نَُهْم بِييـَما أْهييَقَل ّللّاُ َوال تَتّبِيْع أْ ييَواَءُ ْم َعّمييا جيياَء

. ّّ  الـَح

و ذا أمر من   تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم أن يحكيم بيـين الـميـحتكمين إليـيه   

ريعته. يقول من أ ل الكتال وساذر أ ل الـملل, بكتابه الذي أهقله إلـيه, و و القرآن الذي خصه بش

تعالـى ذكره: ا كم يا مـحما بـين أ ل الكتال والـمشركين بيـما أهيقل إليـيك مين كتابيـي وأ كيامي, 

فـي كّل ما ا تـمكوا فـيه إلـيك من الـحاوي والـجروح والقوي والنفوس, فـارجم القاهـي الـمـحصن, 

ن, واجاع األهف بـاألهف, فإن أهقلت واقتل النفا القاتلة بـالنفا الـمقتولة ظلـما, وافقأ العين بـالعي

إلـيك القرآن مصاّقا فـي ذلك ما بـين يايه من الكتب, ومهيـمنا علـيه, رقـيبـا يقضيي عليـى ميا قبليه 

من ساذر الكتب قبله. وال تتبع أ واء  ّالء الـيهوي اليذين يقوليون: إن أوتـيتيـم اليـجلا فيـي القاهيـي 

لشريف إذا قتليه, وتيرَ قتيل الشيريف بيـالوضيع إذا قتليه, الـمـحصن يون الرجم, وقتل الوضيع بـا

, و و كتيال   اليذي أهقليه  ّّ فخذوه, وإن لـم تُّتوه فـا ذروا عن الذي جاءَ من عنا   من الـح

إلييـيك. يقييول لييه: اعمييل بكتابييـي الييذي أهقلتييه إلييـيك إذا ا تكمييوا إلييـيك, فييـاختر الييـحكم علييـيهم, وال 

ّّ الذي أهقلته إلـيك فـي كتابـي. كما:تتركن العمل بذلك اتبـ  اعا منك أ واء م وإيثارا لها علـى الـح

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9541  

ال تَتَبِيْع أْ يَواَءُ ْم بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: فـاْ ُكْم بَيـْينَُهْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ يقيول: بحياوي  , وَ 

. ّّ ََ ِمَن الـَح  َعّما جاَء

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  ارون, عن عنبسة, عن جابر, عن عامر, عن مسرو,: أهه 9542  

كان يحلّف اليـيهويي والنصراهيـي بيـا  ثيم قيرأ: وأِن اْ ُكيْم بَيـْينَُهْم بِيـَما أْهيَقَل ّللّاُ وأهيقل  : أْن ال 

 وا بِه َشْيقا.يُْشِركُ 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ِلُكّل َجعَلْنا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا.  

يقول تعالـى ذكره: لكّل قوم منكم جعلنا شرعة. والشرعة:  يي الشيريعة بعينهيا, تيـجمع الشيرعة   

ريعة شراعا, والشريعة شراذع, ولو جمعت الشرعة شيراذع كيان صوابيـا, ألن معنا يا ومعنيى الشي

وا ا, فـيريّ ا عنا الـجمع إلـى لف  هظير ا. وكّل ما شرعت فـيه من شيء فهو شريعة, ومن ذليك 

قـيـل لشريعة الـماء: شيريعة, ألهيه يشيرع منهيا إليـى اليـماء, ومنيه سيميت شيراذع اإلسيالم شيراذع, 

اليـمنهاج, فيإن لشروع أ له فـيه, ومنه قـييـل للقيوم إذا تسياووا فيـي الشييء:  يم َشيَرع  سيواء. وأميا 

 أصله: الطريّ البـين الواضح, يقال منه:  و طريّ هَْه   وَمْنه   بـيّن, كما قال الراجق:

ّ  هَْه     ماء  َرَواء  َوَطِري  َمْن يَُك فِـي َشَك فََهذَا فَْلـج 

 ثم يستعمل فـي كّل شيء كان بـينا واضحا يعمل به.  

: ِلُكّل َجعَْلنا ِميْنُكْم فقيال بعضيهم: عنيـي بيذلك أ يل اليـملل ثم اختلف أ ل التأويـل فـي الـمنّى بقوله  

 الـمختلفة, أي أن   جعل لكّل ملة شريعة ومنهاجا. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: ِلُكّل َجعَْلنيا ِميْنُكْم 9543  

يالً وسنة. والسنن مختلفة: للتيوراة شيريعة, ولإلهـجييـل شيريعة, وللقيرآن ِشْرَعةً َوِمْنهاجا يقول سبـ

شريعة, يحّل   فـيها ما يشاء ويحّرم ما يشاء بالًء, لـيعلـم من يطيعيه ميـمن يعصييه, ولكين الياين 

 الوا ا الذي ال يقبل ميره التو يا واإلخال    الذي جاءت به الرسل.
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قال: أخبرها عبا الرزا,, قيال: أخبرهيا معمير, عين قتياية, قوليه: ـ  اثنا الـحسن بن يحيى, 9544  

 لكّل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: الاين وا ا, والشريعة مختلفة.

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين  اشيم, قيال: أخبرهيا سييف بين 9545  

عن علـّي, قال: اإليـمان منذ بعث   تعالـى ذكره آيم صلى عمر, عن أبـي رو,, عن أبـي أيول, 

  عليييه وسييلم شييهاية أن ال إلييه إال  , واإلقييرار بييـما جيياء ميين عنييا  , لكييّل قييوم مييا جيياء م ميين 

 شرعة أو منهاج, فال يكون الـمقّر تاركا ولكنه مطيع.

وقيالوا: إهيـما معنيى الكيالم: قيا  وقال آخرون: بيل عنيـي بيذلك أمية ميـحما صيلى   علييه وسيلم.  

جعلنا الكتال الذي أهقلناه إليـى هبيـينا ميـحما صيلى   علييه وسيلم أيهيا النياس لكلكيم: أي لكيّل مين 

يخـل فـي اإلسالم وأقّر بـمـحما صلى   عليه وسلم أهه لـي هبـّي, ِشرعة ومنهاجيا. ذكير مين قيال 

 ذلك:

سين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عين ميـجا ا, قوليه: ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـح9546  

ِلُكَل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: سنة ومنهاجا السبـيـل لكلكم, من يخـل فـي يين مـحما صيلى 

   عليه وسلم, فقا جعل   له شرعة ومنهاجا, يقول: القرآن  و له شرعة ومنهاج.

لك عناي بـالصوال قيول مين قيال: معنياه: لكيّل أ يل ملية مينكم أيهيا األميـم وأولـى القولـين فـي ذ  

 جعلنا شرعة ومنهاجا.

وإهـما قلنا ذلك أولـى بـالصوال لقوله: َولَْو شاَء ّللّاُ لَـَجعَلَُكْم أُّمةً َواِ اَةً ولو كان عنـي بقوله: ِلُكَل   

وله: َولَْو شاَء ّللّاُ لَـَجعَلَُكْم أُّمةً َواِ اَةً وقا فعل ذلك َجعَْلنا ِمْنُكْم أمة مـحما و م أمة وا اة, لـم يكن لق

فجعلهم أمة وا اة معنى مفهوم, ولكن معنى ذلك علـى ما جرن به الـخطال مين   لنبيـيه ميـحما 

صلى   عليه وسلم أهه ذكر ما كتب علـى بنـي إسراذييـل فيـي التيوراة, وتقياّم إليـيهم بيـالعمل بيـما 

ذكر أهه قـفـى بعيسى ابن مريـم علـى آثار األهبـياء قبله, وأهقل علـيه اإلهـجيـل, وأمر من  فـيها. ثم

بعثه إلـيه بـالعمل بـما فيـيه. ثيم ذكير هبيـينا ميـحماا صيلى   علييه وسيلم, وأخبر يا أهيه أهيقل إليـيه 

ما أهقل إليـيه فيـيه يون الكتال مصاّقا لـما بـين يايه من الكتال, وأمره بـالعمل بـما فـيه والـحكم بـ

ما فـي ساذر الكتب ميره وأعلـمه أهه قا جعل له وألمته شريعة مير شيراذع األهبيـياء واألميـم قبليه 

الذين قّص علـيهم قصصهم, وإن كان يينه ويينهم فـي تو يا   واإلقرار بـما جاء م به من عناه 

فـيـما شرع لكيّل وا يا مينهم, وألمتيه فـييـما واالهتهاء إلـى أمره وههيه وا اا, فهم مختلفو األ وال 

 أ ّل لهم و رم علـيهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي الشرعة والـمنهاج من التأويـل قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا ابن بشار, قال:  اثنا عبا الر من بن مهاي, قال:  اثنا مسعر, عن أبـي إسيحا,, 9547  

 ن عبـاس: ِلُكَل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: سنة وسبـيالً.عن التـميـّمي, عن اب

 اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن سفـيان وإسراذيـل, عن أبـي إسحا,, عين التـمييـمي, عين ابين    

 عبـاس: ِلُكّل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: سنة وسبـيالً.

 اثنا أبـي, عن سفـيان وإسراذيـل وأبـيه, عن أبـي إسحا,, عن التـميـمّي,   اثنا ابن وكيع, قال:   

 عن ابن عبـاس, مثله.

 اثنا  ناي, قال:  اثنا أبو يحييى اليرازي, عين أبيـي شيبيـان, عين أبيـي إسيحا,, عين يحييى بين    

 قال: سنة وسبـيالً.وثال, قال: سألت ابن عبـاس عن قوله: ِلُكَل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا 

 اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن علـية, قال:  اثنا إسراذيـل, عين أبيـي إسيحا,, عين التـمييـمّي,    

 عن ابن عبـاس: ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: سنة وسبـيالً.

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عين عميرو, عين مطيرف, عين أبيـي إسيحا,, عين رجيل مين    

 عن ابن عبـاس, بـمثله.بنـي تـميـم, 

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا  كام, عن عنبسة, عن أبـي إسحا,, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس,    

 مثله.

 اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبيـي, قيال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين ابين    

 هاجا يعنـي: سبـيالً وسنة.عبـاس قوله: ِلكَل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمنْ 
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ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا يقيا بن  ارون, عن سفـيان بن  سين, قال: سمعت الـحسن 9548  

 يقول: الشرعة: السنة.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبـيا   بين موسيى, عين إسراذييـل, عين أي يحييى القتيات, 9549  

 عن مـجا ا, قال: سنة وسبـيالً.

نيـي ميـحما عميرو, قيال:  ياثنا أبيو عاصيم, قيال:  ياثنا عيسيى, عين ابين أبيـي هيـجيح, عيين  اث   

 مـجا ا فـي قول   تعالـى ذكله: ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: الشرعة: السنة, ومنهاجا, قال: السبـيـل.

 ا  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين مييـجا   

 بنـحوه.

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي بن أبيـي    

 طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: ِلُكَل َجعَلْنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا يقول: سبـيالً وسنة.

 ياثنا أبيو إسيحا,, قيال: سيمعت   اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا الـحوضي, قال:  اثنا شيعبة, قيال:   

 رجالً من بنـي تـميـم, عن ابن عبـاس بنـحوه.

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9550  

 الساّي: ِشْرَعةً َوِمْنهاجا يقول: سبـيالً وسنة.

ن ابن جيري , عين سيعيا بين جبيـير, عين  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, ع   

 ابن عبـاس, قال: السنة والسبـيـل.

ـ  اثنا بشرل بن معاذ, قال:  اثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: قوليه: ِلُكيّل َجعَْلنيا 9551  

 ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا يقول: سبـيالً وسنة.

ـا معياذ الفضيل بين خاليا, قيال: أخبرهيـي ـ ُ اثت عن اليـحسين بين الفيرج, قيال: سيمعت أبي9552  

 عبـيا بن سلـمان قال: سمعت الضحاَ يقول فـي قوله ِشْرَعةً َوِمْنهاجا قال: سبـيالً وسنة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َولَْو شاَء ّللّاُ لَـَجعَلَُكْم أُّمةً َواِ اَةً َولَِكْن ِلـيَْبلَُوُكْم فِـيـما آتاُكْم.  

لـى ذكره: ولو شاء ربكم لـجعل شراذعك وا ياة, وليـم يجعيل لكيّل أمية شيريعة ومنهاجيا يقول تعا  

مير شراذع األمـم األخير ومنهياجهم, فكنتيـم تكوهيون أمية وا ياة, ال تيـختلف شيراذعكم ومنهياجكم. 

ولكنه تعالـى ذكره يعلـم ذلك, فخالف بـين شراذعك لـيختبركم فـيعرف الـمطيع مينكم مين العاصيي 

بـما أمره فـي الكتال الذي أهقله إلـى هبـيه صلى   عليه وسلم من اليـمخالف. واالبيتالء:  والعامل

 و االختبـار, وقا ثبت ذلك بشوا اه فـيـما مضى قبل. وقوله فِـيـما آتاُكْم يعنـي: فـيـما أهقل علـيكم 

 من الكتب. كما:

, عن ابن جري : َولَِكْن ِلـيَْبلُوُكْم فِـيـما ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج9553  

 آتاُكْم قال عبا   بن كثـير: ال أعلـمه إال قال: لـيبلوكم فـيـما آتاكم من الكتب.

فإن قال قاذل: وكيف قال: لـيبلوكم فـييـما آتياكم, ومين اليـمخاطب بيذلك, وقيا ذكيرت أن اليـمعنى:   

مع األهبـياء اليذين مضيوا قبليه وأميـمهم اليذين قبيل هبيـينا  لكّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكّل هبـيّ 

صلى   عليه وسلم, والـمخاطب النبـّي و اه  قـيـل: إن الـخطال وإن كان لنبـينا صيلى   علييه 

وسلم, فإهه قا أريا به الـخبر عن األهبـياء قبله وأمـمهم, ولكن العرل من شيأهها إذا خاطبيت إهسياها 

ـا فيأرايت اليـخبر عنيه أن تللّيب اليـمخاطب فيـيخرج اليـخبر عنهميا عليـى وجيه وضمت إليـيه ماذبي

 الـخطال, فلذلك قال تعالـى ذكره: ِلُكَل َجعَْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجا.

َما ُكْنتُـْم فِـيِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاْستَبِقُوا الـَخْيَراِت إلـى ّللّاِ َمْرِجعُُكْم َجميعا فَـيُنَبّقُُكْم بِـ  

 تَـْختَِلفُوَن.

يقول تعالـى ذكره: فبـايروا أيها الناس إلـى الصليـحات مين األعميال والقيرل إليـى ربكيم بإيميان   

العمييل بييـما فييـي كتييابكم الييذي أهقلييه إلييـى هبييـيكم, فإهييه إهييـما أهقلييه امتييـحاها لكييم وابييتالء, لـيتبييـين 

يعكم علييـى عملييه جييقاءه عنييا مصيييركم إلييـيه, فييإن الـمييـحسن ميينكم ميين الييـمسيء, فييـيجازي جميي

مصيركم إلـيه جميعا, فـيخبر كّل فريّ منكم بـما كان يخالف فـيه الفير, األخيرن, فيـيفصل بيـينهم 

ّّ بـميـجازاته إيياه بجناتيه مين اليـمسيء بعقابيه إيياه بيـالنار, فـيتبيـين  بفصل القضياء, ويبيـين الـميـح

 ّّ  منهم من الـمبطل. ينقٍذ كّل  قل عياها, الـمـح
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فإن قال قاذل: أو لـم ينبقنا ربنا فـي الاهـيا قبيل مرجعنيا إليـيه ميا هيـحن فيـيه مختلفيون  قـييـل: إهيه   

بـين ذلك فـي الاهـيا بـالرسل واأليلة والـحج , يون الثوال والعقال عياها, فمصاّ, بذلك ومكذّل. 

ّّ وأما عنا الـمرجع إلـيه, فإهه ينبيقهم بيذلك بـالـميـجا زاة التيـي ال يشيكون معهيا فيـي معرفية الـميـح

والـمبطل, وال يقارون علـى إيخال اللبا معها علـى أهفسهم, فكذلك خبره تعاليـى ذكيره أهيه يبنقنيا 

عنا الـمرجع إلـيه بـما كنيا فيـيه هيـختلف فيـي الاهيـيا. وإهيـما معنيى ذليك: إليـى   ميرجعكم جميعيا, 

ّّ  ينقٍذ من الـ  مبطل منكم. كما:فتعرفون الـمـح

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا زيا بن  بـال, عن أبـي سنان, قال: سمعت الضحاَ يقيول: 9554  

 فـاْستَبِقُوا الـَخْيَراِت إلـى ّللّاِ َمْرِجعُُكْم َجِميعا قال: أمة مـحما صلى   عليه وسلم البّر والفـاجر.

 49اآلية : 
}َوأَِن اْ ُكيم بَْيينَُهْم بَِميف أَهيَقَل ّللّاُ َوالَ تَتّبِيْع أَْ يَوآَءُ ْم َواْ يذَْرُ ْم أَن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

ََ َعن بَْعِ  َمف أَهَقَل ّللّاُ إِلَْيَك فَإِن تََولّْواْ فَياْعلَْم أَهَّميا يُِريياُ ّللّاُ أَن يُِصييبَُهم بِيبَْعِ   ذُهُيوبِِهْم َوإِّن يَْفتِنُو

 اِس لَفَاِسقُوَن {..َكثِيراً ّمَن النّ 

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وأن ا كم بـينهم بـما أهقل   وأهقلنا إلـيك يا ميـحما الكتيال, مصياّقا    

فـي موضع هصيب بـالتنقييـل. ويعنيـي بقوليه: « أنْ »لـما بـين يايه من الكتال, وأن ا كم بـينهم ف

 فـي كتابه. بِـَما أْهَقَل ّللّاُ: بحكم   الذي أهقله إلـيك

وأما قوله: َوال تَتّبِْع أْ َواَءُ ْم فإهه ههي من   هبيـيه ميـحماا صيلى   علييه وسيلم أن يتبيع أ يواء   

الـيهوي الذين ا تكموا إلـيه فـي قتـيـلهم وفيـاِجَرْيهم, وأْمير  منيه ليه بليقوم العميل بكتابيه اليذي أهقليه 

 ََ َعْن بَْعِ  ما أْهَقَل ّللّاُ إلَـْيَك يقيول تعاليـى ذكيره لنبيـيه صيلى    إلـيه. وقوله: َواْ ذَْرُ ْم أْن يْفتِنُو

عليه وسلم: وا ذر يا مـحما  ّالء اليـيهوي اليذين جياءوَ ميـحتكمين إليـيك أن يفتنيوَ, فيـيصاّوَ 

عيين بعيي  مييا أهييقل   إلييـيك ميين  كييم كتابييه, فييـيحملوَ علييـى تييرَ العمييل بييه واتبييـاع أ ييواذهم. 

تََولّْوا فـاْعلَـْم أهّيـَما يُِريياُ   أْن يُِصييبَُهْم بِيبَْعِ  ذُهُيوبِهْم يقيول تعاليـى ذكير: فيإن توليـى وقوله: فإْن 

 ّالء الـيهوي الذين اختصموا إلـيك عنيك, فتركيوا العميل بيـما  كميت بيه عليـيهم, وقضييت فيـيهم, 

لـم يتوليوا عين الرضيا بحكميك  فـاعلـم أهـما يريا   أن يصيبهم ببع  ذهوبهم, يقول: فـاعلـم أههم

ّّ إال مين أجيل أن   يرييا أن يتعجيل عقيوبتهم فيـي عاجيل الاهيـيا بيبع  ميا قيا  وقا قضيت بـالـح

سلف من ذهوبهم. َوإّن َكثـيرا ِمَن النّاِس لفَـاِسقُوَن يقيول: وإن كثيـيرا مين اليـيهوي لفيـاسقون, يقيول: 

 ه إلـى معصيته.لتاركوا العمل بكتال  , ولـخارجون عن طاعت

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك جاءت الرواية عن أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا يوها بن بكير, عن مـحما بن إسحا,, قال: ثنـي مـحما بن 9555  

: قيال أبـي مـحما مولـى زيا بن ثابت, قال: ثنـي سعيا بن جبـير أو عكرمة, عين ابين عبيـاس, قيال

كعب بن أسا وابن صوريا وشأس بن قـيا بعضهم لبع : اذ بوا بنا إلـى مـحما لعلنيا هفتنيه عين 

يينه فأتوه فقالوا: يا ميـحما إهيك قيا عرفيت أهيا أ بيـار يهيوي وأشيرافهم وسياياتهم, وأهيا إن اتبعنياَ 

فتقضيَي لنيا عليـيهم  اتبعَنا يهوي ولـم يخالفوهيا, وإّن بيـيننا وبيـين قومنيا خصيومة, فنيـحاكمهم إليـيك,

وهِّمن لك وهصاّقك فأبـي رسول   صلى   عليه وسلم, فأهقل   فيـيهم: وأِن اْ ُكيْم بَيـْينَُهْم بِيـَما 

ََ َعيْن بَْعيِ  ميا أْهيَقَل ّللّاُ إلَيـْيَك... إليـى قوليه: لِ  قَيْوٍم أْهَقَل ّللّاُ َوال تَتّبِْع أْ َواءُ ْم َواْ ذَْرُ ْم أْن يَْفتِنُيو

 يُوقِنُوَن.

  9556 ََ ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوليه: َواْ يذَْرُ م أْن يَْفتِنُيو

َعْن بَْعِ  ما أْهَقَل ّللّاُ إلَـْيَك قال: أن يقولوا فـي التيوراة كيذا, وقيا بيـينا ليك ميا فيـي التيوراة. وقيرأ: 

بـالنّفِا َوالعَْيَن بـالعَْيِن واألْهَف بـاألْهِف واألُذَُن بـاألُذُِن َوالّسّن بـالّسّن  وَكتَْبنا َعلَـْيِهْم فِـيها أّن النّْفاَ 

 والـُجُروَح قَِصا   بعضها ببع .

ـ  اثنـي يعقول, قال:  اثنا  شيـم, عن مليرة, عين الشعبيـّي, قيال: يخيـل الـميـجوس ميع 9557  

 ُهْم بِـَما أْهَقَل ّللّاُ.أ ل الكتال فـي  ذه االَية: وأِن اْ ُكْم بَـْينَ

 50اآلية : 
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َن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }أَفَُحْكَم اْلَجاِ ِليِّة يَْبلُوَن َوَمْن أَْ َسُن ِميَن ّللّاِ ُ ْكمياً لّقَيْوٍم يُوقِنُيو

..} 

ميت يقول تعالـى ذكره: أيبلي  ّالء الـيهوي الذين ا تكموا إليـيك فليـم يرضيوا بحكميك, وقيا  ك   

فـيهم بـالقسط  كم الـجا لـية, يعنـي أ كام عباة األوثان مين أ يل الشيرَ, وعنيا م كتيال   فيـيه 

ّّ اليذي ال يجيوز خالفيه. ثيم قيال تعاليـى ذكيره  بـيان  قـيقة الـحكم الذي  كمت به فـيهم, وإهه اليـح

هييم ميين الييـيهوي, موبخييا لهييّالء الييذين أبييوا قبييول  كييم رسييول   صييلى   عليييه وسييلم علييـيهم ول

ومستـجهالً فعلهم ذلك منهم: ومن  ذا الذي  و أ سن  كما أيها الـيهوي مين   تعاليـى ذكيره عنيا 

من كان يوقن بو ااهـية   ويقيّر بربوبيـيته, يقيول تعاليـى ذكيره: أّي  كيم أ سين مين  كيم   إن 

 الذي قلنا فـي ذلك قال مـجا ا.كنتـم موقنـين أن لكم ربـا وكنتـم أ ل تو يا وإقرار به. وبنـحو 

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9558  

 عن مـجا ا فـي قول  : أفَُحْكَم الـجاِ ِلـيِّة يَْبلُوَن قال: يهوي.

هـجيح, عن مـجا ا: أفَُحْكَم  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي    

 الـجاِ ِلـيِّة يَْبلُوَن: يهوي.

 اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا شيخ, عن مـجا ا: أفَُحْكَم الـجاِ ِلـيِّة يَْبلُوَن    

 قال: يهوي.

 

 تابع : سورة  المائدة

 81 -51اآليات : 

 

 51اآلية : 
}يَيـَأَيَّها الّيِذيَن آَمنُيواْ الَ تَتِّخيذُواْ اْليَُهيويَ َوالنَّصياَرَن أَْوِليَيفَء بَْعُضيُهْم  القول فـي تأويـل قوله تعاليـى:  

 أَْوِليَفُء بَْعٍ  َوَمن يَتََولُّهْم ّمنُكْم فَإِهّهُ ِمْنُهْم إِّن ّللّاَ الَ يَْهِاي اْلقَْوَم الّظاِلِميَن {..

ة وإن كييان مييأمورا بييذلك جميييع الـمّمنييـين, فقييال اختلييف أ ييل التأويييـل فييـي الييـمعنّى بهييذه االَييي   

بعضهم: عنى بذلك: عبُـاية بن الصامت وعبا   بن أُبَيّى ابين َسيلُول فيـي بيراءة عبيـاية مين  ليف 

الييـيهوي, وفييـي تييـمسك عبييا   بيين أبييـّي ابيين سييلول بحلييف الييـيهوي بعييا مييا ظهييرت عييااوتهم   

 أهه إذا توال م وتـمسك بحلفهم أهه منهم فـي براءته مين ولرسوله صلى   عليه وسلم, وأخبره  

   ورسوله كبراءتهم منهما. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيرييا, قيال: سيمعت أبيـي, عين عطيية بين سيعا, قيال: 9559  

ه وسلم, فقال: جاء عبـاية ابن الصامت من بنـي الـحرث بن الـخقرج إلـى رسول   صلى   علي

يا رسول  , إن لـي موالـي من يهوي كثـير عاي م, وإهـي أبرأ إليـى   ورسيوله مين واليية يهيوي 

وأتولـى   ورسوله فقال عبا   بن أبـّي: إهيـي رجيل أخياف الياواذر, ال أبيرأ مين واليية مواليـّي. 

أبيـا الـُحبيـاِل َميا بَِخيـْلَت بِيِه ِميْن ِواليَيِة  ييا»فقال رسول   صلى   عليه وسلم لعبا   ابن أبيـّي: 

قيال: قيا قبليت. فيأهقل  : ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا ال «. يَُهويَ علـى ُعبـايَةَ بِن الّصاِمِت فَُهَو إلَـيَك يُوهَهُ 

فَتَيرن الّيِذيَن فِيـي قُلُيوبِِهْم تَتّـِخذُوا اليـيَُهويَ والنَّصياَرن أْوِليـياَء بَْعُضيُهْم أْوِليـياُء بَْعيٍ ... إليـى قوليه: 

.  َمَر  

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا يوها بن بكير, قال: ثنـي عثمان بن عبا الر من, عن الق يري, 9560  

قال: لـما اههقم أ ل بار قال الـمسلـمون ألولـياذهم من يهوي: آمنوا قبيل أن يصييبكم   بيـيوم مثيل 

ن أصبتيـم ر طيا مين قيري  ال عليـم لهيم بيـالقتال, أميا ليو يوم بار فقال ماليك ابين صييف: ميّركم أ

أسيررها العقيييـمة أن هستييـجمع علييـيكم لييـم يكيين لكييم يييا أن تقاتلوهييا. فقييال عبييـاية: يييا رسييول   إن 

أولـياذي من الـيهوي كاهت شاياة أهفسهم كثـيرا سال هم شاياة شوكتهم, وإهيـي أبيرأ إليـى   وإليـى 

مولـى لـي إال   ورسوله. فقال عبا   بن أبـّي: لكنيـي ال أبيرأ مين والء  رسوله من واليتهم, وال
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يا أبـا ُ بـاِل أرأْييَت الّيِذي »يهوي, إهـي رجل ال باّ لـي منهم. فقال رسول   صلى   عليه وسلم: 

ل. فيأهقل   تعاليـى ذكيره: ييا قيال: إذن أقبي«. هَفَْسَت بِِه ِمْن َوالِء يَُهويَ علـى ُعبـايَةَ, فَُهَو لَيَك يوهَيهُ 

أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّيـِخذُوا اليـيَُهويَ والنَّصياَرن أْوِليـياَء بَْعُضيُهْم أْوليـياُء بَْعيٍ ... إليـى أن بلي  إليـى 

 قوله: َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس.

ـي والاي إسحا, بن يسار, ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا يوها, قال:  اثنا ابن إسحا,, قال: ثن9561  

عن عبـاية ابن الولـيا بن عبـاية بن الصيامت, قيال: ليـما  اربيت بنيو قَيـينُقاع رسيول   صيلى   

عليه وسلم, تشبث بأمر م عبا   بن أبـّي, وقام يوههم. ومشى عبـاية بن الصامت إلـى رسول   

من له  لفهيم مثيل اليذي لهيم مين عبيا   صلى   عليه وسلم, وكان أ ا بنـي عوف بن الـخقرج 

بن أبـّي, فخـلعهم إلـى رسيول   صيلى   علييه وسيلم, وتبيرأ إليـى   وإليـى رسيوله مين  لفهيم, 

وقال: يا رسول   أتبرأ إلـى   وإلـى رسوله من  لفهم وأتولـى   ورسوله والـمّمنيـين, وأبيرأ 

ي عبيا   بين أبيـّي هقليت االَييات فيـي اليـماذاة: ييا أيّهيا الّيِذيَن من  لف الكفـار وواليتهم ففيـيه وفيـ

 آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ والنَّصاَرن أْوِلـياَء بَْعُضُهْم أْوِلـياُء بَْعً ... االَية.

وقال آخرون: بل ُعنيى بيذلك قيوم مين الـمّمنيـين كياهوا  ميوا  يين هيالهم بأُ يا مين أعيااذهم مين   

ن ما هالهم أن يأخذوا من الـيهوي ِعَصما, فنها م   عن ذلك, وأعليـمهم أن مين فعيل ذليك الـمشركي

 منهم فهو منهم. ذكر من قال ذلك:

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9562  

والنَّصاَرن أْوِلـياَء بَْعُضُهْم أْوِلـياُء بَْعٍ  َوَمْن يَتَيولُّهْم  الساّي: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ 

ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم قال: لـما كاهت وقعة أُ يا, اشيتاّ عليـى طاذفية مين النياس وتيـخّوفوا أن يُياال عليـيهم 

ُّ بياَْ لََك اليـيهويي ففخيذ منيه أماهيا وأتهيوّ  ي معيه, فإهيـي الكفـار, فقال رجل لصيا به: أميا أهيا فأليـح

أخاف أن تاال علـينا الـيهوي. وقيال االَخير: أميا أهيا فأليـحّ بفيالن النصراهيـّي بيبع  أر  الشيام 

ففخذ منه أماها وأهتصر معه. فأهقل   تعالـى ذكره ينها ما: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّيـِخذُوا اليـيَُهويَ 

ُء بَْعييٍ  َوَمييْن يَتَييَولُّهْم ِمييْنُكْم فإهّييهُ ِمييْنُهْم إّن ّللّاَ ال يَْهييِاي القَييْوَم والنَّصيياَرن أْوِلييـياَء بَْعُضييُهْم أْوِلييـيا

 الّظالَـِميَن.

وقال آخرون: بل ُعنـي بذلك أبو لبـابة بن عبا الـمنذر فـي إعالميه بنيـي قريظية إذ رضيوا بحكيم   

 سعا أهه الذبح. ذكر من قال ذلك:

ـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عين عكرمية, قوليه: ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا ال9563  

ِميْنُكْم يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ َوالنَّصاَرن أْوِليـياَء بَْعُضيُهْم أْوِليـياُء بَْعيٍ  َوَميْن يَتَيَولُّهْم 

با الـمنذر من األوس, و و مين فإهّهُ ِمْنُهْم قال: بعث رسول   صلى   عليه وسلم أبـا لبـابة بن ع

بنـي عمرو بن عوف, فبعثه إلـى قريظة  ين هقضت العها, فليـما أطياعوا ليه بيـالنقول أشيار إليـى 

  لقه الذبح الذبح.

والصييوال ميين القييول فييـي ذلييك عنيياها أن يقييال: إن   تعالييـى ذكييره ههييى الـمّمنييـين جميعييا أن   

ء علييـى أ ييل اإليييـمان بييـا  ورسييوله, وأخبيير أهييه ميين يتييـخذوا الييـيهوي والنصييارن أهصييارا و لفييـا

اتـخذ م هصيرا و لـيفـا وولـيا من يون   ورسوله والـمّمنـين, فإهّه منهم فـي التـحّقل علـى   

وعلـى رسوله والـمّمنـين, وأن   ورسوله منه بريقان. وقا يجوز أن تكون االَية هقلت فـي شأن 

  بن أبيـّي ابين سيلول و لفيـاذهما مين اليـيهوي, ويجيوز أن تكيون هقليت  ُعبـاية بن الصامت وعبا

فـي أبـي لُبـابة بسبب فعله فـي بنـي قريظة, ويجوز أن تكون هقلت فـي شأن الرجلـين اللذين ذكير 

الساّّي أن أ ا ما  ّم بـالليـحا, بيا لك اليـيهويي واالَخير بنصراهيـي بيـالشأم, وليـم يصيّح مين  يذه 

ثالثة خبر يثبيت بيـمثله  جية فـيسليـم لصيحته القيول بأهيه كميا قـييـل. فيإذ كيان ذليك كيذلك األقوال ال

فـالصوال أن يُْحكم لظا ر التنقيـل بـالعموم علـى ميا عيّم, ويجيوز ميا قاليه أ يل التأوييـل فيـيه مين 

أو  القول الذي ال علـم عناها بخالفه مير أهيه ال شيك أن االَيية هقليت فيـي منيافّ كيان يواليـي يهيويَ 

هصارن, خوفـا علـى هفسه من يواذر الا ر, ألن االَية التـي بعا  ذه تيال عليـى ذليك, وذليك قوليه: 

 فَتَرن الِّذيَن فِـي قُلُوبِِهْم َمَر   يُساِرُعوَن فِـيِهْم يَقُولُوَن هَـْخَشى أْن تُِصيبَنا يَاذَِرة ... االَية.
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عنييى بييذلك أن بعيي  الييـيهوي أهصييار بعضييهم علييـى  وأمييا قولييه: بَْعُضييُهْم أْوِلييـياُء بَْعييٍ  فإهييه  

الـمّمنـين, ويا وا اة علـى جميعهم, وأن النصارن كذلك بعضهم أهصار بع  عليـى مين خيالف 

يينهم وملتهم, معّرفـا بذلك عبيـايه الـمّمنيـين أن مين كيان لهيم أو لبعضيهم وليـيا فإهيـما  يو وليـيهم 

كما الـيهوي والنصارن لهم  رل, فقال تعالـى ذكيره علـى من خالف ملتهم ويينهم من الـمّمنـين, 

للـمّمنـين: فكوهوا أهتـم أيضا بعُضكم أوليـياُء بعي , ولليـيهويي والنصراهيـي  ربيـا كميا  يم لكيم 

 رل, وبعضهم لبع  أولـياء ألن من واال م فقيا أظهير أل يل اإلييـمان اليـحرل ومينهم البيراءة, 

 وأبـان قطع واليتهم.

 ـل قوله تعالـى: َوَمْن يَتََولُّهْم ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم.القول فـي تأوي  

يعنييـي تعالييـى ذكييره بقولييه: َوَمييْن يَتَييَولُّهْم ِمييْنُكْم فإهّييهُ ِمييْنُهْم وميين يتييوّل الييـيهوي والنصييارن يون   

الـمّمنـين فإهه منهم, يقول: فإن من توال م وهصر م علـى الـمّمنـين, فهو من أ ل يينهم وملتهم, 

فإهه ال يتولـى متوّل أ اا إال و و بيه وباينيه وميا  يو عليـيه را , وإذا رضييه ورضيي يينيه فقيا 

عاين ما خالفه وسخطه, وصار  كمه  كمه, ولذلك  كم من  كم مين أ يل العليـم لنصيارن بنيـي 

تَْللييب فييـي ذبييـاذحهم وهكيياح هسيياذهم ومييير ذلييك ميين أمييور م بأ كييام هصييارن بنييـي إسراذيييـل, 

إيييا م ورضييا م بييـملتهم وهصييرتهم لهييم علييـيها, وإن كاهييت أهسييابهم ألهسييابهم مخالفيية  لييـمواالتهم

وأصل يينهم ألصل يينهم مفـارقا. وفـي ذلك الااللية الواضيحة عليـى صيحة ميا هقيول, مين أن كيّل 

من كان ياين باين فله  كم أ ل ذلك الياين كاهيت يينوهتيه بيه قبيل ميـجيء اإلسيالم أو بعياه, إال أن 

ـما من أ ل ييننا اهتقل إلـى ملة مير ا, فإهه ال يقّر عليـى ميا يان بيه فيـاهتقل إليـيه, ولكين يكون مسل

, وفسياي ميا  ّّ , إال أن يرجع قبل القتل إليـى الياين اليـح ّّ يقتل لريّته عن اإلسالم ومفـارقته يين الـح

يكيون إسراذيـليـيا  خالفه من قول من زعم أهه ال يحكم بحكم أ ل الكتابيـين ليـمن يان بياينهم, إال أن

أو منتقالً إلـى يينهم من مير م قبل هقول الفرقان. فأما من يان باينهم بعا هقول الفرقان مـمن لـم 

يكن منهم مـمن خالف هسبه هسبهم وجنسه جنسهم, فإهه  كمه لـحكمهم مخالف. ذكير مين قيال بيـما 

 قلنا من التأويـل:

عبا الر من الرواسيي, عين ابين أبيـي لـيـليـى, عين  ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  ميا بن9564  

الـحكم, عن سعيا بن جبـير, قال: سقل ابن عبـاس عن ذبـاذح هصارن العيرل, فقيرأ: َوَميْن يَتَيَولُّهْم 

 ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9565  

ن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي  ذه االَية: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا ال تَتّيـِخذُوا اليـيَُهويَ َوالنَّصياَرن ب

أْوِلـياَء بَْعُضُهْم ْوِلـياُء بَْعٍ  َوَمْن يَتََولُّهْم ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم أهها فـي الذبـاذح, من يخيـل فيـي ييين قيوم 

 فهو منهم.

الييـمثنى, قييال:  يياثنا  جيياج, قييال:  يياثنا  ميياي, عيين عطيياء بيين السيياذب, عيين ـيي  اثنييـي 9566  

عكرمة, عن ابن عبيـاس, قيال: كليوا مين ذبيـاذح بنيـي تَْلليب, وتقّوجيوا مين هسياذهم, فيإن   يقيول 

بَْعيٍ  َوَميْن يَتَيَولُّهْم  كتابه: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ والنَّصاَرن أْوِلـياَء بَْعُضُهْم أْوِليـياءُ 

 ِمْنُكْم فإهّه ِمْنُهْم ولو لـم يكوهوا منهم إال بـالوالية لكاهوا منهم.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  سين بن علـّي, عن زاذاة, عن  شام, قال: كيان اليـحسن ال 9567  

ا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا ال يرن بذبـاذح هصارن العرل وال هكاح هساذهم بأسيا, وكيان يتليو  يذه االَيية: يي

 تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ َوالنّصاَرن أْوِلـياَء بَْعُضُهْم أْوِلـياُء بَْعٍ  َوَمْن يَتََولُّهْم ِمْنُكْم فإهّهُ ِمْنُهْم.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا سويا, قال: أخبرها ابن الـمبـارَ, عين  يارون بين إبرا ييـم, 9568  

ن عن رجل يبـيع ياره مين هصيارن يتيـخذوهها بيـيعة, قيال: فيتال  يذه االَيية: ال قال: سقل ابن سيري

 تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ والنَّصاَرن أْوِلـياَء.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إّن ّللّاَ ال يَْهِان القَْوَم الّظاِلـِميَن.  

ميير موضيعها فوالَيـى اليـيهوي  يعنـي تعالـى ذكيره بيذلك, أن   ال يوفيّ مين وضيع الواليية فيـي  

والنصارن مع عااوتهم   ورسوله والـمّمنـين علـى الـمّمنـين, وكان لهم ظهيرا وهصيرا, ألن 
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من توال م فهو   ولرسوله وللـمّمنـين  رل. وقا بـينا معنى الظلـم فـي مير  ذا الـموضع وأهيه 

 وضع الشيء فـي مير موضعه بـما أمنى إعايته.

 52اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَتََرن الِّذيَن فِي قُلُوبِِهم ّميَر   يَُسياِرُعوَن فِييِهْم يَقُولُيوَن هَْخَشيَى 

ِهْم فِيَي أَْهفُِسيأَن تُِصيبَنَا يَآذَِرة  فَعََسى ّللّاُ أَن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْميٍر ّميْن ِعنيِاِه فَيُْصيبُِحواْ َعلَيَى َميف أََسيّرواْ 

 هَاِيِميَن {..

اختلف أ ل التأويـل فـيـمن ُعنى بهذه االَية, فقال بعضهم: ُعنِى بها عبيا   بين أبيـّي بين سيلول.    

 ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيريا, قال: سمعت أبيـي, عين عطيية بين سيعا: فَتَيَرن 9569  

 بن أبـّي, يُساِرُعوَن فِـيِهْم فـي واليتهم, يَقُولُوَن هَـْخَشى أْن تُِصييبَنا الِّذيَن فِـي قُلُوبِِهْم َمَر   عبا  

 يَاذَِرة ... إلـى آخر االَية فَـيُْصبُِحوا علـى ما أَسّروا فـي أْهفُِسِهْم هاِيِميَن.

 ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا يوها بن بكير, قال:  اثنا ابن إسحا,, قال: ثنـي والياي إسيحا,9570  

بن يسار, عن عبـاية بن الولـيا بن عبـاية بن الصامت: فَتََرن الِّذيَن فِـي قُلُوبِِهْم َمر   يعنـي: عبيا 

   بن أبـّي, يُساِرُعوَن فِـيِهْم يَقُولُوَن هَـْخَشى أْن تُِصيبَنا يَاذَِرة  لقوله: إهـي أخشى ياذرة تصيبنـي.

قيـين كياهوا يناصيحون اليـيهوي ويلشيون الـمّمنيـين وقال آخرون: بل عنـي بيذلك قيوم مين الـمناف  

 ويقولون: هـخشي أن تكون ياذرة للـيهوي علـى الـمّمنـين. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9571  

ـي قُلُييوبِِهْم َميير   يِسيياِرُعوَن فِييـيِهْم قييال: عيين مييـجا ا فييـي قييول   تعالييـى ذكييره: فَتَييَرن الّييِذيَن فِيي

الـمنافقون فـي مصياهعة يهيوي ومناجياتهم, واسترضياعهم أوالي يم إييا م. وقيول   تعاليـى ذكيره: 

 تَـْخَشى أْن تُِصيبنَا يَاذِرة  قال: يقول: هـخشى أن تكون الااذرة للـيهوي.

 اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله. اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:     

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوليه: فَتَيَرن 9572  

... إليييـى قوليييه: هييياِيِميَن: أهييياس مييين الـمنافقيييـين كييياهوا ييييويّون اليييـيهوي  الّييِذيَن فِيييـي قُلُيييوبِِهْم َميييَر  

 مّمنـين.ويناصحوههم يون الـ

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبيـاط عين السياّي: 9573  

فَتََرن الِّذيَن فِـي قُلُوبِِهْم َمر   قال: شّك يُساِرُعوَن فِـيِهْم هَـْخَشى يقولون أْن تُِصيبَنا يَاذَِرة  والااذرة: 

 ظهور الـمشركين علـيهم.

ل فـي ذلك عناها أن يقال: إن ذلك من   خبر عن هياس مين الـمنافقيـين كياهوا والصوال من القو  

يوالون اليـيهوي والنصيارن, ويَلُّشيون الـمّمنيـين, ويقوليون: هيـخشى أن تياور يواذير, إميا لليـيهوي 

والنصارن, وإما أل ل الشرَ مين َعبَياة األوثيان أو ميير م عليـى أ يل اإلسيالم, أو تنيقل بهيّالء 

ين هازلة, فـيكون بنا إلـيهم  اجة. وقا يجوز أن يكون ذلك كان من قيول عبيا   بين أبيـّي, الـمنافقـ

 ويجوز أن يكون كان من قول ميره, مير أهه ال شك أهه من قول الـمنافقـين.

فتأويـل الكالم إذن: فترن يا مـحما الذين فـي قليوبهم مير  وشيّك إييـمان بنبّوتيك, وتصيايّ ميا   

ا ربك يَُساِرُعوَن فِـيِهْم يعنـي فـي الـيهوي والنصاري. ويعنـي بيـمسارعتهم فيـيهم: جقتهم به من عن

مسارعتهم فـي مواالتهم ومصياهعتهم. يَقُولُيوَن هَيـْخَشى أْن تُِصييبَنا يَاذِيرة  يقيول  يّالء اليـمنافقون: 

عياّوها. ويعنيـي إهـما هسارع فـي مواالة  ّالء الـيهوي والنصارن خوفـا من ياذرة تاور علـينا من 

 بـالااذرة: الاّولة, كما قال الراجق:

 تَُريّ َعْنَك القَاََر الـَمْقاُوَراَويَاذِراِت الاّْ ِر أْن تَاُوَرا  

يعنـي: أن تاول للا ر يَْولية فنيـحتاج إليـى هصيرتهم إياهيا, فنيـحن هواليـيهم ليذلك. فقيال   تعاليـى   

بـالفَتْييـحِ أْو أْميٍر ِمييْن ِعْنيِاِه فَيـيُْصبُِحوا علييـى ميا أَسييّروا فيـي أْهفُِسييِهْم  ذكيره لهيم: فَعََسييى ّللّاُ أْن يَأْتِيـيَ 

 هاِيِميَن.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَعََسى ّللّاُ أْن يَأْتِـَي بـالفَتْيـحِ أْو أْميٍر ِميْن ِعْنيِاِه فَيـيُْصبُِحوا عليـى ميا   

 أَسّروا فـي أْهفُِسِهْم هاِيِميَن.
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تعالـى ذكره بقوله: فَعََسى ّللّاُ أْن يَأْتِـَي بـالفَتْـحِ أْو أْمٍر ِمْن ِعْنِاِه فلعّل   أن يأتـي بـالفتيـح. يعنـي   

ثم اختلفوا فـي تأويـل الفتـح فـي  ذا الـموضع, فقال بعضهم,: عنـي به  هنا القضاء. ذكر من قيال 

 ذلك:

ل:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: فَعََسيى ّللّاُ أْن يَأْتِيـَي ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقييا, قيا9574  

 بـالفَتْـحِ قال: بـالقضاء.

 وقال آخرون: ُعنـي به فتـح مكة. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ مابن مفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9575  

 قال: فتـح مكة. فَعََسى ّللّاُ أْن يَأْتِـَي بـالفَتْـحِ 

والفتـح فـي كالم العرل:  و القضاء كما قال قتاية, ومنه قول   تعالـى: َربّنا اْفتَـْح بَيـْينَنا َوبيـيَن   

. وقا يجوز أن يكون ذلك القضياء اليذي وعيا   هبيـيه ميـحماا صيلى   علييه وسيلم  ّّ قَْوِمنا بـالـَح

الفَتْـحِ فتـح مكة, ألن ذلك كان من عظيـم قضاء   وفصل  كمة بيـين بقوله: فَعََسى ّللّاُ أْن يَأْتِـَي بـ

 أ ل اإليـمان والكفر, ويقّرر عنا أ ل الكفر والنفـا, أن   ُمْعِلـي كلـمتِه وُموِ ُن كيِا الكافرين.

 وأما قوله: أْو أْمٍر ِمْن ِعْنِاِه  فإن الساّي كان يقول فـي ذلك ما:  

بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفّضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, السياّي: أْو  ـ  اثنـي مـحما9576  

 أْمٍر ِمْن ِعْنِاِه قال: األمر: الـجقية.

وقا يحتـمل أن يكيون األمير اليذي وعيا   هبيـيه ميـحماا صيلى   علييه وسيلم أن يأتيـي بيه,  يو   

مـما فـيه إيالة الـمّمنـين عليـى أ يل الـجقية, ويحتـمل أن يكون مير ا. مير أهه أّي ذلك كان فهو 

الكفر بـا  وبرسوله, ومـما يسوء الـمنافقـين وال يسّر م وذلك أن   تعالـى قا أخبر عنهم أن ذلك 

 األمر إذا جاء أصبحوا علـى ما أسّروا فـي أهفسهم هايمين.

فإهيه يعنيـي:  يّالء الـمنافقيـين اليذين وأما قوله: فَيـيُْصبُِحوا عليـى ميا أَسيّروا فيـي أْهفُِسيِهْم هياِيِميَن   

يوالون الـيهوي والنصارن, يقول تعالـى ذكره: لعل   أن يأتِـَي بأمر من عناه يُِايـل به الـمّمنـين 

علـى الكافرين اليـيهوي والنصيارن وميير م مين أ يل الكفير, فيـيصبح  يّالء اليـمنافقون عليـى ميا 

لنصارس ومويّتهم وبلضة الـمّمنيـين وميـحايتهم هيايمين. أسّروا فـي أهفسهم من مخالّة الـيهوي وا

 كما:

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: فَـيُْصبُِحوا علـى ما أَسّروا فيـي 9577  

 أْهفُِسِهْم هاِيِميَن من موايّتهم الـيهوي, ومن مّشهم لإلسالم وأ له.

 53اآلية : 
ِ َجْهاَ أَْيَمياهِِهْم إِهُّهيْم القول فـي تأويـل قوله تع َّ آلِء الِّذيَن أَْقَسُمواْ بِا ُّ الـى:     }َويَقُوُل الِّذيَن آَمنُواْ أَُ ـَ

 لََمعَُكْم َ بَِطْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصبَُحواْ َخاِسِريَن {..

فَيـيُْصبُِحوا عليـى »ماينة: اختلف القّراء فـي قراءة قوله: َويَقُوُل الِّذيَن آَمنُوا فقرأتها قّراء أ يل اليـ   

 ِ َّ الِء الذيَن أْقَسُموا بـا ُّ  بلير واو.« ما أَسّروا فـي أْهفُِسِهْم هاِيِميَن يَقُول الِّذيَن آَمنُوا أََ 

وتأويـل الكالم علـى  ذه القراءة: فـيصبح الـمنافقون إذا أتـى   بـالفتـح أو أمر من عنياه, عليـى   

يمين, يقول الـمّمنـين تعجبـا منهم ومين هفيـاقهم وكيذبهم واجتيراذهم عليـى ما أسّروا فـي أهفسهم ها

  فـي أيـماههم الكاذبة بـا : أ ّالء الذين أقسموا لنا بـا  إههم لـمعنا و م كاذبون فـي أيـماههم لنا 

 و ذا الـمعنى قصا مـجا ا فـي تأويـله ذلك الذي:

سين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عن مـجا ا: فَعََسيى ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـح9578  

ّللّاُ أْن يَأتِـَي بـالفَتْـحِ أْو أْميٍر ِميْن ِعْنيِاِه  ينقيٍذ, يقيول اليذين آمنيوا: أ يّالء اليذين أفسيموا بيـا  جهيا 

 إيـماههم, إههم لـمعكم,  بطت أعمالهم فأصحوا خاسرين.

واو. وقرأ ذلك بع  البصريـين: َويَقُوُل الّيِذيَن آَمنُيوا كذلك ذلك فـي مصا ف أ ل الـماينة بلير   

وذكر قارنء ذلك أهه كان «. فعسى   أن يأتـي بـالفتـح»عطفـا به علـى « يقول»بـالواو, وهصب 

يقول: إهـما أريا بذلك: فعسى   أن يأتـي بـالفتـح, وعسيى يقيول اليذين آمنيوا. وميـحال ميير ذليك, 

: وعسى   أن يقول الذين آمنوا, وكان يقول: ذلك هيـحو قيولهم: أكليت خبيقا ألهه ال يجوز أن يقال

 ولبنا, وكقول الشاعر:
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 ورأْيِت َزْوَجِك فـي الَوَمىُمتَقَلّاا َسْيفـا َوُرمـَحا  

فتأويـل الكالم علـى  ذه القراءة: فعسى   أن يأتـي بـالفتـح الـمّمنـين, أو أمر من عناه ياييـلهم   

أ ل الكفر من أعااذهم, فـيصبح الـمنافقون علـى ما أسّروا فـي أهفسهم هايمين, وعسى أن به علـى 

يقييول الييذين آمنييوا  ينقييٍذ:  ييّالء الييذين أقسييموا بييـا  كذبييـا جهييا أيييـماههم إههييم لييـمعكم. و ييي فييـي 

يَقُيوُل الّيِذيَن آَمنُيوا مصا ف أ ل العرا, بـالواو: َويَقُوُل الِّذيَن آَمنُوا. وقيرأ ذليك قيّراء الكوفـييـين: وَ 

 بـالواو ورفع يقول بـاالستقبـال والسالمة من الـجوازم والنواصب.

وتأويـل من قرأ ذلك كذلك: فـيصبحوا علـى ميا أسيّروا فيـي أهفسيهم ينيامون, ويقيول اليذين آمنيوا   

«, ويقيول: »فيـيرفعها. وقراءتنيا التيـي هيـحن عليـيها: َويَقُيوُل بإثبيـات اليواو فيـي« يقيول»فـيبتانء 

 علـى االبتااء.« يقول»ألهها كذلك  ي فـي مصا فنا مصا ف أ ل الشر, بـالواو, وبرفع 

فتأوييـل الكييالم إذ كييان القييراءة عنياها علييـى مييا وصييفنا: فييـيصبحوا عليـى مييا أسييّروا فييـي أهفسييهم   

ليـمعنا. يقيول    هايمين, ويقول الـمّمنون: أ ّالء الذين  لفيوا لنيا بيـا  جهيا أييـماههم كذبيـا إههيم

تعالـى ذكره مخبرا عن  الهم عناه بنفـاقهم وخبث أعمالهم: َ بَِطْت أعمالُُهْم يقول: ذ بت أعمالهم 

التـي عملو ا فـي الاهـيا بـاطالً ال ثوال لها وال أجير, ألههيم عملو يا عليـى ميير يقيـين مينهم بأههيا 

وله, وإهييـما كيياهوا يعملوههييا لييـيافعوا علييـيهم   فيير  واجييب وال علييـى صييحة إيييـمان بييـا  ورسيي

الـمّمنـين بها عن أهفسهم وأموالهم وذراريهم, فأ بط   أجر ا إذ لـم تكن ليه فأْصيبَُحوا َخاِسيريَن 

يقول: فأصبح  ّالء الـمنافقون عنا مـجيء أمر   بإيالة الـمّمنيـين عليـى أ يل الكفير قيا وكسيوا 

 ت صفقتهم و لكوا.فـي شراذهم الاهـيا بـاالَخرة, وخاب

 54اآلية : 
ٍم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ َمن يَْرتَاّ ِمنُكْم َعن ِيينِِه فََسيْوَف يَيأْتِي ّللّاُ بِقَيوْ 

ِمنِيَن أَِعّقةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِ ياُوَن فِي ّْ ي َسيبِيِل ّللّاِ َوالَ يََخيافُوَن لَْوَميةَ يُِحبُّهْم َويُِحبّوهَهُ أَِذلٍّة َعلَى اْلُم

تِيِه َمن يََشفُء َوّللّاُ َواِسع  َعِليم  {.. ّْ  آلذٍِم ذَِلَك فَْضُل ّللّاِ يُ

يقول تعالـى ذكره للـمّمنـين بـا  وبرسوله: يا أيّها الِّذين آَمنُوا: أي صاّقوا   ورسوله, وأقّروا    

  عليه وسلم َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه يقول: من يرجع منكم عن بـما جاء م به هبـيهم مـحما صلى 

ّّ الييذي  ييو علييـيه الييـيوم, فييـيباّله ويليييرة باخولييه فييـي الكفيير, إمييا فييـي الييـيهويية أو  يينييه الييـح

النصراهـية أو مير ذلك من صنوف الكفر, فلن يضر   شييقا, وسيأتيـي   بقيوم يحيبهم ويحبوهيه 

فسوف يجيء   باالً منهم الـمّمنـين الذين لـم يباّلوا وليـم يلييروا وليـم يرتياّوا, بقيوم خيير يقول: 

من الذين ارتياّوا وبياّلوا ييينهم, يحيبهم   ويحبيون  . وكيان  يذا الوعييا مين   ليـمن سيبّ فيـي 

وعا مين الـمّمنيـين علـمه أهه سيرتاّ بعا وفـاة هبـيه مـحما صلى   عليه وسلم, وكذلك وعاه من 

ما وعاه فـي  ذا االَية, لـمن سبّ له فـي علـمه أهه ال يباّل وال يلير يينه وال يرتاّ. فلـما قيب    

هبـيه صلى   عليه وسلم ارتاّ أقوام من أ ل الوبر وبع  أ ل الـمار, فأبال   الـمّمنـين بخيير 

 عاه, وأهفذ فـيـمن ارتاّ منهم وعياه.منهم كما قال تعالـى ذكره, ووفـى للـمّمنـين بو

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي عبا   بن عياش, عن أبـي صخر, 9579  

يومقٍذ, فقال: ييا عن مـحما بن كعب: أن عمر بن عبا العقيق أرسل إلـيه يوما وعمر أمير الـماينة 

أبـا  مقة, آية أسهرتنـي البـار ة قال ميـحما: وميا  يي أيهيا األميير  قيال: قيول  : ييا أيّهيا الّيِذيَن 

آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ مْنُكْم عْن ِيينِِه...  تـى بل : َوال يَخافوَن لَْوَمةَ الذيٍم. فقيال ميـحما: أيهيا األميير, إهيـما 

.عنى   بـالذين آمنوا: ال ّّ  والة من قري , من يرتاّ عن الـح

ثم اختلف أ ل التأويـل فـي أعيان القوم الذين أتـى   بهم الـمّمنـين وأبال الـمّمنـين مكان مين   

ارتاّ منهم, فقال بعضهم:  و أبو بكر الصاّيّ وأصحابه الذين قاتلوا أ ل الريّة  تـى أيخـلو م من 

 ذلك:البـال الذي خرجوا منه. ذكر من قال 

ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا  فص بين ميياث, عين الفضيل بين يَلَْهيم, عين اليـحسن 9580  

هُ قال:  ذا فـي قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَ

 و  أبو بكر وأصحابه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 نا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عن الفضل بن يلهم, عن الـحسن, مثله. اث   

 اثنا  ناي, قال:  اثنا عبا بن سلـيـمان, عن جويبر, عن سهل, عن اليـحسن فيـي قوليه: فََسيوَف    

 يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال: أبو بكر وأصحابه.

ين بن علـّي, عن أبـي موسى, قيال: قيرأ اليـحسن: فََسيوَف يَأْتِيـي  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا  س   

 ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال:  ي و  ألبـي بكر وأصحابه.

 اثنـي هصر بن عبا الر من األويي, قال:  اثنا أ ما بن بشير, عين  شيام, عين اليـحسن فيـي    

 يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال: هقلت فـي أبـي بكر وأصحابه.قوله: فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم 

ـيي  اثنييـي علييـّي بيين سييعيا بيين مسييرو, الكنيياي, قييال:  يياثنا عبييا اليير من بيين مييـحما 9581  

الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاَ, فـي قوله: فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ أِذلٍّة علـى 

ِمنـ ّْ يَن أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن يُجاِ اُوَن فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ َوال يَخافُوَن لَْوَمةَ الذيم قيال:  يو أبيو بكير الـُم

وأصحابه, لـما ارتاّ من ارتاّ من العرل عن اإلسالم, جا ا م أبو بكر وأصحابه  تـى ريّ م إليـى 

 اإلسالم.

اثنا سيعيا, عين قتياية: َميْن يَْرتَياّ ِميْنُكْم َعيْن ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا بن زريع, قال:  9582  

, وقيا ِيينِِه فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ... إلـى قوله: َوّللّاُ َواِسع  َعِلـيـم  أهقل    يذه االَيية

سيلم, ارتياّ عاّمية علـم أن سيرتاّ مرتاّون من الناس. فلـما قب    هبيـيه ميـحماا صيلى   علييه و

العرل عن اإلسيالم إالّ ثالثية مسياجا: أ يل اليـماينة, وأ يل مكية, وأ يل البحيرين مين عبيا القيـيا 

قالوا: هصلـي وال هقكي, و  ال تُعصب أموالنا فُكلّـم أبو بكر فـي ذلك, فقـيـل له: إههم لو قا فقهيوا 

ء جميع   بيـينه, وليو منعيوا ِعقَياالً ميـما لهذا, أعطو ا وزايو ا. فقال: ال و , ال أفيّر, بيـين شيي

فر    ورسوله, لقاتلنا م علـيه فبعث   عصابة مع أبـي بكر, فقاتل علـى ما قاتل عليـيه هبيـّي 

  صيلى   عليييه وسييلم,  تييـى سييبى وقتييل و يير, بـالنييـيران أهاسييا ارتيياّوا عيين اإلسييالم ومنعييوا 

اعون و ي القكاة َصلرة أقمياء. فأتته وفوي العرل, فخير م بـين القكاة, فقاتلهم  تـى أقّروا بـالـم

خطة مخقية أو  رل مـجليـية, فيـاختاروا اليـخطة اليـمخقية, وكاهيت أ يون عليـيهم, أن يعتياّوا أن 

قتال م فـي النار وأن قتلـى الـمّمنـين فيـي اليـجنة, وأن ميا أصيابوا مين الـمسليـمين مين ميال ريّوه 

 ـمسلـمون لهم من مال فهو لهم  الل.علـيهم, وما أصال ال

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قوليه: ييا أيّهيا الّيِذيَن 9583  

آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَيْوٍم يُِحيبُّهْم ويُحبّوهَيهُ قيال ابين جيري : ارتياوا  يين 

 فـي رسول   صلى   عليه وسلم, فقاتلهم أبو بكر.تو

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبيا   بين  شيام, قيال: أخبرهيا سييف بين عمير,   

عن أبـي رو,, عن الضحاَ, عن أبـي أيول, عن عليـّي فيـي قوليه: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا َميْن يَْرتَياّ 

ِه قال: علـم   الـمّمنـين, وأوقع معنى السوء علـى الـحشو الذي فـيهم من الـمنافقـين ِمْنُكْم َعْن ِيينِ 

وميين فييـي علييـمه أن يرتيياّوا, قييال: يييا أيّهييا الّييِذيَن آَمنُييوا َمييْن يَْرتَيياّ ِمييْنُكْم َعييْن ِيينِييِه فََسييوَف يَأْتِييـي ّللّاُ 

 ه.الـمرتاّة عن يينهم بقوم يحبهم ويحبوهه بأبـي بكر وأصحاب

وقال آخرون: يعنـي بذلك قوما من أ ل الـيـمن. وقال بعي  مين قيال ذليك مينهم:  يم ر يط أبيـي   

 موسى األشعري: عبا   بن قـيا. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا مـحما بن الـمثنى, قال:  اثنا مـحما بن جعفر, قيال:  ياثنا شيعبة, عين سيماَ بين 9584  

ت  ذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه  رل, عن عيا  األشعري, قال: لـما هقل

فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال: أومأ رسول   صلى   علييه وسيلم إليـى أبيـي موسيى 

 «.ُ ْم قَْوُم َ ذَا»بشيء كان معه, فقال: 

ثنا أبو الولـيا, قال:  اثنا شعبة, عين سيماَ بين  يرل, قيال: سيمعت  اثنا ابن الـمثنى, قال:  ا   

عياضا يحاّث عن أبـي موسى, أن النبـّي صلى   عليه وسلم قرأ  ذه االَية: فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم 

 يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال: يعنـي قوم أبـي موسى.
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اثنا ابين إيرييا, عين شيعبة قيال أبيو السياذب, قيال  اثنـي أبيو السياذب سليـم بين جنياية, قيال:  ي   

أصحابنا  و عن سماَ بن  رل, وأها ال أ ف  سماكا عن عيا  األشعري, قال رسول   صلى 

 يعنـي أبـا موسى.« ُ ْم قَْوُم َ ذَا»  عليه وسلم: 

ري,  اثنا سفـيان بن وكيع, قال:  اثنا ابن إيريا, عن شيعبة, عين سيماَ, عين عييا  األشيع   

فيـي قوليه: فََسيوَف يَأْتِيـي ّللّاُ بِقَيْوٍم « ُ يْم قَيْوُم َ يذَا»قال النبـّي صيلى   علييه وسيلم ألبيـي موسيى: 

 يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ.

 اثنا مـجا ا بن موسى, قال:  اثنا يقيا, قال: أخبرها شعبة, عن سماَ بن  رل, قال: سمعت    

وَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال رسول   صيلى   عياضا األشعرّي يقول: لـما هقلت: فَسَ 

 يعنـي أبـا موسى.« ُ ْم قَْوُم َ ذَا»أو قال: «, ُ ْم قَْوُمَك يا أبـا ُموَسى»عليه وسلم: 

ـي  يياثنا ابين وكيييع, قيال:  يياثنا أبييو سفيـيان الييـحميرّي, عين  صييين, عين عيييا  أو ابيين 9585  

 يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ قال:  م أ ل الـيـمن. عيا : فََسوفَ 

ـ  اثنا مـحما بين عيوف, قيال:  ياثنا أبيو اليـمليرة قيال:  ياثنا صيفوان, قيال:  ياثنا عبيا 9586  

ُكْم َعيْن الر من بن جبـير, عن شريح بن عبـيا, قال: لـما أهقل  : يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَياّ ِمينْ 

يعنـي أبيـا « ال بَْل َ ذا َوقَْوُمهُ »ِيينِِه... إلـى آخر االَية, قال عمر: أها وقومي  م يا رسول    قال: 

 موسى األشعري.

 وقال آخرون منهم: بل  م أ ل الـيـمن جميعا. ذكر من قال ذلك:  

, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى9587  

 عن مـجا ا فـي قول  : يُِحبُّهْم ويُِحبّوهَهُ قال: أهاس من أ ل الـيـمن.

  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا, مثله.   

 ل:  م قوم سبأ.ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن إيريا, عن لـيث, عن مـجا ا, قا9588  

ـ  اثنا مطر بن مـحما الضبـّي, قال:  ياثنا أبيو ياوي, قيال: أخبرهيا شيعبة, قيال: أخبرهيـي 9589  

 من سمع شهر بن  وشب, قال:  م أ ل الـيـمن.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: أخبرهـي عبا   بن عياش, عن أبـي صخر, 9590  

عمر بن عبا العقيق أرسيل إليـيه يوميا و يو أميير اليـماينة يسيأله  عن مـحما بن كعب القرظي: أن

 عن ذلك, فقال مـحما: يأتـي   بقوم, و م أ ل الـيـمن. قال عمر: يا لـيتنـي منهم قال: آمين

 وقال آخرون:  م أهصار رسول   صلى   عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:  

 ياثنا أ ميا بين اليـمفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين ـ  اثنيـي  ميـحما بين اليـحسين, قيال: 9591  

يقعم أههم  الساّي: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه فََسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم ويُحبّوهَهُ 

 األهصار.

ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحيبُّهْم ويُحبّوهَيهُ أبيـا بكير  وتأويـل االَية علـى قول من قال: عنى   بقوله: فََسوَف يَأْتِـي  

وأصحابه فـي قتالهم أ ل الريّة بعا رسول   صلى   عليه وسيلم: ييا أيهيا اليذين آمنيوا مين يرتيا 

منكم عن يينه فلن يضر   شيقا, وسيأتـي   من ارتاّ منكم عن يينه بقيوم يحيبهم ويحبوهيه, ينيتقم 

 وبذلك جاء الـخبر والرواية عن بع  من تأّول ذلك كذلك.بهم منهم علـى أيايهم. 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بن  شام, قيال: أخبرهيا سييف بين 9592  

عمر, عن أبـي رو,, عن أبـي أيول, عن علـّي فـي قوله: يا أيّها الّيِذيَن آَمنُيوا َميْن يَْرتَياّ ِميْنُكْم َعيْن 

َسوَف يَأْتِـي ّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُّهْم قال: يقيول: فسيوف يأتيـي   اليـمرتاّة فيـي يور يم, بقيوم يحيبهم ِيينِِه فَ 

 ويحبوهه بأبـي بكر وأصحابه.

وأما علـى قول من قال: عنـي بذلك: أ ل الـيـمن فإن تأويـله: يا أيها الذين آمنيوا, مين يرتياّ مينكم   

ـين الذين لـم يرتاّوا بقوم يحبهم ويحبوهه, أعواهيا لهيم وأهصيارا. عن يينه, فسوف يأتـي   الـمّمن

 وبذلك جاءت الرواية عن بع  من كان يتأّول ذلك كذلك.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9593  

ا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِِه... االَيية وعييا مين   بن أبـي طلـحية, عن ابن عبـاس: يا أيّها الِّذيَن آَمنُو

 أهه من ارتاّ منكم أهه سيستبال خيرا منهم.
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وأما علـى قول من قال: عنـي بذلك األهصيار, فيإن تأوييـله فيـي ذليك هظيير تأوييـل مين تأوليه أهيه   

 عنـي به أبو بكر وأصحابه.

ما ُروي به الـخبر عن رسول   صلى   عليه وسلم وأولـى األقوال فـي ذلك عناها بـالصوال,   

أههم أ يل الـييـمن قيوم أبيـي موسيى األشيعري. وليوال اليـخبر اليذي ُروي فيـي ذليك عين رسيول   

صلى   عليه وسلم بـالـخبر الذي روي عنه ما كان القيول عنياي فيـي ذليك إالّ قيول مين قيال:  يم 

قوما كاهوا أظهروا اإلسيالم عليـى عهيا رسيول   صيلى   أبو بكر وأصحابه وذلك أهه لـم يقاتل 

عليه وسلم ثم ارتاّوا علـى أعقابهم كفـارا, مير أبـي بكر ومن كان معه مـمن قاتل أ ل اليرية معيه 

بعا رسول   صلى   عليه وسلم, ولكنا تركنا القول فـي ذلك للـخبر الذي ُروي فـيه عن رسيول 

لم, أن كان صيلى   علييه وسيلم معيان البيـيان عين تأوييـل ميا أهيقل   مين   صلى   عليه وس

 و يه وآي كتابه.

فإن قال لنا قاذل: فإن كان القوم الذين ذكر   أهه سيأتـي بهم عنا ارتااي من ارتاّ عن يينه ميـمن   

ن أ ل الـيـمن أيام كان قا أسلـم علـى عها رسول   صلى   عليه وسلم,  م أ ل الـيـمن, فهل كا

قتال أبـي بكر أ ل الريّة أعوان أبـي بكر علـى قتالهم,  تـى تستيـجيق أن توجيه تأوييـل االَيية إليـى 

ما وجهت إلـيه  أم لـم يكوهوا أعواها له علـيهم, فكيف استـجقت أن توجيه تأوييـل االَيية إليـى ذليك, 

عالييـى ذكييره لييـم يعييا الـمّمنييـين أن يبييالهم وقييا علييـمت أهييه ال خييـلف لوعييا    قـيييـل لييه: إن   ت

بـالـمرتاّين منهم يومقٍذ خيرا الـمرتاّين لقتال الـمرتاّين, وإهـما أخبر أهه سيأتيـيهم بخيير مينهم بياالً 

منهم, يعا فعل ذلك بهم قريبيـا ميير بعييا, فجياء بهيم عليـى عهيا عمير, فكيان ميوقعهم مين اإلسيالم 

 ل اإلسالم وأهفع لهم مـمن كان ارتاّ بعيا رسيول   صيلى   وأ له أ سن موقع, وكاهوا أعوان أ

علييييه وسيييلم مييين َطلَيييام األعيييرال وجفيييـاة أ يييل البيييوايي اليييذين كييياهوا عليييـى أ يييل اإلسيييالم َكيييالّ.     

 واختلفت القيّراء فيـي قيراءة قوليه: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا َميْن يَْرتَياّ ِميْنُكْم َعيْن ِيينِيِه فقرأتيه قيّراء أ يل

بإظهيار التضيعيف بااليـين ميـجقومة الياال « يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَاّ ِمْنُكْم َعْن ِيينِيهِ »الـماينة: 

االَخرة, وكذلك ذلك فـي مصا فهم. وأما قّراء أ ل العرا, فيإههم قيرءوا ذليك: َميْن يَْرتَياّ ِميْنُكْم َعيْن 

الفتيـح بنياء عليـى التثنيـية, ألن الـميـجقوم اليذي يظهير  ِيينِِه بـاإلْيماِم باال وا ياة وتيـحريكها إليـى

تضعيفه فـي الوا ا إذا ثنـي أيمم, ويقال للوا ا: اريي يا فالن إلـى فالن  قه, فإذا ثنيـي قـييـل: ريّ 

إلـيه  قه, وال يقال: ارييا. وكذلك فـي الـجمع ريّوا, وال يقال: ارييوا. فتبنـي العرل أ ياها الوا ا 

ين, وتظهيير أ ياهييا فييـي الوا ييا التضييعيف لسييكون الم الفعييل, وكلتييا الللتييـين فصيييحة علييـى االثنييـ

مشييهورة فييـي العييرف. والقييراءة فييـي ذلييك عنيياها علييـى مييا  ييو بييه فييـي مصييا فنا ومصييا ف أ ييل 

 الـمشر, باال وا اة مشاّية بترَ إظهار التضعيف وبفتـح الاال للعلة التـي وصفُت.

ِمنِـيَن أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن.القول فـي تأويـل قوله تعا   ّْ  لـى: أِذلٍّة علـى الـُم

ِمنِيـيَن: أرقياء عليـيهم ر مياء بهيم, مين قيول القاذيل: ذّل    ّْ يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أِذلٍّة علـى الـُم

 فالن لفالن: إذا خضع له واستكان. ويعنـي بقوله: أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن: أشاّاء علـيهم ملظاء بهيم,

 من قول القاذل: قا عّقهـي فالن: إذا أظهر العّقة من هفسه له, وأبان له الـجفوة والللظة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بن  اشم, قيال: أخبرهيا سييف بين 9594  

ِمنِيـيَن: أ يل رقية عليـى عمر, عن أبـي رو,, ع ّْ ن أبـي أيول, عن علـّي فـي قوله: أِذلٍّة عليـى الـُم

 أ ل يينهم, أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن: أ ل ملظة علـى من خالفهم فـي يينهم.

 

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9595  

ِمنِـيَن أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن يعنـي بـالذلة: الر مة.بن أبـي طلـحة, عن  ّْ  ابن عبـاس: أذلٍّة علـى الـُم

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, قال: قال ابن جري , فـي قوله: أِذلّيٍة 9596  

ِمنِـيَن قال: ر ماء بـينهم, أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن قال: أشاّ  ّْ  اء علـيهم.علـى الـُم

ـ  اثنا الـحرث بين ميـحما, قيال:  ياثنا عبيا العقييق, قيال: قيال سفيـيان: سيمعت األعمي  9597  

ِمنِـيَن أِعّقةٍ علـى الكافِِريَن: ضعفـاء علـى الـمّمنـين. ّْ  يقول فـي قوله: أِذلٍّة علـى الـُم
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ال يَخيافُوَن لَْوَميةَ الذيٍم ذَِليَك فَْضيُل ّللّاِ القول فـي تأوييـل قوليه تعاليـى: يُجاِ ياُوَن فِيـي َسبِـييـِل ّللّاِ وَ   

تِـيِه َمْن يَشاُء َوّللّاُ َواِسع  َعِلـيـم . ّْ  يُ

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يُجاِ اُوَن فِـي َسبِـييـِل ّللّاِ  يّالء الـمّمنيـين اليذين وعيا   الـمّمنيـين   

ون فـي قتال أعااء  , علـى النيـحو اليذي أمير أن يأتـيهم بهم إن ارتاّ منهم مرتاّ باالً منهم, يجا ا

  بقتييالهم والوجييه الييذي أذن لهييم بييه, ويجا يياون عيياّو م, فييذلك مييـجا اتهم فييـي سبـيييـل  . َوال 

يَخافُوَن لَْوَمةَ الذٍم يقول: وال يخافون فـي ذات   أ اا, وال يصاّ م عين العميل بيـما أمير م   بيه 

الذم لهيم فيـي ذليك. وأميا قوليه: ذَِليَك فَْضيُل ّللّاِ فإهيه يعنيـي:  يذا النعيت اليذي من قتال عاّو م لومة 

هعتهم به تعالـى ذكره من أههم أذلة علـى الـمّمنـين, أعيّقة عليـى الكيافرين, يجا ياون فيـي سبـييـل 

شياء  , وال يخافون فـي   لومة الذم, فضل   الذي تفضيل بيه عليـيهم, و  يّتيـي فضيله مين ي

من خـلقه, منّةً علـيه وتطّوالً. َوّللّاُ َواِسع  يقول: و  جواي بفضله علـى من جاي به علـيه, ال يخاف 

هفـاي خقاذنه فيـيكّف مين عطاذيه. َعلـييـم  بيـموضع جيويه وعطاذيه, فيال يبذليه إالّ ليـمن استيـحقه وال 

  ه له من موضع ضّره.يبذل لـمن استـحقه إالّ علـى قار الـمصلـحة لعلـمه بـموضع صال

 55اآلية : 
القيول فيـي تأويييـل قوليه تعالييـى:     }إِهَّميا َوِليييُّكُم ّللّاُ َوَرُسيولُهُ َوالّييِذيَن آَمنُيواْ الّييِذيَن يُِقيُميوَن الّصييالَةَ 

تُوَن الّقَكاةَ َوُ ْم َراِكعُوَن {.. ّْ  َويُ

ُسولُهُ َوالِّذيَن آَمنُوا لـيا لكم أيها اليـمّمنون هاصير يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َورَ    

إالّ   ورسيوله واليـمّمنون, الييذين صيفتهم ميا ذكيير تعاليـى ذكيره. فأمييا اليـيهوي والنصيارن الييذين 

أمركم   أن تبرءوا من واليتهم وههاكم أن تتـخذوا منهم أولـياء, فلـيسوا لكيم أوليـياء وال هَُصيراء, 

ياء بعيي , وال تتييـخذوا ميينهم ولييـيا وال هصيييرا. وقـيييـل: إن  ييذه االَييية هقلييت فييـي بييل بعضييهم أولييـ

عبـاية بن الصامت فـي تبرذه من والية يهوي بنـي قَـينُقاع و لفهم إليـى رسيول   صيلى   علييه 

 وسلم والـمّمنـين. ذكر من قال ذلك:

ال:  ياثنا ابين إسيحا,, قيال: ثنيـي ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قيال:  ياثنا ييوها بين بكيير, قي9598  

والاي إسحا, بن يسار, عين )عبيـاية بين الوليـياد بين عبيـاية بين الصيامت, قيال: ليـما  اربيت بنيو 

قـينقاع رسول   صلى   عليه وسلم, مشى عبـاية بين الصيامت إليـى رسيول   صيلى   علييه 

ل  , وتبيرأ إليـى   وإليـى رسيوله وسلم, وكان أ ا بنـي عوف بن الـخقرج, فخـلعهم إليـى رسيو

من  لفهم, وقال: أتولـى   ورسوله والـمّمنـين, وأبرأ مين  ليف الكفيـار ووالييتهم ففيـيه هقليت: 

تُيوَن الّقكياةَ َوُ يْم َراِكعُيو ّْ ول َن لقيإهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوالِّذيَن آَمنُوا الّيِذيَن يُِقـييـُموَن الّصيالةَ َويُ

عبـاية: أتولـى   ورسوله والذين آمنوا, وتبرذه من بنـي قـينقاع وواليتهم. إلـى قوليه: فيإّن ِ يْقَل 

 ّللّاِ ُ ُم اللاِلبُوَن.

ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن إيرييا, قيال: سيمعت أبيـي, عين عطيية بين سيعا, قيال: 9599  

 ه وسلم, ثم ذكر هـحوه.جاء عبـاية بن الصامت إلـى رسول   صلى   علي

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنء معاويية بين صاليـح, عين عليـّي 9600  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: إهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوالِّذيَن آَمنُوا يعنيـي: أهيه مين أسليـم 

 تولـى   ورسوله.

تُيوَن الّقكياةَ َوُ يْم َراِكعُيوَن فيإن أ يل التأوييـل وأما قوله:    ّْ َوالِّذيَن آَمنُوا الِّذيَن يُِقـيـُموَن الّصيالةَ َويُ

اختلفوا فـي الـمعنـّي بيه, فقيال بعضيهم: ُعنِيـي بيه عليـّي بين أبيـي طاليب. وقيال بعضيهم: ُعنيـي بيه 

 جميع الـمّمنـين. ذكر من قال ذلك:

ين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, ـ  اثنا مـحما بن الـحس9601  

قال: ثم أخبر م بـمن يتوال م, فقال: إهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوالِّذيَن آَمنُيوا الّيِذيَن يُِقـييـُموَن الّصيالةَ 

تُوَن الّقكاةَ َوُ ْم َراِكعُوَن  ّالء جميع الـمّمنـين, ولكن علـيّ  ّْ بن أبـي طالب مّر به ساذل و و  ويُ

 راكع فـي الـمسجا, فأعطاه خاتـمه.

ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا عباة, عن عبا الـملك, عن أبـي جعفر, قال: سألته عن 9602  

تُييوَن الّقكيياةَ َوُ ييْم  ييذه االَييية: إهّييـَما َوِلييـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسييولُهُ َوالّييِذيَن آَمنُييوا الّييِذيَن يُِقـيييـُموَن الّصييالةَ و ّْ يُ
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راِكعُوَن قلنا: من الذين آمنوا  قال: الذين آمنوا قلنا: بللنا أهها هقلت فـي علـّي بن أبـي طالب, قيال 

 علـّي من الذين آمنوا.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا الـمـحاربـّي, عن عبا الـملك, قيال: سيألت أبيـا جعفير, عين قيول  :    

 ُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ, وذكر هـحو  ايث  ناي عن عباة.إهّـَما َوِلـيّكُ 

ـ  اثنا إسماعيـل بن إسراذيـل الرملـي, قال:  اثنا أييول بين سيويا, قيال:  ياثنا عتبية بين 9603  

 أبـي  كيـم فـي  ذه االَية: إهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوالِّذيَن آَمنُوا قال: علـي بن أبـي طالب.

ـ  اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقيق, قيال:  ياثنا ماليب بين عبيـيا  , قيال: سيمعت 9604  

مـجا اا يقول فـي قوله: إهّـَما َوِلـيُّكُم ّللّاُ َوَرُسيولُهُ... االَيية, قيال: هقليت فيـي عليـّي بين أبيـي طاليب, 

 تصاّ, و و راكع.

 56اآلية : 
يَتََوّل ّللّاَ َوَرُسولَهُ َوالِّذيَن آَمنُواْ فَإِّن ِ ْقَل ّللّاِ ُ ُم اْللَاِلبُوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَمن

..} 

و ذا إعالم من   تعالـى ذكره عبـايه جميعا, الذين تبّرءوا من الـيهوي و لفهم رضا بواليية      

عليـيهم, فسيارعوا إليـى ورسوله والـمّمنـين, والذين تـمسكوا بحلفهم, وخافوا يواذير السيوء تياور 

مواالتهم, بأن من وثّ بـا  وتولـى   ورسوله والـمّمنـين ومن كان علـى مثل  اله مين أوليـياء 

  من الـمّمنـين, لهم الللبة والاواذر والاولة علـى من عايا م و ايّ م, ألههم  قل  , و يقل 

    م اللالبون يون  قل الشيطان. كما:

نا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي, ـ  اث9605  

قال: أخبر م يعنـي الرّل تعالـى ذكره من اللالب, فقال: ال تـخافوا الاولة وال اليااذرة, فقيال: َوَميْن 

 والـحقل:  م األهصار.يَتََوّل ّللّاَ َوَرُسولَهُ َوالِّذيَن آَمنُوا فإّن ِ ْقَل ّللّاِ ُ ُم اللاِلبُوَن 

 ويعنـي بقوله: فإّن ِ ْقَل ّللّاِ:  فإن أهصار  , ومنه قول الراجق:  

 )وَكْيَف أْضَون َوباِلل  ِ ْقبِـي د

يعنييـي بقولييه أْضييَون: أُستضييعف وأضييام, ميين الشيييء الضيياوي. ويعنييـي بقولييه: وبييالل  قبييـي,   

 يعنـي هاصري.

 57اآلية : 
الـى:     }يَـَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتِّخذُواْ الِّذيَن اتَّخذُواْ ِيينَُكْم ُ ُقواً َولَِعباً ّميَن القول فـي تأويـل قوله تع

ِمنِيَن {.. ّْ  الِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَل ِمن قَْبِلُكْم َواْلُكفّاَر أَْوِليَفَء َواتّقُواْ ّللّاَ إِن ُكنتُم ّم

وبرسوله مـحما صيلى   علييه وسيلم: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا: أي  يقول تعالـى ذكره للـمّمنـين به  

ْم صاّقوا   ورسوله, ال تَتّـِخذُوا الِّذيَن اتّـَخذُوا ِيينَُكْم ُ ُقوا َولَِعبـا ِمَن الِّذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلكُ 

لـيهم الكتب من قبل بعث هبـينا يعنـي الـيهوي والنصارن الذين جاءتهم الرسل واألهبـياء, وأهقلت ع

صلى   عليه وسيلم ومين قبيل هيقول كتابنيا أوليـياء. يقيول: ال تتيـخذو م أيهيا اليـمّمنون أهصيارا 

وإخواهييا و لفييـاء, فييإههم ال يييألوهكم خبييـاالً وإن أظهييروا لكييم مييويّة وصييااقة. وكييان اتييـخاذ  ييّالء 

ذوا يينهم  قوا ولعبـا الياين عليـى ميا وصيفهم بيه الـيهوي الذين أخبر   عنهم الـمّمنـين أههم اتـخ

ربنا تعاليـى ذكيره, أن أ يا م كيان يظهير للـمّمنيـين اإلييـمان و يو عليـى كفيره مقـييـم, ثيم يراجيع 

الكفر بعا يسيء من الـماّة بإظهار ذلك بلسياهه قيوالً بعيا أن كيان يبياي بلسياهه اإلييـمان قيوالً و يو 

تهقاء به, كميا أخبير تعاليـى ذكيره عين فعيل بعضيهم ذليك بقوليه: للكفر مستبطن, تلعبـا بـالاين واس

ِقُءوَن ّللّاُ َوإذَا لَقُوا الِّذيَن آَمنُوا قالُوا آَمنّا َوإذَا َخـلَْوا إلـى شيَاِطينِهْم قَالُوا إهّا َمعَُكيْم إهّيـَما هَيـْحُن ُمْسيتَهْ 

َن. وبنيـحو اليذي قلنيا فيـي ذليك  ياء اليـخبر عين ابين يَْستَْهِقنُء بِِهيْم ويَيـُماُّ ْم فِيـي ُطْليياهِِهْم يَْعَمُهيو

 عبـاس.

ـ  اثنا  ناي بن السرّي وأبو كريب, قاال:  ياثنا ييوها بين بكيير, قيال: ثنيـي ابين إسيحا,, 9606  

قال: ثنـي مـحما بن أبـي مـحما مولـى زيا بن ثابت, قيال: ثنيـي سيعيا بين جبيـير أو عكرمية, عين 

زيا بن التابوت وسويا بن الـحارث قا أظهيرا اإلسيالم, ثيم هافقيا,  ابن عبـاس, قال: كان رفـاعة بن
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وكييان رجييال ميين الـمسلييـمين يوايّوههمييا, فييأهقل   فييـيهما: يييا أيّهييا الّييِذيَن آَمنُييوا ال تَتّييـِخذُوا الّييِذيَن 

فّيـاَر أْوِليـياَء... إليـى قوليه: َوّللّاُ اتّـَخذُوا ِيينَُكْم ُ يُقوا َولَِعبيـا ِميَن الّيِذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلُكْم والكُ 

 أعلَـُم بِـَما كاهُوا يَْكتُـُموَن.

فقا أبـان  يذا اليـخبر عين صيحة ميا قلنيا مين أن اتيـخاذ مين اتيـخذ ييين    يقوا ولعبيـا مين أ يل   

ان الكتال الذين ذكير م   فيـي  يذه االَيية, إهيـما كيان بـالنفيـا, مينهم وإظهيار م للـمّمنيـين اإلييـم

واستبطاههم الكفر وقـيـلهم لشياطينهم مين اليـيهوي إذا خيـلو بهيم: إهيا معكيم. فنهيى   عين ميوايّتهم 

ومـحالفتهم, والتـمسك بحلفهم واالعتااء بهم أولـياء, وأعلـمهم أههم ال ييألوههم خبيـاالً, وفيـي ييينهم 

قوليه: ِميَن الّيِذيَن أُوتُيوا الِكتياَل  طعنا وعلـيه إزراء. وأما الكفـار الذين ذكر م   تعالـى ذكره فيـي

ِمْن قَْبِلُكْم والُكفّـاَر أْوِلـياَء فإههم اليـمشركون مين عبياة األوثيان ههيى   الـمّمنيـين أن يتيـخذوا مين 

 أ ل الكتال ومن عباة األوثان وساذر أ ل الكفر أولـياء يون الـمّمنـين.

 وكان ابن مسعوي فـيـما:  

ما بن يوسف, قال:  اثنا القاسم بن سالم, قال:  اثنا  جاج, عين  يارون, ـ  اثنـي به أ 9607  

 «.ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن الِّذين أْشَرُكوا»عن ابن مسعوي, يقرأ: 

 ففـي  ذا بـيان صحة التأويـل الذي تأّولناه فـي ذلك.  

والُكفّيـاِر »عية مين أ يل اليـحجاز والبصيرة والكوفية: واختلفت القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته جما  

بـمعنى: يا أيها الذين آمنوا ال تتـخذوا الذين اتـخذوا يينكم  قوا ولعبـا «, الكفـار»بخف  « أْوِلـياءَ 

من الذين أوتوا الكتال من قبلكم, ومن الكفـار أولـياء. وكذلك ذلك فـي قراءة أبيـّي بين كعيب فـييـما 

وقرأ ذلك عامية قيّراء أ يل اليـماينة «. أوتوا الكتال من قبلكم ومن الكفـاِر أولـياء من الذين»بللنا: 

والكوفة: والُكفّـاَر أْوِليـياَء بيـالنصب, بيـمعنى: ييا أيهيا اليذين آمنيوا ال تتيـخذوا اليذين اتيـخذوا ييينكم 

  قوا ولعبـا والكفـاَر, عطفـا بـالكفـار علـى الذين اتـخذوا.

فـي ذلك أن يقال: إههما قراءتان متفقتيا اليـمعنى صيحيحتا اليـمخَرج, قيا قيرأ  والصوال من القول  

بكل وا اة منهما علـماء من القّراء, فبأّي ذلك قرأ القارنء فقا أصال ألن النهي عن اتيـخاذ وليـّي 

من الكفـار ههي عن اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء, والنهيي عين اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء ههيي عين اتيـخاذ 

ولـيا. وذلك أهه مير مشكل علـى أ ا من أ ل اإلسالم أن   تعالـى ذكيره إذا  يّرم اتيـخاذ بعضهم 

ولـّي من الـمشركين علـى الـمّمنـين, أهه لـم يبح لهيم اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء, وال إذا  يرم اتيـخاذ 

عليـيهم  جميعهم أولـياء أهه لـم يخصص إبـا ة اتيـخاذ بعضيهم وليـيا, فيـيجب مين أجيل إشيكال ذليك

طلب الالـيـل علـى أولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصوال. وإذ كان ذلك كذلك, فسيواء قيرأ القيارنء 

 بـالـخف  أو بـالنصب لـما ذكرها من العلة.

ِمنِـيَن فإهه يعنـي: وخيافوا   أيهيا اليـمّمنون فيـي  يّالء اليذين    ّْ وأما قوله: َواتّقُوا ّللّاَ إْن ُكْنتُـْم ُم

ا ييينكم  يقوا ولعبيـا مين اليذين أوتيوا الكتيال ومين الكفيـار أن تتيـخذو م أوليـياء وهصيراء, اتيـخذو

وار بوا عقوبته فـي فعيل ذليك إن فعلتيـموه بعيا تقاّميه إليـيكم بيـالنهي عنيه إن كنتيـم تّمنيون بيـا  

 وتصاّقوهه علـى وعياه علـى معصيته.

ْيتُْم إِلَى الّصالَةِ اتَّخذُوَ ا ُ ُقواً َولَِعباً ذَِليَك بِيأَهُّهْم قَيْوم  الّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِذَا هَايَ  

 يَْعِقلُوَن {..

يقول تعالـى ذكره: وإذا أذّن مّذّهكم أيهيا اليـمّمنون بيـالصالة, سيخر مين يعيوتكم إليـيها  يّالء    

ُهْم قَْوم  ال يَْعِقلُوَن يعنـي تعالـى الكفـار من الـيهوي والنصارن والـمشركين, ولعبوا من ذلك, ذَِلَك بأهّ 

فعلهييم الييذي يفعلوهييه, و ييو  ييقؤ م ولعييبهم ميين اليياعاء إلييـى الصييالة, إهييـما « ذلييك»ذكييره بقولييه: 

يفعلوهه بجهلهم بربهم, وأههم ال يعقلون ما لهم فـي إجابتهم إن أجابوا إلـى الصالة وما عليـيهم فيـي 

عقلوا ما لـمن فعل ذلك منهم عنيا   مين العقيال ميا فعليوه. استهقاذهم ولعبهم بـالاعوة إلـيها, ولو 

 وقا ذكر عن الساّي فـي تأويـله ما:

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9608  

صارن بـاليـماينة إذا سيمع الساّي: َوإذَا هايَْيتُـْم إلـى الّصالةِ اتّـَخذُو ا ُ ُقوا ولَِعبـا كان رجل من الن
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الييـمنايي ينييايي: أشييها أن مييـحماا رسييول  , قييال: ُ ييّر, الكيياذل فاخييـلت خايمييه ذات لـيييـلة ميين 

 اللـيالـي بنار و و هاذم وأ له هـيام, فسقطت شرارة, فأ رقت البـيت, فـا تر,  و وأ له.

 58اآلية : 
يَن آَمنُواْ الَ تَتِّخذُواْ الِّذيَن اتَّخذُواْ ِيينَُكْم ُ ُقواً َولَِعباً ّميَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَـَأَيَّها الّذِ 

ِمنِيَن {.. ّْ  الِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَل ِمن قَْبِلُكْم َواْلُكفّاَر أَْوِليَفَء َواتّقُواْ ّللّاَ إِن ُكنتُم ّم

ه وسيلم: ييا أيّهيا الّيِذيَن آَمنُيوا: أي يقول تعالـى ذكره للـمّمنـين به وبرسوله مـحما صيلى   عليي  

ْم صاّقوا   ورسوله, ال تَتّـِخذُوا الِّذيَن اتّـَخذُوا ِيينَُكْم ُ ُقوا َولَِعبـا ِمَن الِّذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلكُ 

نا يعنـي الـيهوي والنصارن الذين جاءتهم الرسل واألهبـياء, وأهقلت علـيهم الكتب من قبل بعث هبـي

صلى   عليه وسيلم ومين قبيل هيقول كتابنيا أوليـياء. يقيول: ال تتيـخذو م أيهيا اليـمّمنون أهصيارا 

وإخواهييا و لفييـاء, فييإههم ال يييألوهكم خبييـاالً وإن أظهييروا لكييم مييويّة وصييااقة. وكييان اتييـخاذ  ييّالء 

عليـى ميا وصيفهم بيه  الـيهوي الذين أخبر   عنهم الـمّمنـين أههم اتـخذوا يينهم  قوا ولعبـا الياين

ربنا تعاليـى ذكيره, أن أ يا م كيان يظهير للـمّمنيـين اإلييـمان و يو عليـى كفيره مقـييـم, ثيم يراجيع 

الكفر بعا يسيء من الـماّة بإظهار ذلك بلسياهه قيوالً بعيا أن كيان يبياي بلسياهه اإلييـمان قيوالً و يو 

كيره عين فعيل بعضيهم ذليك بقوليه: للكفر مستبطن, تلعبـا بـالاين واستهقاء به, كميا أخبير تعاليـى ذ

ِقُءوَن ّللّاُ َوإذَا لَقُوا الِّذيَن آَمنُوا قالُوا آَمنّا َوإذَا َخـلَْوا إلـى شيَاِطينِهْم قَالُوا إهّا َمعَُكيْم إهّيـَما هَيـْحُن ُمْسيتَهْ 

ك  ياء اليـخبر عين ابين يَْستَْهِقنُء بِِهيْم ويَيـُماُّ ْم فِيـي ُطْليياهِِهْم يَْعَمُهيوَن. وبنيـحو اليذي قلنيا فيـي ذلي

 عبـاس.

ـ  اثنا  ناي بن السرّي وأبو كريب, قاال:  ياثنا ييوها بين بكيير, قيال: ثنيـي ابين إسيحا,, 9606  

قال: ثنـي مـحما بن أبـي مـحما مولـى زيا بن ثابت, قيال: ثنيـي سيعيا بين جبيـير أو عكرمية, عين 

ـحارث قا أظهيرا اإلسيالم, ثيم هافقيا, ابن عبـاس, قال: كان رفـاعة بن زيا بن التابوت وسويا بن ال

وكييان رجييال ميين الـمسلييـمين يوايّوههمييا, فييأهقل   فييـيهما: يييا أيّهييا الّييِذيَن آَمنُييوا ال تَتّييـِخذُوا الّييِذيَن 

وليه: َوّللّاُ اتّـَخذُوا ِيينَُكْم ُ يُقوا َولَِعبيـا ِميَن الّيِذيَن أُوتُيوا الِكتياَل ِميْن قَيْبِلُكْم والُكفّيـاَر أْوِليـياَء... إليـى ق

 أعلَـُم بِـَما كاهُوا يَْكتُـُموَن.

فقا أبـان  يذا اليـخبر عين صيحة ميا قلنيا مين أن اتيـخاذ مين اتيـخذ ييين    يقوا ولعبيـا مين أ يل   

الكتال الذين ذكير م   فيـي  يذه االَيية, إهيـما كيان بـالنفيـا, مينهم وإظهيار م للـمّمنيـين اإلييـمان 

م لشياطينهم مين اليـيهوي إذا خيـلو بهيم: إهيا معكيم. فنهيى   عين ميوايّتهم واستبطاههم الكفر وقـيـله

ومـحالفتهم, والتـمسك بحلفهم واالعتااء بهم أولـياء, وأعلـمهم أههم ال ييألوههم خبيـاالً, وفيـي ييينهم 

ا الِكتياَل طعنا وعلـيه إزراء. وأما الكفـار الذين ذكر م   تعالـى ذكره فيـي قوليه: ِميَن الّيِذيَن أُوتُيو

ِمْن قَْبِلُكْم والُكفّـاَر أْوِلـياَء فإههم اليـمشركون مين عبياة األوثيان ههيى   الـمّمنيـين أن يتيـخذوا مين 

 أ ل الكتال ومن عباة األوثان وساذر أ ل الكفر أولـياء يون الـمّمنـين.

 وكان ابن مسعوي فـيـما:  

سم بن سالم, قال:  اثنا  جاج, عين  يارون, ـ  اثنـي به أ ما بن يوسف, قال:  اثنا القا9607  

 «.ِمَن الِّذيَن أُتُوا الِكتاَل ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن الِّذين أْشَرُكوا»عن ابن مسعوي, يقرأ: 

 ففـي  ذا بـيان صحة التأويـل الذي تأّولناه فـي ذلك.  

والُكفّيـاِر »الكوفية: واختلفت القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته جماعية مين أ يل اليـحجاز والبصيرة و  

بـمعنى: يا أيها الذين آمنوا ال تتـخذوا الذين اتـخذوا يينكم  قوا ولعبـا «, الكفـار»بخف  « أْوِلـياءَ 

من الذين أوتوا الكتال من قبلكم, ومن الكفـار أولـياء. وكذلك ذلك فـي قراءة أبيـّي بين كعيب فـييـما 

وقرأ ذلك عامية قيّراء أ يل اليـماينة «. الكفـاِر أولـياءمن الذين أوتوا الكتال من قبلكم ومن »بللنا: 

والكوفة: والُكفّـاَر أْوِليـياَء بيـالنصب, بيـمعنى: ييا أيهيا اليذين آمنيوا ال تتيـخذوا اليذين اتيـخذوا ييينكم 

  قوا ولعبـا والكفـاَر, عطفـا بـالكفـار علـى الذين اتـخذوا.

ءتان متفقتيا اليـمعنى صيحيحتا اليـمخَرج, قيا قيرأ والصوال من القول فـي ذلك أن يقال: إههما قرا  

بكل وا اة منهما علـماء من القّراء, فبأّي ذلك قرأ القارنء فقا أصال ألن النهي عن اتيـخاذ وليـّي 

من الكفـار ههي عن اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء, والنهيي عين اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء ههيي عين اتيـخاذ 
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ـى أ ا من أ ل اإلسالم أن   تعالـى ذكيره إذا  يّرم اتيـخاذ بعضهم ولـيا. وذلك أهه مير مشكل عل

ولـّي من الـمشركين علـى الـمّمنـين, أهه لـم يبح لهيم اتيـخاذ جمييعهم أوليـياء, وال إذا  يرم اتيـخاذ 

جميعهم أولـياء أهه لـم يخصص إبـا ة اتيـخاذ بعضيهم وليـيا, فيـيجب مين أجيل إشيكال ذليك عليـيهم 

ولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصوال. وإذ كان ذلك كذلك, فسيواء قيرأ القيارنء طلب الالـيـل علـى أ

 بـالـخف  أو بـالنصب لـما ذكرها من العلة.

ِمنِـيَن فإهه يعنـي: وخيافوا   أيهيا اليـمّمنون فيـي  يّالء اليذين    ّْ وأما قوله: َواتّقُوا ّللّاَ إْن ُكْنتُـْم ُم

ن أوتيوا الكتيال ومين الكفيـار أن تتيـخذو م أوليـياء وهصيراء, اتيـخذوا ييينكم  يقوا ولعبيـا مين اليذي

وار بوا عقوبته فـي فعيل ذليك إن فعلتيـموه بعيا تقاّميه إليـيكم بيـالنهي عنيه إن كنتيـم تّمنيون بيـا  

 وتصاّقوهه علـى وعياه علـى معصيته.

َخذُوَ ا ُ ُقواً َولَِعباً ذَِليَك بِيأَهُّهْم قَيْوم  الّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِذَا هَايَْيتُْم إِلَى الّصالَةِ اتّ  

 يَْعِقلُوَن {..

يقول تعالـى ذكره: وإذا أذّن مّذّهكم أيهيا اليـمّمنون بيـالصالة, سيخر مين يعيوتكم إليـيها  يّالء    

يعنـي تعالـى الكفـار من الـيهوي والنصارن والـمشركين, ولعبوا من ذلك, ذَِلَك بأهُّهْم قَْوم  ال يَْعِقلُوَن 

فعلهييم الييذي يفعلوهييه, و ييو  ييقؤ م ولعييبهم ميين اليياعاء إلييـى الصييالة, إهييـما « ذلييك»ذكييره بقولييه: 

يفعلوهه بجهلهم بربهم, وأههم ال يعقلون ما لهم فـي إجابتهم إن أجابوا إلـى الصالة وما عليـيهم فيـي 

عنيا   مين العقيال ميا فعليوه. استهقاذهم ولعبهم بـالاعوة إلـيها, ولو عقلوا ما لـمن فعل ذلك منهم 

 وقا ذكر عن الساّي فـي تأويـله ما:

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9608  

الساّي: َوإذَا هايَْيتُـْم إلـى الّصالةِ اتّـَخذُو ا ُ ُقوا ولَِعبـا كان رجل من النصارن بـاليـماينة إذا سيمع 

منايي ينييايي: أشييها أن مييـحماا رسييول  , قييال: ُ ييّر, الكيياذل فاخييـلت خايمييه ذات لـيييـلة ميين الييـ

 اللـيالـي بنار و و هاذم وأ له هـيام, فسقطت شرارة, فأ رقت البـيت, فـا تر,  و وأ له.

 59اآلية : 
ِ َوَمف أُهِقَل إِلَْينَيا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قُْل يَـَأَْ َل اْلِكتَاِل َ ْل تَنِقُموَن  َّ ِمنّف إِالّ أَْن آَمنّا بِا

 َوَمف أُهِقَل ِمن قَْبُل َوأَّن أَْكثََرُكْم فَاِسقُوَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه صلى   عليه وسلم: قل يا مـحما أل ل الكتال من الـيهوي والنصارن:    

تيـى تسيتهقءوا بيايننا إذا أهتيـم إذا هايينيا إليـى يا أ ل الكتال,  ل تكر ون منيا أو تيـجاون عليـينا  

الصييالة اتـخذتييـم هييااءها ذلييك  ييقوا ولعبييـا, إالّ أْن آَمنّييا بييـا  يقييول: إالّ أن صيياقنا وأقررهييا بييـا  

فوّ اهاه, وبـما أهقل إلـينا مين عنيا   مين الكتيال, وميا أهيقل إليـى أهبيـياء   مين الكتيب مين قبيل 

َرُكْم فـاِسقُوَن يقول: إالّ أن أكثركم مخالفون أمر  , خارجون عن طاعتيه, تكيذبون كتابنا. وأّن أْكثَ 

علـيه. والعرل تقول: هَقَْمُت عليـيك كيذا أْهِقيُم وبيه قيرأ القيّراء مين أ يل اليـحجاز والعيرا, وميير م 

 بين قيـيا وهَِقْمُت أهقَم للتان, وال هعلـم قارذا قيرأ بهيا بيـمعنى وجيات وكر يت, ومنيه قيول عبيا  

 الرقـيات:

 ما هَِقُموا ِمْن بَنِـي أَُميّةَ إالّأهُّهْم يَْحلُـُموَن إْن َمِضبُوا  

 وقا ذكر أن  ذه االَية هقلت بسبب قوم من الـيهوي. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا يوها بين بكيير, قيال:  ياثنا ميـحما بين إسيحا,, قيال: 9609  

بن أبـي مـحما, مولـى زيا بن ثابت, قيال: ثنيـي سيعيا بين جبيـير أو عكرمية, عين ابين  ثنـي مـحما

عبـاس, قيال: أتيـى رسيول   صيلى   علييه وسيلم هفير  مين اليـيهوي فيـيهم أبيو ياسير بين أخطيب, 

ورافع بن أبـي رافع, وعاَزر, وزيا وخالا, وأزار بن أبـي أزار, وأشيع, فسألوه عمن يّمن به من 

ِ َوما أُْهِقَل إلَـْينا, َوميا أُْهيِقَل إليـى إْبَراِ ييـَم وإْسماِعييـَل وإْسيحاَ, َويَْعقُيوَل »  قال: الرسل َّ أُْوِمُن بـا

ُن َواألْسبـاِط, َوما أُوتِـَي ُموَسى َوِعيَسى, َوما أُوتِـَي النّبِـيّوَن ِمْن َربِّهْم, ال هُفَّر, بـيَن أَ ٍا ِمْنُهْم وهَـحْ 

فلـما ذكر عيسى جحاوا هبّوته وقالوا: ال هّمن بـمن آمن به فأهقل   فيـيهم: قُيْل ييا «. ُمونَ لَهُ ُمْسِلـ

ِ َوما أُْهِقَل إلَـْينا َوما أُْهِقَل ِمْن قَْبُل وأّن أْكثََركُ  َّ  ْم فـاِسقُوَن.أْ َل الِكتاِل َ ْل تَْنِقُموَن ِمنّا إالّ أْن آَمنّا بـا
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ِ ألن معنيى الكيالم:  يل تنقميون منيا إالّ ال« أنْ »عطفـا بهيا عليـى    َّ تيـي فيـي قوليه: إالّ أْن آَمنّيا بيـا

 إيـماهنا بـا  وفسقكم.

 60اآلية : 
َب القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قُْل َ ْل أُهَبّقُُكْم بَِشّر ّمن ذَِلَك َمثُوبَةً ِعناَ ّللّاِ َمن لّعَنَهُ ّللّاُ َوَمِض 

 ِمْنُهُم اْلِقَريَةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبَاَ الّطاُموَت أُْولَـَقَِك َشّر ّمَكاهاً َوأََضّل َعن َسَوآِء الّسبِيِل {..َعلَْيِه َوَجعََل 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: قيل ييا ميـحما لهيّالء اليذين اتيـخذوا ييينكم    

لكفـار:  ل أهبيقكم ييا معشير أ يل الكتيال بشيّر مين  قوا ولعبـا من الذين أوتوا الكتال من قبلكم وا

ثوال ما تنقمون منا من إيـماهنا بـا , وما أهقل إلـينا من كتال  , وميا أهيقل مين قبلنيا مين كتبيه  

فخرجيت مخيرج «, مثوبية»مير أن العين ليـما سيكنت, هقليت  ركتهيا إليـى الفيـاء, و يي الثياء مين 

 لشاعر:مقولة, ومـحورة, ومضوفة, كما قال ا

 وُكْنُت إذَا جاِري يَعا ِلـَمُضوفٍَةأَُشّمُر  تـى يَْنُصَف الّساَ, ِمقَْقِري  

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل: ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9610  

 َشَر ِمْن ذَِلَك َمتُوبَةً ِعْناَ ّللّاِ يقول: ثوابـا عنا  .قُْل َ ْل أُهَبّقُُكْم بِ 

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فيـي قوليه: َ يْل أُهَبّيقُُكْم بََشيَر ِميْن 9611  

 «.َشّر ثََوابـا: »ذَِلَك َمثُوبَةً ِعْناَ ّللّاِ قال: الـمثوبة: الثوال, مثوبة, مثوبة الـخير ومثوبة الشّر, وقرأ

 فـي قوله: َمْن لَعَنَهُ ّللّاُ فإهه فـي موضع خف  ريّا علـى قوله: بَِشّر ِمْن ذَِلَك .« َمن»وأما   

فكأن تأويـل الكالم إذ كان ذلك كذلك: قل  ل أهبقكم بشيّر مين ذليك مثوبية عنيا   بيـمن لعنيه  .   

الستقناف, بـمعنى: ذلك من لعنه  , أو  و من ولو قـيـل  و فـي موضع رفع لكان صوابـا علـى ا

لعنه  . ولو قـييـل  يو فيـي موضيع هصيب ليـم يكين فيـاساا, بيـمعنى: قيل  يل أهبيقكم مين لعنيه  , 

علـى ما فـي من واقعا علـيه. وأما معنى قوله: َمْن لَعَنَهُ ّللّاُ فإهه يعنـي: من أبعياه « أهبقكم»فـيجعل 

ومضييب علييـيه. َوَجعَييَل ِمييْنُهُم الِقييَريَةَ والييـَخناِزيَر يقييول: ومضييب علييـيه,   وأسييحقه ميين ر متييه 

وجعل منهم الـمسوخ القرية والـخنازير, مضبـا منه عليـيهم وسيخطا, فعّجيل لهيم اليـخقي والنكيال 

فـي الاهـيا. وأما سبب مسخ   من مسخ منهم قرية فقا ذكرها بعضه فـييـما مضيى مين كتابنيا  يذا, 

 قـيته إن شاء   فـي مكان مير  ذا.وسنذكر ب

 وأما سبب مسخ   من ُمِسخ منهم خنازير, فإهه كان فـيـما:  

ـ  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا سلـمة بن الفضل, عن ابن إسحا,, عن عميرو بين كثيـير بين 9612  

خنازير كيان أفلـح مولـى أبـي أيول األهصاري, قال:  اثت أن الـمسخ فـي بنيـي إسراذييـل مين اليـ

أن امييرأة ميين بنييـي إسراذيييـل كاهييت فييـي قرييية ميين قييرن بنييـي إسراذيييـل, وكييان فييـيها ملييك بنييـي 

إسراذيييـل, وكيياهوا قييا استييـجمعوا علييـى الهلكيية, إالّ أن تلييك الييـمرأة كاهييت علييـى بقييـية ميين اإلسييالم 

أمر يا, قاليت لهيم:  متـمسكة به, فجعلت تاعو إلـى    تـى إذا اجتـمع إليـيها هياس فتابعو يا عليـى

إهييه ال بيياّ لكييم ميين أن تييـجا اوا عيين يييين   وأن تنييايوا قييومكم بييذلك, فييـاخرجوا فإهييـي خارجيية 

فخرجيت وخييرج إلييـيها ذلييك الييـملك فييـي النيياس, فقتييل أصييحابها جميعييا, واهفلتييت ميين بييـينهم. قييال: 

ـالييـخروج, فخرجييوا ويعييت إلييـى    تييـى تييـجّمع النيياس إلييـيها,  تييـى إذا رضيييت ميينهم أمييرتهم ب

وخرجييت معهييم, وأصيييبوا جميعييا واهفلتييت ميين بييـينهم. ثييم يعييت إلييـى  ,  تييـى إذا اجتييـمع إلييـيها 

رجال استـجابوا لها, أمرتهم بـالـخروح, فخرجوا وخرجت, فأصييبوا جميعيا, واهفلتيت مين بيـينهم. 

لقيا أظهيره بعيا قيال: فرجعت وقا أيست, و ي تقول: سبحان   لو كان لهيذا الياين وليـّي وهاصير 

فبـاتت مـحقوهة, وأصبح أ ل القرية يسعون فـي هوا يها خنازير وقا مسخهم   فـي لـيـلتهم تلك, 

فقالت  ين أصبحت ورأت ما رأت: الـيوم أعلـم أن   قا أعّق يينه وأمر يينه قال: فما كيان مسيخ 

 الـخنازير فـي بنـي إسراذيـل إالّ علـى ياي تلك الـمرأة.

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9613  

 عن مـجا ا فـي قوله: َوَجعََل ِمْنُهُم الِقَريَةَ َوالـَخناِزيَر قال: مسخت من يهوي.

 مثله. اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا,    
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 وللـمسخ سبب فـيـما ذكر مير الذي ذكرهاه سنذكره فـي موضعه إن شاء  .  

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوَعبَاَ الّطاُموَت أُولَقَِك َشّر َمكاها وأَضّل َعْن َسَواِء الّسبِـيـِل.  

الكوفـييـين: َوَعبَياَ  اختلفت القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته قّراء اليـحجاز والشيام والبصيرة وبعي   

الّطيياُموَت بييـمعنى: وجعييل ميينهم القييرية والييـخنازير وميين عبييا الطيياموت, بييـمعنى: عابييا, فجعييل 

بوقوع عبا علـيه. وقرأ ذلك جماعية « الطاموت»فعالً ماضيا من صلة الـمضمر, وهصب « عبا»

ا عليـيه. وقيرأ بوقيوع عبي« الطياموت»َوَعبُاَ ماضيا من صلة الـمضمر, وهصب »من الكوفـيـين: 

بفتييـح العييين ميين عبييا وضييّم بييـاذها وخفيي  « َوَعبُيياَ الطيياموتِ »ذلييك جماعيية ميين الكوفـيييـين: 

 إلـيه, وعنوا بذلك: وخام الطاموت.« عبا»بإضافة « الطاموت»

ـ  اثنـي بذلك الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا الير من بين أبيـي  مياي, قيال: 9614  

يقيول: خيام. قيال عبيا « َوَعبُياَ الّطياُموتِ »عم , عن يحيى بن وثال أهه قيرأ: ثنـي  مقة, عن األ

 الر من: وكان  مقة كذلك يقرؤ ا.

 ـ  اثنـي ابن وكيع وابن  ميا, قاال:  اثنا جرير, عن األعم  أهه كان يقرؤ ا كذلك.9615  

هيو وجيه و  أعليـم. وإال وكان الفّراء يقول: إن يكن فـيه للة مثل  ِذٍر و ذُر, وعِجيٍل وعُجيٍل, ف  

 فإن أراي قول الشاعر:

 أبَنِـي لُبَـْينَـي إّن أُّمُكُمأَمة  وإّن أبـاُكُم َعبُاُ  

فإن  ذا من ضرورة الشعر. و ذا يجيوز فيـي الشيعر لضيرورة القوافيـي, وأميا فيـي القيراءة فيال.   

أ ذليك كيذلك أراي جميع وقرأ ذليك آخيرون َوُعبُياَ الّطياُموِت ذكير ذليك عين األعمي , وكيأن مين قير

الـجمع من العبا, كأهه جمع العبا عبـياا, ثيم جميع العبيـيا ُعبُياا, مثيل ثميار وثُُمير. وذكير عين أبيـي 

 جعفر القارنء أهه يقرؤه: َوُعبِاَ الّطاُموُت.

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا إسييحا,, قييال:  يياثنا عبييا اليير من, قييال: كييان أبييو جعفيير 9616  

 وُعبِاَ الّطاُموُت كما يقول: ُضِرَل عبا  . النـحوي يقرؤ ا:

قال أبو جعفر: و ذه قراءة ال معنى لها, ألن   تعالـى إهـما ابتياأ اليـخبر بيذّم أقيوام, فكيان فـييـما   

ذمهم به عبـايتهم الطاموت. وأما الـخبر عن أن الطياموت قيا ُعبِيا, فليـيا مين هيوع اليـخبر اليذي 

جنا ما ختـمها به, فـيكون له وجه يوجه إلـيه من الصيحة. وذكير أن بريياة  ابتاأ به االَية, وال من

 «.وعابِاَ الطاموتِ »األسلـمي كان يقرؤه: 

ـي  اثنيـي بيذلك اليـمثنى, قيال:  ياثنا إسيحا,, قيال:  ياثنا عبيا الير من, قيال:  ياثنا شيييخ 9617  

 بصري: أن برياة كان يقرؤه كذلك.

بييـالكسر كييان لييه مخييرج فييـي العربييـية صييحيح, وإن لييـم «, وَعبَيياَ الطيياموتِ »ولييو قييرنء ذلييك:   

أستـجق الـيوم القراءة بها, إذ كاهت قراءة الـحجة من القّراء بخالفهيا ووجيه جواز يا فيـي العربيـية 

 أن يكون مرايا بها وَعبَاة الطاموت, ثم  ذفت الهاء من العباة لإلضافة, كما قال الراجق:

 اَا د)قاَم ُوال ا فََسقْو خ َصْرخَ 

 يريا: قام والتها, فحذف التاء من والتها لإلضافة.  

بنصييب « َوَعبيياَ الّطيياُموتَ »وأمييا قييراءة القييّراء فبأ ييا الييوجهين اللييذين بيياأت بييذكر ما, و ييو:   

َعبُياَ »إليـى أهيه فعيل ميا  مين العبيـاية. واالَخير: « عبا»فـيه, وتوجيه « َعبَاَ »الطاموت وإعمال 

إليـيه. فيإذا كاهيت قيراءة القيّراء « عبُيا»بإضافة « الطاموت»عُل, وخف  علـى مثال فَ « الّطاُموتِ 

بأ ييا  ييذين الييوجهين يون مير مييا ميين األوجييه التييـي  ييي أصييّح مخرجييا فييـي العربييـية منهمييا, 

فأوال ما بـالصوال من القراءة قراءة من قرأ ذليك: وَعبَياَ الّطياُموَت بيـمعنى: وجعيل مينهم القيرية 

َوَجعَيَل »الطاموت ألهه ذكر أن ذلك فـي قراءة أبـّي بن كعب وابن مسيعوي: والـخنازير, ومن عبا 

بييـمعنى: والييذين عبيياوا الطيياموت. ففييـي ذلييك يلـيييـل « ِمييْنُهْم الِقييريَةَ والييـخنازيَر َوَعبَيياُ والّطيياُموتَ 

واضييح علييـى صييحة الييـمعنى الييذي ذكرهييا ميين أهييه مييراي بييه: وميين عبييا الطيياموت, وأن النصييب 

فيـيه, إذ كيان الوجيه االَخير ميير « عبيا»لـى علـى ميا وصيفت فيـي القيراءة إلعميال بـالطاموت أو

مستفـي  فـي العرل وال معروف فـي كالمها علـى أن أ ل العربـية يستنكرون إعمال شيء فيـي 

منهميا, ويسيتقبحوهه, « فيـي»أو « ِمينْ »إذا كفيت « فيـي»و« ِمينْ »الذي اليـمضمرين ميع »و« َمنْ »
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فهيو «, وَعبُياَ الطياموتِ »يـل ذلك وال يجيقه. وكان الذي يحيـل ذلك يقيرؤه:  تـى كان بعضهم يح

علـى قوله خطأ وليـحن ميير جياذق. وكيان آخيرون مينهم يستيـجيقوهه عليـى قيبح, فيـالواجب عليـى 

قولهم أن تكون القراءة بذلك قبـيحة و م ميع استقبيـا هم ذليك فيـي الكيالم قيا اختياروا القيراءة بهيا, 

ولو كنا هستـجيق مخالفة اليـجماعة فيـي شييء « ِمن»و ي مـحذوفة مع « َمنْ »ي وإعمال وجعل فـ

مييـما جيياءت بييه مييـجمعة علييـيه, الخترهييا القييراءة بلييير  اتييـين القراءتييـين, مييير أن مييا جيياء بييه 

الـمسلـمون مستفـيضا, فهم ال يتناكروهه, فال هستـجيق الـخروج منه إليـى مييره فليذلك ليـم هستيـجق 

 ف إ ان القراءتـين اللتـين ذكرها أههم لـم يعاو ما.القراءة بخال

وإذ كاهت القراءة عناها ما ذكرها, فتأويـل االَية: قل  ل أهبقكم بشّر مين ذليك مثوبية عنيا  : مين   

لعنييه, ومضييب علييـيه, وجعييل ميينهم القييرية والييـخنازير, وميين عبييا الطيياموت. وقييا بييـينا معنييى 

 روايات ومير ا, فأمنى ذلك عن إعايته  هنا.الطاموت فـيـما مضى بشوا اه من ال

 يّالء اليذين «: أولقيك»وأما قوله: أُولَقَِك َشر َمكاها وأَضّل َعْن َسَواِء الّسبِـييـِل فيإه يعنيـي بقوليه:   

ذكر م تعالـى ذكره, و م الذين وصف صفتهم, فقيال: مين لعنيه  , ومضيب عليـيه, وجعيل مينهم 

وت وكل ذلك صفتهم, فقيال: مين لعنيه  , ومضيب عليـيه, وجعيل القرية والـخنازير, وعبا الطام

منهم القيرية واليـخنازير, وعبيا الطياموت وكيل ذليك مين صيفة اليـيهوي مين بنيـي إسراذييـل. يقيول 

تعالـى ذكره:  ّالء الذين  ذه صفتهم شّر مكاها فيـي عاجيل الاهيـيا واالَخيرة عنيا   ميـمن هقمتيـم 

ماههم بـا  وبـما أهقل إلـيهم من عنا   من الكتال وبـما أهقل إلـى مين علـيهم يا معشر الـيهوي إيـ

قبلهم من األهبـياء, وأََضّل َعْن َسَواء الّسبِـيـل يقول تعالـى ذكره: وأهتـم ميع ذليك أيهيا اليـيهوي, أشياّ 

لكيالم, أخذا علـى مير الطريّ القويـم, وأجور عن سبـيـل الرشيا والقصيا مينهم. و يذا مين لَيـْحِن ا

وذلك أن   تعالـى ذكره إهـما قصا بهذا الـخبر إخبيـار اليـيهوي اليذين وصيف صيفتهم فيـي االَييات 

قبل  ذه بقبـيح فعالهم وذميـم أخالقهم واستـيجابهم سيخطه بكثيرة ذهيوبهم ومعاصييهم,  تيـى ُمِسيخ 

طال, ولَـَحَن لهيم بعضهم قرية وبعضهم خنازير, خطابـا منه لهم بذلك تعريضا بـالـجميـل من الـخ

بـما عرفوا معناه من الكالم بأ سين اللّيـحن, وعلّيـم هبيـيه صيلى   علييه وسيلم مين األيل أ سينه, 

فقال له: قل لهم يا مـحما, أ ّالء الـمّمنون بـا  وبكتبيه اليذين تسيتهقءون مينهم شيّر أم مين لعنيه 

    و و يعنـي الـمقول ذلك لهم.

 61اآلية : 
ويـل قوله تعالـى:  }َوإِذَا َجفُءوُكْم قَالَُواْ آَمنّا َوقَْا يَّخلُواْ بِاْلُكْفِر َوُ يْم قَيْا َخَرُجيواْ بِيِه َوّللّاُ القول فـي تأ

 أَْعلَُم بَِما َكاهُواْ يَْكتُُموَن {..

«: آمنيا»يقول تعالـى ذكره: وإذا جاءكم أيها الـمّمنون  ّالء الـمنافقون من اليـيهوي, قيالوا لكيم:   

ي صاّقنا بـما جاء به هبـيكم مـحما صلى   عليه وسلم, واتبعناه علـى يينه, و م مقـيـمون عليـى أ

كفر م وضاللتهم, قا يخيـلوا عليـيكم بكفير م اليذي يعتقاوهيه بقليوبهم ويضيمروهه فيـي صياور م, 

ن عنياكم كميا و م يباون كذبـا التصايّ لكم بألسنتهم. وقَْا َخَرُجوا به يقول: وقا خرجوا بـالكفر مي

يخـلوا به علـيكم ليـم يرجعيوا بـميـجيقهم إليـيكم عين كفير م وضياللتهم, يظنيون أن ذليك مين فعلهيم 

يخفـي علـى   جهالً منهم بـا . َوّللّاُ أْعلَـُم بِيـَما كياهُوا يَْكتُيـُموَن يقيول: و  أعليـم بيـما كياهوا عنيا 

قنا بيـما جاءبيه, يكتيـمون مينهم بيـما يضيمروهه مين قولهم لكم بألسينتهم: آمنيا بيـا  وبـميـحما وصياّ 

 الكفر بأهفسهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َوإذَا جاَءَكْم قالُوا 9618  

هوا ياخييـلون علييـى النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم, فييـيخبروهه أههييم آَمنّييا... االَييية: أهييا ميين الييـيهوي كييا

مّمنييون راضييون بييـالذي جيياء بييه, و ييم متييـمسكون بضيياللتهم والكفيير, وكيياهوا ياخييـلون بييذلك 

 ويخرجون به من عنا هبـّي   صلى   عليه وسلم.

أسبـاط, عن السياّي: ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا 9619  

َوإذَا جاُءكْم قالُوا آَمنّا, َوقَْا يََخـلُوا بـالُكْفِر َوُ ْم قَْا َخَرُجوا بِِه قال:  ّالء هاس من الـمنافقيـين كياهوا 

 يهوي. يقول: يخـلوا كفـارا وخرجوا كفـارا.
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عين أبيـيه, عين ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, 9620  

ابن عبـاس قوله: َوإذَا جاُءُكْم قالُوا آَمنّا َوقَْا يََخـلُوا بيـالُكْفِر َوُ يْم قَيْا َخَرُجيوا بِيِه وإههيم يخيـلوا و يم 

ّّ وتُِسّر قلوبهم الكفر, فقال: يخـلوا بـالكفر و م قا خرجوا به.  يتكلـمون بـالـح

ابن و ب, قال: قال ابن زيا فيـي قوليه: َوإذَا ـ  اثنـي يوها بن عبا األعلـى, قال: أخبرها 9621  

 جاُءكْم قالُوا آَمنّا َوقَْا يََخـلُوا بيـالُكْفِر َوُ يْم َخَرُجيوا بِيِه َوقالَيْت طاذِفَية  ِميْن أْ يِل الِكتياِل آِمنُيوا بيـالِّذي

فإذا رجعوا إلـى كفـار م مين أ يل  أُْهِقَل علـى الِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النّاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلُّهْم يَْرِجعُونَ 

 الكتال وشياطينهم, رجعوا بكفر م. و ّالء أ ل الكتال من يهوي.

ـ  اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين 9622  

 كثـير: َوقَْا يََخـلُوا بـالُكْفِر َوُ ْم قَاح َخَرُجوا بِِه: أي إهه من عنا م.

القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:      }َوتَييَرَن َكثِيييراً ّمييْنُهْم يَُسيياِرُعوَن فِييي اإِلثْييِم َواْلعُييْاَواِن َوأَْكِلِهييُم 

 الّسْحَت لَبِقَْا َما َكاهُواْ يَْعَملُوَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: وترن يا مـحما كثيـيرا مين  يّالء اليـيهوي    

الييذين قصصييت علييـيك هبييأ م ميين بنييـي إسراذيييـل يَُسيياِرُعوَن فِييـي اإلثْييِم والعُييْاَواِن يقييول: يعجلييون 

 بـمواقعة اإلثم. وقـيـل: إن اإلثم فـي  ذا الـموضع معنّى به الكفر.

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي 9623  

 تََرن َكثِـيرا ِمْنُهْم يُساِرُعوَن فِـي اإلثِْم َوالعُاَواِن قال: اإلثم: الكفر.فـي قوله: وَ 

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: َوتَيرن َكثِيـيرا 9624  

 يايكم.ِمْنُهْم يُساِرُعوَن فِـي اإلثِْم َوالعُْاَواِن وكان  ذا فـي ُ ّكام الـيهوي بـين أ

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوليه: يُسياِرُعوَن فِيـي اإلثْيِم 9625  

والعُْاَواِن قال:  ّالء الـيهوي لَبِقَْا ما كاهُوا يَْعَملُوَن لَْوال يَْنهاُ ْم الّربّـاهِـيّوَن... إلـى قوله: لَبِيقَْا ميا 

ويعملون وا ا. قال: لهيّالء  يين ليـم يُْنُهيوا, كميا قيال لهيّالء  يين كاهُوا يَْصنَعُوَن قال: يصنعون 

 عملوا.

قال: و ذا القول الذي ذكرهاه عن الساّي وإن كان قوالً مير مافوع جواز صحته, فيإن اليذي  يو   

أولييـى بتأويييـل الكييالم أن يكييون القييوم موصوفييـين بييأههم يسييارعون فييـي جميييع معاصييي   ال 

منهييا ال ميين كفيير وال ميين ميييره ألن   تعالييـى ذكييره عييّم فييـي وصييفهم بييـما يتييـحاَشْون ميين شيييء 

وصفهم به من أههيم يسيارعون فيـي اإلثيم والعياوان مين ميير أن يخيّص بيذلك إثميا يون إثيم. وأميا 

العاوان, فإهه مـجاوزة الـحاّ الذي  اّه   لهم فـي كّل ما  اّه لهم. وتأويـل ذليك أن  يّالء اليـيهوي 

فهم فـي  ذه االَيات بـما وصفهم بيه تعاليـى ذكيره, يسيارع كثيـير مينهم فيـي معاصيي   الذين وص

وخالف أمره, ويتعاّون  اويه التـي  اّ لهم فـيـما أ ّل لهم و ّرم علـيهم فـي أكلهم الّسْحت, وذلك 

كره: لَبِيقَْا الرشوة التـي يأخذوهها من الناس علـى الـحكم بخالف  كم   فـيهم. يقول   تعالـى ذ

ما كاهُوا يَْعَملُوَن يقول: أقسم لبقا العمل ما كان  ّالء الـيهوي يعمليون فيـي مسيارعتهم فيـي اإلثيم 

 والعاوان وأكلهم السحت.

 62اآلية : 
ُجيواْ بِيِه َوّللّاُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوإِذَا َجفُءوُكْم قَالَُواْ آَمنّا َوقَْا يَّخلُواْ بِاْلُكْفِر َوُ يْم قَيْا َخرَ 

 أَْعلَُم بَِما َكاهُواْ يَْكتُُموَن {..

«: آمنيا»يقول تعالـى ذكره: وإذا جاءكم أيها الـمّمنون  ّالء الـمنافقون من اليـيهوي, قيالوا لكيم:   

أي صاّقنا بـما جاء به هبـيكم مـحما صلى   عليه وسلم, واتبعناه علـى يينه, و م مقـيـمون عليـى 

لتهم, قا يخيـلوا عليـيكم بكفير م اليذي يعتقاوهيه بقليوبهم ويضيمروهه فيـي صياور م, كفر م وضال

و م يباون كذبـا التصايّ لكم بألسنتهم. وقَْا َخَرُجوا به يقول: وقا خرجوا بـالكفر مين عنياكم كميا 

يخـلوا به علـيكم ليـم يرجعيوا بـميـجيقهم إليـيكم عين كفير م وضياللتهم, يظنيون أن ذليك مين فعلهيم 

ـي علـى   جهالً منهم بـا . َوّللّاُ أْعلَـُم بِيـَما كياهُوا يَْكتُيـُموَن يقيول: و  أعليـم بيـما كياهوا عنيا يخف

قولهم لكم بألسينتهم: آمنيا بيـا  وبـميـحما وصياّقنا بيـما جاءبيه, يكتيـمون مينهم بيـما يضيمروهه مين 

 الكفر بأهفسهم.
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 ـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأوي  

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َوإذَا جاَءَكْم قالُوا 9618  

آَمنّييا... االَييية: أهييا ميين الييـيهوي كيياهوا ياخييـلون علييـى النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم, فييـيخبروهه أههييم 

بضيياللتهم والكفيير, وكيياهوا ياخييـلون بييذلك مّمنييون راضييون بييـالذي جيياء بييه, و ييم متييـمسكون 

 ويخرجون به من عنا هبـّي   صلى   عليه وسلم.

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي: 9619  

قال:  ّالء هاس من الـمنافقيـين كياهوا  َوإذَا جاُءكْم قالُوا آَمنّا, َوقَْا يََخـلُوا بـالُكْفِر َوُ ْم قَْا َخَرُجوا بِهِ 

 يهوي. يقول: يخـلوا كفـارا وخرجوا كفـارا.

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9620  

َرُجيوا بِيِه وإههيم يخيـلوا و يم ابن عبـاس قوله: َوإذَا جاُءُكْم قالُوا آَمنّا َوقَْا يََخـلُوا بيـالُكْفِر َوُ يْم قَيْا خَ 

ّّ وتُِسّر قلوبهم الكفر, فقال: يخـلوا بـالكفر و م قا خرجوا به.  يتكلـمون بـالـح

ـ  اثنـي يوها بن عبا األعلـى, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فيـي قوليه: َوإذَا 9621  

َرُجيوا بِيِه َوقالَيْت طاذِفَية  ِميْن أْ يِل الِكتياِل آِمنُيوا بيـالِّذي جاُءكْم قالُوا آَمنّا َوقَْا يََخـلُوا بيـالُكْفِر َوُ يْم خَ 

أُْهِقَل علـى الِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النّاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلُّهْم يَْرِجعُوَن فإذا رجعوا إلـى كفـار م مين أ يل 

 الكتال وشياطينهم, رجعوا بكفر م. و ّالء أ ل الكتال من يهوي.

اثنا القاسم, قال:  ياثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , عين عبيا   بين ـ  9622  

 كثـير: َوقَْا يََخـلُوا بـالُكْفِر َوُ ْم قَاح َخَرُجوا بِِه: أي إهه من عنا م.

اِن َوأَْكِلِهييُم القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:      }َوتَييَرَن َكثِيييراً ّمييْنُهْم يَُسيياِرُعوَن فِييي اإِلثْييِم َواْلعُييْاوَ 

 الّسْحَت لَبِقَْا َما َكاهُواْ يَْعَملُوَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: وترن يا مـحما كثيـيرا مين  يّالء اليـيهوي    

الييذين قصصييت علييـيك هبييأ م ميين بنييـي إسراذيييـل يَُسيياِرُعوَن فِييـي اإلثْييِم والعُييْاَواِن يقييول: يعجلييون 

 اإلثم. وقـيـل: إن اإلثم فـي  ذا الـموضع معنّى به الكفر.بـمواقعة 

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبيـاط, عين السياّي 9623  

 فـي قوله: َوتََرن َكثِـيرا ِمْنُهْم يُساِرُعوَن فِـي اإلثِْم َوالعُاَواِن قال: اإلثم: الكفر.

معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: َوتَيرن َكثِيـيرا  ـ  اثنا بشر بن9624  

 ِمْنُهْم يُساِرُعوَن فِـي اإلثِْم َوالعُْاَواِن وكان  ذا فـي ُ ّكام الـيهوي بـين أيايكم.

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوليه: يُسياِرُعوَن فِيـي اإلثْيِم 9625  

والعُْاَواِن قال:  ّالء الـيهوي لَبِقَْا ما كاهُوا يَْعَملُوَن لَْوال يَْنهاُ ْم الّربّـاهِـيّوَن... إلـى قوله: لَبِيقَْا ميا 

كاهُوا يَْصنَعُوَن قال: يصنعون ويعملون وا ا. قال: لهيّالء  يين ليـم يُْنُهيوا, كميا قيال لهيّالء  يين 

 عملوا.

ن الساّي وإن كان قوالً مير مافوع جواز صحته, فيإن اليذي  يو قال: و ذا القول الذي ذكرهاه ع  

أولييـى بتأويييـل الكييالم أن يكييون القييوم موصوفييـين بييأههم يسييارعون فييـي جميييع معاصييي   ال 

يتييـحاَشْون ميين شيييء منهييا ال ميين كفيير وال ميين ميييره ألن   تعالييـى ذكييره عييّم فييـي وصييفهم بييـما 

والعياوان مين ميير أن يخيّص بيذلك إثميا يون إثيم. وأميا  وصفهم به من أههيم يسيارعون فيـي اإلثيم

العاوان, فإهه مـجاوزة الـحاّ الذي  اّه   لهم فـي كّل ما  اّه لهم. وتأويـل ذليك أن  يّالء اليـيهوي 

الذين وصفهم فـي  ذه االَيات بـما وصفهم بيه تعاليـى ذكيره, يسيارع كثيـير مينهم فيـي معاصيي   

اويه التـي  اّ لهم فـيـما أ ّل لهم و ّرم علـيهم فـي أكلهم الّسْحت, وذلك وخالف أمره, ويتعاّون  

الرشوة التـي يأخذوهها من الناس علـى الـحكم بخالف  كم   فـيهم. يقول   تعالـى ذكره: لَبِيقَْا 

ي اإلثيم ما كاهُوا يَْعَملُوَن يقول: أقسم لبقا العمل ما كان  ّالء الـيهوي يعمليون فيـي مسيارعتهم فيـ

 والعاوان وأكلهم السحت.

 63اآلية : 
القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:      }لَييْوالَ يَْنَهيياُ ُم الّربّيياهِيّوَن َواألْ بَيياُر َعيين قَييْوِلِهُم اإِلثْييَم َوأَْكِلِهييُم 

 الّسْحَت لَبِقَْا َما َكاهُواْ يَْصنَعُوَن {..
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عون فـي اإلثم والعاوان وأكل الرشا فـي الـحكم يقول تعالـى ذكره:  ال ينهى  ّالء الذين يسار   

مين الييـيهوي ميين بنييـي إسراذيييـل ربـاهييـيو م, و يم أذمييتهم الييـمّمنون, وساسييتهم العلييـماء بسياسييتهم 

وأ بـار م, و م علـماؤ م وقّواي م َعيْن قَيْوِلِهُم اإلثْيَم يعنيـي: عين قيول الكيذل واليقور وذليك أههيم 

, ويكتبون كتبـا بأيايهم ثيم يقوليون:  يذا مين  كيم  , و يذا مين كاهوا يحكمون فـيهم بلير  كم  

 كتبه. يقول  : فََوْيـل  لَُهْم ِمـّما َكتَبَْت أْيِايِهْم َوَوْيـل  لَُهْم ِمـّما يَْكِسبُوَن.

 وأما قوله: وأْكِلِهْم الّسْحُت فإهه يعنـي به الرشوة التيـي كياهوا يأخيذوهها عليـى  كمهيم بليير كتيال  

  لـمن  كموا له بيه. وقيا بيـينا معنيى الربـاهـييـين واأل بيـار ومعنيى السيحت بشيوا ا ذليك فـييـما 

مضى بـما أمنى عن إعايته فـي  ذا الـموضع. لَبِقَْا ما كاهُوا يَْصنَعُوَن و ذا قسم من   أقسم به, 

أل بيـار فيـي تيركهم ههيى يقول تعالـى ذكره: أقسُم لبقا الصنـيع كان يصنع  يّالء الربـاهيـيون وا

الذين يسارعون منهم فـي اإلثم والعاوان وأكل السحت عما كاهوا يفعلون من ذليك. وكيان العليـماء 

 يقولون: ما فـي القرآن آية أشاّ توبـيخا للعلـماء من  ذه االَية وال أخوف علـيهم منها.

 ياثنا سليـمة بين هُبَيـيط, عين  ـ  اثنا مـحما بين بشيار, قيال:  ياثنا عبيا   بين ياوي, قيال:9626  

الضحاَ بين ميقا م فيـي قوليه: لَيْوال يَْنهياُ ُم الّربّـاهِيـيّوَن واألْ بيـاُر َعيْن قَيْوِلِهُم اإلثْيَم قيال: ميا فيـي 

 القرآن آية أخوف عناي منها أهّا ال هنهى.

سيب, عين ـ  اثنا أبو كريب, قال:  اثنا ابن عطية, قال:  اثنا قـيا, عن العيالء بين اليـم9627  

خالا بن يينار, عن ابن عبـاس, قال: ميا فيـي القيرآن آيية أشياّ توبيـيخا مين  يذه االَيية: لَيْوال يَْنهياُ ُم 

 الّربّـاهِـيّوَن واأل ْبـاُر َعْن قَْوِلِهُم اإلثَْم وأْكِلِهُم الّسْحَت لَبِقَْا ما كاهُوا يَْعَملُوَن قال: كذا قرأ.

  ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ  

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابين وكييع قيال:  ياثنا أبيـي, عين سليـمة بين هبيـيط, 9628  

عن الضحاَ: لَْوال يَْنهاُ ُم الّربّـاهِيـيّوَن واألْ بيـاُر َعيْن قَيْوِلِهُم اإلثْيَم وأْكِلِهيُم الّسيْحُت لَبِيقَْا ميا كياهُوا 

 يَْصنَعُوَن.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9629  

بن أبـي طلـحة, عن ابين عبيـاس قوليه: لَيْوال يَْنياُ ُم الّربّـاهِيـيّوَن واألْ بيـاُر َعيْن قَيْوِلِهُم اإلثْيَم وأْكِلِهيُم 

 ـين أههم لبقا ما كاهوا يصنعونالّسْحَت لَبِقَْا ما كاهُوا يَْصنَعُوَن يعنـي الربـاهـي

 64اآلية : 
 بَيْل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوقَالَِت اْليَُهويُ يَاُ ّللّاِ َمْللُولَية  ُملّيْت أَْييِايِهْم َولُِعنُيواْ بَِميا قَيالُواْ 

ُّ َكْيَف يََشفُء َولَيَِقياَّن َكثِيراً ّمْنُهم ّمف أُ  هِقَل إِلَْييَك ِمين ّربّيَك ُطْليَاهياً َوُكْفيراً َوأَْلقَْينَيا يَاَاهُ َمْبُسوَطتَاِن يُنِف

يَْسيعَْوَن فِيي األْرِ  بَْينَُهُم اْلعَاَاَوةَ َواْلبَْلَضفَء إِلََى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ُكلَّمف أَْوقَاُواْ هَياراً لّْلَحيْرِل أَْطفَأََ يا ّللّاُ وَ 

 فََساياً َوّللّاُ الَ يُِحّب اْلُمْفِسِايَن {..

و ذا خبر من   تعالـى ذكره عن جراءة الـيهوي علـى ربهم ووصفهم إياه بـما لـيا من صفته,    

توبـيخا لهم بذلك وتعريفـا منيه هبيـيه صيلى   علييه وسيلم قاييـَم جهلهيم وامتيرار م بيه وإهكيار م 

 م بها كاهت من جميع جميـل أياييه له هبـّي مبعوث ورسول مرسل أن كاهت  ذه األهبـاء التـي أهبأ

خفـّي علومهم ومكنوهها التـي ال يعليـمها إال أ بيـار م وعليـماؤ م يون ميير م مين اليـيهوي فضيالً 

عن األمة األمية من العرل الذين لـم يقرءوا كتابـا وال َوَعْوا من علوم أ ل الكتال علـما فأطلع   

عنا م صاقه ويقطع بذلك  جتهم. يقول علـى ذلك هبـيه مـحماا صلى   عليه وسلم وسلـم لـيقّرر 

تعالـى ذكره: َوقالَِت الـيَُهويُ من بـين إسراذيـل يَاُ ّللّاِ َمْللُولَة  يعنون: أن خيير   ميـمسك, وعطياءه 

مـحبوس عن االتسياع عليـيهم, كميا قيال تعاليـى ذكيره فيـي تأيييب هبيـيه صيلى   علييه وسيلم: َوال 

ََ َمْللُولَييةً  إلييـى ُعنُِقييَك َوال تَْبُسييْطها ُكييّل البَْسييِط. وإهييـما وصييف تعالييـى ذكييره الييـيا بييذلك,  تَييـْجعَْل يَيياَ

والـمعنى: العطاء, ألن عطاء النياس وبيذل معيروفهم اللاليب بأييايهم, فجيرن اسيتعمال النياس فيـي 

وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجوي وكرم أو ببخـل وشّح وضيّ, بإضافة ما كان من ذلك مين 

 ف إلـى يايه, كما قال األعشى فـي ماح رجل:صفة الـموصو

  ُّ ََ يَاَا َمـْجٍا فََكّف ُمِفـياَة وَكّف إذا ماُضّن بـالّقاِي تُْنِف  يَاَا
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فأضاف ما كان صفة صا ب الـيا من إهفـا, وإفـاية إلـى اليـيا ومثيل ذليك مين كيالم العيرل فيـي   

يتعارفوهييه, ويتييـحاوروهه بييـينهم فييـي أشييعار ا وأمثالهييا أكثيير ميين أن يحصييى. فخيياطبهم   بييـما 

كالمهم, فقال: َوقَاليِت اليـيَُهويُ يَياُ ّللّاِ َمْللُولَية  يعنيـي بيذلك أههيم قيالوا: إن   يبخيـل عليـينا وييـمنعنا 

فضله فال يفضل, كالـمللولة ياه الذي ال يقار أن يبسطها بعطاء وال بذل معروف. تعاليـى   عميا 

 مكذّبهم ومخبر م بسيخطه عليـيهم: ُملّيْت أْييِايِهْم يقيول: أُْمسيكت أييايهم عين قال أعااء   فقال  

اليـخيرات, وقُبِضييت عيين االهبسيياط بييـالعطيات, ولُِعنييوا بييـما قييالوا, وأُْبِعيياوا ميين ر ميية   وفضييله 

َطتَاِن يقيول: بـالذي قالوا من الكفر وافتروا علـى   ووصفوه به من الكذل, واإلفك. بَْل يَاَاهُ َمْبُسو

بيييل ييييااه مبسيييوطتان بيييـالبذل واإلعطييياء وأرزا, عبيييـايه وأقيييوات خيييـلقه, ميييير مللولتيييـين وال 

ُّ َكْيَف يََشاُء يقول: يعطى  ذا ويـمنع  ذا فـيقتر علـيه.  مقبوضتـين. يُْنِف

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ل:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي ـ  اثنـي الـمثنى, قا9630  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: َوقَالِت الـيَُهويُ يَاُ ّللّاِ َمْللُولَة  ُملّْت أْيِايِهْم َولُِعنُيوا بِيـَما قيالُوا. 

ما عنياه. تعاليـى   عميا قال: لـيا يعنون بذلك أن يا   موثقة, ولكنهم يقولون: إهه بخيـل أمسك 

 يقولون علّوا كبـيرا

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9631  

عن مـجا ا فـي قول  : يَاُ ّللّاِ َمْللُولَة  قيال: لقيا يجهياها   ييا بنيـي إسراذييـل  تيـى جعيل   يياه 

 إلـى هـحره. وكذبوا

 اثنـي  الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابين أبيـي هيـجيح, عين ميـجا ا: يَياُ    

ّللّاِ َمْللُولَة  قال: الـيهوي تقول: لقا يجهاها   يا بنيـي إسراذييـل وييا أ يل الكتيال  تيـى إن يياه إليـى 

 هـحره. بل يااه مبسوطتان, ينفّ كيف يشاء.

ل:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: َوقَاليِت اليـيَُهويُ يَياُ ّللّاِ ـ  اثنا بشر, قا9632  

ولَية  قيالوا: َمْللُولَة  ُملّْت أْيِايِهْم َولُِعنُوا بِـَما قالُوا... إلـى: وّللّاُ ال يُِحّب الـُمْفِسِايَن. أما قوله يَاُ ّللّاِ َمْللُ 

ُّ َكْيَف يََشاُء.  بخيـل مير جواي, قال  : بْل يَاَ   اهُ َمْبُسوَطتَاِن يُْنِف

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9633  

ُّ كَ  ْيَف يَشاُء قالوا: َوقَالِت الـيَُهويُ يَاُ ّللّاِ َمْللُولَة  ُملّْت أْيِايِهْم َولُِعنُوا بِـَما قالُوا بَْل يَاَاهُ َمْبُسوَطتاِن يُْنِف

 إن   وضع ياه علـى صاره فال يبسطها  تـى يريّ علـينا ملكنا.

ُّ َكْيَف يَشاُء يقول: يرز, كيف يشاء.    وأما قوله: يُْنِف

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابين جيري , قيال: قيال عكرمية: 9634  

 َمْللُولَة ... االَية, هقلت فـي فنـحا  الـيهويّي. َوقَالِت الـيَُهويُ يَاُ ّللّاِ 

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال:  ياثنا أبيو تـمييـلة, عين عبيـيا بين سلـييـمان, عين 9635  

الضحاَ بن ميقا م, قوليه: يَياُ ّللّاِ َمْللُولَية  يقوليون: إهيه بخييـل ليـيا بجيواي قيال  : ُملّيت أْييِايِهْم: 

ُّ َكْيَف يَشاُء وقال: ال أمسكت أياي هم عن النفقة والـخير. ثم قال يعنـي هفسه: بَْل يَاَاهُ َمْبُسوَطتان يُْنِف

ََ َمْللُولَة  يقول: ال تـمسك ياَ عن النفقة.  تـْجعَْل يَاَ

: واختلف أ ل الـجال فـي تأويـل قوله: بَْل يَاَاهُ َمْبُسوَطتاِن فقال بعضهم: ُعنـي بذلك هعمتاه, وقال  

ذلك بـمعنى: يا   علـى خـلقه, وذلك هعمه عليـيهم وقيال: إن العيرل تقيول: ليك عنياي ييا, يعنيون 

 بذلك: هعمة.

وقال آخرون مينهم: عنيى بيذلك القيّوة, وقيالوا: ذليك هظيير قيول   تعاليـى ذكيره: َواْذُكيْر ِعبيـايَها   

 إْبَراِ يـَم وإْسحاَ, َويَْعقُوَل أُولـى األْيِاي.

خرون منهم: بل ياه ملكه وقال: معنى قوله: َوقَالِت الـيَُهويُ يَاُ ّللّاِ َمْللُولَية : ملكيه وخقاذنيه. وقال آ  

قالوا: وذلك كقول العرل للـمـملوَ:  و ملك يـمينه, وفالن بـياه عقاة هكاح فالهة: أي يـملك ذليك, 

 قَةً.وكقول   تعالـى ذكره: فَقَاُّموا بـيَن يَاَْي هَـْجَواُكْم َصاَ 

وقال آخرون منهم: بل يا   صفة من صفـاته  ي يا, مير أههيا ليـيست بجار ية كجيوارح بنيـي   

آيم. قالوا: وذلك أن   تعالـى ذكره أخبر عن خصوصية آيم بيـما خصيه بيه مين خيـلقه إيياه بيـياه. 
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تيه ومشييقته قالوا: ولو كان لـخصوصية آيم بذلك وجه مفهوم, إذ كان جميع خيـلقه مخـلوقيـين بقار

فـي خـلقه تعمه و و لـجميعهم مالك. قالوا: وإذا كيان تعاليـى ذكيره قيا خيّص آيم بيذكره خيـلقه إيياه 

بـياه يون ميره من عبـايه, كيان معلوميا إهيه إهيـما خصيه بيذلك ليـمعنى بيه فيـار, مييره مين سياذر 

القيّوة والنعمية أو اليـملك الـخـلّ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك, بطل قول من قال: معنى اليـيا مين   

فـي  ذا الـموضع. قالوا: وأ رن أن ذلك لو كيان كميا قيال القاعميون إن ييا   فيـي قوليه: َوقَاليِت 

الييـيَُهويُ يَيياُ ّللّاِ َمْللُولَيية   ييي هعمتييه, لقـيييـل: بييل ييياه مبسييوطة, ولييـم يقييل: بييل يييااه, ألن هعميية   ال 

  تعالـى: َوإْن تَعُاّوا هِْعَميةَ ّللّاِ ال تُيـْحُصو ا قيالوا: وليو  تـحصى بكثرة وبذلك جاء التنقيـل, يقول

 كاهت هعمتـين كاهتا مـحصاتـين.

قييالوا: فييإن ظييّن ظيياّن أن النعمتييـين بييـمعنى اليينعم الكثييـيرة, فييذلك منييه خطييأ وذلييك أن العييرل قييا   

تعاليـى ذكيره: َوالعَْصيِر تـخرج الـجميع بلف  الوا ا ألياء الوا ا عن جميع جنسه, وذلك كقول   

إّن اإلْهساَن لَِفـي ُخْسٍر, وكقوله: لَقَْا َخـلَْقنا اإلْهسياَن, وقوليه: وكياَن الكيافُِر عليـى َربّيِه َظِهييرا. قيال: 

فلـم يَُرْي بـاإلهسان والكافر فـي  ذه األماكن إهسان بعينه, وال كافر مشار إلـيه  اضر, بل ُعنـي به 

ار, ولكن الوا ا أيّن عن جنسه كميا تقيول العيرل: ميا أكثير اليار م فيـي جميع اإلها وجميع الكفـ

أياي الناس, وكذلك قوله: وكاَن الكافُِر معناه: وكيان اليذين كفيروا. قيالوا: فأميا إذا ثنيـي االسيم, فيال 

يّيّي عن الـجنا, وال يّيّي إال عن اثنيـين بأعياههميا يون اليـجميع ويون مير ميا. قيالوا: وخطيأ 

العرل أن يقال: ما أكثر الار مين فـي أياي الناس بـمعنى: ما أكثر الارا م فيـي أييايهم.  فـي كالم

قالوا: وذلك أن الار م إذا ثنـي ال يّيّي فـي كالمها إال عن اثنـين بأعياههما. قالوا: وميير ميـحال: 

الـجميع. قيالوا:  ما أكثر الار م فـي أياي الناس وما أكثر الارا م فـي أيايهم ألن الوا ا يّيّي عن

ففـي قول   تعالـى: بَْل يَاَاهُ َمْبُسوَطتاِن ميع إعالميه عبيـايه أن هعميه ال تيـحصى, وميع ميا وصيفنا 

من أهه مير معقول فـي كالم العرل أن اثنـين يّيّيان عين اليـجميع, ميا ينبيىء عين خطيأ قيول مين 

إّن يَياَ ّللّاِ  يي ليه صيفة. قيالوا:  قال: معنى الـيا فـي  ذا اليـموضع: النعمية, وصيحة قيول مين قيال:

 وبذلك تظا رت األخبـار عن رسول   صلى   عليه وسلم, وقال به العلـماء وأ ل التأويـل.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َولَـيِقياَّن َكثِـيرا ِمْنُهْم ما أُْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربَّك ُطْلياها وُكْفرا.  

لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: إن  ذا الذي أطلعناَ علـيه من خفـّي أميور يقول تعالـى ذكره   

 ّالء الـيهوي مـما ال يعلـمه إال علـماؤ م وأ بـار م, ا تـجا ا علـيهم لصحة هبّوتك, وقطعا لعذر 

قاذل منهم أن يقيول: ميا جاءهيا مين بشيير وال هيذير, ليـيقياّن كثيـيرا مينهم ميا أهيقل إليـيك مين ربيك 

ياها وكفرا, يعنـي بـالطليان: الللّو فيـي إهكيار ميا قيا عليـموا صيحته مين هبيّوة ميـحما صيلى   طل

عليه وسلم والتـمايي فـي ذلك. وُكْفرا يقول: ويقيا م مع ملو م فيـي إهكيار ذليك جحيوي م عظمية 

ة . وإهيـما أعليـم تعاليـى   ووصفهم إياه بلير صفته, بأن ينسبوه إلـى البخـل, ويقولوا: يَاُ ّللّاِ َمْللُولَ 

ّّ وإن  ذكره هبـيه صلى   عليه وسيلم أههيم أ يل عتيّو وتيـمّري عليـى ربهيم, وأههيم ال ييذعنون ليـح

علـموا صحته, ولكنهم يعاهاوهه يسلـي بذلك هبـيه مـحماا صيلى   علييه وسيلم عين اليـموِجاة بهيم 

ان فـييـما مضيى بشيوا اه بيـما أمنيى عين فـي ذ ابهم عن   وتكذيبهم إياه. وقا بـينت معنى الطلي

 إعايته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: َولَـيِقياَّن َكثِـيرا ِمْنُهْم ميا أُْهيِقَل 9636  

سا مـحما صلى   عليه وسلم والعرل عليـى أن كفيروا بيه, إلَـْيَك ِمْن َربَّك ُطْلياها وُكْفرا  ملهم  

 و م يجاوهه مكتوبـا عنا م.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْلقَـْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ والبَْلَضاَء إلـى يَوْم الِقـياَمِة.  

اَء إلييـى يَييوْم الِقييـياَمِة بييـين الييـيهوي يعنييـي تعالييـى ذكييره بقولييه: وأْلقَييـْينا بَييـْينَُهُم العَيياَاَوةَ والبَْلَضيي  

 والنصارن. كما:

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 9637  

 مـجا ا: وأْلقَـْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ والبَْلَضاَء إلـى يَوْم الِقـياَمِة الـيهوي والنصارن.
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ف قـيـل: وأْلقَـْينا بَـْينَُهُم العَاَاَوةَ والبَْلَضاَء جعلت الهاء والـميـم فـي قوله بَيـْينَُهْم فإن قال قاذل: وكي  

كناية عن الـيهوي والنصارن, ولـم يجر للـيهوي والنصارن ذكر  قـيـل: قيا جيرن لهيم ذكير, وذليك 

ـياُء بَْعيٍ  جيرن اليـخبر فيـي بعي  االَي قوله: ال تَتّـِخذُوا الـيَُهويَ والنَّصاَرن أْوِليـياَء بَْعُضيُهْم أْوِلي

عن الفريقـين وفـي بع  عن أ ا ما, إلـى أن اهتهى إلـى قوله: وأْلقَـْينا بَـْينَُهُم العَياَاَوةَ والبَْلَضياَء, 

 ثم قصا بقوله: أْلقَـْينا بَـْينَُهُم الـخبر عن القريقـين.

 را للـَحْرِل أْطفَأ ا ّللّاُ.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ُكلّـما أْوقَاُوا ها  

يقول تعالـى ذكره: كلـما جمع أمر م علـى شيء فـاستقام واستون فأرايوا منا ضية مين هياوأ م,   

 شتته   علـيهم وأفساه, لسوء فعالهم وخبث هـياتهم. كالذي:

ـيه, عين ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  ياثنا عبيا   بين أبيـي جعفير, عين أبي9638  

الربـيع, فـي قوله: لَتُْفِساُّن فِـي األْرِ  َمّرتَيـْيِن َولَيتَْعلُّن ُعلُيّوا َكبِيـيرا فيإذَا جياَء َوْعياُ أُوالُ ميا بَعَثْنيا 

ةَ َعلَـْيُكْم ِعبـايا لَنا أُوليـى بَيأٍْس َشيِايٍا فَجاُسيوا ِخيالَل الياّياِر َوكياَن َوْعياا َمْفعُيوالً ثُيّم َريَْيهيا لَُكيُم الَكيرّ 

َعلَييـْيِهْم. قييال: كييان الفسيياي األّول, فبعييث   علييـيهم عيياّوا, فـاستبييـا وا الييايار واسييتنكحوا النسيياء 

واستعباوا الولاان وخّربوا الـمسجا. فَلَبروا زماها, ثم بعث   فـيهم هبـيّا, وعاي أمر م إلـى أ سن 

يحيييى بيين زكريييا, فبعييث   علييـيهم  مييا كييان. ثييم كييان الفسيياي الثاهييـي بقييتلهم األهبييـياء,  تييـى قتلييوا

بختنصر, قتل من قتل منهم وَسبى من َسبى وخّرل الـمسجا, فكيان بختنصير للفسياي الثاهيـي. قيال: 

والفساي: الـمعصية. ثم قال: فإذَا جاَء َوْعاُ االَِخَرةِ ِلـيَُسوُؤا ُوُجوَ ُكْم َوِلـيَْاُخـلُوا الـَمْسجاَ كما يََخـلُوهُ 

. إلـى قوله: َوإْن ُعْاتُـْم ُعْاها فبعث   لهيم ُعَقييقا, وقيا كيان علّيـم التيوراة و فظهيا فيـي أّوَل َمّرةٍ..

, وكاهت أ ااث, وهسوا العهيا,  صاره, وكتبها لهم. فقام بها ذلك القرن, ولبثوا وهسوا. ومات ُعَقير 

ُّ َكْييَف وبّخـلوا ربهم, وقالوا: يَاُ ّللّاِ َمْللُولَة  ُملّْت أْيِايِهْم َولُِعنُي وا بيـَما قيالُوا بَيْل يَياَاهُ َمْبُسيوَطتاِن يُْنِفي

يَشاُء وقالوا فـي ُعَقييٍر: إن   اتيـخذه ولياا. وكياهوا يعيبيون ذليك عليـى النصيارن فيـي قيولهم فيـي 

الـمسيح, فخالفوا ما هََهْوا عنه وعملوا بـما كاهوا يَُكفّرون علـيه. فسبّ من   كليـمة عنيا ذليك أههيم 

يظهييروا علييـى عيياّو آخيير الييا ر, فقييال: ُكلّييـما أْوقَيياُوا هييارا للييـَحْرِل أْطفَأ ييا ّللّاُ َويَْسييعَْوَن فِييـي لييـم 

األْرِ  فَسييايا َوّللّاُ ال يُِحييّب الييـُمْفِسِايَن, فبعييث   علييـيهم الـمييـجوس الثالثيية أربـابييـا, فلييـم يقالييوا 

أيركنا  ذا النبـّي اليذي هيـجاه مكتوبيـا عنياها, كذلك والـمـجوس علـى رقابهم و م يقولون: يا لـيتنا 

عسى   أن يفكنا به مين الـميـجوس والعيذال الهيون فبعيث ميـحماا صيلى   علييه وسيلم, واسيمه 

مـحما, واسمه فـي اإلهـجيـل أ ما فَلَـّما َجاَءُ ْم َما َعرفُوا َكفَُروا بِِه, قال: فَلَْعنَيةُ ّللّاِ عليـى الكيافِِريَن 

 بـاُءوا بِلََضٍب علـى َمَضٍب.وقال: فَ 

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 9639  

 مـجا ا: ُكلّـما أْوقَاُوا هارا للـَحْرِل أْطفَأ ا ّللّاُ  م الـيهوي.

قَياُوا هيارا لليـَحْرِل ـ  اثنا بشير, قيال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية: ُكلّيـما أوْ 9640  

أْطفَأ ا ّللّاُ َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا أولقك أعااء   الـيهوي, كلـما أوقياوا هيارا لليـحرل أطفأ يا 

 , فلن تلقـى الـيهوي ببلا إال وجاتهم من أذّل أ ليه, لقيا جياء اإلسيالم  يين جياء و يم تيـحت أيياي 

 الـمـجوس أبلِ  خـلقه إلـيه.

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن السياّي, 9641  

قوله: ُكلّـما أْوقَاُوا هارا للـَحْرِل أْطفَأ ا ّللّاُ قال: كلـما أجمعوا أمير م عليـى شييء فّرقيه  , وأطفيأ 

 َ اّ م وهار م, وقذف فـي قلوبهم الرعب.

 وقال مـجا ا بـما:  

ثنـي القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عن مـجا ا قوله: ـ  ا9642  

 ُكلّـما أْوقَاُوا هارا للـَحْرِل أْطفَأ ا ّللّاُ قال:  رل مـحما صلى   عليه وسلم.

 يَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َويَْسعَْوَن فِـي األْرِ  فَسايا َوّللّاُ ال يُِحّب الـُمْفِساِ   

يقول تعاليـى ذكيره: ويعميل  يّالء اليـيهوي والنصيارن بيـمعصية  , فيـيكفرون بإياتيه ويكيذّبون   

رسله ويخيالفون أميره وههييه, وذليك سيعيهم فيـيها بيـالفساي. َوّللّاُ ال يُِحيّب اليـُمْفِسِايَن يقيول: و  ال 

 يحّب من كان عامالً بـمعاصيه فـي أرضه.
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 65اآلية : 
أويييـل قولييه تعالييـى:     }َولَييْو أَّن أَْ ييَل اْلِكتَيياِل آَمنُييواْ َواتّقَييْواْ لََكفّْرهَييا َعييْنُهْم َسيييّقَاتِِهْم القييول فييـي ت

 َوألْيَخْلنَاُ ْم َجنّاِت النِّعيِم {..

يقول تعالـى ذكره: ولَيْو أّن أْ يَل الِكتياِل و يم اليـيهوي والنصيارن, آَمنُيوا بيـا  وبرسيوله ميـحما    

عليه وسلم فصاّقوه واتبعوه وما أهقل علـيه. َواتّقَْوا ميا ههيا م   عنيه فيـاجتنبوه. لََكفّْرهيا صلى   

َعْنُهْم َسيّقاتِِهْم يقول: ميـحوها عينهم ذهيوبهم, فلطينيا عليـيها وليـم هفضيحهم بهيا. وألَْيَخيـْلناُ ْم َجنّياِت 

 خرة.النِّعيـِم يقول: وأليخـلنا م بساتـين ينعمون فـيها فـي االَ 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنا بشر, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َولَْو أّن أْ َل الِكتاِل آَمنوا 9643  

 ْم.واتّقَْوا يقول: آمنوا بـما أهقل  , واتقوا ما  ّرم  . لََكفّْرها َعْنُهْم َسيّقاتِهِ 

 66اآلية : 
القول فـي تأويـل قوليه تعاليـى:     }َولَيْو أَهُّهيْم أَقَياُمواْ التّيْوَراةَ َواإِلْهِجييَل َوَميف أُهيِقَل إِلَييِهْم ّمين ّربِّهيْم 

 وَن {..ألَكلُواْ ِمن فَْوقِِهْم َوِمن تَْحِت أَْرُجِلِهم ّمْنُهْم أُّمة  ّمْقتَِصاَة  َوَكثِير  ّمْنُهْم َسفَء َما يَْعَملُ 

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ولَْو أهُّهْم أقاُموا التّيوَراةَ واإلْهـِجييـَل وليو أههيم عمليوا بيـما فيـي التيوراة    

واإلهـجيـل, َوما أُْهِقَل إلَـْيِهْم ِمْن َربِّهْم يقول: وعملوا بيـما أهيقل إليـيهم مين ربهيم مين الفرقيان اليذي 

 جاء م به مـحما صلى   عليه وسلم.

فإن قال قاذل: وكيف يقـيـمون التوراة واإلهـجيـل وما أهقل إلـى مـحما صلى   عليه وسلم, ميع   

اختالف  ذه الكتب وهسخ بعضها بعضا  قـيـل: وإن كاهيت كيذلك فيـي بعي  أ كامهيا وشيراذعها, 

امتهم فهي متفقة فـي األمير بـاإلييـمان برسيل   والتصيايّ بيـما جياءت بيه مين عنيا   فمعنيى إقي

التوراة واإلهـجيـل وما أهقل إلـى مـحما صلى   عليه وسلم تصايقهم بـما فـيها والعميل بيـما  يي 

 متفقة فـيه وكّل وا ا منها فـي الـخبر الذي فر  العمل به.

مين السيماء  وأما معنى قوله: الََءَكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَـْحِت أْرُجِلِهْم فإهه يعنـي: ألهقل   عليـيهم  

 قطر ا, فأهبتت لهم به األر   بها وهبـاتها فأخرج ثمار ا.

وأما قوله: َوِمْن تَـْحِت أْرُجِلِهْم فإهه يعنـي تعاليـى ذكيره: ألكليوا مين بركية ميا تيـحت أقياامهم مين   

األر , وذلييك مييا تييـخرجه األر  ميين  بهييا وهبييـاتها وثمار ييا, وسيياذر مييا يّكييل مييـما تييـخرجه 

 األر .

 ـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبن  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي 9644  

ِهيْم بن أبـي طلـحة, عن ابين عبيـاس: ولَيْو أهُّهيْم أقياُموا التّيوَراةَ واإلْهـِجييـَل َوميا أُْهيِقَل إلَيـْيِهْم ِميْن َربّ 

ألََكلُييوا ِمييْن فَييْوقِِهْم يعنييـي: ألرسييل السييماء علييـيهم مييارارا. َوِمييْن تَييـْحِت أْرُجِلِهييْم: تييـخرج األر  

 بركتها.

ـيي  يياثنا بشيير, قييال:  يياثنا يقيييا, قييال:  يياثنا سييعيا, عيين قتيياية: ولَييْو أهُّهييْم أقيياُموا التّييوَراةَ 9645  

بِّهيْم ألََكلُيوا ِميْن فَيْوقِِهْم َوِميْن تَيـْحِت أْرُجِلِهيْم يقيول: إذا ألعطيتهم واإلْهـِجيـَل َوميا أُْهيِقَل إلَيـْيِهْم ِميْن رَ 

 السماء بركتها واألر  هبـاتها.

ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  ياثنا أ ميا اليـمفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط, عين السياّي: 9646  

إلَـْيِهْم ِمْن َربِّهْم ألََكلُوا ِمْن فَيْوقِِهْم َوِميْن تَيـْحِت أْرُجِلِهيْم ولَْو أهُّهْم أقاُموا التّوَراةَ واإلْهـِجيـَل َوما أُْهِقَل 

يقول: لو عملوا بـما أهقل إلـيهم مـما جاء م به مـحما صلى   عليه وسلم, ألهقلنا علـيهم اليـمطر 

 فأهبت الثمر.

ـي هييـجيح, عيين ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبيي9647  

مـجا ا: ولَْو أهُّهْم أقاُموا التّوَراةَ واإلْهـِجيـَل َوما أُْهِقَل إلَـْيِهْم ِمْن َربِّهْم أميا إقيامتهم التيوراة: فيـالعمل 

بها, وأما ما أهقل إلـيهم من ربهم: فمـحما صلى   عليه وسلم وما أهقل علـيه. يقيول: ألََكلُيوا ِميْن 
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ِت أْرُجِلِهْم أما من فيوقهم: فأرسيلت عليـيهم مطيرا, وأميا مين تيـحت أرجلهيم, يقيول: فَْوقِِهْم َوِمْن تَـحْ 

 ألهبّت لهم من األر  من رزقـي ما يلنـيهم.

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , عين ميـجا ا, قوليه: 9648  

ْم قال: بركيات السيماء واألر . قيال ابين جيري : ألكليوا مين الََءَكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَـْحِت أْرُجِلهِ 

 فوقهم الـمطر, ومن تـحت أرجلهم من هبـات األر .

 اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبيـي, قيال: ثنيـي عميي, قيال: ثنيـي أبيـي, عين أبيـيه, عين ابين    

من الرز, الذي ينقل مين السيماء, وِميْن  عبـاس, قوله: ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَـْحِت أْرُجِلِهْم يقول: ألكلوا

 تَـْحِت أْرُجِلِهْم يقول: من األر .

وكان بعضهم يقول: إهـما أريا بقوله: الََءَكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَـْحِت أْرُجِلِهيْم التوسيعة, كميا يقيول   

هيا مين  يذا القيول, القاذل:  و فـي خير من فَْرقه إلـى قاميه. وتأوييـل أ يل التأوييـل بخيالف ميا ذكر

 وكفـى بذلك شهياا علـى فسايه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ِمْنُهْم أُّمة  ُمْقتَِصاَة  َوَكثِـير  ِمْنُهْم ساَء ما يَْعَملُوَن.  

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ِمْنُهْم أُّمة : منهم جماعة. ُمْقتَِصاَة  يقول: مقتصاة فـي القول فيـي عيسيى   

ّّ إهه رسول   وكلـمته ألقا ا إلـى مريـم وروح منيه, ال ماليـية قاذلية إهيه ابن مري ـم قاذلة فـيه الـح

ابن  , تعالـى عما قالوا من ذلك وال مقصرة قاذلة  و لليير رشياة. وَكثِيـير  ِميْنُهْم يعنيـي مين بنيـي 

كثيـير مينهم سييىء عملهيم, إسراذيـل من أ ل الكتال, الـيهوي والنصيارن. سياَء ميا يَْعَملُيوَن يقيول: 

وذلك أههم يكفرون بـا , فتكذّل النصارن بـميـحما صيلى   علييه وسيلم وتيقعم أن اليـمسيح ابين 

 , وتكذّل الـيهوي بعيسى وبـمـحما صليـى   عليـيهما, فقيال   تعاليـى فيـيهم ذاّميا لهيم: سياَء ميا 

 يَْعَملُوَن فـي ذلك من فعلهم.

 فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا  

ـيي  اثنييـي الييـمثنى, قييال:  يياثنا أبييو  ذيفيية, قييال:  يياثنا شييبل, عيين ابيين أبييـي هييـجيح, عيين 9649  

 مـجا ا: ِمْنُهْم أُّمة  ُمْقتَِصاَة  و م مسلـمة أ ل الكتال َوَكثِـير  ِمْنُهْم ساَء ما يَْعَملُوَن.

 اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, قال:  اثنا عبا   بن كثـير, أهه ـ  اثنـي الـمثنى, قال: 9650  

سمع مـجا اا يقول: تفّرقت بنو إسراذيـل فرقا, فقالت فرقة: عيسيى  يو ابين  , وقاليت فرقية:  يو 

  , وقالت فرقة:  و عبا   ورو ه و ي الـمقتصاة, و ي مسلـمة أ ل الكتال.

ثنا يقيا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قيال  : ِميْنُهْم أُّمية  ُمْقتَِصياَة : ـ  اثنا بشر, قال:  ا9651  

 يقول: علـى كتابه وأمره. ثم ذّم أكثر القوم, فقال: َوَكثِـير  ِمْنُهْم ساَء ما يَْعَملُوَن.

ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين 9652  

 : ِمْنُهْم أُّمة  ُمْقتَِصاَة  يقول: مّمنة.السايّ 

ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: ِميْنُهْم أُّمية  ُمْقتَِصياَة  9653  

 َوَكثِـير  ِمْنُهْم ساَء ما يَْعَملُوَن قال: الـمقتصاة أ ل طاعة  . قال: و ّالء أ ل الكتال.

ثنى, قال:  اثنا إسحا,, قال:  اثنا عبا   بين أبيـي جعفير, عين أبيـيه, عين ـ   اثنـي الـم9654  

الربييـيع بيين أهييا, فييـي قولييه: ِمييْنُهْم أُّميية  ُمْقتَِصيياَة  َوَكثِييـير  ِمييْنُهْم سيياَء مييا يَْعَملُييوَن قييال: فهييذه األميية 

 الفسّ: التقصير عنه.الـمقتصاة الذين ال  م فسقوا فـي الاين وال  م ملْوا. قال: والللّو: الرمبة, و

 67اآلية : 
القول فـي تأويـل قوليه تعاليـى:     }يَيـَأَيَّها الّرُسيوُل بَلّيْ  َميف أُهيِقَل إِلَْييَك ِمين ّربّيَك َوإِن لّيْم تَْفعَيْل فََميا 

 ..بَلّْلَت ِرَسالَتَهُ َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس إِّن ّللّاَ الَ يَْهِاي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن {

و ييذا أميير ميين   تعالييـى ذكييره لنبييـيه مييـحما صييلى   عليييه وسييلم, بييإبالغ  ييّالء الييـيهوي    

والنصارن من أ ل الكتابـين الذين قّص   تعالـى قصصهم فـي  ذه السورة وذكير فيـيها معيايبهم 

هم إييياه وخبييث أيييياههم واجتييراء م علييـى ربهييم وتييوثبهم علييـى أهبييـياذهم وتبايييـلهم كتابييه وتييـحريف

ورياءة مطاعمهم ومفكلهم وساذر الـمشركين مير م, ما أهيقل عليـيه فيـيهم مين معيايبهم واإلزراء 

علـيهم والتقصير بهم والتهجين لهم, وما أمر م به وهها م عنه, وأن ال يشعر هفسه  ذرا مينهم أن 

عاي من معه, وأن  يصيبه فـي هفسه مكروه, ما قام فـيهم بأمر  , وال جقعا من كثرة عاي م وقلة
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ال يتقـى أ اا فـي ذات  , فيإن   تعاليـى كافيـيه كيّل أ يا مين خيـلقه, ويافيع  عنيه مكيروه كيل مين 

يتقـي مكرو ه. وأعلـمه تعالـى ذكره أهه إن قصر عن إبالغ شيء مـما أهقل إلـيه إلـيهم, فهيو فيـي 

ركب بيذلك مين اليذهب بيـمنقلته ليو ليـم  تركه تبلـي  ذلك وإن قّل ما لـم يبل  منه, فهو فـي عظيـم ما

 يبل  من تنقيـله شيقا.

 وبـما قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبيا   بين صاليـح, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي بين أبيـي 9655  

أُْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربّيَك َوإْن لَيـْم تَْفعَيْل فََميا بَلّْليَت  طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّرُسوُل بَلّْ  ما

 رسالَتَهُ يعنـي: إن كتـمت آية مـما أهقل علـيك من ربك, لـم تبل  رسالتـي.

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية: يا أيّها الّرُسوُل بَلّْ  ميا 9656  

ِمْن َربَّك... االَية, أخبر   هبـيه صلى   عليه وسلم أهه سيكفـيه الناس ويعصمه منهم,  أُْهِقَل إلَـْيكَ 

وّللّاِ ألُْبيِايَّن »وأمره بـالبالغ. ذِكر لنا أن هبـّي   صلى   عليه وسلم قـيـل له: لو ا تـجبت فقال: 

 «.َعِقبـي للنّاِس ما َصاَ ْبتُُهمْ 

ميـحما, قيال:  ياثنا عبيا العقييق, قيال:  ياثنا سفيـيان الثيورّي, عين  ـ  اثنـي الـحارث بن9657  

إهّـما أها َواِ ا , َكْيَف أْصينَُع  »رجل, عن مـجا ا, قال: لـما هقلت: بَلّْ  ما أُْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربَّك قال: 

 . االَية.فنقلت: َوإْن لَـْم تَْفعَْل فََما بَلّْلَت رسالَتَهُ..« تَـْجتَـِمُع علـّي الناسُ 

ـ  اثنا  ناي وابن وكيع, قاال:  اثنا جرير, عين ثعلبية, عين جعفير, عين سيعيا بين جبيـير, 9658  

 قال: لـّما هقلت: يا أيّها الّرُسوُل بَلّْ  ما أُْهيِقَل إلَيـْيَك ِميْن َربّيَك َوإْن لَيـْم تَْفعَيْل فََميا بَلّْليَت رسيالَتَهُ وّللّاُ 

 «.ال تَـْحُرُسوهِـي إّن َربـّي قَْا َعَصَمنِـي»ل   صلى   عليه وسلم: يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس قال رسو

ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم وابن وكيع, قاال:  اثنا ابن ُعلَـية, عين اليـجريري, عين عبيا 9659  

   بن شقـيّ: أن رسول   صلى   عليه وسلم كان يعتقبه هاس مين أصيحابه, فليـما هقليت: َوّللّاُ 

 «.يا أيّها النّاُس اْلـَحقُوا بِـَمالِ ِقُكْم, فإّن ّللّاَ قَْا َعَصَمنِـي ِمَن النّاِس »يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس خرج فقال: 

ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن عاصم بن مـحما, عن مـحما بن كعيب القرظيي, قيال: 9660  

فأهقل  : يا أيّها الّرُسيوُل بَلّيْ  ميا أُْهيِقَل إلَيـْيَك  كان النبـّي صلى   عليه وسلم يتـحارسه أصحابه,

 ِمْن َربَّك َوإْن لَـْم تَْفعَْل فََما بَلّْلَت َرسالَتَهُ... إلـى آخر ا.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا مسلـم بن إبرا يـم, قال:  اثنا الـحارث بن عبيـياة أبيو قاامية 9661  

ريري, عن عبا   بن شقـيّ, عن عاذشة, قاليت: كيان النبيـّي صيلى اإليايي, قال:  اثنا سعيا الـج

  عليه وسلم يُحرس,  تـى هقلت  ذه االَية: َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس قالت: فيأخرج النبيـّي صيلى 

 «.أيّها النّاُس اْهَصِرفُوا, فإّن ّللّاَ قَْا َعَصَمنِـي»  عليه وسلم رأسه من القبة, فقال: 

ـ  اثنا عمرو بن عبا الـحميا, قال:  اثنا سفـيان, عن عاصم, عن القرظي: أن رسول   9662  

 صلى   عليه وسلم ما زال يحرس  تـى أهقل  : َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس.

واختليف أ يل التأوييـل فيـي السيبب اليذي مين أجليه هقليت  يذه االَيية, فقيال بعضيهم: هقليت بسييب   

 ّي كان  ّم بقتل رسول   صلى   عليه وسلم, فكفـاه   إياه. ذكر من قال ذلك:أعرابـ

ـ  اثنـي الـحارث, قال:  اثنا عبا العقييق, قيال:  ياثنا أبيو معشير, عين ميـحما بين كعيب 9663  

القرظي وميره, قال: كان رسول   صلى   عليه وسلم إذا هقل منقالً اختار له أصيحابه شيجرة 

«.  »ـلة, فـيقـيييـل تييـحتها, فأتيياه أعرابييـي, فييـاخترط سيييفه ثييم قييال: ميين يييـمنعك منييـي  قييال: ظلـييي

فرعات يا األعرابـي, وسقط السيف منه. قال: وضرل برأسه الشجرة  تـى اهتثير يماميه, فيأهقل 

  : َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس.

 من من ذلك. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل هقلت ألهه كان يخاف قريشا, فأو  

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا اليـحسين, قيال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري , قيال: كيان النبيـّي 9664  

َميْن شياَء »صلى   عليه وسلم يهال قريشا, فلـما هقلت: َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس استلقـى ثم قيال: 

 مّرتـين أو ثالثا.« فَْلـيَْخذُْلنِـي
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ـ  اثنا  ناي, قال:  اثنا وكيع, عن أبـي خالا, عن عامر, عن مسرو,, قال: قالت عاذشة: 9665  

ييا أيّهيا »من  اّثك أن رسول   صلى   عليه وسلم كتـم شييقا مين اليو ي فقيا كيذل. ثيم قيرأت: 

 الّرُسوُل بَلّْ  ما أُْهِقَل إلَـْيَك... االَية.

ر, عن الـمليرة, عين الشعبيـّي, قيال: قاليت عاذشية: مين قيال إن  اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا جري   

مـحماا صلى   عليه وسلم كتـم فقا كذل وأعظم الفرية علـى  , قال  : يا أيّها الّرُسوُل بَلّيْ  ميا 

 أُْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربَّك... االَية.

خبرها ياوي بن أبـي  نا, عين الشعبيـّي,  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا ابن علـية, قال: أ   

عن مسرو,, قال: قال عاذشة: من زعم أن مـحماا صلى   عليه وسلم كتـم شيقا من كتال   فقا 

 أعظم علـى   الفرية, و  يقول: يا أيّها الّرُسوُل بَلّْ  ما أُْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربّك... االَية.

ثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي خالا, عين سيعيا بين  اثنـي الـمثنى, قال:  ا   

أبـي  يالل, عين ميـحما بين الـحمييـم, عين مسيرو, بين األجياع, قيال: يخيـلت عليـى عاذشية يوميا, 

فسييمعتها تقييول: لقييا أعظييم الفرييية ميين قييال: إن مييـحماا كتييـم شيييقا ميين الييو ي, و  يقييول: يييا أيّهييا 

 ا أْهِقَل إلَـْيَك ِمْن َربَّك.الّرُسوُل بَلّْ  م

ويعنـي بقوله: َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس: يـمنعك من أن ينالوَ بسوء, وأصله مين عصيام القربية,   

 و و ما توكأ به من سير وخيط, ومنه قول الشاعر:

 َوقُْلُت َعلَـْيُكْم ماِلكا إّن ماِلكاسيَْعِصُمْكم إْن كاَن فِـي النّاِس عاِصُم  

يعنـي: يـمنعكم. وأما قوله: إّن ّللّاَ الَ يَْهِاي القَْوَم الكافِِريَن فإهه يعنيـي: إن   ال يوفيّ للرشيا مين   

ّّ وجار عن قصا السبـيـل وجحا ما جقته به من عنا  , وليـم ينتيه إليـى أمير   اي عن سبـيـل الـح

   وطاعته فـيـما فر  علـيه وأوجبه.

 68اآلية : 
ـي تأويييـل قولييه تعالييـى:      }قُييْل يَييـَأَْ َل اْلِكتَيياِل لَْسييتُْم َعلَييَى َشييْيٍء َ تّييَى تُِقيُمييواْ التّييْوَراةَ القييول فيي

اً َوُكْفيراً فَيالَ َواإِلْهِجيَل َوَمف أُهِقَل إِلَْيُكْم ّمن ّربُّكْم َولَيَِقياَّن َكثِيراً ّمْنُهْم ّمف أُْهيِقَل إِلَْييَك ِمين ّربّيَك ُطْليَاهي

 ْ  َس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن {..تَأ

و ذا أمر من   تعالـى ذكره هبـيه صلى   عليه وسلم بـابالغ الـيهوي والنصيارن اليذين كياهوا    

بـين ظهراهـْي مهاجره, يقيول تعاليـى ذكيره ليه: قيل ييا ميـحما لهيّالء اليـيهوي والنصيارن: ييا أَْ يَل 

علـى شيء مـما تاّعون أهكم علـيه ميـما جياءكم بيه موسيى صيلى  الِكتاِل التوراة واإلهـجيـل, لستـم

  عليه وسلم معشر الـيهوي, وال مـما جاءكم بيه عيسيى معشير النصيارن,  تيـى تقـييـموا التيوراة 

واإلهـجيـل وما أهقل إلـيكم من ربكم ما جاءكم به مـحما صلى   عليه وسلم من الفرقان, فتعمليوا 

ا فـيه من اإليـمان بـميـحما صيلى   علييه وسيلم وتصيايقه, وتقيّروا بيأن كيّل بذلك كله وتّمنوا بـم

ذلك من عنا  , فال تكذبوا بشيء منه وال تفّرقوا بـين رسل   فتّمنيوا بيبع  وتكفيروا بيبع , 

فإن الكفر بوا ا من ذلك كفر بجميعه, ألن كتب   يصاّ, بعضها بعضا, فمن كيذّل ببعضيها فقيا 

 عها. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك جاء األثر:كذّل بجمي

ـ  اثنا  ناي بن السرّي وأبيو كرييب, قياال:  ياثنا ييوها بين بكيير, قيال:  ياثنا ميـحما بين 9666  

إسحا,, قال: ثنـي مـحما بن أبـي مـحما مولـي زيا بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيا بن جبـير, 

ييه وسيلم رافيع بين  ارثية, وسيالم بين ِمْشيكم, عن ابين عبيـاس, قيال: جياء رسيول   صيلى   عل

ومالك بن الصيف, ورافع بن  ريـملة, فقالوا: يا مـحما ألست تقعم أهك علـى ملة إبرا يـم ويينه, 

ّّ  فقييال رسيول   صييلى   علييه وسييلم:  وتيّمن بييـما عنياها ميين التيوراة, وتشييها أههيا ميين    ي

ْاتُـْم ما فِـيها ِمـّما أُِخذَ َعلَـْيُكْم ِمَن الـِميثاِ,, وَكتَـْمتُـْم ِمْنهيا ميا أِمْرتُيـْم أْن بَلـى, ولَِكنُّكْم أْ اَثْتُـْم وَجحَ »

ّّ والهيان, « تُبَـيّنُوهُ للنّاِس, وأها بَِريء  ِمْن أْ ااثُِكمْ  قالُوا: فإهّا هَأُْخذُ بـما فيـي أيياينا, فإهيا عليـى اليـح

ييا أْ يَل الِكتياِل لَْستُيـْم عليـى َشيْيٍء  تيـى تِِقـييـُموا التّيْوَراةَ,  وال هّمن بك وال هتبعك. فأهقل  : قُيلْ 

 واإلْهـِجيـِل َوما أُْهِقَل إلَـْيُكْم ِمْن َربُّكْم... إلـى: فاَل تَأَْس علـى القَْوِم الكافِِريَن.

الِكتياِل ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قيال: قيال ابين زييا فيـي قوليه: قُيْل ييا أْ يَل 9667  

لَْستُـْم علـى َشْيٍء  تـى تُِقـيـُموا التّْوَراةَ واإلْهـِجيـَل َوما أُْهِقَل إلَيـْيُكْم ِميْن َربُّكيْم قيال: فقيا صيرها مين 
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أ ل الكتال التوراة للـيهوي واإلهـجيـل للنصارن. وما أهيقل إليـيكم مين ربكيم, وميا أهيقل إليـينا مين 

 وا  تـى تعملوا بـما فـيه.ربنا. أي لستـم علـى شيء  تـى تقـيـم

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ولَـيِقياَّن َكثِـيرا ِميْنُهْم ميا أُْهيِقَل إلَيـْيَك ِميْن َربّيَك ُطْلياهيا وُكْفيرا فَيال   

 تَأَْس علـى القَْوِم الكافِِريَن.

ِميْن َربّيَك ُطْلياهيا وُكْفيرا: وأقسيم  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ولَـيِقياَّن َكثِيـيرا ِميْنُهْم ميا أُْهيِقَل إلَيـْيكَ   

لـيقياّن كثـيرا من  ّالء الـيهوي والنصيارن اليذين قيّص قصصيهم فيـي  يذه االَييات الكتياُل اليذي 

أهقلته إلـيك يا مـحما طلياها, يقول: تـجاوزا وملّوا فـي التكذيب لك عليـى ميا كياهوا عليـيه ليك مين 

ا لنبّوتيك. وقيا أتيـينا عليـى البيـيان عين معنيى الطلييان ذلك قبل هقول الفرقان, ُكْفرا يقول: وجحيوي

 فـيـما مضى قبل.

وأما قوله: فاَل تَأَْس علـى القَْوِم الكافِِريَن يعنـي: يقول فاَل تَأْس فال تـحقن, يقال: أِسَي فالن علـى   

 كذا: إذا  قن يأَسى أًسى, ومنه قول الراجق:

 َسى د)واْهـَخـلَبْت َعْيناهُ ِمْن فَْرِط األَ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه: ال تـحقن يا مـحما علـى تكذيب  ّالء الكفيـار مين اليـيهوي والنصيارن   

 من بنـي إسراذي لك, فإن مثل ذلك منهم عاية وخـلّ فـي أهبـياذهم, فكيف فـيك .

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي ـ  اثنـي الـمثنى, ق9668  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: َولَيـيِقياَّن َكثِيـيرا ِميْنُهْم أُْهيِقَل إلَيـْيَك ِميْن َربّيَك ُطْلياهيا وُكْفيرا قيال: 

 الفرقان. يقول: فال تـحقن.

الييـمفضل, قييال:  يياثنا أسبييـاط, عيين ـيي  اثنييـي مييـحما بيين الييـحسين, قييال:  يياثنا أ مييا بيين 9669  

 الساّي, قوله: فاَل تَأَْس علـى القَْوِم الكافِِريَن قاال: ال تـحقن.

 69اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }إِّن الِّذيَن آَمنُواْ َوالِّذيَن َ ايُواْ َوالّصيابِقُوَن َوالنَّصياَرَن َميْن آَميَن 

ِ َواْليَْوِم االَخِ  َّ  ِر وَعِمَل َصاِلحاً فاَلَ َخْوف  َعلَْيِهْم َوالَ ُ ْم يَْحَقهُوَن {..بِا

يقول تعالـى ذكره: إن الذين صاّقوا   ورسوله, و م أ ل اإلسيالم, والّيذين َ يايُوا و يم اليـيهوي    

َّ والييـيَْوِم االَِخييِر فصيياّ, بييـالبع ث بعييا والصييابقون. وقييا بييـينا أميير م. والنَّصييارن َمييْن آَمييَن بييـا

الـمييـمات, وعمييل ميين العمييل صالييـحا لييـمعايه, فييال َخييْوف  علييـيهم فـيييـما قيياّموا علييـيه ميين أ ييوال 

القـيامة, وال ُ ْم يَْحَقهُوَن علـى ما خـلفوا وراء م من الاهـيا وعيشها بعا معاينتهم ما أمرمهم   به 

 ا أمنى عن إعايته.من جقيـل ثوابه. وقا بـينا وجه اإلعرال فـيه فـيـما مضى قبل بـم

 70اآلية : 
فَءُ ْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لَقَْا أََخْذهَا ِميثَاَ, بَنَِي إِْسَراذِيَل َوأَْرَسْلنَف إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلَّميا َجي

 َرُسول  بَِما الَ تَْهَوَن أَْهفُُسُهْم فَِريقاً َكذّبُواْ َوفَِريقاً يَْقتُلُوَن {..

تعالـى ذكره: أقسم لقا أخذها ميثا, بنـي إسراذيـل علـى اإلخيال  وتو يياها, والعميل بيـما يقول    

أمرها م به, واالهتهاء عما ههينا م عنه وأرسيلنا إليـيهم بيذلك رسيالً, ووعياها م عليـى ألسين رسيلنا 

مين  إلـيهم علـى العمل بطاعتنيا الـجقييـل مين الثيوال, وأوعياها م عليـى العميل بيـمعصيتنا الشيايا

العقييال, كلييـما جيياء م رسييول لنييا بييـما ال تشييتهيه هفوسييهم وال يوافييّ مييـحبتهم كييذبوا ميينهم فريقييا 

 ويقتلون منهم فريقا, هقضا لـميثاقنا الذي أخذهاه علـيهم, وجراءة علـينا وعلـى خالف أمرها.

 71اآلية : 
ة  فَعَُميواْ َوَصيّمواْ ثُيّم تَياَل ّللّاُ َعلَيْيِهْم ثُيّم القول فـي تأويـل قوله تعاليـى:      }َوَ ِسيبَُواْ أاَلّ تَُكيوَن فِتْنَي

 َعُمواْ َوَصّمواْ َكثِير  ّمْنُهْم َوّللّاُ بَِصير  بَِما يَْعَملُوَن {..

يقول تعالـى: وظّن  ّالء اإلسراذيـلـيون الـين وصف تعالـى ذكره صفتهم أهه أخذ ميثاقهم وأهه    

ـما جاء م رسول بـما ال تهون أهفسم كيذّبوا فريقيا وقتليوا فريقيا, أرسل إلـيهم رسالً, وأههم كاهوا كل

أن ال يكون من   لهم ابتالء واختبـار بـالشااذا من العقوبـات بيـما كياهوا يفعليون. فَعَُميوا وَصيّموا 
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ّّ والوفيـاء بـاليـميثا, اليذي أخذتيه عليـيهم مين إخيال  عبـايتيـي, واالهتهياء  يقول: فعموا عن اليـح

ي وههيـي, والعمل بطاعتـي بحسبـاههم ذلك وظنهم, وصموا عنه. ثم تبيت عليـيهم, يقيول: إلـى أمر

ثم  ايتهم بلطف منـي لهم,  تـى أهابوا ورجعيوا عميا كياهوا عليـيهم مين معاصيّي وخيالف أميري, 

والعمل بـما أكر ه منهم إلـى العمل بـما أ به, واالهتهياء إليـى طاعتيـي وأميري وههييـي. ثُيّم َعُميوا 

ّّ والوفيـاء بـميثاقيـي اليذي أخذتيه عليـيهم مين وصَ  ّموا َكثِـير  ِميْنُهْم يقيول: ثيم عميوا أيضيا عين اليـح

العمل بطاعتـي واالهتهاء إلـى أمري واجتنال معاصّي, َوصّموا َكثِـير  منهم يقول: عمي كثـير من 

أهقليت إليـيهم مين   ّالء الذين كنت أخذت ميثاقهم من بنـي إسراذيـل بـاتبـاع رسليـي والعميل بيـما

, وصموا بعا توبتـي علـيهم واستنقاذي إيا م من الهلكة. َوّللّاُ بَِصير  بِيـَما يَْعَملُيوَن  ّّ كتبـي عن الـح

يقول: بصير فـيرن أعمالهم خير ا وشّر ا, فـيجازيهم يوم القـيامة بجميعهيا, إن خييرا فخييرا وإن 

 شّرا فشّر.

 التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أ ل   

ـ  اثنا بشر, قيال:  ياثنا يقييا, قيال:  ياثنا سيعيا, عين قتياية, قوليه: َوَ ِسيبُوا أْن ال تَُكيوَن 9670  

فِتْنَة ...االَية, يقول:  سب القوم أن ال يكون بالء فعموا وصموا, كلـما عر  بالء ابتلوا بيه  لكيوا 

 فـيه.

ل:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـاط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قا9671  

ّّ وصّموا.  َوَ ِسبُوا أْن ال تَُكوَن فِتْنَة  فَعَُموا َوَصّموا يقول:  سبوا أن ال يبتلوا, فعموا عن الـح

 ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا أبـي, عين مبيـارَ, عين اليـحسن: َوَ ِسيبُوا أْن ال تَُكيوَن فِتْنَية  9672  

 قال بالء.

ـ  اثنا الـمثنى, قال:  اثنا أبيو عاصيم, قيال: ثنيـي معاويية, عين عليـّي, عين ابين عبيـاس: 9673  

 َوَ ِسبُوا أْن ال تكوَن فِتْنَة  قال: الشرَ.

ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا أبو  ذيفة, قال:  اثنا شبل, عن ابن أبـي هـجيح, عن مـجا ا 9674  

 ال تَُكوَن فِتْنَة  فَعَُموا وَصّموا قال: الـيهوي. فـي قوله: َوَ ِسبُوا أنْ 

ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج عن ابن جري , عين ميـجا ا: فَعَُميوا 9675  

َوَصّموا قال: يهوي. قال ابن جري , عين عبيا   بين كثيـير, قيال:  يذه االَيية لبنيـي إسراذييـل. قيال: 

 ـمـحيص.والفتنة: البالء والت

 72اآلية : 
ِسييُح القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لَقَْا َكفََر الِّذيَن قَالَُواْ إِّن ّللّاَ ُ َو اْلَمِسيُح اْبيُن َميْريََم َوقَياَل اْلمَ 

ِ فَقَْا َ ّرَم ّللّاُ  َّ َْ بِا َعلَيِه اْلَجنّةَ َوَمأَْواهُ النّياُر َوَميا  يَابَنَِي إِْسَراذِيَل اْعبُاُواْ ّللّاَ َربّي َوَربُّكْم إِهّهُ َمن يُْشِر

 ِللّظاِلِميَن ِمْن أَهَصاٍر {..

و ذا خبر من   تعالـى ذكره عن بع  ما فَتَن به اإلسراذيـلـيـين الذين أخبر عنهم أههم  سبوا    

قييـي أن ال تكييون فتنيية. يقييول تعالييـى ذكييره: فكييان مييـما ابتلييـيتهم واختبييرتهم بييه فنقضييوا فييـيه ميثا

وميييروا عهيياي الييذي كنييت أخذتييه علييـيهم, بييأن ال يعبيياوا سييواي وال يتييـخذوا ربييـا ميييري, وأن 

يو اوهـي, وينتهوا إلـى طاعتـي عباي عيسى ابن مرييـم, فإهيـي خيـلقته وأجرييت عليـى يياه هيـحو 

الييذي أجريييت علييـى يييا كثييـير ميين رسلييـي, فقييالوا كفييرا ميينهم:  ييو  . و ييذا قييول الـيعقوبييـية ميين 

النصييارن, علييـيهم مضييب   يقييول   تعالييـى ذكييره: فلييـما اختبييرتهم وابتلييـيتهم بييـما ابتلييـيتهم بييه 

أشركوا بـي قالوا لـخـلّ من خـلقـي وعبا مثلهم من عبـياي وبََشر هـحو م معيروف هسيبه وأصيله 

ه وربهيم مولوي من البشر ياعو م إلـى تو ياي ويأمر م بعبـايتيـي وطاعتيـي ويقيّر لهيم بأهيـي ربي

وينها م عن أن يشركوا بـي شيقا,  و إلههم جهالً منهم   وكفرا به, وال يَنبلي   أن يكيون والياا 

 وال مولويا.

ويعنييـي بقولييه: َوقيياَل الييـَمسيُح يييا بَنِييـي إْسَراذِيييـَل اْعبُيياُوا ّللّاَ َربييـي َوَربُّكييْم يقييول: اجعلييوا العبييـاية   

ولييه يخضييع كييل موجييوي, ربييـي وربكييم, يقييول: مييالكي ومييالككم, والتييذلل للييذي لييه يييذّل كييّل شيييء 

ِ فَقَْا َ ّرَم ّللّاُ َعلَـْيِه الـَجنّةَ أن يسكنها فـي  َّ َْ بـا وسياي وسياكم, الذي خـلقنـي وإياكم. إهّهُ َمْن يُْشر

ل   االَخرة, َومأَْواهُ النّياُر يقيول: ومرجعيه ومكاهيه اليذي ييأوي إليـيه ويصيير فيـي معيايه, مين جعي
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شريكا فـي عبـايته هار جهنـم. َوما للّظاِليـِميَن يقيول: وليـيا ليـمن فعيل ميير ميا أبيـاح   ليه وعبيا 

مير الذي له عبيـاية الـخيـلّ, ِميْن أْهَصياٍر ينصيروهه ييوم القيـيامة مين  , فيـينقذوهه منيه إذا أوريه 

 جهنـم.

 73اآلية : 
َكفََر الِّذيَن قَالَُواْ إِّن ّللّاَ ثَاِلُث ثاَلَثٍَة َوَما ِمْن إِلَـٍَه إِالّ إِلَـَه  َواِ ا   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }لّقَاْ 

 َوإِن لّْم يَنتَُهواْ َعّما يَقُولُوَن لَيََمّسّن الِّذيَن َكفَُرواْ ِمْنُهْم َعذَال  أَِليم  {..

اذيـلـيـين الذين وصف صفتهم فـي و ذا أيضا خبر من   تعالـى ذكره عن فريّ آخر من اإلسر   

االَيات قبل أهه لـما ابتال م بعا  سبـاههم أههم ال يتبلون وال يفتنون, قيالوا كفيرا بيربهم وشيركا:   

ثاليييث ثالثييية. و يييذا قيييول كيييان عليييـيه جميييا ير النصيييارن قبيييل افتيييرا, الـيعقوبيييـية والـملكاهيييـية 

القايـم جو ر وا ا يعّم ثالثة أقاهـييـم: أبيـا والياا ميير والنسطورية, كاهوا فـيـما بللنا يقولون: اإلله 

مولوي, وابنا مولويا مير والا, وزوجا متتبعة بـينهما. يقول   تعالـى ذكره مكذّبـا لهم فـيـما قيالوا 

من ذلك: وما ِمْن إلٍه إالّ إله  َواِ ا  يقول: ما لكم معبوي أيها الناس إال معبوي وا ا, و و اليذي ليـيا 

لا لشيء وال مولوي, بل  و خالّ كيّل واليا وموليوي. وإْن ليـم يَْنتَُهيوا َعّميا يَقُولُيوَن يقيول: إن ليـم بوا

ينتهوا قاذلوا  ذه الـمقالة عما يقولون من قولهم:   ثالث ثالثة, لَـيَـَمّسّن الّيِذيَن َكفَيُروا ِميْنُهْم َعيذَال  

الة, واليذين يقوليون اليـمقالة األخيرن  يو اليـمسيح ابين أِلـيـم  يقول: لـيـمسّن الذين يقولون  ذه اليـمق

مريـم ألن الفريقـين كال ما كفرة مشيركون, فليذلك رجيع فيـي الوعييا بيـالعذال إليـى العميوم. وليـم 

ألن ذلك لو قـييـل كيذلك صيار الوعييا مين   تعاليـى ذكيره خاّصيا «, لـيـمسنهم عذال ألـيـم»يقل: 

ذلون:   ثالث ثالثة, ولـم ياخـل فـيهم القياذلون: اليـمسيح  يو  . فعيّم لقاذل القول الثاهـي, و م القا

بييـالوعيا تعالييـى ذكييره كييل كييافر, لـيعلييـم الييـمخاطبون بهييذه االَيييات أن وعيييا   وقييا شييمل كييال 

 الفريقـين من بـين إسراذيـل ومن كان من الكفـار علـى مثل الذي  م علـيه.

مر علـى ما وصفت فعلـى من عيايت الهياء والـمييـم اللتيان فيـي قوليه: فإن قال قاذل: وإن كان األ  

   قـيـل: علـى بنـي إسراذيـل.«ِمْنُهمْ »

فتأويـل الكالم إذ ان األمر علـى ما وصفنا: وإن لـم ينته  ّالء اإلسراذيـليـيون عميا يقوليون فيـي   

  واليذين يقوليون إن   ثاليث   من عظيـم القول, لـيـمسّن اليذين يقوليون مينهم إن اليـمسيح  يو 

 ثالثة وكّل كافر سلك سبـيـلهم عذال  ألـيـم بكفر م بـا .

وقا قال جماعة من أ ل التأوي هـحو قولنا فيـي أهيه عنيى بهيذه االَييات: النصيارن. ذكير مين قيال   

 ذلك:

اط, عن الساّي: ـ  اثنا مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن الـمفضل, قال:  اثنا أسبـ9676  

لَقَييْا َكفَييَر الّييِذيَن قييالُوا إّن ّللّاَ ثاِلييُث ثاَلثَييٍة قييال: قالييت النصييارن:  ييو الييـمسيح وأمييه, فييذلك قييول   

 تعالـى: أأْهَت قُْلَت للنّاِس اتّـِخذُوهِـي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن يُوِن ّللّاِ.

جاج, عن ابين جيري , قيال: قيال ميـجا ا: ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  9677  

 لَقَْا َكفََر الِّذيَن قالُوا إّن ّللّاَ ثاِلُث ثاَلثٍَة هـحوه.

 74اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَفاَلَ يَتُوبُوَن إِلََى ّللّاِ َويَْستَْلِفُروهَهُ َوّللّاُ َمفُور  ّرِ يم  {..

ع  ذان الفريقيان الكيافران, القاذيل أ يا ما: إن    يو اليـمسيح ابين يقول تعالـى ذكره: أفال يرج   

مريييـم واالَخيير القاذييل: إن   ثالييث ثالثيية, عمييا قيياال ميين ذلييك, ويتوبييـان بييـما قيياال وقطعييا بييه ميين 

كفر ما, ويسأالن ربهما الـملفرة مـما قاال. و  مفور لذهول التاذبـين مين خيـلقه, الـمنـيبيـين إليـى 

بعا معصيتهم, ر يـم بهم ي قبوليه تيوبتهم وميراجعتهم إليـى ميا يحيب ميـما يكيره, فيـيصفح طاعته 

 بذلك من فعلهم عما سلف من إجرامهم قبل ذلك.

 75اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }ّما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالّ َرُسول  قَْا َخلَْت ِمين قَْبِليِه الّرُسيُل َوأُّميهُ 

فَُكوَن {..ِص  ّْ  اّيقَة  َكاهَا يَأُْكالَِن الّطعَاَم اْهُظْر َكْيَف هُبَيُّن لَُهُم االَيَاِت ثُّم اْهُظْر أَهَّى يُ
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د ميين   تعالييـى ذكييره ا تييـجاجا لنبييـيه مييـحما صييلى   عليييه وسييلم علييـى فيير,     و ييذا )خبيير 

ـي قـيييـلهم:  يو  , واالَخيرين قييـي النصيارن فيـي قيولهم فييـي اليـمسيح. يقيول مكذّبييـا للـيعقوبيـية في

قـيـلهم:  و ابن  : لـيا القول كما قال  ّالء الكفرة فـي الـمسيح, ولكنيه ابين مرييـم ولاتيه والية 

األمهات أبناء ّن, وذليك مين صيفة البشير ال مين صيفة خيالّ البشير, وإهيـما  يو   رسيول كسياذر 

ـى ياه ما شاء أن يجريه علـيها من االَيات والعبير رسله الذين كاهوا قبله فمضوا وخـلوا, أجرن عل

 جة له علـى صاقه وعلـى أهه   رسول إلـى من أرسله إلـيه مين خيـلقه, كميا أجيرن عليـى أيياي 

من قبله مين الرسيل مين االَييات والعبير  جية لهيم عليـى  قيـيقة صياقهم فيـي أههيم   رسيل. وأُّميهُ 

سيح صيياّيقة, والصياّيقة: الِفعّييـلة ميين الصيا,, وكيذلك قييولهم ِصياّيقَة يقيول تعالييـى ذكيره: وأّم اليـم

فالن صاّيّ: فعيـل من الصا,, ومنه قوله تعالـى ذكره: َوالّصاّيِقـيَن والّشَهاَاِء. وقا قـيـل: إّن أبيـا 

بكر الصاّيّ رضي   عنه إهـما قـيـل له الصاّيّ لصاقه, وقا قـيـل: إهـما سيمي صياّيقا لتصيايقه 

صلى   عليه وسلم فـي مسيره فـي لـيـلة وا اة إلـى بـيت الـمقاس من مكية وعيويه إليـيها. النبـّي 

وقوله: كاهَا يَأُكالِن الّطعاَم خبر من   تعالـى ذكره عن الـمسيح وأمه أههما كاها أ ل  اجة إلـى ما 

. فإّن من كان كذلك, يلذو ما وتقوم به أبااههما من الـمطاعم والـمشارل كساذر البشر من بنـي آيم

فعير كاذن إلها ألن الـمـحتاج إلـى اللذاء قوامه بليره, وفـي قوامه بلييره و اجتيه إليـى ميا يقـييـمه 

 يلـيـل واضح علـى عجقه, والعاجق ال يكون إالّ مربوبـا ال ربّـا.

فَُكوَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: اْهُظْر َكْيَف هُبَـيُّن لَُهُم االَياِت ثُّم اهْ    ّْ  ُظْر أهّى يُ

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: اهظير ييا ميـحما كييف هبيـين لهيّالء الكفيرة   

من الـيهوي والنصارن االَيات, و ي األيلة واألعالم والـحج  علـى بطول ميا يقوليون فيـي أهبيـياء 

تهم ليبع  خيـلقه بأهيه لهيم رّل وإليه, ثيم ال  , وفـي فريتهم عليـى  , وايّعياذهم ليه ولياا, وشيهاي

يرتاعون عن كذبهم وبـاطل قـييـلهم, وال ينقجيرون عين فِيْريتهم عليـى ربهيم وعظييـم جهلهيم, ميع 

وروي الـحج  القاطعة عذر م علـيهم. يقيول تعاليـى ذكيره لنبيـيه ميـحما صيلى   علييه وسيلم: ثيم 

بـييـيننا لهيم آياتنيا عليـى بطيول قيولهم: أّي وجيه اهظر يا مـحما أهّى يّفكون  يقيول: ثيم اهظير ميع ت

ّّ يِضيلون   يُْصرفون عين بيـياهنا اليذي بيـينته لهيم, وكييف عين الهيان اليذي ههيايهم إليـيه مين اليـح

والعرل تقول لكّل مصروف عن شيء:  و مأفوَ عنه, يقال: قا أَفَْكُت فالها عن كذا: أي صيرفته 

 أُفَِكِت األرُ : إذا صرف عنها الـمطر.عنه, فأها آفِكه أْفكا, و و مأفوَ, وقا 

 76اآلية : 
ُ يَو القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قُْل أَتَْعبُاُوَن ِمن يُوِن ّللّاِ َما الَ يَْمِلُك لَُكْم َضّراً َوالَ هَْفعاً َوّللّاُ 

 الّسِميُع اْلعَِليُم {..

  عليه وسلم علـى النصارن القاذلـين فـي و ذا أيضا ا تـجاج من   تعالـى ذكره لنبـيه صلى    

الـمسيح ما وصف من قـيـلهم فيـيه قبيل. يقيول تعاليـى ذكيره لـميـحما صيلى   علييه وسيلم: قيل ييا 

مييـحما لهييّالء الكفييرة ميين النصييارن الييقاعمين أن الييـمسيح ربهييم والقاذلييـين إن   ثالييث ثالثيية: 

م و يو اليذي خيـلقكم ورزقكيم و يو يحييـيكم وييـميتكم, أتعباون سون   الذي يـملك ُضّركم وهفعك

شيييقا ال يييـملك لكييم شييّرا وال هفعييا  يخبيير م تعالييـى ذكييره أن الييـمسيح الييذي زعييم ميين زعييم ميين 

النصارن أهه إله, والذي زعم من زعم منهم أهه   ابن, ال يـملك لهم ضّرا يافعه عنهم إن أ له   

يقضيه   لهيم. يقيول تعاليـى ذكيره: فكييف يكيون ربيـا وإلهيا مين  بهم, وال هفعا يجلبه إليـيهم إن ليـم

كاهت  ذه صفته  بل الرّل الـمعبوي الذي بـياه كيّل شييء والقياير عليـى كيّل شييء, فإيياه فيـاعباوا 

 وأخـلصوا له العبـاية يون ميره من العجقة الذين ال ينفعوهكم وال يضّرون.

عَِلـيـُم فإهه يعنـي تعالـى ذكره بذلك: و   و السميع الستلفـار م لو وأما قوله: َوّللّاُ ُ َو الّسِميُع ال  

استلفروه من قـيـلهم ميا أخبير عينهم أههيم يقولوهيه فيـي اليـمسيح, ولليير ذليك مين مينظقهم ومنطيّ 

 خـلقه, العلـيـم بتوبتهم لو تابوا منه, وبلير ذلك من أمور م.

 77اآلية : 
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ّّ َوالَ تَتّبِعَُواْ أَْ َوآَء    القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُْل يَـَأَْ َل اْلِكتَاِل الَ تَْللُواْ فِي ِيينُِكْم َمْيَر اْلَح

 قَْوٍم قَْا َضلّواْ ِمن قَْبُل َوأََضلّواْ َكثِيراً َوَضلّواْ َعن َسَوآِء الّسبِيِل {..

يقيول تعاليـى ذكيره: قيل ييا  و ذا خطال من   تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   علييه وسيلم.   

مـحما لهّالء اللاليـية مين النصيارن فيـي اليـمسيح: ييا أْ يَل الِكتياِل يعنيـي بيـالكتال: اإلهـجييـل, ال 

تَْللُوا فِـي ِيينُِكْم يقيول: ال تْفرطيوا فيـي القيول فـييـما تياينون بيه مين أمير اليـمسيح, فتيـجاوزوا فيـيه 

ّّ إلـى البـاطل, فتقولوا فـيه:  و   , أو  و ابنه ولكن قوليوا:  يو عبيا   وكليـمته ألقا يا إليـى الـح

مريـم وروح منه. َوال تَتّبِعُوا أْ َواَء قَْوٍم قَْا َضلّوا ِمْن قَْبيُل وأَضيلّوا َكثِيـيرا يقيول: وال تتبعيوا أيضيا 

ون فيـيه فـي الـمسيح أ واء الـيهوي الذين قا ضلوا قيبلكم عين سبـييـل الهياي فيـي القيول فيـيه, فتقولي

كما قالوا:  و للير ِرْشاة, وتَْبهتوا أمه كما بـيهتوهها بـالفرية, و ي صياّيقة. وأَضيلّوا َكثِيـيرا يقيول 

ّّ و ملو م علـى  تعالـى ذكره: وأضّل  ّالء الـيهوي كثـيرا من الناس, فحايوا بهم عن طريّ الـح

بِـيـِل يقول: وضيّل  يّالء اليـيهوي عين قصيا الكفر بـا  والتكذيب بـالـمسيح. َوَضلّوا َعْن َسَواِء السّ 

ّّ وإهـما يعنـي تعاليـى ذكيره بيذلك كفير م بيـا  وتكيذيبهم رسيله  الطريّ, وركبوا مير مـحجة الـح

عيسى ومـحماا صلى   عليه وسلم, وذ ابهم عن اإليـمان وبُْعا م منه. وذلك كان ضياللهم اليذي 

 وصفهم   به.

 لك قال أ ل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذ  

ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, 9678  

 عن مـجا ا فـي قول  : َوَضلّوا َعْن َسَواِء الّسبِـيـِل قال: يهوي.

 اثنا أسبـاط, عن السياّي: ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال:  اثنا أ ما بن مفضل, قال: 9679  

ال تَتّبِعُوا أْ َواَء قَْوٍم قَيْا ضيلّوا ِميْن قَْبيُل وأَضيلّوا َكثِيـيرا فهيم أولقيك اليذين ضيلوا وأضيلوا أتبيـاعهم. 

 َوَضلّوا َعْن َسَواِء الّسبِـيـِل عن عال السبـيـل.

 78اآلية : 
ِمين بَنِيَي إِْسيَراذِيَل َعلَيَى ِلَسياِن يَاُوويَ َوِعيَسيى  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لُِعَن الِّذيَن َكفَُرواْ 

 اْبِن َمْريََم ذَِلَك بَِما َعَصْوا ّوَكاهُواْ يَْعتَاُوَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: قل لهّالء النصارن اليذين وصيف تعاليـى    

, وة تقوليوا فيـيه ميا قاليت اليـيهوي اليذين قيا ذكره صفتهم: ال تللوا فتقولوا فـي الـمسيح ميير الي ّّ ـح

لعنهم   علـى لسان أهبـياذه ورسله ياوي وعيسى ابين مرييـم. وكيان لعين   إييا م عليـى ألسينتهم, 

 كالذي:

ـ  اثنـي مـحما بن سعا, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عين أبيـيه, عين 9680  

الِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِيـي إْسَراذِييـَل عليـى ِلسياِن يَاُويَ َوِعيَسيى اْبيِن َمْريَيـَم قيال:  ابن عبـاس, قوله: لُِعنَ 

لعنوا بكّل لسان, لعنوا علـى عها موسى فـي التوراة, ولعنوا علـى عهيا ياوي فيـي القبيور, ولعنيوا 

 ـي القرآن.علـى عها عيسى فـي اإلهـجيـل, ولعنوا علـى عها مـحما صلى   عليه وسلم ف

 اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي بن أبيـي    

طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: لُِعَن الِّذيَن َكفَيُروا ِميْن بَنِيـي إْسَراذِييـَل َعليـى ِلَسيان يَاُويَ َوعيَسيى اْبيِن 

لسيان عيسيى ابين مرييـم, ولعنيوا فيـي القبيور عليـى لسيان َمْريَـَم يقول: لعنوا فيـي اإلهـجييـل عليـى 

 ياوي.

 اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا ابن فضيـل, عن أبـيه, عن خصيف, عن سيعيا بين جبيـير, عين ابين    

عا عبـاس: لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِـي إْسَراذِيـَل علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبِن َمْريَـَم قال: خالطو م ب

النهي فـي تـجاراتهم, فضرل   قليول بعضيهم بيبع , فهيم ملعوهيون عليـى لسيان ياوي وعيسيى 

 ابن مريـم.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا جرير, عن  صين, عن مـجا ا: لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ِميْن بَنِيـي 9681  

لعنيوا عليـى لسيان ياوي فصياروا قيرية, ولعنيوا إْسَراذِيـَل علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبِن َمْريَيـَم قيال: 

 علـى لسان عيسى فصاروا خنازير.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قال: قال ابن عبـاس, قوله:    

وعليـى عهيا لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِـي إْسَراذِيـَل بكّل لسان لعنيوا عليـى عهيا موسيى فيـي التيوراة, 

ياوي فـي القبور, وعلـى عها عيسى فـي اإلهـجيـل, ولعنوا علـى لسان مـحما صلى   عليه وسلم 

 فـي القرآن.

قال ابن جري , وقال آخرون: لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِـي إْسَراذِيـَل علـى ِلسياِن يَاُويَ عليـى عهياه,   

ر منهم و م فـي بـيت, فقال من فيـي البيـيت  قيالوا: خنيازير, فلعنوا باعوته. قال: مّر ياوي علـى هف

قال: اللهّم اجعلهم خنازير فكاهوا خنازير ثم أصابتهم لعنته. ويعا عليـيهم عيسيى فقيال: اللهيّم العين 

 من افترن علـّي وعلـى أمي, واجعلهم قرية خاسقين

عن قتاية, قوله: لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, 9682  

ِمييْن بَنِييـي إْسَراذِيييـَل... االَييية, لعيينهم   علييـى لسييان ياوي فييـي زماهييه فجعلهييم قييرية خاسييقين, وفييـي 

 اإلهـجيـل علـى لسان عيسى فجعلهم خنازير.

ن ـيي  اثنييـي مييـحما بيين عبييا   بيين بقيييع, قييال:  يياثنا أو مييـحصن  صييين بيين هييـمير, عيي9683  

 صين, يعنـي ابن عبا الر من, عن أبـي مالك, قال: لُِعيَن الّيِذيَن َكفَيُروا ِميْن بَنِيـي إْسَراذِييـَل عليـى 

 ِلساِن يَاُويَ قال: مسخوا علـى لسان ياوي قرية, وعلـى لسان عيسى خنازير.

  اثنـي يعقول, قال,  اثنا  شيـم, قال: أخبرها  صين, عن أبـي مالك, مثله.   

 يياثنا أبييو كريييب, قييال:  يياثنا عبييا اليير من بيين مييـحما الـمـحاربييـي, عيين العييالء بيين ـيي 9684  

الـمسيب, عن عبا   بن عمرو بن مّرة, عن ساليـم األفطيا, عين أبيـي عبيـياة, عين ابين مسيعوي, 

عليـى إّن الّرُجَل ِمْن بَنِـي إْسَراذِييـَل كياَن إذَا رأس أخياهُ »قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

َشِريبَه. الذّْهِب هَهاهُ َعْنهُ تَْعذيرا, فإذَا كاَن ِمَن اللَِا لَـْم يَـْمنَْعهُ ما رأن ِمْنهُ أْن يَُكوَن أِكيـلَهُ َوَخـِلـيَطهُ و

ِعيَسيى فَلَـّما رأن ذَِلَك ِمْنُهْم َضَرَل بِقُلُوِل بَْعِضِهْم عليـى بَْعيٍ , َولَعَينَُهْم عليـى ِلسياِن هَبِيـيِّهْم يَاُويَ وَ 

َوالّيِذي هَْفِسيي بِيـيَِاِه لَتَيأُمُرّن بـاليـَمْعُروِف, »ثيم قيال: «. ابِن َمْريَـَم ذَِلَك بِيـَما َعَصيْوا وكياهُوا يَْعتَياُونَ 

ّّ أَْطيرا لَيـيَْضِربَّن ّللّاُ  ولَتَْنَهُوّن َعيِن اليـُمْنَكِر, ولَتَأُْخيذُّن عليـى يَياَيِ اليـُمِسيء, ولتأطُرهّيه عليـى اليـح

 «.َل بَْعِضُكْم علـى بَْعٍ , ولَـيَـْلعَنَنُّكْم كَما لَعَنَُهمْ قُلُو

 اثنا ابن  ميا, قال:  اثنا الـحكم بن بشير بن سلـيـمان, قال:  اثنا عمرو بين قيـيا اليـمالذي,    

عن علـّي بن بذيـمة, عن أبـي عبـية, عن عبا  , قال: لـما فشا الـمنكر فـي بنيـي إسراذييـل, جعيل 

يـلقـي الرجل فيـيقول: ييا  يذا اتيّ   ثيم ال ييـمنعه ذليك أن يّاكليه ويشياربه. فليـما رأن   الرجل 

ذلك منهم ضرل بقليول بعضيهم عليـى بعي , ثيم أهيقل فيـيهم كتابيـا: لُِعيَن الّيِذيَن َكفَيُروا ِميْن بَنِيـي 

َصيْوا وكياهُوا يَْعتَياُون كياهُوا يَتَنياَ ْوَن َعيْن إْسَراذِيـَل علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبِن َمْريَـَم ذَِلَك بِـَما عَ 

َكالّ »ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِقَْا ما كاهُوا يَْفعَلُوَن. وكان رسول   صلى   عليه وسلم متكقا, فجلا وقال: 

ّّ أْطرا  «.َوالِّذي هَْفِسي بِـيَِاِه  تـى تأِْطُروا الّظاِلـَم علـى الـَح

الرملـي, قال:  اثنا الـمومل بن إسماعيـل, قال:  اثنا سفيـيان, قيال:  ياثنا  اثنا علـّي بن سهل    

علـّي بن بذيـمة عن أبـي عبـياة أظنه عن مسرو, عن عبا  , قال: قال رسول   صلى   عليه 

جياَرهُ َوَصياِ بَهُ عليـى إّن بَنِـي إْسَراذِيـَل لَـّما َظَهَر ِمْنُهُم الـُمْنَكُر َجعَيَل الّرُجيُل يَيَرن أخياه وَ »وسلم: 

َل بَْعِضيِهْم الـُمْنَكِر فَـيَْنهاهُ, ثُّم ال يَـْمنَعُهُ ذَِلَك ِمْن أْن يَُكوَن أِكييـلَهُ َوَشيِريبَهُ وهَِاييـَمهُ, فََضيَرَل ّللّاُ قُلُيو

كياهُوا يَْعتَياُوَن... إليـى علـى بَْعٍ , َولُِعنُوا علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبيِن ِمْريَيـَم ذَِليَك بِيـَما َعَصيْوا و

قال عبا  : وكان رسيول   صيلى   علييه وسيلم متكقيا فيـاستون جالسيا, فلضيب «. )فـاِسقُوَند

ّّ أْطرا»وقال:   «.ال َوّللّاِ  تـى تأُْخذُوا علـى يَاَيِ الّظاِلـِم فَتَأِْطُروهُ علـى الـَح

ا سفـيان عن علـّي بن بذيـمة, عن أبيـي عبيـياة,  اثنا ابن بشار, قال  اثنا ابن مهاي, قال:  اثن   

إّن بَنِيـي إْسراذِييـَل لَيـّما َوقَيَع فِيـيِهم الينّْقُص كياَن الّرُجيُل »قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

وَن أِكييـلَهُ وَشيِريبَهُ يََرن أخاهُ علـى الّرْيِب فَـيَْنهاهُ َعْنهُ, فإذَا كاَن اللَاُ لَـْم يَيـْمنَْعهُ ميا رأن ِمْنيهُ أْن يَُكي

َوَخـِلـيَطهُ فََضَرَل ّللّاُ قُلُوَل بَْعِضِهْم بِبَْعٍ , وهقل فـيهم القرآن, فقال: لُِعيَن الّيِذيَن َكفَيُروا ِميْن بَنِيـي 

ل: وكيان قيا«. إْسَراذِيـَل علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبِن َمْريَـَم  تـى بل : َولَِكّن َكثـيرا ِميْنُهْم فيـاِسقُونَ 
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ال  تـى تَأُْخيذُوا يَياَيِ الّظاِليـِم فَتَيأِْطُروه عليـى »رسول   صلى   عليه وسلم متكقا, فجلا وقال: 

ّّ أْطرا  «.الـَح

 اثنا ابن بشار, قال:  اثنا أبو ياوي, قال: أماله علـّي, قال:  اثنا مـحما بن أبـي الوضاح, عين    

 عبا  , عن النبـي صلى   عليه وسلم بـمثله. علـّي بن بذيـمة, عن أبـي عبـياة, عن

 اثنا  ناي بن السرّي, قال:  اثنا وكيع, و اثنا ابن وكييع, قيال:  ياثنا أبيـي, عين سفيـيان, عين    

علـّي بن بذيـمة, قال: سمعت أبـا عبـياة يقول: قال رسول   صيلى   علييه وسيلم, فيذكر هيـحوه. 

وكان رسول   صلى   عليه وسلم متكقا, فيـاستون جالسيا ثيم قيال:  مير أههما قاال فـي  ايثهما:

ّّ أْطرا»  «.َكالّ َوالِّذي هَْفِسي بِـيَِاِه  تـى تَأُْخذُوا علـى يَاَيِ الّظاِلـِم, فَتأِطُروه علـى الـَح

فَيُروا ِميْن ـ  اثنـي يوها, قال: أخبرها ابن و ب, قال: قال ابن زيا فـي قوله: لُِعَن الِّذيَن كَ 9685  

بَنِـي إْسَراذِيـَل علـى ِلساِن يَاُويَ َوِعيَسى اْبِن َمْريَـَم قيال: فقيال: لعنيوا فيـي اإلهـجييـل وفيـي القبيور. 

إّن َرَ ى اإليـَماِن قَْا يَاَرْت, فَاُوُروا َمَع القُيرآِن َ ْييُث »وقال: قال رسول   صلى   عليه وسلم: 

 ِمـّما اْفتََرَ  فِـيِه. وإهّهُ كاهَْت أُّمة  ِمْن بَنِـي إْسَراذِيـَل كاهُوا أْ َل َعْاٍل, يَيأُْمُروَن يَاَر, فإهّهُ قَْا فََرَغ ّللّاُ 

, بـالـَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الـُمْنَكِر, فأَخذَُ ْم قَْوُمُهْم فَنََشُروِ ْم بـالـَمناِشيِر, َوَصيلَبُوُ ْم عليـى اليـَخَشبِ 

ََ َوجالَُسيوُ ْم, ثُيّم لَيـْم يَْرَضيْوا  تيـى َواَكلُيوُ ْم, َوبَِقـيَْت ِمْنهُ  ْم بَِقـيّة , فَلَـْم يَْرَضْوا  تـى يَاَخـلُوا الُـملُو

 ً فذلك قول   تعالـى: لُِعَن الِّذيَن َكفَُروا ِمْن «, فََضَرَل ّللّاُ تِْلَك القُلُوَل بَْعَضها بِبَْعٍ  فََجعَلَها َواِ اَة

ـَل علـى ِلساِن يَاُويَ... إلـى ذَِلَك بِـَما َعَصْوا وكاهُوا يَْعتَاُوَن ماذا كاهت معصييتهم  قيال: بَنِـي إْسَراذِي

 «.َكاهُوا اليَتَنَاَ ْوَن عن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ, لَبِقَْا ما َكاهُوا يَْفعَلُونَ »

عيسيى ابين مرييـم, فتأويـل الكالم إذن: لعن   الذين كفيروا مين اليـيهوي بيـا  عليـى لسيان ياوي و  

ولعيين و  آبييـاؤ م علييـى لسييان ياوي وعيسييى ابيين مريييـم, بييـما عصييوا   فخييالفوا أمييره وكيياهوا 

 يعتاون, يقول: وكاهوا يتـجاوزون  اويه.

 79اآلية : 
 يَْفعَلُوَن {.. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َكاهُواْ الَ يَتَنَاَ ْوَن َعن ّمنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِقَْا َما َكاهُواْ 

يقول تعالـى ذكره: كان  يّالء اليـيهوي اليذين لعينهم   ال يَتَنَياَ ْوَن يقيول: ال ينتهيون عين منكير    

فعلوه, وال ينهى بعضهم بعضا. ويعنـي بـالـمنكر: الـمعاصي التـي كاهوا يعصون   بهيا. فتأوييـل 

اهُوا يَْفعَلُيوَن و يذا قسيم مين   تعاليـى ذكيره, الكالم: كاهوا ال ينتهيون عين منكير أتيوه, لْبيقَْا ميا َكي

يقييول: أقسييم لبِييقا الفعييل كيياهوا يفعلييون فييـي تييركهم االهتهيياء عيين معاصييي   تعالييـى وركييول 

 مـحارمه وقتل أهبـياء   ورسله كما:

َوَن ـ  اثنا القاسم, قال:  اثنا الـحسين, قال: ثنيـي  جياج, عين ابين جيري : كياهُوا ال يَتَنيا ْ 9686  

 َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ ال تتنا ى أهفسهم بعا أن وقعوا فـي فـي الكفر.

 80اآلية : 
القييول فييـي تأويييـل قولييه تعالييـى:     }تَييَرَن َكثِيييراً ّمييْنُهْم يَتََولّييْوَن الّييِذيَن َكفَييُرواْ لَبِييقَْا َمييا قَيياَّمْت لَُهييْم 

 عَذَاِل ُ ْم َخاِلاُوَن {..أَهفُُسُهْم أَن َسِخَط ّللّاُ َعلَْيِهْم َوفِي الْ 

يقول تعالـى ذكره: ترن يا مـحما كثـيرا من بنـي إسراذيـل يتولون الذين كفيروا, يقيول: يتوليون    

الـمشركين من عباة األوثان, يعايون أولـياء   ورسيله لبِيقَْا ميا قَياَّمْت لَُهيْم أَْهفُُسيُهْم يقيول تعاليـى 

ت لهيم أهفسيهم أميامهم إليـى معياي م فيـي االَخيرة. أْن َسيِخَط ّللّاُ ذكره: أُْقسم لبقا الشييء اليذي قيام

اليذي فيـي قوليه: لَبِيقَْا ميا. َوفيـي العيذاِل  يْم خالياوَن « ميا»َعلَـْيِهْم فـي موضيع رفيع ترجمية عين 

 يقول: وفـي عذال   يوم القـيامة  م خالاون, ياذم ُمقامهم وُمكثهم فـيه.

 81اآلية : 
ِمنُوَن بِا  والنّبِّي َوَما أُْهِقَل إِلَْيِه َما اتَّخذُوُ ْم أَْوِليَفَء القول فـي تأويـل  ّْ قوله تعالـى:     }َولَْو َكاهُوا يُ

 َولَـَِكّن َكثِيراً ّمْنُهْم فَاِسقُوَن {..

ِمنُيوَن بيـا      ّْ يقول تعالـى ذكره: ولو كان  ّالء الذين يتولون الذين كفيروا مين بنيـي إسراذييـل يُ

النّبِـّي يقول: يصاّقون بـا  ويقّرون به ويو اوهه ويصاّقون هبـيه مـحماا صيلى   علييه وسيلم, و
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بأهه   هبـّي مبعوث ورسول مرسل. وما أُْهِقَل إلَـْيِه يقول: يقّرون بـما أهقل إليـى ميـحما صيلى   

يقول: ما اتـخذو م أصحابيـا وأهصيارا  عليه وسلم من عنا   من آي الفرقان. ما اتّـَخذُوُ ْم أْوِلـيَاءٍ 

من يون الـمّمنـين. َولَِكّن َكثِـيرا ِمْنُهْم فـاِسقُوَن يقول: ولكن كثـيرا منهم أ ل خروج عن طاعة   

إلـى معصيته وأ ل استـحالل لـما  ّرم   علـيهم من القول والفعل. وكان مـجا ا يقيول فيـي ذليك 

 ما:

مرو, قال:  اثنا أبو عاصم, قال:  اثنا عيسى, عن ابن أبـي هـجيح, ـ  اثنـي مـحما بن ع9687  

ِ َوالنّبِييـّي َومييا أُْهييِقَل إلَييـْيِه مييا اتّييـَخذُوُ ْم أْوِلييـياَء قييال:  َّ ِمنُييوَن بييـا ّْ عيين مييـجا ا, قولييه: َولَييْو كيياهُوا يُ

 الـمنافقون.

 82اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

النّاِس َعاَاَوةً لّلِّذيَن آَمنُواْ اْليَُهويَ َوالِّذيَن أَْشَرُكواْ َولَتَِجياَّن أَْقيَربَُهْم ّميَويّةً لّلّيِذيَن آَمنُيواْ  }لَتَِجاَّن أََشاّ     

 الِّذيَن قَالَُواْ إِهّا هََصاَرَن ذَِلَك بِأَّن ِمْنُهْم قِّسيِسيَن َوُرْ بَاهاً َوأَهُّهْم الَ يَْستَْكبُِروَن {..

ـى ذكره لنبـيه مـحما صلى   عليه وسلم: لَتَـِجاَّن ييا ميـحما أَشياّ النّياِس َعياَاَوةٍ لليذين يقول تعال   

صاّقوَ واتبعوَ وصاّقوا بيـما جقيتهم بيه مين أ يل اإلسيالم, اليـيَُهويَ والّيِذيَن أْشيَرُكوا يعنيـي عبياة 

أْقَربَُهْم َمَويّةٍ للّيِذيَن آَمنُيوا يقيول:  األوثان الذين اتـخذوا األوثان آلهة يعباوهها من يون  . َولَتَـِجاَنّ 

ولتـجاّن أقرل الناس مويّة ومـحبة. والـمويّة: الـمفعلة, من قول الرجيل: َوِيْيُت كيذا أويّه ُويّا وِويّا 

وَويّا ومويّة: إذا أ ببته. للذين آمنوا, يقول: للذين صاّقوا   ورسوله مـحماا صلى   عليه وسلم. 

ّّ الّييِذيَن قييا لوا إهّييا هََصيياَرن ذَلييَك بييأّن ِمييْنُهْم قِّسيِسيييَن َوُرْ بييـاها وأهُّهييْم ال يَْسييتَْكبُِروَن عيين قبييول الييـح

واتبـاعه واإلذعان به. وقـيـل: إن  ذه االَيية والتيـي بعيا ا هقليت فيـي هفير قِياموا عليـى رسيول   

موا واتبعوا رسول   صلى   صلى   عليه وسلم من هصارن الـحبشة, فلـما سمعوا القرآن أسلـ

عليه وسلم. وقـيـل: إهها هقلت فـي النـجاشي ملك الـحبشة وأصحال له أسلـموا معه. ذكر مين قيال 

 ذلك:

ـ  اثنـي مـحما بن عبا الـملك بن أبـي الشوارل, قال:  ياثنا عبيا الوا يا بين زيياي, قيال: 9688  

ـجاشّي وفياا إليـى النبيـّي صيلى   علييه وسيلم,  اثنا َخِصيف, عن سعيا بن جبـير, قيال: بعيث الني

فقرأ علـيهم النبـّي صيلى   علييه وسيلم فأسليـموا. قيال: فيأهقل   تعاليـى فيـيهم: َولَتَيـِجاَّن أْقيَربَُهْم 

خبروه, َمَويّةً للِّذيَن آَمنُوا الـيَُهويَ َوالِّذيَن أْشَرُكوا... إلـى آخر االَية. قال: فرجعيوا إليـى النيـجاشي فيأ

إّن »فأسلـم النيـجاشّي, فليـم ييقل مسليـما  تيـى ميات. قيال: فقيال رسيول   صيلى   علييه وسيلم: 

فصليـى عليـيه رسيول   صيلى   علييه وسيلم بـاليـماينة « أخاُكُم النّـجاِشي قَْا ماَت, فَصلّوا َعلَيـْيهِ 

 والنـجاشّي بـالـحبشة.

ثنا أبو عاصم, قال: عيسى, عن ابين أبيـي هيـجيح, عين ـ  اثنـي مـحما بن عمرو, قال:  ا9689  

مـجا ا, فـي قوله  : َولَتَيـِجاَّن أْقيَربَُهْم َميَويّةً للّيِذيَن آَمنُيوا الّيِذيَن قيالُوا إهّيا هََصياَرن قيال:  يم الوفيا 

 الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أر  الـحبشة.

صالـح, قال: ثنـي معاوية بين صاليـح, عين عليـّي  ـ  اثنـي الـمثنى, قال:  اثنا عبا   بن9690  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: َولَتَـِجاَّن أْقيَربَُهْم َميَويّةً للّيِذيَن آَمنُيوا الّيِذيَن قيالُوا إهّيا هََصياَرن قيال: 

كان رسول   صلى   عليه وسلم و و بـمكة خاف علـى أصحابه مين اليـمشركين, فبعيث جعفير 

وابيين مسييعوي وعثمييان بيين مظعييون فييـي ر ييط ميين أصييحابه إلييـى النييـجاشّي ملييك بيين أبييـي طالييب 

الييـحبشة فلييـما بليي  ذلييك الييـمشركين, بعثييوا عمييور بيين العييا  فييـي ر ييط ميينهم ذكيير أههييم سييبقوا 

أصحال النبـّي صلى   عليه وسلم إلـى النـجاشّي, فقالوا: إهه خرج فـينا رجل سيفّه عقيول قيري  

, وإهه بعث إلـيك ر طا لـيفساوا علـيك قومك, فأ ببنا أن هأتيـيك وهيـخبرَ وأ المها زعم أهه هبـيّ 

خبر م. قال: إن جاءوهـي هظيرت فـييـما يقوليون. فقيام أصيحال رسيول   صيلى   علييه وسيلم, 

ا فأقاموا ببـال النـجاشي, فقالوا: أتأذن ألولـياء    فقال: اذذن لهم, فمر بـا بأولـياء   فلـما يخـلو

علـيه سلـموا, فقال له الر ط من الـمشركين: أال ترن أيها الـملك أها صاقناَ, لـم يحييوَ بتيـحيتك 

التـي تـحيا بها  فقال لهم: ما منعكم أن تـحيّوهـي بتـحيتـي  فقيالوا: إهيا  ييـيناَ بتيـحية أ يل اليـجنة 
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ل:  و عبا   وكليـمة مين وتـحية الـمالذكة. قال لهم: ما يقول صا بكم فـي عيسى وأمه  قال: يقو

  ألقا ييا إلييـى مريييـم وروح منييه, ويقييول فييـي مريييـم: إههييا العييذراء البتييول. قييال: فأخييذ عييويا ميين 

األر , فقال: ما زاي عيسى وأمه علـى ما قيال صيا بكم قيار  يذا العيوي فكيره اليـمشركون قوليه, 

الوا: هعم. قال: اقيراءوا فقيرءوا, وتليرت وجو هم. قال لهم:  ل تعرفون شيقا مـما أهقل علـيكم  ق

و نالك منهم قسيسون ور بـان وساذر النصارن, فعرفت كّل ما قرءوا, واهيـحارت يميوعهم ميـما 

. قال   تعالـى ذكره: ذَِلَك بأّن ِميْنُهْم قِسيِّسييَن َوُرْ بيـاها وأهُّهيْم ال يَْسيتَْكبُِروَن وإذَا  ّّ عرفوا من الـح

 ى الّرُسوِل... االَية.َسِمعُوا ما أُْهِقَل إلـ

ـ  اثنـي مـحما بن الـحسين, قال: ثنـي أ ما بن مفضل, قيال:  ياثنا أسبيـاط عين السياّي: 9691  

َولَتَـِجاَّن أْقَربَُهْم َمَويّةً للِّذيَن آَمنُوا الِّذيَن قالُوا إهّا هََصاَرن... االَية. قال: بعث النـجاشّي إليـى رسيول 

ثنـي عشر رجالً من اليـحبشة, سيبعة قسيسيين وخمسية ر بيـاها, ينظيرون   صلى   عليه وسلم ا

إلـيه ويسألوهه. فلـما لقيوه فقيرأ عليـيهم ميا أهيقل   بكيوا وآمنيوا, فيأهقل   عليـيه فيـيهم: وإهُّهيْم ال 

ّّ يَْستَكبُروَن َوإذَا َسِمعُوا ما أُْهِقَل إلـى الّرُسوِل تََرن أْعيُنَُهْم تَِفـيُ  ِمَن الاّمْ  عِ ِمـّما َعَرفُوا ِمَن اليـَح

يَقُولُوَن َربّنا آَمنّا فـاْكتُْبنا َمَع الّشياِ ِايَن فيفمنوا ثيم رجعيوا إليـى النيـجاشّي. فهياجر النيـجاشّي معهيم, 

 فمات فـي الطريّ, فصلـى علـيه رسول   صلى   عليه وسلم والـمسلـمون واستلفروا له.

نا الـحسين, قال: ثنـي  جاج, عن ابن جري , قال: قال عطاء فـي ـ  اثنا القاسم, قال:  اث9692  

قوله: َولَتَـِجاَّن أْقَربَُهْم َمَويّةً للِّذيَن آَمنُوا الِّذيَن قالُوا إهّا هََصاَرن... االَية,  م هاس من الـحبشة آمنوا, 

 إذ جاءتهم مهاجرة الـمّمنـين.

ة عيسى من أ ل اإليـمان فلـما بعث   تعالـى وقال آخرون: بل  ذه صفة قوم كاهوا علـى شريع  

 ذكره هبـيه مـحماا صلى   عليه وسلم آمنوا به. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا بشر بن معاذ, قال:  اثنا يقيا, قال:  اثنا سعيا, عن قتاية, قوله: َولَتَـِجاَّن أْقيَربَُهْم 9693  

ْكتُْبنا َمَع الّشاِ ِايَن: أهاس من أ ل الكتيال كياهوا عليـى شيريعة َمَويّةً للِّذيَن آَمنُوا, فقرأ  تـى بل : فـا

ّّ مـما جاء به عيسيى, ويّمنيون بيه وينتهيون إليـيه فليـما بعيث   هبيـيه ميـحماا صيلى    من الـح

, فأثنى علـيهم ما تسمعون. ّّ  عليه وسلم صاّقوا به وآمنوا, وعرفوا الذي جاء به أهه الـح

ن القول عناي أن   تعالـى وصف صفة قوم قيالوا: إهيا هصيارن, أن هبيـّي والصوال فـي ذلك م  

  صييلى   عليييه وسييلم يجييا م أقييرل النيياس ويايا أل ييل اإليييـمان بييـا  ورسييوله, ولييـم يسييّم لنييا 

أسماء م. وقا يجوز أن يكون أريا بذلك أصحال النـجاشّي, ويجيوز أن يكيون أرييا بيه قيوم كياهوا 

, ولييـم علييـى شييريعة عيسيي ّّ ى فييأيركهم اإلسييالم فأسلييـموا لييـما سييمعوا القييرآن وعرفييوا أهييه الييـح

 يستكبروا عنه.

وأما قوله تعالـى: ذَِلَك بأّن ِمْنُهْم قِّسيِسيَن َوُرْ بيـاها فإهيه يقيول: قربيت ميويّة  يّالء اليذين وصيف   

يا, وقيا يجميع   صفتهم للـمّمنـين من أجيل أن مينهم قسيسيين ور بيـاها. والقسيسيون: جميع قسي

 ألن القّا والقسيا بـمعنى وا ا. وكان ابن زيا يقول فـي القسيا بـما:«, قُسوس»القسيا: 

 ـ  اثنا يوها, قال:  اثنا ابن و ب, قال: قال ابن زيا: القسيسين: ُعبّـاي م.9694  

, ويكيون وأما الّر بـان, فإهه يكون وا اا وجمعيا فأميا إذا كيان جمعيا, فيإن وا يا م يكيون را بيـا  

الرا ب  ينقذ فـاعالً من قول القاذل: َر ب   فالن, بـمعنى: خافه, يَْرَ بُه َرَ بـا وَرْ بـا, ثم يجمع 

الرا ب ر بـان, مثيل راكيب وركبيـان, وفيـارس وفرسيان. ومين الالـييـل عليـى أهيه قيا يكيون عنيا 

 العرل جمعا قول الشاعر:

َِ تَنَّقلُو   اوالعُْصُم مْن َشعَِف العُقوِل الفـاِيِر ُرْ بـاُن َمْايََن لَْو رأْو

وقا يكون الر بـان وا اا, وإذا كان وا اا كان جمعه ر ابيـين, مثيل قربيـان وقرابيـين, وُجيريان   

وجرايين. ويجوز جمعه أيضا ر ابنة إذا كان كذلك. ومن الالـيـل علـى أهه قيا يكيون عنيا العيرل 

 وا اا قول الشاعر:

 اَن يَْيٍر فِـي القُلَْلالهـَحاََر الّرْ بـاُن يَـْمِشي َوهََقْل لَْو عايَنَْت ُرْ بـ 

واختلف أ ل التأويـل فـي الـمعنـّي بقوله: ذَِلَك بيأّن ِميْنُهْم قِّسيِسييَن َوُرْ بيـاها فقيال بعضيهم: عنيـي   

 ك:بذلك قوم كاهوا استـجابوا لعيسى ابن مريـم  ين يعا م, واتبعوه علـى شريعته. ذكر من قال ذل
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ـ  اثنـي يعقول بن إبرا يـم, قال:  اثنا  شيـم, عن  صين عمن  اّثه, عين ابين عبيـاس 9695  

فـي قوله: ذَِلَك بأّن ِمْنُهْم قِّسيِسيَن َوُرْ بـاها قال: كاهوا هََواتيـّي فيـي البحير يعنيـي َمالّ يين قيال: فميّر 

 قوله: قِّسيِسيَن َوُرْ بـاها.بهم عيسى ابن مريـم, فاعا م إلـى اإلسالم فأجابوه. قال: فذلك 

وقال آخرون: بل عنيـي بيذلك القيوم اليذين كيان النيـجاشّي بعيثهم إليـى رسيول   صيلى   علييه   

 وسلم. ذكر من قال ذلك:

ـ  اثنا ابين  مييا, قيال:  ياثنا  كيام بين سليـم, قيال:  ياثنا عنبسية عمين  اثيه, عين أبيـي 9696  

ُهْم قِّسيِسييَن َوُرْ بيـاها قيال: سيتة وسيتون, أو سيبعة وسيتون, أو اثنيان صالـح فـي قوله: ذَِلَك بأّن ِمينْ 

 وستون من الـحبشة, كلهم صا ب صومعة, علـيهم ثـيال الصوف.

ـ  اثنا ابن وكيع, قال:  اثنا عبا الر من بن مهاّي, عن سفـيان, عن سالـم, عن سعيا بن 9697  

بييـاها قييال: بعييث النييـجاشّي إلييـى النبييـّي صييلى   عليييه وسييلم جبييـير: ذَِلييَك بييأّن ِمييْنُهْم قِّسيِسيييَن َوُر ْ 

 خمسين أو سبعين من خيار م, فجعلوا يبكون, فقال:  م  ّالء.

ـ  اثنـي الـحرث, قال:  اثنا عبا العقيق, قال:  اثنا قـيا, عن سالـم األفطا, عن سعيا 9698  

ال:  م رسيل النيـجاشّي اليذين أرسيل بإسيالمه وإسيالم بن جبـير: ذَِلَك بأّن ِمْنُهْم قِّسيِسيَن َوُرْ بـاها ق

قومه, كاهوا سبعين رجالً اختار م الـخير فـالـخير. فاخـلوا علـى رسول   صلى   علييه وسيلم, 

, فيأهقل   فيـيهم: ذَِليَك بيأّن ِميْنُهْم قِّسيِسييَن  ّّ فقرأ علـيهم: يا والقُْرآِن الـَحِكيـِم فبكوا وعرفوا اليـح

ِمنُيوَن... إليـى َوُرْ ب ّْ ـاها, وأهُّهْم ال يَْستَْكبُِروَن, وأهقل فـيهم: الِّذيَن آتَـْيناُ ُم الِكتاَل ِميْن قَْبِليِه ُ يْم بِيِه يُ

تَْوَن أْجَرْ ْم َمّرتـيِن بِـَما َصبُروا. ّْ  قوله: يُ

ن أثنييى والصيوال فيـي ذلييك مين القيول عنيياها أن يقيال: إن   تعاليـى ذكييره أخبير عين النفيير اليذي  

علـيهم من النصارن بقرل مويتهم أل ل اإليـمان بـا  ورسوله, أن ذلك إهـما كان مينهم ألن مينهم 

أ ل اجتهاي فـي العبـاية وتر يب فـي الايارات والصيوامع, وأن مينهم عليـماء بكتيبهم وأ يل تيالوة 

ّّ إذا عرفوه, وال يستكبرو ن عن قبوله إذا تبـينوه لها, فهم ال يبعاون من الـمّمنـين لتواضعهم للـح

ألههم أ ل يين واجتهاي فـيه وهصيحة ألهفسهم فـي ذات  , ولـيسوا كالـيهوي الذين قيا يَِربُيوا بقتيل 

 األهبـياء والرسل ومعاهاة   فـي أمره وههيه وتـحريف تنقيـله الذي أهقله فـي كتبه.
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